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আিদপুস্তক।

জগৎ-সৃিষ্টর িববরণ।

আিদেত ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীর সৃিষ্ট করেলন।
২ পৃিথবী িনরাকার ও শূন্য িছল এবং অন্ধকার

জলরািশর উপের িছল, আর ঈশ্বেরর আত্মা জেলর উপের
চলাচল করিছেলন। ৩ পের ঈশ্বর বলেলন, আেলা েহাক; তােত
আেলা হল। ৪ তখন ঈশ্বর আেলা উত্তম েদখেলন এবং ঈশ্বর
আেলা ও অন্ধকার আলাদা করেলন। ৫ আর ঈশ্বর আেলার নাম
"িদন" ও অন্ধকােরর নাম "রাত" রাখেলন। সন্ধ্যা ও সকাল হেল
প্রথম িদন হল। ৬ পের ঈশ্বর বলেলন, "জেলর মেধ্য আকাশ
(বায়ুমণ্ডল) েহাক ও জলেক দইু ভােগ আলাদা করুক।" ৭ ঈশ্বর
এইভােব বায়ুমণ্ডল কের আকােশর উপেরর জল েথেক নীেচর
জল পৃথক করেলন; তােত েসরকম হল। ৮ পের ঈশ্বর আকােশর
নাম আকাশমণ্ডল রাখেলন। আর সন্ধ্যা ও সকাল হেল িদ্বতীয়
িদন হল। ৯ পের ঈশ্বর বলেলন, "আকাশমণ্ডেলর নীেচ অবিস্থত
সমস্ত জল এক জায়গায় জমা েহাক ও স্থল প্রকািশত েহাক,"
তােত েসরকম হল। ১০ তখন ঈশ্বর শুকেনা জায়গার নাম ভূিম ও
জলরািশর নাম সমুদ্র রাখেলন; আর ঈশ্বর েদখেলন েয, তা
উত্তম। ১১ পের ঈশ্বর বলেলন, "ভূিম ঘাস, বীজ উত্পন্নকারী
ওষিধ ও সবীজ গাছপালা তােদর জািত অনুযায়ী ফেলর
উৎপাদক ফেলর গাছ, ভূিমর উপের উৎপন্ন করুক," তােত
েসরকম হল। ১২ ফেল ভূিম ঘাস, তােদর জািত অনুযায়ী বীজ
উত্পন্নকারী ওষিধ, ও তােদর জািত অনুযায়ী সবীজ ফেলর
উৎপাদক গাছ, উৎপন্ন করল; আর ঈশ্বর েদখেলন েয, েস সকল
ভােলা। ১৩ আর সন্ধ্যা ও সকাল হেল তৃতীয় িদন হল। ১৪ পের
ঈশ্বর বলেলন, "রাত েথেক িদনেক আলাদা করার জন্য
আকাশমণ্ডেলর িবতােন নক্ষত্র েহাক এবং তারা িচেহ্নর মেতা
েহাক, ঋতুর জন্য, রাত এবং িদেনর ও বছেরর জন্য েহাক;
১৫ এবং পৃিথবীেত আেলা েদবার জন্য দীপ বেল আকাশ
(বায়ুমণ্ডল) থাকুক," তােত েসরকম হল। ১৬ ঈশ্বর িদেনর উপের
কতৃর্ ত্ব করেত এক মহােজ্যািত ও রােতর উপের কতৃর্ ত্ব করেত
তার েথেকও েছাট এক েজ্যািত, এই দিুট বড় েজ্যািত এবং সমস্ত
নক্ষত্র সৃিষ্ট করেলন। ১৭ ঈশ্বর পৃিথবীেত আেলা েদবার জন্য
তােদরেক আকােশ স্থাপন করেলন এবং ১৮ িদন ও রােতর
উপের কতৃর্ ত্ব করার জন্য এবং আেলা েথেক অন্ধকার আলাদা
করার জন্য ঈশ্বর ঐ েজ্যািতগুিলেক আকােশ স্থাপন করেলন
এবং ঈশ্বর েদখেলন েয, েস সব উত্তম। ১৯ আর সন্ধ্যা ও সকাল
হেল চতুথর্ িদন হল। ২০ পের ঈশ্বর বলেলন, "জল নানাজাতীয়
জলজ প্রাণীেত প্রাণীময় েহাক এবং ভূিমর উপের আকােশ
পািখরা উড়ুক। ২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ জলজ প্রাণীেদর ও েয

নানাজাতীয় জলজ প্রাণীেত জল প্রাণীময় আেছ, েস সেবর
এবং নানাজাতীয় পািখ সৃিষ্ট করেলন। পের ঈশ্বর েদখেলন েয
েস সব উত্তম। ২২ আর ঈশ্বর েস সকলেক আশীবর্াদ কের
বলেলন, "েতামরা ফলবান ও বহুবংশ হও, সমুেদ্রর জল পিরপূণর্
কর এবং পৃিথবীেত পািখেদর বৃিদ্ধ েহাক।" ২৩ আর সন্ধ্যা ও
সকাল হেল পঞ্চম িদন হল। ২৪ পের ঈশ্বর বলেলন, "ভূিম
নানাজাতীয় প্রাণীেত, অথর্াৎ তােদর জািত অনুযায়ী পশুপাল,
সরীসৃপ ও বন্য পশু সৃিষ্ট করুক; তােত েসরকম হল। ২৫ ফেল
ঈশ্বর িনেজর িনেজর জািত অনুযায়ী বন্য পশু ও িনেজর িনেজর
জািত অনুযায়ী পশুপাল ও িনেজর িনেজর জািত অনুযায়ী
যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ সৃিষ্ট করেলন; আর ঈশ্বর েদখেলন েয,
েস সব উত্তম। ২৬ পের ঈশ্বর বলেলন, "আমরা আমােদর
প্রিতমূিতর্ েত, আমােদর সেঙ্গ িমল েরেখ মানুষ সৃিষ্ট কির; আর
তারা সমুেদ্রর মাছেদর ওপের, আকােশর পািখেদর ওপের,
পশুেদর ওপের, সমস্ত পৃিথবীর ওপের ও ভূিমেত চলাচলকারী
যাবতীয় সরীসৃেপর ওপের কতৃর্ ত্ব করুক।" ২৭ পের ঈশ্বর িনেজর
প্রিতমূিতর্ েত মানুষেক সৃিষ্ট করেলন; ঈশ্বেরর প্রিতমূিতর্ েতই তােক
সৃিষ্ট করেলন, পুরুষ ও স্ত্রী কের তােদরেক সৃিষ্ট করেলন। ২৮ পের
ঈশ্বর তােদরেক আশীবর্াদ করেলন; ঈশ্বর বলেলন, "েতামরা
ফলবান ও বহুবংশ হও এবং পৃিথবী পিরপূণর্ ও কতৃর্ ত্ব কর, আর
সমুেদ্রর মাছেদর ওপের, আকােশর পািখেদর ওপের এবং
ভূিমেত গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর ওপের কতৃর্ ত্ব কর।"
২৯ ঈশ্বর আরও বলেলন, "েদখ, আিম সমস্ত পৃিথবীেত অবিস্থত
যাবতীয় বীজৎপাদক ওষিধ ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ
েতামােদরেক িদলাম, তা েতামােদর খাদ্য হেব।" ৩০ আর ভূিমেত
চরাচর যাবতীয় পশু ও আকােশর যাবতীয় পািখ ও ভূিমেত বুেক
েহঁেট চলা যাবতীয় কীট, এই সব প্রাণীর আহােরর জন্য সবুজ
গাছপালা সকল িদলাম। তােত েসরকম হল। ৩১ পের ঈশ্বর
িনেজর ৈতরী সব িজিনেসর প্রিত েদখেলন, আর েদখেলন, েস
সবই খুবই ভােলা। আর সন্ধ্যা ও সকাল হেল ষষ্ঠ িদন হল।

এইভােব আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী এবং তােদর মেধ্য
অবিস্থত সব িজিনস ৈতরী করা েশষ হল। ২ পের সপ্তম

িদেন ঈশ্বর তঁার কাজেক েশষ করেলন, েসই সপ্তম িদেন িনেজর
করা সমস্ত কাজ েথেক িবশ্রাম িনেলন। ৩ আর ঈশ্বর েসই সপ্তম
িদনেক আশীবর্াদ কের পিবত্র করেলন, কারণ েসই িদেন ঈশ্বর
িনেজর সৃিষ্ট ও ৈতরী করা সমস্ত কাজ েথেক িবশ্রাম িনেলন।

প্রথম মানব-মানবীর িববরণ।

৪ সৃিষ্টকােল েয িদন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃিথবী ও আকাশমণ্ডল
সৃিষ্ট করেলন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীর বৃত্তান্ত এই।

৫ আিদপুস্তক। ২:৪
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৫ েসই সমেয় পৃিথবীর ভূিমেত েকান ফসল উত্পন্ন হত না, আর
ভূিমেত েকান ওষিধ উৎপন্ন হত না, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর
পৃিথবীেত বৃিষ্ট বষর্ণ কেরনিন, আর ভূিমেত কৃিষকাজ করেত
মানুষ িছল না। ৬ আর পৃিথবী েথেক কুয়াশা উেঠ িগেয় সমস্ত
পৃিথবীেক জলিসক্ত করল। ৭ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃিত্তকার
ধূেলােত আদমেক [অথর্াৎ মানুষেক] ৈতরী করেলন এবং তার
নােক ফঁু িদেয় প্রাণবায়ু প্রেবশ করােলন; তােত মানুষ সজীব
প্রাণী হল। ৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূবর্িদেক, এদেন, এক বাগান
ৈতরী করেলন এবং েসই জায়গায় িনেজর জন্য ঐ মানুষেক
রাখেলন। ৯ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূিম েথেক সবর্জাতীয় সুদশৃ্য ও
সুখাদ্য-দায়ক গাছ এবং েসই বাগােনর মাঝখােন জীবনগাছ ও
সদসদ-জ্ঞানদায়ক গাছ সৃিষ্ট করেলন। ১০ আর বাগােন জল
েসচেনর জন্য এদন েথেক এক নদী েবর হল, ওটা েসখান েথেক
চারিট মুেখ ভাগ হল। ১১ প্রথম নদীর নাম িপেশান; এটা সমস্ত
হবীলা েদেশর চারপাশ েথেক বেয় যায়, ১২ েসখােন েসানা
পাওয়া যায়, আর েসই েদেশর েসানা উত্তম এবং েসই জায়গায়
গুগগুলু ও েগােমদকমিন জেন্ম। ১৩ িদ্বতীয় নদীর নাম গীেহান;
এটা সমস্ত কুশ েদশ েবষ্টন কের। ১৪ তৃতীয় নদীর নাম িহেদ্দকল,
এটা অশূর েদেশর সামেন িদেয় বেয় েগেছ। চতুথর্ নদী ফরাৎ।
১৫ পের সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমেক িনেয় এদেনর বাগােন কৃিষকাজ
ও েদখােশানার জন্য েসখােন রাখেলন। ১৬ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর
আদমেক এই আেদশ িদেলন, "তুিম এই বাগােনর সব গােছর
ফল িনেজর ইচ্ছায় খাও; ১৭ িকন্তু সদসদ-জ্ঞানদায়ক েয গাছ,
তার ফল েখও না, কারণ েয িদন তার ফল খােব, েসই িদন
মরেবই মরেব।" ১৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেলন, "মানুেষর একা
থাকা ভাল নয়, আিম তার জন্য তার মেতা সহকািরণী ৈতরী
কির।" ১৯ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মািট েথেক সকল বন্য পশু ও
আকােশর সব পািখ ৈতরী করেলন; পের আদম তােদর িক িক
নাম রাখেবন, তা জানেত েসই সবাইেক তঁার কােছ আনেলন,
তােত আদম েয সজীব প্রাণীর েয নাম রাখেলন, তার েসই নাম
হল। ২০ আদম যাবতীয় পশুপাল, পািখর ও যাবতীয় বন্য পশুর
নাম রাখেলন, িকন্তু মানুেষর জন্য তঁার মেতা সহকািরণী পাওয়া
েগল না। ২১ পের সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমেক গভীর ঘুেম মগ্ন করেল
িতিন ঘুিমেয় পড়েলন; আর িতিন তঁার একখানা পঁাজর িনেয়
মাংস িদেয় েসই স্থান পূরণ করেলন। ২২ সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম
েথেক পাওয়া েসই পঁাজের এক স্ত্রী সৃিষ্ট করেলন ও তঁােক
আদেমর কােছ আনেলন। ২৩ তখন আদম বলেলন, "এবার
[হেয়েছ]; ইিন আমার অিস্থর অিস্থ ও মাংেসর মাংস; এর নাম
নারী হেব, কারণ ইিন মানুষ েথেক গৃহীত হেয়েছন।" ২৪ এই
কারণ মানুষ িনেজর বাবা মােক ত্যাগ কের িনেজর স্ত্রীেত
আসক্ত হেব এবং তারা একাঙ্গ হেব। ২৫ ঐ সমেয় আদম ও তঁার
স্ত্রী উভেয় উলঙ্গ থাকেতন, আর তঁােদর লজ্জা েবাধ িছল না।

মানবজািতর পােপ পতন

সদাপ্রভু ঈশ্বেরর সৃিষ্ট ভূচর প্রাণীেদর মেধ্য সাপ
সবেচেয় ধূতর্  িছল। েস ঐ নারীেক বলল, "ঈশ্বর িক

বাস্তিবক বেলেছন, েতামরা এই বাগােনর েকােনা গােছর ফল
েখও না?" ২ নারী সাপেক বলেলন, "আমরা এই বাগােনর সব

গােছর ফল েখেত পাির; ৩ েকবল বাগােনর মাঝখােন েয গাছ
আেছ, েসই ফেলর িবষয় ঈশ্বর বেলেছন, েতামরা তা েখও না,
ছঁুেয়ও েদখ না, তা করেল মরেব।" ৪ তখন সাপ নারীেক বলল,
"েকােনাভােবই মরেব না; ৫ কারণ ঈশ্বর জােনন, েয িদন েতামরা
তা খােব, েসই িদন েতামােদর েচাখ খুেল যােব। তােত েতামরা
ঈশ্বেরর মেতা হেয় সদসদ-জ্ঞান লাভ করেব।" ৬ নারী যখন
েদখেলন, ঐ গাছ সুখাদ্যদায়ক ও েচােখর েলাভজনক, আর ঐ
গাছ জ্ঞানদায়ক বেল বাঞ্ছনীয়, তখন িতিন তার ফল েপেড়
েখেলন; পের িনেজর স্বামীেকও িদেলন, আর িতিনও েখেলন।
৭ তােত তঁােদর উভেয়র েচাখ খুেল েগল এবং তঁারা বুঝেত
পারেলন েয তঁারা উলঙ্গ; আর ডুমুর গােছর পাতা েসলাই কের
ঘাগরা ৈতরী কের িনেলন। ৮ পের তঁারা সদাপ্রভু ঈশ্বেরর রব
শুনেত েপেলন, িতিন িদেনরেবলায় বাগােন চলােফরা
করিছেলন; তােত আদম ও তঁার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বেরর সামেন
েথেক বাগােনর গাছ সকেলর মেধ্য লুকােলন। ৯ তখন সদাপ্রভু
ঈশ্বর আদমেক েডেক বলেলন, "তুিম েকাথায়?" ১০ িতিন
বলেলন, "আিম বাগােন েতামার কথা শুেন ভয় েপলাম, কারণ
আিম উলঙ্গ, তাই িনেজেক লুিকেয়িছ।" ১১ িতিন বলেলন, "তুিম
েয উলঙ্গ, এটা েতামােক েক বলল?" েয গােছর ফল েখেত
েতামােক বারণ কেরিছলাম, তুিম িক তার ফল েখেয়ছ? ১২ তােত
আদম বলেলন, "তুিম আমার সিঙ্গনী কের েয স্ত্রীেক িদেয়ছ, েস
আমােক ঐ গােছর ফল িদেয়িছল, তাই েখেয়িছ। ১৩ তখন
সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীেক বলেলন, "তুিম এ িক করেল?" নারী
বলেলন, "সাপ আমােক ভুিলেয়িছল, তাই েখেয়িছ।" ১৪ পের
সদাপ্রভু ঈশ্বর সাপেক বলেলন, "তুিম এই কাজ কেরছ, এই
জন্য পশুপাল ও বন্য পশুেদর মেধ্য তুিম সবেচেয় েবিশ
শাপগ্রস্ত; তুিম বুেক হঁাটেব এবং যাবজ্জীবন ধূেলা খােব। ১৫ আর
আিম েতামােত ও নারীেত এবং েতামার বংেশ ও তার বংেশ
পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; েস েতামার মাথা েভেঙ্গ েদেব এবং তুিম
তার পাদমূল দংশন করেব।" ১৬ পের িতিন নারীেক বলেলন,
"আিম েতামার গভর্  েবদনা খুবই বািড়েয় েদব, তুিম কেষ্ট সন্তান
প্রসব করেব এবং স্বামীর প্রিত েতামার বাসনা থাকেব ও েস
েতামার উপের কতৃর্ ত্ব করেব।" ১৭ আর িতিন আদমেক বলেলন,
"েয বৃেক্ষর ফেলর িবষেয় আিম েতামােক বেলিছলাম, তুিম তা
েখওনা, তুিম েতামার স্ত্রীর কথা শুেন তার ফল েখেয়ছ, এই জন্য
েতামার জন্য ভূিম অিভশপ্ত হল; তুিম সারািজবন কেষ্ট তা েভাগ
করেব; ১৮ আর মািটেত েতামার জন্য কঁাটা ও েশয়াল কঁাটা
জন্মােব এবং তুিম জিমর ওষিধ খােব। ১৯ তুিম ঘাম ঝরা মুেখ
খাবার খােব, েয পযর্ন্ত তুিম মািটেত িফের না যােব; তুিম েতা তা
েথেকই এেসছ; কারণ েতামােক ধূেলা েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং
ধূেলােত িমেশ যােব।" ২০ পের আদম িনেজর স্ত্রীর নাম হবা
[জীিবত] রাখেলন, কারণ িতিন জীিবত সকেলর মা হেলন।
২১ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তঁার স্ত্রীর জন্য চামড়ার বস্ত্র
ৈতরী কের তঁােদরেক পরােলন। ২২ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেলন,
"েদখ, মানুষ সদ-সদজ্ঞান প্রাপ্ত হবার িবষেয় আমােদর
একজেনর মত হল, এখন যিদ েস হাত বািড়েয় জীবনবৃেক্ষর
ফলও েপেড় খায় ও অনন্তজীবী হয়।" ২৩ এই জন্য সদাপ্রভু
ঈশ্বর তঁােক এদেনর বাগান েথেক েবর কের িদেলন, েযন, িতিন
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যা েথেক সৃিষ্ট, েসই মািটেত কৃিষকাজ কেরন। ২৪ এইভােব ঈশ্বর
মানুষেক তািড়েয় িদেলন এবং জীবনবৃেক্ষর পথ রক্ষা করবার
জন্য এদন বাগােনর পূবর্িদেক করূবেদরেক ও ঘূণর্ায়মান
েতেজাময় তেলায়ার রাখেলন।

কিয়ন ও েহবেলর িববরণ।

পের আদম িনেজর স্ত্রী হবার সেঙ্গ শারীিরক সম্পকর্
করেল িতিন গভর্ বতী হেয় কিয়নেক প্রসব কের

বলেলন, "সদাপ্রভুর সাহায্যেত আিম একটা মানুষেক জন্ম িদেত
েপেরিছ।" ২ পের িতিন েহবল নােম তার ভাইেক প্রসব করেলন।
েহবল েমষপালক িছল, ও কিয়ন চাষী িছল। ৩ পের িনধর্ািরত
সমেয় কিয়ন উপহাররূেপ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য ভূিমর ফল উৎসগর্
করল। ৪ আর েহবলও িনেজর পােলর প্রথমজাত কেয়কিট পশু
ও তােদর েমদ উৎসগর্ করল। তখন সদাপ্রভু েহবলেক ও তার
উপহার গ্রহণ করেলন; ৫ িকন্তু কিয়নেক ও তার উপহার গ্রহণ
করেলন না; এই জন্য কিয়ন খুবই েরেগ েগল, তার মুখ িবষণ্ণ
হল। ৬ তােত সদাপ্রভু কিয়নেক বলেলন, "তুিম েকন রাগ
কেরছ? েতামার মুখ েকন িবষণ্ণ হেয়েছ? ৭ যিদ ভােলা আচরণ
কর, তেব িক গ্রহণ করা হেব না? আর যিদ ভােলা আচরণ না
কর, তেব পাপ দরজায় গঁুিড় েমের বেস আেছ। েতামার প্রিত
তার বাসনা থাকেব িকন্তু েতামার তার উপের কতৃর্ ত্ব করা
উিচত।" ৮ আর কিয়ন িনেজর ভাই েহবেলর সেঙ্গ কেথাপকথন
করল; পের তারা েক্ষেত েগেল কিয়ন িনেজর ভাই েহবেলর
িবরুেদ্ধ উেঠ তােক েমের েফলল। ৯ পের সদাপ্রভু কিয়নেক
বলেলন, "েতামার ভাই েহবল েকাথায়? েস উত্তর করল, "আিম
জািন না, আিম িক আমার ভাইেয়র রক্ষক?" ১০ িতিন বলেলন,
"তুিম িক কেরছ? েতামার ভাইেয়র রক্ত ভূিম েথেক আমার কােছ
কঁাদেছ। ১১ আর এখন, েয ভূিম েতামার হাত েথেক েতামার
ভাইেয়র রক্ত গ্রহণ করার জন্য িনেজর মুখ খুেলেছ, েসই ভূিমেত
তুিম শাপগ্রস্ত হেল। ১২ যখন তুিম ভূিমেত কৃিষকাজ করেব তা
িনেজর শিক্ত িদেয় েতামার েসবা আর করেব না; তুিম পৃিথবীেত
পলাতক ও ভ্রমণকারী হেব। ১৩ তােত কিয়ন সদাপ্রভুেক বলল,
"আমার অপরােধর ভার অসহ্য। ১৪ েদখ, আজ তুিম পৃিথবী
েথেক আমােক তািড়েয় িদেল, আর েতামার সামেন েথেক আিম
লুিকেয় থাকব। আিম পৃিথবীেত পলাতক ও ভ্রমণকারী হব, আর
আমােক েয পােব, েস হত্যা করেব।" ১৫ তােত সদাপ্রভু তােক
বলেলন, "এই জন্য কিয়নেক েয মারেব, েস সাত গুন প্রিতফল
পােব।" আর সদাপ্রভু কিয়েনর জন্য এক িচহ্ন রাখেলন, যিদ
েকউ তােক েপেল আক্রমণ কের। ১৬ পের কিয়ন সদাপ্রভুর
সামেন েথেক চেল িগেয় এদেনর পূবর্ িদেক েনাদ েদেশ বাস
করল। ১৭ আর কিয়ন িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গ শারীিরক সম্পকর্
করেল েস গভর্ বতী হেয় হেনাকেক প্রসব করল। আর কিয়ন এক
নগর ৈতরী কের িনেজর েছেলর নামানুসাের তার নাম হেনাক
রাখল। ১৮ হেনােকর েছেল ঈরদ, ঈরেদর েছেল মহুয়ােয়ল,
মহুয়ােয়েলর েছেল মথূশােয়ল ও ১৯ মথূশােয়েলর েছেল েলমক।
েলমক দইু স্ত্রী গ্রহণ করল, একজন স্ত্রীর নাম আদা, অেন্যর নাম
িসল্লা। ২০ আদার গেভর্  যাবল জন্মাল, েস তঁাবুিনবাসী

পশুপালকেদর আিদপুরুষ িছল। তার ভাইেয়র নাম যুবল; ২১ েস
বীণা ও বংশীধারী সকেলর আিদপুরুষ িছল। ২২ আর িসল্লার
গেভর্  তুবল-কিয়ন জন্মাল, েস িপতেলর ও েলাহার নানা প্রকার
অস্ত্র ৈতরী করত। তুবল-কিয়েনর েবােনর নাম নয়মা। ২৩ আর
েলমক িনেজর দইু স্ত্রীেক বলল, "আদা, িসল্লা, েতামরা আমার
কথা েশান, েলমেকর স্ত্রীরা আমার কথা েশান; কারণ আিম
আঘােতর পিরেশােধ পুরুষেক, প্রহােরর পিরেশােধ যুবােক েমের
েফেলিছ। ২৪ যিদ কিয়েনর হত্যার প্রিতফল সাত গুন হয়, তেব
েলমেকর হত্যার প্রিতফল সাতাত্তর গুন হেব।" ২৫ আর আদম
আবার িনেজর স্ত্রীর পিরচয় িনেল িতিন েছেল প্রসব করেলন ও
তার নাম েশথ রাখেলন। কারণ [িতিন বলেলন] কিয়েনর মাধ্যেম
হত েহবেলর পিরবেতর্  ঈশ্বর আমােক আর এক েছেল িদেলন।
পের ২৬ েশেথরও েছেল হল, আর িতিন তার নাম ইেনাশ
রাখেলন। তখন েলােকরা সদাপ্রভুর নােম ডাকেত আরম্ভ করল।

আদম-বংেশর িববরণ।

আদেমর বংশাবলী পত্র এই। েয িদন ঈশ্বর মানুেষর
সৃিষ্ট করেলন, েসই িদেন ঈশ্বেরর সাদেৃশ্যই তঁােক ৈতরী

করেলন, ২ পুরুষ ও স্ত্রী কের তঁােদর সৃিষ্ট করেলন; এবং েসই
সৃিষ্টিদেন তঁােদরেক আশীবর্াদ কের আদম, এই নাম িদেলন।
৩ পের আদম একেশা িত্রশ বছর বয়েস িনেজর মেতা ও
প্রিতমূিতর্ েত েছেলর জন্ম িদেয় তার নাম েশথ রাখেলন।
৪ েশেথর জন্ম িদেল পর আদম আটেশা বছর জীিবত েথেক
আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ৫ সব িমিলেয় আদেমর নয়েশা
িত্রশ বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল। ৬ েশথ একেশা পঁাচ বছর
বয়েস ইেনােশর জন্ম িদেলন। ৭ ইেনােশর জন্ম িদেল পর েশথ
আটেশা সাত বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম
িদেলন। ৮ সব িমিলেয় েশেথর নয়েশা বােরা বছর বয়স হেল তঁার
মৃতু্য হল। ৯ ইেনাশ নব্বই বছর বয়েস ৈকনেনর জন্ম িদেলন।
১০ ৈকনেনর জন্ম িদেল পর ইেনাশ আটেশা পেনর বছর জীিবত
েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ১১ সব িমিলেয়
ইেনােশর নয়েশা পঁাচ বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল। ১২ ৈকনন
সত্তর বছর বয়েস মহলেলেলর জন্ম িদেলন। ১৩ মহলেলেলর
জন্ম িদেল পর ৈকনন আটেশা চিল্লশ বছর জীিবত েথেক আরও
েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ১৪ সব িমিলেয় ৈকনেনর নয়েশা দশ
বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল। ১৫ মহলেলল পঁয়ষিট্ট বছর
বয়েস েযরেদর জন্ম িদেলন। ১৬ েযরেদর জন্ম িদেল পর
মহলেলল আটেশা িত্রশ বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র
জন্ম িদেলন। ১৭ সব িমিলেয় মহলেলেলর আটেশা পঁচানব্বই
বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল। ১৮ েযরদ একেশা বাষিট্ট বছর
বয়েস হেনােকর জন্ম িদেলন। ১৯ হেনােকর জন্ম িদেল পর েযরদ
আটেশা বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন।
২০ সব িমিলেয় েযরেদর নয়েশা বাষিট বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য
হল। ২১ হেনাক পয়ষিট্ট বছর বয়েস মথূেশলেহর জন্ম িদেলন।
২২ মথূেশলেহর জন্ম িদেল পর হেনাক িতনেশা বছর ঈশ্বেরর
সেঙ্গ যাতায়াত করেলন এবং আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন।
২৩ সব িমিলেয় হেনাক িতনেশা পয়ষিট বছর থাকেলন।
২৪ হেনাক ঈশ্বেরর সেঙ্গ যাতায়াত করেতন। পের িতিন আর
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থাকেলন না, কারণ ঈশ্বর তঁােক গ্রহণ করেলন। ২৫ মথূেশলহ
একেশা সাতাশী বছর বয়েস েলমেকর জন্ম িদেলন।
২৬ েলমেকর জন্ম িদেল পর মথূেশলহ সাতেশা িবরাশী বছর
জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ২৭ সব িমিলেয়
মথূেশলেহর নয়েশা ঊনসত্তর বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল।
২৮ েলমক একেশা িবরাশী বৎসর বয়েস েছেলর জন্ম িদেয় তঁার
নাম েনাহ [িবশ্রাম] রাখেলন; ২৯ িতিন েনােহর নাম ধের
ডাকেলন, বলেলন, "সদাপ্রভুর মাধ্যেম অিভশপ্ত ভূিম েথেক
আমােদর েয শ্রম ও হােতর কষ্ট হয়, তার িবষেয় এ আমােদরেক
সান্ত্বনা করেব।" ৩০ েনােহর জন্ম িদেল পর েলমক পঁাচেশা
পঁচানব্বই বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন।
৩১ সব িমিলেয় েলমেকর সাতেশা সাতাত্তর বছর বয়স হেল তঁার
মৃতু্য হল। ৩২ পের েনাহ পঁাচেশা বছর বয়েস েশম, হাম ও
েযফেতর জন্ম িদেলন।

েনাহ ও বন্যার িববরণ।

এভােব যখন পৃিথবীেত মানুষেদর সংখ্যা বৃিদ্ধ েপেত
লাগল ও অেনক েমেয় জন্ম গ্রহণ করল, ২ তখন

ঈশ্বেরর েছেলরা মানুষেদর েমেয়েদরেক সুন্দরী েদেখ, যার যােক
ইচ্ছা, েস তােক িবেয় করেত লাগল। ৩ তােত সদাপ্রভু বলেলন,
"আমার আত্মা মানুষেদর মেধ্য সবসময় থাকেব না, কারণ তারা
মাংসমাত্র; িকন্তু তােদর সময় একেশা কুিড় বছর হেব। ৪ েসই
সমেয় পৃিথবীেত মহাবীররা িছল এবং তার পেরও ঈশ্বেরর
েছেলরা মানুষেদর েমেয়েদর কােছ েগেল তােদর গেভর্
েছেলেমেয় জন্মাল, তারাই েসকােলর প্রিসদ্ধ বীর। ৫ আর
সদাপ্রভু েদখেলন, পৃিথবীেত মানুেষর দষু্টতা বড় এবং তার
হৃদেয়র িচন্তার সমস্ত কল্পনা সবসময় েকবল খারাপ। ৬ তাই
সদাপ্রভু পৃিথবীেত মানুেষর সৃিষ্টর জন্য দঃুিখত হেলন ও মেন
আঘাত েপেলন। ৭ আর সদাপ্রভু বলেলন, "আিম েয মানুষেক
সৃিষ্ট কেরিছ, তােক পৃিথবী েথেক উিচ্ছন্ন করব; মানুেষর সেঙ্গ
পশু, সরীসৃপ জীব ও আকােশর পািখেদরেকও উিচ্ছন্ন করব;
কারণ তােদর সৃিষ্টর জন্য আমার দঃুখ হেচ্ছ।" ৮ িকন্তু েনাহ
সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেলন। েনােহর বংশ বৃত্তান্ত এই।
৯ েনাহ েসই সমেয়র েলাকেদর মেধ্য ধািমর্ক ও িসদ্ধ েলাক
িছেলন, েনাহ ঈশ্বেরর সেঙ্গ যাতায়াত করেতন। ১০ েনাহ েশম,
হাম ও েযফৎ নােম িতন েছেলর জন্ম েদন। ১১ েসই সমেয় পৃিথবী
ঈশ্বেরর সামেন ভ্রষ্ট ও মন্দতায় পিরপূণর্ িছল। ১২ আর ঈশ্বর
পৃিথবীেত েদখেলন, আর েদখ, েস ভ্রষ্ট হেয়েছ, কারণ পৃিথবীেত
অবিস্থত সমস্ত প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হেয়িছল। ১৩ তখন ঈশ্বর েনাহেক
বলেলন, "আমার েচােখর সামেন সমস্ত প্রাণীর অিন্তমকাল
উপিস্থত, কারণ তােদর িদেয় পৃিথবী অত্যাচাের পিরপূণর্ হেয়েছ;
আর েদখ, আিম পৃিথবীর সেঙ্গ তােদরেক িবনষ্ট করব। ১৪ তুিম
েগাফর কাঠ িদেয় এক জাহাজ ৈতরী কর; েসই জাহােজর মেধ্য
কামরা ৈতরী করেব ও তার িভতের ও বাইের ধূনা িদেয় েলেপ
েদেব। ১৫ এইভােব তা ৈতরী করেব। জাহাজ ৈদেঘর্্য িতনেশা হাত,
প্রেস্থ পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতায় িত্রশ হাত হেব। ১৬ আর তার ছােদর
এক হাত িনেচ জানালা ৈতরী কের রাখেব ও জাহােজর পােশ
দরজা রাখেব; তার প্রথম, িদ্বতীয় ও তৃতীয় তলা ৈতরী করেব।

১৭ আর েদখ, আকােশর নীেচ প্রাণবায়ুিবিশষ্ট যত জীবজন্তু
আেছ, সবাইেক িবনষ্ট করার জন্য আিম পৃিথবীর উপের বন্যা
আনব, পৃিথবীেত সবাই মারা যােব। ১৮ িকন্তু েতামার সেঙ্গ আিম
িনেজর িনয়ম িস্থর করব; তুিম িনেজর েছেলেদর, স্ত্রী ও েছেলর
বউেদরেক সেঙ্গ িনেয় েসই জাহােজ প্রেবশ করেব। ১৯ আর
মাংসিবিশষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষ েজাড়া েজাড়া িনেয়
তােদর প্রাণরক্ষার জন্য িনেজর সেঙ্গ ২০ েসই জাহােজ প্রেবশ
করােব; সবর্জাতীয় পািখ ও সবর্জাতীয় পশু ও সবর্জাতীয়
মািটেত চলা সরীসৃপ েজাড়া েজাড়া প্রাণরক্ষার জন্য েতামার
কােছ প্রেবশ করেব। ২১ আর েতামার ও তােদর আহােরর জন্য
তুিম সব ধরেনর খাদ্য সামগ্রী এেন িনেজর কােছ সঞ্চয় করেব।"
২২ তােত েনাহ েসরকম করেলন, ঈশ্বেরর আেদশ অনুসােরই সব
কাজ করেলন।

আর সদাপ্রভু েনাহেক বলেলন, "তুিম সপিরবাের
জাহােজ প্রেবশ কর, কারণ এই কােলর েলাকেদর মেধ্য

আমার সামেন েতামােকই ধািমর্ক েদেখিছ। ২ তুিম শুিচ পশুর
স্ত্রীপুরুষ িনেয় প্রেত্যক জািতর সাত সাত েজাড়া এবং অশুিচ
পশুর স্ত্রী ও পুরুষ িনেয় প্রেত্যক জািতর ৩ এক এক েজাড়া এবং
আকােশর পািখেদরও স্ত্রীপুরুষ িনেয় প্রেত্যক জািতর সাত সাত
েজাড়া, সমস্ত ভূমণ্ডেল তােদর বংশ রক্ষার জন্য িনেজর সেঙ্গ
রাখ। ৪ কারণ সাত িদেনর পর আিম পৃিথবীেত চিল্লশ িদনরাত
বৃিষ্ট বষর্ণ কের আমার সৃিষ্ট যাবতীয় প্রাণীেক পৃিথবী েথেক
উিচ্ছন্ন করব। ৫ তখন েনাহ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের সব
কাজ করেলন। ৬ েনােহর ছয়েশা বছর বয়েস পৃিথবীেত
জলপ্লাবন হল। ৭ জলপ্লাবেনর জন্য েনাহ ও তঁার েছেলরা এবং
তঁার স্ত্রী ও েছেলর বউরা জাহােজ প্রেবশ করেলন। ৮ েনােহর
প্রিত ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের শুিচ অশুিচ পশুর ৯ এবং পািখর
ও ভূিমেত চলাচল যাবতীয় জীেবর স্ত্রী পুরুষ েজাড়া েজাড়া
জাহােজ প্রেবশ করল, েযমন ঈশ্বর েনাহেক আেদশ কেরিছল।
১০ আর েসই সাত িদন পের পৃিথবীেত জলপ্লাবন হল। ১১ েনােহর
বয়েসর ছয়েশা বছেরর িদ্বতীয় মােসর সেতেরা িদেন মহাজলিধর
সমস্ত উনুই েভেঙ্গ েগল এবং আকােশর জানালা সব মুক্ত হল;
১২ তােত পৃিথবীেত চিল্লশ িদনরাত মহাবৃিষ্ট হল। ১৩ েসই িদন
েনাহ এবং েশম, হাম ও েযফৎ নােম েনােহর েছেলরা এবং তঁােদর
সেঙ্গ েনােহর স্ত্রী ও িতন েছেলর বউরা জাহােজ প্রেবশ করেলন।
১৪ আর তঁােদর সেঙ্গ সবর্জাতীয় বন্য পশু, সবজাতীয় গ্রাম্য পশু,
সবজাতীয় মািটেত চলাচল করা সরীসৃপ জীব ও সবজাতীয়
পািখ, ১৫ প্রাণবায়ুিবিশষ্ট সবপ্রকার জীবজন্তু েজাড়া েজাড়া
জাহােজ েনােহর কােছ প্রেবশ করল। ১৬ ফলতঃ তঁার প্রিত
ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের সমস্ত প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষ প্রেবশ
করল। পের সদাপ্রভু তঁার জন্য িপছেনর দরজা বন্ধ করেলন।
১৭ আর চিল্লশ িদন পযর্ন্ত পৃিথবীেত বন্যা হল, তােত জল বৃিদ্ধ
েপেয় জাহাজ ভাসােল তা মািট েছেড় উঠল। ১৮ পের জল প্রবল
হেয় পৃিথবীেত অেনক েবেড় েগল এবং জাহাজ জেলর উপের
েভেস উঠল। ১৯ আর পৃিথবীেত জল অত্যন্ত প্রবল হল,
আকাশমণ্ডেলর নীেচর সব মহাপবর্ত ডুেব েগল। ২০ তার উপের
পেনেরা হাত জল উেঠ প্রবল হল, পবর্ত সকল ডুেব েগল।
২১ তােত মািটেত চলাচল যাবতীয় প্রাণী, পািখ, পশুপাল ও বন্য
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পশু সব এবং সমস্ত মানুষ মারা েগল। ২২ মািটেত চলনশীল যত
প্রাণীর নােক প্রাণবায়ুর সঞ্চার িছল, সকেল মারা েগল।
২৩ এইভােব পৃিথবী িনবাসী সমস্ত প্রাণী মানুষ, পশু, সরীসৃপ,
জীব ও আকােশর পািখ সকল উিচ্ছন্ন হল, পৃিথবী েথেক উিচ্ছন্ন
হল, েকবল েনাহ ও তঁার সঙ্গী জাহােজ প্রাণীরা েবঁেচ েগেলন।
২৪ আর জল পৃিথবীর উপের একেশা পঞ্চাশ িদন পযর্ন্ত প্রবল
থাকল।

আর ঈশ্বর েনাহেক ও জাহােজ অবিস্থত তঁার সঙ্গী পশু
যাবতীয় প্রাণীেক স্মরণ করেলন, ঈশ্বর পৃিথবীেত

বাতাস বহােলন, তােত জল থামল। ২ আর গভীর জেলর উনুই
ও আকােশর জানালা সকল বন্ধ এবং আকােশর মহাবৃিষ্ট
থামল। ৩ আর জল ক্রমশঃ মািটর ওপর েথেক সের িগেয়
একেশা পঞ্চাশ িদেনর েশেষ কেম েগল। ৪ তােত সপ্তম মােস,
সেতেরা িদেন অরারেটর পবর্েতর ওপের জাহাজ েলেগ থাকল।
৫ পের দশ মাস পযর্ন্ত জল কমেত থাকল, ঐ দশ মােসর প্রথম
িদেন পবর্েতর শৃঙ্গ েদখা েগল। ৬ আর চিল্লশ িদন পের েনাহ
িনেজর বানােনা জাহােজর জানালা খুেল, একটা দঁাড়কাক েছেড়
িদেলন; ৭ তােত েস উেড় ভূিমর উপেরর জল শুকেনা না হওয়া
পযর্ন্ত এখােন ওখােন েঘারােফরা করেত লাগেলা। ৮ আর মািটর
ওপের জল কেমেছ িক না, তা জানবার জন্য িতিন িনেজর কাছ
েথেক এক ঘুঘু েছেড় িদেলন। ৯ তােত সমস্ত পৃিথবী জেল ভের
থাকােত ঘুঘু নামার জায়গা েপল না, তাই জাহােজ তঁার কােছ
িফের আসল। তখন িতিন হাত বািড়েয় তােক ধরেলন ও
জাহােজর িভতের িনেজর কােছ রাখেলন। ১০ পের িতিন আর
সাত িদন অেপক্ষা কের জাহাজ েথেক েসই ঘুঘু আবার েছেড়
িদেলন ১১ এবং ঘুঘুিট সন্ধ্যােবলায় তঁার কােছ িফের এল; আর
েদখ, তার েঠঁােট িজতগােছর একটা নতুন পাতা িছল; এেত েনাহ
বুঝেলন, মািটর ওপের জল কেমেছ। ১২ পের িতিন আর সাত
িদন অেপক্ষা কের েসই ঘুঘু েছেড় িদেলন, তখন েস তঁার কােছ
আর িফের এল না। ১৩ [েনােহর বয়েসর] ছয়েশা এক বছেরর
প্রথম মােসর প্রথম িদেন পৃিথবীর ওপের জল শুকেনা হল; তােত
েনাহ জাহােজর ছাদ খুেল েদখেলন, আর েদখ, মািটেত জল
েনই। ১৪ পের িদ্বতীয় মােসর সাতাশ িদেন ভূিম শুকেনা হল।

েনােহর সেঙ্গ করা ঈশ্বেরর িনয়ম।

১৫ পের ঈশ্বর েনাহেক বলেলন, ১৬ তুিম িনেজর বউ, েছেলেদর
ও েছেলর বউেদরেক সেঙ্গ িনেয় জাহাজ েথেক বাইের যাও।
১৭ আর েতামার সঙ্গী পশু, পািখ ও মািটেত চলা সরীসৃপ প্রভৃিত
মাংসময় যত জীবজন্তু আেছ, েসই সমস্ত িকছুেক েতামার সেঙ্গ
বাইের আন, তারা পৃিথবীেত প্রাণীময় করুক এবং পৃিথবীেত
ফলবান ও বহুবংশ েহাক। ১৮ তখন েনাহ িনেজর েছেলেদর এবং
িনেজর স্ত্রী ও েছেলর স্ত্রীেদরেক সেঙ্গ িনেয় েবর হেলন। ১৯ আর
িনেজর িনেজর জািত অনুসাের প্রেত্যক পশু, সরীসৃপ জীব ও
পািখ, সমস্ত মািটেত চলনশীল প্রাণী জাহাজ েথেক েবর হল।
২০ পের েনাহ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ করেলন এবং
সমস্ত রকেমর শুিচ পশুর ও সমস্ত রকেমর শুিচ পািখর মেধ্য
কতকগুিল িনেয় েবিদর ওপের েহাম করেলন। ২১ তােত সদাপ্রভু
তার সুগন্ধ গ্রহণ করেলন, আর সদাপ্রভু মেন মেন বলেলন,

"আিম মানুেষর জন্য মািটেক আর অিভশাপ েদব না, কারণ
বাল্যকাল পযর্ন্ত মানুেষর মেনর কল্পনা দষু্ট; েযমন করলাম,
েতমন আর কখনও সকল প্রাণীেক ধ্বংস করব না। ২২ যতিদন
পৃিথবী থাকেব, ততিদন শস্য েবানার ও শস্য কাটার সময় এবং
শীত ও উত্তাপ এবং গ্রীষ্মকাল ও েহমন্তকাল এবং িদন ও রাত,
এই সমস্ত েথেম যােব না।"

পের ঈশ্বর েনাহেক ও তঁার েছেলেদরেক এই আশীবর্াদ
করেলন ও বলেলন, "েতামরা ফলবান ও বহুবংশ হও,

পৃিথবী ভিরেয় েতােলা। ২ পৃিথবীর যাবতীয় প্রাণী ও আকােশর
যাবতীয় পািখ েতামােদর েথেক ভয় ও ত্রাসযুক্ত হেব; সমস্ত
মািটেত চলা জীব ও সমুেদ্রর সমস্ত মাছ েস সব েতামােদরই
হােত েদওয়া আেছ। ৩ প্রেত্যক গমনশীল প্রাণী েতামােদর খাদ্য
হেব; আিম সবুজ গাছপালার মেতা েস সকল েতামােদরেক
িদলাম। ৪ িকন্তু প্রাণসহ অথর্াৎ রক্তসহ মাংস েখও না। ৫ আর
েতামােদর রক্তপাত হেল আিম েতামােদর প্রােণর পেক্ষ তার
প্রিতেশাধ অবশ্যই েনব; সকল পশুর কােছ তার প্রিতেশাধ েনব।
এবং মানুেষর ভাই মানুেষর কােছ আিম মানুেষর প্রােণর
প্রিতেশাধ েনব। ৬ েয েকউ মানুেষর রক্তপাত করেব, মানুেষর
মাধ্যেম তার রক্তপাত করা যােব; কারণ ঈশ্বর িনেজর
প্রিতমূিতর্ েত মানুষেক িনমর্াণ কেরেছন। ৭ েতামরা ফলবান ও
বহুবংশ হও, পৃিথবীেক প্রাণীময় কর, ও তার মেধ্য েবেড় ওঠ।
৮ পের ঈশ্বর েনাহেক ও তঁার সঙ্গী েছেলেদরেক বলেলন,
৯ "েদখ, েতামােদর সেঙ্গ, েতামােদর আগামী বংেশর সেঙ্গ ও
েতামােদর সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সেঙ্গ, ১০ পািখ এবং পশুপাল ও
বন্য পশু, পৃিথবীেত অবিস্থত যত প্রাণী জাহাজ েথেক েবর
হেয়েছ, তােদর সেঙ্গ আিম আমার িনয়ম িস্থর কির। ১১ আিম
েতামােদর সেঙ্গ আমার িনয়ম িস্থর কির; বন্যার মাধ্যেম সমস্ত
প্রাণী আর ধ্বংস হেব না এবং পৃিথবীর িবনােশর জন্য জলপ্লাবন
আর হেব না।" ১২ ঈশ্বর আরও বলেলন, "আিম েতামােদর সেঙ্গ
ও েতামােদর সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সেঙ্গ িচরস্থায়ী পুরুষ
পরম্পরার জন্য েয িনয়ম িস্থর করলাম, তঁার িচহ্ন এই।"
১৩ আিম েমেঘ িনেজর েমঘধনু স্থাপন কির, েসটাই পৃিথবীর সেঙ্গ
আমার িনয়েমর িচহ্ন হেব। ১৪ যখন আিম পৃিথবীর উপের েমঘ
আনব, তখন েসই েমঘধনু েমেঘ েদখা যােব; ১৫ তােত েতামােদর
সেঙ্গ ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সেঙ্গ আমার েয িনয়ম আেছ, তা
আমার স্মরণ হেব এবং সকল প্রাণীর িবনােশর জন্য জলপ্লাবন
আর হেব না। ১৬ আর েমঘধনু হেল আিম তার প্রিত দিৃষ্টপাত
করব; তােত মাংসময় যত প্রাণী পৃিথবীেত আেছ, তােদর সেঙ্গ
ঈশ্বেরর েয িচরস্থায়ী িনয়ম, তা আিম স্মরণ করব। ১৭ ঈশ্বর
েনাহেক বলেলন, "এিট একিট িনয়েমর িচহ্ন যা আমার এবং
পৃিথবীর সব প্রাণীর সেঙ্গ স্থািপত হেব।

েনােহর িতন েছেলর িববরণ।

১৮ েনােহর েয েছেলরা জাহাজ েথেক েবর হেলন, তঁােদর নাম
েশম, হাম ও েযফৎ; েসই হাম কনােনর বাবা। ১৯ এই িতনজন
েনােহর েছেল; এেদরই বংশ সমস্ত পৃিথবীেত ছিড়েয় পড়ল।
২০ পের েনাহ কৃিষকােজ যুক্ত হেয় আঙ্গেুরর েক্ষত করেলন।
২১ আর িতিন আঙ্গরু রস পান কের মাতাল হেলন এবং তঁাবুর

আিদপুস্তক। ৭:২২ ৯ আিদপুস্তক। ৯:২১
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মেধ্য িববস্ত্র হেয় পড়েলন। ২২ তখন কনােনর বাবা হাম িনেজর
বাবার উলঙ্গতা েদেখ বাইের িনেজর দইু ভাইেক বলল। ২৩ তােত
েশম ও েযফৎ কাপড় িনেয় িনেজেদর কঁােধ েরেখ িপছেন েহঁেট
বাবার উলঙ্গতা েঢেক িদেলন; িপছন িদেক মুখ থাকােত তঁারা
িপতার উলঙ্গতা েদখেলন না। ২৪ পের েনাহ আঙ্গরু রেসর ঘুম
েথেক েজেগ উেঠ তঁার প্রিত েছাট েছেলর আচরণ জানেত
পারেলন। ২৫ আর িতিন বলেলন, "কনান অিভশপ্ত েহাক, েস
িনেজর ভাইেদর দাসানুদাস হেব।" ২৬ িতিন আরও বলেলন,
"েশেমর ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; কনান তার দাস েহাক। ২৭ ঈশ্বর
েযফৎেক িবস্তীণর্ করুন; েস েশেমর তঁাবুেত বাস করুক, আর
কনান তার দাস েহাক।" ২৮ জলপ্লাবেনর পের েনাহ িতনেশা
পঞ্চাশ বছর জীিবত থাকেলন। ২৯ সব িমিলেয় েনােহর নয়েশা
পঞ্চাশ বছর বয়স হেল তঁার মৃতু্য হল।

েনােহর বংেশর িববরণ।

েনােহর েছেল েশম, হাম ও েযফেতর বংশ বৃত্তান্ত এই।
বন্যার পের তঁােদর েছেলেমেয় জন্মাল। ২ েযফেতর

েছেল েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তূবল, েমশক ও তীরস।
৩ েগামেরর েছেল অিস্কনস, রীফৎ ও ৪ েতাগমর্। যবেনর েছেল
ইলীশা, তশর্ীশ, ৫ িকত্তীম ও েদাদানীম। এই সমস্ত েথেক
জািতেদর দ্বীপিনবাসীরা িনেজর িনেজর েদেশ িনেজর িনেজর
ভাষানুসাের িনেজর িনেজর জািতর নানা েগাষ্ঠীেত িবভক্ত হল।
৬ আর হােমর েছেল কূশ, িমশর, পুট ও কনান। ৭ কূেশর েছেল
সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা। রয়মার েছেল িশবা ও
দদান। ৮ িনম্রদ কূেশর েছেল; িতিন পৃিথবীেত শিক্তশালী হেত
লাগেলন। ৯ িতিন সদাপ্রভুর সামেন শিক্তশালী িশকারী হেলন;
তার জন্য েলােক বেল, সদাপ্রভুর সামেন শিক্তশালী িশকারী
িনেম্রােদর তুল্য। ১০ িশিনয়র েদেশ বািবল, এরক, অক্কদ ও
কলনী, এই সব জায়গা তঁার রােজ্যর প্রথম অংশ িছল। ১১ েসই
েদশ েথেক িতিন অশূের িগেয় নীনবী, ১২ রহেবাৎপুরী, েকলহ
এবং নীনবী ও েকলেহর মাঝখােন েরষন পত্তন করেলন; ওটা
মহানগর। ১৩ আর লূদীয়, অনামীয়, ১৪ লহাবীয়, নপু্তহীয়,
পেথ্রাষীয়, পেলষ্টীয়েদর পূবর্পুরুষ কসলূহীয় এবং কপ্তরীয়, এই
সব িমশেরর সন্তান। ১৫ এবং কনােনর বড় েছেল সীদন, তারপর
েহৎ, ১৬ িযবূষীয়, ইেমারীয়, িগগর্াশীয়, ১৭ িহব্বীয়, অকর্ীয়,
সীনীয়, ১৮ অবর্দীয়, সমারীয় ও হমাতীয়। পের কনানীয়েদর
েগাষ্ঠী সকল িবস্তািরত হল। ১৯ সীেদান েথেক গরােরর িদেক ঘসা
পযর্ন্ত এবং সেদাম, ঘেমারা, অদমা ও সেবায়ীেমর িদেক লাশা
পযর্ন্ত কনানীয়েদর সীমা িছল। ২০ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী, ভাষা,
েদশ ও জািত অনুসাের এই সব হােমর েছেল। ২১ েয েশম
এবেরর সব েলাকেদর পূবর্পুরুষ, আর েযফেতর বড় ভাই, তঁারও
েছেলেমেয় িছল। ২২ েশেমর এই সকল েছেল এলম, অশূর,
অফর্ কষদ, লূদ ও অরাম। ২৩ অরােমর সন্তান ঊষ, হূল, েগথর ও
মশ। ২৪ আর অফর্ কষদ েশলেহর জন্ম িদেলন ও েশলহ এবেরর
জন্ম িদেলন। ২৫ এবেরর দইু েছেল; এেকর নাম েপলগ
[িবভাগ], কারণ েসই সমেয় পৃিথবী ভাগ হল। তঁার ভাইেয়র নাম
যক্তন। ২৬ যক্তন অলেমাদদ, েশলফ, হৎসমর্াবৎ, েযরহ,
২৭ হেদারাম, উষল, িদক্ল, ২৮ ওবল, অবীমােয়ল, িশবা,

২৯ ওফীর, হবীলা ও েযাবেবর বাবা হেলন। এরা সবাই যক্তেনর
েছেল। ৩০ েমষা েথেক পূবর্িদেকর সফার পবর্ত পযর্ন্ত তােদর
বসিত িছল। ৩১ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী, ভাষা, েদশ ও জািত
অনুসাের এই সকল েশেমর েছেল। ৩২ িনেজর িনেজর বংশ ও
জািত অনুসাের এরা েনােহর েছেলেদর েগাষ্ঠী এবং বন্যার পের
এেদর েথেক ৈতরী নানা জািত পৃিথবীেত ভাগ হল।

বািবেল ভাষা-েভদ।

সমস্ত পৃিথবীেত এক ভাষা ও একই কথা িছল।
২ পের েলােকরা পূবর্িদেক ঘুরেত ঘুরেত িশিনয়র

েদেশ এক সমভূিম েপেয় েস জায়গায় বাস করল; ৩ আর এেক-
অপরেক বলল, "এস, আমরা ইট ৈতরী কের আগুেন েপাড়াই,"
তােত তােদর পাথেরর পিরবেতর্  ইট ও চূেনর পিরবেতর্
আলকাতরা িছল। ৪ পের তারা বলল, "এস, আমরা িনেজেদর
জন্য এক শহর ও আকাশেক নাগাল েপেত পাের এমন এক উঁচু
বািড় (িমনার) ৈতরী কের িনেজেদর নাম িবখ্যাত কির, যিদ
সমস্ত পৃিথবীেত ছিড়েয় িছিটেয় পিড়।" ৫ পের মানুেষরা েয শহর
ও উঁচু বািড় (িমনার) ৈতরী করিছল, তা েদখেত সদাপ্রভু েনেম
এেলন। ৬ আর সদাপ্রভু বলেলন, "েদখ, তারা সবাই এক জািত
ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কােজ যুক্ত হল; এর পের যা িকছু
করেত ইচ্ছা করেব, তা েথেক তারা েথেম যােব না। ৭ এস,
আমরা িনেচ িগেয়, েসই জায়গায় তােদর ভাষার েভদ জন্মাই,
েযন তারা এক জন অেন্যর ভাষা বুঝেত না পাের।" ৮ আর
সদাপ্রভু েসখান েথেক সমস্ত পৃিথবীেত তােদরেক িছন্নিভন্ন
করেলন এবং তারা শহর ৈতরী করা েথেক েথেম েগল। ৯ এই
জন্য েসই শহেরর নাম বািবল [েভদ] হল; কারণ েসই জায়গায়
সদাপ্রভু সমস্ত পৃিথবীর ভাষার েভদ জিন্মেয়িছেলন এবং েসখান
েথেক সদাপ্রভু তােদরেক সমস্ত পৃিথবীেত িছন্নিভন্ন কেরিছেলন।

েশম-বংেশর িববরণ।

১০ েশেমর বংশ-বৃত্তান্ত এই। েশম একেশা বছর বয়েস, বন্যার দইু
বছর পের, অফর্ কষেদর জন্ম িদেলন। ১১ অফর্ কষেদর জন্ম
িদেল পর েশম পঁাচেশা বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র
জন্ম িদেলন। ১২ অফর্ কষদ পঁয়িত্রশ বছর বয়েস েশলেহর জন্ম
িদেলন। ১৩ েশলেহর জন্ম িদেল পর অফর্ কষদ চারেশা িতন বছর
জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ১৪ েশলহ িত্রশ
বছর বয়েস এবেরর জন্ম িদেলন। ১৫ এবেরর জন্ম িদেল পর
েশলহ চারেশা িতন বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম
িদেলন। ১৬ এবর েচৗিত্রশ বছর বয়েস েপলেগর জন্ম িদেলন।
১৭ েপলেগর জন্ম িদেল পর এবর চারেশা িত্রশ বছর জীিবত
েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ১৮ েপলগ িত্রশ বছর
বয়েস িরয়ূর জন্ম িদেলন। ১৯ িরয়ূর জন্ম িদেল পর েপলগ
দইুেশা নয় বছর জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন।
২০ িরয়ূ বিত্রশ বছর বয়েস সরূেগর জন্ম িদেলন। ২১ সরূেগর
জন্ম িদেল পর িরয়ূ দেুশা সাত বছর জীিবত েথেক আরও
েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ২২ সরূগ িত্রশ বছর বয়েস নােহােরর
জন্ম িদেলন। ২৩ নােহােরর জন্ম িদেল পর সরূগ দেুশা বছর

আিদপুস্তক। ৯:২২ ১০ আিদপুস্তক। ১১:২৩
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জীিবত েথেক আরও েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ২৪ নােহার
উনিত্রশ বছর বয়েস েতরেহর জন্ম িদেলন। ২৫ েতরেহর জন্ম
িদেল পর নােহার একেশা উিনশ বছর জীিবত েথেক আরও
েছেলেমেয়র জন্ম িদেলন। ২৬ েতরহ সত্তর বছর বয়েস অব্রাম,
নােহার ও হারেণর জন্ম িদেলন। ২৭ েতরেহর বংশ বৃত্তান্ত এই।
েতরহ অব্রাম, নােহার ও হারেণর জন্ম িদেলন। ২৮ আর হারণ
েলােটর জন্ম িদেলন। িকন্তু হারণ িনেজর বাবা েতরেহর সামেন
িনেজর জন্মস্থান কলদীয় েদেশর ঊের প্রাণত্যাগ করেলন।
২৯ অব্রাম ও নাহর উভেয়ই িবেয় করেলন; অব্রাহােমর স্ত্রীর নাম
সারী ও নােহােরর স্ত্রীর নাম িমলকা। এই স্ত্রী হারেণর েমেয়; হারণ
িমলকার ও িযস্কার বাবা। ৩০ সারী বন্ধ্যা িছেলন, তঁার সন্তান হল
না। ৩১ আর েতরহ িনেজর েছেল অব্রামেক ও হারেণর েছেল
িনেজর নািত েলাটেক এবং অব্রাহােমর স্ত্রী সারী নাম্নী েছেলর
স্ত্রীেক সেঙ্গ িনেলন; তঁারা একসেঙ্গ কনান েদেশ যাবার জন্য
কলদীয় েদেশর ঊর েথেক যাত্রা করেলন; আর হারণ নগর
পযর্ন্ত িগেয় েসখােন বাস করেলন। ৩২ পের েতরেহর দেুশা পঁাচ
বছর বয়স হেল হারেণ তঁার মৃতু্য হল।

অব্রােমর িববরণ।

সদাপ্রভু অব্রামেক বলেলন, "তুিম িনেজর েদশ,
আত্মীয় ও বাবার বািড় েছেড় িদেয়, আিম েয েদশ

েতামােক েদখাই, েসই েদেশ চল। ২ আিম েতামার েথেক এক
মহাজািত সৃিষ্ট করব এবং েতামােক আশীবর্াদ কের েতামার নাম
মহৎ করব, তােত তুিম আশীবর্ােদর আকর হেব। ৩ যারা
েতামােক আশীবর্াদ করেব, তােদরেক আিম আশীবর্াদ করব, েয
েকউ েতামােক অিভশাপ েদেব, তােক আিম অিভশাপ েদব এবং
েতামােত পৃিথবীর যাবতীয় েগাষ্ঠী আশীবর্াদ পােব।" ৪ পের
অব্রাম সদাপ্রভুর েসই বাক্যানুসাের যাত্রা করেলন এবং েলাটও
তঁার সেঙ্গ েগেলন। হারন েথেক চেল যাবার সময় অব্রােমর
পঁচাত্তর বছর বয়স িছল। ৫ অব্রাম িনেজর স্ত্রী সারীেক ও
ভাইেয়র েছেল েলাটেক এবং হারেন তঁারা েয ধন উপাজর্ন
কেরিছেলন ও েয প্রাণীেদরেক লাভ কেরিছেলন, েস সমস্ত িনেয়
কনান েদেশ যাওয়ার জন্য যাত্রা করেলন এবং কনান েদেশ
আসেলন। ৬ আর অব্রাম েদশ িদেয় েযেত েযেত িশিখেম, েমািরর
এেলান গােছর কােছ উপিস্থত হেলন। ঐ সমেয় কনানীেয়রা েসই
েদেশ বাস করত। ৭ পের সদাপ্রভু অব্রামেক েদখা িদেয় বলেলন,
"আিম েতামার বংশেক এই েদশ েদব," তখন েসই জায়গায়
অব্রাম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবিদ করেলন, িযিন তঁােক
দশর্ন িদেয়িছেলন। ৮ পের িতিন ঐ জায়গা ত্যাগ কের পবর্েত
িগেয় ৈবেথেলর পূবর্ িদেক িনেজর তঁাবু স্থাপন করেলন; তার
পিশ্চেম ৈবেথল ও পূবর্ িদেক অয় িছল; িতিন েস জায়গায়
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ করেলন ও সদাপ্রভুর
নােম ডাকেলন। ৯ পের অব্রাম ক্রেম ক্রেম দিক্ষণ িদেক েগেলন।
১০ আর েদেশ দিূভর্ ক্ষ হল, তখন অব্রাম িমশের বাস করেত যাত্রা
করেলন; কারণ [কনান] েদেশ ভারী দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল। ১১ আর
অব্রাম যখন িমশের প্রেবশ করেত উদ্যত হন, তখন িনেজর স্ত্রী
সারীেক বলেলন, "েদখ, আিম জািন, তুিম েদখেত সুন্দরী; ১২ এ
কারণ িমশরীেয়রা যখন েতামােক েদেখ বলেব, 'এ তঁার স্ত্রী,'

এবং আমােক হত্যা করেব, আর তারা েতামােক জীিবত রাখেব।
১৩ অনুেরাধ কের, এই কথা বেলা েয, তুিম আমার েবান; েযন
েতামার অনুেরােধ আমার ভােলা হয়, েতামার জন্য আমার প্রাণ
বঁােচ।" ১৪ পের অব্রাম িমশের প্রেবশ করেল িমশরীেয়রা ঐ
স্ত্রীেক খুব সুন্দরী েদখল। ১৫ আর ফেরৗেণর সামেন তঁার প্রশংসা
করেলন; তঁােত েসই স্ত্রীেক ফেরৗেণর বািড়েত িনেয় যাওয়া হল।
১৬ আর তঁার অনুেরােধ িতিন অব্রামেক আদর করেলন; তােত
অব্রাম েমষ, গরু, গাধা এবং দাস দাসী গাধী ও উট েপেলন।
১৭ িকন্তু অব্রােমর স্ত্রী সারীর জন্য সদাপ্রভু ফেরৗণ ও তঁার
পিরবােরর ওপের ভারী ভারী উৎপাত ঘটােলন। ১৮ তােত ফেরৗণ
অব্রামেক েডেক বলেলন, "আপিন আমার সেঙ্গ এ িক ব্যবহার
করেলন? উিন আপনার স্ত্রী, এ কথা আমােক েকন বেলনিন?
১৯ ওনােক আপনার েবান েকন বলেলন? আিম েতা ওনােক
িবেয় করার জন্য িনেয়িছলাম। এখন আপনার স্ত্রীেক িনেয় চেল
যান।" ২০ তখন ফেরৗণ েলাকেদরেক তঁার িবষেয় আেদশ
িদেলন, আর তারা সব িকছুর সেঙ্গ তঁােক ও তঁার স্ত্রীেক িবদায়
করল।

অব্রাম ও েলােটর িববরণ

পের অব্রাম ও তঁার স্ত্রী সমস্ত সম্পিত্ত িনেয় েলােটর
সেঙ্গ িমশর েথেক [কনান েদেশর] দিক্ষণাঞ্চেল যাত্রা

করেলন। ২ অব্রাম পশুধেন ও েসানা রূপােত খুব ধনবান
িছেলন। ৩ পের িতিন দিক্ষণ েথেক ৈবেথেলর িদেক েযেত েযেত
ৈবেথেলর ও অেয়র মাঝখােন েয জায়গায় আেগ তঁার তঁাবু িছল,
৪ েসই জায়গায় িনেজর আেগ িনমর্াণ করা যজ্ঞেবিদর কােছ
উপিস্থত হেলন; েসখােন অব্রাম সদাপ্রভুর নােম ডাকেলন।
৫ আর অব্রােমর সহযাত্রী েলােটরও অেনক েভড়া ও গরু এবং
তঁাবু িছল। ৬ আর েসই েদেশ একসেঙ্গ তােদর বসবাস করা হল
না, কারণ তঁােদর প্রচুর সম্পিত্ত থাকােত তঁারা একসেঙ্গ বাস
করেত পারেলন না। ৭ আর অব্রােমর পশুপালকেদর ও েলােটর
পশুপালকেদর পরস্পর ঝগড়া হল। ঐ সমেয় েসই েদেশ
কনানীেয়রা ও পিরষীেয়রা বাস করত। ৮ তােত অব্রাম েলাটেক
বলেলন, "অনুেরাধ কির, েতামার ও আমার মেধ্য এবং েতামার
পশুপালকেদর ও আমার পশুপালকেদর মেধ্য ঝগড়া না েহাক;
কারণ আমরা পরস্পর জ্ঞািত। ৯ েতামার সামেন িক সমস্ত েদশ
েনই? অনুেরাধ কির, আমার েথেক আলাদা হও; হয়, তুিম বােম
যাও, আিম দিক্ষেণ যাই; নয়, তুিম দিক্ষেণ যাও, আিম বােম
যাই।" ১০ তখন েলাট েচাখ তুেল েদখেলন, যদর্ েনর সমস্ত অঞ্চল
েসায়র পযর্ন্ত সব জায়গা সজল, সদাপ্রভুর বাগােনর মেতা,
িমশর েদেশর মেতা, কারণ েসইসমেয় সদাপ্রভু সেদাম ও ঘেমারা
িবনষ্ট কেরনিন। ১১ অতএব েলাট িনেজর জন্য যদর্ েনর সব
অঞ্চল েবেছ িনেয় পূবর্িদেক চেল েগেলন; এইভােব তঁারা
পরস্পর আলাদা হেলন। ১২ অব্রাম কনান েদেশ থাকেলন এবং
েলাট েসই অঞ্চেলর নগরগুিলর মেধ্য েথেক সেদাম পযর্ন্ত তঁাবু
স্থাপন করেত লাগেলন। ১৩ সেদােমর েলােকরা অেনক দষু্ট ও
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ অেনক পাপ কেরিছল। ১৪ অব্রাম েথেক েলাট
আলাদা হেল পর সদাপ্রভু অব্রামেক বলেলন, "েচাখ তুেল এই
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েয জায়গায় তুিম আছ, এই জায়গা েথেক উত্তর দিক্ষেণ ও পূবর্
পিশ্চেম েদেখা; ১৫ কারণ এই েয সমস্ত েদশ তুিম েদখেত পাচ্ছ,
এটা আিম েতামােক ও যুেগ যুেগ েতামার বংশেক েদব। ১৬ আর
পৃিথবীর ধূেলার মেতা েতামার বংশ বৃিদ্ধ করব; েকউ যিদ
পৃিথবীর ধূেলা গুণেত পাের, তেব েতামার বংশও েগানা যােব।
১৭ ওঠ, এই েদেশর ৈদঘর্্য ও প্রস্থ অনুসাের ঘুের েদখ, কারণ
আিম েতামােকই এটা েদব। ১৮ তখন অব্রাম তঁাবু তুেল িহেব্রােণ
অবিস্থত মিম্রর এেলান বেনর কােছ িগেয় বাস করেলন এবং
েসখােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ করেলন।

েলােটর বিন্দত্ব ও পুনরুদ্ধার

িশিনয়েরর অম্রাফল রাজা, ইল্লাসেরর অিরেয়াক
রাজা, এলেমর কদলর্ােয়ামর রাজা এবং েগায়ীেমর

িতিদয়ল রাজার সমেয় ২ ঐ রাজারা সেদােমর রাজা িবরা,
ঘেমারার রাজা িবসর্া, অদমার রাজা িশনাব, সেবািয়েমর রাজা
িশেমবর ও েবলার অথর্াৎ েসায়েরর রাজার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন।
৩ এরা সবাই িসিদ্দম উপত্যকােত অথর্াৎ লবণসমুেদ্র জেড়া
হেয়িছেলন। ৪ এরা বােরা বছর পযর্ন্ত কদরলায়েমর দাসেত্ব
েথেক েতেরা বছের িবেদ্রাহী হন। ৫ পের েচােদ্দা বছের
কদরলায়েমর ও তঁার সঙ্গী রাজারা এেস অস্তেরাৎ কণর্িয়েম
রফায়ীয়েদরেক, হেম সুষীয়েদরেক, শািব ৬ িকিরয়াথিয়েম
এমীয়েদরেক ও প্রান্তেরর পােশ এল-পারন পযর্ন্ত েসয়ীর পবর্েত
েসখানকার েহারীয়েদরেক আঘাত করেলন। ৭ পের েসখান
েথেক িফের ঐনিমষ্পেট অথর্াৎ কােদশ িগেয় অমােলকীয়েদর
সমস্ত েদশেক এবং হৎসেসান-তামর িনবাসী ইেমারীয়েদরেক
আঘাত করেলন। ৮ আর সেদােমর রাজা, ঘেমারার রাজা,
অদমার রাজা, সেবািয়েমর রাজা ও েবলার অথর্াৎ েসায়েরর
রাজা েবর হেয় ৯ এলেমর কদলর্ােয়ামর রাজার, েগায়ীেমর
িতিদয়ল রাজার, িশিনয়েরর অম্রাফল রাজার ও ইল্লাসেরর
অিরেয়াক রাজার সেঙ্গ, পঁাচ জন রাজা চারজন রাজার সেঙ্গ
যুদ্ধ করার জন্য িসদ্দীম উপত্যকােত েসনা স্থাপন করেলন।
১০ ঐ িসদ্দীম উপত্যকােত আলকাতরার অেনক খাত িছল; আর
সেদাম ও ঘেমারার রাজারা পািলেয় েগেলন ও তঁার মেধ্য পেড়
েগেলন এবং অবিশেষ্টরা পবর্েত পািলেয় েগেলন। ১১ আর শত্রুরা
সেদাম ঘেমারার সমস্ত সম্পিত ও খাদ্য দ্রব্য িনেয় চেল েগেলন।
১২ িবেশষতঃ তঁারা অব্রােমর ভাইেয়র েছেল েলাটেক ও তঁার
সম্পিত িনেয় েগেলন, কারণ িতিন সেদােম বাস করিছেলন।
১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় অব্রামেক খবর িদল; ঐ
সমেয় িতিন ইেষ্কােলর ভাই ও আেনেরর ভাই ইেমারীয় মিম্রর
এেলান বেন বাস করিছেলন এবং তঁারা অব্রােমর সেঙ্গ যুক্ত
িছেলন। ১৪ অব্রাম যখন শুনেলন, তার আত্মীয় ধরা পেড়েছন,
তখন িতিন বািড়েত জন্মােনা িতনেশা আঠােরা জন প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত
দাসেক িনেয় দান পযর্ন্ত তাড়া কের েগেলন। ১৫ পের রােত
িনেজর দাসেদরেক দইু দেল ভাগ কের িতিন শত্রুেদরেক আঘাত
করেলন এবং দেম্মশেকর উত্তের অবিস্থত েহাবা পযর্ন্ত তািড়েয়
িদেলন ১৬ এবং সকল সম্পিত, আর িনেজর আত্মীয় েলাট ও
তঁার সম্পিত্ত এবং স্ত্রীেলাকেদরেক ও েলাক সকলেক িফিরেয়

আনেলন। ১৭ অব্রাম কদলােয়মরেক ও তঁার সঙ্গী রাজােদরেক
জয় কের িফের আসেল পর, সেদােমর রাজা তঁার সেঙ্গ েদখা
করেত শাবী তলভূিমেত অথর্াৎ রাজার তলভূিমেত েগেলন
১৮ এবং শােলেমর রাজা মল্কীেষদক রুিট ও আঙ্গরু রস েবর
কের আনেলন, িতিন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর যাজক। ১৯ িতিন
অব্রামেক আশীবর্াদ করেলন, বলেলন, "অব্রাম স্বগর্মেতর্ র
সৃিষ্টকতর্ া সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর আশীবর্াদযুক্ত েহান, ২০ আর
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর ধন্য েহান, িযিন েতামার িবপক্ষেদরেক
েতামার হােত িদেয়েছন।" তখন অব্রাম সমস্ত দ্রেব্যর দশমাংশ
তােক িদেলন। ২১ আর সেদােমর রাজা অব্রামেক বলেলন, "সব
েলাকজনেক আমােক িদন, সম্পিত্ত িনেজর জন্য িনন।"
২২ তখন অব্রাম সেদােমর রাজােক উত্তর করেলন, "আিম
স্বগর্মেতর্ র অিধকারী সবর্শিক্তমান ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য হাত
উিঠেয় বলিছ, ২৩ আিম আপনার িকছুই েনব না, এক গািছ
সুেতা িক জেুতার িফেতও েনব না; যিদ আপিন বেলন, আিম
অব্রামেক ধনবান্ কেরিছ। ২৪ েকবল [আমার] যুবকরা যা
েখেয়েছ তা েনব এবং েয ব্যিক্তরা আমার সেঙ্গ িগেয়িছেলন,
আেনর, ইেষ্কাল ও মিম্র, তঁারা িনেজর িনেজর প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ
করুন।"

অব্রাহােমর সেঙ্গ ঈশ্বেরর িনয়ম স্থাপন

ঐ ঘটনার পের দশর্েন সদাপ্রভুর বাক্য অব্রােমর
কােছ উপিস্থত হল, িতিন বলেলন, "অব্রাম, ভয় কর

না, আিমই েতামার ঢাল ও েতামার মহাপুরস্কার।" ২ অব্রাম
বলেলন, "েহ প্রভু সদাপ্রভু, তুিম আমােক িক েদেব? আিম েতা
িনঃসন্তান হেয় মারা যািচ্ছ এবং এই দেম্মশকীয় ইলীেয়ষর
আমার বািড়র উত্তরািধকারী।" ৩ আর অব্রাম বলেলন, "েদখ,
তুিম আমােক সন্তান িদেল না এবং আমার গৃেহর এক জন
আমার উত্তরািধকারী হেব। ৪ তখন েদখ, তঁার কােছ সদাপ্রভুর
বাক্য উপিস্থত হল, েযমন ঐ ব্যিক্ত েতামার উত্তরািধকারী হেব
না, িকন্তু েয েতামার ঔরেস জন্মােব, েসই েতামার উত্তরািধকারী
হেব।" ৫ পের িতিন তঁােক বাইের এেন বলেলন, "তুিম আকােশর
িদেক েদেখ যিদ তারা গুণেত পার, তেব গুেন বল; িতিন তঁােক
আরও বলেলন এইরকম েতামার বংশ হেব।" ৬ তখন িতিন
সদাপ্রভুেত িবশ্বাস করেলন, আর সদাপ্রভু তঁার পেক্ষ তা
ধািমর্কতা বেল গণনা করেলন। ৭ আর তঁােক বলেলন, "িযিন
েতামার অিধকােরর জন্য এই েদশ েদেবন বেল কলদীয় েদেশর
ঊর েথেক েতামােক েবর কের এেনেছন, েসই সদাপ্রভু আিম।"
৮ তখন িতিন বলেলন, "েহ প্রভু সদাপ্রভু, আিম েয এর
অিধকারী হব, তা িকভােব জানব? ৯ িতিন তঁােক বলেলন, "তুিম
িতন বছেরর এক গরু, িতন বছেরর এক ছাগল, িতন বছেরর
একিট েভড়া এবং এক ঘুঘু ও এক পায়রার বাচ্চা আমার কােছ
আন।" ১০ পের িতিন ঐ সব তঁার কােছ এেন দেুটা কের টুকেরা
করেলন এবং এক এক টুকেরার আেগ অন্য অন্য টুকেরা
রাখেলন, িকন্তু পািখেদরেক দইু টুকেরা করেলন না। ১১ পের
িহংস্র পািখরা েসই মৃত পশুেদর ওপের পড়েল অব্রাম তােদরেক
তািড়েয় িদেলন। ১২ পের সূযর্ অস্ত যাবার সমেয় অব্রাম
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গভীরভােব ঘুিমেয় পড়েলন; আর েদখ, িতিন ভেয় ও ভয়ঙ্কার
অন্ধকাের মগ্ন হেলন। ১৩ তখন িতিন অব্রামেক বলেলন, িনশ্চয়
েজেনা, েতামার বংশধেররা পরেদেশ প্রবাসী থাকেব এবং
িবেদশী েলাকেদর দাসত্ব করেব ও েলােক তােদরেক চারেশা
বছর পযর্ন্ত দঃুখ েদেব; ১৪ আবার তারা েয জািতর দাস হেব,
আিমই তঁার িবচার করব; তারপের তঁারা যেথষ্ট সম্পিত্ত িনেয়
েবর হেব। ১৫ আর তুিম শািন্তেত িনেজর পূবর্পুরুষেদর কােছ
যােব ও ভােলাভােব বৃদ্ধ অবস্থায় কবর প্রাপ্ত হেব। ১৬ আর
[েতামার বংেশর] চতুথর্ পুরুষ এই েদেশ িফের আসেব; কারণ
ইেমারীয়েদর অপরাধ এখনও সম্পূণর্ হয়িন। ১৭ পের সূযর্ অস্ত
হেল ও অন্ধকার হেল েদখ, েধঁায়াযুক্ত উনুন ও জলন্ত বািত ঐ
দিুট টুকেরার মধ্য িদেয় চেল েগল। ১৮ েসই িদন সদাপ্রভু
অব্রােমর সেঙ্গ িনয়ম িস্থর কের বলেলন, "আিম িমশেরর নদী
েথেক মহানদী, ফরাৎ নদী পযর্ন্ত এই েদশ েতামার বংশেক
িদলাম; ১৯ েকিনয়, কিনষীয়, কদেমানীয়, ২০ িহত্তীয়, পিরষীয়,
রফারীয়, ২১ ইেমারীয়, কনানীয়, িগগর্াশীয় ও িযবুষীয় েলাকেদর
েদশ িদলাম।"

ইশ্মােয়েলর জন্ম।

অব্রােমর স্ত্রী সারী িনঃসন্তানা িছেলন এবং হাগার
নােম তঁার এক িমশরীয় দাসী িছল। ২ তােত সারী

অব্রামেক বলেলন, "েদখ, সদাপ্রভু আমােক বন্ধ্যা কেরেছন;
অনুেরাধ কির, তুিম আমার দাসীর কােছ যাও; িক জািন, এর
দ্বারা আিম সন্তান লাভ করেত পারব।" তখন অব্রাম সারীর
বােক্য রািজ হেলন। ৩ এইভােব কনান েদেশ অব্রাম দশ বছর
বাস করেল পর অব্রােমর স্ত্রী সারী িনেজর দাসী িমশরীয়
হাগারেক িনেয় িনেজর স্বামী অব্রােমর সেঙ্গ িববাহ িদেলন।
৪ পের অব্রাম হাগােরর কােছ েগেল েস গভর্ বতী হল এবং
িনেজর গভর্  হেয়েছ েদেখ িনজ কত্রর্ীেক তুচ্ছ জ্ঞান করেত
লাগল। ৫ তােত সারী অব্রামেক বলেলন, "আমার উপের করা
এই অন্যায় েতামার উপেরই ফলুক; আিমই িনেজর দাসীেক
েতামার হােত িদেয়িছলাম, েস িনেজেক গভর্ বতী েদেখ আমােক
তুচ্ছজ্ঞান করেছ; সদাপ্রভুই েতামার ও আমার িবচার করুন!"
৬ তখন অব্রাম সারীেক বলেলন, "েদখ, েতামার দাসী েতামারই
হােত; েতামার যা ভাল মেন হয়, তার প্রিত তাই কর।" তােত সারী
হাগারেক দঃুখ িদেলন, আর েস তঁার কাছ েথেক পািলেয় েগল।
৭ পের সদাপ্রভুর দতূ মরুভূিমর মেধ্য এক জেলর উনুইেয়র
কােছ, শুেরর পেথ েয উনুই আেছ, ৮ তার কােছ তােক েপেয়
বলেলন, "েহ সারীর দাসী হাগার, তুিম েকাথা েথেক আসেল?
এবং েকাথায় যােব?" তােত েস বলল, "আিম িনেজর কত্রর্ী"
৯ সারীর কাছ েথেক পালািচ্ছ। তখন সদাপ্রভুর দতূ তােক
বলেলন, "তুিম িনেজর কত্রর্ীর কােছ িফের যাও এবং িনেজেক
সমপর্ণ কের তার অধীেন থাক।" ১০ সদাপ্রভুর দতূ তােক আরও
বলেলন, "আিম েতামার বংেশর এমন বৃিদ্ধ করব েয, গণনা করা
যােব না।" ১১ সদাপ্রভুর দতূ তােক আরও বলেলন, "েদখ,
েতামার গভর্  হেয়েছ, তুিম েছেল জন্ম েদেব ও তার নাম ইশ্মােয়ল
[ঈশ্বর শুেনন] রাখেব, কারণ সদাপ্রভু েতামার দঃুখ শুনেলন।"

১২ আর েস বন্য গাধার মেতা মানুষ হেব; তার হাত সবার িবরুদ্ধ
ও সবার হাত তার িবরুদ্ধ হেব; েস তার সব ভাইেদর সামেন বাস
করেব। ১৩ পের হাগার, িযিন তার সেঙ্গ কথা বলেলন, "েসই
সদাপ্রভুর এই নাম রাখল, তুিম দশর্নকারী ঈশ্বর;" কারণ েস
বলল, "িযিন আমােক েদেখন, আিম িক এই জায়গােতই তঁার
দশর্ন কেরিছ?" ১৪ এই কারেণ েসই কূেপর নাম েবর-লহয়-রয়ী
[জীবৎ মদদশর্েকর কূপ] হল; েদখ, তা কােদশ ও েবরেদর মেধ্য
রেয়েছ। ১৫ পের হাগার অব্রােমর জন্য েছেলর জন্ম িদল; আর
অব্রাম হাগােরর গেভর্  জন্মােনা িনেজর েসই েছেলর নাম
ইশ্মােয়ল রাখেলন। ১৬ অব্রােমর িছয়ািশ বছর বয়েস হাগার
অব্রােমর জন্য ইশ্মােয়লেক জন্ম িদল।

ত্বকেছেদর িনয়ম স্থাপন।

অব্রােমর িনরানব্বই বছর বয়েস সদাপ্রভু তঁােক দশর্ন
িদেলন ও বলেলন, "আিমই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, তুিম

আমার সামেন যাতায়াত কের িসদ্ধ হও। ২ আর আিম েতামার
সেঙ্গ িনেজর িনয়ম িস্থর করব ও েতামার প্রচুর পিরমােণ
বংশবৃিদ্ধ করব।" ৩ তখন অব্রাম উপুড় হেয় পড়েলন এবং ঈশ্বর
তঁার সেঙ্গ আলাপ কের বলেলন, ৪ "েদখ, আিমই েতামার সেঙ্গ
িনেজর িনয়ম িস্থর করিছ, তুিম বহুজািতর আিদিপতা হেব।
৫ েতামার নাম অব্রাম [মহািপতা] আর থাকেব না, িকন্তু েতামার
নাম অব্রাহাম [বহুেলােকর িপতা] হেব; কারণ আিম েতামােক
বহুজািতর আিদিপতা করলাম। ৬ আিম েতামােক অত্যািধক
পিরমােণ ফলবান করব এবং েতামার েথেক বহুজািত সৃিষ্ট
করব; আর রাজারা েতামার েথেক সৃিষ্ট হেব। ৭ আিম েতামার
সেঙ্গ ও পুরুষানুক্রেম েতামার ভাবী বংেশর সেঙ্গ েয িনয়ম স্থাপন
করব, তা িচরকােলর িনয়ম হেব; কারণ আিম েতামার ঈশ্বর ও
েতামার ভাবী বংেশর ঈশ্বর হব। ৮ আর তুিম এই েয কনান েদেশ
বাস করছ, এর সম্পূণর্ আিম েতামােক ও েতামার ভাবী বংশেক
িচরস্থায়ী অিধকােরর জন্য েদব, আর আিম তােদর ঈশ্বর হব।"
৯ ঈশ্বর অব্রাহামেক আরও বলেলন, "তুিমও আমার িনয়ম
পালন করেব; তুিম ও েতামার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রেম তা পালন
করেব। ১০ েতামােদর সেঙ্গ ও েতামার ভাবী বংেশর সেঙ্গ করা
আমার েয িনয়ম েতামরা পালন করেব, তা এই, েতামােদর
প্রেত্যক পুরুেষর ত্বকেছদ হেব। ১১ েতামরা িনেজর িনেজর
িলেঙ্গর মুেখর চামড়া কঁাটেব; েসটাই েতামােদর সেঙ্গ আমার
িনয়েমর িচহ্ন হেব। ১২ পুরুষানুক্রেম েতামার প্রেত্যক েছেল
সন্তােনর আট িদন বয়েস ত্বকেছদ হেব এবং যারা েতামার বংশ
নয়, এমন পরজাতীয়েদর মেধ্য েতামােদর বািড়েত জন্মােনা
িকম্বা মূল্য িদেয় েকনা েলােকেদরও ত্বকেছদ হেব। ১৩ েতামার
গৃহ জন্মােনা িকম্বা মূল্য িদেয় েকনা েলােকর ত্বকেছদ অবশ্য
কতর্ ব্য; আর েতামােদর মাংেস অবিস্থত আমার িনয়ম
িচরকােলর িনয়ম হেব। ১৪ িকন্তু যার িলেঙ্গর ত্বকেছদ না হেব,
এমন ত্বকেছদ িবহীন পুরুষ িনেজর েলােকেদর মধ্য েথেক
িবতািড়ত হেব; েস আমার িনয়ম ভঙ্গ কেরেছ। ১৫ আর ঈশ্বর
অব্রাহামেক বলেলন, "তুিম েতামার স্ত্রী সারীেক আর সারী বেল
েডেকা না; তার নাম সারা [রাণী] হল। ১৬ আর আিম তােক
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আশীবর্াদ করব এবং তা েথেক এক েছেলও েতামােক েদব;
আিম তােক আশীবর্াদ করব, তােক েস জািতর [আিদ-মা] করা
হেব, তা েথেক েলাকেদর রাজারা সৃিষ্ট হেব।" ১৭ তখন অব্রাহাম
উপুড় হেয় পেড় হাসেলন, মেন মেন বলেলন, "একেশা বছর
বয়স্ক পুরুেষর িক সন্তান হেব? আর নব্বই বছর বয়স্কা সারা িক
প্রসব করেব?" ১৮ পের অব্রাহাম ঈশ্বরেক বলেলন, "ইশ্মােয়লই
েতামার সামেন েবঁেচ থাকুক।" ১৯ তখন ঈশ্বর বলেলন, "েতামার
স্ত্রী সারা অবশ্য েতামার জন্য েছেল প্রসব করেব এবং তুিম তার
নাম ইসহাক [হাস্য] রাখেব, আর আিম তার সেঙ্গ আমার িনয়ম
স্থাপন করব, তা তার আগামী বংশধরেদর পেক্ষ িচরস্থায়ী িনয়ম
হেব। ২০ আর ইস্মােয়েলর িবষেয়ও েতামার প্রাথর্না শুনলাম;
েদখ, আিম তােক আশীবর্াদ করলাম এবং তােক ফলবান কের
তার প্রচুর পিরমােণ বংশবৃিদ্ধ করব; তা েথেক বােরািট রাজা
সৃিষ্ট হেব ও আিম তােক বড় জািত করব। ২১ িকন্তু আগামী
বছেরর এই ঋতুেত সারা েতামার জন্য যােক প্রসব করেব, েসই
ইসহােকর সেঙ্গ আিম আমার িনয়ম স্থাপন করব।" ২২ পের
কেথাপকথন েশষ কের ঈশ্বর অব্রাহােমর কাছ েথেক উপের চেল
েগেলন। ২৩ পের অব্রাহাম আপন েছেল। ইশ্মােয়লেক ও িনেজর
গৃেহ জন্মােনা ও মূল্য িদেয় েকনা সমস্ত েলাকেক, অব্রাহােমর
গৃেহ যত পুরুষ িছল, েসই সকলেক িনেয় ঈশ্বেরর আজ্ঞানুসাের
েসই িদেন তােদর িলেঙ্গর মুেখর চামড়া কাটেলন। ২৪ অব্রাহােমর
িলেঙ্গর মুেখর চামড়া কাটার সমেয় তঁার বয়স িনরানব্বই বছর।
২৫ আর তঁার েছেল ইস্মােয়েলর িলেঙ্গর মুেখর চামড়া কাটার
সমেয় তঁার বয়স েতর বছর। ২৬ েসই িদেনই অব্রাহাম ও তঁার
েছেল ইস্মােয়ল, উভেয়র ত্বকেছদ হল। ২৭ আর তঁার গৃেহ
জন্মােনা এবং পরজাতীয়েদর কােছ মূল্য িদেয় েকনা তঁার গৃেহর
সব পুরুেষরও ত্বকেছদ েসই সমেয় হল।

অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা।

সেদােমর জন্য অব্রাহােমর প্রাথর্না।

পের সদাপ্রভু মিম্রর এেলান বেনর কােছ তঁােক দশর্ন
িদেলন। িতিন িদেনর গরেমর সমেয় তঁাবুর দয়ুােরর

মুেখ বেসিছেলন; েচাখ তুেল েদখেলন। ২ আর েদখ, িতনেট
পুরুষ সামেন দঁািড়েয় িছল। েদখেত পাওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গই িতিন
তঁাবুর দয়ুােরর মুেখ েথেক তঁােদর কােছ েদৗেড় িগেয় মািটেত
প্রণাম করেলন। ৩ িতিন বলেলন, "েহ প্রভু, অনুেরাধ কির, যিদ
আিম আপনার দিৃষ্টেত অনুগ্রেহর পাত্র হেয় থািক, তেব আপনার
এই দােসর কাছ েথেক যােবন না। ৪ অনুেরাধ কির, অল্প জল
এেন িদই, আপনারা পা ধুেয় এই গােছর তলায় িবশ্রাম করুন।
৫ িকছু খাবার এেন িদই, তা িদেয় প্রাণ তৃপ্ত করুন, পের িনেজর
পেথ এিগেয় যােবন; কারণ এরই জন্য িনেজর দােসর কােছ
এেসেছন।" তখন তঁারা বলেলন, "যা বলেল, তাই কর।" ৬ তােত
অব্রাহাম তাড়াতািড় কের তঁাবুেত সারার কােছ িগেয় বলেলন,
"শীঘ্র িতন মণ উত্তম ময়দা িনেয় েমেখ েগালা বািনেয় রুিট ৈতরী
কর।" ৭ পের অব্রাহাম েদৗিড়েয় িগেয় পশুপাল েথেক উৎকৃষ্ট
েকামল এক বাছুর িনেয় দাসেক িদেল েস তা তাড়াতািড় রান্না

করল। ৮ তখন িতিন দই, দধু ও রান্না মাংস িনেয় তঁােদর সামেন
িদেলন এবং তঁােদর কােছ বৃক্ষ তলায় দঁাড়ােলন ও তঁারা েভাজন
করেলন। ৯ আর তঁারা তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, "েতামার স্ত্রী
সারা েকাথায়?" িতিন বলেলন, "েদখুন, িতিন তঁাবুেত আেছন।"
১০ িতিন বলেলন, "বসন্তকােল আিম অবশ্যই েতামার কােছ
িফের আসব; আর েদখ, েতামার স্ত্রী সারার এক েছেল হেব।"
এই কথা সারা দরজার িপছেন েথেক শুনেলন। ১১ েসই সমেয়
অব্রাহাম ও সারা অেনক বয়ষ্ক িছেলন; সারার সন্তান প্রসব
করার বয়স পার হেয় িগেয়িছল। ১২ অতএব সারা িনেজ মেন
মেন েহেস বলেলন, "আমার এই শীণর্ দশার পের িক এমন
আনন্দ হেব? আমার প্রভুও েতা বৃদ্ধ।" ১৩ তখন সদাপ্রভু
অব্রাহামেক বলেলন, "সারা েকন এই বেল হাসল েয, 'আিম িক
সত্যই প্রসব করব, আিম েয বুড়ী?' েকান কাজ িক সদাপ্রভুর
অসাধ্য? ১৪ সিঠক সমেয় এই ঋতু আবার উপিস্থত হেল আিম
েতামার কােছ িফের আসব, আর সারার েছেল হেব।" ১৫ তােত
সারা অস্বীকার কের বলেলন, "আিম হািসিন; কারণ িতিন ভয়
েপেয়িছেলন।" িতিন বলেলন, "না, অবশ্যই েহেসিছেল।"
১৬ পের েসই ব্যিক্তরা েসখান েথেক উেঠ সেদােমর িদেক
েদখেলন, আর অব্রাহাম তঁােদরেক িবদায় িদেত তঁােদর সেঙ্গ
সেঙ্গ চলেলন। ১৭ িকন্তু সদাপ্রভু বলেলন, "আিম যা করব, তা
িক অব্রাহাম েথেক লুকাব? ১৮ অব্রাহাম েথেক মহান ও বলবান
এক জািত সৃিষ্ট হেব এবং পৃিথবীর যাবতীয় জািত তােতই
আশীবর্াদ প্রাপ্ত হেব। ১৯ কারণ আিম তােক জািনেয়িছ, েযন েস
িনেজর ভাবী সন্তানেদরেক ও পিরবারেদরেক আেদশ কের, েযন
তারা ধািমর্কতায় ও ন্যায্য আচরণ করেত করেত সদাপ্রভুর পেথ
চেল; এইভােব সদাপ্রভু েযন অব্রাহােমর িবষেয় কিথত িনেজর
বাক্য সফল কেরন।" ২০ পের সদাপ্রভু বলেলন, "কারণ
সেদােমর ও ঘেমারার কান্না অত্যন্ত েবিশ এবং তােদর পাপ
অিতশয় ভারী; ২১ আিম নীেচ িগেয় েদখব, আমার কােছ আসা
কান্না অনুসাের তারা সম্পূণর্রূেপ কেরেছ িক না; যিদ না কের
থােক, তা জানব।" ২২ পের েসই ব্যিক্তরা েসখান েথেক িফের
সেদােমর িদেক েগেলন; িকন্তু অব্রাহাম তখনও সদাপ্রভুর সামেন
দঁািড়েয় থাকেলন। ২৩ পের অব্রাহাম কােছ িগেয় বলেলন,
"আপিন িক দেুষ্টর সেঙ্গ ধািমর্কেকও ধ্বংস করেবন? ২৪ েসই
নগেরর মেধ্য যিদ পঞ্চাশ জন ধািমর্ক পাওয়া যায়, তেব আপিন
িক েসখানকার পঞ্চাশ জন ধািমর্েকর অনুেরােধ েসই জায়গার
প্রিত দয়া না কের তা িবনষ্ট করেবন? ২৫ দেুষ্টর সেঙ্গ ধািমর্কেক
ধ্বংস করা, এই রকম কাজ আপনার েথেক দেূর থাকুক;
ধািমর্কেক দেুষ্টর সমান করা আপনার কাছ েথেক দরূ থাকুক।
সমস্ত পৃিথবীর িবচারকতর্ া িক ন্যায়িবচার করেবন না?"
২৬ সদাপ্রভু বলেলন, 'আিম যিদ সেদােমর মেধ্য পঞ্চাশ জন
ধািমর্ক েদিখ, তেব তােদর অনুেরােধ েসই সমস্ত জায়গার প্রিত
দয়া করব।' ২৭ অব্রাহাম উত্তর কের বলেলন, "েদখুন, ধূেলা ও
ছাইমাত্র েয আিম, আিম প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত সাহসী হেয়িছ!
২৮ িক জািন, পঞ্চাশ জন ধািমর্েকর পঁাচ জন কম হেব; েসই পঁাচ
জেনর অভােবর জন্য আপিন িক সমস্ত নগর ধ্বংস করেবন?
িতিন বলেলন, "েসই জায়গায় পঁয়তািল্লশ জন েপেল আিম তা
িবনষ্ট করব না।" ২৯ িতিন তঁােক আবার বলেলন, "েসই জায়গায়
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যিদ চিল্লশ জন পাওয়া যায়?" িতিন বলেলন, "েসই চিল্লশ
জেনর জন্য তা করব না।" ৩০ আবার িতিন বলেলন, "প্রভু
িবরক্ত হেবন না, আিম আরও বিল; যিদ েসখােন িত্রশ জন
পাওয়া যায়?" িতিন বলেলন, "েসখােন িত্রশ জন েপেল তা করব
না।" ৩১ িতিন বলেলন, "েদখুন, প্রভুর কােছ আিম সাহসী হেয়
আবার বিল, যিদ েসখােন কুিড় জন পাওয়া যায়?" িতিন
বলেলন, "েসই কুিড় জেনর অনুেরােধ তা িবনষ্ট করব না।"
৩২ িতিন বলেলন, "প্রভু রাগ করেবন না। আিম শুধু মাত্র আর
একবার বলব; যিদ েসখােন দশ জন পাওয়া যায়?" িতিন
বলেলন, "েসই দশ জেনর অনুেরােধ তা ধ্বংস করব না।"
৩৩ তখন সদাপ্রভু অব্রাহােমর সেঙ্গ কথাবাতর্ া েশষ কের চেল
েগেলন এবং অব্রাহাম িনেজর জায়গায় িফের এেলন।

সেদাম ও ঘেমারার িবনাশ। েলােটর েশষগিত।

পের সন্ধ্যােবলায় ঐ দইু দতূ সেদােম এেলন। তখন
েলাট সেদােমর দরজার কােছ বেসিছেলন, আর

তঁােদরেক েদেখ তঁােদর কােছ যাবার জন্য উঠেলন এবং মািটেত
মুখ িদেয় প্রণাম করেলন ২ িতিন বলেলন, "েহ আমার প্রভুরা,
েদখুন, অনুেরাধ কির, আপনােদর এই দােসর বািড়েত প্রেবশ
করুন, রােত থাকুন ও আপনার পা ধুেয় িনন; পের সকােল উেঠ
িনেজর যাত্রায় এিগেয় যােবন।" এবং তঁারা বলেলন, "না,
আমরা চেকই রাত কাটাব।" ৩ িকন্তু েলাট অিতিরক্ত আগ্রহ
েদখাবার পর, তঁারা তঁার সেঙ্গ েগেলন ও তঁার বািড়েত প্রেবশ
করেলন; তােত িতিন তঁােদর জন্য খাবার ৈতরী করেলন ও
তাড়ীশূন্য রুিট ৈতরী করেলন, আর তঁারা েভাজন করেলন।
৪ পের তঁােদর েশায়ার আেগ ঐ নগেরর পুরুেষরা, সেদােমর
যুবক ও বৃদ্ধ সমস্ত েলাক চারিদক েথেক এেস তঁার বািড় িঘের
েফলল ৫ তারা েলাটেক েডেক বলল, "আজ রােত্র েয দজুন
েলাক েতামার বাড়ীেত আসল, তারা েকাথায়? তােদরেক বার
কের আমােদর কােছ আন, আমরা তােদর পিরচয় েনব।"
৬ তখন েলাট ঘেরর দরজার বাইের তােদর কােছ এেস িনেজ
েপছেনর দরজা বন্ধ করেলন ৭ িতিন বলেলন, "ভাই সব,
অনুেরাধ কির, এমন খারাপ ব্যবহার কর না। ৮ েদখ, পুরুেষর
পিরচয় পায়িন এমন যুবতী আমার দিুট েমেয় আেছ, তােদরেক
েতামােদর কােছ আিন, েতামােদর দিৃষ্টেত যা ভাল, তা কর, িকন্তু
েসই ব্যিক্তেদর প্রিত িকছুই কর না, কারণ এই সমেয় তঁারা
আমার বািড়র ছায়ায় আশ্রয় িনেলন।" ৯ তখন তারা বলল,
"সের যা!" তারা আরও বলল, "একজন িবেদশী িহসােব এখােন
বাস করেত এেস এখন এ আমােদর িবচারকতর্ া হল; এখন
তােদর েথেক েতার প্রিত আরও খারাপ ব্যবহার করব।" তারা
েলােটর ওপের চাপ িদেত লাগল এবং তারা দরজা ভাঙ্গেত কােছ
এল। ১০ তখন েসই দইু ব্যিক্ত হাত বািড়েয় েলাটেক ঘেরর মেধ্য
িনেজেদর কােছ েটেন িনেয় দরজা বন্ধ করেলন; ১১ এবং বািড়র
দরজার কােছ েছাট কী বড় সব েলাকেক অন্ধতায় আহত
করেলন; তােত তারা দরজা খুঁজেত খুঁজেত পিরশ্রান্ত হল।
১২ পের েসই ব্যিক্তরা েলাটেক বলেলন, "এই জায়গায় েতামার
আর েক েক আেছ? েতামার জামাই ও েছেল েমেয় যত জন এই

নগের আেছ, েস সকলেক এই জায়গা েথেক িনেয় যাও।
১৩ কারণ আমরা এই জায়গা ধ্বংস করব; কারণ সদাপ্রভুর
সামেন এই েলাকেদর িবপরীেত ভীষণ কান্নার আওয়াজ উেঠেছ,
তাই সদাপ্রভু এটা ধ্বংস করেত আমােদরেক পািঠেয়েছন।"
১৪ তখন েলাট বাইের িগেয়, যারা তঁার েমেয়েদরেক িবেয়
কেরিছল, িনেজর েসই জামাইেদরেক বলেলন, "তাড়াতািড় ওঠ,
এ জায়গা েথেক েবিরেয় যাও, কারণ সদাপ্রভু এই নগর ধ্বংস
করেবন।" িকন্তু তঁার জামাইরা তঁােক উপহাসকারী বেল মেন
করল। ১৫ যখন প্রভাত হল েসই দেূতরা েলাটেক তাড়াতািড়
বলেলন, "ওঠ, েতামার স্ত্রীেক ও এই েয েমেয় দিুট এখােন আেছ,
এেদরেক িনেয় যাও, যিদ েতামরা নগেরর অপরােধ িবনষ্ট হও।"
১৬ িকন্তু িতিন এিদক-ওিদক করেত লাগেলন; তােত তঁার প্রিত
সদাপ্রভুর েস্নেহর জন্য েসই ব্যিক্তরা তঁার ও তঁার স্ত্রীর ও েমেয়
দিুটর হাত ধের শহেরর বাইের িনেয় রাখেলন। ১৭ যখন
তােদরেক েবর কের িতিন েলাটেক বলেলন, "প্রাণরক্ষার জন্য
পািলেয় যাও! িপছন িদেক েদখ না; অথবা সমতেল েয েকােনা
জায়গায় েথেকা না; পবর্েত পািলেয় যাও, যােত িবনষ্ট না হও।
১৮ েলাট তঁােদরেক বলেলন, "েহ আমার প্রভু, এমন না েহাক।
১৯ েদখুন, আপনার দাস আপনার কােছ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেয়েছ;
আমার প্রাণরক্ষা করােত আপিন আমার প্রিত আপনার মহাদয়া
প্রকাশ কেরেছন; িকন্তু আিম পবর্েত পালােত পাির না; িক জািন,
েসই িবপদ এেস পড়েল আিমও মরব। ২০ েদখুন, পালােনার জন্য
ঐ শহর কাছাকািছ, ওটা েছাট; ওখােন পালাবার অনুমিত িদন,
তা হেল আমার প্রাণ বঁাচেব; ওটা কী েছাট না?" ২১ িতিন
বলেলন, "ভাল, আিম এ িবষেয়ও েতামার প্রিত অনুগ্রহ করিছ,
ঐ েয নগেরর কথা বলেল, উহা ধ্বংস করব না। ২২ তাড়াতািড়!
ঐ জায়গায় পািলেয় যাও, কারণ তুিম ঐ জায়গায় না েপৗঁছােল
আিম িকছু করেত পাির না।" এই জন্য েসই জায়গার নাম েসায়র
অথর্াৎ কু্ষদ্র হল। ২৩ েদেশর উপর সূযর্ উিদত হেল েলাট েসায়ের
প্রেবশ করেলন, ২৪ এমন সমেয় সদাপ্রভু িনেজর কাছ েথেক,
আকাশ েথেক, সেদােমর ও ঘেমারার ওপের গন্ধক ও আগুন
বষর্ণ করেলন। ২৫ েসই সব নগর, সমস্ত অঞ্চল নগরবাসী সব
েলাক ও েসই ভূিমেত উত্পন্ন সমস্ত বস্তু ধ্বংস করেলন। ২৬ িকন্তু
েলােটর স্ত্রী, েয তঁার িপছেন িছল, েস িপছেনর িদেক তাকাল
এবং লবণস্তম্ভ হেয় েগল। ২৭ আর অব্রাহাম খুব সকােল ঘুম
েথেক উঠেলন এবং েসই জায়গায় েগেলন, আেগ েয জায়গায়
সদাপ্রভু দঁািড়েয় িছেলন ২৮ সেদাম ও ঘেমারার িদেক ও েসই
অঞ্চেলর সব ভূিমর িদেক েচেয় েদখেলন, আর েদখ, ভািটর
েধঁায়ার মেতা েসই েদেশর েথেক েধঁায়া উঠেছ। ২৯ এইভােব েসই
অঞ্চেল অবিস্থত সমস্ত নগেরর ধ্বংেসর সমেয় ঈশ্বর অব্রাহামেক
স্মরণ করেলন। েয েয নগের েলাট বাস করেতন, েসই েসই
নগেরর ধ্বংেসর সমেয় ধ্বংেসর মধ্য েথেক েলাটেক পাঠােলন।
৩০ পের েলাট ও তঁার দিুট েমেয়েক িনেয় েসায়র েথেক পবর্েত
উেঠ িগেয় েসখােন থাকেলন; কারণ িতিন েসায়ের বাস করেত
ভয় েপেলন আর িতিন ও তঁার েসই দইু েমেয় গুহার মেধ্য বাস
করেলন। ৩১ পের তঁার বড় েমেয় েছাট েমেয়েক বলল,
"আমােদর বাবা বৃদ্ধ এবং জগৎ সংসােরর ব্যবহার অনুসাের
আমােদর সেঙ্গ সম্পকর্  স্থাপন করেত এ েদেশ েকান পুরুষ েনই;
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৩২ এস, আমরা বাবােক আঙ্গরু রস পান কিরেয় তঁার সেঙ্গ শয়ন
কির, এইভােব আমরা বাবার বংশ বৃিদ্ধ কির।" ৩৩ তােত তারা
েসই রােত িনেজেদর বাবােক আঙ্গরু রস পান করাল, পের তঁার
বড় েমেয় বাবার সেঙ্গ শয়ন করেত েগল; তঁার শয়ন করা ও উেঠ
যাওয়া েলাট েটর েপেলন না। ৩৪ আর পরিদন বড় েমেয়িট েছাট
েমেয়িটেক বলল, "েদখ, গত রােত আিম বাবার সেঙ্গ শয়ন
কেরিছলাম; এস, আমরা আজ রােতও বাবােক আঙ্গরু রস পান
করাই; পের তুিম িগেয় তঁার সেঙ্গ শয়ন কর, এইভােব বাবার বংশ
রক্ষা করব।" ৩৫ এইভােব তারা েসই রােতও বাবােক আঙ্গরু রস
পান করাল; পের েছাট েমেয় উেঠ িগেয় তঁার সেঙ্গ শয়ন করল;
তার শয়ন করা ও উেঠ যাওয়া েলাট েটর েপেলন না।
৩৬ এইভােব েলােটর দিুট েমেয়ই িনেজেদর বাবা েথেক গভর্ বতী
হল। ৩৭ পের বড় েমেয় েছেলর জন্ম িদেয় তার নাম েমায়াব
রাখল; েস এখনকার েমায়াবীয়েদর আিদিপতা। ৩৮ আর েছাট
েমেয়িটও েছেলর জন্ম িদেয় তার নাম িবন–অিম্ম রাখল, েস
এখনকার অেম্মান-েলাকেদর আিদবাবা।

অব্রাহাম আবার স্ত্রীেক অস্বীকার কেরন।

আর অব্রাহাম েসখান েথেক দিক্ষণ েদেশ যাত্রা কের
কােদশ ও শূেরর মাঝখােন থাকেলন ও গবাের বাস

করেলন। ২ আর অব্রাহাম িনেজর স্ত্রী সারার িবষেয় বলেলন,
"এ আমার েবান" তােত গবােরর রাজা অবীেমলক েলাক
পািঠেয় সারােক গ্রহণ করেলন। ৩ িকন্তু রােত ঈশ্বর স্বেপ্ন
অবীেমলেকর কােছ এেস বলেলন, "েদখ, ঐ েয নারীেক গ্রহণ
কেরছ, তার জন্য েতামার মৃতু্য হেব, কারণ েস একজন েলােকর
স্ত্রী।" ৪ তখন অবীেমলক তঁার কােছ যানিন; তাই িতিন বলেলন,
"প্রভু, েয জািত িনেদর্ াষ, তােকও িক আপিন হত্যা করেবন?
৫ েসই ব্যিক্ত িক আমােক বেলিন, এ আমার েবান? এবং েসই
স্ত্রীও িক বেলিন, এ আমার ভাই? আিম যা কেরিছ, তা হৃদেয়র
সরলতায় ও হােতর িনেদর্ াষতায় কেরিছ। ৬ তখন ঈশ্বর স্বেপ্ন
তঁােক বলেলন, "তুিম হৃদেয়র সরলতায় এ কাজ কেরছ, তা
আিমও জািন এবং আমার িবরুেদ্ধ পাপ করেত আিম েতামােক
বারণ করলাম; এই জন্য তােক স্পশর্ করেত িদলাম না।
৭ অতএব, েসই ব্যিক্তর স্ত্রীেক িফিরেয় দাও, কারণ েস ভাববাদী;
আর েস েতামার জন্য প্রাথর্না করেব, তােত তুিম বঁাচেব; িকন্তু
যিদ তােক িফিরেয় না দাও, তেব এটা েজেন রাখ, তুিম ও
েতামরা সকেলই িনশ্চয় মরেব।" ৮ অবীেমলক খুব সকােল উেঠ
িনেজর সব দাসেক েডেক ঐ সমস্ত িববরণ তােদরেক বলেলন;
তােত তারা খুব ভয় েপল। ৯ পের অবীেমলক অব্রাহামেক েডেক
বলেলন, "আপিন আমােদর সেঙ্গ এ িক ব্যবহার করেলন? আিম
আপনার কােছ িক েদাষ কেরিছ েয আপিন আমােক ও আমার
রাজ্যেক এমন মহাপাপগ্রস্ত করেলন? আপিন আমার প্রিত
অনুিচত কাজ করেলন।" ১০ অবীেমলক অব্রাহামেক বলেলন,
"আপিন িক েদেখিছেলন েয, এমন কাজ করেলন?" ১১ তখন
অব্রাহাম বলেলন, "আিম েভেবিছলাম, এই জায়গায় িনশ্চয়
ঈশ্বর ভয় েনই, তাই এরা হয়েতা আমার স্ত্রীর েলােভ আমােক
হত্যা করেব। ১২ আর েস অবশ্যই আমার েবান, েস আমার

বাবার েমেয় িকন্তু মােয়র নয়, পের আমার স্ত্রী হল। ১৩ যখন
ঈশ্বর আমােক বাবার বািড় েছেড় েযেত বেলিছেলন তখন আিম
তােক বেলিছলাম, তুিম আমার প্রিত েতামার এই দয়া করেত
হেব, আমরা েয সমস্ত জায়গায় যাব আমার সম্মেন্ধ বলেব, এ
আমার ভাই।" ১৪ তখন অবীেমলক েভড়া, গরু ও দাস দাসী
এেন অব্রাহামেক দান করেলন এবং তঁার স্ত্রী সারােকও িফিরেয়
িদেলন; ১৫ অবীেমলক বলেলন, "েদখুন, আমার েদশ আপনার
সামেন আেছ আপনার েযখােন ইচ্ছা েসখােন বাস করুন।"
১৬ আর িতিন সারােক বলেলন, "েদখুন, আিম আপনার ভাইেক
হাজার টুকেরা রূপা িদলাম; েদখুন, আপনার সঙ্গী সকেলর
কােছ তা আপনার েচােখর আবরণ স্বরূপ; সব িবষেয় আপনার
িবচার িনষ্পিত্ত হল।" ১৭ পের অব্রাহাম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন, আর ঈশ্বর অবীেমলকেক ও তঁার স্ত্রীেক ও তঁার
দাসীেদরেক সুস্থ করেলন; তােত তারা প্রসব করল। ১৮ কারণ
অব্রাহােমর স্ত্রী সারার জন্য সদাপ্রভু অবীেমলেকর পিরবাের
সমস্ত গভর্  েরাধ কেরিছেলন।

ইসহােকর জন্ম। ইশ্মােয়েলর দরূীকৃত।

সদাপ্রভু িনেজর কথা অনুযায়ী সারার যত্ন িনেলন;
সদাপ্রভু যা বেলেছন, সারার প্রিত তাই করেলন।

২ সারা গভর্ বতী হেয় ঈশ্বেরর বলা িনিদষ্ট সমেয় অব্রাহােমর বৃদ্ধ
বয়েস তঁার জন্য একিট েছেলর জন্ম িদেলন। ৩ অব্রাহাম সারার
গভর্ জাত িনেজর েছেলর নাম ইস্হাক অথর্াৎ হাস্য, রাখেলন।
৪ পের ঐ েছেল ইস্হােকর আট িদন বয়েস অব্রাহাম ঈশ্বেরর
আজ্ঞানুসাের তঁার ত্বকেছদ করেলন। ৫ যখন ইসহােকর জন্ম
হয়, তখন অব্রাহােমর একেশা বছর বয়স িছল। ৬ আর সারা
বলেলন, "ঈশ্বর আমােক হাসােলন; েয েকউ এটা শুনেব, েস
আমার সেঙ্গ হাসেব।" ৭ িতিন আরও বলেলন, "সারা
িশশুেদরেক স্তন পান করােব, এমন কথা অব্রাহামেক েক বলেত
পারত? কারণ আিম তঁার বৃদ্ধ বয়েস তঁার জন্য েছেলর জন্ম
িদলাম!" ৮ পের বালকিট বড় হেয় স্তন পান ত্যাগ করল এবং েয
িদন ইস্হাক স্তন পান ত্যাগ করল, েসই িদন অব্রাহাম মহােভাজ
প্রস্তুত করেলন। ৯ আর িমস্রীয়া হাগার অব্রাহােমর জন্য েয
েছেলর জন্ম িদেয়িছল, সারা তােক ঠাট্টা করেত েদখেলন।
১০ তােত িতিন অব্রাহামেক বলেলন, "তুিম ঐ দাসীেক ও ওর
েছেলেক তািড়েয় দাও; কারণ আমার েছেল ইস্হােকর সেঙ্গ ঐ
দাসীর েছেল উত্তরািধকারী হেব না।" ১১ এই কথায় অব্রাহাম
িনেজর েছেলর কারেণ অিত দঃুিখত হেলন। ১২ িকন্তু ঈশ্বর
অব্রাহামেক বলেলন, "ঐ বালেকর কারেণ ও েতামার ঐ দাসীর
কারেণ দঃুিখত হেয়া না; সারা েতামােক যা বলেছ, তার েসই কথা
েশান; কারণ ইস্হােকর মাধ্যেম েতামার বংশ আখ্যাত হেব।
১৩ আর ঐ দাসীর েছেল েথেকও আিম এক জািত ৈতরী করব,
কারণ েস েতামার বংশীয়।" ১৪ পের অব্রাহাম েভারেবলায় উেঠ
রুিট ও জেলর থিল িনেয় হাগােরর কঁােধ িদেয় েছেলিটেক
সমপর্ণ কের তােক িবদায় করেলন। তােত েস চেল িগেয় েবর-
েশবা মরুভূিমেত ঘুের েবড়াল। ১৫ যখন থিলর জল েশষ হল,
তােত েস এক েঝােপর নীেচ েছেলিটেক েফেল রাখল;

আিদপুস্তক। ১৯:৩২ ১৬ আিদপুস্তক। ২১:১৫
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১৬ তারপর েস তার কাছ েথেক িকছুটা দেূর িগেয় বসল, কারণ
েস বলল, "েছেলিটর মৃতু্য আিম েদখব না।" আর েস তার কাছ
েথেক দেূর বেস উৈচ্চঃস্বের কঁাদেত লাগল। ১৭ ঈশ্বর েছেলিটর
বর শুনেলন; এবং ঈশ্বেরর দতূ আকাশ েথেক েডেক হাগারেক
বলেলন, "হাগার, েতামার িক হল? ভয় কর না, েছেলিট েযখােন
আেছ, ঈশ্বর েসখান েথেক তার রব শুনেলন; ১৮ তুিম ওঠ,
েছেলিটেক েতােলা এবং তােক উত্সাহ দাও; কারণ আিম তার
মেধ্য িদেয় এক মহাজািত ৈতরী করব। ১৯ তখন ঈশ্বর তার েচাখ
খুেল িদেলন এবং েস এক জেলর কুেয়া েদখেত েপল। েস
েসখােন িগেয় জেলর থিলেত জল ভের েছেলিটেক পান করাল।
২০ পের ঈশ্বর েছেলিটর সেঙ্গ িছেলন এবং েস বড় হেয় উঠল।
েস মরুভূিম েথেক ধনুকধারী হেয় উঠল। ২১ েস পারন প্রান্তের
বাস করল এবং তার মা তার িবেয়র জন্য িমশর েদশ েথেক
একিট েমেয় আনল। ২২ ঐ সমেয় অবীেমলক এবং তঁার
েসনাপিত ফীেখাল অব্রাহামেক বলেলন, "আপিন যা িকছু
কেরন, েস সব িকছুেতই ঈশ্বর আপনার সঙ্গী"। ২৩ অতএব
আপিন এখন এই জায়গায় ঈশ্বেরর িদিব্য কের আমােক বলুন
েয, আমার প্রিত ও আমার েছেল ও বংশধরেদর প্রিত
িবশ্বাসঘাতকতা করেবন না; আিম আপনার েযমন চুিক্তর প্রিত
িবশ্বস্ততা কেরিছ, আপিনও আমার প্রিত ও আপনার বাসস্থান
এই েদেশর প্রিত েসরকম চুিক্তর প্রিত িবশ্বস্ততা করেবন"।
২৪ তখন অব্রাহাম বলেলন, "শপথ করব।" ২৫ িকন্তু
অবীেমলেকর দােসরা একিট জলপূণর্ কূপ সবেল অিধকার
কেরিছল, এই জন্য অব্রাহাম অবীেমলকেক অিভেযাগ করেলন।
২৬ অবীেমলক বলেলন, "এই কাজ েক কেরেছ, তা আিম জািন
না; আপিনও আমােক জানানিন এবং আিমও েকবল আজ এ
কথা শুনলাম।" ২৭ পের অব্রাহাম েভড়া ও গরু িনেয়
অবীেমলকেক িদেলন এবং উভেয় একিট িনয়ম ৈতরী করেলন।
২৮ আর অব্রাহাম পাল েথেক সাতটা বাচ্চা েভড়া আলাদা কের
রাখেলন। ২৯ অবীেমলক অব্রাহামেক িজজ্ঞাসা করেলন,
"আপিন িক অেথর্ এই সাত বাচ্চা েভড়া আলাদা কের
রাখেলন?" ৩০ িতিন বলেলন, "আিম েয এই কুেয়া খুঁেড়িছ, তঁার
প্রমােণর জন্য আমার েথেক এই সাত বাচ্চা েভড়া আপনােক
গ্রহণ করেত হেব।" ৩১ এজন্য িতিন েস জায়গার নাম েবর-েশবা
[শপেথর কুেয়া] রাখেলন, কারণ েসই জায়গায় তঁারা উভেয়
শপথ করেলন। ৩২ এইভােব তঁারা েবর-েশবােত িনয়ম ৈতরী
করেলন এবং পের অবীেমলক ও তঁার েসনাপিত ফীেখাল উেঠ
পেলষ্টীয়েদর েদেশ িফের েগেলন। ৩৩ পের অব্রাহাম েবর-েশবায়
ঝাউগাছ েরাপণ কের েসই জায়গায় অনন্তকালস্থায়ী ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােম উপাসনা করেলন। ৩৪ অব্রাহাম পেলষ্টীয়েদর
েদেশ অেনক িদন বাস করেলন।

অব্রাহােমর মহাপরীক্ষা

এই সব ঘটনার পের ঈশ্বর অব্রাহােমর পরীক্ষা
করেলন। িতিন তঁােক বলেলন, "অব্রাহাম;" িতিন

উত্তর করেলন, "এখােন আিম।" ২ তখন িতিন বলেলন, "তুিম
িনেজর েছেলেক, েতামার একমাত্র েছেলেক, যােক তুিম

ভালবাস, েসই ইসহাকেক িনেয় েমািরয়া েদেশ যাও এবং
েসখানকার েয এক পবর্েতর কথা আিম েতামােক বলব, তার
উপের তােক েহাম বিলর জন্য বিলদান কর।" ৩ পের অব্রাহাম
েভারেবলায় উেঠ গাধা সািজেয় দইু জন দাস ও তঁার েছেল
ইসহাকেক সেঙ্গ িনেলন, েহােমর জন্য কাঠ কাটেলন, আর উেঠ
ঈশ্বেরর িনিদষ্ট জায়গায় িদেক েগেলন। ৪ তৃতীয় িদেন অব্রাহাম
েচাখ তুেল দরূ েথেক েসই জায়গা েদখেলন। ৫ তখন অব্রাহাম
িনেজর দাসেদরেক বলেলন, "েতামরা এই জায়গায় গাধার সেঙ্গ
থাক; আিম ও েছেলিট, আমরা ঐ জায়গায় িগেয় প্রাথর্না কির,
পের েতামােদর কােছ িফের আসব" ৬ তখন অব্রাহাম েহােমর
কাঠ িনেয় িনেজর েছেল ইসহােকর কঁােধ িদেলন এবং িনেজর
হােত আগুন ও ছুির; দজুেনই একসেঙ্গ চেল েগেলন। ৭ ইসহাক
িনেজর বাবা অব্রাহামেক বলেলন, "েহ আমার বাবা।" িতিন
বলেলন, "েহ আমার েছেল, েদখ, এই আিম।" তখন িতিন
বলেলন, "এই েদখুন, আগুন ও কাঠ, িকন্তু েহােমর জন্য বাচ্চা
েভড়া েকাথায়?" ৮ অব্রাহাম বলেলন, "বৎস, ঈশ্বর িনেজর
েহােমর জন্য বাচ্চা েভড়া েযাগােবন।" পের উভেয় একসেঙ্গ
েগেলন। ৯ ঈশ্বেরর িনিদষ্ট জায়গায় উপিস্থত হেল অব্রাহাম
েসখােন যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ কের কাঠ সাজােলন, পের িনেজর
েছেল ইসহাকেক েবঁেধ েবিদেত কােঠর ওপের রাখেলন। ১০ পের
অব্রাহাম হাত বািড়েয় িনেজর েছেলেক হত্যা করার জন্য ছুির
গ্রহণ করেলন। ১১ এমন সমেয় আকাশ েথেক সদাপ্রভুর দতূ
তঁােক ডাকেলন, 'বলেলন, অব্রাহাম, অব্রাহাম।" িতিন বলেলন,
"েদখুন এই আিম।" ১২ তখন িতিন বলেলন, "েছেলিটর প্রিত
েতামার হাত বািড়েয়া না ওর প্রিত িকছুই কর না, কারণ এখন
আিম বুঝলাম, তুিম ঈশ্বরেক ভয় কর, আমােক িনেজর একমাত্র
েছেল িদেতও হয়িন।" ১৩ তখন অব্রাহাম েচাখ তুেল চাইেলন,
আর েদখ, তঁার িপছন িদেক একিট েভড়া, তার িশং েঝােপ বঁাধা;
পের অব্রাহাম িগেয় েসই েমষিট িনেয় িনেজর পুেত্রর পিরবেতর্
েহােমর জন্য বিলদান করেলন। ১৪ আর অব্রাহাম েসই জায়গার
নাম িযেহাবা-িযির [সদাপ্রভু েযাগােবন] রাখেলন। এই জন্য
আজও েলােক বেল, "সদাপ্রভুর পবর্েত েযাগান হেব।" ১৫ পের
সদাপ্রভুর দতূ িদ্বতীয় বার আকাশ েথেক অব্রাহামেক েডেক
বলেলন, ১৬ সদাপ্রভু বলেছন, "তুিম এই কাজ করেল, আমােক
িনেজর একমাত্র পুত্র িদেত অসম্মত হেল না, ১৭ এই জন্য আিম
আমারই িদব্য কের বলিছ, আিম অবশ্য েতামােক আশীবর্াদ
করব এবং আকােশর তারােদর ও সমুদ্রতীেরর বািলর মেতা
েতামার অিতশয় বংশ বৃিদ্ধ করব; েতামার বংশ শত্রুেদর পুরদ্বার
অিধকার করেব; ১৮ আর েতামার বংেশ পৃিথবীর সব জািত
আশীবর্াদ প্রাপ্ত হেব; কারণ তুিম আমার বােক্য পালন কেরছ।"
১৯ পের অব্রাহাম িনেজর দাসেদর কােছ েগেলন, আর সবাই
উেঠ একসেঙ্গ েবর-েশবােত েগেলন; এবং অব্রাহাম েবর-েশবােত
বাস করেত লাগেলন। ২০ ঐ ঘটনার পের অব্রাহােমর কােছ এই
সংবাদ আসল, "েদখুন, আপনার ভাই নােহােরর জন্য িমল্কাও
েছেলেদরেক জন্ম িদেয়েছন; ২১ তঁার বড় েছেল ঊষ ও তার ভাই
বূষ ও অরােমর িপতা কমূেয়ল এবং ২২ েকষদ, হেসা, িপল্দশ,
িযদল্ফ ও বথূেয়ল। ২৩ বথূেয়েলর েমেয় িরিবকা। অব্রাহােমর
ভাই নােহােরর জন্য িমল্কা এই আট জনেক জন্ম িদেলন।
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২৩

২৪

২৪ আর রুমা নােম তঁার উপপত্নী েটবহ, গহম, তহশ এবং মাখা,
এই সবাইেক জন্ম িদেলন।

সারার মৃতু্য ও সমািধ

সারার বয়স একেশা সাতাশ বছর হেয়িছল; সারার
জীবনকাল এত বছর। ২ পের সারা কনান েদেশ

িকিরয়থেব্বর্ অথর্াৎ িহেব্রােণ মারা েগেলন। আর অব্রাহাম সারার
জন্য েশাক ও কঁাদেত আসেলন। ৩ পের অব্রাহাম িনেজর মৃত
স্ত্রীর সামেন েথেক উেঠ িগেয় েহেতর সন্তানেদরেক বলেলন,
৪ "আিম আপনােদর মেধ্য িবেদশী ও প্রবাসী; আপনােদর মেধ্য
আমােক কবরস্থােনর অিধকার িদন; েযন আিম আমার সামেন
আমার মৃত স্ত্রীেক কবর িদই।" ৫ তখন েহেতর েছেলরা
অব্রাহামেক উত্তর িদেলন, ৬ "েহ প্রভু, আমােদর কথা শুনুন;
আপিন আমােদর মেধ্য ঈশ্বর িনযুক্ত রাজাস্বরূপ; আপনার মৃত
স্ত্রীেক আমােদর কবরস্থােনর মেধ্য আপনার পছেন্দর কবের
রাখুন, আপনার মৃত স্ত্রীেক কবর েদবার জন্য আমােদর েকউ
িনজ কবর অস্বীকার করেব না" ৭ তখন অব্রাহাম উেঠ েসই
েদেশর েলাকেদর, অথর্াৎ েহেতর েছেলেদর কােছ নত হেলন,
৮ িতিন সম্ভাষণ কের বলেলন, "আমার সামেন েথেক আমার
মৃত স্ত্রীেক কবের রাখেত যিদ আপনােদর সম্মিত হয়, তেব
আমার কথা শুনুন। আপনারা আমার জন্য েসাহেরর েছেল
ইেফ্রােণর কােছ অনুেরাধ করুন; ৯ তঁার েক্ষেত্রর েশষপ্রােন্ত
মক্েপলা গুহা আেছ, আপনােদর মেধ্য আমার কবরস্থােনর
অিধকােরর জন্য িতিন আমােক তাই িদন; সম্পূণর্ মূল্য িনেয়
িদন।" ১০ তখন ইেফ্রাণ েহেতর সন্তানেদর মেধ্য বেস িছেলন;
আর েহেতর যত সন্তান তঁার নগেরর দরজা িদেয় প্রেবশ
করেলন, তঁােদর কণর্েগাচের েসই িহত্তীয় ইেফ্রাণ অব্রাহামেক
উত্তর করেলন, ১১ "েহ আমার প্রভু, তা হেব না, আমার কথা
শুনুন, আিম েসই েক্ষত্র ও েসখানকার গুহা আপনােক দান
করলাম; আিম িনজ জািতর সন্তানেদর সামেনই আপনােক তা
িদলাম, আপনার মৃত স্ত্রীেক কবর িদন।" ১২ তখন অব্রাহাম েসই
েদেশর েলাকেদর সামেন নত হেলন, ১৩ আর েসই েদেশর
সকেলর সামেন ইেফ্রাণেক বলেলন, "যিদ আপনার ইচ্ছা হয়,
িনেবদন কির, আমার কথা শুনুন, আিম েসই েক্ষেত্রর মূল্য িদই,
আপিন আমার কােছ তা গ্রহণ করুন, পের আিম েস জায়গায়
আমার মৃত স্ত্রীেক কবর েদব। ১৪ তখন ইফ্রন উত্তর িদেয়
অব্রাহামেক বলেলন, ১৫ "েহ আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন,
েসই ভূিমর মূল্য মাত্র চারেশা েশকল রূপা; এেত আপনার ও
আমার িক এেস যায়? আপিন িনজ মৃত স্ত্রীেক কবর িদন।"
১৬ তখন অব্রাহাম ইফ্রেনর কথা শুনেলন; ইফ্রন েহেতর
সন্তানেদর সামেন েয রূপার কথা বেলিছেলন, অব্রাহাম তা,
অথর্াৎ বিনকেদর মেধ্য প্রচিলত চারেশা েশকল রূপা তুেল
ইফ্রনেক িদেলন। ১৭ এইভােব মিম্রর সামেন মকেপলায় ইফ্রেনর
েয েক্ষত িছল, েসই েক্ষত, েসখানকার গুহা ও েসই েক্ষেতর
গাছগুিল, তার চারিদেকর অন্তগর্ত গাছগুিল, ১৮ এই সব িকছু
েহেতর সন্তানেদর সামেন, তঁার নগেরর দরজায় প্রেবশকারী
সকেলর সামেন, অব্রাহােমর িনেজর অিধকার িস্থর করা হল।

১৯ তারপের অব্রাহাম কনান েদেশর মিম্রর, অথর্াৎ িহেব্রােণর
সামেন মকেপলা েক্ষেত্র অবিস্থত গুহােত িনেজর স্ত্রী সারার
কবর িদেলন। ২০ এইভােব কবরস্থােনর অিধকােরর জন্য েসই
েক্ষেত্র ও েসখানকার গুহােত অব্রাহােমর অিধকার েহেতর
সন্তানেদর মাধ্যেম িস্থর করা হল।

ইসহােকর িবেয়

েসইসমেয় অব্রাহাম বৃদ্ধ ও তঁার অেনক বয়স
হেয়িছল এবং সদাপ্রভু অব্রাহামেক সব িবষেয়

আশীবর্াদ কেরিছেলন। ২ তখন অব্রাহাম িনেজর দাসেক, তঁার
সমস্ত িবষেয়র অধ্যক্ষ, গৃেহর প্রাচীনেক বলেলন, "অনুেরাধ
কির, তুিম আমার উরুর নীেচ হাত দাও; ৩ আিম েতামােক স্বগর্
মেত্তর্ ্যর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম এই শপথ করাই, েয কনানীয়
েলাকেদর মেধ্য আিম বাস করিছ, তুিম আমার েছেলর িবেয়র
জন্য তঁােদর েকােনা েমেয় গ্রহণ করব না, ৪ িকন্তু আমার েদেশ
আমার আত্মীয়েদর কােছ িগেয় আমার পুত্র ইস্হােকর জন্য
েমেয় আনেব।" ৫ তখন েসই দাস তঁােক বলেলন, "িক জািন,
আমার সেঙ্গ এই েদেশ আসেত েকােনা েমেয় রািজ হেব না;
আপিন েয েদশ েছেড় এেসেছন, আপনার েছেলেক িক আবার
েসই েদেশ িনেয় যাব? ৬ তখন অব্রাহাম তঁােক বলেলন,
"সাবধান, েকােনাভােব আমার েছেলেক আবার েসখােন িনেয়
েযও না। ৭ সদাপ্রভু, স্বেগর্র ঈশ্বর, িযিন আমােক বাবার বািড় ও
জন্মেদেশর মধ্য েথেক এেনেছন, আমার সেঙ্গ আলাপ কেরেছন
এবং এমন শপথ কেরেছন েয, 'আিম েতামার বংশেক এই েদশ
েদব, িতিনই েতামার আেগ িনেজর দতূ পাঠােবন; তােত তুিম
আমার েছেলর জন্য েসখান েথেক একিট েমেয় িনেয় আসেত
পারেব। ৮ যিদ েকােনা েমেয় েতামার সেঙ্গ আসেত রািজ না হয়,
তেব তুিম আমার এই শপথ েথেক মুক্ত হেব; িকন্তু েকােনা ভােব
আমার েছেলেক আবার েস েদেশ িনেয় েযও না।" ৯ তােত েসই
দাস িনেজর প্রভু অব্রাহােমর উরুর নীেচ হাত িদেয় েসই িবষেয়
শপথ করেলন। ১০ পের েসই দাস িনেজর প্রভুর উেটেদর মধ্য
েথেক দশটা উট ও িনেজর প্রভুর সব রকেমর ভােলা িজিনসপত্র
হােত িনেয় চেল েগেলন, অরাম-নহরিয়ম েদেশ, নােহােরর নগের
যাত্রা করেলন। ১১ আর সন্ধ্যােবলায় েয সমেয় স্ত্রীেলােকর জল
তুলেত েবর হয়, েসই সমেয় িতিন নগেরর বাইের কুেয়ার কােছ
উটেদরেক বিসেয় রাখেলন ১২ িতিন বলেলন, "েহ সদাপ্রভু,
আমার কতর্ া অব্রাহােমর ঈশ্বর, অনুেরাধ কির, আজ আমার
সামেন শুভফল উপিস্থত কর, আমার প্রভু অব্রাহােমর প্রিত দয়া
কর। ১৩ েদখ, আিম এই সজল কুেয়ার কােছ দঁািড়েয় আিছ এবং
এই নগরবাসীেদর েমেয়রা জল তুলেত বাইের আসেছ;
১৪ অতএব েয েমেয়েক আিম বলব, আপনার কলিস নািমেয়
আমােক জল পান করান, েস যিদ বেল, পান কর, েতামার
উটেদরেকও পান করাব, তেব েতামার দাস ইস্হােকর জন্য
েতামার িনরূিপত েমেয় েসই েহাক; এেত আিম জানব েয, তুিম
আমার প্রভুর প্রিত দয়া করেল।" ১৫ এই কথা বলেত না বলেত,
েদখ, িরিবকা কলিস কঁােধ কের বাইের আসেলন; িতিন
অব্রাহােমর নাহর নামক ভাইেয়র স্ত্রী িমল্কার েছেল বথূেয়েলর
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েমেয়। ১৬ েসই েমেয় েদখেত বড়ই সুন্দরী এবং অিববািহতা ও
পুরুেষর পিরচয় অপ্রাপ্তা িছেলন। িতিন কূেপ েনেম কলিসেত
জল ভের উেঠ আসেছন, ১৭ এমন সমেয় েসই দাস েদৗিড়েয়
এেস তঁার সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, "অনুেরাধ কির, আপনার
কলিস েথেক আমােক িকছু জল পান করেত িদন।" ১৮ িতিন
বলেলন, "মহাশয়, পান করুন;" এই বেল িতিন শীঘ্র কলিশ
হােতর ওপের নািমেয় তঁােক পান করেত িদেলন। ১৯ আর তঁােক
পান করাবার পর বলেলন, "যতক্ষণ আপনার উেটেদর জলপান
েশষ না হয়, ততক্ষণ আিম ওেদর জন্যও জল তুলব।" ২০ পের
িতিন শীঘ্র পােত্র কলিশর জল েঢেল আবার জল তুলেত কুেয়ার
কােছ েদৗেড় িগেয় তঁার উটেদর জন্য জল তুলেলন। ২১ তােত
েসই পুরুষ তঁার প্রিত এক নজের েচেয়, সদাপ্রভু তঁার যাত্রা
সফল কেরন িক না, তা জানার জন্য নীরব থাকেলন। ২২ উেটরা
জল পান করার পর েসই পুরুষ অেধর্ক েশকল পিরিমত দইু
হােতর েসানার নথ এবং দশ েতালা পিরিমত দইু হােতর েসানার
বালা িনেয় বলেলন, ২৩ "আপিন কার েমেয়? অনুেরাধ কির,
আমােক বলুন, আপনার বাবার বািড়েত িক আমােদর রাত
কাটােনার জায়গা আেছ?" ২৪ িতিন উত্তর করেলন, "আিম েসই
বথূেয়েলর েমেয়, িযিন িমল্কার েছেল, যঁােক িতিন নােহােরর জন্য
জন্ম িদেয়িছেলন।" ২৫ িতিন আরও বলেলন, "খড় ও কলাই
আমােদর কােছ যেথষ্ট আেছ এবং রাত কাটাবার জায়গাও
আেছ।" ২৬ তখন েস ব্যিক্ত মাথা িনচু কের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
প্রাথর্না করেলন, ২৭ িতিন বলেলন, "আমার কতর্ া অব্রাহােমর
ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য েহান, িতিন আমার কতর্ ার সেঙ্গ িনেজর দয়া
ও সত্য ব্যবহার অস্বীকার কেরনিন; সদাপ্রভু আমােকও
পথঘটনােত আমার কতর্ ার আত্মীয়েদর বািড়েত আনেলন।"
২৮ পের েসই েমেয় েদৗেড় িগেয় িনেজর মােয়র ঘেরর
েলাকেদরেক এই সব কথা জানােলন। ২৯ আর িরিবকার এক
ভাই িছেলন, তঁার নাম লাবন; েসই লাবন বাইের ঐ ব্যিক্তর
উেদ্দেশ্য কূেপর কােছ েদৗেড় েগেলন। ৩০ নথ ও েবােনর হােত
বালা েদেখ এবং েসই ব্যিক্ত আমােক এই কথা বলেলন, িনেজর
েবান িরিবকার মুেখ এই শুেন, িতিন েসই পুরুেষর কােছ েগেলন,
আর েদখ, িতিন কুেয়ার কােছ উটেদর সেঙ্গ দঁািড়েয় িছেলন;
৩১ আর লাবন বলেলন, "েহ সদাপ্রভুর আশীবর্াদপাত্র, আসুন,
েকন বাইের দঁািড়েয় আেছন? আিম েতা ঘর এবং উটেদর জন্যও
জায়গা ৈতরী কেরিছ।" ৩২ তখন ঐ েলাক বািড়েত ঢুেক উটেদর
সজ্জা খুলেল িতিন উটেদর জন্য খড় ও কলাই িদেলন এবং তঁার
ও তার সঙ্গী েলাকেদর পা েধাবার জল িদেলন। ৩৩ পের তঁার
সামেন আহােরর িজিনস রাখা হল, িকন্তু িতিন বলেলন, "যা
বলার না বেল আিম আহার করব না।" লাবন বলেলন, "বলুন।"
৩৪ তখন িতিন বলেত লাগেলন, "আিম অব্রাহােমর দাস;"
৩৫ সদাপ্রভু আমার কতর্ ােক প্রচুর আশীবর্াদ কেরেছন, আর িতিন
বড় মানুষ হেয়েছন এবং [সদাপ্রভু] তঁােক েভড়া ও পশুপাল
এবং রূপা ও েসানা এবং দাস ও দাসী এবং উট ও গাধা
িদেয়েছন। ৩৬ আর আমার কতর্ ার স্ত্রী সারা বৃদ্ধ বয়েস তঁার জন্য
এক েছেলর জন্ম িদেয়েছন, তঁােকই িতিন আপনার সব িকছু
িদেয়েছন। ৩৭ আর আমার কতর্ া আমােক শপথ কিরেয় বলেলন,
"আিম যােদর েদেশ বাস করিছ, তুিম আমার েছেলর জন্য েসই

কনানীয়েদর েকােনা েমেয় এন না; ৩৮ িকন্তু আমার বাবার
বংেশর ও আমার আত্মীেয়র কােছ িগেয় আমার েছেলর জন্য
েমেয় এন। ৩৯ তখন আিম কতর্ ােক বললাম, "িক জািন, েকােনা
েমেয় আমার সেঙ্গ আসেব না। ৪০ িতিন বলেলন, "আিম যঁার
সামেন চলােফরা কির েসই সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ িনেজর দতূ
পািঠেয় েতামার যাত্রা সফল করেবন; এবং তুিম আমার আত্মীয়
ও আমার বাবার বংশ েথেক আমার েছেলর জন্য েমেয় আনেব।
৪১ তা করেল এই শপথ েথেক মুক্ত হেব; আমার আত্মীেয়র
কােছ েগেল যিদ তারা [েমেয়] না েদয়, তেব তুিম এই শপথ
েথেক মুক্ত হেব। ৪২ আর আজ আিম ঐ কূেপর কােছ
েপৗছালাম, আর বললাম, "েহ সদাপ্রভু, আমার কতর্ া অব্রাহােমর
ঈশ্বর, তুিম যিদ আমার এই যাত্রা সফল কর, ৪৩ তেব েদখ,
আিম এই কুেয়ার কােছ দঁািড়েয় আিছ; অতএব জল তুলেত
আসার জন্য েয েমেয়েক আিম বলব, িনেজর কলিস েথেক
আমােক িকছু জল পান করেত িদন, ৪৪ িতিন যিদ বেলন,
"তুিমও পান কর এবং েতামার উেটেদর জন্যও আিম জল তুেল
েদব; তেব িতিন েসই েমেয় েহান, যঁােক সদাপ্রভু আমার কতর্ ার
েছেলর জন্য মেনানীত কেরেছন। ৪৫ এই কথা আিম মেন মেন
বলেত না বলেত, েদখ, িরিবকা কলিস কঁােধ কের বাইের
আসেলন; পের িতিন কূেপ েনেম জল তুলেল আিম বললাম,
"অনুেরাধ কির, আমােক জল পান করান।" ৪৬ তখন িতিন
তাড়াতািড় কঁাধ েথেক কলিস নািমেয় বলেলন "পান করুন,
আিম আপনার উটেদরেকও পান করাব। তখন আিম পান
করলাম; আর িতিন উটেদরেকও পান করােলন। ৪৭ পের আিম
তঁােক িজজ্ঞাসা করলাম, "আপিন কার েমেয়?" িতিন উত্তর
করেলন, "আিম বথূেয়েলর েমেয়, িতিন নােহােরর েছেল, যঁােক
িমল্কা তঁার জন্য জন্ম িদেয়িছেলন।" তখন আিম তঁার নােক নথ
ও হােত বালা পিরেয় িদলাম। ৪৮ আর মাথা িনচু কের সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য প্রাথর্না করলাম এবং িযিন আমার কতর্ ার েছেলর জন্য
তঁার ভাইেয়র েমেয় গ্রহেণর জন্য আমােক প্রকৃত পেথ আনেলন,
আমার কতর্ া অব্রাহােমর ঈশ্বর েসই সদাপ্রভুেক ধন্যবাদ
করলাম। ৪৯ অতএব আপনারা যিদ এখন আমার কতর্ ার সেঙ্গ
দয়া ও সত্য ব্যবহার করেত রািজ হন, তা বলুন; আর যিদ না
হন, তাও বলুন; তােত আিম ডান িদেক িকম্বা বাম িদেক িফরেত
পারব। ৫০ তখন লাবন ও বথুেয়ল উত্তর করেলন, বলেলন,
"সদাপ্রভু েথেক এই ঘটনা হল, আমরা ভাল মন্দ িকছুই বলেত
পাির না। ৫১ ঐ েদখুন, িরিবকা আপনার সামেন আেছ; ওেক
িনেয় চেল যান; এ আপনার কতর্ ার েছেলর স্ত্রী েহাক, েযমন
সদাপ্রভু বেলেছন।" ৫২ তঁােদর কথা েশানামাত্র অব্রােমর দাস
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মািটেত নত হেলন। ৫৩ পের েসই দাস রূপার
েসানার গয়না ও বস্ত্র েবর কের িরিবকােক িদেলন এবং তঁার
ভাইেক ও মােক বহুমূল্য দ্রব্য িদেলন। ৫৪ আর িতিন ও তঁার
সাথীরা েভাজন পান কের েসখােন রাত কাটােলন; পের তঁারা
সকােল উঠেল িতিন বলেলন, "আমার কতর্ ার কােছ আমােক
েযেত িদন। ৫৫ তােত িরিবকার ভাই ও মা বলেলন, "েমেয়টী
আমােদর কােছ িকছু িদন থাকুক, কমপেক্ষ দশ িদন থাকুক,
পের যােব।" ৫৬ িকন্তু িতিন তঁােদরেক বলেলন, "আমােক েদরী
করােবন না কারণ সদাপ্রভু আমার যাত্রা সফল করেলন;
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আমােক িবদায় করুন; আিম িনজ কতর্ ার কােছ যাই।" ৫৭ তােক
তঁারা বলেলন, "আমার েমেয়েক েডেক তােক সামেন িজজ্ঞাসা
কির।" ৫৮ পের তঁারা িরিবকােক েডেক বলেলন, "তুিম িক এই
ব্যিক্তর সেঙ্গ যােব?" িতিন বলেলন, "যাব"। ৫৯ তখন তঁারা
িনেজেদর েবান িরিবকার কােছ ও তঁার ধাত্রীেক এবং অব্রাহােমর
দাসেক ও তঁার েলাকেদরেক িবদায় করেলন। ৬০ আর
িরিবকােক আশীবর্াদ কের বলেলন, "তুিম আমােদর েবান,
হাজার হাজার অযুেতর মা হও; েতামার বংশ িনেজর শত্রুর
পুরদ্বার অিধকার করুক।" ৬১ পের িরিবকা ও তঁার দাসীরা
উঠেলন এবং উেট চেড় েসই মানুেষর িপছেন েগেলন। এইভােব
েসই দাস িরিবকােক িনেয় চেল েগেলন। ৬২ আর ইসহাক েবর-
লহয়-রয়ী নামক জায়গায় িগেয় িফের এেসিছেলন, কারণ িতিন
দিক্ষণ েদেশ বাস করিছেলন। ৬৩ ইসহাক সন্ধ্যােবলায় ধ্যান
করেত েক্ষেত্র িগেয়িছেলন, পের েচাখ তুেল েদখেলন, আর েদখ,
উট আসেছ। ৬৪ আর িরিবকা েচাখ তুেল যখন ইসহাকেক
েদখেলন, তখন উট েথেক নামেলন। ৬৫ েসই দাসেক িজজ্ঞাসা
করেলন, "আমােদর সেঙ্গ েদখা করেত েক্ষেত্রর মধ্য িদেয়
আসেছন, ঐ েলাকিট েক?" দাস বলেলন, "উিন আমার কতর্ া"
তখন িরিবকা েঘামটা িদেয় িনেজেক ঢাকেলন। ৬৬ পের েসই দাস
ইসহাকেক আপনার করা সমস্ত কােজর িববরণ বলেলন।
৬৭ তখন ইসহাক িরিবকােক গ্রহণ কের সারা মােয়র তঁাবুেত
িনেয় িগেয় তােক িবেয় করেলন এবং তােক েপ্রম করেলন। তােত
ইসহাক মােয়র মৃতু্যর েশাক েথেক সান্ত্বনা েপেলন।

অব্রাহােমর আরও িববাহ ও মৃতু্য

অব্রাহাম কটুরা নােম আর এক স্ত্রীেক িবেয় কেরন।
২ িতিন তঁার জন্য িসম্রন, যক্ষন, মদান, িমিদয়ন,

িযশ্বক ও শূহ, এেদর সকলেক প্রসব করেলন। ৩ যক্ষন িশবা
ও দদােনর বাবা হেলন। অশুরীয়, লটুশীয় ও িলয়ূম্মীয় েলােকরা
দদােনর বংশধর। ৪ িমিদয়েনর েছেল ঐফা, এফর, হেনাক,
অবীদ ও ইলদায়া; এরা সকেল কটুরার বংশধর। ৫ অব্রাহাম
ইসহাকেক িনেজর সব িকছু িদেলন। ৬ িকন্তু িনেজর উপপত্নীেদর
েছেলেদর েক অব্রাহাম িভন্ন িভন্ন দান িদেয় িনেজর
জীবদ্দশােতই িনেজর েছেল ইসহােকর কাছ েথেক তঁােদরেক
পুবর্িদেক, পুবর্েদেশ পাঠােলন। ৭ অব্রাহােমর জীবনকাল একেশা
পঁচাত্তর বছর; িতিন এত বছর জীিবত িছেলন। ৮ পের অব্রাহাম
বৃদ্ধ ও পূণর্ায়ু হেয় শুভ বৃদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ কের িনেজর
েলাকেদর কােছ সংগৃহীত হেলন। ৯ তঁার েছেল ইস্হাক ও
ইশ্মােয়ল মিম্রর সামেন েহতীয় েসাহেরর েছেল ইেফ্রােনর েক্ষেত্র
অবিস্থত মক্েপলা গুহােত তঁার কবর িদেলন। ১০ অব্রাহাম
েহেতর েছেলেদর কােছ েসই েক্ষত্র িকেনিছেলন। েসই জায়গায়
অব্রাহােমর ও তঁার স্ত্রী সারার কবর েদওয়া হয়। ১১ অব্রাহােমর
মৃতু্য হেল পর ঈশ্বর তঁার েছেল ইসহাকেক আশীবর্াদ করেলন
এবং ইসহাক েবর-লহয়-রয়ীর কােছ বাস করেলন।
১২ অব্রাহােমর েছেল ইশ্মােয়েলর বংশ বৃত্তান্ত এই। সারার দাসী
িমশরীয় হাগার অব্রাহােমর জন্য তঁােক জন্ম িদেয়িছল।
১৩ িনেজর িনেজর নাম ও েগাষ্ঠী অনুসাের ইশ্মােয়েলর েছেলেদর

নাম এই। ইশ্মােয়েলর বড় েছেল নবােয়াৎ, পের েকদর, অদেবল,
িমবসম, ১৪ িমশম, দমূা, মসা, ১৫ হদদ, েতমা, িজতুর নাফীশ ও
েকদমা। ১৬ এই সকল ইস্মােয়েলর েছেল এবং তঁােদর গ্রাম ও
তঁাবুপিল্ল অনুসাের তঁােদর এই এই নাম; তঁারা িনেজর িনেজর
জািত অনুসাের বােরা জন েনতা িছেলন। ১৭ ইশ্মােয়েলর
জীবনকাল একেশা সঁাইিত্রশ বছর িছল; পের িতিন প্রাণত্যাগ
কের িনেজর েলাকেদর কােছ সংগৃহীত হেলন। ১৮ আর তঁার
েছেলরা হবীলা েথেক অশূিরয়ার িদেক িমশেরর সামেন অবিস্থত
শূর পযর্ন্ত বাস করল; িতিন তঁার সব ভাইেয়র সামেন বাস করার
জায়গা েপেলন।

ইসহােকর িববরণ

১৯ অব্রাহােমর েছেল ইসহােকর বংশ িববরণ এই। অব্রাহাম
ইসহােকর জন্ম িদেয়িছেলন। ২০ চিল্লশ বছর বয়েস ইসহাক
অরামীয় বথূেয়েলর েমেয় অরামীয় লাবেনর েবান িরিবকােক
পদ্দন- অরাম েথেক এেন িবেয় কেরন। ২১ ইসহােকর স্ত্রী বন্ধ্যা
হওয়ােত িতিন তঁার জন্য সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন। তােত
সদাপ্রভু তঁার প্রাথর্না শুনেলন, তঁার স্ত্রী িরিবকা গভর্ বতী হেলন।
২২ তঁার গভর্ মেধ্য িশশুরা জড়াজিড় করল, তােত িতিন বলেলন,
"যিদ এমন হয়, তেব আিম েকন েবঁেচ আিছ?" আর িতিন
সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেত েগেলন। ২৩ তখন সদাপ্রভু
তঁােক বলেলন, "েতামার গেভর্  দইু জািত আেছ ও েতামার উদর
েথেক দইু বংশ আলাদা হেব; এক বংশ অন্য বংেশর েথেক
শিক্তশালী হেব ও বড় েছাটর দাস হেব।" ২৪ পের প্রসবকাল
সম্পূণর্ হল, আর েদখ, তঁার গেভর্  যমজ েছেল। ২৫ েয প্রথেম
ভূিমষ্ঠ হল, েস রক্তবণর্ এবং তার সবর্াঙ্গ েলামশ বেস্ত্রর মেতা
িছল। তার নাম এেষৗ [েলামশ] রাখা েগল। ২৬ পের তার ভাই
ভূিমষ্ঠ হল। তার হাত এেষৗর পা ধেরিছল, আর তার নাম যােকাব
[পাদ্গ্রাহী] হল; ইসহােকর ষাট বছর বয়েস এই যমজ েছেল
হল। ২৭ পের েসই বালেকরা বড় হেল এেষৗই িনপুণ িশকাির ও
মরুভূিমেত মানুষ হেলন; িকন্তু যােকাব শান্ত িছেলন, িতিন
তঁাবুেত বাস করেতন। ২৮ ইসহাক এেষৗেক ভালবাসেতন, কারণ
তঁার মুেখ িশকার করা মাংস ভাল লাগত; িকন্তু িরিবকা
যােকাবেক ভালবাসেতন। ২৯ একবার যােকাব েঝাল রান্না
কেরেছন, এমন সময় এেষৗ ক্লান্ত হেয় মরুভূিম েথেক এেস
৩০ এেষৗ যােকাবেক বলেলন, "আিম ক্লান্ত হেয়িছ, অনুেরাধ
কির, ঐ লাল, ঐ লাল েঝাল িদেয় আমার েপট ভিতর্  কর। এই
জন্য তঁার নাম ইেদাম [লাল] খ্যাত হল। ৩১ তখন যােকাব
বলেলন, "আজ েতামার বড় হওয়ার অিধকার আমার কােছ
িবিক্র কর। ৩২ এেষৗ বলেলন, "েদখ, আিম মৃতপ্রায়, বড় হওয়ার
অিধকাের আমার িক লাভ?" ৩৩ যােকাব বলেলন, "তুিম আজ
আমার কােছ শপথ কর।" তােত িতিন তঁার কােছ শপথ
করেলন। এইভােব িতিন িনেজর বড় হওয়ার অিধকার যােকােবর
কােছ িবিক্র করেলন। ৩৪ আর যােকাব এেষৗেক রুিট ও মসুেরর
রান্না ডাল িদেলন। িতিন েভাজন পান করেলন, পের উেঠ চেল
েগেলন। এইভােব এেষৗ িনেজর বড় হওয়ার অিধকার তুচ্ছ
করেলন।

আিদপুস্তক। ২৪:৫৭ ২০ আিদপুস্তক। ২৫:৩৪
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আেগ অব্রােমর সমেয় েয দিূভর্ ক্ষ হয়, তাছাড়া েদেশ
আর এক দিূভর্ ক্ষ েদখা িদল। তখন ইসহাক গরাের

পেলষ্টীয়েদর রাজা অবীেমলেকর কােছ েগেলন। ২ সদাপ্রভু
তঁােক দশর্ন িদেয় বলেলন, "তুিম িমশর েদেশ েনেম েযও না,
আিম েতামােক েয েদেশর কথা বলব, েসখােন থাক; ৩ এই েদেশ
বসবাস কর; আিম েতামার সেঙ্গ েথেক েতামােক আশীবর্াদ
করব, কারণ আিমই েতামােক ও েতামার বংশেক এই সব েদশ
েদব এবং েতামার বাবা অব্রাহােমর কােছ েয শপথ কেরিছলাম,
তা সফল করব। ৪ আিম আকােশর তারােদর মেতা েতামার বংশ
বৃিদ্ধ করব, েতামার বংশেক এই সব েদশ েদব ও েতামার বংেশ
পৃিথবীর যাবতীয় জািত আশীবর্াদ প্রাপ্ত হেব। ৫ কারণ অব্রাহাম
আমার বাক্য েমেন আমার আেদশ, আমার আজ্ঞা, আমার িবিধ
ও আমার ব্যবস্থা সব পালন কেরেছ।" ৬ তাই ইসহাক গরাের
বাস করেলন। ৭ আর েস জায়গার েলােকরা তঁার স্ত্রীর িবষেয়
িজজ্ঞাসা করেল িতিন বলেলন, "উিন আমার েবান; কারণ, এ
আমার স্ত্রী, এই কথা বলেত িতিন ভয় েপেলন, ভাবেলন, িক
জািন এই জায়গার েলােকরা িরিবকার জন্য আমােক হত্যা
করেব; কারণ িতিন েদখেত সুন্দরী িছেলন। ৮ িকন্তু েস জায়গায়
বহুকাল বাস করেল পর েকােনা সমেয় পেলষ্টীয়েদর রাজা
অবীেমলক জানালা িদেয় েদখেলন, আর েদখ, ইসহাক িনেজর
স্ত্রী িরিবকার সেঙ্গ েসাহাগপূণর্ ব্যবহার করেছ। ৯ তখন
অবীেমলক ইসহাকেক েডেক বলেলন, "েদখুন, িতিন অবশ্য
আপনার স্ত্রী; তেব আপিন েবান বেল তঁার পিরচয় েকন
িদেয়িছেলন?" ইসহাক উত্তর করেলন, "আিম ভাবিছলাম, িক
জািন, তঁার জন্য আমার মৃতু্য হেব।" ১০ তখন অবীেমলক
বলেলন, "আপিন আমােদর সেঙ্গ এ িক ব্যবহার করেলন?
েকােনা েলাক আপনার ভাযর্্যার সেঙ্গ অনায়ােস শয়ন করেত
পারত; তা হেল আপিন আমােদরেক েদাষী করেতন।" ১১ তাই
অবীেমলক সব েলাকেক এই আজ্ঞা িদেলন, "েয েকউ এই
ব্যিক্তেক িকম্বা এর স্ত্রীেক স্পশর্ করেব, তঁার প্রাণদণ্ড অবশ্য
হেব।" ১২ আর ইসহাক েসই েদেশ চাষবাস কের েসই বছর
একেশা গুণ শস্য েপেলন এবং সদাপ্রভু তঁােক আশীবর্াদ
করেলন। ১৩ আর িতিন ধনী হেলন এবং আেরা বৃিদ্ধ েপেয়
অেনক বড় েলাক হেলন; ১৪ আর তঁার েভড়া ও গরু সম্পিত্ত
এবং অেনক দাস দাসী হল; আর পেলষ্টীয়রা তঁার প্রিত িহংসা
করেত লাগল। ১৫ তঁার বাবা অব্রাহােমর সমেয় তঁার দাসরা েয
েয কুেয়া খুঁেড়িছল, পেলষ্টীয়রা েসসব বুিজেয় েফেলিছল ও
ধূেলােত ভিতর্  কেরিছল। ১৬ পের অবীেমলক ইসহাকেক
বলেলন, "আমােদর কাছ েথেক চেল যান, কারণ আপিন
আমােদর েথেক অেনক শিক্তশালী হেয়েছন। ১৭ পের ইস্হাক
েসখান েথেক চেল েগেলন ও গরােরর উপত্যকােত তঁাবু স্থাপন
কের েসখােন বাস করেলন। ১৮ ইস্হাক িনেজর বাবা অব্রাহােমর
সমেয় েখঁাড়া কুেয়া সব আবার খুঁড়েলন; কারণ অব্রাহােমর
মৃতু্যর পের পেলষ্টীয়রা েসসব বুিজেয় েফেলিছল; তঁার বাবা েসই
সকেলর েয েয নাম েরেখিছেলন, িতিনও েসই েসই নাম
রাখেলন! ১৯ েসই উপত্যকায় ইসহােকর দাসরা খুঁেড় জেলর
উনুই িবিশষ্ট এক কুেয়া েপল। ২০ তােত গরারীয় পশুপালেকরা
ইসহােকর পশুপালকেদর সেঙ্গ িববাদ কের বলল, "এ জল

আমােদর; অতএব িতিন েসই কুেয়ার নাম এষক [িববাদ]
রাখেলন, েযেহতু তারা তঁার সেঙ্গ িববাদ কেরিছল। ২১ পের তঁার
দাসরা আর এক কুেয়া খনন করেল তারা েসিটর জন্যও িববাদ
করল; তােত িতিন েসিটর নাম িসটনা [িবপক্ষতা] রাখেলন।
২২ িতিন েসখান েথেক চেল িগেয় অন্য এক কুেয়া খনন করেলন;
েসটার জন্য তারা িববাদ করল না; তাই িতিন েসটার নাম
রেহােবাৎ [প্রশস্ত স্থান] েরেখ বলেলন, "এখন সদাপ্রভু
আমােদরেক প্রশস্ত স্থান িদেলন, আমরা েদেশ ফলবন্ত হব।
২৩ পের িতিন েসখান েথেক েবর-েশবােত উেঠ েগেলন। ২৪ েসই
রােত সদাপ্রভু তঁােক দশর্ন িদেয় বলেলন, "আিম েতামার িপতা
অব্রাহােমর ঈশ্বর, ভয় কর না, কারণ আিম িনেজর দাস
অব্রাহােমর অনুেরােধ েতামার সহবতর্ী, আিম আশীবর্াদ করব ও
েতামার বংশবৃিদ্ধ করব।" ২৫ ইসহাক েসই জায়গায় যজ্ঞেবিদ
িনমর্াণ কের সদাপ্রভুর নােম ডাকেলন, আর েসই জায়গায় িতিন
তঁাবু স্থাপন করেলন ও তঁার দাসরা েসখােন একটা কুেয়া খুঁড়ল।
২৬ আর অবীেমলক িনেজর বনু্ধ অহূষৎেক ও েসনাপিত
ফীেকালেক সেঙ্গ িনেয় গরার েথেক ইসহােকর কােছ েগেলন।
২৭ ইসহাক তঁােদরেক বলেলন, "আপনারা আমার কােছ িক
জন্য আসেলন? আপনারা েতা আমােক িহংসা কের আপনােদর
েথেক দরূ কের িদেয়েছন।" ২৮ তঁারা বলেলন, "আমরা স্পষ্টই
েদখলাম, সদাপ্রভু আপনার সহবতর্ী, এই জন্য বললাম,
আমােদর মধ্য অথর্াৎ আমােদর ও আপনার মেধ্য একটা শপথ
েহাক, আর আমরা একটা িনয়ম িস্থর কির। ২৯ আমরা েযমন
আপনােক স্পশর্ কিরিন ও আপনার মঙ্গল ছাড়া আর িকছুই
কিরিন, বরং আপনােক শািন্তেত িবদায় কেরিছ, েসইরকম
আপিনও আমােদর উপর িহংসা করেবন না; আপিনই এমন
সদাপ্রভুর আশীবর্ােদর পাত্র।" ৩০ তখন ইস্হাক তঁােদর জেন্য
েভাজ প্রস্তুত করেল তঁারা েভাজন পান করেলন। ৩১ পের তঁারা
েভারেবলায় উেঠ পরস্পর শপথ করেলন; তখন ইস্হাক
তঁােদরেক িবদায় করেল তঁারা শািন্তেত তঁার কাছ েথেক চেল
েগেলন। ৩২ েসই িদন ইস্হােকর দাসরা এেস িনেজেদর েখঁাড়া
কূেপর িবষেয় সংবাদ িদেয় তঁােক বলল, "জল েপেয়িছ।"
৩৩ িতিন তার নাম িশিবয়া [িদিব্য] রাখেলন, এই জন্য আজ
পযর্ন্ত েসই নগেরর নাম েবর-েশবা রেয়েছ। ৩৪ আর এেষৗ চিল্লশ
বছর বয়েস িহত্তীয় েবিরর িযহূদীৎেক এবং িহত্তীয় এেলােনর
েমেয় বাসমৎেক িবেয় করেলন। ৩৫ এরা ইসহােকর ও িরিবকার
জীবেন দঃুখ িদল।

যােকাব ছলনা কের বাবার আশীবর্াদ েনয়

পের ইস্হাক বৃদ্ধ হেল তঁার েচাখ িনেস্তজ হওয়ায়
আর েদখেত েপেতন না; তখন িতিন আপনার বড়

েছেল এেষৗেক েডেক বলেলন, "বৎস।" ২ িতিন উত্তর করেলন,
"েদখুন, এই আিম।" তখন ইস্হাক বলেলন, "েদখ, আিম বৃদ্ধ
হেয়িছ; েকান িদন আমার মৃতু্য হেব, জািন না। ৩ এখন অনুেরাধ
কির, েতামার শস্ত্র, েতামার তীর ও ধনুক িনেয় প্রান্তের যাও,
আমার জন্য পশু িশকার কের আন। ৪ আিম েযমন ভালবািস,
েসরকম সুস্বাদ ুখাদ্য ৈতরী কের আমার কােছ আন, আিম
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েভাজন করব; েযন মৃতু্যর আেগ আমার প্রাণ েতামােক আশীবর্াদ
কের।" ৫ যখন ইস্হাক িনেজর েছেল এেষৗেক এই কথা বেলন,
তখন িরিবকা তা শুনেত েপেলন। অতএব এেষৗ পশু িশকার
কের আনবার জন্য প্রান্তের েগেল পর ৬ িরিবকা িনেজর েছেল
যােকাবেক বলেলন, "েদখ, েতামার ভাই এেষৗেক েতামার বাবা
যা বেলেছন, আিম শুেনিছ; ৭ িতিন বেলেছন, "তুিম আমার জন্য
পশু িশকার কের এেন সুস্বাদ ুখাদ্য ৈতরী কর, তােত আিম
েভাজন কের মৃতু্যর আেগ সদাপ্রভুর সামেন েতামােক আশীবর্াদ
করব। ৮ েহ আমার েছেল, এখন আিম েতামােক যা আেদশ
কির, আমার েসই কথা শুন। ৯ তুিম পােল িগেয় েসখান েথেক
উত্তম দিুট বাচ্চা ছাগল আন, েতামার বাবা েযমন ভাল বােসন,
েসরকম সুস্বাদ ুখাবার আিম প্রস্তুত কের িদই; ১০ পের তুিম
িনেজর বাবার কােছ তা িনেয় যাও, িতিন তা েভাজন করুন; েযন
িতিন মৃতু্যর আেগ েতামােক আশীবর্াদ কেরন।" ১১ তখন যােকাব
িনেজর মা িরিবকােক বলেলন, "েদখ, আমার ভাই এেষৗ েলামশ,
িকন্তু আিম িনেলর্াম। ১২ িক জািন, বাবা আমােক স্পশর্ করেবন,
আর আিম তঁার দিৃষ্টেত প্রতারক বেল গিণত হব; তা হেল আিম
আমার প্রিত আশীবর্াদ না েপেয় অিভশাপ পাব।" ১৩ তঁার মা
বলেলন, "বৎস, েসই অিভশাপ আমােতই আসুক, েকবল আমার
কথা েশােনা, একিট বাচ্চা ছাগল িনেয় এস।" ১৪ পের যােকাব
িগেয় তা িনেয় মােয়র কােছ িনেয় েগেলন, আর তঁার বাবা েযমন
ভালবাসেতন, মা েসরকম সুস্বাদ ুখাবার ৈতরী করেলন। ১৫ আর
ঘের িনেজর কােছ বড় েছেল এেষৗর েয েয সুন্দর বস্ত্র িছল,
িরিবকা তা িনেয় েছাট েছেল যােকাবেক পিরেয় িদেলন। ১৬ ঐ
দইু বাচ্চা ছাগেলর চামড়া িনেয় তঁার হােত ও গলার িনেলর্াম
জায়গায় জিড়েয় িদেলন। ১৭ আর িতিন েয সুস্বাদ ুখাবার ও রুিট
রান্না কেরিছেলন, তা তঁার েছেল যােকােবর হােত িদেলন।
১৮ পের িতিন িনেজর বাবার কােছ িগেয় বলেলন, "বাবা।" িতিন
উত্তর করেলন, "েদখ, এই আিম; বৎস, তুিম েক?" ১৯ যােকাব
িনেজর বাবােক বলেলন, "আিম আপনার বড় েছেল এেষৗ;
আপিন আমােক যা আেদশ কেরিছেলন, তা কেরিছ। অনুেরাধ
কির, আপিন উেঠ বেস আমার আনা পশুর মাংস েভাজন
করুন, েযন আপনার প্রাণ আমােক আশীবর্াদ কের। ২০ তখন
ইসহাক িনেজর েছেলেক বলেলন, "বৎস, েকমন কের এত
তাড়াতািড় ওটা েপেল?" িতিন বলেলন, "আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু
আমার সামেন শুভফল উপিস্থত করেলন।" ২১ ইস্হাক
যােকাবেক বলেলন, "বৎস, কােছ এস; আিম েতামােক স্পশর্
কের বুিঝ, তুিম িনশ্চয় আমার েছেল এেষৗ িক না।" ২২ তখন
যােকাব িনেজর বাবা ইস্হােকর কােছ েগেল িতিন তঁােক স্পশর্
কের বলেলন, "গলার আওয়াজ েতা যােকােবর আওয়াজ, িকন্তু
হাত এেষৗর হাত।" ২৩ বাস্তিবক িতিন তঁােক িচনেত পারেলন না,
কারণ ভাই এেষৗর হােতর মেতা তঁার হাত েলামযুক্ত িছল;
অতএব িতিন তঁােক আশীবর্াদ করেলন। ২৪ িতিন বলেলন, "তুিম
িনশ্চয়ই আমার েছেল এেষৗ?" িতিন বলেলন, "হঁ্যা।" ২৫ তখন
ইস্হাক বলেলন, "আমার কােছ আন; আিম েছেলর আনা পশুর
মাংস েভাজন কির, েযন আমার প্রাণ েতামােক আশীবর্াদ কের।"
িতিন মাংস আনেল ইস্হাক েভাজন করেলন এবং দ্রাক্ষারস
এেন িদেল তা পান করেলন। ২৬ পের তঁার বাবা ইস্হাক বলেলন,

"বৎস, অনুেরাধ কির, কােছ এেস আমােক চুম্বন কর।" ২৭ তখন
িতিন কােছ িগেয় চুম্বন করেলন, আর ইস্হাক তঁার বেস্ত্রর গন্ধ
িনেয় তঁােক আশীবর্াদ কের বলেলন, "েদখ, আমার েছেলর
সুগন্ধ সদাপ্রভুর আশীবর্াদযুক্ত েক্ষেত্রর সুগেন্ধর মেতা। ২৮ ঈশ্বর
আকােশর িশিশর েথেক ও ভূিমর উবর্রতা েথেক েতামােক িদন;
প্রচুর শস্য ও আঙ্গেুরর রস েতামােক িদন। ২৯ েলাকবৃন্দ েতামার
দাস েহাক, জািতরা েতামার কােছ নত েহাক; তুিম িনেজর
আত্মীয়েদর কতর্ া হও, েতামার মােয়র েছেলরা েতামার কােছ নত
েহাক। েয েকউ েতামােক অিভশাপ েদয়, েস অিভশপ্ত েহাক; েয
েকউ েতামােক আশীবর্াদ কের, েস আশীবর্াদযুক্ত েহাক।"
৩০ ইস্হাক যখন যােকােবর প্রিত আশীবর্াদ েশষ করেলন, তখন
যােকাব িনেজর িপতা ইস্হােকর সামেন েথেক েযেত না েযেতই
তঁার ভাই এেষৗ িশকার কের ঘের আসেলন। ৩১ িতিনও সুস্বাদু
খাবার ৈতরী কের বাবার কােছ এেন বলেলন, "বাবা আপিন
উেঠ েছেলর আনা পশুর মাংস েভাজন করুন, েযন আপনার
প্রাণ আমােক আশীবর্াদ কের।" ৩২ তঁার বাবা ইস্হাক বলেলন,
"তুিম েক?" িতিন বলেলন, "আিম আপনার বড় েছেল এেষৗ।"
৩৩ ইস্হাক ভীষণভােব েকঁেপ উেঠ বলেলন, "তেব েস েক, েয
িশকার কের আমার কােছ পশুর মাংস এেনিছল? আিম েতামার
আসবার আেগই তা েভাজন কের তােক আশীবর্াদ কেরিছ, আর
েসই আশীবর্াদযুক্ত থাকেব।" ৩৪ বাবার এই কথা েশানামাত্র এেষৗ
ভীষণ ব্যকুলভােব কঁাদেলন এবং িনেজর বাবােক বলেলন, "েহ
বাবা, আমােক, আমােকও আশীবর্াদ করুন।" ৩৫ ইস্হাক
বলেলন, "েতামার ভাই ছলনা কের এেস েতামার আশীবর্াদ িনেয়
িনেয়েছ।" ৩৬ এেষৗ বলেলন, "তার নাম িক যােকাব [বঞ্চক] না?
বাস্তিবক েস দ-ুবার আমােক [প্রতারণা] কেরেছ; েস আমার বড়
হওয়ার অিধকার িনেয় িনেয়িছল এবং েদখুন, এখন আমার
আশীবর্াদও িনেয় িনেয়েছ।" িতিন আবার বলেলন, "আপিন িক
আমার জন্য িকছুই আশীবর্াদ রােখনিন?" ৩৭ তখন ইস্হাক
উত্তর কের এেষৗেক বলেলন, "েদখ, আিম তঁােক েতামার কতর্ া
কেরিছ এবং তার আত্মীয় সবাইেক তারই দাস কেরিছ এবং
তঁােক শস্য ও দ্রাক্ষারস িদেয় সবল কেরিছ; বৎস, এখন েতামার
জন্য আর িক কিরেত পাির?" ৩৮ এেষৗ আবার িনেজর বাবােক
বলেলন, "েহ বাবা, আপনার িক েকবল ঐ একটা আশীবর্াদ
িছল? েহ বাবা, আমােকও আশীবর্াদ করুন।" এই বেল এেষৗ
উৈচ্চঃস্বের কঁাদেত লাগেলন। ৩৯ তখন তঁার বাবা ইস্হাক উত্তর
কের বলেলন, "েদখ, েতামার বাসভূিম উবর্রতা িবহীন হেব।
৪০ তুিম তেরায়ােলর েজাের বঁাচেব এবং িনেজর ভাইেয়র দাস
হেব; িকন্তু যখন তুিম িবেদ্রাহ করেব, িনেজর ঘাড় েথেক তার
েযঁায়ািল ভাঙ্গেব।"

যােকাব হারেন যান।

৪১ যােকাব িনেজর বাবার কাছ েথেক আশীবর্াদ েপেয়িছেলন
বেল এেষৗ যােকাবেক িহংসা করেত লাগেলন। এেষৗ মেন মেন
বলেলন, "আমার বাবার জন্য দঃুখ প্রকাশ করার সময় প্রায়
উপিস্থত, তারপের আমার ভাই যােকাবেক হত্যা করব।" ৪২ বড়
েছেল এেষৗর এরকম কথা িরিবকার কােন েগল, তােত িতিন
েলাক পািঠেয় েছাট েছেল যােকাবেক ডাকােলন, বলেলন,
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"েদখ, েতামার ভাই এেষৗ েতামােক হত্যা করবার আশােতই
মনেক সান্ত্বনা িদেচ্ছ। ৪৩ এখন, েহ বৎস, আমার কথা েশােনা;
ওঠ, হারেন আমার ভাই লাবেনর কােছ পািলেয় যাও ৪৪ েসখােন
িকছু সময় থাক, েয পযর্ন্ত েতামার ভাইেয়র রাগ না কেম।
৪৫ েতামার প্রিত ভাইেয়র রাগ কেম েগেল এবং তুিম তার প্রিত যা
কেরছ, তা েস ভুেল েগেল আিম েলাক পািঠেয় েসখান েথেক
েতামােক আনাব; এক িদেন েতামােদর দইু জনেকই েকন
হারাব?" ৪৬ িরিবকা ইসহাকেক বলেলন, "এই িহত্তীয়েদর
েমেয়েদর িবষয় আমার প্রােণ ঘৃণা হেচ্ছ; যিদ যােকাবও এেদর
মেতা েকােনা িহত্তীয় েমেয়েক, এেদশীয় েমেয়েদর মেধ্য েকােনা
েমেয়েক িবেয় কের, তেব েবঁেচ েথেক আমার িক লাভ?

তখন ইসহাক যােকাবেক েডেক আশীবর্াদ করেলন
এবং এই আজ্ঞা িদেয় তঁােক বলেলন, "তুিম কনান

েদশীয় েকােনা েমেয়েক িবেয় কর না। ২ ওঠ, পদ্দন অরােম
িনেজর দাদরু বথুেয়েলর বািড়েত িগেয় েস জায়গায় িনেজর
মামা লাবেনর েকােনা েমেয়েক িবেয় কর। ৩ আর সবর্শিক্তমান
ঈশ্বর েতামােক আশীবর্াদ কের ফলবান ও বংশ বৃিদ্ধ করুন, েযন
তুিম বড় জািত হেয় ওঠ। ৪ িতিন অব্রাহােমর আশীবর্াদ েতামােক
ও েতামার বংশেক িদন; েযন েতামার বাসস্থান এই েয েদশ ঈশ্বর
অব্রাহামেক িদেয়েছন, এেত েতামার অিধকার হয়। ৫ পের
ইসহাক যােকাবেক িবদায় করেল িতিন পদ্দন অরােম অরামীয়
বথুেয়েলর েছেল লাবেনর কােছ েগেলন; েসই ব্যিক্ত যােকােবর
ও এেষৗর মা িরিবকার ভাই। ৬ এেষৗ যখন েদখেলন, ইসহাক
যােকাবেক আশীবর্াদ কের িববােহর েমেয় গ্রহেণর জন্য পদ্দন
অরােম িবদায় কেরেছন এবং আশীবর্ােদর সময় কনানীয় েকােনা
েমেয়েক িবেয় করেত িনেষধ কেরেছন ৭ তাই যােকাব মা-বাবার
আেদশ েমেন পদ্দন অরােম িগেয়েছন, ৮ তখন এেষৗ েদখেলন
েয, কনানীয় েমেয়রা তঁার বাবা ইসহােকর অসেন্তােষর পাত্রী;
৯ অতএব দইু স্ত্রী থাকেলও এেষৗ ইশ্মােয়েলর কােছ িগেয়
অব্রাহােমর েছেল ইশ্মােয়েলর েমেয়, নবায়েতর েবান, মহলৎেক
িবেয় করেলন। ১০ আর যােকাব েবর-েশবা েথেক েবর হেয়
হারেনর িদেক েগেলন ১১ েকােনা এক জায়গায় েপৗঁছােল সূযর্
অস্ত যাওয়ায় েসখােন রাত কাটােলন। আর িতিন েসখানকার
পাথর িনেয় বািলশ কের েসই জায়গায় ঘুমােনার জন্য শুেয়
পড়েলন। ১২ পের িতিন স্বপ্ন েদখেলন, পৃিথবীর উপের এক িসঁিড়
স্থািপত, তার মাথা আকাশেছঁায়া, আর েদখ তা িদেয় ঈশ্বেরর
দেূতরা উঠেছন ও নামেছন। ১৩ আর েদখ, সদাপ্রভু তার উপের
দঁািড়েয় আেছন; িতিন বলেলন, "আিম সদাপ্রভু, েতামার বাবা
অব্রাহােমর ঈশ্বর ও ইসহােকর ঈশ্বর; এই েয ভূিমেত তুিম শুেয়
আছ, এটা আিম েতামােক ও েতামার বংশেক েদব। ১৪ েতামার
বংশ পৃিথবীর ধূেলার মেতা [অসংখ্য] হেব এবং তুিম পিশ্চম ও
পূবর্, উত্তর ও দিক্ষণ চারিদেক িবস্তীণর্ হেব এবং েতামােত ও
েতামার বংেশ পৃিথবীর যাবতীয় েগাষ্ঠী আশীবর্াদ প্রাপ্ত হেব।
১৫ আর েদখ, আিম েতামার সহবতর্ী, েয েয জায়গায় তুিম যােব,
েসই েসই জায়গায় েতামােক রক্ষা করব ও আবার এই েদেশ
িনেয় আসব; কারণ আিম েতামােক যা যা বললাম, তা যতক্ষণ
সফল না কির, ততক্ষণ েতামােক ত্যাগ করব না। ১৬ পের ঘুম
েভেঙ্গ েগেল যােকাব বলেলন, "অবশ্য এই জায়গায় সদাপ্রভু

আেছন, আর আিম তা জানতাম না।" ১৭ আর িতিন ভয় েপেয়
বলেলন, "এ েকমন ভয়াবহ জায়গা! এ িনতান্তই ঈশ্বেরর গৃহ, এ
স্বেগর্র দরজা।" ১৮ পের যােকাব েভারেবলায় উেঠ বািলেশর
জন্য েয পাথর েরেখিছেলন, তা িনেয় স্তম্ভরূেপ স্থাপন কের তার
উপর েতল েঢেল িদেলন। ১৯ আর েসই জায়গার নাম ৈবেথল
[ঈশ্বেরর গৃহ] রাখেলন, িকন্তু আেগ ঐ নগেরর নাম লূস িছল।
২০ যােকাব মানত কের এই প্রিতজ্ঞা করেলন, "যিদ ঈশ্বর আমার
সহবতর্ী হন, আমার এই গন্তব্য পেথ আমােক রক্ষা কেরন এবং
আহােরর জন্য খাবার ও পিরধােনর জন্য বস্ত্র েদন, ২১ আর
আিম যিদ ভােলাভােব বাবার বািড় িফের েযেত পাির, তেব
সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হেবন ২২ এবং এই েয পাথর আিম
স্তম্ভরূেপ স্থাপন কেরিছ, এটা ঈশ্বেরর গৃহ হেব; আর তুিম
আমােক যা িকছু েদেব, তার দশমাংশ আিম েতামােক অবশ্য
েদব।

যােকােবর িবেয় ও পিরবােরর িববরণ

পের যােকাব পূবর্িদেকর েলাকেদর েদেশ েগেলন।
েসখােন েদখেলন, মােঠর মেধ্য এক কূপ আেছ,

২ আর েদখ, তার কােছ েভড়ার িতনিট পাল শুেয় আেছ; কারণ
েলােক েভড়ার পাল সকলেক েসই কুেয়ার জল পান করাত;
আর েসই কূেপর মুেখ একটা বড় পাথর িছল। ৩ েসই জায়গায়
পাল সকল জেড়া করা হেল েলােক কুেয়ার মুখ েথেক
পাথরখানা সিরেয় েভড়ােদরেক জল পান করাত, পের আবার
কুেয়ার মুেখ সিঠক জায়গায় েসই পাথর রাখত। ৪ যােকাব
তােদরেক বলেলন, "ভাই সব, েতামরা েকান জায়গার েলাক?
তারা বলল, "আমরা হারেনর েলাক।" ৫ িতিন বলেলন,
"নাহেরর নািত লাবণেক েচেনা িক না?" তারা বলল, "িচিন।"
৬ িতিন বলেলন, "েস ভােলা আেছ েতা?" তারা বলল, "ভােলা;"
েদখ, তঁার েমেয় রােহল েভড়ার পাল িনেয় আসেছন। ৭ তখন
িতিন বলেলন, "েদখ, এখনও অেনক েবলা আেছ; পশুপাল
জেড়া করার সময় হয়িন; েতামরা েমষেদরেক জল পান কিরেয়
আবার চরােত িনেয় যাও।" ৮ তারা বলল, "যতক্ষণ পাল সব
জেড়া না হয়, ততক্ষণ আমরা তা করেত পাির না; পের কুেয়ার
মুখ েথেক পাথর খানা সরান যায়; তখন আমরা েভড়ােদরেক
জল পান করাই।" ৯ যােকাব তােদর সেঙ্গ এরকম কথাবাতর্ া
বলেছন, এমন সমেয় রােহল িনেজর বাবার েমষপাল িনেয়
উপিস্থত হেলন, কারণ িতিন েভড়াপািলকা িছেলন। ১০ তখন
যােকাব িনেজর মামা লাবেনর েমেয় রােহলেক ও মামার েভড়ার
পালেক েদখামাত্র কােছ িগেয় কুেয়ার মুখ েথেক পাথরখানা
সিরেয় তঁার মামা লাবেনর েভড়ার পালেক জল পান করােলন।
১১ পের যােকাব রােহলেক চুম্বন কের উৈচ্চঃস্বের কঁাদেত
লাগেলন। ১২ আপিন েয তঁার বাবার কুটুম্ব ও িরিবকার েছেল,
যােকাব রােহলেক এই পিরচয় িদেল রােহল েদৗেড় িগেয় িনেজর
বাবােক সংবাদ িদেলন। ১৩ তােত লাবন তঁার ভােগ্ন যােকােবর
সংবাদ েপেয় েদৗেড় তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন, তঁােক
আিলঙ্গন ও চুম্বন করেলন ও িনেজর বািড়েত িনেয় েগেলন; পের
িতিন লাবণেক বলা সমস্ত বৃত্তান্ত জানােলন। ১৪ তােত লাবন
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বলেলন, "তুিম সিত্যই আমার হাড় ও আমার মাংস।" পের
যােকাব তঁার বািড়েত এক মাস বাস করেলন। ১৫ পের লাবন
যােকাবেক বলেলন, "তুিম আত্মীয় বেল িক িবনা েবতেন আমার
দােসর কাজ করেব? বল েদিখ, িক েবতন েনেব?" ১৬ লাবেনর
দইু েমেয় িছেলন; বড়টার নাম েলয়া ও েছাটটার নাম রােহল।
১৭ েলয়া মৃদেুলাচনা, িকন্তু রােহল রূপবতী ও সুন্দরী িছেলন।
১৮ আর যােকাব রােহলেক ভালবাসেতন, এজন্য িতিন উত্তর
করেলন, "আপনার েছাট েমেয় রােহেলর জন্য আিম সাত বছর
আপনার দােসর কাজ করব।" ১৯ লাবন বলেলন, "অন্য পাত্রেক
দান করার েথেক েতামােক দান করা ভােলা বেট; আমার কােছ
থাক। ২০ এইভােব যােকাব রােহেলর জন্য সাত বছর দােসর
কাজ করেলন; রােহেলর প্রিত তঁার ভােলাবাসার জন্য এক এক
বছর তঁার কােছ এক এক িদন মেন হল। ২১ পের যােকাব
লাবণেক বলেলন, "আমার িনয়িমত কাল সম্পূণর্ হল, এখন
আমার স্ত্রী আমােক িদন, আিম তার কােছ যাব।" ২২ তখন
লাবন ঐ জায়গার সব েলাকেক জেড়া কের েভাজ প্রস্তুত
করেলন। ২৩ আর সন্ধ্যােবলায় িতিন িনেজর েমেয় েলয়ােক িনেয়
তঁার কােছ এেন িদেলন, আর যােকাব তঁার কােছ েগেলন।
২৪ আর লাবন িসল্পা নােম িনেজর দাসীেক িনেজর েমেয় েলয়ার
দাসী বেল তঁােক িদেলন। ২৫ আর সকাল হেল, েদখ, িতিন েলয়া।
তােত যােকাব লাবনেক বলেলন, "আপিন আমার সেঙ্গ এ িক
ব্যবহার করেলন? আিম িক রােহেলর জন্য আপনার দােসর
কাজ কিরিন? তেব েকন আমােক প্রতারণা করেলন?" ২৬ তখন
লাবন বলেলন, "বড়র আেগ েছাটেক দান করা আমােদর এই
জায়গায় কতর্ ব্য নয়। ২৭ তুিম এর সপ্তাহ পূণর্ কর; পের আর সাত
বছর আমার দােসর কাজ স্বীকার করেব, েসজন্য আমরা
ওেকও েতামােক দান করব।" ২৮ তােত যােকাব েসইরকম
করেলন, তঁার সপ্তাহ পূণর্ করেলন; পের লাবন তঁার সেঙ্গ িনেজর
েমেয় রােহেলর িবেয় িদেলন। ২৯ আর লাবন িবলহা নােম িনেজর
দাসীেক রােহেলর দাসী বেল তঁােক িদেলন। ৩০ তাই িতিন
রােহেলর কােছও েগেলন এবং েলয়ার েথেক রােহলেক েবিশ
ভালবাসেলন এবং আরও সাত বছর লাবেনর কােছ দােসর
কাজ করেলন। ৩১ পের সদাপ্রভু েলয়ােক অবজ্ঞা করা েদেখ
তঁার গভর্  মুক্ত করেলন, িকন্তু রােহল বন্ধ্যা হেলন। ৩২ আর েলয়া
গভর্ বতী হেয় েছেলর জন্ম িদেলন ও তার নাম রুেবন [েছেলেক
েদখ] রাখেলন; কারণ িতিন বলেলন, "সদাপ্রভু আমার দঃুখ
েদেখেছন; এখন আমার স্বামী আমােক ভালবাসেবন।" ৩৩ পের
িতিন আবার গভর্ বতী হেয় েছেলর জন্ম িদেয় বলেলন, "সদাপ্রভু
শুেনেছন েয, আিম ঘৃণার পাত্রী, তাই আমােক এই েছেলও
িদেলন;" আর তার নাম িশিময়ন [শ্রবন] রাখেলন। ৩৪ আবার
িতিন গভর্ বতী হেয় েছেলর জন্ম িদেয় বলেলন, "এ বার আমার
স্বামী আমােত আসক্ত হেবন, কারণ আিম তঁার জন্য িতন েছেলর
জন্ম িদেয়িছ;" অতএব তার নাম, েলিব [আসক্ত] রাখা েগল।
৩৫ পের আবার তঁার গভর্  হেল িতিন েছেলর জন্ম িদেয় বলেলন,
"এ বার আিম সদাপ্রভুর স্তব গান কির;" অতএব িতিন তার নাম
িযহূদা [স্তব] রাখেলন। তারপের তঁার গভর্  বন্ধ হল।

রােহল যখন েদখেলন, িতিন যােকােবর েকােনা
েছেলেমেয়র জন্ম েদনিন, তখন িতিন তঁার েবােনর

প্রিত ঈষর্া করেলন ও যােকাবেক বলেলন, "আমােক সন্তান দাও,
না হয় আিম মরব।" ২ তােত রােহেলর প্রিত যােকােবর রাগ হল;
িতিন বলেলন, "আিম িক ঈশ্বেরর প্রিতিনিধ?" িতিনই েতামােক
গভর্ ফল িদেত অস্বীকার কেরেছন।" ৩ তখন রােহল বলেলন,
"েদখ, আমার দাসী িবলহা আেছ, ওর কােছ যাও; েযন ও
েছেলর জন্ম িদেয় আমার েকােল েদয় এবং ওর মাধ্যেম আিমও
েছেলেমেয়র মা হব। ৪ এই বেল িতিন তঁার সেঙ্গ িনেজর দাসী
িবলহার িবেয় িদেলন। ৫ তখন যােকাব তার কােছ েগেলন, আর
িবলহা গভর্ বতী হেয় যােকােবর জন্য েছেলর জন্ম িদল। ৬ তখন
রােহল বলেলন, "ঈশ্বর আমার িবচার করেলন এবং আমার
রবও শুেন আমােক েছেল িদেলন;" তাই িতিন তার নাম দান
[িবচার] রাখেলন। ৭ পের রােহেলর িবলহা দাসী আবার গভর্ বতী
হেয় যােকােবর জন্য িদ্বতীয় েছেলর জন্ম িদল। ৮ তখন রােহল
বলেলন, "আিম েবােনর সেঙ্গ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কুিস্ত কের জয়লাভ
করলাম;" আর িতিন তার নাম নপ্তািল [কুিস্ত] রাখেলন। ৯ পের
েলয়া িনেজর গভর্  বন্ধ হেল বুেঝ িনেজর দাসী িসল্পােক িনেয়
যােকােবর সেঙ্গ িবেয় িদেলন। ১০ তােত েলয়ার দাসী িসল্পা
যােকােবর জন্য এক েছেলর জন্ম িদেলন। ১১ তখন েলয়া
বলেলন, "েসৗভাগ্য হল;" আর তার নাম গাদ [েসৗভাগ্য]
রাখেলন। ১২ পের েলয়ার দাসী িসল্পা যােকােবর জন্য িদ্বতীয়
েছেলর জন্ম িদেলন। ১৩ তখন েলয়া বলেলন, "আিম ধন্যা,
যুবতীরা আমােক ধন্যা বলেব;" আর িতিন তার নাম আেশর
[ধন্য] রাখেলন। ১৪ আর গম কাটার সমেয় রুেবন বাইের িগেয়
েক্ষেত দদুাফল েপেয় িনেজর মা েলয়ােক এেন িদল; তােত
রােহল েলয়ােক বলেলন, "েতামার েছেলর কতগুিল দদুাফল
আমােক দাও না।" ১৫ তােত িতিন বলেলন, "তুিম আমার
স্বামীেক হরণ কেরছ, এ িক েছাট ব্যাপার? আমার েছেলর
দদুাফলও িক হরণ করেব?" তখন রােহল বলেলন, "তেব
েতামার েছেলর দদুাফেলর পিরবেতর্  িতিন আজ রােত েতামার
সেঙ্গ েশােবন।" ১৬ পের সন্ধ্যােবলা েক্ষত্র েথেক যােকােবর
আসার সমেয় েলয়া বাইের তঁার কােছ িগেয় বলেলন, "আমার
কােছ আসেত হেব, কারণ আিম িনেজর েছেলর দদুাফল িদেয়
েতামােক ভাড়া কেরিছ;" তাই েসই রািত্রেত িতিন তঁার সেঙ্গ শয়ন
করেলন। ১৭ আর ঈশ্বর েলয়ার প্রাথর্না েশানােত িতিন গভর্ বতী
হেয় যােকােবর জন্য পঞ্চম েছেলর জন্ম িদেলন। ১৮ তখন েলয়া
বলেলন, "আিম স্বামীেক িনেজর দাসী িদেয়িছলাম, তার েবতন
ঈশ্বর আমােক িদেলন; আর িতিন তার নাম ইষাখর [েবতন]
রাখেলন।" ১৯ পের েলয়া আবার গভর্ ধারন কের যােকােবর জন্য
ষষ্ঠ েছেলর জন্ম িদেলন। ২০ তখন েলয়া বলেলন, "ঈশ্বর
আমােক উত্তম উপহার িদেলন, এখন আমার স্বামী আমার সেঙ্গ
বাস করেবন, কারণ আিম তঁার জন্য ছয় েছেলর জন্ম িদেয়িছ;"
আর িতিন তার নাম সবূলূন [বাস] রাখেলন। ২১ তারপের তঁার
এক েমেয় জন্মাল, আর িতিন তার নাম দীণা রাখেলন। ২২ আর
ঈশ্বর রােহলেক স্মরণ করেলন, ঈশ্বর তঁার প্রাথর্না শুনেলন, তঁার
গভর্  মুক্ত করেলন। ২৩ তখন তঁার গভর্  হেল িতিন েছেলর জন্ম
িদেয় বলেলন, "ঈশ্বর আমার অপযশ হরণ কেরেছন।" ২৪ আর
িতিন তার নাম েযােষফ [বৃিদ্ধ] রাখেলন, বলেলন, "সদাপ্রভু
আমােক আেরা এক েছেল িদন।" ২৫ আর রােহেলর গেভর্
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েযােষফ জন্মােল পর যােকাব লাবণেক বলেলন, "আমােক
িবদায় করুন, আিম িনেজর জায়গায়, িনজ েদেশ, চেল যাই;
২৬ আিম যােদর জন্য আপনার দাসত্ব কেরিছ, আমার েসই
স্ত্রীেদরেক ও েছেলেমেয়েদরেক আমার হােত সমপর্ণ কের
আমােক েযেত িদন; কারণ আিম েযমন পিরশ্রেম আপনার দাসত্ব
কেরিছ, তা আপিন জােনন।" ২৭ তখন লাবন তঁােক বলেলন,
"আিম যিদ েতামার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেয় থািক [তেব থাক];
কারণ আিম অনুভেব জানলাম, েতামার অনুেরােধ সদাপ্রভু
আমােক আশীবর্াদ করেলন।" ২৮ িতিন আরও বলেলন,
"েতামার েবতন িঠক কের আমােক বল, আিম েদব।" ২৯ তখন
যােকাব তঁােক বলেলন, "আিম েযমন আপনার দাসত্ব কেরিছ
এবং আমার কােছ আপনার েযমন পশুধন হেয়েছ, তা আপিন
জােনন। ৩০ কারণ আমার আসবার আেগ আপনার অল্প সম্পিত্ত
িছল, এখন বৃিদ্ধ েপেয় প্রচুর হেয়েছ; আমার যেত্ন সদাপ্রভু
আপনােক আশীবর্াদ কেরেছন; িকন্তু আিম িনজ পিরবােরর জন্য
কেব সঞ্চয় করব?" ৩১ তােত লাবন বলেলন, "আিম েতামােক
িক েদব? যােকাব বলেলন, "আপিন আমােক আর িকছুই না
িদেয় যিদ আমার জন্য একটা কাজ কেরন, তেব আিম আপনার
পশুেদরেক আবার চড়াব ও পালন করব। ৩২ আজ আিম
আপনার সব পশুপােলর মধ্য িদেয় যাব; আিম েভড়ােদর মেধ্য
িবন্দিুচিহ্নত ও দাগযুক্ত ও কৃষ্ণবণর্ সকল এবং ছাগলেদর মেধ্য
দাগযুক্ত ও িবন্দ ুিচিহ্নত সকলেক পৃথক কির; েসগুিল আমার
েবতন হেব। ৩৩ এর পের যখন আপনার সামেন উপিস্থত
েবতেনর জন্য আপিন আসেবন, তখন আমার ধািমর্কতা আমার
পেক্ষ উত্তর েদেব; ফেল ছাগলেদর িবন্দিুচিহ্নত িক দাগযুক্ত
ছাড়া ও েমেষেদর মেধ্য কৃষ্ণবণর্ ছাড়া যা থাকেব, তা আমার চুির
রূেপ গণ্য হেব।" ৩৪ তখন লাবন বলেলন, "েদখ, েতামার
বাক্যানুসােরই েহাক।" ৩৫ পের িতিন েসই িদন েরখািঙ্কত ও
দাগযুক্ত ছাগল সকল এবং িবন্দিুচিহ্নত ও দাগযুক্তেদর মধ্য
িকছু সাদাবণর্ িছল, এমন ছাগী সকল এবং কােলা রেঙর েভড়া
সকল আলাদা কের িনেজর েছেলেদর হােত িদেলন ৩৬ এবং
আপনার ও যােকােবর মেধ্য িতন িদেনর পথ ব্যবধান রাখেলন।
আর যােকাব লাবেনর অবিশষ্ট পশুপাল চরােত লাগেলন।
৩৭ আর যােকাব িলবনী, লুস ও আেমাণ গােছর সরস শাখা
েকেট তার ছাল খুেল কােঠর সাদা েরখা েবর করেলন। ৩৮ পের
েয জায়গায় পশুপাল জল পােনর জন্য আেস, েসই জায়গায়
পােলর সামেন জল পান করার জায়গার মেধ্য ঐ ত্বকশূন্য
েরখািবিশষ্ট শাখা সকল রাখেত লাগেলন; তােত জলপান
করবার সমেয় তারা গভর্  ধারন করত। ৩৯ আর েসই শাখার কােছ
তােদর গভর্ ধারেণর জন্য েরখািঙ্কত ও িবন্দিুচিহ্নত ও দাগযুক্ত
বৎস জন্মাত। ৪০ পের যােকাব েসই সব বৎস আলাদা করেতন
এবং লাবেনর েরখািঙ্কত ও কােলা রেঙর েভড়ার প্রিত স্ত্রী
েভড়ােদর দিৃষ্ট রাখেতন; এইভােব িতিন লাবেনর পােলর সেঙ্গ না
েরেখ িনেজর পালেক আলাদা করেতন। ৪১ আর বলবান পশুরা
েযন শাখার কােছ গভর্ ধারন কের, এই জন্য জল পান করার
জায়গার মেধ্য পশুেদর সামেন ঐ শাখা রাখেতন; ৪২ িকন্তু দবুর্ল
পশুেদর সামেন রাখেতন না। তােত দবুর্ল পশুরা লাবেনর ও

বলবান পশুরা যােকােবর হত। ৪৩ আর যােকাব খুব সমৃিদ্ধশালী
হেলন এবং তঁার পশু ও দাস দাসী এবং উট ও গাধা যেথষ্ট হল।

হারেণর কাছ েথেক যােকােবর পািলেয় যাওয়া।

পের িতিন লাবেনর েছেলেদর এই কথা শুনেত
েপেলন, যােকাব আমােদর বাবার সব িকছু েকেড়

িনেয়েছ, আমােদর বাবার সম্পিত্ত েথেক তার এই সব ঐশ্বযর্্য
হেয়েছ। ২ আর যােকাব লাবেনর মুখ েদখেলন, আর েদখ, তা
আর তঁার প্রিত আেগর মত নয়। ৩ আর সদাপ্রভু যােকাবেক
বলেলন, "তুিম িনেজর বাবার েদেশ আত্মীয়েদর কােছ িফের
যাও, আিম েতামার সঙ্গী হব। ৪ তাই যােকাব েলাক পািঠেয় মােঠ
পশুেদর কােছ রােহল ও েলয়ােক েডেক বলেলন, ৫ আিম
েতামােদর বাবার মুখ েদেখ বুঝেত পারিছ, তা আর আমার
কােছ আেগর মত নয়, িকন্তু আমার বাবার ঈশ্বর আমার সহবতর্ী
রেয়েছন। ৬ আর েতামরা িনেজরা জান, আিম যথাশিক্ত
েতামােদর বাবার দাসত্ব কেরিছ। ৭ েতামার বাবা আমােক
প্রবঞ্চনা কের দশ বার আমার েবতন অন্যথা কেরেছন; িকন্তু
ঈশ্বর তঁােক আমার ক্ষিত করেত েদনিন। ৮ কারণ যখন িতিন
বলেতন, িবন্দিুচিহ্নত পশুরা েতামার েবতন স্বরূপ হেব, তখন সব
পাল িবন্দ ুিচিহ্নত শাবক প্রসব করত এবং যখন বলেতন,
দাগযুক্ত পশু সব েতামার েবতন স্বরূপ হেব, তখন েমষরা সব
দাগযুক্ত শাবক প্রসব করত। ৯ এভােব ঈশ্বর েতামােদর বাবার
পশুধন িনেয় আমােক িদেয়েছন।" ১০ পশুেদর গভর্ ধারেনর
সমেয় আিম স্বেপ্ন েচাখ তুেল েদখলাম, আর েদখ, পােলর মেধ্য
স্ত্রী পশুেদর উপের যত পুরুষ পশু উঠেছ, সকেলই দাগযুক্ত ও
িচত্রিবিচত্র। ১১ তখন ঈশ্বেরর দতূ স্বেপ্ন আমােক বলেলন, "েহ
যােকাব;" আর আিম বললাম, "েদখুন, এই আিম।" ১২ িতিন
বলেলন, "েতামার েচাখ তুেল েদখ, স্ত্রীপশুেদর ওপের যত পুরুষ
পশু উঠেছ, সকেলই েরখািঙ্কত, দাগযুক্ত ও িচত্রিবিচত্র; কারণ,
লাবন েতামার প্রিত যা যা কের, তা সবই আিম েদখলাম। ১৩ েয
জায়গায় তুিম স্তেম্ভর অিভেষক ও আমার কােছ মানত কেরছ,
েসই ৈবেথেলর ঈশ্বর আিম; এখন উঠ, এই েদশ ত্যাগ কের
িনেজর জন্মভূিমেত িফের যাও।" ১৪ তখন রােহল ও েলয়া উত্তর
কের তঁােক বলেলন, "বাবার বািড়েত আমােদর িক আর িকছু
অংশ ও অিধকার আেছ? ১৫ আমরা িক তঁার কােছ িবেদশীেদর
মেতা না? িতিন েতা আমােদরেক িবিক্র কেরেছন এবং আমােদর
রূপা িনেজ েভাগ কেরেছন। ১৬ ঈশ্বর আমােদর বাবা েথেক েয
সব সম্পিত্ত েকেড় িনেয়েছন, েস সবই আমােদর ও আমােদর
েছেলেমেয়েদর। তাই ঈশ্বর েতামােক যা িকছু বেলেছন, তুিম তাই
কর। ১৭ তখন যােকাব উেঠ আপন েছেলেদর ও স্ত্রীেদরেক উেট
চিড়েয় আপনার উপািজর্ত সমস্ত পশুধন, ১৮ অথর্াৎ পদ্দন
অরােম েয পশু ও েয সম্পিত্ত উপাজর্ন কেরিছেলন, তা িনেয়
কনান েদেশ িনেজর বাবা ইসহােকর কােছ যাত্রা করেলন। ১৯ েস
সময় লাবন েভড়ার েলাম কাটেত িগেয়িছেলন; তখন রােহল
িনেজর বাবার ঠাকুরগুলােক চুির করেলন। ২০ আর যােকাব
িনেজর পালােনার েকােনা খবর না িদেয় অরামীয় লাবণেক
ঠকােলন। ২১ িতিন িনেজর সবর্স্ব িনেয় পািলেয় েগেলন এবং
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উেঠ [ফরাৎ] নদী পার হেয় িগিলয়দ পবর্ত সামেন েরেখ চলেত
লাগেলন। ২২ পের তৃতীয় িদেন লাবন যােকােবর পালােনার খবর
েপেলন ২৩ এবং িনেজর আত্মীয়েদরেক সেঙ্গ িনেয় সাত িদেনর
পথ তঁার েপছেন েগেলন ও িগিলয়দ পবর্েত তঁার েদখা েপেলন।
২৪ িকন্তু ঈশ্বর রােত স্বপ্নেযােগ অরামীয় লাবেনর কােছ উপিস্থত
হেয় তঁােক বলেলন, "সাবধান, যােকাবেক ভাল মন্দ িকছুই
েবােলা না।" ২৫ লাবন যখন যােকােবর েদখা েপেলন, তখন
যােকােবর তঁাবু পবর্েতর ওপের স্থািপত িছল; তােত লাবণও
কুটুম্বেদর সেঙ্গ িগিলয়দ পবর্েতর ওপের তঁাবু স্থাপন করেলন।
২৬ পের লাবন যােকাবেক বলেলন, "তুিম েকন এমন কাজ
করেল? আমােক ঠিকেয় আমার েযমন তেরায়াল িদেয় বন্দী
বানােনা হয় েসই বিন্দেদর মত েকন আমার েমেয়েদরেক িনেয়
আসেল? ২৭ তুিম আমােক বঞ্চনা কের েকন েগাপেন পালােল?
েকন আমােক খবর িদেল না? িদেল আিম েতামােক উদযাপন ও
গান এবং খঞ্জিনর ও বীণার বাজনা িদেয় িবদায় করতাম।
২৮ তুিম আমার নািত ও েমেয়েদরেক চুম িদেত আমােক িদেল
না; এ মূেখর্র কাজ কেরছ। ২৯ েতামােদর ক্ষিত করেত আমার
হােত শিক্ত আেছ; িকন্তু গত রােত েতামােদর বাবার ঈশ্বর
আমােক বলেলন, "সাবধান, যােকাবেক ভাল খারাপ িকছুই বল
না। ৩০ আর এখন, তুিম দেূর চেল েগছ কারণ তুিম েতামার
বাবার বািড়র জন্য অেনক প্রত্যািশত; িকন্তু আমার
েদবতােদরেক েকন চুির করেল?" ৩১ যােকাব লাবনেক উত্তের
বলেলন, "আিম ভয় েপেয়িছলাম; কারণ েভেবিছলাম, যিদ
আপিন আমার কাছ েথেক আপনার েমেয়েদরেক েজার কের
েকেড় েনন। ৩২ আপিন যার কােছ আপনার েদবতােদরেক
পােবন, েস বঁাচেব না। আমােদর আত্মীেদর কােছ েখঁাজ িনেয়
আমার কােছ আপনার যা আেছ, তা িনন।" আসেল যােকাব
জানেতন না েয, রােহল েসগুেলা চুির কেরেছন৷ ৩৩ তখন লাবন
যােকােবর তঁাবুেত ও েলয়ার তঁাবুেত ও দইু দাসীর তঁাবুেত প্রেবশ
করেলন, িকন্তু েপেলন না। পের িতিন েলয়ার তঁাবু েথেক
রােহেলর তঁাবুেত প্রেবশ করেলন। ৩৪ িকন্তু রােহল েসই
ঠাকুরগুলােক িনেয় উেটর গদীর েভতের েরেখ তােদর ওপের
বেস িছেলন; েস জন্য লাবন তঁার তঁাবুর সব জায়গায়
হাতড়ােলও তােদরেক েপেলন না। ৩৫ তখন রােহল বাবােক
বলেলন, "প্রভু, আপনার সামেন আিম উঠেত পারলাম না, এেত
িবরক্ত হেবন না, কারণ আমার ঋতুচক্র চলেছ।" এভােব িতিন
েখঁাজ করেলও েসই ঠাকুরগুলােক েপেলন না। ৩৬ তখন যােকাব
েরেগ িগেয় লাবেনর সেঙ্গ ঝগড়া করেত লাগেলন। যােকাব
লাবনেক বলেলন, "আমার অপরাধ িক, ও আমার পাপ িক েয,
তুিম েরেগ িগেয় আমার েপছেন েপছেন েদৗেড় এেসেছা? ৩৭ তুিম
আমার সব িজিনসপত্র হাতিড়েয় েতামার বািড়র েকান িজিনস
েপেল? আমার ও েতামার এই আত্মীয়েদর সামেন তা রাখ, এরা
উভয় পেক্ষর িবচার করুন। ৩৮ এই কুিড় বছর আিম েতামার
কােছ আিছ; েতামার েভড়ীেদর িক ছাগীেদর গভর্ পাত হয়িন এবং
আিম েতামার পােলর েভড়ােদরেক খাইিন; ৩৯ পশুেত িছন্নিভন্ন
করা েভড়া েতামার কােছ আনতাম না; েস ক্ষিত িনেজ স্বীকার
করতাম; িদেন িকম্বা রােত যা চুির হত, তার পিরবেতর্  তুিম
আমার কাছ েথেক িনেত ৪০ আমার এরকম দশা হত, আিম

িদেনর তাপ ও রােত শীত েভাগ করতাম, ঘুম আমার েচাখ েথেক
দেূর পািলেয় েযত। ৪১ এই কুিড় বছর আিম েতামার বািড়েত
আিছ; েতামার দইু েমেয়র জন্য েচাদ্দ বছর, আর েতামার
পশুেদর জন্য ছয় বছর দাসবৃিত্ত কেরিছ; এর মেধ্য তুিম দশ বার
আমার েবতন অন্যথা কেরছ। ৪২ আমার বাবার ঈশ্বর,
অব্রাহােমর ঈশ্বর ও ইস্হােকর ভয়স্থান যিদ আমার পক্ষ না
হেতন, তেব অবশ্য এখন তুিম আমােক খািল হােত িবদায়
করেত। ঈশ্বর আমার দঃুখ ও হােতর পিরশ্রম েদেখেছন, এ জন্য
গত রােত্র েতামােক ধমকােলন।" ৪৩ তখন লাবন উত্তর কের
যােকাবেক বলেলন, "এই েমেয়রা আমারই েমেয়, এই েছেলরা
আমারই েছেল এবং এই পশুরা আমারই পশু; যা যা েদখছ, এ
সবই আমার। এখন আমার এই েমেয়েদরেক ও এেদর প্রস্তুত এই
েছেলেদর েক আিম িক করব? ৪৪ এস েতামােত ও আমােত
িনয়ম িস্থর কির, তা েতামার ও আমার সাক্ষী থাকেব।" ৪৫ তখন
যােকাব এক পাথর িনেয় স্তম্ভরূেপ স্থাপন করেলন। ৪৬ আর
যােকাব িনেজর আত্মীয়েদরেক বলেলন, আপনারাও পাথর
সংগ্রহ করুন। তােত তঁারা পাথর এেন এক রািশ করেলন এবং
েসই জায়গায় ঐ রািশর কােছ েভাজন করেলন। ৪৭ আর লাবন
তার নাম িযগর-সাহদখূা [সািক্ষ-রািশ] রাখেলন, িকন্তু যােকাব
তার নাম গল-এদ [সািক্ষ-রািশ] রাখেলন। ৪৮ তখন লাবন
বলেলন, "এই রািশ আজ েতামার ও আমার সাক্ষী থাকল।এই
জন্য তার নাম িগিলয়দ ৪৯ এছাড়া িমস্পা নােম [প্রহরী স্থান]
রাখা েগল; কারণ িতিন বলেলন, "আমরা পরস্পর অদশৃ্য হেল
সদাপ্রভু আমার ও েতামার প্রহরী থাকেবন। ৫০ তুিম যিদ আমার
েমেয়েদরেক দঃুখ দাও আর যিদ আমার েমেয় ছাড়া অন্য স্ত্রীেক
িবেয় কর, তেব েকান মানুষ আমার কােছ থাকেব না বেট, িকন্তু
েদখ, ঈশ্বর আমার ও েতামার সাক্ষী হেবন।" ৫১ লাবন
যােকাবেক আর ও বলেলন, "এই রািশ েদখ ও এই স্তম্ভ েদখ,
আমার ও েতামার মেধ্য আিম এটা স্থাপন করলাম।
৫২ িহংসাভােব আিমও এই রািশ পার হেয় েতামার কােছ যাব না
এবং তুিমও এই রািশ ও এই স্তম্ভ পার হেয় আমার কােছ আসেব
না, এর সাক্ষী এই রািশ ও এর সাক্ষী এই স্তম্ভ; ৫৩ অব্রাহােমর
ঈশ্বর, নােহােরর ঈশ্বর ও তঁােদর বাবার ঈশ্বর আমােদর মেধ্য
িবচার করেবন।" তখন যােকাব িনেজর বাবা ইসহােকর
ভয়স্থােনর শপথ করেলন। ৫৪ পের যােকাব েসই পবর্েত বিলদান
কের আহার করেত িনেজর আত্মীেদর িনমন্ত্রণ করেলন, তােত
তারা েভাজন কের পবর্েত রাত্ কাটােলন। ৫৫ পের লাবন সকােল
উেঠ িনেজর নািত েমেয়েদরেক চুম্বনপূবর্ক আশীবর্াদ করেলন।
আর লাবন িনেজর জায়গায় িফের েগেলন।

যােকােবর প্রাথর্না ও এেষৗর সেঙ্গ পুনিমর্লন।

আর যােকাব িনেজর পেথ এিগেয় েগেল ঈশ্বেরর
দেূতরা তঁার সেঙ্গ েদখা করেলন। ২ তখন যােকাব

তঁােদরেক েদেখ বলেলন, "এ ঈশ্বেরর েসনাদল, তাই েসই
জায়গার নাম মহনিয়ম [দইু েসনাদল] রাখেলন। ৩ তার পর
যােকাব িনেজর আেগ েসয়ীর েদেশর ইেদাম অঞ্চেল তঁার ভাই
এেষৗর কােছ দতূেদরেক পাঠােলন। ৪ িতিন তােদরেক এই আজ্ঞা

আিদপুস্তক। ৩১:২২ ২৬ আিদপুস্তক। ৩২:৪
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করেলন, "েতামরা আমার প্রভু এেষৗেক বলেব, "আপনার দাস
যােকাব আপনােক জানােলন, আিম লাবেনর কােছ বাস
করিছলাম, এ পযর্ন্ত েথেকিছ।" ৫ আমার গরু, গাধা, েভড়ার
পাল ও দাস দাসী আেছ, আর আিম প্রভুর অনুগ্রহ দিৃষ্ট পাবার
জন্য আপনােক খবর পাঠালাম।" ৬ পের দেূতরা যােকােবর
কােছ িফের এেস এেস বলল, "আমরা আপনার ভাই এেষৗর
কােছ িগেয়িছলাম; আর িতিন চারেশা েলাক সেঙ্গ িনেয় আপনার
সেঙ্গ েদখা করেত আসেছন।" ৭ তখন যােকাব খুব ভয় েপেলন
ও িচিন্তত হেলন, আর েয সব েলাক তঁার সেঙ্গ িছল, তােদরেক
ও গরু ও েভড়ার দল সমস্ত পাল ও উটেদরেক িবভক্ত কের দিুট
দল করেলন, ৮ বলেলন, "এেষৗ এেস যিদও এক দলেক
আক্রমণ কেরন, তবুও অন্য দল অবিশষ্ট েথেক রক্ষা পােব।"
৯ তখন যােকাব বলেলন, "েহ আমার বাবা অব্রাহােমর ঈশ্বর ও
আমার বাবা ইসহােকর ঈশ্বর, তুিম সদাপ্রভু িনেজ আমােক
বেলিছেল, েতামার েদেশ আত্মীয়েদর কােছ িফের যাও, তােত
আিম েতামার মঙ্গল করব। ১০ তুিম এই দােসর প্রিত েয সমস্ত
চুিক্তর িবশ্বস্ততা ও েয সমস্ত সত্যাচরণ কেরছ, আিম তার
িকছুরই েযাগ্য নই; কারণ আিম আমার এই লািঠিট িনেয় এই
যদর্ন পার হেয়িছলাম, এখন দইু দল হেয়িছ। ১১ অনুেরাধ কির,
আমার ভাইেয়র হাত েথেক, এেষৗর হাত েথেক আমােক রক্ষা
কর, কারণ আিম তােক ভয় কির, যিদ েস এেস আমােক,
েছেলেদর সেঙ্গ মােক হত্যা কের। ১২ তুিমই েতা বেলছ, আিম
অবশ্য েতামার মঙ্গল করব এবং সমুদ্রতীের অবিস্থত েয বািল
তার মেতা েতামার বংশ বৃিদ্ধ করব, যা েগানা যায় না।" ১৩ পের
যােকাব েসই জায়গায় রাত কাটােলন ও তার কােছ যা িছল, তার
িকছু িনেয় তঁার ভাই এেষৗর জন্য এই উপহার প্রস্তুত করেলন;
১৪ দেুশা ছাগী ও কুিড়টা ছাগল, দেুশা েভড়ী ও কুিড়টা েভড়া,
১৫ বাচ্চা সহ দগু্ধবতী িত্রশিট উট, চিল্লশিট গরু ও দশিট ষঁাড়
এবং কুিড়িট গাধী ও দশিট গাধা। ১৬ পের িতিন িনেজর এক এক
দােসর হােত এক এক পাল সমপর্ণ কের দাসেদরেক এই আেদশ
িদেলন, "েতামরা আমার আেগ পার হেয় যাও এবং মােঝ মােঝ
জায়গা েরেখ প্রেত্যক পাল আলাদা কর।" ১৭ পের িতিন প্রথম
দাসেক এই আেদশ িদেলন, "আমার ভাই এেষৗর সেঙ্গ েতামার
েদখা হেল িতিন যখন িজজ্ঞাসা করেবন, তুিম কার দাস?
েকাথায় যাচ্ছ? আর েতামার আেগ অবিস্থত এই সব কার?"
১৮ তখন তুিম উত্তর করেব, "এই সব আপনার দাস যােকােবর;
িতিন উপহার িহসােব এই সব আমার প্রভু এেষৗর জন্য
পাঠােলন;" আর েদখুন, িতিনও আমােদর িপছেন আসেছন।
১৯ পের িতিন িদ্বতীয় ও তৃতীয় প্রভৃিত পােলর িপছেন চলা দাস
সবাইেকও আেদশ িদেয় বলেলন, "এেষৗর সেঙ্গ েদখা হেল
েতামরা এই এই ধরেনর কথা বল। ২০ আেরা বল, েদখুন,
আপনার দাস যােকাবও আমােদর িপছেন আসেছন।" কারণ
িতিন বলেলন, "আিম আেগ উপহার পািঠেয় তঁােক শান্ত করব,
পের তঁার সেঙ্গ েদখা করব, তােত িতিন আমার প্রিত অনুগ্রহ
করেলও করেত পােরন।" ২১ তাই তঁার আেগ উপহােরর িজিনস
পার হেয় েগল, িকন্তু িনেজ েসই রােত দেলর মেধ্য থাকেলন।
২২ পের িতিন রােত উেঠ িনেজর দইু স্ত্রী, দইু দাসী ও এগােরা জন
েছেলেক িনেয় যেব্বাক নদীর অগভীর অংশ িদেয় পার হেলন

২৩ িতিন তঁােদরেক নদী পার কিরেয় িনেজর সব িজিনস পােড়
পািঠেয় িদেলন। ২৪ আর যােকাব েসখােন একা থাকেলন এবং
এক পুরুষ েভার পযর্ন্ত তঁার সেঙ্গ মল্লযুদ্ধ করেলন; ২৫ িকন্তু
তঁােক জয় করেত পারেলন না েদেখ, িতিন যােকােবর
ঊরুসিন্ধেত আঘাত করেলন। তঁার সেঙ্গ এরকম মল্লযুদ্ধ করােত
যােকােবর ঊরুসিন্ধর হাড় সের েগল। ২৬ পের েসই পুরুষ
বলেলন, "আমােক ছাড়, কারণ েভার হল।" যােকাব বলেলন,
"আপিন আমােক আশীবর্াদ না করেল আপনােক ছাড়ব না।"
২৭ আবার িতিন বলেলন, "েতামার নাম িক?" িতিন উত্তর
করেলন, "যােকাব।" ২৮ িতিন বলেলন, "তুিম যােকাব নােম আর
আখ্যাত হেব না, িকন্তু ইস্রােয়ল [ঈশ্বেরর সেঙ্গ যুদ্ধকারী] নােম
আখ্যাত হেব; কারণ তুিম ঈশ্বেরর ও মানুষেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের
জয়ী হেয়ছ।" ২৯ তখন যােকাব িজজ্ঞাসা কের বলেলন,
"অনুেরাধ কির, আপনার নাম িক? বলুন।" িতিন বলেলন, "িক
জন্য আমার নাম িজজ্ঞাসা কর?" পের েসখােন যােকাবেক
আশীবর্াদ করেলন। ৩০ তখন যােকাব েসই জায়গার নাম পনূেয়ল
[ঈশ্বেরর মুখ] রাখেলন; কারণ িতিন বলেলন, "আিম ঈশ্বরেক
সামনাসামিন হেয় েদখলাম, তবুও আমার প্রাণ বঁাচল।" ৩১ পের
িতিন পনূেয়ল পার হেল সূেযর্াদয় হল। আর িতিন ঊরুেত
েখঁাড়ােত লাগেলন। ৩২ এই কারণ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা আজও
ঊরুসিন্ধর হােড়র উপেরর ঊরুসিন্ধর িশরা খায় না, কারণ িতিন
যােকােবর ঊরুসিন্ধর হাড় অথর্াৎ ঊরুসিন্ধর িশরা স্পশর্
কেরিছেলন।

পের যােকাব েচাখ তুেল চাইেলন, আর েদখ, এেষৗ
আসেছন ও তঁার সেঙ্গ চারেশা েলাক। তখন িতিন

েছেলেদরেক িবভাগ কের েলয়ােক, রােহলেক ও দইু দাসীেক
সমপর্ণ করেলন; ২ সবার আেগ দইু দাসী ও তােদর
েছেলেমেয়েদরেক, তার িপছেন েলয়া ও তঁার েছেলেমেয়েদরেক,
সবার িপছেন রােহল ও েযােষফেক রাখেলন। ৩ পের িনেজ
সবার আেগ িগেয় সাত বার ভূিমেত নত হেত হেত িনেজর
ভাইেয়র কােছ উপিস্থত হেলন। ৪ তখন এেষৗ তঁার সেঙ্গ েদখা
করেত েদৗেড় এেস তঁার গলা ধের আিলঙ্গন ও চুম্বন করেলন
এবং উভেয়ই কঁাদেলন। ৫ পের এেষৗ েচাখ তুেল নারীেদরেক ও
বালকেদরেক েদেখ িজজ্ঞাসা করেলন, "এরা েতামার েক?"
িতিন বলেলন, "ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আপনার দাসেক এই সব
সন্তান িদেয়েছন।" ৬ তখন দাসীরা ও তােদর েছেলেমেয়রা কােছ
এেস প্রণাম করল; ৭ পের েলয়া ও তঁার েছেলেমেয়রা কােছ এেস
প্রণাম করেলন; েশেষ েযােষফ ও রােহল কােছ এেস প্রণাম
করেলন। ৮ পের এেষৗ িজজ্ঞাসা করেলন, "আিম েয সব দেলর
সেঙ্গ িমিলত হলাম, েস সমস্ত িকেসর জন্য?" িতিন বলেলন,
"প্রভুর দিৃষ্টেত অনুগ্রহ পাবার জন্য।" ৯ তখন এেষৗ বলেলন,
"আমার যেথষ্ট আেছ, ভাই, েতামার যা আেছ তা েতামার
থাকুক।" ১০ যােকাব বলেলন, "তা না, অনুেরাধ কির, আিম যিদ
আপনার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেয় থািক, তেব আমার হাত েথেক
উপহার গ্রহণ করুন; কারণ আিম ঈশ্বেরর মুখ দশর্েনর মেতা
আপনার মুখ দশর্ন করলাম, আপিনও আমার প্রিত প্রসন্ন হেলন।
১১ অনুেরাধ কির, আপনার কােছ েয উপহার আনা হেয়েছ, তা
গ্রহণ করুন; কারণ ঈশ্বর আমার প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন এবং
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আমার সবই আেছ।" এইভােব অনুেরাধ করেল এেষৗ তা গ্রহণ
করেলন। ১২ পের এেষৗ বলেলন, "এস আমরা যাই; আিম
েতামার আেগ আেগ যাব।" ১৩ িতিন তঁােক বলেলন, "আমার
প্রভু জােনন, এই েছেলরা েকামল এবং দগু্ধবতী েভড়ী ও গরু সব
আমার সেঙ্গ আেছ; একিদন খুব েজাের েগেলই সব পালই মারা
যােব। ১৪ "িনেবদন কির, েহ আমার প্রভু আপিন িনেজর দােসর
আেগ যান; আর আিম যতক্ষণ েসয়ীের আমার প্রভুর কােছ
উপিস্থত না হই, ততক্ষণ আমার সামেন চলা পশুেদর চলবার
শিক্ত অনুসাের এবং এই েছেলেমেয়েদর, চলবার শিক্ত অনুসাের
ধীের ধীের চালাই।" ১৫ এেষৗ বলেলন, "তেব আমার সঙ্গী িকছু
েলাক েতামার কােছ েরেখ যাই।" িতিন বলেলন, "তােতই বা
প্রেয়াজন িক? আমার প্রভুর দিৃষ্টেত আিম অনুগ্রহ েপেলই হল।"
১৬ আর এেষৗ েসই িদন েসয়ীেরর পেথ িফের েগেলন। ১৭ িকন্তু
যােকাব সুেক্কােত িগেয় িনেজর জন্য গৃহ ও পশুেদর জন্য
কেয়কিট ঘর ৈতরী করেলন, এই জন্য েসই জায়গা সুেক্কাৎ
[কুটীর সকল] নােম আখ্যাত আেছ।

যােকােবর িশিখেম বাস।

১৮ পের যােকাব পদ্দন্-অরাম েথেক এেস, িনরাপেদ কনান
েদেশর িশিখম নগের উপিস্থত হেয়, নগেরর বাইের তঁাবু স্থাপন
করেলন। ১৯ পের িশিখেমর বাবা েয হেমার, তঁার েছেলেদরেক
রূপার একেশা কসীতা [মুদ্রা] িদেয় িতিন িনেজর তঁাবু স্থাপেনর
ভূিমখণ্ড িকনেলন ২০ এবং েসখােন এক যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ কের
তার নাম এল-ইলেহ-ইস্রােয়ল [ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর]
রাখেলন।

আর েলয়ার েমেয় দীণা, যােক িতিন যােকােবর জন্য
প্রসব কেরিছেলন, েসই েদেশর েমেয়েদর সেঙ্গ েদখা

করেত বাইের েগল। ২ আর িহব্বীয় হেমার িযিন েসই েদেশর
রাজা িছেলন তার েছেল িশিখম তােক েদখেত েপল এবং তােক
ধের িনেয় তার সেঙ্গ শয়ন করল, তঁােক ভ্রষ্ট করল। ৩ আর
যােকােবর েমেয় দীণার প্রিত তঁার প্রাণ অনুরক্ত হওয়ােত েস েসই
যুবতীেক েপ্রম করল ও তােক েস্নহপূবর্ক কথা বলল। ৪ পের
িশিখম িনেজর বাবা হেমারেক বলল, "তুিম আমার সেঙ্গ িবেয়
েদবার জন্য এই েমেয়েক গ্রহণ কর।" ৫ আর যােকাব শুনেলন,
"েস তার েমেয় দীণােক ভ্রষ্ট কেরেছ; ঐ সমেয় তার েছেলরা মােঠ
পশুপােলর সেঙ্গ িছল; আর যােকাব তােদর আসা পযর্ন্ত চুপ
থাকেলন। ৬ পের িশিখেমর বাবা হেমার যােকােবর সেঙ্গ
কথাবাতর্ া বলেত েগল। ৭ যােকােবর েছেলরাও ঐ খবর েপেয়
মাঠ েথেক এেসিছল; তারা কু্ষব্ধ ও খুব েরেগ িগেয়িছল, কারণ
যােকােবর েমেয়র সেঙ্গ শয়ন করােত িশিখম ইস্রােয়েলর মেধ্য
মূখর্ািম ও অকতর্ ব্য কাজ কেরিছল। ৮ তখন হেমার তােদর সেঙ্গ
কথাবাতর্ া বেল বলল, "েতামােদর েসই েমেয়র প্রিত আমার
েছেল িশিখেমর প্রাণ আসক্ত হেয়েছ; অনুেরাধ কির, আমার
েছেলর সেঙ্গ তার িবেয় দাও। ৯ এবং আমােদর সেঙ্গ আত্মীয়তা
কর; েতামােদর েমেয়েদরেক আমােদরেক দান কর এবং
আমােদর েমেয়েদরেক েতামরা গ্রহণ কর। আর আমােদর সেঙ্গ
বাস কর; ১০ এই েদশ েতামােদর সামেন থাকল, েতামরা এখােন
বসবাস ও ব্যবসা-বািণজ্য কর, এখােন অিধকার গ্রহণ কর।

১১ আর িশিখম দীণার বাবােক ও ভাইেদরেক বলল, "আমার
প্রিত েতামােদর অনুগ্রহ দিৃষ্ট েহাক; তা হেল যা বলেব, তাই েদব।
১২ পণ ও দান যত েবিশ চাইেব, েতামােদর কথানুসাের তাই েদব;
েকােনা মেত আমার সেঙ্গ ঐ েমেয়র িবেয় দাও।" ১৩ িকন্তু েস
তােদর েবান দীণােক ভ্রষ্ট কেরিছল বেল যােকােবর েছেলরা
ছলনার সােথ আলাপ কের িশিখমেক ও তঁার বাবা হেমারেক
উত্তর িদল; ১৪ তারা তােদরেক বলল, "অিচ্ছন্নত্বক েলাকেক েয
আমােদর েবানেক িদই, এমন কাজ আমরা করেত পািরনা;
করেল আমােদর বদনাম হেব। ১৫ শুধু এই কাজিট করেল
আমরা েতামােদর কথায় রািজ হব; আমােদর মেতা েতামরা
প্রেত্যক পুরুষ যিদ িছন্নত্বক হও, ১৬ তেব আমরা েতামােদরেক
িনেজেদর েমেয়েদর েদব এবং েতামােদর েমেয়েদরেক গ্রহণ
করব ও েতামােদর সেঙ্গ বাস কের এক জািত হব। ১৭ িকন্তু যিদ
ত্বকেছেদর িবষেয় আমােদর কথা না েশান, তেব আমরা
িনেজেদর ঐ েমেয়েক িনেয় চেল যাব।" ১৮ তখন তােদর এই
কথায় হেমার ও তার েছেল িশিখম সন্তুষ্ট হল। ১৯ আর েসই যুবক
তাড়াতািড় েসই কাজ করল, কারণ েস যােকােবর েমেয়েত প্রীত
হেয়িছল; আর েস িনেজর বাবার বংেশ সবেচেয় সম্মানীত িছল।
২০ পের হেমার ও তার েছেল িশিখম িনেজর নগেরর দরজায়
এেস নগর িনবাসীেদর সেঙ্গ আেলাচনা বেল বলল, ২১ "েসই
েলােকরা আমােদর সেঙ্গ শািন্তেত আেছ; তাই তারা এই েদেশ
বসবাস ও ব্যবসা-বািণজ্য করুক; কারণ েদখ, তােদর সামেন
েদশিট সুপ্রশস্ত; এস, আমরা তােদর েমেয়েদরেক গ্রহণ কির ও
আমােদর েমেয়েদরেক তােদরেক িদই। ২২ িকন্তু তােদর এই এক
পণ আেছ, আমােদর মেধ্য প্রেত্যক পুরুষ যিদ তােদর মত
িছন্নত্বক হয়, তেব তারা আমােদর সেঙ্গ বাস কের এক জািত
হেত রািজ আেছ। ২৩ আর তােদর ধন, সম্পিত্ত ও পশু সব িক
আমােদর হেব না? আমরা তােদর কথায় রািজ হেলই তারা
আমােদর সেঙ্গ বাস করেব।" ২৪ তখন হেমােরর ও তার েছেল
িশিখেমর কথায় তার নগেরর দরজা িদেয় েয সব েলাক বাইের
েযত, তারা রািজ হল, আর তার নগর দরজা িদেয় েয সব পুরুষ
বাইের েযত, তােদর ত্বকেছদ করা হল। ২৫ পের তৃতীয় িদেন
যন্ত্রণায় পিরপূণর্ হেল দীণার ভাই িশিময়ন ও েলিব, যােকােবর
এই দইু েছেল িনেজর িনেজর খড়্গ গ্রহণ কের িনভর্ েয় নগর
আক্রমণ করতঃ সকল পুরুষেক হত্যা করল। ২৬ এবং হেমার ও
তার েছেল িশিখমেক তরবািরর আঘােত হত্যা কের িশিখেমর
বািড় েথেক দীণােক িনেয় চেল আসল। ২৭ ওরা তােদর েবানেক
ভ্রষ্ট কেরিছল, এই জন্য যােকােবর েছেলরা িনহত েলাকেদর
কােছ িগেয় নগর লুট করল। ২৮ তারা ওেদর েভড়া, গরু ও গাধা
সব এবং নগেরর ও েক্ষেত্রর যাবতীয় দ্রব্য বােজয়াপ্ত করল;
২৯ আর ওেদর িশশু ও স্ত্রীেদরেক বিন্দ কের ওেদর সমস্ত ধন ও
গৃেহর সবর্স্ব লুট করল।" ৩০ তখন যােকাব িশিময়ন ও েলিবেক
বলেলন, "েতামরা এই েদশিনবাসী কনানীয় ও পিরষীয়েদর
কােছ আমােক দগূর্ন্ধস্বরূপ কের ব্যাকুল করেল; আমার েলাক
অল্প, তারা আমার িবরুেদ্ধ জেড়া হেয় আমােক আঘাত করেব;
আর আিম সপিরবাের িবনষ্ট হব।" ৩১ তারা উত্তর করল, "েযমন
েবশ্যার সেঙ্গ, েতমিন আমার েবােনর সেঙ্গ ব্যবহার করা িক তার
উিচত িছল?

আিদপুস্তক। ৩৩:১২ ২৮ আিদপুস্তক। ৩৪:৩১



৩৫

৩৬

যােকােবর ৈবেথেল যাওয়া। রােহেলর মৃতু্য।

পের ঈশ্বর যােকাবেক বলেলন, "তুিম উঠ, ৈবেথেল
িগেয় েস জায়গায় বাস কর এবং েতামার ভাই এেষৗর

সামেন েথেক েতামার পালােনার সমেয় েয ঈশ্বর েতামােক েদখা
িদেয়িছেলন, তার উেদ্দেশ্য েসই জায়গায় যজ্ঞেবিদ ৈতরী কর।"
২ তখন যােকাব িনেজর আত্মীয় ও সঙ্গী েলাক সবাইেক
বলেলন, "েতামােদর কােছ েয সব ইতর েদবতা আেছ,
তােদরেক দরূ কর এবং শুদ্ধ হও ও অন্য বস্ত্র পর। ৩ আর এস,
আমরা উেঠ ৈবেথেল যাই; েয ঈশ্বর আমার সঙ্কেটর িদেন
আমােক প্রাথর্নার উত্তর িদেয়িছেলন এবং আমার যাত্রাপেথ
সেঙ্গ িছেলন, তঁার উেদ্দেশ্য আিম েসই জায়গায় এক যজ্ঞেবিদ
িনমর্াণ করব।" ৪ তােত তারা িনেজেদর েদবমূিতর্  ও কােনর দলু
সব যােকাবেক িদল এবং িতিন ঐ সব িশিখেমর কাছাকািছ এলা
গােছর তলায় পুঁেত রাখেলন। ৫ পের তঁারা েসখান েথেক যাত্রা
করেলন। তখন চারিদেকর নগরসমূেহ ঈশ্বর েথেক ভয় উপিস্থত
হল, তাই েসখানকার েলােকরা যােকােবর েছেলেদর িপছেন েগল
না। ৬ পের যােকাব ও তঁার সঙ্গীরা সবাই কনান েদেশর লূেস
অথর্াৎ ৈবেথেল উপিস্থত হেলন। ৭ েসখােন িতিন এক যজ্ঞেবিদ
িনমর্াণ কের েসই জায়গার নাম এল-ৈবেথল [ৈবেথেলর ঈশ্বর]
রাখেলন; কারণ ভাইেয়র সামেন েথেক তার পালাবার সময়
ঈশ্বর েসই জায়গায় তােক দশর্ন িদেয়িছেলন ৮ আর িরিবকার
দেবারা নােমর ধাত্রীর মৃতু্য হল এবং ৈবেথেলর নীেচ অবিস্থত
অেলান গােছর তলায় তার কবর হল এবং েসই জায়গার নাম
অেলান-বাখুৎ [ক্রন্দন গাছ] হল। ৯ পদ্দন-অরাম েথেক যােকাব
িফের আসেল ঈশ্বর তঁােক আবার দশর্ন িদেয় আশীবর্াদ
করেলন। ১০ ফেল ঈশ্বর তঁােক বলেলন, "েতামার নাম যােকাব;
েলােক েতামােক আর যােকাব বলেব না, েতামার নাম ইস্রােয়ল
হেব;" আর িতিন তঁার নাম ইস্রােয়ল রাখেলন। ১১ ঈশ্বর তঁােক
আেরা বলেলন, "আিমই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, তুিম প্রজাবান ও
বহুবংশ হও; েতামার েথেক এক জািত, এমন িক, জািতসমাজ
সৃিষ্ট হেব, আর েতামার েথেক রাজারা সৃিষ্ট হেব। ১২ আর আিম
অব্রাহামেক ও ইসহাকেক েয েদশ দান কেরিছ, েসই েদশ
েতামােক ও েতামার ভাবী বংশেক েদব।" ১৩ েসই জায়গায় তঁার
সেঙ্গ কথাবাতর্ া বেল ঈশ্বর তঁার কাছ েথেক চেল েগেলন।
১৪ আর যােকাব েসই কথাবাতর্ ার জায়গায় এক স্তম্ভ, পাথেরর
স্তম্ভ, স্থাপন কের তার উপের পানীয় ৈনেবদ্য উৎসগর্ করেলন ও
েতল েঢেল িদেলন। ১৫ এবং েয জায়গায় ঈশ্বর তঁার সেঙ্গ কথা
বলেলন, যােকাব েসই জায়গার নাম ৈবেথল রাখেলন। ১৬ পের
তঁারা ৈবেথল েথেক চেল েগেলন, আর ইফ্রােথ উপিস্থত হবার
অল্প পথ বািক থাকেত রােহেলর প্রসব েবদনা হল এবং তঁার
প্রসব করেত বড় কষ্ট হল। ১৭ আর প্রসব ব্যথা কিঠন হেল ধাত্রী
তােক বলল, "ভয় কর না, কারণ এবারও েতামার েছেল হেব।"
১৮ পের তার মৃতু্য হল, আর প্রাণ চেল যাবার সমেয় িতিন েছেলর
নাম িবেনানী [আমার কেষ্টর েছেল] রাখেলন, িকন্তু তার বাবা
তার নাম িবন্যামীন [ডান হােতর েছেল] রাখেলন ১৯ এইভােব
রােহেলর মৃতু্য হল এবং ইফ্রাথ অথর্াৎ ৈবৎেলহেমর পেথর পােশ

তার কবর হল। ২০ পের যােকাব তার কবেরর ওপের এক স্তম্ভ
স্থাপন করেলন, রােহেলর েসই কবর স্তম্ভ আজও আেছ। ২১ পের
ইস্রােয়ল েসখান েথেক যাত্রা করেলন এবং িমগদল-এদেরর
ওপােশ তঁাবু স্থাপন করেলন। ২২ েসই েদেশ ইস্রােয়েলর
বসবােসর সমেয় রুেবন িগেয় িনেজর বাবার িবলহা নােম
উপপত্নীর সেঙ্গ শয়ন করল এবং ইস্রােয়ল তা শুনেত েপেলন।

যােকােবর বােরা েছেল।

২৩ েলয়ার েছেল; যােকােবর বড় েছেল রুেবন এবং িশিমেয়ান,
েলিব, িযহূদা, ইষাখর ও সবূলূন। ২৪ রােহেলর েছেল; েযােষফ ও
িবন্যামীন। ২৫ রােহেলর দাসী িবলহার েছেল; দান ও নপ্তািল।
২৬ েলয়ার দাসী িসল্পার েছেল; গাদ ও আেশর। এরা যােকােবর
েছেল, পদ্দন-অরােম জন্মায়।

ইসহােকর মৃতু্য। এেষৗর বংশাবিল।

২৭ পের িকিরয়থেব্বর্র অথর্াৎ িহেব্রােণর কাছাকািছ মিম্র নামক
েয জায়গায় অব্রাহাম ও ইসহাক বাস কেরিছেলন, েসই জায়গায়
যােকাব িনেজর বাবা ইসহােকর কােছ উপিস্থত হেলন।
২৮ ইসহােকর বয়স একেশা আশী বছর হেয়িছল। ২৯ পের
ইসহাক বৃদ্ধ ও পূণর্ায়ু হেয় প্রাণত্যাগ কের িনেজর পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ একিত্রত হেলন এবং তঁার েছেল এেষৗ ও যােকাব তঁার
কবর িদেলন।

এেষৗর অথর্াৎ ইেদােমর বংশ-বৃত্তান্ত এই। ২ এেষৗ
কনানীয়েদর দিুট েমেয়েক, অথর্াৎ িহত্তীয় এেলােনর

েমেয় আদােক ও িহব্বীয় িসিবেয়ােনর নাতিন অনার েমেয়
অহলীবামােক, ৩ তাছাড়াও নবােয়ােতর েবানেক, অথর্াৎ
ইশ্মােয়েলর বাসমৎ নােম েমেয়েক িবেয় করেলন। ৪ আর এেষৗর
জন্য আদা ইলীফসেক ও বাসমৎ রুেয়লেক প্রসব কের। ৫ এবং
অহলীবামা িযয়ূশ, যালম ও েকারহেক প্রসব কের; এরা এেষৗর
েছেল, কনান েদেশ জেন্ম। ৬ পের এেষৗ িনেজর স্ত্রী েছেল
েমেয়রা ও ঘেরর অন্য সব প্রাণীেক এবং িনেজর সমস্ত পশুধন ও
কনান েদেশ উপািজর্ত সমস্ত সম্পিত্ত িনেয় যােকাব ভাইেয়র
সামেন েথেক আর এক েদেশ চেল েগেলন। ৭ কারণ তঁােদর
প্রচুর সম্পিত্ত থাকােত একসেঙ্গ বসবাস করা সম্ভব হল না এবং
পশুধেনর জন্য তঁােদর েসই প্রবাস-েদেশ জায়গা কুলাল না।
৮ এইভােব এেষৗ েসয়ীর পবর্েত বাস করেলন; িতিনই ইেদাম।
৯ েসয়ীর পবর্েত অবিস্থত ইেদামীয়েদর পূবর্পুরুষ এেষৗর বংশ-
বৃত্তান্ত এই। ১০ এেষৗর েছেলেদর নাম এই। এেষৗর স্ত্রী আদার
েছেল ইলীফস ও এেষৗর স্ত্রী বাসমেতর েছেল রুেয়ল। ১১ আর
ইলীফেসর েছেল ৈতমন ও ওমার, সেফা, গিয়তম ও কনস।
১২ আর এেষৗর েছেল ইলীফেসর িতম্না নােমর এক উপপত্নী
িছল, েস ইলীফেসর জন্য অমােলকেক প্রসব করল। এরা এেষৗর
স্ত্রী আদার বংশধর। ১৩ আর রুেয়েলর েছেল নহৎ, েসরহ, শশ্ম
ও িমসা; এরা এেষৗর স্ত্রী বাসমেতর েছেল। ১৪ আর িসিবেয়ােনর
নাতিন অনার েমেয় েয অহলীবামা এেষৗর স্ত্রী িছল, তার েছেল
িযয়ূশ, যালম ও েকারহ। ১৫ এেষৗর বংশধরেদর দলপিতরা এই।
এেষৗর বড় েছেল েয ইলীফস, তার েছেল দলপিত ৈতমন,

আিদপুস্তক। ৩৫:২ ২৯ আিদপুস্তক। ৩৬:১৫



৩৭

দলপিত ওমার, ১৬ দলপিত সেফা, দলপিত কনস, দলপিত
েকারহ, দলপিত গিয়তম ও দলপিত অমােলক; ইেদাম েদেশর
ইলীফস বংশীয় এই দলপিতরা আদার বংশধর। ১৭ এেষৗর
েছেল রুেয়েলর েছেল দলপিত নয়, দলপিত েসরহ, দলপিত শম্ম
ও দলপিত িমসা; ইেদাম েদেশর রুেয়ল বংশীয় এই দলপিতরা
এেষৗর স্ত্রী বাসমেতর েছেল। ১৮ আর এেষৗর স্ত্রী অহলীবামার
েছেল দলপিত িযয়ুশ, দলপিত যালম ও দলপিত েকারহ; অনার
েমেয় েয অহলীবামা এেষৗর স্ত্রী িছল, এই দলপিতরা তার
বংশধর। ১৯ এরা এেষৗর অথর্াৎ ইেদােমর সন্তান ও এরা তােদর
দলপিত। ২০ েসই েদশিনবাসী েহারীয় েসয়ীেরর েছেল েলাটন,
েশাবল, িশিবেয়ান, অনা, ২১ িদেশান, এৎসর ও দীশন; েসয়ীেরর
এই েছেলরা ইেদাম েদেশর েহারীয় বংেশাদ্ভব দলপিত িছেলন।
২২ েলাটেনর েছেল েহাির ও েহমম এবং িতম্না েলাটেনর েবান
িছল। ২৩ আর েশাবেলর অলবন, মানহৎ, এবল, শেফা ও ওনম।
২৪ আর িসিবেয়ােনর েছেল অয়া ও অনা; এই অনা তার বাবা
িসিবেয়ােনর গাধা চরাবার সমেয় মরুভূিমেত গরম জেলর উনুই
খুঁেজ েপেয়িছল। ২৫ অনার েছেল িদেশান ও অনার েমেয়
অহলীবামা। ২৬ আর িদেশােনর েছেল িহমদন, ইশবন, িযত্রন ও
করান। ২৭ আর এৎসেরর েছেল িবলহন, সাবন ও আকন।
২৮ আর িদেশােনর েছেল উষ ও অরান। ২৯ েহারীয় বংেশাদ্ভব
দলপিতরা এই; দলপিত েলাটন, দলপিত েশাবল, দলপিত
িসিবেয়ান, দলপিত অনা, ৩০ দলপিত িদেশান, দলপিত এৎসর ও
দলপিত দীশন। এরা েসয়ীর েদেশর েহারীয় বংেশাদ্ভব দলপিত।
৩১ ইস্রােয়ল–সন্তানেদর ওপের েকােনা রাজা রাজত্ব করার আেগ
এরা ইেদাম েদেশর রাজা িছেলন। ৩২ িবেয়ােরর েছেল েবলা
ইেদাম েদেশ রাজত্ব কেরন, তঁার রাজধানীর নাম িদনহাবা।
৩৩ আর েবলা মারা েগেল পর তঁার পেদ বস্রা-িনবাসী েসরেহর
েছেল েযাবব রাজত্ব কেরন। ৩৪ আর েযাবব মারা েগেল পর
ৈতমন েদশীয় হূশম তঁার পেদ রাজত্ব কেরন। ৩৫ আর হূশম মারা
যাবার পর বদেদর েছেল েয হদদ েমায়াব-েক্ষেত্র িমিদয়নেক
আঘাত কেরিছেলন, িতিন তার পেদ রাজত্ব কেরন; তঁার
রাজধানীর নাম অবীৎ। ৩৬ আর হদদ মারা যাবার পর মেস্রকা-
িনবাসী সম্ল তঁার পেদ রাজত্ব কেরন। ৩৭ আর সম্ল মারা েগেল
পর [ফরাৎ] নদীর িনকটবতর্ী রেহােবাৎ-িনবাসী েশৗল তঁার পেদ
রাজত্ব কেরন। ৩৮ আর েশৗল মারা েগেল পর অকেবােরর েছেল
বাল্হানন তঁার পেদ রাজত্ব কেরন। ৩৯ আর অকেবােরর পুত্র
বাল্হানন মারা েগেল পর হদর তঁার পেদ রাজত্ব কেরন; তঁার
রাজধানীর নাম পায়ু ও স্ত্রীর নাম মেহটেবল, েস মেট্রেদর েমেয়
ও েমষাহেবর নাতনী। ৪০ েগাষ্ঠী, স্থান ও নাম েভেদ এেষৗ েথেক
সৃিষ্ট েয সব দলপিত িছেলন, তঁােদর নাম হল; দলপিত িতম্ন,
দলপিত অলবা দলপিত িযেথৎ, ৪১ দলপিত অহলীবামা,
দলপিত এলা, দলপিত পীেনান, ৪২ দলপিত কনস্, দলপিত
ৈতমন, দলপিত িমবসর, ৪৩ দলপিত মগদীেয়ল ও দলপিত
ঈরম। এরা িনেজর িনেজর অিধকার েদেশ, িনেজর িনেজর
বসবাস জায়গা েভেদ ইেদােমর দলপিত িছেলন। ইেদামীয়েদর
আিদপুরুষ এেষৗর বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

েযােষেফর িববরণ।

েসই সমেয় যােকাব তার বাবার েদেশ, কনান েদেশ
বাস করিছেলন। ২ যােকােবর বংশ-বৃত্তান্ত এই।

েযােষফ সেতেরা বছর বয়েস তার ভাইেদর সেঙ্গ পশুপাল চরাত;
েস েছাটেবলায় তার বাবার স্ত্রী িবলহার ও িসল্পার েছেলেদর সঙ্গী
িছল এবং েযােষফ তােদর খারাপ ব্যবহােরর খবর বাবার কােছ
আনত। ৩ েযােষফ ইস্রােয়েলর বৃদ্ধ বয়েসর েছেল, এই জন্য
ইস্রােয়ল সব েছেলর েথেক তােক েবিশ ভালবাসেতন এবং তােক
একটা সুন্দর েপাশাক ৈতরী কের িদেয়িছেলন। ৪ িকন্তু বাবা তার
সব ভাইেদর েথেক তােক েবিশ ভালবােসন, এটা েদেখ তার
ভাইেয়রা তােক ঘৃণা করত, তার সেঙ্গ আন্তিরকভােব কথা বলেত
পারত না। ৫ আর েযােষফ স্বপ্ন েদেখ িনেজর ভাইেদরেক তা
বলল; এেত তারা তােক আরও েবিশ ঘৃণা করল। ৬ েস তােদরেক
বলল, "আিম এক স্বপ্ন েদেখিছ, অনুেরাধ কির, তা েশান।
৭ েদখ, আমরা আঁিট বঁাধিছলাম, আর েদখ, আমার আঁিট উেঠ
দঁািড়েয় থাকল এবং েদখ, েতামােদর আঁিট সব আমার আঁিটেক
চারিদেক িঘের তার কােছ নত হল।" ৮ এেত তার ভাইেয়রা তােক
বলল, "তুই িক বাস্তেব আমােদর রাজা হিব? আমােদর উপের
বাস্তেব কতৃর্ ত্ব করিব? ফেল তারা স্বপ্ন ও তার কথার জন্য তােক
আেরা ঘৃণা করল। ৯ পের েস আেরা এক স্বপ্ন েদেখ ভাইেদরেক
তার বৃত্তান্ত বলল। েস বলল, "েদখ, আিম আর এক স্বপ্ন
েদখলাম; েদখ, সূযর্্য, চন্দ্র ও এগােরা নক্ষত্র আমার সামেন নত
হল।" ১০ েস তার বাবা ও ভাইেদরেক এর বৃত্তান্ত বলল, তােত
তার বাবা তােক ধমিকেয় বলেলন, "তুিম এ েকমন স্বপ্ন েদখেল?
আিম, েতামার মা ও েতামার ভােয়রা, আমরা িক সিত্যই েতামার
কােছ ভূিমেত নত হেত আসব?" ১১ আর তার ভােয়রা, তার প্রিত
িহংসা করল, িকন্তু তার বাবা েসই কথা মেন রাখেলন।
১২ একবার তার ভােয়রা বাবার পশুপাল চরােত িশিখেম
িগেয়িছল। ১৩ তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, "েতামার
ভােয়রা িক িশিখেম পশুপাল চরােচ্ছ না? এস, আিম তােদর
কােছ েতামােক পাঠাই।" ১৪ েস বলল, "েদখুন, এই আিম।"
তখন িতিন তােক বলেলন, "তুিম িগেয় েতামার ভাইেদর িবষয় ও
পশুপােলর িবষয় েজেন আমােক সংবাদ এেন দাও।" এইভােব
িতিন িহেব্রােণর উপত্যকা েথেক েযােষফেক পাঠােল েস িশিখেম
উপিস্থত হল। ১৫ তখন এক জন েলাক তােক েদখেত েপল, আর
েদখ, েস মরুভূিমেত ভ্রমণ করেছ; েসই েলাকিট তােক িজঞ্জাসা
করল, "িকেসর েখঁাজ করছ?" ১৬ েস বলল, "আমার ভাইেদর
েখঁাজ করিছ; অনুগ্রহ কের আমােক বল, তঁারা েকাথায় পাল
চরােচ্ছন।" ১৭ েস ব্যিক্ত বলল, "তারা এ জায়গা েথেক চেল
িগেয়েছ, কারণ 'চল, েদাথেন যাই,' তােদর এই কথা বলেত
শুেনিছলাম।" পের েযােষফ িনেজর ভাইেদর িপছন িপছেন িগেয়
েদাথেন তােদর খুঁেজ েপল। ১৮ তারা দরূ েথেক তােক েদখেত
েপল এবং েস কােছ উপিস্থত হবার আেগ তােক হত্যা করার
জন্য ষড়যন্ত্র করল। ১৯ তারা পরস্পর বলল, "ঐ েদখ, স্বপ্নদশর্ক
মহাশয় আসেছন, ২০ এখন এস, আমরা ওেক হত্যা কের একটা
গেতর্  েফেল িদই; পের বলব, েকােনা িহংস্র জন্তু তােক েখেয়
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েফেলেছ; তােত েদখব, ওর স্বেপ্নর িক হয়।" ২১ রুেবন এটা শুেন
তােদর হাত েথেক তােক উদ্ধার করল, বলল, "না, আমরা ওেক
প্রােণ মারব না।" ২২ আর রুেবন তােদরেক বলল, "েতামরা
রক্তপাত কর না, ওেক মরুভূিমর এই গেতর্ র মেধ্য েফেল দাও,
িকন্তু ওর ওপের হাত তুল না।" এইভােব রুেবন তােদর হাত
েথেক তােক উদ্ধার কের বাবার কােছ েফরত পাঠাবার েচষ্টা
করল। ২৩ পের েযােষফ িনেজর ভাইেদর কােছ আসেল তারা
তার গা েথেক, েসই বস্ত্র, েসই েচাগাখািন খুেল িনল, ২৪ আর
তােক ধের গেতর্ র মেধ্য েফেল িদল, েসই গতর্  শূন্য িছল, তােত
জল িছল না। ২৫ পের তারা খাবার েখেত বসল এবং েচাখ তুেল
চাইল, আর েদখ, িগিলয়দ েথেক এক দল ইশ্মােয়লীয় ব্যবসায়ী
েলাক আসেছ; তারা উেট সুগিন্ধ দ্রব্য, গুগ্গুলু ও গন্ধরস িনেয়
িমশর েদেশ যািচ্ছল। ২৬ তখন িযহূদা িনেজর ভাইেদরেক বলল,
"আমােদর ভাইেক হত্যা কের তার রক্ত েগাপন করেল আমােদর
িক লাভ? ২৭ এস, আমরা ঐ ইশ্মােয়লীয়েদর কােছ তােক িবিক্র
কির, আমরা তার ওপের হাত তুলব না; কারণ েস আমােদর
ভাই, আমােদর মাংস।" এেত তার ভােয়রা রািজ হল। ২৮ পের
িমিদয়নীয় বিনেকরা কােছ আসেল ওরা েযােষফেক গতর্  েথেক
েটেন তুলল এবং কুিড়িট রূপার মুদ্রায় েসই ইশ্মােয়লীয়েদর
কােছ েযােষফেক িবিক্র করল; আর তারা েযােষফেক িমশর
েদেশ িনেয় েগল। ২৯ পের রুেবন গেতর্ র কােছ িফের েগল, আর
েদখ, েযােষফ েসখােন নাই; তখন েস িনেজর েপাশাক িছঁড়ল,
আর ভাইেদর কােছ িফের এেস বলল, ৩০ "যুবকিট েনই, আর
আিম! আিম েকাথায় যাই?" ৩১ পের তারা েযােষেফর েপাশাক
িনেয় একটা ছাগল েমের তার রেক্ত তা ডুবাল; ৩২ আর েলাক
পািঠেয় েসই েচাগাখািন বাবার কােছ এেন বলল, "আমরা এই
মাত্র েপলাম, পরীক্ষা কের েদখ, এটা েতামার েছেলর েপাশাক
িক না? ৩৩ িতিন িচনেত েপের বলেলন, "এত আমার েছেলরই
েপাশাক; েকােনা িহংস্র জন্তু তােক েখেয় েফেলেছ, েযােষফ
অবশ্য খণ্ড খণ্ড হেয়েছ। ৩৪ তখন যােকাব িনেজর েপাশাক িছঁেড়
েকামের চট পিরধান কের েছেলর জন্য অেনক িদন পযর্ন্ত েশাক
করেলন। ৩৫ আর তঁার সব েছেলেমেয় উেঠ তঁােক সান্ত্বনা করেত
যত্ন করেলও িতিন প্রেবাধ না েমেন বলেলন, "আিম েশাক করেত
েছেলর কােছ পাতােল নামব।" এইভােব তার বাবা তার জন্য
কঁাদেলন। ৩৬ আর ঐ িমিদয়নীেয়রা েযােষফেক িমশের িনেয়
িগেয় ফেরৗেণর কমর্চারী রক্ষক-েসনাপিত েপাটীফেরর কােছ
িবিক্র করল।

িযহূদার িববরণ

ঐ সমেয় িযহূদা িনেজর ভাইেদর কাছ েথেক চেল
িগেয় অদলু্লমীয় হীরা নােম একিট েলােকর কােছ

েগল। ২ েস জায়গায় শূয় নােম এক কনানীয় পুরুেষর েমেয়েক
েদেখ িযহূদা তােক গ্রহণ কের তার কােছ েগল। ৩ পের েস
গভর্ বতী হেয় েছেল প্রসব করল ও িযহূদা তার নাম এর রাখল।
৪ পের আবার তার গভর্  হেল েস েছেল প্রসব কের তার নাম ওনন
রাখল। ৫ আবার তার গভর্  হেল েস েছেল প্রসব কের তার নাম
েশলা রাখল; এর জেন্মর সমেয় িযহূদা কষীেব িছল। ৬ পের

িযহূদা তামর নােম একিট েমেয়েক এেন িনেজর বড় েছেল এেরর
সেঙ্গ িবেয় িদল। ৭ িকন্তু িযহূদার বড় েছেল এর সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত
দষু্ট হওয়ােত সদাপ্রভু তােক েমের েফলেলন। ৮ তােত িযহূদা
ওননেক বলল, "তুিম িনেজর ভাইেয়র স্ত্রীর কােছ যাও ও তার
প্রিত েদবেরর কতর্ ব্য সাধন কের িনেজর ভাইেয়র জন্য বংশ
উৎপন্ন কর। ৯ িকন্তু ঐ বংশ িনেজর হেব না, এই বুেঝ ওনন
ভাইেয়র স্ত্রীর কােছ েগেলও ভাইেয়র বংশ উৎপন্ন করবার
অিনচ্ছােত মািটেত বীযর্পাত করল। ১০ তার েসই কাজ সদাপ্রভুর
দিৃষ্টেত মন্দ হওয়ােত িতিন তােকও হত্যা করেলন। ১১ তখন
িযহূদা েছেলর স্ত্রী তামরেক বলল, "েয পযর্ন্ত আমার েছেল েশলা
বড় না হয়, ততক্ষণ তুিম িনেজর বাবার বািড় িগেয় িবধবাই
থাক।" কারণ েস বলল যিদ ভাইেদর মেতা েসও মারা যায়।
অতএব তামর বাবার বািড় িগেয় বাস করল। ১২ পের অেনক
িদন েগেল শূেয়র েমেয় িযহূদার স্ত্রী মারা েগল, পের িযহূদা
সান্ত্বনাযুক্ত হেয় িনেজর বনু্ধ অদলু্লমীয় হীরার সেঙ্গ িতম্নায়, যারা
তঁার েমষেদর েলাম কাটিছল, তােদর কােছ েগল। ১৩ তখন েকউ
তামরেক বলল, "েদখ, েতামার শ্বশুর িনেজর েমষেদর েলাম
কাটেত িতম্নায় যােচ্ছন।" ১৪ তখন েস িবধবার বস্ত্র ত্যাগ কের
েঘামটা িদেয় িনেজেক ঢাকেলন ও গােয় কাপড় িদেয় িতম্নার
পেথর পােশ অবিস্থত ঐনিয়েমর প্রেবশস্থােন বেস থাকল; কারণ
েস েদখল, েশলা বড় হেলও তার সেঙ্গ তার িবেয় হল না। ১৫ পের
িযহূদা তােক েদেখ েবশ্যা মেন করল, কারণ েস মুখ আচ্ছাদন
কেরিছল। ১৬ তাই েস েছেলর স্ত্রীেক িচনেত না পারােত পেথর
পােশ তার কােছ িগেয় বলল, "এস, আিম েতামার কােছ যাই।"
তামর বলল, "আমার কােছ আসার জন্য আমােক িক েদেব?"
১৭ েস বলল, "পাল েথেক একিট ছাগল ছানা পািঠেয় েদব।
তামর বলল, যতক্ষণ তা না পাঠাও, ততক্ষণ আমার কােছ িক
িকছু বন্ধক রাখেব?" ১৮ েস বলল, "িক বন্ধক রাখব?" তামর
বলল, "েতামার এই েমাহর ও সুেতা ও হােতর লািঠ।" তখন েস
তােক েসইগুিল িদেয় তার কােছ েগল; তােত েস তা েথেক
গভর্ বতী হল। ১৯ পের েস উেঠ চেল েগল এবং েসই আবরণ ত্যাগ
কের িনেজর ৈবধব্য বস্ত্র পিরধান করল। ২০ পের িযহূদা েসই
স্ত্রীেলােকর কাছ েথেক বন্ধক দ্রব্য েনবার জন্য িনেজর
অদলু্লমীয় বনু্ধর হােত ছাগল ছানািট পািঠেয় িদল, িকন্তু েস
তােক েপল না। ২১ তখন েস েসখানকার েলাকেদরেক িজজ্ঞাসা
করল, "ঐনিয়েমর পেথর পােশ েয েবশ্যা িছল, েস েকাথায়?"
তারা বলল, "এ জায়গায় েকােনা েবশ্যা আেসিন। ২২ পের েস
িযহূদার কােছ িফের িগেয় বলল, "আিম তােক েপলাম না এবং
েসখানকার েলােকরাও বলল, এ জায়গায় েকােনা েবশ্যা
আেসিন। ২৩ তখন িযহূদা বলল, "তার কােছ যা আেছ, েস তা
রাখুক, না হেল আমরা লজ্জায় পড়ব। েদখ, আিম এই ছাগল
ছানািট পািঠেয়িছলাম, িকন্তু তুিম তােক েপেল না।" ২৪ প্রায় িতন
মাস পের েকউ িযহূদােক বলল, "েতামার েছেলর স্ত্রী তামর
ব্যিভচািরণী হেয়েছ, আেরা েদখ, ব্যিভচােরর জন্য তার গভর্
হেয়েছ।" তখন িযহূদা বলল, "তােক বাইের এেন পুিড়েয় দাও।"
২৫ পের বাইের আনার সমেয় েস শ্বশুরেক বেল পাঠাল, যার এই
সব বস্তু, েসই পুরুষ েথেক আমার গভর্  হেয়েছ। েস আেরা বলল,
"এই েমাহর, সুেতা ও লািঠ কার? িচেন েদখ।" ২৬ তখন িযহূদা
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েসগুিল িচেন বলল, "েস আমার েথেকও অেনক ধািমর্ক, কারণ
আিম তােক িনেজর েছেল েশলােক িদইিন। পের িযহূদা তঁার
সেঙ্গ আর েকােনা শারীিরক সম্পকর্  স্থাপন করেলন না। ২৭ পের
তামেরর প্রসবকাল উপিস্থত হল, আর েদখ। তার গেভর্  যমজ
সন্তান। ২৮ তার প্রসবকােল একিট বালক হাত েবর করল; তােত
ধাত্রী তার েসই হাত ধের রক্তবণর্ সুেতা েবঁেধ বলল, "এই প্রথেম
ভূিমষ্ট হল।" ২৯ িকন্তু েস িনেজর হাত েটেন িনেল েদখ, তার ভাই
ভূিমষ্ট হল; তখন ধাত্রী বলল, "তুিম িকভােব িনেজর জন্য েভদ
কের আসেল?" অতএব তার নাম েপরস [েভদ] হল। ৩০ পের
হােত রক্তবণর্ সুেতা বঁাধা তার ভাই ভূিমষ্ট হেল তার নাম েসরহ
হল।

েযােষেফর দাসত্ব ও কারাবাস

েযােষফেক িমশর েদেশ িনেয় যাওয়ার পর, েয
ইশ্মােয়লীেয়রা তােক েসখােন িনেয় িগেয়িছল, তােদর

কােছ ফেরৗেণর কমর্চারী েপাটীফর তােক িকনেলন, ইিন রক্ষক-
েসনাপিত, একজন িমশরীয় েলাক। ২ আর সদাপ্রভু েযােষেফর
সেঙ্গ িছেলন এবং িতিন সমৃিদ্ধশালী হেলন ও িনেজর িমশরীয়
প্রভুর ঘের থাকেলন। ৩ আর সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ আেছন এবং
িতিন যা িকছু কেরন, সদাপ্রভু তঁার হােত তা সফল করেছন, এটা
তঁার প্রভু েদখেলন। ৪ অতএব েযােষফ তার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত
হেলন ও তার পিরচারক হেলন এবং িতিন েযােষফেক িনেজর
বািড়র পিরচালক কের তার হােত িনেজর সব িকছুর দািয়ত্ব
িদেলন। ৫ যখন েথেক িতিন েযােষফেক িনেজর বািড়র ও সব
িকছুর পিরচালক করেলন, তখন েথেক সদাপ্রভু েযােষেফর
অনুেরােধ েসই িমশরীয় ব্যিক্তর বািড়র প্রিত আশীবর্াদ করেলন;
বািড়েত ও েক্ষেত অবিস্থত তঁার সমস্ত সম্পেদর প্রিত সদাপ্রভু
আশীবর্াদ করেলন। ৬ অতএব িতিন েযােষেফর হােত িনেজর সব
িকছুর ভার িদেলন, িতিন িনেজর খাবােরর িজিনস ছাড়া আর
িকছুরই িবষেয় িচন্তা করেতন না। েযােষফ রূপবান ও সুন্দর
িছেলন। ৭ এই সব ঘটনার পর তঁার প্রভুর স্ত্রী েযােষেফর প্রিত
দিৃষ্টপাত করল; আর তঁােক বলল, "আমার সেঙ্গ শয়ন কর।"
৮ িকন্তু িতিন অস্বীকার করায় িনেজর প্রভুর স্ত্রীেক বলেলন,
"েদখুন, এই বািড়েত আমার হােত িক িক আেছ, আমার প্রভু তা
জােনন না; আমারই হােত সব িকছু েরেখেছন; ৯ এই বািড়েত
আমার েথেক বড় েকউই েনই; িতিন সকেলর মেধ্য শুধু
আপনােকই আমার অধীনা কেরনিন; কারণ আপিন তঁার স্ত্রী।
অতএব আিম িকভােব এই এত বড় খারাপ কাজ করেত ও
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ করেত পাির?" ১০ েস িদন িদন েযােষফেক
েসই কথা বলেলও িতিন তার সেঙ্গ শয়ন করেত িকম্বা সেঙ্গ
থাকেত তার কথায় রািজ হেতন না। ১১ পের এক িদন েযােষফ
কাজ করার জন্য ঘেরর মেধ্য েগেলন, বািড়র েলাকেদর মেধ্য
অন্য েকউ েসখােন িছল না, ১২ তখন েস েযােষেফর েপাশাক
ধের বলল, "আমার সেঙ্গ শয়ন কর৷" িকন্তু েযােষফ তার হােত
িনেজর েপাশাক েফেল বাইের পািলেয় েগেলন। ১৩ তখন
েযােষফ তার হােত েপাশাক েফেল বাইের পালােলন েদেখ, েস
িনেজর ঘেরর েলাকেদরেক েডেক বলল, ১৪ "েদখ, িতিন

আমােদর সেঙ্গ ঠাট্টা করেত একজন ইব্রীয় পুরুষেক এেনেছন;
েস আমার সেঙ্গ শয়ন করবার জন্য আমার কােছ এেসিছল,
তােত আিম িচৎকার কের উঠলাম; ১৫ আমার িচৎকার শুেন েস
আমার কােছ িনেজর েপাশাকিট েফেল বাইের পািলেয় েগল।
১৬ আর যতক্ষণ তার কতর্ া ঘের না আসেলন, েস পযর্ন্ত েসই
স্ত্রীেলাক তঁার েপাশাক িনেজর কােছ েরেখ িদল। ১৭ পের েস েসই
কথা অনুযায়ী তঁােক বলল, "তুিম েয ইব্রীয় দাসেক আমােদর
কােছ এেনছ, েস আমার সেঙ্গ ঠাট্টা করেত আমার কােছ
এেসিছল; ১৮ পের আিম িচৎকার কের উঠেল েস আমার কােছ
তার বস্ত্রখািন েফেল বাইের পািলেয় েগল।" ১৯ তঁার প্রভু যখন
িনেজর স্ত্রীর এই কথা শুনেলন েয, 'েতামার দাস আমার প্রিত
এইরকম ব্যবহার কেরেছ', তখন খুব েরেগ েগেলন। ২০ অতএব
েযােষেফর প্রভু তঁােক িনেয় কারাগাের রাখেলন, েয জায়গায়
রাজার বিন্দরা বন্ধ থাকত; তােত িতিন েসখােন, েসই কারাগাের
থাকেলন। ২১ িকন্তু সদাপ্রভু েযােষেফর সেঙ্গ িছেলন এবং তঁার
প্রিত দয়া করেলন ও তঁােক কারারক্ষেকর দিৃষ্টেত অনুগ্রহ-পাত্র
করেলন। ২২ তােত কারারক্ষক কারাগাের অবিস্থত সমস্ত বিন্দর
ভার েযােষেফর হােত সমপর্ণ করেলন এবং েসখানকার
েলােকেদর সমস্ত কাজ েযােষেফর আেদশ অনুযায়ী চলেত
লাগল। ২৩ কারারক্ষক তঁার অিধকােরর েকােনা িবষেয় েদখেতন
না, কারণ সদাপ্রভু তঁার সঙ্গী িছেলন এবং িতিন যা িকছু করেতন
সদাপ্রভু তা সফল করেতন।

ঐ সব ঘটনার পের িমশর-রােজর পান পাত্রবাহক ও
রুিটওয়ালা িনেজেদর প্রভু িমশর রােজর িবরুেদ্ধ

েদাষ করল। ২ তােত ফেরৗণ িনেজর েসই দইু কমর্চারীর প্রিত, ঐ
প্রধান পাত্রবাহেকর ও প্রধান রুিটওয়ালা প্রিত প্রচণ্ড েরেগ
েগেলন ৩ এবং তােদরেক বিন্দ কের রক্ষক-েসনাপিতর বািড়েত,
কারাগাের, েযােষফ েয জায়গায় বন্দী িছেলন, েসই জায়গায়
রাখেলন। ৪ তােত রক্ষক-েসনাপিত তােদর কােছ েযাষফেক
িনযুক্ত করেলন, আর িতিন তােদর পিরচযর্া করেত লাগেলন।
এইভােব তারা িকছু িদন কারাগাের থাকল। ৫ পের িমশর-রােজর
পানপাত্র বাহক ও রুিটওয়ালা, যারা েজেল বন্দী হেয়িছল, েসই
দইুজেন এক রােত দইু ধরেনর অথর্িবিশষ্ট দইু স্বপ্ন েদখল।
৬ আর েযােষফ সকােল তােদর কােছ এেস তােদরেক েদখেলন,
আর েদখ তারা দঃুিখত। ৭ তখন তঁার সেঙ্গ ফেরৗেণর ঐ েয দইু
কম্মর্চারী তঁার প্রভুর বািড়েত কারাবদ্ধ িছল, তােদরেক িতিন
িজজ্ঞাসা করেলন, "আজ আপনােদর মুখ িবষণ্ণ েকন?" ৮ তারা
উত্তর করল, "আমরা স্বপ্ন েদেখিছ, িকন্তু অথর্কারক েকউ েনই।
েযােষফ তােদরেক বলেলন, "অথর্ করবার শিক্ত িক ঈশ্বর েথেক
হয় না? অনুেরাধ কির, স্বেপ্নর বৃত্তান্ত আমােক বলুন।" ৯ তখন
প্রধান পানপাত্র বাহক েযােষফেক িনেজর স্বেপ্নর বৃত্তান্ত জানাল,
তঁােক বলল, "আমার স্বেপ্ন, েদখ, আমার সামেন একিট আঙ্গরু
গাছ। ১০ েসই আঙ্গরু গােছর িতনিট শাখা; তা েযন পল্লিবত হল
ও তােত ফুল হল এবং স্তবেক তার ফল হল ও েপেক েগল।
১১ তখন আমার হােত ফেরৗেণর পানপাত্র িছল, আর আিম েসই
দ্রাক্ষাফল িনেয় ফেরৗেণর পােত্র িনংিড়েয় ফেরৗেণর হােত েসই
পাত্র িদলাম। ১২ েযােষফ তােক বলেলন, "এর অথর্ এই; ঐ
িতনিট শাখা যা িতন িদন েবাঝায়। ১৩ িতন িদেনর মেধ্য ফেরৗণ
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আপনার মাথা উঁচু কের আপনােক আবার আেগর পেদ িনযুক্ত
করেবন; আর আপিন আেগর মতই পানপাত্র বাহক হেয় আবার
ফেরৗেণর হােত পানপাত্র েদেবন। ১৪ িকন্তু অনুেরাধ কির, যখন
আপনার মঙ্গল হেব, তখন আমােক মেন রাখেবন এবং আমার
প্রিত দয়া কের ফেরৗেণর কােছ আমার কথা বেল আমােক এই
কারাগার েথেক উদ্ধার করেবন। ১৫ কারণ ইব্রীয়েদর েদশ েথেক
আমােক প্রকৃতপেক্ষ অপহরণ কের আনা হেয়েছ; আর এ
জায়গােতও আিম িকছুই কিরিন, যার জন্য এই কারাকুেয়ােত
বন্দী হই। ১৬ প্রধান রুিটওয়ালা যখন েদখল, অনুবাদটা ভাল,
তখন েস েযােষফেক বলল, "আিমও স্বপ্ন েদেখিছ; েদখ আমার
মাথার ওপের সাদা িপেঠর িতনিট ঝুিড়। ১৭ তার ওপেরর ঝুিড়েত
ফেরৗেণর জন্য সব ধরেনর ৈতরী খাবার িছল; আর পািখরা
আমার মাথার উপেরর ঝুিড় েথেক তা িনেয় েখেয় েফলল।"
১৮ েযােষফ উত্তর করেলন, "এর অথর্ এই, েসই িতন ঝুিড় িতন
িদন েবাঝায়। ১৯ িতন িদেনর মেধ্য ফেরৗণ েতামার েদহ েথেক
মাথা তুেল িনেয় েতামােক গােছ ফঁািস েদেবন এবং পািখরা
েতামার েদহ েথেক মাংস খােব।" ২০ পের তৃতীয় িদেন ফেরৗেণর
জন্মিদন হল, আর িতিন িনেজর সব দােসর জন্য খাবার ৈতরী
করেলন এবং িনেজর দাসেদর মেধ্য প্রধান পাত্রবাহেকর ও
প্রধান রুিটওয়ালার মাথা উঠাইেলন। ২১ িতিন প্রধান
পানপাত্রবাহকেক তার িনেজর পেদ আবার িনযুক্ত করেলন,
তােত েস ফেরৗেণর হােত পানপাত্র িদেত লাগল; ২২ িকন্তু িতিন
প্রধান রুিটওয়ালােক ফঁািস িদেলন; েযমন েযােষফ তােদরেক
স্বেপ্নর অথর্ কের বেলিছেলন। ২৩ অথচ প্রধান পানপাত্রবাহক
েযােষফেক মেন করল না, ভুেল েগল।

েযােষেফর উন্নিত ও িবেয়

দইু বছর পের ফেরৗণ স্বপ্ন েদখেলন। ২ েদখ, িতিন
নদীর তীের দঁািড়েয় আেছন, আর েদখ, নদী েথেক

সাতিট েমাটােসাটা সুন্দর গরু উঠল ও খাগড়া বেন চরেত
লাগল। ৩ েসগুিলর পের, েদখ, আর সাতিট েরাগা ও িবশ্রী গরু
নদী েথেক উঠল ও নদীর তীের ঐ গরুেদর কােছ দঁাড়াল। ৪ পের
েসই েরাগা িবশ্রী গাভীরা ঐ সাতিট েমাটােসাটা সুন্দর গরুেক
েখেয় েফলল। তখন ফেরৗেণর ঘুম েভেঙ্গ েগল। ৫ তার পের িতিন
আবার ঘুিমেয় পড়েল িদ্বতীয় বার স্বপ্ন েদখেলন; েদখ, এক
েবঁাটােত সাতিট েমাটা ও ভােলা শীষ উঠল। ৬ েসগুিলর পের,
েদখ, পূবর্ীয় বায়ুেত েশািষত অন্য সাতিট ক্ষীণ শীষ উঠল।
৭ আর এই ক্ষীণ শীষগুিল ঐ সাতিট েমাটা পিরপক্ক শীষেক
েখেয় েফলল। পের ফেরৗেণর ঘুম েভেঙ্গ েগল, আর েদখ, ওটা
স্বপ্নমাত্র। ৮ পের সকােল তঁার মন অিস্থর হল; আর িতিন েলাক
পািঠেয় িমশেরর সব জাদকুর ও েসখানকার সব জ্ঞানীেক
ডাকেলন; আর ফেরৗণ তঁােদর কােছ েসই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলেলন,
িকন্তু তঁােদর মেধ্য েকউই ফেরৗণেক তার অথর্ বলেত পারেলন
না। ৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফেরৗণেক অনুেরাধ করল,
"আজ আমার েদাষ মেন পড়েছ।" ১০ ফেরৗণ িনেজর দইু দােসর
প্রিত, আমার ও প্রধান রুিটওয়ালার প্রিত, েরেগ িগেয়
আমােদরেক রক্ষক-েসনাপিতর বািড়েত কারাবদ্ধ কেরিছেলন।

১১ আর েস ও আিম এক রােত স্বপ্ন েদেখিছলাম এবং দইু জেনর
স্বেপ্নর দইু প্রকার অথর্ হল। ১২ তখন েস জায়গায় রক্ষক-
েসনাপিতর দাস এক জন ইব্রীয় যুবক আমােদর সেঙ্গ িছল;
তােক স্বপ্নবৃত্তান্ত বলেল েস আমােদরেক তার অথর্ বলল;
উভেয়র স্বেপ্নর অথর্ বলল। ১৩ আর েস আমােদরেক েযমন অথর্
বেলিছল, েসরকমই ঘটল; মহারাজ আমােক আেগর পেদ
িনযুক্ত করেলন ও তােক ফঁািস িদেলন। ১৪ তখন ফেরৗণ
েযােষফেক েডেক পাঠােল েলােকরা কারাকুেয়া েথেক তঁােক
তাড়াতািড় আনল। পের িতিন চুল-দািড় েকেট অন্য েপাশাক পের
ফেরৗেণর কােছ উপিস্থত হেলন। ১৫ তখন ফেরৗণ েযােষফেক
বলেলন, "আিম এক স্বপ্ন েদেখিছ, তার অথর্ করেত পাের, এমন
েকউ েনই। িকন্তু েতামার িবষেয় আিম শুেনিছ েয, তুিম স্বপ্ন
শুনেল অথর্ করেত পার।" ১৬ েযােষফ ফেরৗণেক উত্তর করেলন,
"তা আমার পেক্ষ অসম্ভব, ঈশ্বরই ফেরৗণেক সিঠক উত্তর
েদেবন। ১৭ তখন ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, "েদখ, আিম স্বেপ্ন
নদীর তীের দঁািড়েয়িছলাম। ১৮ আর েদখ, নদী েথেক সাতিট
েমাটােসাটা গরু উেঠ খাগড়া বেন চরেত লাগল। ১৯ েসগুিলর
পের, েদখ, েরাগা ও িবশ্রী গাভী উঠল; আিম সমস্ত িমশর েদেশ
েসই ধরেনর িবশ্রী গাভী কখনও েদিখিন। ২০ আর এই েরাগা ও
িবশ্রী গরুরা েসই আেগর েমাটােসাটা সাতিট গরুেক েখেয়
েফলল। ২১ িকন্তু তারা এেদর েখেয় েফলেল পর, েখেয় েফেলেছ,
এমন মেন হল না, কারণ এরা আেগর মেতা িবশ্রীই থাকল।
২২ তখন আমার ঘুম েভেঙ্গ েগল। পের আিম আর এক স্বপ্ন
েদখলাম; আর েদখ, একিট েবঁাটায় সম্পূণর্ ভােলা সাতিট শীষ
উঠল। ২৩ আর েদখ, েসগুিলর পের শুকেনা, ক্ষীণ ও পুবর্ীয়
বায়ুেত শুকেনা সাতিট শীষ উঠল। ২৪ আর এই ক্ষীণ শীষগুিল
েসই ভােলা সাতিট শীষেক গ্রাস করল। এই স্বপ্ন আিম
জাদকুরেদরেক বললাম, িকন্তু েকউই এর অথর্ আমােক বলেত
পারল না। ২৫ তখন েযােষফ ফেরৗণেক বলেলন, "ফেরৗেণর স্বপ্ন
এক; ঈশ্বর যা করেত প্রস্তুত হেয়েছন, তাই ফেরৗণেক
জািনেয়েছন। ২৬ ঐ সাতিট ভােলা গরু সাত বছর এবং ঐ
সাতিট ভােলা শীষও সাত বছর; স্বপ্ন এক। ২৭ আর তার পের েয
সাতিট েরাগা ও িবশ্রী গরু উঠল, তারাও সাত বছর এবং পুবর্ীয়
বায়ুেত শুকেনা েয সাতিট অপুষ্ট শীষ উঠল, তা দিূভর্ েক্ষর সাত
বছর হেব। ২৮ আিম ফেরৗণেক এটাই বললাম; "ঈশ্বর যা করেত
প্রস্তুত হেয়েছন, তা ফেরৗণেক েদিখেয়েছন। ২৯ েদখুন, সমস্ত
িমশর েদেশ সাত বছর প্রচুর শস্য হেব। ৩০ তার পের সাত বছর
এমন দিূভর্ ক্ষ হেব েয, িমশর েদেশ সমস্ত শস্য নষ্ট হেব এবং েসই
দিূভর্ েক্ষ েদশ ধ্বংস হেব। ৩১ আর েসই পের আসা দিূভর্ েক্ষর জন্য
েদেশ আেগর শস্যপ্রাচুযর্্যতার কথা মেন পড়েব না; কারণ তা খুব
কষ্টকর হেব। ৩২ আর ফেরৗেণর কােছ দবুার স্বপ্ন েদখাবার ভাব
এই; ঈশ্বর এটা িস্থর কেরেছন এবং ঈশ্বর এটা তাড়াতািড়
ঘটােবন। ৩৩ অতএব এখন ফেরৗণ একজন সুবুিদ্ধ ও জ্ঞানবান
পুরুেষর েচষ্টা কের তঁােক িমশর েদেশর উপের িনযুক্ত করুন।
৩৪ আর ফেরৗণ এই কাজ করুন; েদেশ অধ্যক্ষেদর িনযুক্ত কের
েয সাত বছর শস্যপ্রাচুযর্্য হেব, েসই সমেয় িমশর েদশ েথেক
শেস্যর পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। ৩৫ তঁারা েসই আগামী ভােলা
বছরগুিলেত খাবার সংগ্রহ করুন ও ফেরৗেণর অধীেন নগের
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নগের খাবােরর জন্য শস্য সঞ্চয় করুন ও রক্ষা করুন।
৩৬ এইভােব িমশর েদেশ েয দিূভর্ ক্ষ হেব, েসই দিূভর্ েক্ষর সাত
বছেরর জন্য েসই খাবার েদেশর জন্য সিঞ্চত থাকেব, তােত
দিূভর্ েক্ষ েদশ ধ্বংস হেব না। ৩৭ তখন ফেরৗেণর ও তঁার সব
দােসর দিৃষ্টেত এই কথা ভােলা মেন হল। ৩৮ আর ফেরৗণ িনেজর
দাসেদরেক বলেলন, "এর তুল্য পুরুষ, যঁার অন্তের ঈশ্বেরর
আত্মা আেছন, এমন আর কােক পাব?" ৩৯ তখন ফেরৗণ
েযােষফেক বলেলন, "ঈশ্বর েতামােক এই সব জািনেয়েছন,
অতএব েতামার মেতা সুবুিদ্ধ ও জ্ঞানবান েকউই েনই। ৪০ তুিমই
আমার বািড়র পিরচালক হও; আমার সমস্ত প্রজা েতামার
কথায় চলেব, েকবল িসংহাসেন আিম েতামার েথেক বড়
থাকব।" ৪১ ফেরৗণ েযােষফেক আরও বলেলন, "েদখ, আিম
েতামােক সমস্ত িমশর েদেশর ওপের িনযুক্ত করলাম।" ৪২ পের
ফেরৗণ হাত েথেক িনেজর আংিট খুেল েযােষেফর হােত িদেলন,
তঁােক কাপর্ােসর ভােলা কাপড় পরােলন এবং তঁার গলায় েসানার
হার িদেলন। ৪৩ আর তঁােক িনেজর িদ্বতীয় রেথ আেরাহণ
করােলন এবং েলােকরা তঁার আেগ আেগ 'হঁাটু পাত', 'হঁাটু পাত'
বেল েঘাষণা করল। এইভােব িতিন সমস্ত িমশর েদেশর
পিরচালেকর পেদ িনযুক্ত হেলন। ৪৪ আর ফেরৗণ েযােষফেক
বলেলন, "আিম ফেরৗণ, েতামার আেদশ ছাড়া সমস্ত িমশর
েদেশর েকােনা েলাক হাত িকংবা পা তুলেত পারেব না।" ৪৫ আর
ফেরৗণ েযােষেফর নাম "সাফনৎ-পােনহ" রাখেলন এবং তার
সেঙ্গ ওন নগর-িনবাসী েপাটীেফরঃ নােম যাজেকর আসনৎ
নােমর েমেয়র িবেয় িদেলন। পের েযােষফ িমশর েদেশর মেধ্য
যাতায়াত করেত লাগেলন ৪৬ েযােষফ িত্রশ বছর বয়েস িমশর-
রাজ ফেরৗেণর সামেন দঁািড়েয়িছেলন। পের েযােষফ ফেরৗেণর
কাছ েথেক চেল িগেয় িমশর েদেশর সব জায়গায় ভ্রমণ
করেলন। ৪৭ আর প্রচুর শস্যর ফলেনর েসই সাত বছর ভূিমেত
প্রচুর পিরমাণ শস্য জন্মাল। ৪৮ িমশর েদেশ উপিস্থত েসই সাত
বছের সব শস্য সংগ্রহ কের িতিন প্রিত নগের সঞ্চয় করেলন; েয
নগেরর চার সীমায় েয শস্য হল, েসই নগের তা সঞ্চয় করেলন।
৪৯ এইভােব েযােষফ সমুেদ্রর বািলর মেতা এমন প্রচুর শস্য
সংগ্রহ করেলন েয, তা মাপা বন্ধ করেলন, কারণ তা পিরমােপর
বাইের িছল। ৫০ দিূভর্ ক্ষ বছেরর আেগ েযােষেফর দইু েছেল
জন্মাল; ওন-িনবাসী েপাটীেফরঃ যাজেকর েমেয় আসনৎ তঁার
জন্য তােদরেক প্রসব করেলন। ৫১ আর েযােষফ তােদর বড়
েছেলর নাম মনঃিশ [ভুেল যাওয়া] রাখেলন, কারণ িতিন
বলেলন, "ঈশ্বর আমার সমস্ত দঃুেখর ও আমার বাবার বংেশর
স্মৃিত ভুিলেয় িদেয়েছন। ৫২ পের িদ্বতীয় েছেলর নাম ইফ্রিয়ম
[ফলবান্] রাখেলন, কারণ িতিন বলেলন, "আমার দঃুখেভােগর
েদেশ ঈশ্বর আমােক ফলবান কেরেছন। ৫৩ পের িমশর েদেশ
উপিস্থত শস্যপ্রাচুেযর্্যর সাত বছর েশষ হল ৫৪ এবং েযােষফ
েযমন বেলিছেলন, েসই অনুসাের দিূভর্ েক্ষর সাত বছর আরম্ভ
হল। সব েদেশ দিূভর্ ক্ষ হল, িকন্তু সমস্ত িমশর েদেশ খাবার িছল।
৫৫ পের সমস্ত িমশর েদেশ দিূভর্ ক্ষ হেল প্রজারা ফেরৗেণর কােছ
খাবােরর জন্য কঁাদল, তােত ফেরৗণ িমশরীয়েদর সবাইেক
বলেলন, "েতামরা েযােষেফর কােছ যাও; িতিন েতামােদরেক যা
বেলন, তাই কর।" ৫৬ তখন সমস্ত েদেশই দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল। আর

েযােষফ সব জায়গার েগালা খুেল িমশরীয়েদর কােছ শস্য িবিক্র
করেত লাগেলন; আর িমশর েদেশ দিূভর্ ক্ষ প্রবল হেয় উঠল
৫৭ এবং সবেদেশর েলাক িমশর েদেশ েযােষেফর কােছ শস্য
িকনেত এল, কারণ সবেদেশই দিূভর্ ক্ষ প্রবল হেয়িছল।

েযােষেফর ভাইেদর িমশর যাত্রা

আর যােকাব েদখেলন েয, িমশর েদেশ শস্য আেছ,
তাই যােকাব িনেজর েছেলেদরেক বলেলন, "েতামরা

একজন অন্যজেনর মুখ েদখােদিখ েকন করছ? ২ িতিন আরও
বলেলন, "েদখ, আিম শুনলাম, িমশের শস্য আেছ, েতামরা
েসখােন যাও, আমােদর জন্য শস্য িকেন আন; তা হেল আমরা
বঁাচব, মরব না।" ৩ পের েযােষেফর দশজন ভাই শস্য িকনেত
িমশের েনেম েগেলন। ৪ িকন্তু যােকাব েযােষেফর ভাই
িবন্যামীনেক ভাইেদর সেঙ্গ পাঠােলন না; কারণ িতিন বলেলন,
যিদ এর িবপদ ঘেট। ৫ যারা েসখােন িগেয়িছল, তঁােদর মেধ্য
ইস্রােয়েলর েছেলরাও শস্য েকনার জন্য েগেলন, কারণ কনান
েদেশও দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল। ৬ েসই সমেয় েযােষফই ঐ েদেশর
শাসক িছেলন, িতিনই েদশীয় সব েলাকেদর কােছ শস্য িবিক্র
করিছেলন; অতএব েযােষেফর ভাইেয়রা তঁার কােছ িগেয়
ভূিমেত নত হেয় প্রণাম করেলন। ৭ তখন েযােষফ িনেজর
ভাইেদরেক েদেখ িচনেত পারেলন, িকন্তু তঁােদর কােছ
অপিরিচেতর মেতা ব্যবহার করেলন ও কেঠারভােব তঁােদর সেঙ্গ
কথা বলেলন; িতিন তঁােদরেক বলেলন, "েতামরা েকান জায়গা
েথেক এেসছ?" তঁারা বলেলন, "কনান েদশ েথেক খাবার
িকনেত এেসিছ।" ৮ বাস্তেব েযােষফ িনেজর ভাইেদরেক িচনেত
পারেলন, িকন্তু তঁারা তঁােক িচনেত পারেলন না। ৯ আর েযােষফ
তঁােদর িবষেয় েয েয স্বপ্ন েদেখিছেলন তা তঁার মেন পড়ল এবং
িতিন তঁােদরেক বলেলন, "েতামরা গুপ্তচর, েদেশর অসুরিক্ষত
জায়গা েদখেত এেসছ।" ১০ তঁারা বলেলন, "না প্রভু, আপনার
এই দােসরা খাবার িকনেত এেসেছ; ১১ আমরা সবাই এক বাবার
েছেল; আমরা সৎেলাক, আপনার এই দােসরা চর নয়। ১২ িকন্তু
িতিন তঁােদরেক বলেলন, "না না, েতামরা েদেশর অসুরিক্ষত
জায়গা েদখেত এেসছ।" ১৩ তঁারা বলেলন, "আপনার এই
দােসরা বােরা ভাই, কনান েদেশ বসবাসকারী এক জেনর েছেল;
েদখুন, আমােদর েছাট ভাই আজ বাবার কােছ আেছ এবং এক
জন েনই।" ১৪ তখন েযােষফ তােদরেক বলেলন, "আিম েয
েতামােদরেক বললাম, "েতামরা চর, তাই বেট। ১৫ এই িদেয়
েতামােদর পরীক্ষা করা যােব; আিম ফেরৗেণর প্রােণর শপথ
কের বলিছ, েতামােদর েছাট ভাই এখােন না এেল েতামরা এখান
েথেক েবর হেত পারেব না। ১৬ েতামােদর এক জনেক পািঠেয়
েতামােদর েসই ভাইেক আন, েতামরা বন্দী থাক; এইভােব
েতামােদর কথার পরীক্ষা হেব, েতামরা সত্যবাদী িক না, তা জানা
যােব; অথবা আিম ফেরৗেণর প্রােণর শপথ কের বলিছ,
"েতামরা অবশ্যই চর।" ১৭ পের িতিন তঁােদরেক িতন িদন
কারাগাের বন্দী রাখেলন। ১৮ পের তৃতীয় িদেন েযােষফ
তঁােদরেক বলেলন, "এই কাজ কর, তােত বঁাচেব; আিম ঈশ্বরেক
ভয় কির। ১৯ েতামরা যিদ সৎেলাক হও, তেব েতামােদর এক
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ভাই েতামােদর এই কারাগাের বন্দী থাকুক; েতামরা িনেজর
িনেজর গৃেহর দিূভর্ েক্ষর জন্য শস্য িনেয় যাও; ২০ পের েতামােদর
েছাট ভাইেক আমার কােছ এন; এইভােব েতামােদর কথা প্রমাণ
হেল েতামার মারা যােব না।" তঁারা তাই করেলন। ২১ আর তঁারা
পরস্পর বলেলন, "িনশ্চয়ই আমরা িনেজেদর ভাইেয়র িবষেয়
অপরাধী, কারণ েস আমােদর কােছ অনুেরাধ করেল আমরা
তার প্রােণর কষ্ট েদেখও তঁা শুিনিন; এই জন্য আমােদর উপের
এই সঙ্কট উপিস্থত হেয়েছ।" ২২ তখন রুেবন উত্তর কের
তঁােদরেক বলেলন, "আিম না েতামােদরেক বেলিছলাম,
েছেলিটর িবরুেদ্ধ পাপ কর না? িকন্তু েতামার তা েশানিন; েদখ,
এখন তার রেক্তরও িহসাব িদেত হেচ্ছ।" ২৩ িকন্তু েযােষফ েয
তঁােদর এই কথা বুঝেলন, এটা তঁারা জানেত পারেলন না, কারণ
দেুটা ভাষার মাধ্যেম উভয় পেক্ষর মেধ্য কথাবাতর্ া হিচ্ছল।
২৪ তখন িতিন তঁােদর কাছ েথেক সের িগেয় কঁাদেলন; পের
িফের এেস তঁােদর সেঙ্গ কথা বলেলন ও তঁােদর মেধ্য
িশিমেয়ানেক ধের তঁােদর সামেনই বঁাধেলন। ২৫ পের েযােষফ
তঁােদর সব থেলেত শস্য ভরেত প্রেত্যক জেনর থেল টাকা
িফিরেয় িদেত ও তঁােদরেক যাত্রা পেথর খাবার িদেত আজ্ঞা
িদেলন; আর তঁােদর জন্য েসরকম করা হল। ২৬ পের তঁারা
িনেজর িনেজর গাধার ওপের শস্য চািপেয় েসখান েথেক চেল
েগেলন। ২৭ িকন্তু সরাইখানায় যখন এক জন িনেজর গাধােক
খাবার িদেত থেল খুলেলন, তখন িনেজর টাকা েদখেলন, আর
েদখ, থেলর মুেখই টাকা। ২৮ তােত িতিন ভাইেদর বলেলন,
"আমার টাকা িফেরেছ; েদখ, আমার থেলেতই আেছ। তখন
তঁােদর প্রাণ উেড় েগল ও সবাই ভেয় কঁাপেত কঁাপেত বলেলন,
"ঈশ্বর আমােদর প্রিত এ িক করেলন?" ২৯ পের তঁারা কনান
েদেশ িনেজেদর বাবা যােকােবর কােছ উপিস্থত হেলন। ও তঁােদর
প্রিত যা যা ঘেটিছল, েস সব তঁােক জানােলন। ৩০ বলেলন, "েয
ব্যিক্ত েসই েদেশর শাসক," িতিন আমােদরেক কেঠার কথা
বলেলন, আর েদশ অনুসন্ধানকারী চর মেন করেলন। ৩১ আমরা
তঁােক বললাম, "আমরা সৎ েলাক, চর নই; ৩২ আমরা বােরা
ভাই, সবাই এক বাবার েছেল; িকন্তু একজন েনই এবং েছাটিট
আজ কনান েদেশ বাবার কােছ আেছ। ৩৩ তখন েসই ব্যিক্ত, েসই
েদেশর শাসক আমােদরেক বলেলন, "এেতই জানেত পারব েয,
েতামরা সৎেলাক; েতামােদর এক ভাইেক আমার কােছ েরেখ
েতামােদর গৃেহর দিূভর্ েক্ষর জন্য শস্য িনেয় যাও। ৩৪ পের
েতামােদর েছাট ভাইেক আমার কােছ এন, তােত বুঝেত পারব
েয, েতামরা চর না, েতামরা সৎেলাক; আর আিম েতামােদর
ভাইেক েতামােদর কােছ েদব এবং েতামরা েদেশ বািণজ্য করেত
পারেব। ৩৫ পের তঁারা থেল েথেক শস্য ঢালেল েদখ, প্রেত্যক জন
িনেজর িনেজর থেলেত িনেজর িনেজর টাকার েগাছ েপেলন।
তখন েসই সব টাকার েগাছ েদেখ তঁারা ও তঁােদর বাবা ভয়
েপেলন। ৩৬ আর তঁােদর বাবা যােকাব বলেলন, "েতামরা
আমােক পুত্রহীন কেরছ; েযােষফ েনই, িশিময়ন েনই, আবার
িবন্যামীনেকও িনেয় েযেত চাইছ; এই সবই আমার িবরুেদ্ধ।
৩৭ তখন রুেবন তঁার বাবােক বলেলন, "আিম যিদ েতামার কােছ
তঁােক না আিন, তেব আমার দইু েছেলেক হত্যা কর; আমার
হােত তঁােক সমপর্ণ কর; আিম েতামার কােছ তঁােক আবার এেন

েদব।" ৩৮ তখন িতিন বলেলন, "আমার েছেল েতামােদর সেঙ্গ
যােব না, কারণ তার ভাই মারা িগেয়েছ, েস একা আেছ; েতামরা
েয পেথ যােব, েসই পেথ যিদ এর েকােনা িবপদ ঘেট, তেব
েশােক এই পাকা চুেল আমােক পাতােল নািমেয় েদেব।"

েযােষেফর ভােয়রা িদ্বতীয় বার িমশের যান।
েযােষফ িনেজর পিরচয় েদন।

তখন েদেশ খুব দিূভর্ ক্ষ িছল। ২ আর তঁারা িমশর
েথেক েয শস্য এেনিছেলন, েস সমস্ত খাওয়া হেয়

েগেল তঁােদর বাবা তঁােদরেক বলেলন, "েতামরা আবার যাও,
আমােদর জন্য িকছু খাবার িকেন আন।" ৩ তখন িযহূদা তঁােক
বলেলন, "েসই ব্যিক্ত দঢ়ৃ প্রিতজ্ঞা কের আমােদরেক বেলেছন,
েতামােদর ভাই েতামােদর সেঙ্গ না এেল েতামরা আমার মুখ
েদখেত পােব না। ৪ যিদ তুিম আমােদর সেঙ্গ আমােদর ভাইেক
পাঠাও, তেব আমরা িগেয় েতামার জন্য খাবার িকেন আনব।
৫ িকন্তু যিদ না পাঠাও, তেব যাব না;" কারণ েস ব্যিক্ত
আমােদরেক বেলেছন, "েতামােদর ভাই েতামােদর সেঙ্গ না
আসেল েতামরা আমার মুখ েদখেত পােব না।" ৬ তখন ইস্রােয়ল
বলেলন, "আমার সেঙ্গ এমন খারাপ ব্যবহার েকন কেরছ? ঐ
ব্যিক্তেক েকন বেলছ েয, েতামােদর আর এক ভাই আেছ?"
৭ তঁারা বলেলন, "িতিন আমােদর িবষেয় ও আমােদর বংেশর
িবষেয় িবস্তািরতভােব িজজ্ঞাসা করেলন, বলেলন, "েতামােদর
বাবা িক এখনও জীিবত আেছন? েতামােদর িক আেরা ভাই
আেছ?" তােত আমরা েসই কথা অনুসাের উত্তর কেরিছলাম।
আমরা িকভােব জানব েয, িতিন বলেবন, "েতামােদর ভাইেক
এখােন আন?" ৮ িযহূদা িনেজর বাবা ইস্রােয়লেক আরও
বলেলন, "বালকিটেক আমার সেঙ্গ পািঠেয় দাও; আমরা উেঠ
চেল যাই, তােত তুিম ও আমােদর বালেকরা ও আমরা বঁাচব;
েকউ মরব না। ৯ আিমই তার জািমন হলাম, আমারই হাত েথেক
তােক িনও, আিম যিদ েতামার কােছ তােক না আিন, েতামার
সামেন তােক উপিস্থত না কির, তেব আিম যাবজ্জীবন েতামার
কােছ অপরাধী থাকব। ১০ এত েদরী না করেল আমরা এর মেধ্য
িদ্বতীয় বার িফের আসেত পারতাম।" ১১ তখন তঁােদর বাবা
ইস্রােয়ল তঁােদরেক বলেলন, "যিদ তাই হয়, তেব এক কাজ কর;
েতামরা িনেজর িনেজর পােত্র এই েদেশর েসরা িজিনস,
গুগগুলু, মধু, সুগিন্ধ িজিনস, গন্ধরস, েপস্তা ও বাদাম িকছু িকছু
িনেয় িগেয় েসই ব্যিক্তেক উপহার দাও। ১২ আর িনেজর িনেজর
হােত িদ্বগুণ টাকা নাও এবং েতামােদর থিলর মুেখ েয টাকা
িফের এেসেছ তাও হােত কের আবার িনেয় যাও িক জািন বা
ভুল হেয়িছল ১৩ আর েতামােদর ভাইেক নাও, ওঠ, আবার েসই
ব্যিক্তর কােছ যাও। ১৪ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামােদরেক েসই
ব্যিক্তর কােছ করুণার পাত্র করুন, েযন িতিন েতামােদর অন্য
ভাইেক ও িবন্যামীনেক েছেড় েদন। আর যিদ আমােক পুত্রহীন
হেত হয়, তেব পুত্রহীন হলাম।" ১৫ তখন তারা েসই উপহােরর
িজিনস িনেলন, আর হােত িদ্বগুণ টাকা ও িবন্যামীনেক িনেয়
যাত্রা করেলন এবং িমশের িগেয় েযােষেফর সামেন দঁাড়ােলন।
১৬ েযােষফ তােদর সেঙ্গ িবন্যামীনেক েদেখ িনেজর বািড়র
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পিরচারকেক বলেলন, "এই কজন েলাকেক বািড়র িভতের িনেয়
যাও, আর পশু েমের খাবার ৈতরী কর; কারণ এরা দপুুের
আমার সেঙ্গ খােব। ১৭ েসই ব্যিক্তেক, েযােষফ েযমন বলেলন,
েসরকম করল, তােদরেক েযােষেফর বািড়েত িনেয় েগল।
১৮ িকন্তু েযােষেফর বািড়েত উপিস্থত হওয়ােত তঁারা ভয় েপেলন
ও পরস্পর বলেলন, "আেগ আমােদর থিলেত েয টাকা িফের
িগেয়িছল, তারই জন্য ইিন আমােদরেক এখােন িনেয় এেসেছন;
এখন আমােদর ওপের পেড় আক্রমণ করেবন ও আমােদর গাধা
িনেয় আমােদরেক দাস কের রাখেবন।" ১৯ অতএব তঁারা
েযােষেফর বািড়র পিরচালেকর কােছ িগেয় বািড়র দরজায় তার
সেঙ্গ কথা বলেলন, ২০ "মহাশয়, আমারা আেগ খাবার িকনেত
এেসিছলাম; ২১ পের ভাড়া েনওয়া জায়গায় িগেয় িনেজর
িনেজর থেল খুললাম, আর েদখুন, প্রেত্যক জেনর থেলর মুেখ
তার টাকা, েযমন আমােদর আনা টাকা আেছ; তা আমরা
আবার হােত কের এেনিছ; ২২ এবং খাবার েকনার জন্য আেরা
টাকা এেনিছ; আমােদর েসই টাকা আমােদর থেলেত েক
েরেখিছল, তা আমরা জািন না।" ২৩ েসই ব্যিক্ত বলল,
"েতামােদর মঙ্গল েহাক, ভয় কর না; েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
ৈপতৃক ঈশ্বর েতামােদর থেলেত েতামােদরেক গুপ্ত ধন িদেয়েছন;
আিম েতামােদর টাকা েপেয়িছ।" পের েস িশিমেয়ানেক তঁােদর
কােছ আনল। ২৪ আর েস তঁােদরেক েযােষেফর বািড়র িভতের
িনেয় িগেয় জল িদল, তােত তঁারা পা ধুেলন এবং েস তঁােদর
গাধাগুিলেক খাবার িদল। ২৫ আর দপুুের েযােষফ আসেবন বেল
তঁারা উপহার সাজােলন, কারণ তঁারা শুেনিছেলন েয, েসখােন
তঁােদরেক খাবার েখেত হেব। ২৬ পের েযােষফ বািড় িফের এেল
তঁারা হােতর ওপের রাখা উপহার ঘেরর মেধ্য তঁার কােছ
আনেলন, ও তঁার সামেন মািটেত নত হেলন। ২৭ তখন িতিন
ভােলা-মন্দ িজজ্ঞাসা কের তঁােদরেক বলেলন, "েতামােদর েয
বৃদ্ধ বাবার কথা বেলিছেল, িতিন ভােলা েতা? িতিন িক এখনও
জীিবত আেছন?" ২৮ তঁারা বলেলন, "আপনার দাস আমােদর
বাবা ভােলা আেছন, িতিন এখনও জীিবত আেছন। পের তঁারা
উপুড় হেয় প্রণাম করেলন। ২৯ তখন েযােষফ েচাখ তুেল িনেজর
ভাই িবন্যামীনেক, িনেজর ভাইেক েদেখ বলেলন, "েতামােদর েয
েছাট ভাইেয়র কথা আমােক বেলিছেল, েস িক এই?" আর িতিন
বলেলন, "বৎস, ঈশ্বর েতামার প্রিত অনুগ্রহ করুন।" ৩০ তখন
েযােষফ তাড়াতািড় করেলন, কারণ তঁার ভাইেয়র জন্য তঁার প্রাণ
কঁাদিছল, তাই িতিন কঁাদবার জায়গা খুঁজেলন, আর িনেজর
ঘের প্রেবশ কের েসখােন কঁাদেলন। ৩১ পের িতিন মুখ ধুেয়
বাইের আসেলন ও িনেজেক সামেল খাবার পিরেবশন করেত
আেদশ িদেলন। ৩২ তখন তঁার জন্য আলাদা ও তঁার ভাইেদর
জন্য আলাদা এবং তঁার সেঙ্গ েভাজনকারী িমশরীয়েদর জন্য
আলাদা পিরেবশন করা হল, কারণ ইব্রীয়েদর সেঙ্গ িমশরীেয়রা
খাবার খায় না; কারণ তা িমশরীয়েদর ঘৃণার কাজ। ৩৩ আর
তঁারা েযােষেফর সামেন বড় বড়র জায়গায় ও েছাট েছাটর
জায়গায় বসেলন; তখন তঁারা পরস্পর আশ্চযর্্য বেল মেন
করেলন। ৩৪ আর িতিন িনেজর সামেন েথেক খাবােরর অংশ
তুেল তঁােদরেক পিরেবশন করােলন; িকন্তু সবার অংশ েথেক

িবন্যামীেনর অংশ পঁাচ গুণ েবিশ িছল। পের তঁারা পান করেলন
ও তঁার সেঙ্গ আনিন্দত হেলন।

আর েযােষফ বািড়র পিরচালকেক আজ্ঞা করেলন,
এই েলাকেদর থেলেত যত শস্য ধের, ভের দাও এবং

প্রিতজেনর টাকা তার থেলর মুেখ রাখ। ২ আর কিনেষ্ঠর থেলর
মুেখ তার শস্য েকনার টাকার সেঙ্গ আমার বািট অথর্াৎ রূপার
বািট রাখ। তখন েস েযােষেফর বলা কথানুসাের কাজ করল।
৩ আর সকাল হওয়ামাত্র তঁারা গাধােদর সেঙ্গ িবদায় েপেলন।
৪ তঁারা নগর েথেক েবর হেয় অেনক দেূর েযেত না েযেত
েযােষফ িনেজর বািড়র পিরচালকেক বলেলন, "ওঠ, ঐ
েলাকেদর িপছেন েদৗিড়েয় িগেয় তােদর সঙ্গ ধের বল েতামরা
উপকােরর পিরবেতর্  েকন অপকার করেল? ৫ আমার প্রভু যােত
পান কেরন ও যার মাধ্যেম গণনা কেরন, এ িক েসই বািট না?
এই কাজ করায় েতামরা েদাষ কেরছ।" ৬ পের েস তােদরেক
নাগােল েপেয় েসইকথা বলল। ৭ তঁারা বলেলন, "মহাশয়, েকন
এমন কথা বলেলন? আপনার দােসরা েয এমন কাজ করেব, তা
দেূর থাকুক। ৮ েদখুন, আমরা িনেজর িনেজর থেলর মুেখ েয
টাকা েপেয়িছলাম, তা কনান েদশ েথেক আবার আপনার কােছ
এেনিছ; তেব আমরা িক েকােনা মেত আপনার প্রভুর গৃহ েথেক
রূপা বা েসানা চুির করব? ৯ আপনার দাসেদর মেধ্য যার কােছ
তা পাওয়া যায়, েস মরুক এবং আমরাও প্রভুর দাস হব। ১০ েস
বলল, "ভাল, এক্ষেণ েতামােদর কথানুসােরই েহাক; যার কােছ
তা পাওয়া যােব, েস আমার দাস হেব, িকন্ত আর সবাই িনেদর্ াষ
হেব। ১১ তখন তঁারা তাড়াতািড় কের িনেজেদর থিলগুিল মািটেত
নািমেয় প্রেত্যেক িনেজর িনেজর থেল খুলেলন। ১২ আর েস বড়
েথেক আরম্ভ কের েছাট পযর্ন্ত খুঁজল; আর িবন্যামীেনর থেলেত
েসই বািট পাওয়া েগল। ১৩ তখন তঁারা িনেজর িনেজর েপাশাক
িছঁড়েলন ও িনেজর িনেজর গাধায় থেল চািপেয় নগের িফের
েগেলন। ১৪ পের িযহূদা ও তঁার ভাইরা েযােষেফর বািড়েত
আসেলন; িতিন তখনও েসখােন িছেলন; আর তঁারা তঁার আেগ
মািটেত পড়েলন। ১৫ তখন েযােষফ তঁােদরেক বলেলন, "েতামরা
এ েকমন কাজ করেল? আমার মত পুরুষ অবশ্য গণনা করেত
পাের, এটা িক েতামরা জান না? ১৬ িযহূদা বলেলন, "আমরা
প্রভুর কােছ িক উত্তর েদব? িক কথা বলব? িকেসই বা
িনেজেদরেক িনেদর্ াষ েদখাব? ঈশ্বর আপনার দাসেদর অপরাধ
প্রকাশ কেরেছন, েদখুন, আমরা ও যার কােছ বািট পাওয়া
িগেয়েছ, সবাই প্রভুর দাস হলাম।" ১৭ েযােষফ বলেলন, "এমন
কাজ আমার েথেক দেূর থাকুক; যার কােছ বািট পাওয়া
িগেয়েছ, েসই আমার দাস হেব, িকন্তু েতামরা ভােলাভােব বাবার
কােছ িফের যাও। ১৮ তখন িযহূদা কােছ িগেয় বলেলন, "েহ প্রভু,
অনুেরাধ কির, আপনার দাসেক প্রভুর কােন একিট কথা বলেত
অনুমিত িদন; এই দােসর প্রিত আপনার রাগ প্রজ্বিলত না েহাক,
কারণ আপিন ফেরৗেণর সমান। ১৯ প্রভু এই দাসেদরেক
িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, "েতামােদর বাবা িক ভাই আেছ?"
২০ আমরা প্রভুেক উত্তর কেরিছলাম, "আমােদর বৃদ্ধ বাবা
আেছন এবং তঁার বৃদ্ধ অবস্থায় এক েছাট েছেল আেছ; তার ভাই
মারা িগেয়েছ; েসই একমাত্র তার মােয়র অবিশষ্ট েছেল এবং
তার বাবা তােক ভালবােসন। ২১ পের আপিন এই দাসেদরেক
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বেলিছেলন, "েতামরা আমার কােছ তােক আন, আিম তােক
স্বচেক্ষ েদখব।" ২২ তখন আমরা প্রভুেক বেলিছলাম, "েসই
যুবক বাবােক েছেড় আসেত পারেব না, েস বাবােক েছেড়
আসেল বাবা মারা যােবন। ২৩ তােত আপিন এই দাসেদরেক
বেলিছেলন, েসই েছাট ভাইিট েতামােদর সেঙ্গ না আসেল
েতামরা আমার মুখ আর েদখেত পােব না। ২৪ আমরা আপনার
দাস েয আমার বাবা, তঁার কােছ িগেয় তঁােক প্রভুর েসই সব কথা
বললাম। ২৫ পের আমােদর বাবা বলেলন, "েতামরা আবার
যাও, আমােদর জন্য িকছু খাবার িকেন আন।" ২৬ আমরা
বললাম, "েযেত পারব না; যিদ েছাট ভাই আমােদর সেঙ্গ থােক,
তেব যাই; কারণ েছাট ভাইিট সেঙ্গ না থাকেল আমরা েসই
ব্যিক্তর মুখ েদখেত পাব না। ২৭ তােত আপনার দাস আমার বাবা
বলেলন, "েতামরা জান, আমার েসই স্ত্রী েথেক দিুট মাত্র সন্তান
জন্মায়। ২৮ তােদর মেধ্য এক জন আমার কাছ েথেক চেল েগল,
আর আিম বললাম, "েস িনশ্চয় খণ্ড খণ্ড হেয়েছ এবং েসই
েথেক আিম তঁােক আর েদখেত পাইিন। ২৯ এখন আমার কাছ
েথেক এেকও িনেয় েগেল যিদ এর েকােনা িবপদ ঘেট, তেব
েতামরা েশােক এই পাকা চুেল আমােক পাতােল নািমেয় েদেব।
৩০ অতএব আপনার দাস েয আমার বাবা, আিম তঁার কােছ
উপিস্থত হেল আমােদর সেঙ্গ যিদ এই যুবক না থােক, ৩১ তেব
এই যুবেকর প্রােণ তঁার প্রাণ বঁাধা আেছ বেল, যুবকিট েনই
েদখেল িতিন মারা পড়েবন; এইভােব আপনার এই দােসরা
েশােক পাকা চুেল আপনার দাস আমােদর বাবােক পাতােল
নািমেয় েদেব। ৩২ আবার আপনার দাস আিম বাবার কােছ এই
যুবকিটর জািমন হেয় বেলিছলাম, আিম যিদ তােক েতামার
কােছ না আিন, যাবজ্জীবন বাবার কােছ অপরাধী থাকব।
৩৩ অতএব অনুেরাধ কির, প্রভুর কােছ এই যুবকিটর পিরবেতর্
আপনার দাস আিম প্রভুর দাস হেয় থািক, িকন্তু এই যুবকেক
আপিন তঁার ভাইেদর সেঙ্গ েযেত িদন। ৩৪ কারণ এই যুবকিট
আমার সেঙ্গ না থাকেল আিম িকভােব বাবার কােছ েযেত পাির?
যিদ বাবার েয িবপদ ঘেট, তাই আমােক েদখেত হয়।

তখন েযােষফ িনেজর কােছ দঁািড়েয় থাকা েলাকেদর
সামেন িনেজেক িনয়ন্ত্রণ করেত পারেলন না; িতিন

উৈচ্চঃস্বের বলেলন, "আমার সামেন েথেক সব েলাকেক েবর
কর।" তােত েকউ তঁার কােছ দঁাড়াল না, আর তখনই েযােষফ
ভাইেদর কােছ িনেজর পিরচয় িদেত লাগেলন। ২ িতিন
উৈচ্চঃস্বের কঁাদেলন; িমশরীেয়রা তা শুনেত েপল ও ফেরৗেণর
গৃেহ অবিস্থত েলােকরাও শুনেত েপল। ৩ পের েযােষফ তঁার
ভাইেদর বলেলন, "আিম েযােষফ; আমার বাবা িক এখনও
জীিবত আেছন?" এেত তঁার ভাইরা তঁার সামেন িবিস্মত হেয়
পড়েলন, উত্তর করেত পারেলন না। ৪ পের েযােষফ িনেজর
ভাইেদর বলেলন, "অনুেরাধ কির, আমার কােছ এস।" তঁারা
কােছ েগেলন। িতিন বলেলন, "আিম েযােষফ, েতামােদর ভাই,
যােক েতামরা িমশরগামীেদর কােছ িবিক্র কেরিছেল। ৫ িকন্তু
েতামরা আমােক এই জায়গায় িবিক্র কেরছ বেল এখন দঃুিখত
িক িবরক্ত হয়ও না; কারণ প্রাণ রক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর
েতামােদর আেগ আমােক পািঠেয়েছন। ৬ কারণ দইু বছর ধের
েদেশ দিূভর্ ক্ষ হেয়েছ; আরও পঁাচ বছর পযর্ন্ত চাষ িক ফসল হেব

না। ৭ আর ঈশ্বর পৃিথবীেত েতামােদর বংশ রক্ষা ও মহৎ
উদ্ধােরর দ্বারা েতামােদরেক বঁাচােত েতামােদর আেগ আমােক
পািঠেয়েছন। ৮ অতএব েতামরাই আমােক এই জায়গায়
পািঠেয়ছ, তা নয়, ঈশ্বর পািঠেয়েছন এবং আমােক ফেরৗেণর
িপতৃস্থানীয়, তঁার সমস্ত বািড়র প্রভু ও সমস্ত িমশর েদেশর ওপের
শাসনকতর্ া কেরেছন। ৯ েতামরা তাড়াতািড় কের আমার বাবার
কােছ যাও, তঁােক বল, েতামার েছেল েযােষফ এরকম বলল,
ঈশ্বর আমােক সমস্ত িমশর েদেশর কতর্ া কেরেছন; তুিম আমার
কােছ চেল এস, েদরী েকােরা না। ১০ তুিম েছেল ও নািতেদর ও
গরু ও েভড়া সব িকছুর সেঙ্গ েগাশন প্রেদেশ বাস করেব; তুিম
আমার কােছই থাকেব। ১১ েসই জায়গায় আিম েতামােক
প্রিতপালন করব, কারণ আরও পঁাচ বছর দিূভর্ ক্ষ থাকেব; যিদ
েতামার ও েতামার পিরজেনর ও েতামার সকল েলাকেদর অভাব
হয়। ১২ আর েদখ, েতামরা ও আমার ভাই িবন্যামীন সরাসির
েদখছ েয, আিম িনজ মুেখ েতামােদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলিছ।
১৩ অতএব এই িমশর েদেশ আমার প্রতাপ ও েতামরা যা যা
েদেখছ, েস সব আমার বাবােক জানােব এবং তঁােক তাড়াতািড়
এই জায়গায় আনেব। ১৪ পের েযােষফ িনেজর ভাই িবন্যামীেনর
গলা ধের কঁাদেলন এবং িবন্যামীনও তঁার গলা ধের কঁাদেলন।
১৫ আর েযােষফ অন্য সব ভাইেকও চুম্বন করেলন ও তােদর
গলা ধের কঁাদেলন; তার পের তঁার ভাইরা তঁার সেঙ্গ আলাপ
করেত লাগেলন। ১৬ আর েযােষেফর ভাইরা এেসেছ, ফেরৗেণর
বািড়েত এই কথা উপিস্থত হেল ফেরৗণ ও তঁার দাসরা সবাই
সন্তুষ্ট হেলন। ১৭ আর ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, "তুিম েতামার
ভাইেদর বল, েতামরা এই কাজ কর; েতামােদর পশুেদর িপেঠ
শস্য চািপেয় কনান েদেশ যাও এবং ১৮ েতামােদর বাবােক ও
িনেজর িনেজর পিরবারেক আমার কােছ িনেয় এস; আিম
েতামােদরেক িমশর েদেশর ভােলা িজিনস েদব, আর েতামরা
েদেশর েবিশ অংশ েভাগ করেব। ১৯ এখন েতামার প্রিত আমার
আেদশ এই, েতামরা এই কাজ কর, েতামরা িনেজর িনেজর
েছেলেমেয়েদর ও স্ত্রীেদর জন্য িমশর েদশ েথেক মালবাহী গািড়
িনেয় িগেয় তােদরেক ও িনেজেদর বাবােক িনেয় এস; ২০ আর
িনেজর িনেজর দ্রব্য সামগ্রীর মমতা েকােরা না, কারণ সমস্ত
িমশর েদেশর ভােলা িজিনস েতামােদরই।" ২১ তখন ইস্রােয়েলর
েছেলরা তাই করেলন এবং েযােষফ ফেরৗেণর আজ্ঞানুসাের
তােদরেক মালবাহী গািড় িদেলন এবং যাত্রা পেথর িজিনসও
িদেলন; ২২ িতিন প্রেত্যক জনেক এক এক েজাড়া বস্ত্র িদেলন,
িকন্তু িবন্যামীনেক িতনেশা রূপার মুদ্রা ও পঁাচ েজাড়া বস্ত্র
িদেলন। ২৩ আর বাবার জন্য এই সব িজিনস পাঠােলন, দশ
গাধােত চািপেয় িমশেরর ভােলা িজিনস এবং বাবার যাত্রাপেথর
জন্য দশ গাধীেত চািপেয় শস্য ও রুিট প্রভৃিত খাবার।
২৪ এইভােব িতিন িনেজর ভাইেদরেক িবদায় করেল তঁারা চেল
েগেলন; িতিন তঁােদরেক বেল িদেলন, "পেথ ঝগড়া কর না।"
২৫ পের তঁারা িমশর েথেক যাত্রা কের কনান েদেশ তােদর বাবা
যােকােবর কােছ উপিস্থত হেলন ২৬ ও তােক বলেলন েযােষফ
এখনও জীিবত আেছ, আবার সমস্ত িমশর েদেশর ওপের েসই
শাসনকতর্ া হেয়েছ, তবুও তঁার হৃদয় িবিস্মত থাকল, কারণ
তঁােদর কথায় তঁার িবশ্বাস হল না। ২৭ িকন্তু েযােষফ তঁােদরেক
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েয সব কথা বেলিছেলন, েস সকল যখন তঁারা তঁােক বলেলন
এবং তঁােক িনেয় যাবার জেন্য েযােষফ েয সব মালগািড়
পািঠেয়িছেলন, তা যখন িতিন েদখেলন, তখন তঁােদর বাবা
যােকােবর আত্মা পুনজর্ীিবত হেয় উঠল। ২৮ আর ইস্রােয়ল
বলেলন, "এই যেথষ্ট; আমার েছেল েযােষফ এখনও জীিবত
আেছ; আিম যাব ও মৃতু্যর আেগ তােক েদখব।

যােকাব সবংেশ িমশের যান।

পের ইস্রােয়ল িনেজর সবর্েস্বর সেঙ্গ যাত্রা কের েবর-
েশবােত আসেলন এবং িনেজর বাবা ইসহােকর

ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য বিলদান করেলন। ২ পের ঈশ্বর রােত
ইস্রােয়লেক দশর্ন িদেয় বলেলন, "েহ যােকাব, েহ যােকাব।"
িতিন উত্তর করেলন, "েদখ, এই আিম।" ৩ তখন িতিন বলেলন,
"আিম ঈশ্বর, েতামার বাবার ঈশ্বর; তুিম িমশের েযেত ভয়
েকােরা না, কারণ আিম েসই জায়গায় েতামােক বড় জািত
করব। ৪ আিমই েতামার সেঙ্গ িমশের যাব এবং আিমই েসখান
েথেক েতামােক িফিরেয়ও আনব, আর েযােষফ েতামার েচােখ
হাত েদেব। ৫ পের যােকাব েবর-েশবা েথেক যাত্রা করেলন।
ইস্রােয়েলর েছেলরা িনেজেদর বাবা যােকাবেক এবং িনেজর
িনেজর েছেলেমেয় ও স্ত্রীেদরেক েসইসব মালবাহী গািড়েত কের
িনেয় েগেলন, যা ফেরৗণ তােদর বহেনর জন্য পািঠেয়িছেলন।
৬ পের তঁারা, যােকাব ও তঁার সমস্ত বংশ, িনেজেদর পশুরা ও
কনান েদেশ উপািজর্ত সব সম্পিত্ত িনেয় িমশর েদেশ েপৗঁছােলন।
৭ এইভােব যােকাব িনেজর েছেল নািত, েমেয় নাতিন প্রভৃিত
সমস্ত বংশেক সেঙ্গ কের িমশের িনেয় েগেলন। ৮ ইস্রােয়লীয়রা,
যােকাব ও তঁার েছেলেমেয়রা, যঁারা িমশের েগেলন, তঁােদর নাম।
যােকােবর বড় েছেল রুেবণ। ৯ রুেবেণর েছেল হেনাক, পললু,
িহেষ্রাণ ও কিমর্। ১০ িশিমেয়ােনর েছেল িযমূেয়ল, যামীন, ওহদ,
যাখীন, েসাহর ও তার কনানীয়া স্ত্রীজাত েছেল েশৗল। ১১ েলিবর
েছেল েগেশর্ান, কহাৎ ও মরাির। ১২ িযহূদার েছেল এর, ওনন,
েশলা, েপরস ও েসরহ। িকন্তু এর ও ওনন কনান েদেশ মারা
িগেয়িছল এবং েপরেসর েছেল িহেষ্রাণ ও হামূল। ১৩ ইষাখেরর
েছেল েতালয়, পূয়, েযাব ও িশেম্রাণ। ১৪ আর সবূলূেনর েছেল
েসরদ, এেলান ও যহেলল। ১৫ তারা েলয়ার সন্তান; িতিন পদ্দন-
অরােম যােকােবর জন্য এেদরেক ও তার েমেয় দীণােক প্রসব
কেরন। যােকােবর এই েছেল েমেয়রা সবশুদ্ধ েতিত্রশ জন।
১৬ আর গােদর েছেল িসিফেয়ান, হিগ, শুনী, ইষেবান, এির,
অেরাদী ও অেরলী। ১৭ আেশেরর েছেল িযম্না, িযশবা, িযশিব,
বিরয় ও তােদর েবান েসরহ। বিরেয়র েছেল েহবর ও মল্কীেয়ল।
১৮ এরা েসই িসল্পার সন্তান, যােক লাবন িনেজর েমেয় েলয়ােক
িদেয়িছেলন; েস যােকােবর জন্য এেদরেক প্রসব কেরিছেলন।
এরা েষাল জন ১৯ আর যােকােবর স্ত্রী রােহেলর েছেল েযােষফ
ও িবন্যামীন। ২০ েযােষেফর েছেল মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম িমশর
েদেশ জেন্মিছল; ওন নগেরর েপাটীেফরঃ যাজেকর েমেয়
আসনৎ তঁার জন্য তােদরেক প্রসব কেরিছেলন। ২১ িবন্যামীেনর
েছেল েবলা, েবখর, অসেবল, েগরা, নামন, এহী, েরাশ, মুপপীম,
হুপপীম ও অদর্ । ২২ এই েচৗদ্দ জন যােকােবর েথেক জন্মােনা

রােহেলর েছেল। ২৩ আর দােনর েছেল হুশীম। ২৪ নপ্তািলর েছেল
যহিসেয়ল, গূিন, েযৎসর ও িশেল্লম। ২৫ এরা েসই িবলহার েছেল,
যােক লাবন িনেজর েমেয় রােহলেক িদেয়িছেলন। েস যােকােবর
জন্য এেদরেক প্রসব কেরিছল; এরা সবশুদ্ধ সাত জন।
২৬ যােকােবর েদহ েথেক সৃিষ্ট েয েলােকরা তঁার সেঙ্গ িমশের
উপিস্থত হল, যােকােবর েছেলর স্ত্রীরা ছাড়া তারা সবশুদ্ধ েছষিট্ট
জন। ২৭ িমশের েযােষেফর েয েছেলরা জেন্মিছল, তারা দইু
জন। যােকােবর আত্মীেয়রা, যারা িমশের েগল, তারা সবশুদ্ধ
সত্তর জন। ২৮ পের আেগ আেগ েগাশেনর পথ েদখবার জেন্য
যােকাব িনেজর আেগ িযহূদােক েযােষেফর কােছ পাঠােলন;
আর তঁারা েগাশন প্রেদেশ েপৗঁছােলন। ২৯ তখন েযােষফ িনেজর
রথ সািজেয় েগাশেন তঁার বাবা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন; আর তােক েদখা িদেয় তঁার গলা ধের অেনকক্ষণ
কঁাদেলন। ৩০ তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, "এখন
স্বচ্ছেন্দ মরব, কারণ েতামার মুখ েদখেত েপলাম, তুিম এখনও
জীিবত আছ। ৩১ পের েযােষফ িনেজর ভাইেদরেক ও বাবার
আত্মীয়েদরেক বলেলন, "আিম িগেয় ফেরৗণেক সংবাদ েদব,
তঁােক বলব, আমার ভাইরা ও বাবার সমস্ত আত্মীয় কনান েদশ
েথেক আমার কােছ এেসেছন; ৩২ তঁারা েভড়াপালক, তঁারা
পশুপাল রােখন; আর তঁােদর গরু ও েভড়ার পাল এবং সব িকছু
এেনেছন।" ৩৩ তােত ফেরৗণ েতামােদরেক েডেক যখন িজজ্ঞাসা
করেবন, "েতামােদর ব্যবসা িক?" ৩৪ তখন েতামরা বলেব,
"আপনার এই দাসরা পূবর্পুরুষেদর েছেলেবলা েথেক আজ
পযর্ন্ত পশুপাল েরেখ আসেছ;" তােত েতামরা েগাশন প্রেদেশ
বাস করেত পারেব; কারণ পশুপালক মােত্রই িমশরীয়েদর ঘৃণার
িজিনস।

পের েযােষফ িগেয় ফেরৗণেক সংবাদ িদেলন,
বলেলন, আমার বাবা ও ভাইেয়রা িনেজর িনেজর

গরু ও েভড়ার পাল এবং সব িকছু কনান েদশ েথেক িনেয়
এেসেছন; আর েদখুন, তঁারা েগাশন প্রেদেশ আেছন। ২ আর
িতিন িনেজর ভাইেদর মেধ্য পঁাচ জনেক িনেয় ফেরৗেণর সামেন
উপিস্থত করেলন। ৩ তােত ফেরৗণ েযােষেফর ভাইেদরেক
িজজ্ঞাসা করেলন, "েতামােদর ব্যবসায় িক?" তঁারা ফেরৗণেক
বলেলন, "আপনার এই দাসরা পূবর্পুরুষেদর সময় েথেকই
পশুপালক। ৪ তঁারা ফেরৗণেক আেরা বলেলন, "আমরা এই
েদেশ বাস করেত এেসিছ, কারণ আপনার এই দাসেদর
পশুপােলর চরাণী হয় না, কারণ কনান েদেশ অিত ভারী দিূভর্ ক্ষ
হেয়েছ; অতএব অনুেরাধ কির, আপনার এই দাসেদরেক েগাশন
প্রেদেশ বাস করেত িদন।" ৫ ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন,
"েতামার বাবা ও ভাইরা েতামার কােছ এেসেছ; ৬ িমশর েদশ
েতামার সামেন আেছ; েদেশর ভােলা জায়গায় িনেজর বাবা ও
ভাইেদরেক বাস করাও; তারা েগাশন প্রেদেশ বাস করুক; আর
যিদ তােদর মেধ্য কাউেক কাউেকও কােজ দক্ষ েলাক বেল
জান, তেব তােদরেক আমার পশুপােলর পিরচারক পেদ িনযুক্ত
কর। ৭ পের েযােষফ িনেজর বাবা যােকাবেক এেন ফেরৗেণর
সামেন উপিস্থত করেলন, আর যােকাব ফেরৗণেক আশীবর্াদ
করেলন। ৮ তখন ফেরৗণ যােকাবেক িজজ্ঞাসা করেলন,
"আপনার কত বছর বয়স হেয়েছ?" ৯ যােকাব ফেরৗণেক

আিদপুস্তক। ৪৫:২৮ ৩৮ আিদপুস্তক। ৪৭:৯



৪৮

বলেলন, "আমার প্রবাসকােলর একেশা িত্রশ বছর হেয়েছ;
আমার জীবেনর সময় অল্প ও কষ্টকর হেয়েছ এবং আমার
পূবর্পুরুষেদর প্রবাসকােলর আয়ুর সমান হয়িন। ১০ পের যােকাব
ফেরৗণেক আশীবর্াদ কের তঁার সামেন েথেক িবদায় িনেয় চেল
েগেলন। ১১ তখন েযােষফ ফেরৗেণর আেদশ অনুযায়ী িমশর
েদেশর উত্তম অঞ্চেল, রািমেষষ প্রেদেশ, অিধকার িদেয় িনেজর
বাবা, ও ভাইেদরেক বিসেয় িদেলন। ১২ আর েযােষফ িনেজর
বাবা ও ভাইেদরেক এবং বাবার সমস্ত আত্মীয়েদরেক তােদর
পিরবার অনুসাের খাবার িদেয় প্রিতপালন করেলন।

েযােষেফর িমশর েদশ শাসন।

১৩ েসই সমেয় সমস্ত েদেশ খাবার িছল না, কারণ অিত ভারী
দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল, তােত িমশর েদশ ও কনান েদশ দিূভর্ েক্ষর জন্য
অবসন্ন হেয় পড়ল। ১৪ আর িমশর েদেশ ও কনান েদেশ যত
রূপা িছল, েলােক তা িদেয় শস্য েকনােত েযােষফ েসই সমস্ত
রূপা সংগ্রহ কের ফেরৗেণর ভান্ডাের আনেলন। ১৫ িমশর েদেশ
ও কনান েদেশ রূপা ব্যয় হেয় েগেল িমশরীেয়রা সবাই
েযােষেফর কােছ এেস বলল, "আমােদরেক খাবার িদন,
আমােদর রূপা েশষ হেয় িগেয়েছ বেল আমরা িক আপনার
সামেন মারা যাব?" ১৬ েযােষফ বলেলন, "েতামােদর পশু দাও;
যিদ রূপা েশষ হেয় থােক, তেব েতামােদর পশুর পিরবেতর্
েতামােদরেক খাবার েদব। ১৭ তখন তারা েযােষেফর কােছ
িনেজর িনেজর পশু আনেল েযােষফ অশ্ব, েমষপাল, গরুর পাল
ও গাধােদর পিরবেতর্  তােদরেক খাবার িদেত লাগেলন; এইভােব
েযােষফ তােদর সমস্ত পশু িনেয় েসই বছর খাবার িদেয় তােদর
চািলেয় িদেলন। ১৮ আর েসই বছর চেল েগেল িদ্বতীয় বছের
তারা তঁার কােছ এেস বলল, "আমরা প্রভু েথেক িকছু েগাপন
করব না; আমােদর সমস্ত রূপা েশষ হেয় িগেয়েছ এবং পশুধনও
প্রভুরই হেয়েছ; এখন প্রভুর সামেন আর িকছুই বািক েনই, শুধু
আমােদর শরীর ও জিম আেছ। ১৯ আমরা িনেজর িনেজর
ভূিমর সেঙ্গ িনেজেদর েচােখর সামেন েকন মারা যাব? আপিন
খাবার িদেয় আমােদরেক ও আমােদর ভূিম িকেন িনন; আমরা
িনেজর িনেজর ভূিমর সেঙ্গ ফেরৗেণর দাস হব; আর
আমােদরেক বীজ িদন, তা হেল আমরা বঁাচব, মারা যাব না,
ভূিমও নষ্ট হেব না। ২০ তখন েযােষফ িমশেরর সমস্ত ভূিম
ফেরৗেণর জেন্য িকনেলন, কারণ দিূভর্ ক্ষ তােদর অসহ্য হওয়ােত
িমস্রীেয়রা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর েক্ষত্র িবক্রয় করল।
২১ অতএব মািট ফেরৗেণর হল। আর িতিন িমশেরর এক সীমা
েথেক অন্য সীমা পযর্ন্ত প্রজােদরেক নগের নগের প্রবাস
করােলন। ২২ িতিন েকবল যাজকেদর ভূিম িকনেলন না, কারণ
ফেরৗণ যাজকেদরেক বৃিত্ত িদেতন এবং তারা ফেরৗেণর েদওয়া
বৃিত্ত েভাগ করত; এই জন্য িনেজর িনেজর ভূিম িবক্রয় করল
না। ২৩ পের েযােষফ প্রজােদরেক বলেলন, "েদখ, আিম আজ
েতামােদরেক ও েতামােদর ভূিম ফেরৗেণর জেন্য িকনলাম। েদখ,
এই বীজ িনেয় মািটেত বপন কর; ২৪ তােত যা যা উৎপন্ন হেব,
তঁার পঞ্চমাংশ ফেরৗণেক দাও, অন্য চার অংশ েক্ষেত্রর বীেজর
জেন্য এবং িনেজেদর ও আত্মীয়েদর ও িশশুেদর খােদ্যর জেন্য
েতামােদরই থাকেব। ২৫ তােত তারা বলল, "আপিন আমােদর

প্রাণ রক্ষা করেলন; আমােদর প্রিত আপনার অনুগ্রহদিৃষ্ট েহাক,
আমরা ফেরৗেণর দাস হব। ২৬ িমশেরর ভূিমর সম্বেন্ধ েযােষফ
এই ব্যবস্থা ৈতরী কেরন, আর এটা আজও পযর্ন্ত চলেছ েয,
পঞ্চমাংশ ফেরৗণ পােবন; েকবল যাজকেদর ভূিম ফেরৗেণর
হয়িন। ২৭ আর ইস্রােয়ল িমশর েদেশ, েগাশন অঞ্চেল বাস করল,
তারা েসখােন অিধকার েপেয় ফলবন্ত ও অিত বহুবংশ হেয়
উঠল।

যােকাব েযােষেফর দইু েছেলেক আশীবর্াদ কেরন।

২৮ িমশর েদেশ যােকাব সেতেরা বছর জীিবত থাকেলন;
যােকােবর আয়ুর পিরমাণ একেশা সাতচিল্লশ বছর হল। ২৯ পের
ইস্রােয়েলর মরণ িদন সিন্নকট হল। তখন িতিন িনেজর েছেল
েযােষফেক েডেক বলেলন, "আিম যিদ েতামার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ
েপেয় থািক, তেব অনুেরাধ কির, তুিম আমার উরুর নীেচ হাত
দাও এবং আমার প্রিত সদয় ও সত্য ব্যবহার কর; িমশের
আমােক কবর িদও না। ৩০ আিম যখন িনেজর পূবর্পুরুষেদর
কােছ শয়ন করব, তখন তুিম আমােক িমশর েথেক িনেয় িগেয়
তঁােদর কবরস্থােন কবর িদেয়া। েযােষফ বলেলন, "আপিন যা
বলেলন, তাই করব।" ৩১ আর যােকাব তঁােক শপথ করেত
বলেল িতিন তঁার কােছ শপথ করেলন। তখন ইস্রােয়ল তঁার
িবছানার িদেক প্রণাম করেলন।

এ সব ঘটনা হেল পর েকউ েযােষফেক বলল,
"েদখুন, আপনার বাবা অসুস্থ;" তােত িতিন িনেজর

দইু েছেল মনঃিশ ও ইফ্রিয়মেক সেঙ্গ িনেয় েগেলন। ২ তখন েকউ
যােকাবেক সংবাদ িদেয় বলল, "েদখুন, আপনার েছেল েযােষফ
এেসেছন; তােত ইস্রােয়ল িনেজেক সবল কের শয্যায় উেঠ
বসেলন। ৩ আর যােকাব েযােষফেক বলেলন, "কনান েদেশ,
লুস নামক জায়গায়, সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক দশর্ন িদেয়
আশীবর্াদ কেরিছেলন ৪ ও বেলিছেলন, "েদখ, আিম েতামােক
ফলবান ও বহুবংশ করব, আর েতামার েথেক জািতসমাজ সৃিষ্ট
করব এবং েতামার ভাবী বংশেক িচরস্থায়ী অিধকােরর জন্য এই
েদশ েদব। ৫ আর িমশের েতামার কােছ আমার আসবার আেগ
েতামার েয দইু েছেল িমশর েদেশ জেন্মেছ, তারা আমারই;
রুেবন ও িশিমেয়ােনর মেতা ইফ্রিয়ম ও মনঃিশও আমারই হেব।
৬ িকন্তু তুিম এেদর পের যােদর জন্ম িদেয়ছ, েতামার েসই
বংশধেররা েতামারই হেব এবং এই দইু ভাইেয়র নােম এেদরই
অিধকাের আখ্যাত হেব। ৭ আর পদ্দন েথেক আমার আসবার
সমেয় কনান েদেশ রােহল ইফ্রােথ েপৗঁছাবার অল্প পথ থাকেত
পেথর মেধ্য আমার কােছ মারা েগেলন; তােত আিম েসখােন,
ইফ্রােথর, অথর্াৎ ৈবৎেলহেমর, পেথর পােশ তঁার কবর িদলাম।
৮ পের ইস্রােয়ল েযােষেফর দইু েছেলেক েদেখ িজজ্ঞাসা
করেলন, "এরা েক?" ৯ েযােষফ বাবােক বলেলন, "এরা আমার
েছেল, যােদরেক ঈশ্বর এই েদেশ আমােক িদেয়েছন।" তখন
িতিন বলেলন, "অনুেরাধ কির, এেদরেক আমার কােছ আন,
আিম এেদরেক আশীবর্াদ করব।" ১০ তখন ইস্রােয়ল বাধর্েক্যর
জন্য ক্ষীণ দিৃষ্ট হওয়ােত েদখেত েপেলন না; আর তারা কােছ
আসেল িতিন তােদরেক চুম্বন ও আিলঙ্গন করেলন। ১১ পের
ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, "আিম েভেবিছলাম, েতামার মুখ
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আর েদখেত পাব না; িকন্তু েদখ, ঈশ্বর আমােক েতামার বংশও
েদখােলন।" ১২ তখন েযােষফ দইু জানুর মধ্য েথেক তােদরেক
েবর করেলন ও ভূিমেত মুখ িদেয় প্রণাম করেলন। ১৩ পের
েযােষফ দইু জনেক িনেয় িনেজর ডান হাত িদেয় ইফ্রিয়মেক ধের
ইস্রােয়েলর বামিদেক ও বাম হাত িদেয় মনঃিশেক ধের
ইস্রােয়েলর ডানিদেক তঁার কােছ উপিস্থত করেলন। ১৪ তখন
ইস্রােয়ল ডান হাত বািড়েয় েছাট েছেল ইফ্রিয়েমর মাথায় িদেলন
এবং বাম হাত মনঃিশর মাথায় রাখেলন। এ তার িবেবচনা সম্পন্ন
বাহুচালন, কারণ মনঃিশ প্রথমজাত। ১৫ পের িতিন েযােষফেক
আশীবর্াদ কের বলেলন, "েসই ঈশ্বর, যঁার সামেন আমার
পূবর্পুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাক যাতায়াত করেতন েসই ঈশ্বর, িযিন
প্রথম েথেক আজ পযর্ন্ত আমার পালক হেয় আসেছন ১৬ েসই
দতূ, িযিন আমােক সমস্ত িবপদ েথেক মুক্ত কেরেছন িতিনই এই
েছেল দিুটেক আশীবর্াদ করুন। এেদর মাধ্যেম আমার নাম ও
আমার পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর ও ইসহােকর নাম আখ্যাত েহাক
এবং এরা েদেশর মেধ্য বহুেগাষ্ঠী েহাক। ১৭ তখন ইফ্রিয়েমর
মাথায় বাবা ডান হাত িদেয়েছন েদেখ েযােষফ অসন্তষ্ট হেলন,
আর িতিন ইফ্রিয়েমর মাথা েথেক মনঃিশর মাথায় রাখার জন্য
বাবার হাত তুেল ধরেলন। ১৮ েযােষফ বাবােক বলেলন, "বাবা,
এমন না, এই প্রথমজাত, এরই মাথায় ডান হাত িদন।" ১৯ িকন্তু
তঁার বাবা অসম্মত হেয় বলেলন, "বৎস তা আিম জািন, আিম
জািন, এও এক জািত হেব এবং মহানও হেব, তবুও এর েছাট
ভাই এর েথেকও মহান হেব ও তার বংশ বহুেগাষ্ঠী হেব।"
২০ েসই িদন িতিন তঁােদরেক আশীবর্াদ কের বলেলন, "ইস্রােয়ল
েতামার নাম কের আশীবর্াদ করেব, বলেব, ঈশ্বর েতামােক
ইফ্রিয়েমর ও মনঃিশর সমান করুন।" এইভােব িতিন মনঃিশ
েথেক ইফ্রিয়মেক অগ্রগন্য করেলন। ২১ পের ইস্রােয়ল
েযােষফেক বলেলন, "েদখ, আিম মারা যািচ্ছ; িকন্তু ঈশ্বর
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন ও েতামােদরেক আবার েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর েদেশ িনেয় যােবন। ২২ আর েতামার ভাইেদর
েথেক এক অংশ েতামােক েবশী িদলাম; তা আিম িনেজর
তেরায়াল ও ধনুেকর মাধ্যেম ইেমারীয়েদর হাত েথেক িনেয়িছ।

যােকাব েছেলেদরেক আশীবর্াদ কেরন।

পের যােকাব িনেজর েছেলেদরেক েডেক বলেলন,
"েতামরা একজায়গায় জেড়া হও, পরবতর্ীকােল

েতামােদর প্রিত যা ঘটেব, তা েতামােদরেক বলিছ। ২ যােকােবর
েছেলরা, সমেবত হও, েশান, েতামােদর বাবা ইস্রােয়েলর বাক্য
েশান। ৩ রুেবন, তুিম আমার প্রথমজাত, আমার বল আমার
শিক্তর প্রথম ফল মিহমার প্রাধান্য ও পরাক্রেমর প্রাধান্য। ৪ তুিম
[তপ্ত] জেলর মেতা চঞ্চল, েতামার প্রাধান্য থাকেব না; কারণ
তুিম িনেজর বাবার িবছানায় িগেয়িছেল; তখন অপিবত্র কাজ
কেরিছেল; েস আমার িবছানায় িগেয়িছল। ৫ িশিমেয়ান ও েলিব
দইু ভাই; তােদর খড়গ েদৗরােত্ম্যর অস্ত্র। ৬ েহ আমার প্রাণ!
তঁােদর সভায় েযও না; েহ আমার েগৗরব! তােদর সমােজ েযাগ
িদও না; করণ তারা রােগ নরহত্যা করল, েস্বচ্ছাচারীতায় ষঁােড়র
িশরা েছদন করল। ৭ অিভশপ্ত তােদর রাগ, কারণ তা প্রচণ্ড;

তােদর েকাপ, কারণ তা িনষু্ঠর; আিম তঁােদরেক যােকােবর মেধ্য
িবভাগ করব, ইস্রােয়েলর মেধ্য িছন্নিভন্ন করব। ৮ িযহূদা, েতামার
ভােয়রা েতামারই স্তব করেব; েতামার হাত েতামার শত্রুেদর ঘাড়
ধরেব; েতামার বাবার েছেলরা েতামার সামেন নত হেব। ৯ িযহূদা
িসংহশাবক; বৎস, তুিম িশকার েথেক উেঠ আসেল; েস শুেয়
পড়ল, গঁুিড় মারল, িসংেহর মেতা ও িসংহীর মেতা; েক তঁােক
উঠােব? ১০ িযহূদা েথেক রাজদণ্ড যােব না, তার পােয়র মেধ্য
েথেক িবচারদন্ড যােব না, েয পযর্ন্ত শীেলা না আেসন; জািতরা
তঁারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করেব। ১১ েস আঙ্গরু গােছ িনেজর
গাধী বঁাধেব, ভােলা আঙ্গরু গােছ িনেজর বাচ্চা েঘাড়া বঁাধেব; েস
আঙ্গরু রেস িনেজর পিরচ্ছদ েকেচেছ, আঙ্গেুরর রেক্ত িনেজর
কাপড় েকেচেছ। ১২ তার েচাখ আঙ্গরু রেস রক্তবণর্, তার দঁাত
দেুধ সাদা রেঙর। ১৩ সবূলূন সমুদ্র-তীের বাস করেব, তা
জাহােজর জন্য বন্দর হেব, সীেদান পযর্ন্ত তার সীমা হেব।
১৪ ইষাখর বলবান গাধা, েস েখঁায়ােড়র মেধ্য শয়ন কের। ১৫ েস
েদখল, িবশ্রােমর জায়গা ভােলা, েদখল, এই েদশ আনন্দময়,
তাই ভার বহন করেত কঁাধ েপেত িদল, আর করাধীন দাস হল।
১৬ দান িনেজর প্রজােদর িবচার করেব, ইস্রােয়েলর এক বংেশর
মেতা। ১৭ দান পেথ অবিস্থত সাপ, েস মােগর্ অবিস্থত িবষাক্ত
সাপ, েয েঘাড়ার পােয় দংশন কের, আর আেরাহী িপছেন পেড়
যায়। ১৮ সদাপ্রভু আিম েতামার পিরত্রােণর অেপক্ষায় আিছ।
১৯ গাদেক ৈসন্যদল আঘাত করেব; িকন্তু েস তােদর িপছন িদেক
আঘাত করেব। ২০ আেশর েথেক অিত ভােলা খাবার জন্মােব;
েস রাজার সুস্বাদ ুখাদ্য জিুগেয় েদেব। ২১ নপ্তািল মুক্ত হিরণী, েস
মেনাহর বাক্য বেল। ২২ েযােষফ ফলবান গােছর শাখা,
জলপ্রবােহর পােশ অবিস্থত ফলবান গােছর শাখা; তার শাখা
সকল পঁািচল অিতক্রম কের। ২৩ ধনুকধারীরা তােক কিঠন কষ্ট
িদেয়িছল, বােণর আঘােত তােক উৎপীড়ন কেরিছল; ২৪ িকন্তু
তার ধনুক দঢ়ৃ থাকল, তার হােতর বাহুযুগল বলবান থাকল,
যােকােবর একবীেরর হােতর মাধ্যেম, িযিন ইস্রােয়েলর পালক ও
ৈশল, তঁার মাধ্যেম, ২৫ েতামার িপতার েসই ঈশ্বেরর মাধ্যেম, িযিন
েতামােক সাহায্য করেবন, েসই সবর্শিক্তমােনর মাধ্যেম, িযিন
েতামােক আশীবর্াদ করেবন, উপের অবিস্থত আকাশ েথেক
িনঃসৃত আশীবর্ােদ, অেধািবস্তীণর্ জলিধ েথেক িনঃসৃত
আশীবর্ােদ, স্তন ও গভর্  েথেক িনঃসৃত আশীবর্ােদ। ২৬ আমার
পূবর্পুরুষেদর আশীবর্াদ অেপক্ষা েতামার বাবার আশীবর্াদ
উৎকৃষ্ট। তা িচরন্তন িগিরমালার সীমা পযর্ন্ত ব্যাপ্ত; তা আসেব
েযােষেফর মাথায়, ভাইেদর েথেক পৃথককৃেতর মাথার তালুেত।
২৭ িবন্যামীন কু্ষধাতর্  েনকেড়র সমান; সকােল েস িশকার খােব,
সন্ধ্যাকােল েস লুেটর িজিনস ভাগ করেব। ২৮ এরা সবাই
ইস্রােয়েলর বােরা বংশ; এেদর বাবা আশীবর্াদ করবার সমেয় এই
কথা বলেলন; এেদর প্রেত্যক জনেক িবেশষ িবেশষ আশীবর্াদ
করেলন।

যােকােবর ও েযােষেফর মৃতু্য।

২৯ পের যােকাব তঁােদরেক আেদশ িদেয় বলেলন, আিম িনেজর
েলাকেদর কােছ সংগৃহীত হেত প্রস্তুত। েহতীয় ইেফ্রােণর েক্ষেত
অবিস্থত গুহােত আমার পূবর্পুরুষেদর কােছ আমার কবর িদও;

আিদপুস্তক। ৪৮:১২ ৪০ আিদপুস্তক। ৪৯:২৯
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৩০ েসই গুহা কনান েদেশ মিম্রর কােছ মকেপলা েক্ষেত্র অবিস্থত;
আব্রাহাম েহতীয় ইেফ্রােণর কােছ তা কবরস্থােনর অিধকােরর
জন্য িকেনিছেলন। ৩১ েসই জায়গায় অব্রাহােমর ও তঁার স্ত্রী
সারার কবর হেয়েছ, েসই জায়গায় ইসহােকর ও তঁার স্ত্রী
িরিবকার কবর হেয়েছ এবং েসই স্থােন আিমও েলয়ার কবর
িদেয়িছ; ৩২ েসই েক্ষেত্র ও তঁার মধ্যবত্তর্ী গুহা েহেতর েলাকেদর
কােছ েকনা হেয়িছল। ৩৩ যােকাব িনেজর েছেলেদর প্রিত
আেদশ েশষ করেল পর শয্যােত দইু পা জেড়া করেলন ও
প্রাণত্যাগ কের িনেজর েলাকেদর কােছ িফের েগেলন।

তখন েযােষফ িনেজর বাবার মুেখ মুখ িদেয় কঁাদেলন
ও তােক চুম্বন করেলন। ২ আর েযােষফ িনেজর

বাবার েদেহ ক্ষয়-িনবারক দ্রব্য িদেত িনেজর দাস
িচিকৎসকেদরেক আেদশ করেলন, তােত িচিকৎসেকরা
ইস্রােয়েলর েদেহ ক্ষয়-িনবারক দ্রব্য িদল। ৩ তারা েসই কােজ
চিল্লশ িদন কাটাল, কারণ েসই ক্ষয়-িনবারক দ্রব্য িদেত চিল্লশ
িদন লােগ; আর িমশরীেয়রা তঁার জেন্য সত্তর িদন ধের কঁাদল।
৪ েসই েশােকর িদন চেল েগেল েযােষফ ফেরৗেণর
আত্মীয়েদরেক বলেলন, "যিদ আিম আপনােদর দিৃষ্টেত অনুগ্রহ
েপেয় থািক, তেব ফেরৗেণর কােন এই কথা বলুন, ৫ আমার বাবা
আমােক শপথ কিরেয় বেলেছন, েদখ, আিম যািচ্ছ, কনান েদেশ
আমার জন্য েয কবর খনন কেরিছ, তুিম আমােক েসই কবের
েরেখা। অতএব অনুেরাধ কির, আমােক েযেত িদন; আিম
িপতােক কবর িদেয় আবার আসব।" ৬ ফেরৗণ বলেলন, "যাও,
েতামার বাবা েতামােক েয শপথ কিরেয়েছন, তুিম েসই অনুসাের
তঁার কবর দাও। ৭ পের েযােষফ িনেজর বাবার কবর িদেত যাত্রা
করেলন; আর ফেরৗেণর দাসরা সবাই তঁার বািড়র প্রাচীনরা ও
িমশর েদেশর প্রাচীেনরা সবাই এবং েযােষেফর সব পিরবার,
৮ তঁার ভাইরা ও তঁার বাবার বংশধর তঁার সেঙ্গ েগেলন; তারা
েগাশন প্রেদেশ শুধু তঁােদর েছেল েমেয়রা, েভড়ার পাল ও গরুর
পাল েরেখ েগেলন। ৯ তঁার সেঙ্গ রথ ও অশ্বােরাহীরা েগল; অিত
ভারী সমােরাহ হল। ১০ পের তঁারা যদর্ েনর পাের অবিস্থত
আটেদর খামাের উপিস্থত হেয় েসখােন ভীষণ েশাক কের
কঁাদেলন; েযােষফ েসই জায়গায় বাবার উেদ্দেশ্য সাত িদন েশাক
করেলন। ১১ আটেদর খামাের তঁােদর েসরকম েশাক েদেখ েসই
েদশিনবাসী কনানীেয়রা বলল, "িমশরীয়েদর এ অিত দারুন
েশাক;" এই জেন্য যদর্নপাের অবিস্থত েসই জায়গা আেবল-
িমস্রয়ীম [িমশরীয়েদর েশাক] নােম আখ্যাত হল। ১২ যােকাব
িনেজর েছেলেদরেক েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, তঁারা েসই

অনুসাের তঁার সৎকার করেলন। ১৩ ফেল তঁার েছেলরা তােক
কনান েদেশ িনেয় েগেলন এবং মিম্রর সামেন অবিস্থত মকেপলা
েক্ষেতর মাঝখােনর গুহােত তঁার কবর িদেলন, যা অব্রাহাম
েক্ষতসহ কবরস্থােনর অিধকােরর জন্য েহতীয় ইেফ্রােণর কাছ
েথেক িকেনিছেলন। ১৪ বাবার কবর হেল পর েযােষফ, তঁার
ভাইরা এবং যত েলাক তঁার বাবার কবর িদেত তঁার সেঙ্গ
িগেয়িছেলন, সবাই িমশের িফের আসেলন। ১৫ আর বাবার মৃতু্য
হল েদেখ েযােষেফর ভাইেয়রা বলেলন, "হয় েতা েযােষফ
আমােদরেক ঘৃণা করেব, আর আমরা তঁার েয সব অপকার
কেরিছ, তঁার সম্পূণর্ প্রিতফল আমােদরেক েদেব। ১৬ আর তারা
েযােষেফর কােছ এই কথা বেল পাঠােলন, "েতামার বাবা মৃতু্যর
আেগ এই আেদশ িদেয়িছেলন", ১৭ েতামরা েযােষফেক এই
কথা বল, "েতামার ভাইরা েতামার অপকার কেরেছ, িকন্তু
অনুেরাধ কির, তুিম তােদর েসই অধমর্ ও পাপ ক্ষমা কর।
অতএব এখন আমরা অনুেরাধ কির, েতামার বাবার ঈশ্বেরর এই
দাসেদর অধমর্ ক্ষমা কর। তােদর এই কথায় েযােষফ কঁাদেত
লাগেলন। ১৮ পের তার ভােয়রা িনেজরা িগেয় তঁার সামেন নত
হেয় বলেলন, "েদখ, আমরা েতামার দাস।" ১৯ তখন েযােষফ
তঁােদরেক বলেলন, "ভয় কর না, আিম িক ঈশ্বেরর প্রিতিনিধ?
২০ েতামরা আমার িবরুেদ্ধ অিনষ্ট কল্পনা কেরিছেল বেট, িকন্তু
ঈশ্বর তা মঙ্গেলর কল্পনা করেলন; আজ েযমন েদখছ, এইভােব
অেনক েলােকর প্রাণ রক্ষা করাই তঁার উেদ্দশ্য িছল। ২১ েতামরা
এখন ভীত হেয়া না, আিমই েতামােদরেক ও েতামােদর েছেল
েমেয়েদরেক প্রিতপালন করব।" এইভােব িতিন তঁােদরেক সান্ত্বনা
করেলন ও ভােলা কথা বলেলন। ২২ পের েযােষফ ও তঁার বাবার
বংশ িমশের বাস করেত থাকেলন এবং েযােষফ একশ দশ বছর
জীিবত থাকেলন। ২৩ েযােষফ ইফ্রিয়েমর নািত পযর্ন্ত েদখেলন;
মনঃিশর মাখীর নামক েছেলর েছেলেমেয়রাও েযােষেফর েকােল
জন্ম িনল। ২৪ পের েযােষফ িনেজর ভাইেদরেক বলেলন, "আিম
মরিছ িকন্তু ঈশ্বর অবশ্য েতামােদর পিরচালনা করেবন এবং
অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর কােছ েয েদশ িদেত শপথ
কেরেছন েতামােদরেক এ েদশ েথেক ঐ েদেশ িনেয় যােবন।
২৫ আর েযােষফ ইস্রােয়লীয়েদরেক এই শপথ করােলন,
বলেলন, "ঈশ্বর অবশ্য েতামােদর পিরচালনা করেবন, আর
েতামরা এ জায়গা েথেক আমার অিস্থ িনেয় যােব। ২৬ েযােষফ
একেশা দশ বছর বয়েস মারা েগেলন; আর েলােকরা তঁার েদেহ
ক্ষয়-িনবারক দ্রব্য িদেয় তা িমশর েদেশ এক মৃতেদহ রাখার
বাক্সর মেধ্য রাখল।
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ইস্রােয়লীয়েদর বৃিদ্ধ ও িনযর্াতন েভাগ।

ইস্রােয়েলর েছেলরা, যঁারা িমশর েদেশ িগেয়িছেলন,
পিরবােরর সবাই যােকােবর সেঙ্গ িগেয়িছেলন, তঁােদর

নাম হল; ২ রূেবন, িশিমেয়ান, েলিব ও িযহূদা, ৩ ইষাখর, সবূলূন
ও িবন্যামীন, ৪ দান, নপ্তািল, গাদ ও আেশর। ৫ যােকােবর বংশ
েথেক েমাট সত্তর জন মানুষ িছল; আর েযােষফ িমশেরই
িছেলন। ৬ পের েযােষফ, তঁার ভােয়রা ও েসই সমেয়র সমস্ত
েলাক মারা েগেলন।

৭ আর ইস্রােয়েলর সন্তােনরা ফলবান হল, সংখ্যায় অেনক
বৃিদ্ধ েপল, খুব শিক্তশালী হেয় উঠল এবং তােদর মাধ্যেম েদশ
ভের েগল। ৮ পের িমশের এক নতুন রাজা উঠেলন, িযিন
েযােষফেক িচনেতন না। ৯ িতিন তঁার প্রজােদরেক বলেলন,
“েদখ, আমােদর েথেক ইস্রােয়েলর সন্তানরা সংখ্যায় েবিশ ও
শিক্তশালী; ১০ এস, আমরা তােদর সেঙ্গ বুিদ্ধর সেঙ্গ ব্যবহার
কির, নাহেল তারা বৃিদ্ধ পােব এবং যুেদ্ধর সময় তারাও শত্রুেদর
দেল েযাগ িদেয় আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের এবং এই েদশ েথেক
চেল যায়।” ১১ অতএব তারা কিঠন পিরশ্রম কিরেয় তােদর কষ্ট
েদবার জন্য তােদর উপের শাসকেদরেক িনযুক্ত করল। আর
তারা ফেরৗেণর জন্য ভান্ডােরর নগর, িপেথাম ও রািমেষষ ৈতরী
করল। ১২ িকন্তু তারা তােদর মাধ্যেম যত দঃুখ েপল, ততই বৃিদ্ধ
েপেত ও ছিড়েয় পড়েত লাগল; তাই ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য
তারা খুব িচিন্তত হেয় পড়ল। ১৩ আর িমশরীেয়রা িনষু্ঠর ভােব
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক দােসর মত কাজ করােলা; ১৪ তারা কাদা
ৈতিরর কােজ, ইট ও েক্ষেতর সমস্ত কােজ দােসর মত খািটেয়
তােদর জীবন কষ্টকর কের তুলল। তারা তােদর িদেয় েয সব
দােসর কাজ করােতা, েস সমস্ত িনষু্ঠর ভােব করােতা।

১৫ পের িমশেরর রাজা িশফ্রা ও পূয়া নােম দইু ইব্রীয় ধাত্রীেক
এই কথা বলেলন, ১৬ “েয সমেয় েতামরা ইব্রীয় স্ত্রীেদর ধাত্রীর
কাজ করেব ও তােদরেক প্রসেবর সময় েদখেব, যিদ েছেল হয়,
তােক হত্যা করেব; আর যিদ েমেয় হয়, তােক জীিবত রাখেব।”
১৭ িকন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরেক ভয় করত, সুতরাং িমশেরর রাজার
আেদশ না েমেন েছেল সন্তানেদরেক জীিবত রাখত। ১৮ তাই
িমশেরর রাজা েসই ধাত্রীেদর েডেক বলেলন, “এ রকম কাজ
েকন কেরছ? েছেল সন্তানেদরেক েকন জীিবত েরেখছ?”
১৯ ধাত্রীরা ফেরৗণেক উত্তের বলল, “ইব্রীয় স্ত্রীেলােকরা িমশরীয়
স্ত্রীেলাকেদর মত নয়; তারা বলবতী, তােদর কােছ ধাত্রী যাবার
আেগই তােদর প্রসব হয়।” ২০ তাই ঈশ্বর ঐ ধাত্রীেদর মঙ্গল
করেলন এবং েলােকরা বৃিদ্ধ েপেয় খুব শিক্তশালী হল। ২১ েসই
ধাত্রীরা ঈশ্বরেক ভয় করত বেল িতিন তােদর বংেশর বৃিদ্ধ

করেলন। ২২ পের ফেরৗণ তঁার সব প্রজােক এই আেদশ িদেলন,
“েতামরা [ইব্রীয়েদর] জন্ম েনওয়া প্রেত্যক েছেলেক নদীেত
েফেল েদেব, িকন্তু প্রেত্যক েমেয়েক জীিবত রাখেব।”

েমািশর বণর্না।

আর েলিবর বংেশর এক পুরুষ িগেয় এক েলবীয়
েমেয়েক িবেয় করেলন। ২ আর েসই স্ত্রী গভর্ বতী হেয়

একিট েছেলর জন্ম িদেলন ও িশশুিটেক সুন্দর েদেখ িতন মাস
লুিকেয় রাখেলন। ৩ পের আর লুকােত না েপের িতিন এক নেলর
ঝুিড় িনেয় িপচ েতল ও আলকাতরা মািখেয় তার মেধ্য
েছেলিটেক রাখেলন ও নদীর তীের নলবেন েসিট রাখেলন।

৪ আর তার িক দশা হয়, তা েদখবার জন্য তার িদিদ দেূর
দঁািড়েয় থাকেলা। ৫ পের ফেরৗেণর েমেয় স্নােনর জন্য নদীেত
আসেলন এবং তঁার সঙ্গীরা নদীর তীের েবড়ািচ্ছল; আর িতিন
নল বেনর মেধ্য ঐ ঝুিড় েদেখ তঁার দাসীেক েসটা আনেত
পাঠােলন। ৬ তারপর ঝুিড় খুেল িশশুিটেক েদখেলন েয, েছেলিট
কঁাদেছ; তার প্রিত িতিন দয়া েদিখেয় বলেলন, “এটা ইব্রীয়েদর
েছেল।” ৭ তখন তার িদিদ ফেরৗেণর েমেয়েক বলল, “আিম
িগেয় িক আপনার জন্য এই েছেলেক দধু েদবার জন্য একিট
ইব্রীয় স্ত্রীেলাকেক আপনার কােছ েডেক আনব?” ৮ ফেরৗেণর
েমেয় বলেলন, “যাও।” তখন েসই েমেয়িট িগেয় েছেলিটর মােক
েডেক আনল। ৯ ফেরৗেণর েমেয় তঁােক বলেলন, “তুিম এই
েছেলিটেক িনেয় আমার হেয় দধু পান করাও; আিম েতামােক
েবতন েদব।” তােত েসই স্ত্রী েছেলিটেক িনেয় দধু পান করােত
লাগেলন। ১০ পের েছেলিট বড় হেল িতিন তােক িনেয় ফেরৗেণর
েমেয়েক িদেলন; তােত েস তঁারই েছেল হল; আর িতিন তার নাম
েমািশ [টািনয়া েতালা] রাখেলন, কারণ িতিন বলেলন, “আিম
তােক জল েথেক েটেন তুেলিছ।”

১১ যখন েমািশ বড় হেলন, িতিন এক িদন তঁার ভাইেদর কােছ
িগেয় তােদর কিঠন পিরশ্রম েদখেত লাগেলন; আর িতিন
েদখেলন, একজন িমশরীয় একজন ইব্রীয়েক, তঁার ভাইেদর
মেধ্য এক জনেক মারেছ। ১২ তখন িতিন এিদক ওিদক েচেয়
কাউেক েদখেত না েপেয় ঐ িমশরীয়েক হত্যা কের বািলর মেধ্য
পুঁেত রাখেলন।

১৩ পেরর িদন িতিন বাইের িগেয় েদখেলন, দইুজন ইব্রীয় এেক
অপেরর সেঙ্গ মারিপট করেছ; িতিন েদাষী ব্যিক্তেক বলেলন,
“েতামার ভাইেক েকন মারছ?” ১৪ েস বলল, “েতামােক
শাসনকতর্ া ও িবচারকতর্ া কের আমােদর উপের েক িনযুক্ত
কেরেছ? তুিম েযমন েসই িমশরীয়েক হত্যা কেরেছ, েসইভােব িক
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আমােকও হত্যা করেত চাও?” তখন েমািশ ভয় েপেয় বলেলন,
“কথাটা তাহেল জানাজািন হেয় েগেছ?”

১৫ তারপর ফেরৗণ এই কথা শুেন েমািশেক হত্যা করেত েচষ্টা
করেলন। িকন্তু েমািশ ফেরৗেণর সামেন েথেক পািলেয় েগেলন
এবং িমিদয়ন েদেশ বাস করেত েগেলন, েসখােন একিট কুেয়ার
কােছ এেস বসেলন। ১৬ িমিদয়নীয় যাজেকর সাতিট েমেয় িছল;
তারা েসখােন এেস বাবার েভড়ার পাল েক জল পান করাবার
জন্য জল তুেল পাত্রগুিল ভিতর্  করল। ১৭ তখন েভড়ার
পালেকরা এেস তােদরেক তািড়েয় িদল, িকন্তু েমািশ উেঠ তােদর
সাহায্য করেলন ও তােদর েভড়ার পাল েক জল পান করােলন।
১৮ পের তারা তােদর বাবা রূেয়েলর কােছ েগেল িতিন তােদরেক
িজজ্ঞাসা করেলন, “আজ েতামরা িক কের এত তাড়াতািড়
আসেল?” ১৯ তারা বলল, “একজন িমশরীয় আমােদরেক
েভড়ার পালকেদর হাত েথেক উদ্ধার করেলন, আর িতিন
আমােদর জন্য যেথষ্ট জল তুেল েভড়ার পাল েক জল পান
করােলন।” ২০ তখন িতিন তঁার েমেয়েদরেক বলেলন, “েস
েলাকিট েকাথায়? েতামরা তঁােক েছেড় েকন আসেল? তঁােক
ডাক; িতিন আহার করুন।” ২১ পের েমািশ ঐ ব্যিক্তর সেঙ্গ
থাকেত রািজ হেলন, আর িতিন েমািশর সেঙ্গ িনেজর েমেয়
িসেপ্পারার িবেয় িদেলন। ২২ পের ঐ স্ত্রী েছেলর জন্ম িদেলন,
আর েমািশ তার নাম েগেশর্াম [তত্রপ্রবাসী] রাখেলন, কারণ
িতিন বলেলন, “আিম িবেদেশ প্রবাসী হেয়িছ।”

েমািশর কােছ ঈশ্বেরর প্রকাশ।

২৩ অেনক কাল পের িমশেরর রাজার মৃতু্য হল। ইস্রােয়লীয়রা
তােদর দাসেত্বর যন্ত্রণায় আতর্ নাদ কের উঠেলা, বন্দীদশায় তারা
সাহােয্যর জন্য কঁাদেলা, আর তােদর প্রাথর্না ঈশ্বেরর কােছ
েপৗঁছােলা। ২৪ আর ঈশ্বর তােদর আতর্ নাদ শুনেলন এবং
অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকােবর সেঙ্গ করা তঁার িনয়ম স্মরণ
করেলন; ২৫ তার ফেল ঈশ্বর ইস্রােয়লীয়েদর িদেক তাকােলন;
আর িতিন তােদর অবস্থা বুঝেলন।

েমািশ তঁার শ্বশুর িযেথ্রার েভড়ার পাল চরােতন িযিন
িমিদয়নীয় যাজক িছেলন। এক সময় িতিন মরুভূিমর

িপছেনর িদেক েভড়ার পাল িনেয় িগেয় েহােরেব, ঈশ্বেরর পবর্েত
উপিস্থত হেলন। ২ আর েঝােপর মেধ্য েথেক আগুেনর িশখােত
সদাপ্রভুর দতূ তঁােক েদখা িদেলন; তখন িতিন তাকােলন, আর
েদেখা, েঝাপ আগুেন জ্বলেছ, তবুও েঝাপ পুেড় যােচ্ছ না।
৩ তাই েমািশ বলেলন, “আিম এক পােশ িগেয় এই মহা আশ্চযর্্য
দশৃ্য েদিখ, েঝাপ পুড়েছ না, এর কারণ িক?” ৪ িকন্তু সদাপ্রভু
যখন েদখেলন েয, িতিন েদখবার জন্য এক পােশ যােচ্ছন, তখন
েঝােপর মধ্য েথেক ঈশ্বর তঁােক েডেক বলেলন, “েমািশ, েমািশ।”
িতিন বলেলন, “েদখুন, এই আিম।” ৫ তখন িতিন বলেলন, “এই
জায়গার কােছ এস না, েতামার পা েথেক জেুতা খুেল েফেলা;
কারণ েযখােন তুিম দঁািড়েয় আছ, ওটা পিবত্র জায়গা।” ৬ িতিন
আরও বলেলন, “আিম েতামার বাবার ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর,
ইস্হােকর ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর।” তখন েমািশ তঁার মুখ
েঢেক িদেলন, কারণ িতিন ঈশ্বেরর িদেক েচেয় থাকেত ভয়
পািচ্ছেলন। ৭ পের সদাপ্রভু বলেলন, “সিত্যই আিম িমশেরর

আমার প্রজােদর কষ্ট েদেখিছ এবং শাসকেদর জন্য তােদর
কান্না শুেনিছ; তার ফেল আিম তােদর দঃুখ জািন। ৮ আর
িমশরীয়েদর হাত েথেক তােদরেক উদ্ধার করবার জন্য এবং েসই
েদশ েথেক উিঠেয় িনেয় ভােলা ও বড় এক েদেশ, অথর্াৎ
কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়
েলােকরা েযখােন থােক, েসই দধু ও মধু প্রবািহত েদেশ তােদরেক
আনবার জন্য েনেম এেসিছ। ৯ এখন েদখ, ইস্রােয়েলর
েলাকেদর কান্না আমার কােছ উপিস্থত হেয়েছ এবং িমশরীেয়রা
তােদর ওপর েয িনযর্াতন কের, তা আিম েদেখিছ। ১০ অতএব
এখন এস, আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠাব, তুিম িমশর
েথেক আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদরেক েবর েকােরা।” ১১ িকন্তু
েমািশ ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম েক, েয ফেরৗেণর কােছ যাই ও
িমশর েথেক ইস্রােয়লীয়েদরেক েবর কির?” ১২ িতিন বলেলন,
“িনশ্চয় আিম েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকব এবং আিম েয েতামােক
পাঠালাম, েতামার জন্য তার এই িচহ্ন হেব; তুিম িমশর েথেক
েলােকেদরেক েবর কের এেন েতামরা এই পবর্েত ঈশ্বেরর েসবা
করেব।”

১৩ পের েমািশ ঈশ্বরেক বলেলন, “েদখ, আিম যখন
ইস্রােয়লীয়েদর কােছ িগেয় বলব, ‘েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর েতামােদর কােছ আমােক পািঠেয়েছন’, তখন যিদ তারা
িজজ্ঞাসা কের, ‘তঁার নাম িক’? তেব তােদরেক িক বলব?”
১৪ ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “আিম যা আিছ তাই আিছ,” আরও
বলেলন, “ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এইভােব েবােলা, ‘আিম েসই
িযিন েতামােদর কােছ আমােক পািঠেয়েছন’।” ১৫ ঈশ্বর
েমািশেক আরও বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এই কথা
েবােলা, ‘িযেহাবাঃ [সদাপ্রভু], েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর,
অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইস্হােকর ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর েতামােদর
কােছ আমােক পািঠেয়েছন; আমার নাম এই অনন্তকালস্থায়ী
এবং এর দ্বারা আিম সমস্ত বংেশ স্মরণীয়’।” ১৬ তুিম যাও,
ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদরেক জেড়া কর, তােদরেক এই কথা বল,
সদাপ্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর, ইস্হােকর
ও যােকােবর ঈশ্বর আমােক েদখা িদেয় বলেলন, ‘সিত্যই আিম
েতামােদর পযর্েবক্ষণ কেরিছ, িমশের েতামােদর প্রিত যা হেয়েছ,
তা েদেখিছ’। ১৭ আর আিম বেলিছ, ‘আিম িমশেরর কষ্ট েথেক
েতামােদরেক উদ্ধার কের কনানীয়েদর, িহত্তীয়েদর,
ইেমারীয়েদর, পিরষীয়েদর, িহব্বীয়েদর ও িযবূষীয়েদর েদেশ,
দধু ও মধু প্রবািহত েদেশ, িনেয় যাব’। ১৮ তারা েতামার কথা
মেনােযাগ িদেয় শুনেব; তখন তুিম ও ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা
িমশেরর রাজার কােছ যােব, তােক বলেব, ‘সদাপ্রভু, ইব্রীয়েদর
ঈশ্বর আমােদরেক েদখা িদেয়েছন; অতএব অনুেরাধ কির,
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করার জন্য
আমােদরেক িতন িদেনর পথ মরুভূিমেত যাবার অনুমিত িদন’।
১৯ িকন্তু আিম জািন, িমশেরর রাজা েতামােদরেক েযেত েদেব
না, এমনিক শিক্তশালী হাত িদেয়ও নয় (যতক্ষণ না তােক বাধ্য
করা হেচ্ছ)। ২০ আিম হাত তুলব এবং েদেশর মেধ্য েয সব
আশ্চযর্্য কাজ কের, তা িদেয় িমশরেক আঘাত করব, তারপের
েস েতামােদরেক েযেত েদেব। ২১ পের আিম িমশরীয়েদর েচােখ
এই েলাকেদরেক দয়ার পাত্র করব; তােত েতামরা যাবার সময়
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খািল হােত যােব না; ২২ িকন্তু প্রেত্যক স্ত্রী িনেজেদর প্রিতেবশীনী
িকংবা প্রিতেবশীর বািড়েত বসবাসকারী স্ত্রীর কােছ রূপা ও
েসানার গয়না এবং েপাশাক চাইেব। েতামরা তা েতামােদর
েছেলেমেয়েদর গােয় পরােব; এইভােব েতামরা িমশরীয়েদর
িজিনসপত্র লুট করেব।”

েমািশ উত্তের বলেলন, “িকন্তু েদখুন, তারা আমােক
িবশ্বাস করেব না ও আমার কথা মেনােযাগ িদেয় শুনেব

না, কারণ তারা বলেব, ‘সদাপ্রভু েতামােক েদখা েদন িন’।”
২ তখন সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “েতামার হােত ওটা িক?” িতিন
বলেলন, “লািঠ।” তখন িতিন বলেলন, “ওটা মািটেত েফল।”
৩ পের িতিন মািটেত েফলেল েসটা সাপ হেয় েগল; আর েমািশ
তার সামেন েথেক পািলেয় েগেলন। ৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “হাত বািড়েয় ওটার েলজ ধর, তােত িতিন হাত
বাড়ােলন এবং েসই সাপিট ধরেলন।” তখন এিট তঁার হােত লািঠ
হেয় েগল, ৫ “েযন তারা িবশ্বাস কের েয, সদাপ্রভু, তােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইস্হােকর ঈশ্বর
যােকােবর ঈশ্বর েতামােক েদখা িদেয়েছন।”

৬ পের সদাপ্রভু তঁােক আরও বলেলন, “তুিম েতামার হাত বুেক
দাও,” তােত িতিন বুেক হাত িদেলন; পের তা েবর কের
েদখেলন, তঁার হােত তুষােরর মত সাদা কুষ্ঠ হেয়েছ। ৭ পের
সদাপ্রভু বলেলন, “েতামার হাত আবার বুেক দাও।” িতিন
আবার বুেক হাত িদেলন, পের বুক েথেক হাত েবর কের
েদখেলন, তা পুনরায় তঁার মাংেসর মত হেয় েগল। ৮ “যিদ তারা
েতামােক িবশ্বাস না কের এবং যিদ আমার শিক্তর প্রথম িচেহ্নও
মেনােযাগ না কের অথবা িবশ্বাস না কের, তেব তারা িদ্বতীয়
িচেহ্ন িবশ্বাস কিরেব। ৯ এবং তারা যিদ আমার িবশ্বােসর এই দইু
িচেহ্নও িবশ্বাস না কের অথবা েতামার কথায় যিদ মেনােযাগ না
কের, তেব তুিম নদী েথেক িকছু জল িনেয় শুকেনা মািটেত েঢেল
িদও; তােত তুিম নদী েথেক েয জল তুলেব, তা শুকেনা মািটেত
রক্ত হেয় যােব।”

১০ পের েমািশ সদাপ্রভুেক বলেলন, হায় প্রভু! আিম ভােলা
কের কথা বলেত পাির না, এর আেগও বলেত পারতাম না, বা
েতামার সেঙ্গ এই দােসর আলাপ করার পেরও নই; কারণ আিম
আসেত আসেত কথা বিল ও েতাতলা। ১১ সদাপ্রভু তঁােক
বলেলন, “মানুেষর মুখ েক ৈতরী কেরেছ? আর েবাবা, কালা,
েচােখ েদখেত পায় বা অন্ধেক েক ৈতরী কের? ১২ আিম
সদাপ্রভুই িক কির িন? এখন তুিম যাও; আিম েতামার মুেখর
সহায় হব ও িক বলেত হেব, েতামােক েশখাব।” ১৩ িতিন
বলেলন, “েহ আমার প্রভু, অনুেরাধ কির, অন্য কােরা হােত এই
বাতর্ া পাঠাও, যােক তুিম পাঠােত চাও।” ১৪ তখন েমািশর উপর
সদাপ্রভু েরেগ েগেলন; িতিন বলেলন, “েতামার ভাই েলবীয়
হােরাণ িক েনই? আিম জািন েস ভােলা কথা বেল; আরও েদখ,
েস েতামার সেঙ্গ েদখা করেত আসেছ; েতামােক েদেখ খুব
আনিন্দত হেব। ১৫ তুিম তােক বলেব ও তঁার মুেখ বাক্য েদেব
এবং আিম েতামার মুেখর ও তার মুেখর সহায় হব ও িক করেত
হেব, েতামােদরেক জানাব। ১৬ েতামার পিরবেতর্  েস েলাকেদর
কােছ বক্তা হেব; তার ফেল েস েতামার মুেখর মত হেব এবং তুিম

তার ঈশ্বেরর মত হেব। ১৭ আর তুিম এই লািঠ হােত ধরেব, এর
মাধ্যেমই েতামােক েস সমস্ত িচহ্ন কাজ করেত হেব।”

েমািশ িমশর েদেশ িফের িগেয় ফেরৗণেক ঈশ্বেরর কথা
জানান।

১৮ পের েমািশ তঁার শ্বশুর িযেথ্রার কােছ িফের এেস বলেলন,
“অনুেরাধ কির, আমােক েযেত িদন েযন আিম িমশের থাকা
আমার ভাইেদর কােছ িফের েযেত পাির এবং তারা এখনও
জীিবত আেছ িক না, তা েদখেত পাই।” িযেথ্রা েমািশেক বলেলন,
“শািন্তেত যাও।” ১৯ আর সদাপ্রভু িমিদয়েন েমািশেক বলেলন,
“তুিম িমশের িফের যাও; কারণ েয েলােকরা েতামােক হত্যা
করার েচষ্টা করিছল, তারা সবাই মারা েগেছ।” ২০ তখন েমািশ
তঁার স্ত্রী ও েছেলেদরেক গাধায় চািপেয় িমশর েদেশ িফের
েগেলন এবং েমািশ তঁার হােত ঈশ্বেরর েসই লািঠ িনেলন।
২১ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম যখন িমশের িফের
যােব, েদেখা, আিম েতামার হােত েয সব অদু্ভত কােজর ভার
িদেয়িছ, ফেরৗেণর সামেন েস সব েকােরা; িকন্তু আিম তার হৃদয়
কিঠন করব, েস েলাকেদরেক ছাড়েব না। ২২ আর তুিম
ফেরৗণেক বলেব, ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ইস্রােয়ল আমার
েছেল, আমার প্রথমজাত।’ ২৩ আর আিম েতামােক বেলিছ,
আমার েসবা করার জন্য আমার েছেলেক েছেড় দাও; িকন্তু তুিম
তঁােক েছেড় িদেত রািজ না হেল; েদখ, আিম েতামার সন্তানেক,
েতামার প্রথমজাতেক, হত্যা করব।”

২৪ পের পেথ সরাইখানায় সদাপ্রভু তঁার কােছ িগেয় তঁােক
হত্যা করেত েচষ্টা করেলন। ২৫ তখন িসেপ্পারা একিট পাথেরর
ছুির িনেয় তঁার েছেলর ত্বক্ েছদ করেলন ও তা েমািশর পােয়
স্পশর্ কের বলেলন, “তুিম আমার রেক্তর বর।” ২৬ আর ঈশ্বর
তঁােক েছেড় িদেলন; তখন িসেপ্পারা বলেলন, “ত্বক্েছেদর
কারেণ তুিম রেক্তর বর।” ২৭ আর সদাপ্রভু হােরাণেক বলেলন,
“তুিম েমািশর সেঙ্গ েদখা করেত মরুভূিমেত যাও।” তােত িতিন
িগেয় ঈশ্বেরর পবর্েত তঁার েদখা েপেলন ও তঁােক চুম্বন করেলন।
২৮ তখন েমািশ তঁােক িযিন পািঠেয়েছন সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও
তঁার আেদশ মত সমস্ত িচেহ্নর িবষয় হােরাণেক জানােলন।

২৯ পের েমািশ ও হােরাণ িগেয় ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত
প্রাচীনেক জেড়া করেলন। ৩০ আর হােরাণ েমািশর প্রিত
সদাপ্রভুর বলা সমস্ত বাক্য তােদরেক জানােলন এবং িতিন
েলাকেদর েচােখর সামেন েসই সব িচহ্ন কাজ করেলন। ৩১ তােত
েলােকরা িবশ্বাস করল এবং ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর যত্ন
িনেয়েছন ও তােদর দঃুখ েদেখেছন শুেন তারা মাথা িনচু করেলন
এবং তঁার আরাধনা করেলন।

পের েমািশ ও হােরাণ িগেয় ফেরৗণেক বলেলন,
“সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন,

‘মরুভূিমেত আমার উেদ্দেশ্য উৎসব করার জন্য আমার
প্রজােদরেক েছেড় দাও’।” ২ ফেরৗণ বলেলন, “সদাপ্রভু েক, েয
আিম তার কথা শুেন ইস্রােয়লেক েছেড় েদব? আিম সদাপ্রভু েক
জািন না, ইস্রােয়লেকও ছাড়েবা না।” ৩ তঁারা বলেলন,
“ইব্রীয়েদর ঈশ্বর আমােদরেক েদখা িদেয়েছন; আমরা অনুেরাধ
কির, আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করার জন্য
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আমােদরেক িতন িদেনর পথ মরুভূিমেত েযেত িদন, েযন িতিন
মহামারী িক তেরায়াল িদেয় আমােদরেক আক্রমণ না কেরন।”
৪ িমশেরর রাজা তঁােদরেক বলেলন, “ওেহ েমািশ ও হােরাণ,
েতামরা েকন েলাকেদর কাজ েথেক িনস্তার দাও? েতামােদর
কােজ িফের যাও।” ৫ ফেরৗণ আরও বলেলন, “েদখ, েদেশ
েলাক এখন অেনক, আর েতামরা তােদর কাজ থািমেয়
িদেয়ছ।”

৬ আর ফেরৗণ েসই িদন েলাকেদর শাসক ও শাসনকতর্ ােক
এই আেদশ িদেলন, ৭ “েতামরা ইট ৈতরী করার জন্য আেগর
মত এই েলাকেদরেক আর খড় িদেয়া না; তঁারা িগেয় িনেজরাই
িনেজেদর খড় সংগ্রহ করুক। ৮ িকন্তু আেগ তােদর যত ইট
ৈতরীর ভার িছল, এখনও েসই ভার দাও; তার িকছুই কম কর
না; কারণ তারা কঁুেড়, তাই েকঁেদ বলেছ, আমরা আমােদর
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য বিলদান করেত যাই। ৯ েসই েলাকেদর উপের
আরও কিঠন কাজ চাপান েহাক, তারা তােতই ব্যস্ত থাকুক এবং
িমথ্যা কথায় মেনােযাগ না িদক।”

১০ আর েলাকেদর শাসেকরা ও শাসনকতর্ ারা বাইের িগেয়
তােদরেক বলল, “ফেরৗণ এই কথা বেলন, ‘আিম েতামােদরেক
খড় েদব না। ১১ িনেজরা েযখােন পাও, েসখােন িগেয় খড় সংগ্রহ
কর; িকন্তু েতামােদর কাজ িকছুই কম হেব না।” ১২ তােত
েলােকরা খেড়র েচষ্টায় নাড়া জেড়া করেত সমস্ত িমশর েদেশ
ছিড়েয় পড়ল। ১৩ আর শাসেকরা তাড়া িদেয় বলল, “খড় েপেল
েযমন করেত, েসইরকম এখনও েতামােদর প্রিতিদেনর িনধর্ািরত
কাজ েশষ কর।” ১৪ আর ফেরৗেণর শাসেকরা ইস্রােয়ল
সন্তানেদর েয শাসনকতর্ ােদরেক তােদর উপের েরেখিছল,
তারাও অত্যাচািরত হল, আর বেল েদওয়া হল, “েতামরা আেগর
মত ইট ৈতরীর িবষেয় িনধর্ািরত কাজ আজকাল েশষ কর না
েকন?” ১৫ তােত ইস্রােয়লীয়েদর শাসনকতর্ ারা এেস ফেরৗেণর
কােছ েকঁেদ বলল, “আপনার দাসেদর সেঙ্গ আপিন এমন
ব্যবহার েকন করেছন? ১৬ েলােকরা আপনার দাসেদরেক খড়
েদয় না, তবুও আমােদরেক বেল ইট ৈতরী কর; আর েদখুন
আপনার এই দােসরা অত্যাচািরত হয়, িকন্তু আপনারই
েলাকেদরই েদাষ।” ১৭ ফেরৗণ বলেলন, “েতামরা অলস, তাই
বলছ, ‘আমরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ করেত যাই।’ ১৮ এখন
যাও, কাজ কর, েতামােদরেক খড় েদওয়া যােব না, তবুও সমস্ত
ইট ৈতরী কের িদেত হেব।” ১৯ তখন ইস্রােয়ল সন্তানেদর
শাসনকতর্ ারা েদখল, তারা িবপেদ পেড়েছ, কারণ বলা হেয়িছল,
“েতামরা প্রেত্যক িদেনর কােজর, িনধর্ািরত ইেটর, িকছু কম
করেত পােব না।”

২০ পের ফেরৗেণর কাছ েথেক েবর হেয় আসার সমেয় তারা
েমািশর ও হােরােণর েদখা েপল, তঁারা পেথ দঁািড়েয়িছেলন।
২১ তারা তঁােদরেক বলল, “সদাপ্রভু েতামােদর প্রিত দিৃষ্টপাত
করুন এবং েতামােদর িবচার করুন, কারণ েতামরা ফেরৗেণর
েচােখ ও তঁার দােসেদর েচােখ আমােদরেক জঘন্য খারাপ কের
তুেল আমােদর হত্যা করার জন্য তােদর হােত তেরায়াল
িদেয়ছ।” ২২ পের েমািশ সদাপ্রভুর কােছ িফের িগেয় তঁােক
বলেলন, “েহ প্রভু, তুিম এই েলাকেদর অমঙ্গল েকন করেল?
আমােক েকন পাঠােল? ২৩ যখন েতামার নােম কথা বলেত

ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছ, তখন েথেক িতিন এই েলােকেদর
অমঙ্গল করেছন, আর তুিম েতামার প্রজােদর িকছুই উদ্ধার
করিন।”

তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম ফেরৗেণর
ওপর যা করব, তা তুিম এখন েদখেব; কারণ শিক্তশালী

হাত েদখেল, েস েলাকেদরেক েছেড় েদেব এবং শিক্তশালী হাত
েদখান হেল তার েদশ েথেক তােদরেক দরূ কের েদেব।” ২ ঈশ্বর
েমািশেক আরও বলেলন, “আিম িযেহাবা [সদাপ্রভু]; ৩ আিম
অব্রাহামেক, ইস্হাকেক ও যােকাবেক ‘সবর্শিক্তমান ঈশ্বর’ বেল
েদখা িদতাম, িকন্তু আমার িযেহাবা [সদাপ্রভু] নাম িনেয়
তােদরেক আমার পিরচয় িদতাম না। ৪ আর আিম তােদর সেঙ্গ
এই িনয়ম িস্থর কেরিছ, আিম তােদরেক কনান েদশ েদব, েয
েদেশ তারা অনাগিরক িহসােব বাস করত, তােদর েসই
বসবাসকারী েদশ েদব। ৫ এমনিক িমশরীয়েদর িদেয় দাসেত্ব
িনযুক্ত ইস্রােয়লীয়েদর আতর্ নাদ শুেন আমার েসই িনয়ম স্মরণ
করলাম। ৬ অতএব ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, ‘আিম িযেহাবা,
আিম েতামােদরেক িমশেরর দাসত্ব েথেক মুক্ত করব এবং তােদর
শিক্ত েথেক স্বাধীন করব। আিম েতামােদর আমার শিক্ত িদেয়
উদ্ধার করব। ৭ আর আিম েতামােদরেক আমার প্রজা িহসােব
স্বীকার করব ও েতামােদর ঈশ্বর হব; তােত েতামরা জানেত
পারেব েয, আিম িযেহাবা, েতামােদর ঈশ্বর, িযিন েতামােদরেক
িমশরীয়েদর দাসত্ব েথেক েবর কের এেনেছন। ৮ আর আিম
অব্রাহামেক, ইস্হাকেক ও যােকাবেক েদবার জেন্য প্রিতজ্ঞা
কেরিছ, েসই েদেশ েতামােদরেক িনেয় যাব ও েতামােদর
অিধকাের তা েদব; আিমই সদাপ্রভু’।” ৯ পের েমািশ
ইস্রােয়লীয়েদরেক েসই অনুসাের বলেলন, িকন্তু তারা মেনর
অৈধযর্্য ও কিঠন দাসত্ব কােজর জন্য েমািশর কথায় মেনােযাগ
করল না। ১০ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১১ “তুিম যাও,
িমশেরর রাজা ফেরৗণেক বল, েযন েস তার েদশ েথেক
ইস্রােয়লীয়েদর েছেড় েদয়।” ১২ তখন েমািশ সদাপ্রভুর সামেন
বলেলন, “েদখ, ইস্রােয়ল সন্তােনরা আমার কথায় মেনােযাগ
করল না; তেব ফেরৗণ িক ভােব শুনেব? আিম েতা ভােলা কের
কথা বলেত পাির না।” ১৩ আর সদাপ্রভু েমািশর ও হােরােণর
সেঙ্গ আলাপ করেলন এবং ইস্রােয়লীয়েদরেক িমশর েদশ েথেক
েবর কের আনার জন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদর কােছ এবং িমশেরর
রাজা ফেরৗেণর কােছ যা বক্তব্য, তঁােদরেক আেদশ িদেলন।

েমািশর িপতৃকুল।

১৪ এই সব েলাক িনেজর পূবর্পুরুষেদর প্রধান িছেলন।
ইস্রােয়েলর বড় েছেল রূেবেণর েছেল হেনাক, পল্লু, িহেষ্রাণ ও
কিম্মর্; এরা রূেবেণর েগাষ্ঠী। ১৫ িশিমেয়ােনর েছেল িযমূেয়ল,
যামীন, ওহদ, যাখীন, েসাহর ও কনানীয় স্ত্রীর েছেল েশৗল; এরা
িশিমেয়ােনর েগাষ্ঠী। ১৬ বংশ তািলকা অনুসাের েলিবর েছেলেদর
নাম েগেশর্ান, কহাৎ ও মরাির; েলিবর বয়স একেশা সঁাইিত্রশ
বছর হেয়িছল। ১৭ আর তার েগাষ্ঠী অনুসাের েগেশর্ােনর েছেল
িলবিন ও িশিমিয়। ১৮ কহােতর সন্তান অম্রম, িযষহর, িহেব্রাণ ও
উষীেয়ল; কহােতর বয়স একেশা েতিত্রশ বছর হেয়িছল।
১৯ মরািরর সন্তান মহিল ও মুিশ; এরা বংশ তািলকা অনুসাের
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েলিবর েগাষ্ঠী। ২০ আর অম্রম তার িপসী েযােকবদেক িবেয়
করেলন, আর ইিন তঁার জন্য হােরাণেক ও েমািশেক জন্ম
িদেলন। অম্রেমর বয়স একেশা সঁাইিত্রশ বছর হেয়িছল।
২১ িযষ্হেরর সন্তান েকারহ, েনফগ ও িসিখ্র। ২২ আর উষীেয়েলর
সন্তান মীশােয়ল, ইলীষাফণ ও িসিখ্র। ২৩ আর হােরাণ
অম্মীনাদেবর েমেয় নেহাশেনর েবান ইলীেশবােক িবেয় করেলন,
আর ইিন তঁার জন্য নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামেরর জন্ম
িদেলন। ২৪ আর েকারেহর সন্তান অসীর, ইলকানা ও
অবীয়াসফ; এরা েকারহীয়েদর েগাষ্ঠী। ২৫ আর হােরােণর েছেল
ইলীয়াসর পূটীেয়েলর এক েমেয়েক িবেয় করেল িতিন তঁার জন্য
পীনহেসর জন্ম িদেলন; এরা েলবীয়েদর েগাষ্ঠী অনুসাের তােদর
পূবর্পুরুষেদর প্রধান িছেলন। ২৬ এই েয হােরাণ ও েমািশ,
এেদরেকই সদাপ্রভু বলেলন, “েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক
ৈসন্যেদর সাির অনুসাের িমশর েদশ েথেক েবর কর।” ২৭ এরাই
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক িমশর েথেক েবর কের আনার জন্য
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বলেলন। এরা েসই েমািশ ও
হােরাণ।

িমশেরর উপের প্রথম আঘাত।

২৮ আর িমশর েদেশ েয িদন সদাপ্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা
বলেলন, ২৯ েসই িদন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “আিমই
সদাপ্রভু, আিম েতামােক যা যা বিল, েস সবই তুিম িমশেরর
রাজা ফেরৗণেক েবােলা।” ৩০ আর েমািশ সদাপ্রভুর সামেন
বলেলন, “েদখ, আিম েতা কথা বলেত পাির না, ফেরৗণ িক কের
আমার কথা শুনেবন?”

তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “েদখ, আিম
ফেরৗেণর কােছ েতামােক ঈশ্বেরর মত কের িনযুক্ত

করলাম, আর েতামার ভাই হােরাণ েতামার ভাববাদী হেব।
২ আিম েতামােক যা যা আেদশ কির, েস সবই তুিম বলেব এবং
েতামার ভাই হােরাণ ফেরৗণেক তা বলেব, েযন েস ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক তার েদশ েথেক েছেড় েদয়। ৩ িকন্তু আিম
ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন করব এবং িমশর েদেশ আিম অসংখ্য
িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষণ েদখাব। ৪ তবুও ফেরৗণ েতামােদর কথায়
মেনােযাগ করেব না; আর আিম িমশেরর উপর হাত তুেল ভয়ঙ্কর
শািস্তর মেধ্য িদেয় িমশর েদশ েথেক আমার ৈসন্যসামন্তেক,
আমার প্রজা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক, েবর করব। ৫ আিম
িমশেরর উপের আমার হাত তুেল িমশরীয়েদর মেধ্য েথেক
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক েবর কের আনেল, তারা জানেব, আিমই
সদাপ্রভু।” ৬ পের েমািশ ও হােরাণ েসইরকম করেলন; সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের কাজ করেলন। ৭ ফেরৗেণর সেঙ্গ আলাপ
করবার সমেয় েমািশর আশী ও হােরােণর িতরাশী বছর বয়স
হেয়িছল।

৮ পের সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “ফেরৗণ যখন
েতামােদরেক বেল, ৯ ‘েতামরা েতামােদর পেক্ষ েকােনা অদু্ভত
লক্ষণ েদখাও’, তখন তুিম হােরাণেক েবােলা, ‘েতামার লািঠ
িনেয় ফেরৗেণর সামেন ছঁুেড় েফল; তােত তা সাপ হেয় যােব’।”
১০ তখন েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয় সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের কাজ করেলন; হােরাণ ফেরৗেণর ও তঁার

দােসেদর সামেন তঁার লািঠ ছঁুেড় েফলেলন, তােত তা সাপ হেয়
েগল। ১১ তখন ফেরৗণও জ্ঞানীেদর ও জাদকুরেদর ডাকেলন;
তােত তারা অথর্াৎ িমশরীয় জাদকুেররাও তােদর মায়াবেল
েসইরকম করল। ১২ তার ফেল তারা প্রেত্যেক িনেজেদর লািঠ
ছঁুেড় েফলেল েসগুিল সব সাপ হেয় েগল, িকন্তু হােরােণর লািঠ
তােদর সকল লািঠেক িগেল েফলল। ১৩ আর ফেরৗেণর হৃদয়
কিঠন হল, িতিন তঁােদর কথায় মেনােযাগ করেলন না; েযমন
সদাপ্রভু বেলিছেলন। ১৪ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
“ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হেয়েছ; েস েলাকেদরেক েছেড় িদেত
অস্বীকার কেরেছ। ১৫ তুিম সকােল ফেরৗেণর কােছ যাও; েদখ,
েস জেলর িদেক যােব; তুিম তার সেঙ্গ েদখা করেত নদীর তীের
দঁাড়ােব এবং েয লািঠ সাপ হেয় িগেয়িছল, েসিটও হােত িনও।
১৬ আর তােক েবােলা, ‘সদাপ্রভু, ইব্রীয়েদর ঈশ্বর আমােক িদেয়,
েতামােক বেল পািঠেয়েছন, তুিম আমার প্রজােদরেক মরুভূিমেত
আমার েসবা করার জন্য েছেড় দাও; িকন্তু েদখ, তুিম এ পযর্ন্ত
েশােনািন। ১৭ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আিম েয সদাপ্রভু, তা
তুিম এর মাধ্যেম জানেত পারেব; েদখ, আিম আমার হােত থাকা
লািঠ িদেয় নদীর জেল আঘাত করব, তােত তা রক্ত হেয় যােব;
১৮ আর নদীেত েয সব মাছ আেছ, তারা মারা যােব এবং নদীেত
দগুর্ন্ধ হেব; আর নদীর জল পান করেত িমশরীয়েদর ঘৃণা
করেব’।”

১৯ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক এই কথা বল,
‘তুিম েতামার লািঠ িনেয় িমশেরর জেলর উপের, েদেশর নদী,
খাল, িবল ও সমস্ত জলাশেয়র উপের েতামার হাত েতােলা;
তােত েসই সব জল রক্ত হেব এবং িমশর েদেশর সব জায়গায়
কােঠর ও পাথেরর পােত্রও রক্ত হেব’।” ২০ তখন েমািশ ও
হােরাণ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের েসইরকম করেলন, িতিন
লািঠ তুেল ফেরৗেণর ও তঁার দােসেদর সামেন নদীর জেল
আঘাত করেলন; তােত নদীর সমস্ত জল রক্ত হেয় েগল। ২১ আর
নদীর সব মাছ মারা েগল ও নদীেত দগুর্ন্ধ হল; তােত িমশরীেয়রা
নদীর জল পান করেত পারল না এবং িমশর েদেশর সব
জায়গায় রক্ত হেয় েগল। ২২ আর িমশরীয় জাদকুেররাও তােদর
মায়াবেল েসইরকম করল; তােত ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হল
এবং িতিন তঁােদর কথায় মেনােযাগ করেলন না; েযমন সদাপ্রভু
বেলিছেলন। ২৩ পের ফেরৗণ তঁার বািড় িফের েগেলন, এেতও
মেনােযাগ করেলন না। ২৪ আর িমশরীেয়রা সবাই নদীর জল
পান করেত না পারােত জেলর েচষ্টায় নদীর আেশ পােশ
চািরিদেক খুড়ল। ২৫ সদাপ্রভু নদীিট আঘাত করার পর সাতিদন
েকেট েগল।

িদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথর্ আঘাত।

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর কােছ
যাও, তােক বল, ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমার

েসবা করার জন্য আমার প্রজােদরেক েছেড় দাও। ২ যিদ েছেড়
িদেত রািজ না হও, তেব েদখ, আিম ব্যােঙর মাধ্যেম েতামার
সমস্ত প্রেদশেক যন্ত্রণা েদব। ৩ নদী ব্যােঙ ভিতর্  হেব; েসই সব
ব্যাঙ উেঠ েতামার বািড়েত, েশাবার ঘের ও িবছানায় এবং
েতামার দাসেদর বািড়েত, েতামার প্রজােদর মেধ্য, েতামার উনুেন
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ও েতামার আটা মাখার পােত্র ঢুেক পড়েব; ৪ আর েতামরা,
েতামার প্রজারা ও দােসরা ব্যােঙর মাধ্যেম আক্রান্ত হেব’।”
৫ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা, ‘তুিম নদী,
খাল ও িবল সব িকছুর উপের লািঠ তুেল ব্যাঙ আনাও’।”
৬ তােত হােরাণ িমশেরর সব জেলর উপের িনেজর হাত তুলেল
ব্যােঙরা উেঠ সমস্ত িমশর েদশ ব্যােঙ পিরপূণর্ করল। ৭ আর
জাদকুেররাও মায়াবেল েসইরকম কের িমশর েদেশর উপের
ব্যাঙ আনল। ৮ পের ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন,
“সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না কর, েযন িতিন আমার েথেক ও আমার
প্রজােদর েথেক এই সব ব্যাঙ দরূ কের েদন, তােত আিম
েলাকেদরেক েছেড় েদব, েযন তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ
করেত পাের।” ৯ তখন েমািশ ফেরৗণেক বলেলন, “আপিন
আমােক বলুন, আপনার ও আপনার দাসেদর জন্য এবং
েলাকেদর জন্য েকান সময় আমরা প্রাথর্না করব, যােত
ব্যাঙগুিল েযন আপনার ও আপনার বািড় েথেক উেচ্ছদ হয়
এবং শুধুমাত্র নদীেত থােক?” ১০ িতিন বলেলন, “কালেকর
জন্য।” তখন েমািশ বলেলন, “আপনার কথা মতই েহাক, েযন
আপিন জানেত পােরন েয, আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর মত েকউ
েনই। ১১ ব্যােঙরা আপনার কাছ েথেক ও আপনার বািড়, দাস ও
প্রজােদর েথেক চেল যােব এবং শুধুমাত্র নদীেতই থাকেব।”
১২ পের েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কাছ েথেক েবিরেয় েগেলন
এবং েমািশ ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ েয সব ব্যাঙ এেনিছেলন, েসই
সকেলর িবষেয় সদাপ্রভুর কােছ কঁাদেলন। ১৩ আর সদাপ্রভু
েমািশর কথা অনুযায়ী করেলন, তােত বািড়েত, উঠােন ও
েক্ষেতর সব ব্যাঙ মারা েগল। ১৪ তখন েলােকরা েসই সব জেড়া
কের িঢিব করেল েদেশ দগুর্ন্ধ হল। ১৫ িকন্তু ফেরৗণ যখন
েদখেলন, মুক্ত হওয়া েগল, তখন তঁার হৃদয় কিঠন করেলন,
তঁােদর বােক্য মেনােযাগ িদেলন না; েযমন সদাপ্রভু বেলিছেলন।

১৬ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বল, তুিম
েতামার লািঠ তুেল মািটর ধূেলােত আঘাত কর, তােত সারা
িমশর েদেশ মশা হেব।” ১৭ তখন তঁারা েসইরকম করেলন;
হােরাণ তঁার লািঠ সুদ্ধ হাত তুেল মািটর ধূেলােত আঘাত
করেলন, তােত মানুেষ ও পশুেত মশা হল, িমশর েদেশর সব
জায়গায় ভূিমর সকল ধূেলা মশা হেয় েগল। ১৮ তখন
জাদকুেররা তােদর মায়াবেল মশা উৎপন্ন করার জন্য েসইরকম
করল িঠকই, িকন্তু পারল না, আর মানুেষ ও পশুেত মশা হল।
১৯ তখন জাদকুেররা ফেরৗণেক বলল, “এ ঈশ্বেরর আঙ্গলু।”
তবুও ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হল, িতিন তঁােদর কথায় মেনােযাগ
িদেলন না; েযমন সদাপ্রভু বেলিছেলন। ২০ আর সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম েভারেবলায় উেঠ িগেয় ফেরৗেণর
সামেন দঁাড়াও; েযমন েস জেলর কােছ যায়; তুিম তােক এই
কথা বল, ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমার েসবা করার জন্য
আমার প্রজােদরেক েছেড় দাও’।” ২১ যিদ আমার প্রজােদরেক
েছেড় না দাও, তেব েদখ, আিম েতামার কােছ, েতামার দােসেদর
কােছ, প্রজােদর কােছ ও বািড়েত েমৗমািছর ঝঁাক পাঠাব;
িমশরীয়েদর বািড়েত, এমন িক, তঁােদর বসবােসর জায়গাও
েমৗমািছেত ভিতর্  হেব। ২২ িকন্তু আিম েসই িদন আমার প্রজােদর
বাসস্থান েগাশন প্রেদশ আলাদা করব; েসখােন আক্রমণ হেব না;

েযন তুিম জানেত পার েয, পৃিথবীর মেধ্য আিমই সদাপ্রভু।
২৩ আিম আমার প্রজােদর আলাদা করব; কাল এই িচহ্ন হেব।”
২৪ পের সদাপ্রভু েসইরকম করেলন, ফেরৗেণর ও তঁার দােসেদর
বািড় েমৗমািছর িবশাল ঝঁাক উপিস্থত হল; তােত সমস্ত িমশর
েদেশ েমৗমািছর ঝঁােক েদশ ছারখার হল।

২৫ তখন ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন, “েতামরা
যাও, েদেশর মেধ্য েতামােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ কর।”
২৬ েমািশ বলেলন, “তা করা উপযুক্ত নয়, কারণ আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমশরীয়েদর ঘৃণাজনক বিলদান করেত হেব;
েদখুন, িমশরীয়েদর সাক্ষােৎ তঁােদর ঘৃণাজনক বিলদান করেল
তারা িক আমােদরেক পাথর িদেয় হত্যা করেব না? ২৭ আমরা
িতন িদেনর পথ মরুভূিমেত িগেয়, আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েয
আেদশ েদেবন, েসই অনুসাের তঁার উেদ্দেশ্য যজ্ঞ করব।”
২৮ ফেরৗণ বলেলন, “আিম েতামােদরেক েছেড় িদিচ্ছ, েতামরা
মরুভূিমেত িগেয় েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ কর;
িকন্তু বহুদরূ েযও না; েতামরা আমার জন্য প্রাথর্না কর।”
২৯ তখন েমািশ বলেলন, “েদখুন, আিম আপনার কাছ েথেক
িগেয় সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করব, তােত ফেরৗেণর, তঁার
দােসেদর ও তঁার প্রজােদর কাছ েথেক কাল েমৗমািছর ঝঁাক দেূর
যােব; িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ করার জন্য েলাকেদরেক
েছেড় েদবার িবষেয় ফেরৗণ আবার িবশ্বাসঘাতকতা না করুন।”
৩০ পের েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক েবিরেয় িগেয় সদাপ্রভুর
কােছ প্রাথর্না করেলন। ৩১ আর সদাপ্রভু েমািশর বাক্য অনুসাের
করেলন; ফেরৗণ, তঁার দােসেদর ও প্রজােদর েথেক েমৗমািছর
সমস্ত ঝঁাক দরূ করেলন; একিটও বািক রইল না। ৩২ আর
এবারও ফেরৗণ তঁার হৃদয় কিঠন করেলন, েলাকেদরেক েছেড়
িদেলন না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আঘাত।

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর কােছ
িগেয় তােক বল, ‘সদাপ্রভু, ইব্রীয়েদর ঈশ্বর, এই কথা

বেলন, আমার েসবা করার জন্য আমার প্রজােদরেক েছেড়
দাও। ২ যিদ তােদরেক েছেড় িদেত রািজ না হও, এখনও বাধা
দাও, ৩ তেব েদখ, েক্ষেতর েতামার পশু সম্পিত্তর উপর,
েঘাড়ােদর, গাধােদর, উটেদর, গরুর পােলর ও েভড়ার পােলর
উপর সদাপ্রভুর হাত রেয়েছ; ভারী মহামারী হেব। ৪ িকন্তু
সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর পশুেদর েথেক িমশেরর পশুেদর আলাদা
করেবন; তােত ইস্রােয়ল সন্তানেদর েকােনা পশু মরেব না’।”
৫ আর সদাপ্রভু সময় িনধর্ারণ কের বলেলন, “কাল সদাপ্রভু
েদেশ এই কাজ করেবন।” ৬ পরিদন সদাপ্রভু তাই করেলন,
তােত িমশেরর সকল পশু মরল, িকন্তু ইস্রােয়ল সন্তানেদর
পশুেদর মেধ্য একিটও মরল না। ৭ তখন ফেরৗণ েলাক
পাঠােলন, আর েদখ, ইস্রােয়েলর একিট পশুও মেরিন; তবুও
ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হল এবং িতিন েলাকেদরেক েছেড় িদেলন
না।

৮ পের সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “েতামরা হাত
ভিতর্  কের ভাটীর ছাই নাও, পের েমািশ ফেরৗেণর সাক্ষােৎ তা
আকােশর িদেক ছিড়েয় িদক। ৯ তা সমস্ত িমশর েদশ জেুড় সূক্ষ্ম
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ধূেলা হেয় িমশর েদেশর সব জায়গায় মানুষ ও পশুেদর গােয়
ক্ষতযুক্ত েফাসকা জন্মােব।” ১০ তখন তঁারা ভাটীর ছাই িনেয়
ফেরৗেণর সামেন দঁাড়ােলন এবং েমািশ আকােশর িদেক তা
ছিড়েয় িদেলন, তােত বা সমস্ত মানুষ ও পশুর গােয় ক্ষতযুক্ত
েফাসকা হল। ১১ েসই েফাসকার জন্য জাদকুেররা েমািশর
সামেন দঁাড়ােত পারল না, কারণ জাদকুরেদর ও সমস্ত
িমশরীেয়র গােয় েফাসকা জন্মাল। ১২ আর সদাপ্রভু ফেরৗেণর
হৃদয় কিঠন করেলন; িতিন তঁােদর কথায় মেনােযাগ িদেলন না,
েযমন সদাপ্রভু েমািশেক বেলিছেলন।

১৩ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম েভাের উেঠ
ফেরৗেণর সামেন দঁািড়েয় তােক এই কথা েবােলা, ‘সদাপ্রভু,
ইব্রীয়েদর ঈশ্বর, এই কথা বেলন, আমার েসবা করার জন্য
আমার প্রজােদরেক েছেড় দাও; ১৪ নাহেল এবার আিম েতামার
হৃদেয়র িবরুেদ্ধ এবং েতামার দােসেদর ও প্রজােদর মেধ্য
আমার সবরকম মহামারী পাঠাব; েযন তুিম জানেত পার, সমস্ত
পৃিথবীেত আমার মত েকউ েনই। ১৫ কারণ এতিদেন আিম
আমার হাত বািড়েয় মহামারীর মাধ্যেম েতামােক ও েতামার
প্রজােদরেক আঘাত করেত পারতাম; তা করেল তুিম পৃিথবী
েথেক উেচ্ছদ হেত। ১৬ িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ আিম এই জন্যই
েতামােক স্থাপন কেরিছ, েযন আমার ক্ষমতা েতামােক েদখাই ও
সমস্ত পৃিথবীেত আমার নাম প্রচািরত হয়। ১৭ এখনও তুিম
আমার প্রজােদর িবরুেদ্ধ অহংকার কের তােদরেক েছেড় িদেত
চাইছ না। ১৮ েদখ, িমশেরর পত্তন হওয়ার সময় েথেক আজ
পযর্ন্ত যা কখনও েদখা যায় িন, এমন প্রচণ্ড ভারী িশলাবৃিষ্ট আিম
কাল এই সমেয় বষর্াব। ১৯ অতএব তুিম এখন েক্ষেত েলাক
পািঠেয় েতামার পশু ও যা িকছু আেছ েসসব িনরাপদ জায়গায়
জেড়া কর; েয মানুষ ও পশুেদরেক েক্ষত েথেক বািড়েত আনা
হেব না, তঁােদর উপের িশলাবৃিষ্ট হেব, আর তারা মারা যােব’।”
২০ তখন ফেরৗেণর দােসেদর মেধ্য েয েকউ সদাপ্রভুর কথায় ভয়
েপল, েস তাড়াতিড় তার দাস ও পশুেক বািড়র মেধ্য আনল;
২১ আর েয েকউ সদাপ্রভুর কথায় মেনােযাগ িদল না, েস তার
দাস ও পশুেদরেক েক্ষেত েরেখ িদল।

২২ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম আকােশর িদেক
েতামার হাত েতােলা, তােত িমশর েদেশর সব জায়গায় িশলাবৃিষ্ট
হেব, িমশর েদেশর মানুষ, পশু ও েক্ষেতর সমস্ত গােছর উপের
তা হেব।” ২৩ পের েমািশ তঁার লািঠ আকােশর িদেক তুলেল
সদাপ্রভু েমঘগজর্ন করােলন ও িশলাবৃিষ্ট বষর্ােলন এবং আগুন
মািটর উপের েবেগ এেস পড়ল; এইভােব সদাপ্রভু িমশর েদেশ
িশলাবৃিষ্ট বষর্ােলন। ২৪ তােত িশলা এবং িশলার সেঙ্গ আগুন
েমশােনা বৃিষ্ট হওয়ােত তা খুব েশাচনীয় হল; রাজ্য িহসােব
প্রিতিষ্টত হওয়া পযর্ন্ত িমশের এরকম িশলাবৃিষ্ট কখনও হয়িন।
২৫ তােত সমস্ত িমশর েদেশর েক্ষেতর মানুষ ও পশু সবই িশলার
মাধ্যেম আহত হল ও েক্ষেতর সমস্ত ঔষিধ গাছগুিল িশলাবৃিষ্টর
মাধ্যেম ধ্বংস হল, আর েক্ষেতর সমস্ত গাছ েভেঙ্গ েগল।
২৬ শুধুমাত্র ইস্রােয়ল সন্তানেদর বাসস্থান েগাশন প্রেদেশ
িশলাবৃিষ্ট হল না।

২৭ পের ফেরৗণ েলাক পািঠেয় েমািশ ও হােরাণেক েডেক
বলেলন, “এইবার আিম পাপ কেরিছ; সদাপ্রভু ধািমর্ক, িকন্তু

আিম ও আমার প্রজারা েদাষী। ২৮ েতামরা সদাপ্রভুর কােছ
প্রাথর্না কর; েমঘগজর্ন ও িশলাবৃিষ্ট যেথষ্ট হেয়েছ? আিম
েতামােদরেক েছেড় েদব, েতামােদর আর েদরী হেব না।”
২৯ তখন েমািশ তঁােক বলেলন, “আিম নগর েথেক বাইের িগেয়ই
সদাপ্রভুর িদেক হাত বািড়েয় েদব, তােত েমঘগজর্ন েথেম যােব
ও িশলাবৃিষ্ট আর হেব না, েযন আপিন জানেত পােরন েয,
পৃিথবী সদাপ্রভুরই। ৩০ িকন্তু আিম জািন, আপিন ও আপনার
দােসরা, আপনারা এখনও সদাপ্রভু ঈশ্বরেক ভয় পােবন না।”
৩১ তখন মিসনা ও যব সবই ক্ষিত হল, কারণ যব শীষযুক্ত ও
মিসনা ফুেটিছল। ৩২ িকন্তু গম ও জনার (শীেতর শস্য দানা) বড়
না হওয়ােত আহত হল না। ৩৩ পের েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক
নগেরর বাইের িগেয় সদাপ্রভুর িদেক হাত বািড়েয় িদেলন, তােত
েমঘগজর্ন ও িশলা পড়া বন্ধ হল এবং মািটেত আর বৃিষ্ট বষর্াল
না। ৩৪ তখন বৃিষ্ট, িশলা বষর্ণ ও েমঘগজর্ন েথেম েগেছ েদেখ
ফেরৗণ আরও পাপ করেলন, িতিন ও তঁার দােসরা তােদর হৃদয়
কিঠন করেলন। ৩৫ আর ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হওয়ােত িতিন
ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক েযেত িদেলন না; েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক বেলিছেলন।

অষ্টম ও নবম আঘাত

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর
কােছ যাও; কারণ আিম তার ও তার দােসেদর হৃদয়

কিঠন করলাম, েযন আিম তােদর মেধ্য আমার এই সব িচহ্ন
েদখাই ২ এবং আিম িমশরীয়েদর প্রিত যা যা কেরিছ ও তঁােদর
মেধ্য আমার যা িকছু িচহ্ন কাজ কেরিছ, তার বণর্না েযন তুিম
েতামার েছেল ও নািতেদরেক বল এবং আিম সদাপ্রভু, এটা
েতামরা জােনা।” ৩ তখন েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয়
বলেলন, “সদাপ্রভু, ইব্রীয়েদর ঈশ্বর, এই কথা বেলন, ‘তুিম
আমার সামেন নম্র হেত কতিদন অসম্মত হেব?’ আমার েসবা
করার জন্য আমার প্রজােদরেক েছেড় দাও। ৪ িকন্তু যিদ আমার
প্রজােদরেক েছেড় িদেত রািজ না হও, তেব েদখ, আিম কাল
েতামার সীমানােত পঙ্গপাল আনব। ৫ তারা পৃিথবী এমন ভােব
আচ্ছন্ন করেব েয, েকউ ভূিম েদখেত পােব না এবং িশলাবৃিষ্ট
েথেক েবঁেচ বািক েতামােদর যা িকছু আেছ, তা তারা েখেয়
েফলেব এবং েক্ষেত উৎপন্ন েতামােদর গাছগুিলও খােব। ৬ আর
েতামার বািড় ও েতামার দােসর বািড় ও সমস্ত িমশরীয় েলােকর
বািড়র সব জায়গা ভের যােব; পৃিথবীেত েতামার পূবর্পুরুষেদর ও
তঁােদর পূবর্পুরুষেদর জন্ম েথেক আজ পযর্ন্ত েসই রকম েদখা
যায়িন।” তখন িতিন মুখ িফিরেয় ফেরৗেণর কাছ েথেক বাইের
েগেলন।

৭ আর ফেরৗেণর দােসরা তঁােক বলল, “এ ব্যিক্ত কত িদন
আমােদর ফঁাদ হেয় থাকেব? এই েলাকেদর ঈশ্বর েসবা করার
জন্য এেদরেক েছেড় িদন; আপিন িক এখনও বুঝেছন না েয,
িমশর েদশ ছারখার হেয় েগল?” ৮ তখন েমািশ ও হােরাণ
ফেরৗেণর কােছ আবার আনা হল; আর িতিন তােদরেক
বলেলন, “যাও িগেয় েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কর; িকন্তু
েক েক যােব?” ৯ েমািশ বলেলন, “আমরা আমােদর িশশু ও
বৃদ্ধেদরেক, আমােদর েছেলেমেয়েদরেক এবং গরু েভড়ার

যাত্রাপুস্তক ৯:১০ ৪৮ যাত্রাপুস্তক ১০:৯



১১

১২

পালও সেঙ্গ িনেয় যাব, কারণ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আমােদর
উৎসব করেত হেব।” ১০ তখন ফেরৗণ তােদরেক বলেলন,
“সদাপ্রভু েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন, যিদ আিম েতামােদরেক
ও েতামােদর িশশুেদরেক েছেড় িদই; েদখ, অিনষ্ট েতামােদর
সামেন। ১১ তা হেব না; েতামােদর পুরুেষরা িগেয় সদাপ্রভুর েসবা
করুক; কারণ েতামরা েতা এটাই চাইছ।” পের তঁারা ফেরৗেণর
সামেন েথেক চেল েগেলন।

১২ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম িমশর েদেশর উপের
পঙ্গপােলর জন্য হাত েতােলা, তােত তারা িমশর েদেশ এেস
েক্ষেতর সমস্ত ঔষিধ গাছ খােব, িশলাবৃিষ্ট যা িকছু েরেখ েগেছ,
সবই খােব।” ১৩ তখন েমািশ িমশর েদেশর উপের তঁার লািঠ
তুলেলন, তােত সদাপ্রভু সমস্ত িদন ও সমস্ত রাত েদেশ পূবর্
িদেকর বায়ু বহােলন; আর সকাল হেল পূবর্ িদেকর বায়ু পঙ্গপাল
উিঠেয় আনল। ১৪ তােত সারা িমশর েদেশর উপের পঙ্গপােল
ভের েগল ও িমশেরর সমস্ত সীমানােত পঙ্গপাল পড়ল। তা খুব
ভয়ানক হল; েসই রকম পঙ্গপাল আেগ কখনও হয়িন এবং
পেরও কখনও হেব না। ১৫ তারা সমস্ত এলাকা েঢেক েফলল,
তােত েদশ অন্ধকার হল এবং ভূিমর েয ঔষিধ গাছ ও বৃেক্ষর েয
ফল িশলাবৃিষ্ট েথেক রক্ষা েপেয়িছল, েস সমস্ত তারা েখেয়
েফলল; সমস্ত িমশর েদেশ বড় গাছ বা েক্ষেতর গাছ, সবুজ গাছ
বেল িকছুই রইল না। ১৬ তখন ফেরৗণ তাড়াতািড় েমািশ ও
হােরাণেক েডেক বলেলন, “আিম েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
িবরুেদ্ধ ও েতামােদর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ। ১৭ অনুেরাধ কির,
শুধুমাত্র এবার আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আমােদর েথেক এই
মৃতু্যেক দরূ করার জন্য েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না
কর।” ১৮ তখন িতিন ফেরৗেণর কাছ েথেক বাইের িগেয়
সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন; ১৯ আর সদাপ্রভু বাতাসেক
প্রবল পিশ্চম বাতােস পিরবতর্ ন করেলন; তা পঙ্গপালেদরেক
উিঠেয় িনেয় সূফসাগের তািড়েয় িদল, তােত িমশেরর সমস্ত
সীমানােত একিটও পঙ্গপাল থাকল না। ২০ িকন্তু সদাপ্রভু
ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন করেলন, আর িতিন ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক ছাড়েলন না। ২১ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
“তুিম আকােশর িদেক হাত েতােলা; তােত িমশর েদেশ অন্ধকার
হেব ও েসই অন্ধকার গাঢ় হেব।” ২২ পের েমািশ আকােশর িদেক
হাত তুলেল িতন িদন পযর্ন্ত সমস্ত িমশর েদেশ গাঢ় অন্ধকার হল।
২৩ িতনিদন পযর্ন্ত েকউ কােকও েদখেত েপল না এবং েকউ
িনেজর জায়গা েথেক উঠল না; িকন্তু ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য
তােদর বাসস্থােন আেলা িছল। ২৪ তখন ফেরৗণ েমািশেক েডেক
বলেলন, “যাও, িগেয় সদাপ্রভুর েসবা কর; শুধুমাত্র েতামােদর
েভড়ার পাল ও গরুর পাল থাকুক; েতামােদর িশশুরাও
েতামােদর সেঙ্গ যাক।” ২৫ িকন্তু েমািশ বলেলন, “আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করার জন্য আমােদর হােত বিল ও
েহামদ্রব্য সমপর্ণ করা আপনার কতর্ ব্য। ২৬ আমােদর সেঙ্গ
আমােদর পশুরাও যােব, একিট খুরও বািক থাকেব না; কারণ
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবার জন্য তঁােদর মেধ্য েথেক বিল
করেত হেব এবং িক িক িদেয় সদাপ্রভুর েসবা করব, তা েসখােন
উপিস্থত না হেল আমরা জানেত পারব না।” ২৭ িকন্তু সদাপ্রভু
ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন করেলন, আর িতিন তােদরেক েছেড়

িদেত রািজ হেলন না। ২৮ তখন ফেরৗণ তঁােক বলেলন, “আমার
সামেন েথেক দরূ হও; সাবধান, আমােক আর কখনও মুখ
েদিখও না; কারণ েয িদন আমার মুখ েদখেব, েসই িদন মরেব।”
২৯ েমািশ বলেলন, “ভালই বেলেছন, আিম আপনার মুখ আর
কখনও েদখব না।”

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম ফেরৗেণর ও
িমশেরর উপের আর এক মহামারী আনব, তারপের

েস েতামােদরেক এই স্থান েথেক েছেড় েদেব এবং েছেড় েদবার
সমেয় েতামােদরেক িনশ্চয়ই এখান েথেক এেকবাের তািড়েয়
েদেব। ২ তুিম েলােকেদরেক িনেদর্শ দাও, আর প্রেত্যক পুরুষ
তার প্রিতবাসীর েথেক ও প্রেত্যক স্ত্রী তার প্রিতবািসনী েথেক
রূপার ও েসানার গয়না েচেয় িনক।” ৩ আর সদাপ্রভু
িমশরীয়েদর েচােখ েলাকেদরেক অনুগ্রেহর পাত্র করেলন।
আবার িমশর েদেশ েমািশ ফেরৗেণর দােসেদর ও প্রজােদর
েচােখ খুব মহান ব্যিক্ত হেয় উঠেলন।

৪ েমািশ আরও বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘আিম
মাঝরােত িমশেরর মেধ্য িদেয় যাব। ৫ তােত িসংহাসেন বসা
ফেরৗেণর প্রথমজাত েথেক যঁাতা েপষণকািরণী দাসীর
প্রথমজাত পযর্ন্ত িমশর েদেশর সকল প্রথমজাত মরেব। ৬ আর
েযরকম কখনও হয়িন ও হেব না, সমস্ত িমশর েদেশ এমন
মহােকালাহল হেব। ৭ িকন্তু সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তােনর মেধ্য
মানুেষর িক পশুর িবরুেদ্ধ একটা কুকুরও িচত্কার করেব না,
েযন আপনারা জানেত পােরন েয, সদাপ্রভু িমশরীয় ও
ইস্রােয়লীেয়র মেধ্য প্রেভদ কেরন।’ ৮ আর েতামার এই দােসরা
সবাই আমার কােছ েনেম আসেব ও প্রণাম কের আমােক বলেব,
‘তুিম ও েতামার অনুগামী সব েলােকরা যাও,’ তারপর আিম
েবিরেয় আসব।” তখন িতিন খুব েরেগ িগেয় ফেরৗেণর কাছ
েথেক েবিরেয় েগেলন। ৯ আর সদাপ্রভু েমািশেক বেলিছেলন,
“ফেরৗণ েতামােদর কথায় মেনােযাগ েদেব না, আিম অেনক
অদু্ভত িজিনস িমশর েদেশ করব।” ১০ েমািশ ও হােরাণ
ফেরৗেণর সামেন এই সব অদু্ভত কাজ কেরিছেলন; আর
সদাপ্রভু ফেরৗেণর অন্তর কিঠন করেলন, আর িতিন তঁার েদশ
েথেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর ছাড়েলন না।

িনস্তারপবর্ স্থাপন। ঈশ্বেরর দশম আঘাত।

িমশর েদেশ সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন,
২ “েতামােদর জন্য এই মাস হেব মাসগুিলর শুরু;

আর মাসিট বছেরর সব মােসর মেধ্য প্রথম হেব। ৩ সমস্ত
ইস্রােয়ল মণ্ডলীেক এই কথা বল, ‘েতামরা এই মােসর দশম িদেন
েতামােদর বাবার বংশ অনুসাের প্রেত্যক পিরবার এক এক
বািড়র জন্য এক একিট েভড়ার বাচ্চা েনেব। ৪ আর েভড়ার
বাচ্চা খাওয়ার জন্য যিদ কারও পিরজন কম হয়, তেব েস ও
তার পােশর বািড়র প্রিতেবশীর েলাকসংখ্যা অনুসাের একিট
েভড়ার বাচ্চা েনেব। েতামরা এক এক জেনর খাওয়ার ক্ষমতা
অনুসাের েভড়ার বাচ্চা েনেব। ৫ েতামােদর েসই েভড়ার বাচ্চািট
িনেদর্ াষ ও এক বছেরর পুরুষ বাচ্চা শাবক হেব; েতামরা েভড়ার
পােলর িকংবা ছাগপােলর মেধ্য েথেক তা েনেব; ৬ আর এই
মােসর েচৗদ্দ িদন পযর্ন্ত রাখেব; পের ইস্রােয়েলর সমস্ত সমাজ
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সন্ধ্যােবলায় েসই েভড়ার বাচ্চািট হত্যা করেব। ৭ আর তারা তার
িকছুটা রক্ত েনেব এবং েয েয বািড়র মেধ্য েভড়ার বাচ্চা খােব,
েসই বািড়র দরজার েচৗকােঠ ও মাথার ওপর তা লািগেয় েদেব।
৮ পের েসই রােত তার মাংস খােব; আগুেন পুিড়েয় খািমর িবহীন
রুিট ও েতেতা শােকর সেঙ্গ তা খােব। ৯ েতামরা তার মাংস কঁাচা
িকংবা জেল েসদ্ধ কের েখও না, িকন্তু তার মাথা, পা ও িভতেরর
অংশ আগুেন পুিড়ও। ১০ আর সকাল পযর্ন্ত তার িকছুই েরেখা
না; িকন্তু সকাল পযর্ন্ত যা বািক থােক, তা আগুেন পুিড়েয়
েফেলা।

১১ আর েতামরা এইভােব তা খােব; েকামর বঁাধেব, পােয়
জেুতা পড়েব, হােত লািঠ েনেব ও তাড়াতািড় েখেয় েনেব; এটা
সদাপ্রভুর িনস্তারপবর্। ১২ কারণ েসই রােত আিম িমশর েদেশর
মধ্য িদেয় যাব এবং িমশর েদেশর মানুেষর ও পশুর যাবতীয়
প্রথমজাতেক আঘাত করব এবং িমশেরর সমস্ত েদবতােদর
উপের শািস্ত িনেয় আসব; আিমই সদাপ্রভু। ১৩ সুতরাং েতামরা
েয েয বািড়েত থাক, েতামােদর পেক্ষ ঐ রক্ত িচহ্ন িহসােব েসই
েসই বািড়র উপের থাকেব; তােত আিম যখন িমশর েদশেক
আঘাত করব, তখন েসই রক্ত েদখেল েতামােদরেক েছেড়
এিগেয় যাব, মহামারীর আঘাত েতামােদর উপের পড়েব না।
১৪ আর এই িদন েতামােদর স্মরণীয় হেব এবং েতামরা এই
িদনেক সদাপ্রভুর উৎসব বেল পালন করেব; বংশপরম্পরার
িচরকালীন িনয়ম অনুসাের এই উৎসব পালন করেব। ১৫ েতামরা
সাত িদন খািমর িবহীন রুিট খােব; প্রথম িদেনই িনেজর িনেজর
বািড় েথেক খািমর দরূ করেব, কারণ েয েকউ প্রথম িদন েথেক
সপ্তম িদন পযর্ন্ত খািমরযুক্ত খাবার খােব, েসই প্রাণী ইস্রােয়ল
েথেক িবিচ্ছন্ন হেব। ১৬ আর প্রথম িদেন েতামােদর পিবত্র সভা
হেব এবং সপ্তম িদেনও েতামােদর পিবত্র সভা হেব; েসই দইু িদন
প্রেত্যক প্রাণীর খাদ্য ৈতরী ছাড়া অন্য েকান কাজ করেব না,
শুধুমাত্র েসই কাজ করেত পারেব। ১৭ এইভােব েতামরা খািমর
িবহীন রুিটর পবর্ পালন করেব, কারণ এই িদেন আিম েতামােদর
বািহনীেদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের আনলাম; তাই
েতামরা বংশপরম্পরার িচরস্থায়ী িবিধ অনুসাের এই িদন পালন
করেব। ১৮ েতামরা প্রথম মােসর েচৗদ্দতম িদেনর সন্ধ্যােবলা
েথেক একুশতম িদেনর সন্ধ্যােবলা পযর্ন্ত খািমর িবহীন রুিট
েখও। ১৯ সাতিদন েতামােদর বািড়েত েযন খািমর না থােক;
কারণ িক প্রবাসী িক েদেশর, েয েকান প্রাণী খািমর েমশােনা
দ্রব্য খােব, েস ইস্রােয়ল মণ্ডলী েথেক িবিচ্ছন্ন হেব। ২০ েতামরা
খািমরযুক্ত েকােনা িজিনস েখও না; েতামরা েতামােদর সমস্ত
বাসস্থােন খািমর িবহীন রুিট েখও’।”

২১ তখন েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রাচীনেদরেক েডেক
বলেলন, “েতামরা িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের এক একিট েভড়ার
বাচ্চা েবর কের নাও, িনস্তারপেবর্র বিল হত্যা কর। ২২ আর এক
গুচ্ছ এেসাব িনেয় গামলায় থাকা রেক্ত ডুিবেয় দরজার মাথায় ও
দইু েচৗকােঠ গামলায় থাকা রেক্তর িকছুটা লািগেয় েদেব এবং
সকাল পযর্ন্ত েতামরা েকউই বািড়র দরজার বাইের যােব না।
২৩ কারণ সদাপ্রভু িমশরীয়েদরেক আঘাত করার জন্য েতামােদর
কাছ িদেয় যােবন, তােত দরজার মাথায় ও দইু েচৗকােঠ েসই
রক্ত েদখেল সদাপ্রভু েসই দরজা েছেড় আেগ যােবন, েতামােদর

বািড়েত িবনাশকারীেক প্রেবশ কের আঘাত করেত েদেবন না।
২৪ আর েতামরা ও যুগ যুগ ধের েতামােদর সন্তােনরা িনয়ম
িহসােব এই রীিত পালন করেব। ২৫ আর সদাপ্রভু তঁার প্রিতজ্ঞা
অনুসাের েতামােদরেক েয েদশ েদেবন, েসই েদেশ যখন প্রেবশ
করেব, তখনও এই আরাধনার আেয়াজন করেব। ২৬ আর
েতামােদর সন্তানরা যখন েতামােদরেক বলেব, ‘েতামােদর এই
আরাধনার অথর্ িক?’ ২৭ েতামরা বলেব, ‘এটা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িনস্তারপেবর্র যজ্ঞ, কারণ িমশরীয়েদরেক আঘাত করার
সমেয় িতিন িমশের ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত বািড় েছেড় এিগেয়
িগেয়িছেলন, আমােদর বািড় রক্ষা কেরিছেলন’।” তখন
েলােকরা মাথা িনচু কের আরাধনা করল। ২৮ পের ইস্রােয়ল
সন্তােনরা িগেয়, সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক েযরকম আেদশ
িদেয়িছেলন, েসইরকম করল।

২৯ পের মাঝরােত এই ঘটনা ঘটল, সদাপ্রভু িসংহাসেন বসা
ফেরৗেণর প্রথমজাত সন্তান েথেক কারাগাের থাকা বিন্দর
প্রথমজাত সন্তান পযর্ন্ত িমশর েদেশর সমস্ত প্রথমজাত সন্তানেক
ও পশুেদর প্রথমজাত শাবকেদরেক আঘাত করেলন। ৩০ তােত
ফেরৗণ ও তঁার দােসরা এবং সমস্ত িমশরীয় েলাক রােত উঠল
এবং িমশের মহােকালাহল হল; কারণ েয ঘের েকউ মের িন,
এমন ঘরই িছল না।

৩১ তখন রােতর েবলায় ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক
বলেলন, “েতামরা ওঠ, ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক িনেয় আমার
প্রজােদর মেধ্য েথেক েবর হও, েতামরা যাও, েতামােদর কথা
অনুসাের িগেয় সদাপ্রভুর েসবা কর। ৩২ েতামােদর কথা
অনুসাের েভড়ার পাল ও গরুর পাল সব সেঙ্গ িনেয় চেল যাও
এবং আমােকও আশীবর্াদ কর।” ৩৩ তখন েলাকেদরেক
তাড়াতািড় েদশ েথেক িবদায় করার জন্য িমশরীেয়রা ব্যাকুল
হেয় পড়ল; কারণ তারা বলল, “আমরা সকেল মারা পড়লাম।”
৩৪ তােত ময়দার তােল খািমর েমশাবার আেগ েলােকরা তা িনেয়
েপষাই করার পাত্র িনেজেদর বেস্ত্র েবঁেধ কঁােধ িনল। ৩৫ আর
ইস্রােয়ল সন্তােনরা েমািশর বাক্য অনুসাের কাজ করল; ফেল
তারা িমশরীয়েদর কােছ রূপা, েসানার গয়না ও েপাশাক চাইল;
৩৬ আর সদাপ্রভু িমশরীয়েদর েচােখ তােদরেক অনুগ্রহপাত্র
করেলন, তাই তারা যা চাইল, িমশরীেয়রা তােদরেক তাই িদল।
এইভােব তারা িমশরীয়েদর ধনসম্পদ লুট করল।

িমশর েথেক ইস্রােয়লীয়েদর যাত্রা।

৩৭ তখন ইস্রােয়ল সন্তােনরা বালক ছাড়া কমেবশী পােয় হঁাটা
ছয় লক্ষ পুরুষ রািমেষষ েথেক সুেক্কােত যাত্রা করল। ৩৮ আর
তঁােদর সেঙ্গ িমেশ থাকা সমস্ত েলােকরা এবং েভড়া ও গরু, প্রচুর
সংখ্যক পশু চেল েগল। ৩৯ পের তারা িমশর েথেক আনা ময়দার
তাল িদেয় খািমর িবহীন রুিট ৈতরী করল, তােত খািমর েমশান
হয়িন, কারণ তারা িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছল, সুতরাং েদরী
করেত না চাওয়ােত িনেজেদর জন্য খাদ্য দ্রব্য ৈতরী কের িন।

৪০ ইস্রােয়ল সন্তােনরা চারেশা িত্রশ বছর িমশের বসবাস
কেরিছল। ৪১ েসই চারেশা িত্রশ বছেরর েশেষ, ঐ িদেন,
সদাপ্রভুর সমস্ত বািহনী িমশর েদশ েথেক েবর হল। ৪২ িমশর
েদশ েথেক তােদরেক েবর কের আনার জন্য এিট িছল সদাপ্রভুর
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উেদ্দেশ্য েজেগ থাকার রাত, েসজন্য সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেদর
বংশ ধের এই রাত িছল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পালন করা অত্যন্ত
পালনীয়।

৪৩ আর সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “িনস্তারপেবর্র
বিলর িনয়ম এই; অন্য জাতীয় েকােনা েলাক তা খােব না।
৪৪ িকন্তু েকান ব্যিক্তর েয দাসেক রূপা িদেয় েকনা হেয়েছ, েস
যিদ িছন্নত্বক হয়, তেব েখেত পােব। ৪৫ িবেদশী িকংবা
েবতনজীবী তা েখেত পােব না। ৪৬ েতামরা এক বািড়র মেধ্য তা
খােব; েসই মাংেসর িকছুই বািড়র বাইের িনেয় েযও না এবং তার
একিট হাড়ও েভঙ্গ না। ৪৭ সমস্ত ইস্রােয়ল মণ্ডলী এটা পালন
করেব। ৪৮ আর েতামার সেঙ্গ বসবাসকারী েকােনা িবেদশী েলাক
যিদ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্ পালন করেত চায়, তেব েস
িনেজ পুরুষ পিরবােরর সেঙ্গ িছন্নত্বক হেয় এটা পালন করেত
আসুক, েস েদেশর মেধ্য জন্মােনা েলােকর মত হেব; িকন্তু
অিচ্ছন্নত্বক েকান েলাক তা খােব না। ৪৯ েদেশ জন্মােনা েলােকর
জন্য ও েতামােদর মেধ্য বসবাসকারী িবেদশী েলােকর জন্য
একই িনয়ম হেব।”

৫০ সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তান েসইরকম করল, সদাপ্রভু েমািশ ও
হােরাণেক েয আেদশ িদেয়িছেলন, েসই অনুসােরই করল।
৫১ এইভােব সদাপ্রভু েসই িদন ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক দেল দেল
িমশর েদশ েথেক েবর কের আনেলন।

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য উভয়ই মানুষ েহাক িকংবা পশু

েহাক, গেভর্  জন্মােনা গভর্ জাত সব প্রথম ফল আমার উেদ্দেশ্য
পিবত্র কর; তা সব আমারই।” ৩ আর েমািশ তােদরেক বলেলন,
“এই িদন মেন েরেখা, েয িদেন েতামরা িমশেরর দাসেত্বর ঘর
েথেক েবর হেয় এেসিছেল, কারণ সদাপ্রভু শিক্তশালী হাত িদেয়
েসখান েথেক েতামােদর েবর কের আনেলন; েকােনা খািমরযুক্ত
খাবার খাওয়া হেব না। ৪ আবীব মােসর এই িদেন েতামরা েবর
হেল। ৫ আর কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়র
েয েদশ েতামােক িদেত সদাপ্রভু েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ
প্রিতজ্ঞা কেরেছন, েসই দধু ও মধু প্রবািহত েদেশ যখন িতিন
েতামােক িনেয় যােবন, তখন তুিম এই মােস এই েসবার অনুষ্ঠান
করেব। ৬ সাত িদন খািমর িবহীন রুিট েখও ও সপ্তম িদেন
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসব েকােরা। ৭ েসই সাত িদন খািমর
িবহীন রুিট েখেত হেব, েতামার কােছ খািমরযুক্ত খাবার েদখা না
যাক, েতামার সমস্ত সীমানার মেধ্য খািমর েদখা না যাক। ৮ েসই
িদেন তুিম েতামার েছেলেক এটা জািনও, ‘িমশর েথেক আমার
েবিরেয় আসার সমেয় সদাপ্রভু আমার প্রিত যা করেলন, এটা
েসই জন্য।’ ৯ আর এটা িচেহ্নর জন্য েতামার হােত ও স্মরেণর
জন্য েতামার কপােল থাকেব; েযন সদাপ্রভুর ব্যবস্থা েতামার
মুেখ থােক, কারণ সদাপ্রভু শিক্তশালী হাত িদেয় িমশর েথেক
েতামােক েবর কেরেছন। ১০ সুতরাং তুিম প্রেত্যক বছর এইসমেয়
এই িনয়ম পালন করেব।

১১ সদাপ্রভু েতামার কােছ ও েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ েয
প্রিতজ্ঞা কেরেছন, েসই অনুসাের যখন কনানীয়েদর েদেশ প্রেবশ
কিরেয় েতামােক েসই েদশ েদেবন, ১২ তখন তুিম গভর্ জাত সমস্ত
প্রথম ফল সদাপ্রভুর কােছ উপিস্থত করেব এবং েতামার

পশুেদরও সকল প্রথমজাতেদর মেধ্য পুরুষ সন্তান সদাপ্রভুর
হেব। ১৩ আর গাধার প্রেত্যক প্রথমজােতর মুিক্তর জন্য তার
পিরবেতর্  েভড়ার বাচ্চা েদেব; যিদ মুক্ত না কর, তেব তার গলা
ভাঙ্গেব; েতামার েছেলেদর মেধ্য মানুেষর প্রথমজাত সবাইেক
মুক্ত করেত হেব। ১৪ আর েতামার েছেল আগামীকােল যখন
েতামােক িজজ্ঞাসা করেব, ‘এ িক?’ তুিম বলেব, ‘সদাপ্রভু
শিক্তশালী হাত িদেয় আমােদরেক িমশর েথেক, দাসেত্বর ঘর
েথেক, েবর কেরেছন। ১৫ তখন ফেরৗণ আমােদরেক েছেড়
েদবার িবষেয় িনষু্ঠর হেল সদাপ্রভু িমশর েদেশর সমস্ত
প্রথমজাত ফলেক, মানুেষর প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত ফল
সব িকছুেক হত্যা করেলন, এই জন্য আিম গেভর্  জন্মােনা
পুরুষসন্তান গুিলেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান কির, িকন্তু
আমার প্রথমজাত সব সন্তানেক মুক্ত কির।’ ১৬ এিট িচহ্ন িহসােব
েতামার হােত ও স্মৃিতিচহ্ন িহসােব েতামার কপােল থাকেব,
কারণ সদাপ্রভু শিক্তশালী হাত িদেয় আমােদরেক িমশর েদশ
েথেক েবর কের এেনেছন।”

১৭ আর ফেরৗণ েলাকেদর েছেড় িদেল, পেলষ্টীয়েদর েদশ
িদেয় েসাজা পথ থাকেলও ঈশ্বর েসই পেথ তােদরেক েযেত
িদেলন না, কারণ ঈশ্বর বলেলন, “যুদ্ধ েদখেল হয়েতা েলােকরা
অনুতাপ কের িমশের িফের যােব।” ১৮ সুতরাং ঈশ্বর
েলােকেদরেক সূফসাগেরর মরুভূিমর পথ িদেয় িনেয় েগেলন;
আর ইস্রােয়ল সন্তানরা যুদ্ধ সজ্জায় সিজ্জত হেয় িমশর েদশ
েথেক চেল েগল। ১৯ আর েমািশ েযােষেফর হাড় িনেজর সেঙ্গ
িনেলন, কারণ িতিন ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক কিঠন শপথ কিরেয়
বেলিছেলন, “ঈশ্বর অবশ্যই েতামােদর েদখােশানা করেবন, আর
েতামরা েতামােদর সেঙ্গ আমার হাড় এই জায়গা েথেক িনেয়
যােব।”

২০ পের তারা সুেক্কাৎ েথেক চেল িগেয় মরুভূিমর প্রােন্ত থাকা
এথেম িশিবর স্থাপন করল। ২১ আর সদাপ্রভু িদেনর েবলা পথ
েদখার জন্য েমঘস্তম্ভ েথেক এবং রােত আেলা েদবার জন্য
অিগ্নস্তম্ভ েথেক তঁােদর আেগ আেগ েযেতন, েযন তারা িদনরাত
চলেত পাের। ২২ েলােকেদর সামেন েথেক িদেনরেবলায় েমঘস্তম্ভ
ও রােত অিগ্নস্তম্ভ দেূর সরত না।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তারা েযন েফের এবং পী-

হহীেরােতর আেগ িমগ্েদােলর ও সমুেদ্রর মাঝখােন
বাল্সেফােনর আেগ িশিবর স্থাপন কের। ৩ তােত ফেরৗণ
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সম্বেন্ধ বলেব, তারা েদেশর মেধ্য ঘুের
েবড়াল, মরুভূিম তঁােদর পথ বন্ধ করল। ৪ আর আিম ফেরৗেণর
মন কিঠন করব এবং েস েতামােদর িপছেন েদৗড়ােব। আিম
ফেরৗণ ও তার সমস্ত ৈসন্যেদর মাধ্যেম েগৗরবািন্বত হব; আর
িমশরীেয়রা জানেত পারেব েয, আিমই সদাপ্রভু।” তখন তারা
েসইরকম করল।

ফেরৗেণর ৈসন্যসামেন্তর ধ্বংস।

৫ যখন িমশেরর রাজােক এই খবর েদওয়া হল েয, ইস্রােয়েলর
েলােকরা পািলেয়েছ, ফেরৗণ ও তার দােসেদর অন্তর েলােকেদর
িবরুেদ্ধ হল; তঁারা বলেলন, “আমরা এ িক করলাম? আমােদর
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দাসত্ব েথেক ইস্রােয়লেক েকন েছেড় িদলাম?” ৬ তখন িতিন তঁার
রথ প্রস্তুত করােলন ও তঁার েলােকেদর সেঙ্গ িনেলন। ৭ আর
মেনানীত ছয়েশা রথ এবং িমশেরর সমস্ত রথ ও েসই সমস্ত
িকছুর উপের িনযুক্ত েসনাপিতেক িনেলন। ৮ আর সদাপ্রভু
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর অন্তর কিঠন করেলন, তােত িতিন
ইস্রােয়ল সন্তানেদর িপছু িপছু তাড়া করেলন; তখন ইস্রােয়ল
সন্তােনরা জয়জয়কার করেত করেত চেল যািচ্ছল। ৯ আর
িমশরীয়রা, ফেরৗেণর সকল েঘাড়া ও রথ এবং তার েঘাড়াচালক
ও ৈসন্যরা তােদর িপছু িপছু তাড়া করল; আর তারা বাল্
সেফােনর সামেন পী-হহীেরােতর কােছ সমুেদ্রর তীের িশিবর
স্থাপন করেল তােদর কােছ উপিস্থত হল। ১০ ফেরৗণ যখন
কাছাকািছ চেল এেলন, তখন ইস্রােয়েলর সন্তােনরা েচাখ তুেল
েদখল, তােদর িপছু িপছু িমশরীেয়রা আসেছ; তাই তঁারা খুব ভয়
েপল, আর ইস্রােয়ল সন্তােনরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িচত্কার কের
কঁাদেত লাগেলা। ১১ আর তঁারা েমািশেক বলল, “িমশের কবর
েনই বেল তুিম িক আমােদরেক িনেয় আসেল, েযন আমরা
মরুভূিমেত মারা যাই? তুিম আমােদর সেঙ্গ এ েকমন ব্যবহার
করেল? েকন আমােদরেক িমশর েথেক েবর করেল? ১২ আমরা
িক িমশর েদেশ েতামােক এই কথা বিল িন, আমােদরেক থাকেত
দাও, আমরা িমশরীয়েদর দাসত্ব কির? কারণ মরুভূিমেত মারা
যাবার েথেক িমশরীয়েদর দাসত্ব করা আমােদর ভােলা।”
১৩ তখন েমািশ তােদরেক বলেলন, “ভয় েকােরা না, সবাই িস্থর
হেয় দঁাড়াও। সদাপ্রভু আজ েতামােদর েয উদ্ধার কেরন, তা
েদখ; কারণ এই েয িমশরীয়েদরেক আজ েদখছ, এেদরেক আর
কখনই েদখেব না। ১৪ সদাপ্রভু েতামােদর পক্ষ িনেয় যুদ্ধ
করেবন, েতামরা শান্ত থাকেব।” ১৫ পের সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “তুিম েকন আমার কােছ িচত্কার কের কঁাদছ?
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এিগেয় েযেত বল। ১৬ আর তুিম েতামার
লািঠ তুেল সমুেদ্রর উপের হাত বাড়াও, সমুদ্রেক দইু ভাগ কর;
তােত ইস্রােয়ল সন্তােনরা শুকেনা পথ িদেয় সমুেদ্রর মেধ্য প্রেবশ
করেব। ১৭ আর েদখ, আিমই িমশরীয়েদর অন্তর কিঠন করব,
তােত তারা তােদর িপছু িপছু প্রেবশ করেব এবং আিম
ফেরৗেণর, তার সব ৈসেন্যর, তার রথগুিলর ও তার
েঘাড়াচালকেদর মাধ্যেম েগৗরবািন্বত হব। ১৮ আর ফেরৗণ ও
তার রথগুিল ও তার েঘাড়াচালকেদর মাধ্যেম আমার
েগৗরবলাভ হেল িমশরীেয়রা জানেত পারেব েয, আিমই
সদাপ্রভু।” ১৯ তখন ইস্রােয়লীয় ৈসেন্যর আেগ আেগ যাওয়া
ঈশ্বেরর দতূ সের িগেয় তােদর িপছু িপছু েগেলন এবং েমঘস্তম্ভ
তােদর সামেন েথেক সের িগেয় তােদর িপছেন িগেয় দঁাড়াল;
২০ তা িমশেরর িশিবর ও ইস্রােয়েলর িশিবর, এই দইুেয়র মেধ্য
আসল; আর েসই েমঘ ও অন্ধকার থাকল, িকন্তু েসটা রােত
আেলা িদল এবং সমস্ত রাত একদল অন্য দেলর কােছ আসল
না। ২১ েমািশ সমুেদ্রর উপের তঁার হাত বাড়ােলন, তােত সদাপ্রভু
েসই সমস্ত রােত শিক্তশালী পূবর্ িদেকর বায়ু িদেয় সমুদ্রেক
সিরেয় িদেলন ও তা শুকেনা জিমেত পিরণত করেলন, তােত
জল দইু ভাগ হল। ২২ আর ইস্রােয়ল সন্তােনরা শুকেনা পেথ
সমুেদ্রর মেধ্য প্রেবশ করল এবং তােদর ডান ও বাম িদেকর জল
েদওয়ােলর মত হল। ২৩ পের িমশরীেয়রা, ফেরৗেণর সব েঘাড়া

ও রথ এবং েঘাড়াচালকরা তাড়া কের তােদর িপছু িপছু সমুেদ্রর
মেধ্য প্রেবশ করল। ২৪ িকন্তু রােতর েশষ সমেয় সদাপ্রভু অিগ্ন ও
েমঘস্তম্ভ েথেক িমশরীয় ৈসন্যেদর উপের নজর রাখেলন ও
িমশরীয়েদর ৈসন্যেক ব্যাকুল কের তুলেলন। ২৫ আর িতিন
তােদর রেথর চাকার গিতেরাধ করেলন, তােত তারা খুব কষ্ট
কের রথ চালাল; তখন িমশরীেয়রা বলল, “চল, আমরা
ইস্রােয়েলর সামেন েথেক পািলেয় যাই, কারণ সদাপ্রভু তােদর
হেয় িমশরীয়েদর িবপেক্ষ যুদ্ধ করেছন।” ২৬ পের সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম সমুেদ্রর উপের হাত বাড়াও; তােত জল
িফের িমশরীয়েদর উপের, তােদর রেথর উপের ও
েঘাড়াচালকেদর উপের আসেব।” ২৭ তখন েমািশ সমুেদ্রর
উপের হাত বাড়ােলন, আর সকাল হেত না হেতই সমুদ্র আেগর
মত সমান হেয় েগল; তােত িমশরীেয়রা সমুেদ্রর িদেকই পািলেয়
েগল; আর সদাপ্রভু সমুেদ্রর মেধ্য িমশরীয়েদরেক েঠেল িদেলন।
২৮ জল িফের এল ও তােদর রথ ও েঘাড়াচালকেদরেক েঢেক
িদল, তােত ফেরৗেণর েয সব ৈসন্য তােদর িপছেন সমুেদ্র প্রেবশ
কেরিছল, তােদর একজনও েবঁেচ থাকল না। ২৯ যিদও ইস্রােয়ল
সন্তােনরা শুকেনা পেথ সমুেদ্রর মেধ্য িদেয় িগেয়িছল এবং
তােদর ডােন ও বােম জল একিট েদওয়ােলর মত হেয়িছল।
৩০ এইভােব েসিদন সদাপ্রভু িমশরীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লেক
উদ্ধার করেলন ও ইস্রােয়ল িমশরীয়েদরেক সমুেদ্রর ধাের মৃত
েদখল। ৩১ আর ইস্রােয়ল িমশরীয়েদর প্রিত করা সদাপ্রভুর
আশ্চযর্্য কাজ েদখল; তােত েলােকরা সদাপ্রভুেক ভয় করল
এবং সদাপ্রভুেত ও তঁার দাস েমািশেত িবশ্বাস করল।

ইস্রােয়েলর জয়গান।

তখন েমািশ ও ইস্রােয়ল সন্তােনরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
এই গীত গান করেলন; তঁারা বলেলন, “আিম

সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান করব; কারণ িতিন িবজেয়র সেঙ্গ
মিহমািন্বত হেলন, িতিন েঘাড়া ও েঘাড়াচালকেদর সমুেদ্র ছঁুেড়
েফলেলন। ২ সদাপ্রভু আমার শিক্ত ও গান, িতিন আমার
পিরত্রাণ হেলন; এই আমার ঈশ্বর, আিম তঁার প্রশংসা করব;
আমার িপতার ঈশ্বর, আিম তঁােক মিহমািন্বত করব। ৩ সদাপ্রভু
েযাদ্ধা; সদাপ্রভু তঁার নাম। ৪ িতিন ফেরৗেণর রথগুিল ও
ৈসন্যদলেক সমুেদ্র ছঁুেড় েফলেলন; তঁার মেনানীত েসনাপিতরা
সুফসাগের ডুেব েগল। ৫ জলরািশ তােদরেক েঢেক িদল; তারা
অগাধ জেল পাথেরর মত তিলেয় েগল। ৬ েহ সদাপ্রভু, েতামার
ডান হাত শিক্তেত মিহমািন্বত; েহ সদাপ্রভু, েতামার ডান হাত শত্রু
ধ্বংসকারী। ৭ তুিম িনেজর মিহমার প্রতােপ, যঁারা েতামার
িবরুেদ্ধ উেঠ, তােদরেক ধ্বংস কের থাক; েতামার পাঠােনা েক্রাধ
খরকুেটার মত তােদরেক গ্রাস কের। ৮ েতামার নােকর িনঃশ্বােস
জল এক সােথ জেড়া হল; েস্রাতগুিল সূ্তেপর মত দঁািড়েয় েগল;
সমুদ্রগেভর্  জলরািশ জমাট বঁাধেলা। ৯ শত্রু বেলিছল, ‘আিম
িপছেন তাড়া করব, তােদর নাগােল পাব, লুট করা িজিনস ভাগ
কের েনব; তােদর উপর আমার অিভলাষ পূণর্ হেব; আিম
তেরায়াল েটেন খুলেবা, আমার হাত তােদরেক ধ্বংস করেব।’
১০ িকন্তু তুিম েতামার বাতাস িদেয় ফঁু িদেল, সমুদ্র তােদরেক
েঢেক িদল; তারা প্রবল জেল সীসার মত তিলেয় েগল। ১১ েহ
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সদাপ্রভু, েদবতােদর মেধ্য েক েতামার মত? েক েতামার মত
পিবত্রতায় মিহমািন্বত, প্রশংসােত সম্মািনত, অেলৗিকক
কাযর্কারী? ১২ তুিম েতামার ডান হাত বাড়ােল, পৃিথবী তােদরেক
গ্রাস করল। ১৩ তুিম েয েলাকেদরেক মুক্ত কেরছ, তােদরেক
িনেজর দয়ােত চালাচ্ছ, তুিম িনেজর শিক্তেত তােদরেক পিবত্র
স্থােন চালনা করছ, েযখােন তুিম বাস কর। ১৪ েলােকরা এটা
শুনল এবং তারা ভয় েপল, পেলষ্টীয়বাসীরা ব্যথাগ্রস্ত হেয়
পড়ল। ১৫ তখন ইেদােমর প্রধােনরা ভয় েপল; েমায়ােবর ৈসন্যরা
কঁাপেত লাগল; কনােনর অিধবাসীরা গেল েগল। ১৬ আতঙ্ক ও
ভয় তঁােদর উপের পড়েছ; েতামার বাহুবেল তারা এখেনা
পাথেরর মত হেয় আেছ; যতক্ষণ, েহ সদাপ্রভু, েতামার প্রজারা
উত্তীনর্ না হয়। ১৭ তুিম তােদরেক িনেয় যােব, েতামার অিধকার
পবর্েত তােদর েরাপণ করেব; েহ সদাপ্রভু, েসখােন তুিম েতামার
বাসস্থান প্রস্তুত কেরছ; েহ প্রভু, েসখােন েতামার হাত পিবত্রস্থান
স্থাপন কেরছ। ১৮ সদাপ্রভু যুেগ যুেগ অনন্তকাল রাজত্ব
করেবন।” ১৯ কারণ ফেরৗেণর েঘাড়ারা তঁার রথগুিল ও
েঘাড়াচালকরা সেমত সমুেদ্রর মেধ্য প্রেবশ করল, আর সদাপ্রভু
সমুেদ্রর জল তঁােদর উপের িফিরেয় আনেলন; িকন্তু ইস্রােয়ল
সন্তােনরা শুকেনা পেথ সমুেদ্রর মেধ্য িদেয় চেল েগল। ২০ পের
হােরােণর েবান মিরয়ম ভাববািদনী হােত খঞ্জিন িনেলন এবং
তঁার িপছু িপছু অন্য স্ত্রীেলােকরা সবাই খঞ্জিন িনেয় নাচেত
নাচেত েবেরােলা। ২১ তখন মিরয়ম েলােকেদর কােছ এই গান
গাইেলন, “েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান কর; কারণ িতিন
িবজেয়র সেঙ্গ মিহমািন্বত হেলন, িতিন েঘাড়া ও েঘাড়াচালকেদর
সমুেদ্র ছঁুেড় েফলেলন।”

ঈশ্বর মরুভূিমেত খাদ্য ও পানীয় েজাগান।

২২ আর েমািশ ইস্রােয়লেক সূফসাগর েথেক এিগেয় শূর
মরুভূিমেত িনেয় েগল; আর তারা িতনিদন মরুভূিমেত েযেত
েযেত জল েপল না। ২৩ পের তারা মারােত উপিস্থত হল, িকন্তু
মারার জল পান করেত পারল না, কারণ েসই জল েতেতা; এই
জন্য তঁার নাম মারা [িতক্ততা] রাখা হল। ২৪ তখন েলােকরা
েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বলল, “আমরা িক পান করব?”
২৫ তােত িতিন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য কঁাদেত লাগেলন, আর
সদাপ্রভু তঁােক একটা গাছ েদখােলন; িতিন তা িনেয় জেল ছঁুেড়
েফলেল জল িমিষ্ট হল। েসখােন সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর জন্য িনয়ম
ও শাসন িনধর্ারণ করেলন এবং তার পরীক্ষা িনেলন, ২৬ আর
বলেলন, “তুিম যিদ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব মেনােযাগ কর,
তঁার েচােখ যা িঠক তাই কর, তঁার আেদশ েশােনা ও তঁার
িনয়মগুিল পালন কর, তেব আিম িমশরীয়েদরেক েয সব েরােগ
আক্রান্ত করলাম, েসই সেবেত েতামােক আক্রমণ করেত েদব
না; কারণ আিম সদাপ্রভু, েতামার আেরাগ্যকারী।” ২৭ পের তারা
এলীেম উপিস্থত হল। েসখােন জেলর বােরািট উনুই ও সত্তরিট
েখজরুগাছ িছল; তারা েসখােন জেলর কােছ িশিবর স্থাপন
করল।

পের তারা এলীম েথেক যাত্রা করল। আর িমশর েদশ
েথেক চেল যাবার পর িদ্বতীয় মােসর পেনেরাতম

িদেন ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী সীন মরুভূিমেত উপিস্থত

হল, তা এলীেমর ও সীনেয়র মাঝখােন। ২ তখন ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী েমািশর ও হােরােণর িবরুেদ্ধ মরুভূিমেত
অিভেযাগ করল; ৩ আর ইস্রােয়ল সন্তােনরা তঁােদরেক বলল,
“হায়, হায়, আমরা িমশর েদেশ সদাপ্রভুর হােত েকন মারা যাই
িন? তখন মাংেসর হঁাড়ীর কােছ বসতাম, রুিট েখেয় সন্তুষ্ট হতাম,
েতামরা েতা আমােদর সমস্ত েগাষ্ঠীেক না খাইেয় মারার জন্য
েবর কের এই মরুভূিমেত এেনছ।” ৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “েদখ, আিম েতামােদর জন্য স্বগর্ েথেক খাদ্য দ্রব্য বষর্ণ
করব; েলােকরা বাইের িগেয় প্রিতিদন েসইিদেনর জন্য খাদ্য
কুেড়ােব; েযন আিম তােদর এই পরীক্ষা িনই েয, তারা আমার
ব্যবস্থােত চলেব িক না। ৫ ষষ্ঠ িদেন তারা যা আনেব, েসটা রান্না
করেল প্রিতিদন যা কুড়ায়, তার িদ্বগুণ হেব।” ৬ পের েমািশ ও
হােরাণ সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেক বলেলন, “সন্ধ্যােবলায় েতামরা
জানেব েয, সদাপ্রভু েতামােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের
এেনেছন। ৭ আর সকােল েতামরা সদাপ্রভুর প্রতাপ েদখেত
পােব, কারণ সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ েয অিভেযাগ, তা িতিন
শুেনেছন। আমরা েক েয, েতামরা আমােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ
কর?” ৮ পের েমািশ বলেলন, “সদাপ্রভু সন্ধ্যােবলা খাওয়ার
জন্য েতামােদরেক মাংস েদেবন ও সকােল তৃিপ্ত সহকাের রুিট
েদেবন; সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ েতামরা েয অিভেযাগ করছ, তা িতিন
শুেনেছন; আমরা েক? েতামরা েয অিভেযাগ করছ, েসটা
আমােদর িবরুেদ্ধ নয়, সদাপ্রভুরই িবরুেদ্ধ করছ।”

৯ পের েমািশ হােরাণেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর
সমস্ত মণ্ডলীেক বেলা, ‘েতামরা সদাপ্রভুর সামেন এস; কারণ
িতিন েতামােদর অিভেযাগ শুেনেছন’।” ১০ পের হােরাণ যখন
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক এটা বলিছেলন, তখন তারা
মরুভূিমর িদেক মুখ েফরাল; আর েদখ, েমঘস্তেম্ভর মেধ্য
সদাপ্রভুর প্রতাপ েদখা েগল। ১১ আর সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, ১২ “আিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর অিভেযাগ শুেনিছ; তুিম
তােদরেক বেলা, সন্ধ্যােবলায় েতামরা মাংস খােব ও সকােল রুিট
েখেয় তৃপ্ত হেব; তখন জানেত পারেব েয, আিম সদাপ্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর।” ১৩ পের সন্ধ্যাকােল িতিতর পািখ উেড় এেস
িশিবর েঢেক িদল এবং সকােল িশিবেরর চািরিদেক িশিশর
পড়ল। ১৪ যখন িশিশর শুিকেয় েগল, েদখ, মািটেত তুষােরর মত
সরু বীেজর মত বস্তু মরুভূিমর উপের পেড় আেছ। ১৫ আর েসটা
েদেখ ইস্রােয়ল সন্তানরা এেক অপরেক বলল, “এটা িক?”
কারণ েসটা িক, তারা জানত না। তখন েমািশ বলেলন, “এটা
েসই রুিট, যা সদাপ্রভু েতামােদরেক খাবার জন্য িদেয়েছন।
১৬ এর িবষেয় সদাপ্রভু এই আেদশ িদেয়েছন, েতামরা প্রেত্যক
জন িনেজেদর প্রেয়াজন মত তা কুড়াও; েতামরা প্রেত্যেক
িনেজেদর তঁাবুেত থাকা েলােকেদর সংখ্যা অনুসাের এক এক
জেনর জন্য এক এক ওমর পিরমােপ তা কুড়াও।” ১৭ তােত
ইস্রােয়ল সন্তােনরা েসইরকম করল; েকউ েবিশ, েকউ কম
কুড়ােলা। ১৮ পের ওমের তা েমেপ েদখেল, েয েবিশ সংগ্রহ
কেরিছল, তার অভাব হল না; তারা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর
প্রেয়াজন অনুযায়ী কুিড়েয়িছল। ১৯ আর েমািশ বলেলন,
“েতামরা েকউ সকােলর জন্য এর িকছু েরেখা না।” ২০ তবুও
েকউ েকউ েমািশর কথা না েমেন সকােলর জন্য িকছু িকছু
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রাখল, তখন তােত েপাকা জন্মােলা ও দগুর্ন্ধ হল; আর েমািশ
তঁােদর উপের খুব রাগ করেলন। ২১ আর প্রেত্যকিদন সকােল
তারা িনেজর িনেজর প্রেয়াজন অনুযায়ী কুড়াত, িকন্তু খুব েরাদ
হেল তা গেল েযত। ২২ পের ছয় িদেনর িদন তারা িদ্বগুণ খাদ্য
সংগ্রহ করত, প্রেত্যক জন দইু ওমর কের কুড়াল, আর মণ্ডলীর
অধ্যেক্ষরা সবাই এেস েমািশেক জানােলন। ২৩ তখন িতিন
তঁােদরেক বলেলন, সদাপ্রভু তাই বেলেছন; কাল িবশ্রামপবর্,
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র িবশ্রামবার; েতামােদর যা ভাজবার
আেছ তা ভাজ ও যা রান্না করবার আেছ পাক কর এবং যা
অিতিরক্তও, তা সকােলর জন্য তুেল রাখ। ২৪ তােত তারা
েমািশর আজ্ঞানুযায়ী সকাল পযর্ন্ত তা রাখল, তখন তােত দগুর্ন্ধ
হল না, েপাকাও জন্মােলা না। ২৫ পের েমািশ বলেলন, আজ
েতামরা এটা েভাজন কর, কারণ আজ সদাপ্রভুর িবশ্রামবার;
আজ মােঠ এটা পােব না। ২৬ েতামরা ছয় িদন তা কুড়ােব; িকন্তু
সাত িদেনর িদন িবশ্রামবার, েস িদন তা পােব না। ২৭ তা সেত্ত্বও
সাত িদেনর িদেন েলাকেদর মেধ্য েকউ েকউ তা কুড়াবার জন্য
েবর হল; িকন্তু িকছুই েপল না। ২৮ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, েতামরা আমার আেদশ ও ব্যবস্থা পালন করেত
কতকাল অস্বীকার করেত থাকেব? ২৯ েদখ, সদাপ্রভুই
েতামােদরেক িবশ্রামবার িদেয়েছন, তাই িতিন ছয় িদেনর িদন দইু
িদেনর খাদ্য েতামােদরেক িদেয় থােকন; েতামরা প্রেত্যেক িনজ
িনজ জায়গায় থাক; সাত িদেনর িদন েকউ িনেজর জায়গা
েথেক বাইের যােব না। ৩০ তােত েলােকরা সাত িদেনর িদন
িবশ্রাম করল। ৩১ আর ইস্রােয়েলর বংশ ঐ খােদ্যর নাম মান্না
রাখল; তা ধেন বীেজর মত সাদা এবং তঁার স্বাদ মধুেমশােনা
িবসু্কেটর মত িছল।

৩২ পের েমািশ বলেলন, “সদাপ্রভু এই আেদশ কেরেছন,
‘েতামরা বংশপরম্পরা অনুসাের ওর এক ওমর পিরমাণ তুেল
েরেখা, েযন আিম েতামােদরেক িমশর েদশ েথেক আনার সমেয়
দেূরর িনজর্ন জায়গায় েয খাবার েখেত িদতাম, তারা তা েদখেত
পায়’।” ৩৩ তখন েমািশ হােরাণেক বলেলন, “তুিম একটা পাত্র
িনেয় পূণর্ এক ওমর পিরমােপর সমান মান্না সদাপ্রভুর সামেন
রাখ; তা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িনয়েমর জন্য রাখা যােব।”
৩৪ তখন, সদাপ্রভু েমািশেক েযমন আেদশ কেরিছেলন,
েসইভােব হােরাণ সাক্ষ্য িসন্দেুকর কােছ থাকবার জন্য তা তুেল
রাখেলন। ৩৫ ইস্রােয়ল সন্তােনরা চিল্লশ বছর, যতক্ষণ না
বসবাসকারী েদেশ উপিস্থত হল, ততক্ষণ েসই মান্না েখল; কনান
েদেশর সীমােত উপিস্থত না হওয়া পযর্ন্ত তারা মান্না েখত।
৩৬ এখন এক ওমর সমান হেলা ঐফার দশমাংশ।

পের ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী সীন মরুভূিম
েথেক যাত্রা শুরু কের সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের

িনধর্ািরত সমস্ত স্থান িদেয় যাত্রা কের রফীদীেম িগেয় িশিবর
স্থাপন করল; আর েসখােন েলােকেদর পান করার জন্য জল
িছল না। ২ এই জন্য েলােকরা েমািশেক েদাষ িদেয় বলল,
“আমােদরেক জল দাও, আমরা পান করব।” েমািশ তােদরেক
বলেলন, “েকন আমার সেঙ্গ ঝগড়া করছ? েকন সদাপ্রভুর
পরীক্ষা করছ?” ৩ তখন েলােকরা েসখােন জল িপপাসায়
ব্যাকুল হল, আর েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বলল, “তুিম

আমােদরেক এবং আমােদর সন্তানেদরেক ও পশুেদরেক
িপপািসত কের হত্যা করেত িমশর েথেক েকন আনেল?” ৪ আর
েমািশ সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদ বলেলন, “আিম এই েলাকেদর
জন্য িক করব? িকছুক্ষেণর মেধ্য এরা আমােক পাথেরর
আঘােত হত্যা করেব।” ৫ তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
“তুিম েলাকেদর আেগ যাও, ইস্রােয়েলর কেয়ক জন প্রাচীনেক
সেঙ্গ িনেয়, আর েযটা িদেয় নদীেত আঘাত কেরিছেল, েসই লািঠ
হােত িনেয় যাও। ৬ েদখ, আিম েহােরেব েসই িশলার উপের
েতামার সামেন দঁাড়ােবা; তুিম িশলােত আঘাত করেব, তােত
েসটা েথেক জল েবর হেব, আর েলােকরা পান করেব।” তখন
েমািশ ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর েচােখর সামেন েসইরকম করেলন।
৭ িতিন েসই স্থােনর নাম মঃসা ও মরীবা [পরীক্ষা ও িববাদ]
রাখেলন, কারণ ইস্রােয়ল সন্তানরা অিভেযাগ কেরিছল এবং
সদাপ্রভুর পরীক্ষা কের বেলিছল, ‘সদাপ্রভু আমােদর মেধ্য
আেছন িক না?’

অমােলেকর সেঙ্গ যুদ্ধ।

৮ ঐ সমেয় অমােলক এেস রফীদীেম ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত লাগল। ৯ তােত েমািশ িযেহাশূয়েক বলেলন, “তুিম
আমােদর জন্য েলাক েবেছ নাও, যাও, অমােলেকর সেঙ্গ যুদ্ধ
কেরা; কাল আিম ঈশ্বেরর লািঠ হােত িনেয় পবর্েত চূড়ায়
দঁাড়াব।” ১০ পের িযেহাশূয় েমািশর আেদশ অনুসাের কাজ
করেলন; অমােলেকর সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন এবং েমািশ, হােরাণ ও
হূর পবর্েতর শৃেঙ্গ উঠেলন। ১১ আর এইরকম হল, েমািশ যখন
তঁার হাত তুেল ধেরন, তখন ইস্রােয়ল জয়ী হয়, িকন্তু েমািশ তঁার
হাত নামােল অমােলক জয়ী হয়। ১২ আর েমািশর হাত ভারী হেত
লাগল, তখন তঁারা একিট পাথর এেন তঁার িনেচ রাখেলন, আর
িতিন তঁার উপের বসেলন এবং হােরাণ ও হূর একজন একিদেক
ও অন্যজন অন্যিদেক তঁার হাত ধের রাখেলন, তােত সূযর্্য না
েডাবা পযর্ন্ত তঁার হাত িস্থর থাকল। ১৩ আর িযেহাশূয়
অমােলকেক ও তঁার েলােকেদরেক তেরায়াল িদেয় পরাজয়
করেলন। ১৪ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “এই কথা স্মরেণ
রাখার জন্য বইেয় েলখ এবং িযেহাশূেয়র কােনর কােছ পেড়
শুনাও; কারণ আিম আকােশর নীেচ েথেক অমােলেকর স্মৃিত
পুেরাপুির েলাপ করব।” ১৫ পের েমািশ এক েবিদ ৈতরী কের
তঁার নাম িযেহাবা-িনঃিষ [সদাপ্রভু আমার পতাকা] রাখেলন।
১৬ আর িতিন বলেলন, “সদাপ্রভুর িসংহাসেনর উপের হাত
উেত্তািলত হেয়েছ; বংশপরম্পরা অনুসাের অমােলেকর সেঙ্গ
সদাপ্রভুর যুদ্ধ হেব।”

েমািশর শ্বশুর িযেথ্রার পরামশর্।

আর ঈশ্বর েমািশর পেক্ষ ও তঁার প্রজা ইস্রােয়েলর
পেক্ষ েয সমস্ত কাজ কেরেছন, সদাপ্রভু ইস্রােয়লেক

িমশর েথেক েবর কের এেনেছন, এই সব কথা েমািশর শ্বশুর
িমিদয়নীয় যাজক িযেথ্রা শুনেত েপেলন। ২ তখন েমািশর শ্বশুর
িযেথ্রা েমািশর স্ত্রীেক, তার বািড়েত পাঠােনা িসপ্েপারােক ও তঁার
দইু েছেলেক সেঙ্গ িনেলন। ৩ ঐ দইু েছেলর মেধ্য একজেনর নাম
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েগেশর্াম [তত্রপ্রবাসী], কারণ িতিন বেলিছেলন, আিম িবেদেশর
িনবাসী হেয়িছ। ৪ আর এক জেনর নাম ইলীেয়ষর [ঈশ্বর-
সহকারী], কারণ িতিন বেলিছেলন, আমার িপতার ঈশ্বর আমার
সহকারী হেয় ফেরৗেণর তেরায়াল েথেক আমােক উদ্ধার
কেরেছন। ৫ েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা তঁার দইু েছেল ও তার স্ত্রীেক
সেঙ্গ িনেয় দেূর িনজর্ন জায়গায় েমািশর কােছ, ঈশ্বেরর পবর্েত
েয জায়গায় িতিন িশিবর স্থাপন কেরিছেলন, েসই জায়গায়
আসেলন। ৬ আর িতিন েমািশেক বলেলন, েতামার শ্বশুর িযেথ্রা
আিম এবং েতামার স্ত্রী ও তঁার সেঙ্গ তঁার দইু েছেল, আমরা
েতামার কােছ এেসিছ। ৭ তখন েমািশ িনেজর শ্বশুেরর সেঙ্গ
েদখা করেত বাইের েগেলন ও প্রণাম করেলন ও তঁােক চুম্বন
করেলন এবং এেক অপেরর মঙ্গল িজজ্ঞাসা করেলন, পের তারা
তঁাবুর মেধ্য েগেলন। ৮ আর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর জন্য ফেরৗেণর
উপর ও িমশরীয়েদর উপর যা যা কেরিছেলন এবং পেথ তঁােদর
েয েয কেষ্টর ঘটনা ঘেটিছল ও সদাপ্রভু েয ভােব তঁােদরেক
উদ্ধার কেরিছেলন, েসই সব ঘটনা েমািশ িনেজর শ্বশুরেক
বলেলন। ৯ তােত সদাপ্রভু িমশরীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লেক
উদ্ধার কের তঁােদর েয সব মঙ্গল কেরিছেলন, তার জন্য িযেথ্রা
আনিন্দত হেলন। ১০ আর িযেথ্রা বলেলন, “ধন্য সদাপ্রভু, িযিন
িমশরীয়েদর হাত েথেক ও ফেরৗেণর হাত েথেক েতামােদরেক
উদ্ধার কেরেছন, িযিন িমশিরয়েদর হােতর িনয়ন্ত্রণ েথেক এই
েলাকেদরেক উদ্ধার কেরেছন। ১১ এখন আিম জািন, সব েদবতা
েথেক সদাপ্রভু মহান্; েসই িবষেয় মহান্, েয িবষেয় ওরা এেদর
িবরুেদ্ধ গবর্ করত।” ১২ পের েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য েহাম উত্সগর্ ও বিল উপিস্থত করেলন এবং হােরাণ ও
ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রাচীনরা এেস ঈশ্বেরর সামেন েমািশর শ্বশুেরর
সেঙ্গ খাবার েখেলন।

১৩ পরিদন েমািশ েলাকেদর িবচার করেত বসেলন, আর
সকাল েথেক সন্ধ্যা পযর্ন্ত েলােকরা েমািশর চািরিদেক দঁািড়েয়
থাকেলা। ১৪ তখন েলাকেদরেক েমািশ যা যা করেছন, তঁার
শ্বশুর তা েদেখ বলেলন, “তুিম েলাকেদর উপর এ েকমন
ব্যবহার করছ? েকন তুিম একা বেস থাক, আর সমস্ত েলাক
সকাল েথেক সন্ধ্যা পযর্ন্ত েতামার কােছ দঁািড়েয় থােক?”
১৫ েমািশ িনেজর শ্বশুরেক বলেলন, “েলােকরা ঈশ্বেরর িনেদর্শ
িবষেয় িজজ্ঞাসা করেত আমার কােছ আেস; ১৬ যখন তঁােদর
মেধ্য েকান তকর্  িবতকর্  হয় তখন তারা আমার কােছ আেস;
আিম একজন এবং অন্যজেনর মেধ্য িবচার কির এবং ঈশ্বেরর
িনয়ম ও ব্যবস্থা সম্পেকর্  তঁােদরেক িশক্ষা িদই।” ১৭ তখন
েমািশর শ্বশুর তঁােক বলেলন, “তুিম েয কাজ করছ তা ভাল নয়।
১৮ এেত তুিম এবং েতামার সঙ্গী এই েলােকরাও দবুর্ল হেব,
কারণ এ কাজ েতামার জন্য খুবই ভারী এবং গুরুতর; তুিম একা
িনেজ এই কাজ সম্পন্ন করেত পারেব না। ১৯ এখন আমার কথা
েশান; আিম েতামােক পরামশর্ িদই, আর ঈশ্বর েতামার সহবত্তর্ী
েহান; তুিম ঈশ্বেরর সামেন েলাকেদর প্রিতিনিধ হও এবং তঁােদর
িবচার ঈশ্বেরর কােছ িনেয় আস, ২০ আর তুিম অবশ্যই
তঁােদরেক িনয়ম ও ব্যবস্থার িশক্ষা েদেব এবং তঁােদর যাওয়ার
পথ ও িক কাজ করেত হেব তা অবশ্যই েদখােব। ২১ এছাড়া তুিম
এই েলাকেদর মধ্য েথেক কােজ দক্ষ েলাকেদর, যারা ঈশ্বরেক

ভয় পায়, সত্যবাদী েলাক যারা অন্যায় উপােয় লাভেক ঘৃণা কের
এমন েলাকেদর মেনানীত কের েলাকেদর ওপের সহস্রপিত,
শতপিত, পঞ্চাশৎপিত ও দশপিত কের অবশ্যই িনযুক্ত করেব।
২২ তারা সব সময় েলাকেদর িবচার করেবন; বড় বড় িবচারগুিল
েতামার কােছ িনেয় আসেবন, িকন্তু েছাট িবচারগুিল তঁারাই
করেবন; তােত েতামার কাজ সহজ হেব, আর তঁারা েতামরা সেঙ্গ
ভার বইেবন। ২৩ যিদ তুিম এরকম কর এবং ঈশ্বর যিদ েতামােক
এইরকম আজ্ঞা েদন, তেব তুিম সহ্য করেত পারেব এবং এই সব
েলােকরাও শািন্তেত িনেজেদর জায়গায় েযেত পারেব।” ২৪ তােত
েমািশ িনেজর শ্বশুেরর কথা শুনেলন এবং িতিন যা িকছু
বলেলন, েসই অনুসাের সব কাজ করেলন। ২৫ কােজই েমািশ
সমস্ত ইস্রােয়ল েথেক কােজ দক্ষ এমন পুরুষেদর মেনানীত কের
েলাকেদর ওপের প্রধান, অথর্াৎ সহস্রপিত, শতপিত, পঞ্চাশৎপিত
ও দশপিত কের িনযুক্ত করেলন। ২৬ তারা সব সময় েলাকেদর
সাধারণ িবচারগুিল করেতন; আর কিঠন িবচারগুিল েমািশর
কােছ িনেয় আসেতন, িকন্তু কু্ষদ্র িবচারগুিল িনেজরাই করেতন।
২৭ পের েমািশ িনেজর শ্বশুরেক িবদায় করেল িতিন িনেজর
েদেশ িফের েগেলন।

সীনয় পবর্েতর িনেচ ইস্রােয়েলর আগমন।

তৃতীয় মােস িমশর েদশ েথেক ইস্রােয়ল সন্তানরা েবর
হেয় যাবার পর, েসই প্রথম িদেনই তারা সীনেয়র

মরুভূিমেত উপিস্থত হল। ২ তঁারা রফীদীম েথেক যাত্রা কের
সীনেয়র িনজর্ন মরুঅঞ্চেল উপিস্থত হেল েসই জায়গায় তারা
িশিবর ৈতরী করল। ৩ পের েমািশ ঈশ্বেরর কােছ েগেলন, আর
সদাপ্রভু পবর্ত েথেক তঁােক েডেক বলেলন, “তুিম যােকােবর
বংশেক এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এই কথা জানাও, ৪ ‘আিম
িমশরীয়েদর প্রিত যা কেরিছ এবং েযমন ভােব ঈগল পাখীর
ডানা িদেয় বহন কেরিছ এবং আমার কােছ িনেয় এেসিছ, তা
েতামরা েদেখছ। ৫ এখন যিদ েতামরা আমার রব েশান এবং
আমার িনয়মগুিল েমেন চেলা, তেব েতামরা সব জািতর েথেক
আমার িনজস্ব অিধকার হেব, কারণ পৃিথবীর সবিকছুই আমার;
৬ আর আমার জন্য েতামরা যাজকেদর এক রাজ্য এবং এক
পিবত্র জািত হেব।’ এই সব কথাগুিল তুিম অবশ্যই ইস্রােয়ল
সন্তানেদর বলেব।” ৭ তখন েমািশ আসেলন এবং েলাকেদর
প্রাচীনেদরেক ডাকেলন ও সদাপ্রভু তঁােক যা যা আেদশ
করেলন, েসই সব কথা তঁােদর সামেন উপিস্থত করেলন। ৮ তােত
েলােকরা সবাই একেত্র উত্তর িদেয় বলল, সদাপ্রভু যা িকছু
বেলেছন, আমরা সবই করব। তখন েমািশ সদাপ্রভুর কােছ
েলাকেদর িবষেয় আেবদন করেলন।

৯ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “েদখ, আিম ঘন েমেঘ েতামার
কােছ আসব, যখন েতামার সেঙ্গ আিম কথা বলব েলােকরা েযন
শুনেত পায় এবং েতামােতও সবর্দা িবশ্বাস কের।” তখন েমািশ
েলাকেদর কথা সদাপ্রভুেক বলেলন। ১০ সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, তুিম েলাকেদর কােছ িগেয় আজ ও কাল তঁােদরেক
পিবত্র কর, (আমার আসার জন্য তােদর ৈতরী কর) এবং তঁারা
িনেজর িনেজর কাপড় পিরষ্কার করুক, ১১ আর তৃতীয় িদেনর
জন্য সবাই ৈতরী থাকুক; কারণ িতন িদেনর িদেন আিম সদাপ্রভু,
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সব েলােকর সামেন সীনয় পবর্েতর উপের েনেম আসেবন।
১২ আর তুিম েলাকেদর জন্য চারিদেক সীমানা ৈতরী কের
তােদর এই কথা বেলা, “েতামরা সাবধান থাক েয, েতামরা
পবর্েত যােব না এবং তঁার সীমানা স্পশর্ কেরা না; েয েকউ পবর্ত
স্পশর্ করেব তঁার মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব। ১৩ কারও হাত তােক
স্পশর্ করেব না, িকন্তু েস অবশ্য পাথেরর আঘােত মারা যােব,
িকংবা তীর িদেয় িবদ্ধ হেব; পশু েহাক বা মানুষ েহাক, েস বঁাচেব
না। যখন েবশীক্ষণ তূরীবাদ্য হেব তঁারা হয়েতা পােয় েহঁেট পবর্েত
উঠেব।” ১৪ পের েমািশ পবর্ত েথেক েনেম েলাকেদর কােছ এেস
েলাকেদরেক পিবত্র করেলন এবং তঁারা িনেজর িনেজর কাপড়
পিরষ্কার করল। ১৫ পের িতিন েলাকেদরেক বলেলন, “েতামরা
তৃতীয় িদেনর জন্য ৈতরী হও; েতামার স্ত্রীর কােছ েযও না।”
১৬ পের তৃতীয় িদেন সকাল হেল েমঘগজর্ন ও িবদ্ুযৎ এবং
পবর্েতর উপের ঘন েমঘ জমেলা, আর খুব েজাের তূরীধ্বিন হেত
লাগল; তােত িশিবেরর সমস্ত েলাক কঁাপেত লাগল। ১৭ পের
েমািশ ঈশ্বেরর সেঙ্গ েদখা করার জন্য েলাকেদরেক িশিবর েথেক
েবর কের িদেলন, আর তারা পবর্েতর িনেচ দঁািড়েয় থাকেলা।
১৮ সীনয় পবর্ত সম্পূণর্ ভােব েধঁায়ায় েঢেক েগল, কারণ সদাপ্রভু
আগুন এবং েধঁায়ার সেঙ্গ তার উপের েনেম আসেলন, আর
ভঁাটার েধঁায়ার মত তা েথেক েধঁায়া উঠেত লাগল এবং সমস্ত
পবর্ত খুব কঁাপেত লাগল। ১৯ আর তূরীর শব্দ ক্রমাগত খুব
বাড়েত লাগল; তখন েমািশ কথা বলেলন এবং ঈশ্বর বাণীর
মাধ্যেম তঁােক উত্তর িদেলন। ২০ আর সদাপ্রভু সীনয় পবর্েত,
পবর্েতর চূড়ায়, েনেম আসেলন এবং সদাপ্রভু েমািশেক েসই
পবর্েতর চূড়ায় ডাকেলন; তােত েমািশ উেঠ েগেলন। ২১ তখন
সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম েনেম িগেয় েলােকেদরেক
সতকর্  কর, পােছ তারা েদখার জন্য সীমানা লঙ্ঘন কের
সদাপ্রভুর িদেক যায় ও তােদর অেনেক িবনষ্ট হয়। ২২ আর
যাজকরা, যারা সদাপ্রভুর কাছাকািছ থােক, তারাও
িনেজেদরেক পিবত্র করুক, না হেল সদাপ্রভু তােদরেক আঘাত
কেরন।” ২৩ তখন েমািশ সদাপ্রভুেক বলেলন, “েলােকরা সীনয়
পবর্েত উেঠ আসেত পাের না, কারণ তুিম দঢ়ৃ ভােব আেদশ িদেয়
তােদরেক বেলছ, পবর্েতর সীমানা িনধর্ারণ কর ও তা পিবত্র
কর।” ২৪ আর সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “যাও, পবর্ত েথেক েনেম
যাও; পের হােরাণেক সেঙ্গ িনেয় তুিম উেঠ এেসা, িকন্তু যাজকরা
ও েলােকরা সদাপ্রভুর কােছ উেঠ আসার জন্য সীমানা লঙ্ঘন না
করুক, না হেল িতিন তােদরেক আঘাত কেরন।” ২৫ তখন েমািশ
েলােকেদর কােছ েনেম িগেয় তােদরেক এই সব কথা বলেলন।

দশিট আেদশ দান।

ঈশ্বর এই সব কথা বলেলন, ২ “আিম েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু, িযিন িমশর েদশ েথেক, দাসেত্বর ঘর েথেক

েতামােক েবর কের আনেলন। ৩ আমার সাক্ষােৎ েতামার অন্য
েদবতা না থাকুক। ৪ তুিম আমার জন্য েক্ষািদত প্রিতমা ৈতরী
েকােরা না; উপেরর স্বেগর্, নীেচর পৃিথবীেত ও পৃিথবীর নীেচ
জেলর মেধ্য যা যা আেছ, তােদর েকােনা মূিতর্  ৈতরী েকােরা না,
৫ তুিম তােদর কােছ প্রণাম েকােরা না এবং তােদর েসবা েকােরা
না; কারণ আিম সদাপ্রভু েতামার ঈশ্বর, আিম ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর;

আিম পূবর্পুরুষেদর অপরােধর শািস্ত সন্তানেদর উপের িদই,
যারা আমােক ঘৃণা কের, তােদর তৃতীয় চতুথর্ পুরুষ পযর্ন্ত িদই;
৬ িকন্তু যারা আমােক ভালবােস ও আমার সমস্ত আেদশ পালন
কের, আিম তােদর হাজার পুরুষ পযর্ন্ত দয়া কির। ৭ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম িবনা কারেণ িনও না, কারণ েয তঁার নাম
িবনা কারেণ েনেব, সদাপ্রভু তঁােক িনেদর্ াষ িহসােব ধরেবন না।

৮ তুিম আমার জন্য িবশ্রামবার পিবত্র রাখেত তা স্মরণ
েকােরা। ৯ ছিদন কাজ েকােরা, িনেজর সমস্ত কাজ েকােরা;
১০ িকন্তু সপ্তম িদন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িবশ্রামিদন;
েস িদন তুিম িক েতামার েছেল িক েমেয়, িক েতামার দাস িক
দাসী, িক েতামার পশু, িক েতামার ফটেকর কােছ থাকা িবেদশী,
েকউ েকােনা কাজ েকােরা না; ১১ কারণ আিম, সদাপ্রভু,
আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী, সমুদ্র ও েসই সেবর মেধ্য সব িজিনস
ছয় িদেন ৈতরী কের সপ্তম িদেন িবশ্রাম কেরিছ; েসইজন্য আিম,
সদাপ্রভু, িবশ্রামিদনেক আশীবর্াদ করলাম এবং পিবত্র কের
িনেজর জন্য সংরক্ষণ করলাম। ১২ েতামার বাবােক ও েতামার
মােক সম্মান েকােরা, েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয
েদশ েদেবন, েসই েদেশ তুিম দীঘর্িদন বাস করেত পােরা।
১৩ েতামরা নরহত্যা কেরা না। ১৪ েতামরা কারও সেঙ্গ ব্যিভচার
েকােরা না। ১৫ েতামরা কারও েথেক িকছু চুির েকােরা না।
১৬ েতামরা েতামার প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না।
১৭ েতামার প্রিতেবশীর বািড়েত েতামরা েলাভ েকােরা না;
প্রিতেবশীর স্ত্রীেত, িকম্বা তার দােস িক দাসীেত, অথবা তঁার
গরুেত িক গাধােত, প্রিতেবশীর েকােনা িজিনেসই েলাভ েকােরা
না। ১৮ তখন সব েলাক েমঘগজ্জর্ ন, িবদ্ুযৎ, তূরীধ্বিন ও েধঁায়ায়
পিরপূণর্ পবর্ত েদখল; যখন েলােকরা েসিট েদখল, তারা ভীত
হল এবং দেূর দঁািড়েয় থাকেলা। ১৯ আর তারা েমািশেক বলল,
“তুিমই আমােদর সেঙ্গ কথা বল, আমরা শুনব; িকন্তু ঈশ্বর
আমােদর সেঙ্গ েযন কথা না বেলন, না হেল আমরা মারা
যােবা।” ২০ েমািশ েলাকেদরেক বলেলন, “ভয় েকােরা না; কারণ
েতামােদর পরীক্ষার জন্য এবং েতামরা েযন পাপ না কর, এই
জন্য িনেজর ভয়ানকতা েতামােদর চকু্ষেগাচর করার জন্য ঈশ্বর
এেসেছন।” ২১ তখন েলােকরা দেূর দঁািড়েয় থাকেলা; আর েমািশ
ঘন অন্ধকােরর কােছ চেল েগেলন, েযখােন ঈশ্বর িছেলন।

নানারকম আজ্ঞা।

২২ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক এই কথাগুিল অবশ্যই বলেব, েতামরা িনেজরাই
েদখেল েয, আিম স্বগর্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বললাম।
২৩ েতামরা আমার পাশাপািশ অন্য েদবতা ৈতরী কর না;
িনেজেদর জন্য রূপার েদবতা িক েসানা িদেয় েদবতা ৈতরী
েকােরা না। ২৪ তুিম আমার জেন্য মািট িদেয় এক েবিদ ৈতরী
করেব এবং তার উপের েতামার েহামবিল ও মঙ্গেলর জন্য বিল,
েতামার েভড়া ও েতামার গরু উৎসগর্ করেব। আিম েয েয
জায়গায় আমার নাম মেন করাব, েস েস জায়গায় েতামার কােছ
এেস েতামােক আশীবর্াদ করব। ২৫ তুিম যিদ আমার জন্য পাথর
িদেয় েবিদ ৈতরী কর, তেব েখাদাই করা পাথের তা ৈতরী েকােরা
না, কারণ তার উপের অস্ত্র তুলেল তুিম তা অপিবত্র করেব।
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২৬ আর আমার েবিদর উপের িসঁিড় িদেয় উঠ না, না হেল তার
উপের েতামার উলঙ্গতা অনাবৃত হেব।”

“এখন তুিম এই সব শাসন তােদর সামেন অবশ্যই
রাখেব। ২ তুিম ইব্রীয় দাস েকন, েস ছয় বছর দাসত্ব

করেব এবং পের সপ্তম বছের মূল্য ছাড়াই মুক্ত হেয় চেল যােব।
৩ যিদ েস িনেজ িনেজই আেস, তেব েস অবশ্যই িনেজ মুক্ত হেয়
যােব; যিদ েস স্ত্রীর সেঙ্গ আেস, তেব তার স্ত্রীও তার সেঙ্গ মুক্ত
হেয় যােব। ৪ যিদ তার প্রভু তাহার িবেয় েদয় এবং েসই স্ত্রী তার
জন্য েছেল িক কন্যা জন্ম েদয়, তেব েসই স্ত্রীেত ও তার
সন্তানেদর মেধ্য তার প্রভুর স্বত্ব থাকেব এবং েস িনেজ িনেজই
চেল যােব। ৫ িকন্তু ঐ দাস যিদ স্পষ্টরূেপ বেল, “আিম আমার
প্রভুেক এবং িনেজর স্ত্রী ও সন্তানেদরেক ভালবািস, মুক্ত হেয়
চেল যাব না,” ৬ তাহেল তার প্রভু অবশ্যই তােক ঈশ্বেরর কােছ
িনেয় যােব এবং েস তােক দরজার িকম্বা দরজার েচৗকােঠর
কােছ উপিস্থত করেব, েসখােন তার প্রভু েপেরক মাধ্যেম তার
কান িবদ্ধ করেব; তখন েস জীবেনর বািক িদনগুিলেত েসই
প্রভুর দাস থাকেব। ৭ আর যিদ েকউ িনেজর েমেয়েক দাসীরূেপ
িবিক্র কের, তেব দােসরা েযমন যায়, েস েসরকম যােব না।
৮ তার প্রভু তােক িনেজর জন্য িনরূপণ করেলও যিদ তার প্রিত
অসন্তুষ্ট হয়, তেব েস তােক মুক্ত হেত েদেব; তার সেঙ্গ প্রবঞ্চনা
করােত অন্য িবেদশী েলােকর কােছ তােক িবিক্র করবার
অিধকার তার হেব না। ৯ আর যিদ েস িনেজর েছেলর জন্য
তােক িনরূপণ কের, তেব েস তার প্রিত েমেয়েদর সম্পেকর্  িনয়ম
অনুযায়ী ব্যবহার করেব। ১০ যিদ েস অন্য স্ত্রীর সেঙ্গ তার িবেয়
েদয়, তেব তার খাবােরর ও েপাশােকর এবং তার িবেয়র
অিধকােরর িবষেয় কু্রিট করেত পারেব না। ১১ আর যিদ েস তার
প্রিত এই িতনিট কতর্ ব্য না কের, তেব েসই স্ত্রী অমিন মুক্ত হেয়
চেল যােব; রূপা লাগেব না। ১২ েকউ যিদ েকােনা মানুষেক এমন
আঘাত কের েয, তার মৃতু্য হয়, তেব অবশ্যই তার মৃতু্যদণ্ড হেব।
১৩ িকন্তু যিদ েকউ আেগ েথেক িসদ্ধান্ত না িনেয় হত্যা কের
থােক, অথচ দঘুর্টনাবশতঃ তাই ঘেট, তাহেল আিম তার জন্য
একিট স্থান িনধর্ারণ করব, েযখােন েস পািলেয় েযেত পারেব।
১৪ িকন্তু যিদ েকউ ইচ্ছাকৃত ভােব ছলনা কের তার প্রিতেবশীেক
হত্যা করার জন্য তােক আক্রমণ কের, তেব েস ব্যিক্তর মৃতু্যদণ্ড
েদবার জন্য তােক আমার েবিদর কাছ েথেকও িনেয় যােব।
১৫ আর েয েকউ তার বাবােক িক তার মােক আঘাত কের, তার
মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব। ১৬ আর েকউ যিদ মানুষেক চুির কের
িবিক্র কের েদয়, িকংবা তার হােত যিদ তােক পাওয়া যায়, তেব
তার মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব। ১৭ আর েকউ যিদ তার বাবােক িক
তার মােক শাপ েদয়, তার মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব। ১৮ আর
মানুেষরা িববাদ কের একজন অন্যেক পাথেরর আঘাত িকংবা
হাত িদেয় আঘাত করেল েস যিদ মারা না িগেয় শয্যাশায়ী হয়,
১৯ তখন যিদ েস পের উেঠ হঁাটেত পাের এবং লািঠ িনেয় ব্যবহার
করেত পাের, তেব েসই ব্যিক্ত েয তােক েমেরেছ েস তার ক্ষিত
েশাধ করেব। েসই ব্যিক্ত অবশ্যই তার িচিকৎসার সব ব্যয়
পিরেশাধ করেব। িকন্তু েসই ব্যিক্ত হত্যার জন্য অপরাধী হেব না।
২০ আর যিদ েকউ িনেজর দাসেক অথবা দাসীেক লািঠ িদেয়
আঘাত কের এবং দােসরা যিদ তার আঘােত মের, তেব েস

অবশ্যই শািস্ত পােব। ২১ িকন্তু েসই দাস যিদ দইু এক িদন বঁােচ,
তেব তার মািলক শািস্ত পােব না, তার দাসেক হারােনার জন্য কষ্ট
েপেত হেব। কারণ েস তার রূপার সমান। ২২ আর পুরুেষরা
লড়াই কের েকােনা গভর্ বতী স্ত্রীেক আঘাত করেল যিদ তার
গভর্ পাত হয়, িকন্তু পের তার আর েকান িবপদ না ঘেট, তেব ঐ
স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুযায়ী তার অথর্দণ্ড অবশ্যই হেব ও েস
িবচারকতর্ ােদর িবচার অনুযায়ী টাকা েদেব। ২৩ িকন্তু যিদ েকান
গুরুতর িবপদ ঘেট, তেব েতামােক েসই জীবেনর জন্য জীবন
প্রিতেশাধ িদেত হেব; ২৪ েচােখর বদেল েচাখ, দঁােতর বদেল
দঁাত, হােতর বদেল হাত, পােয়র বদেল পা, ২৫ েপাড়ার বদেল
েপাড়ােনা, আঘােতর বদেল আঘাত, কালিশরার বদেল
কালিশরা। ২৬ আর েকউ িনেজর দাস িক দাসীর েচােখ আঘাত
করেল যিদ তা নষ্ট হেয় যায়, তেব তার েচাখ নষ্ট হবার জন্য েস
তােক স্বাধীন কের েদেব। ২৭ আর যিদ আঘাত িদেয় িনেজর দাস
অথবা দাসীর দঁাত েভেঙ্গ েফেল, তেব ঐ দঁােতর জন্য েস তােক
স্বাধীন কের েদেব। ২৮ আর গরু েকােনা পুরুষ িক স্ত্রীেক িশং
িদেয় আঘাত করেল েস যিদ মের, তেব ঐ গরু অবশ্যই পাথেরর
আঘােত হত্যা হেব এবং তার মাংস খাওয়া হেব না; িকন্তু গরুর
মািলক শািস্ত পােব না। ২৯ িকন্তু ঐ গরু যিদ আেগ িশং িদেয়
আঘাত করত, তার প্রমাণ েপেলও তার মািলক তােক সাবধােন
না রােখ এবং যিদ েস েকােনা পুরুষেক অথবা েকােনা স্ত্রীেক
হত্যা কের, তেব েস গরু পাথেরর আঘােত হত্যা হেব এবং তার
মািলেকরও মৃতু্যদণ্ড হেব। ৩০ যিদ তার জেন্য তােক মূল্য
েদওয়ার ধাযর্্য হয়, তেব েস মুিক্তর জন্য অবশ্যই সমস্ত মূল্য
েদেব। ৩১ তার গরু যিদ েকােনা ব্যিক্তর েছেলেক বা েমেয়েক িশং
িদেয় আঘাত কের, তেব ঐ একই িবচারনুযায়ী তার প্রিত করা
যােব। ৩২ আর তার গরু যিদ েকােনা ব্যিক্তর দাস বা দাসীেক িশং
িদেয় আঘাত কের, তেব গরুর মািলক তােদর মািলকেক িত্রশ
েশকল রূপা েদেব এবং গরুিটেক পাথেরর আঘােত হত্যা করা
হেব।

৩৩ আর েকউ যিদ েকােনা গতর্  খুেল রােখ, অথবা একজন
ব্যিক্ত কূপ খুঁেড় তা না েঢেক রােখ, তেব তার মেধ্য েকান গরু
অথবা গাধা পড়েল, ৩৪ েসই কূেপর মািলক ক্ষিতপূরণ েদেব, েস
পশুর মািলকেক মূল্য িহসােব রূপা েদেব, িকন্তু ঐ মৃত পশু তারই
হেব। ৩৫ যিদ এক জন েলােকর গরু অন্য জন েলােকর গরুেক
িশং িদেয় আঘাত কের এবং েসটা যিদ মের, তেব তারা জীিবত
গরু িবিক্র কের তার মূল্য দইু ভাগ করেব এবং ঐ মৃত গরুিটও
দইু ভাগ কের েনেব। ৩৬ িকন্তু এটা যিদ জানা যায় েয, েসই গরুিট
আেগ েথেক িশং িদেয় আঘাত করত এবং তার মািলক তােক
সাবধােন রােখিন, তেব েস গরুর পিরবেত্তর্  অন্য গরু েদেব, িকন্ত
মৃত গরুিট তারই হেব।

েয েকউ গরু অথবা েভড়া চুির কের এবং হত্যা কের
অথবা িবিক্র কের, েস একিট গরুর পিরবেতর্  পঁাচিট

গরু, ও একিট েভড়ার পিরবেতর্  চারিট েভড়া েদেব। ২ আর
একিট েচার যিদ িসঁধ কাটবার সময় ধরা পেড় এবং যিদ আহত
হয় ও মের যায়, তেব তার হত্যার জন্য েকােনা েদাষ হেব না।
৩ িকন্তু যিদ তার উপের সূযর্্য উদয় হয়, তেব হত্যার েদাষ তার
হেব; ক্ষিতপূরণ করা েচােরর কতর্ ব্য; যিদ তার িকছু না থােক,
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তেব চুির করার কারেণ েস িবক্রীত হেব। ৪ গরু, গাধা বা েভড়া,
চুিরর েকােনা পশু যিদ েচােরর হােত জীিবত অবস্থায় পাওয়া
যায়, তেব তােক তার িদ্বগুণ িদেত হেব।

৫ েকউ যিদ শস্যেক্ষেত্র অথবা আঙ্গরুেক্ষেত্র পশু চরায়, আর
িনেজর পশু েছেড় িদেল যিদ তা অন্য েলােকর েক্ষেত্র চের, তেব
েসই ব্যিক্ত িনেজর েক্ষেত্রর ভােলা শস্য অথবা িনেজর
আঙ্গরুেক্ষেত্রর ভােলা ফল িদেয় ক্ষিতপূরণ েদেব।

৬ আগুন কঁাটাবেন লাগেল যিদ কারও শস্যরািশ অথবা
শেস্যর ঝাড় অথবা বাগান পুেড় যায়, তেব েসই েয আগুন
লাগায় অবশ্য ক্ষিতপূরণ েদেব। ৭ েকােনা ব্যিক্ত টাকা অথবা
িজিনসপত্র িনেজর প্রিতেবশীর কােছ গিচ্ছত রাখেল যিদ তার
ঘর েথেক েকউ েসটা চুির কের এবং েসই েচারিট ধরা পেড়, তেব
েসই েচারেক তার িদ্বগুণ িদেত হেব। ৮ িকন্তু যিদ েচারিট না ধরা
পেড়, তেব েসই বািড়র মািলক প্রিতেবশীর সম্পিত্তেত হাত
িদেয়েছ িকনা, তা জানবার জন্য তােক িবচারেকর সামেন
িবচােরর জন্য আসেত হেব। ৯ সব প্রকার অপরােধর জন্য,
অথর্াৎ গরু বা গাধা, েভড়া, কাপড়, বা েকােনা হািরেয় যাওয়া
িজিনেসর িবষেয় যিদ েকউ বেল, এিট আমার িজিনস, তেব
উভয় পেক্ষর কথা িবচারেকর কােছ িনেয় আসেত হেব; িবচারক
যােক েদাষী করেবন, তােক িনেজর প্রিতেবসীেক তার িদ্বগুণ
িদেত হেব।

১০ যিদ একজন ব্যিক্ত িনেজর গাধা, গরু, েভড়া অথবা েকান
পশু প্রিতেবশীর কােছ পালন করার জন্য রােখ এবং েলােকর
অজানায় েসই পশু মের যায়, বা েকােনা অঙ্গ েভেঙ্গ যায় অথবা
দেূর েকাথাও িনেয় যাওয়া হয়, ১১ তেব ‘আিম প্রিতেবশীর
িজিনেস হাত েদয়িন,’ এই কথা বেল একজন অন্যজেনর কােছ
সদাপ্রভুর নােম শপথ করেব; আর পশুর মািলক েসই িজিনস
গ্রহণ করেব এবং ঐ ব্যিক্তেক ক্ষিতপূরণ িদেত হেব না। ১২ িকন্তু
যিদ তার কাছ েথেক েসিট চুির হেয় যায়, তেব েস তার
মািলকেক অবশ্যই ক্ষিতপূরণ েদেব। ১৩ যিদ একিট পশুেক
টুকেরা করা হয়, তেব েস প্রমােণর জন্য তা উপিস্থত করুক; েসই
টুকেরা করা পশুর জন্য েস ক্ষিতপূরণ েদেব না। ১৪ আর েকউ
যিদ িনেজর প্রিতেবশীর পশু েচেয় েনয়, ও তার মািলক তার
সেঙ্গ না থাকার সমেয় পশুিটর েকােনা অঙ্গ েভেঙ্গ যায় অথবা
মের যায়, তেব েসই অন্য ব্যিক্তেক অবশ্যই ক্ষিতপূরণ িদেত
হেব। ১৫ যিদ তার মািলক তার সেঙ্গ থােক, তেব তােক
ক্ষিতপূরণ িদেত হেব না; যিদ তা ভাড়া করা পশু হয়, তেব তার
ভাড়ােতই েশাধ হেব। ১৬ আর যিদ েকউ বাগদত্তা নয় এমন
কুমারীেক ভুিলেয় তার সেঙ্গ শয়ন কের, তেব েস অবশ্যই
েমেয়েক পণ িদেয় তােক িবেয় করেব। ১৭ যিদ েসই ব্যিক্তর সেঙ্গ
িনেজর েমেয়র িবেয় িদেত বাবা িনতান্তই রািজ না হয়, তেব
কন্যার পেণর ব্যবস্থানুযায়ী তােক টাকা িদেত হেব। ১৮ তুিম
জাদকুারীেক জীিবত েরেখা না। ১৯ পশুর সেঙ্গ েয েযৗনকেমর্
িলপ্ত েসই ব্যিক্তেক অবশ্যই মৃতু্যদণ্ড েদওয়া হেব।

২০ েয ব্যিক্ত সদাপ্রভুর ছাড়া অন্য েকােনা েদবতার কােছ
বিলদান কের, েস সম্পূণর্ভােব িবনষ্ট হেব। ২১ তুিম িবেদশীেদর
উপর েকােনা অন্যায় েকােরা না অথবা তার উপর িনযর্াতন
েকােরা না, কারণ েতামরাও িমশর েদেশ িবেদশী হেয় িছেল।

২২ েতামরা েকান িবধবােক অথবা বাবা েনই এমন িশশুেক দঃুখ
িদও না। ২৩ তােদরেক েকানভােব দঃুখ িদেল যিদ তারা আমার
কােছ কঁােদ, তেব আিম সদাপ্রভু অবশ্যই তােদর কান্না শুনব;
২৪ আর আমার েক্রাধ জ্বেল উঠেব এবং আিম েতামােদরেক
তেরায়াল িদেয় হত্যা করব, তােত েতামােদর স্ত্রীরা িবধবা হেব
এবং েতামােদর সন্তােনরা িপতাহীন হেব। ২৫ যিদ তুিম আমার
েলাকেদর মেধ্য েতামােদর িনেজর জািতর মেধ্য এমন কাউেক
টাকা ধার দাও, তেব তার কােছ েতামরা সুদ গ্রহীতার মেতা হেয়া
না অথবা েতামরা তার উপের সুদ চািপেয় িদেয়া না। ২৬ যিদ তুিম
িনেজর প্রিতেবশীর েপাষাক বন্ধক রাখ, তেব সুযর্্য অস্ত যাওয়ার
আেগ তা িফিরেয় িদও; কারণ তা তার একমাত্র আচ্ছাদন,
২৭ এটা তার গােয়র একমাত্র েপাষাক; েস আর িকেসর উপর
েশােব? আর যখন েস আমার কােছ কঁাদেব, আিম তার কান্না
শুনব, কারণ আিম দয়ালু। ২৮ তুিম আমােক অথর্াৎ ঈশ্বরেক
িধক্কার েদেব না এবং েতামার েলাকেদর অধ্যক্ষেক অিভশাপ
িদও না। ২৯ েতামার পাকা ফসল ও দ্রাক্ষারস অপর্ণ করেত েদরী
েকােরা না। েতামার প্রথমজাত পুত্রেদর অবশ্যই আমােক েদেব।
৩০ েতামার গরু ও েভড়া সমেন্ধও েসইরূপ েকােরা; কারণ তা
সাত িদন িনেজর মােয়র সেঙ্গ থাকেব, িকন্তু আট িদেনর িদন
তুিম তা আমােক েদেব। ৩১ আর েতামরা আমার জন্য পিবত্র
েলাক হেব; সুতরাং েক্ষেত্র পেড় থাকা েকােনা িবদীণর্ মাংস খােব
না; পিরবেতর্  তা কুকুেরর কােছ ছঁুেড় েফেল েদেব।

তুিম কারও িবরুেদ্ধ িমথ্যা সাক্ষী িদও না; অসৎ সাক্ষী
হেয় দষুু্ট েলােকর সাহায্য েকােরা না। ২ তুিম খারাপ

কাজ করেত জনতার অনুসরণকারী হেয়া না এবং িবচাের
অন্যায় করার জন্য জনতার পক্ষ হেয় প্রিতবাদ েকােরা না।
৩ তুিম গিরবেদর িবচােরর সমেয় তার পক্ষপাত কিরও না।

৪ যিদ েতামার শত্রুর গরু অথবা গাধােক অন্যপেথ েযেত েদখ
তেব তুিম অবশ্যই তার কােছ তােক িনেয় যােব। ৫ যিদ তুিম েয
েতামােক ঘৃণা কের তার গাধােক ভােরর নীেচ পেড় েযেত েদখ,
তােক ভার মুক্ত করেত ইচ্ছা না হয়, তা সেত্ত্বও তুিম অবশ্যই তার
গাধার সেঙ্গ তােক সাহায্য করেব। ৬ গিরব প্রিতেবশীর িবচাের
তার প্রিত অন্যায় েকােরা না। ৭ িমথ্যা িবষেয় েদাষােরাপ করেত
অন্যেদর সেঙ্গ েযাগ িদও না এবং িনেদর্ াষ অথবা ধািমর্কেক হত্যা
েকােরা না, কারণ আিম দষু্ট েলাকেক িনেদর্ াষ করব না। ৮ আর
তুিম ঘুষ িনও না, কারণ ঘুষ যারা েদখেত পায় তােদর অন্ধ কের
েদয় এবং ধািমর্ক েলাকেদর কথাগুিল িবপেথ িনেয় যায়। ৯ আর
তুিম িবেদশীেদর উপর িনযর্াতন েকােরা না; েযেহতু েতামরা
িবেদশীেদর হৃদয় জান, কারণ েতামরাও িমশর েদেশ িবেদশী
হেয় িছেল।

১০ তুিম িনেজর মািটেত ছয় বছর ধের বীজ বপন েকােরা এবং
উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ েকােরা। ১১ িকন্তু সপ্তম বছের তােক িবশ্রাম
িদও, েফেল েরেখা; তােত েতামােদর মেধ্য দিরদ্ররা েখেত পােব,
আর তারা যা অবিশষ্ট রােখ, তা বেনর পশুরা খােব এবং েতামার
আঙ্গরু েক্ষেতর ও িজতগােছর িবষেয়ও েসইরূপ েকােরা।
১২ তুিম ছয় িদন ধের িনেজর কাজ েকােরা, িকন্তু সপ্তম িদেন
তুিম অবশ্যই িবশ্রাম েকােরা; েযন েতামার গরু ও গাধা িবশ্রাম
পায় এবং েতামার দাসীর েছেল ও িবেদশীরা িবশ্রাম িনেত পাের
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ও প্রাণ জড়ুােত পাের। ১৩ আিম েতামােদরেক যা যা বললাম
তার সকল িবষেয় সাবধান েথেকা; অন্য েদবতােদর নাম উেল্লখ
েকােরা না, েতামােদর মুখ েথেক েযন তােদর নাম েশানা না যায়।
১৪ তুিম বছের িতন বার আমার জন্য উৎসব করার উেদ্দেশ্য
যাত্রা েকােরা। ১৫ তুিম খািমর িবহীন রুিটর উৎসব পালন
েকােরা; েযমন আিম েতামােক আজ্ঞা িদেয়িছ, সাত িদন খািমর
িবহীন রুিট েভাজন েকােরা, েসই িনধর্ািরত সমেয়, আবীব মােস
তুিম আমার সামেন উপিস্থত হেব, কারণ এই মােস তুিম িমশর
েদশ েথেক েবর হেয় এেসিছেল। িকন্তু তুিম খািল হােত আমার
কােছ আসেব না। ১৬ আর তুিম শস্য েছদেনর উৎসব, অথর্াৎ
েতামার পিরশ্রেম েক্ষেত্র যা যা বুেনছ, তার প্রথম ফেলর উৎসব
পালন েকােরা। আর বৎসেরর েশেষ েক্ষত্র েথেক ফল সংগ্রহ
করার সমেয় ফল সঞ্চেয়র উৎসব পালন েকােরা। ১৭ বছের িতন
বার েতামার সব পুরুেষরা প্রভু সদাপ্রভুর সামেন অবশ্যই
উপিস্থত হেব। ১৮ তুিম বিলর রক্ত খািমরযুক্ত িজিনেসর সেঙ্গ
আমােক উত্সগর্ েকােরা না; আর আমার উৎসব সম্পকর্ীয় েমদ
সমস্ত রািত্র েথেক সকাল পযর্ন্ত না থাকুক। ১৯ েতামার জিমর
প্রথম ফেলর অিগ্রমাংশ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘের এেনা।
আর েতামরা ছাগল ছানােক তার মােয়র দেুধর সেঙ্গ রান্না
েকােরা না।

ঈশ্বরীয় প্রিতজ্ঞা ও িনয়ম স্থাপন।

২০ েদখ, পেথর মেধ্য েতামােক রক্ষা করেত এবং আিম েয
জায়গা প্রস্তুত কেরিছ, েসই জায়গায় েতামােক িনেয় েযেত
েতামার আেগ আেগ এক দতূ আিম পািঠেয় িদেয়িছ। ২১ তঁার
প্রিত সাবধান েথেকা এবং তঁার রেব মান্য েকােরা, তঁার অসেন্তাষ
জন্মাইও না; কারণ িতিন েতামােদর অধমর্ সকল ক্ষমা করেবন
না; কারণ তঁার হৃদেয় আমার নাম রেয়েছ। ২২ িকন্তু যিদ তুিম
িনশ্চই তঁার রেব মান্য কর এবং আিম যা যা বিল েস সমস্ত কর,
তেব আিম েতামার শত্রুেদর শত্রু হব এবং েতামার প্রিতদ্বন্দীেদর
প্রিতদ্বন্দী হব। ২৩ কারণ আমার দতূ েতামার আেগ আেগ যােবন
এবং ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, কনানীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়র
েদেশ েতামােক িনেয় যােবন; আর আিম তােদরেক ধংস করব।
২৪ তুিম তােদর েদবতােদর কােছ মাথা িনচু কের প্রণাম েকােরা
না ও তারা যা কের তা েকােরা না; িকন্তু তােদরেক পুেরাপুিরভােব
ছঁুেড় েফেল িদও এবং তােদর পাথেরর স্তম্ভগুিল েভেঙ্গ েফেলা।
২৫ েতামরা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর অথর্াৎ আমােক েসবা
েকােরা; যিদ েতামরা তা কর, তােত আিম েতামার রুিট ও জেল
আশীবর্াদ করব এবং আিম েতামার মধ্য েথেক েরাগ দরূ করব।
২৬ েতামার েদেশ কারও গভর্ পাত হেব না এবং েকউ বন্ধ্যা হেব
না; আিম েতামার আয়ূর পিরমাণ েবশী করব। ২৭ আিম েতামার
আেগ আেগ আমার িবষেয় ভয় েদব এবং তুিম েয সব জািতর
কােছ যােব তােদরেক আঘাত করব ও েতামার শত্রুেদরেক
েতামার েথেক িফিরেয় েদব। ২৮ আর আিম েতামার আেগ আেগ
ভীমরুল পাঠাব; যারা িহব্বীয়, কনানীয় ও িহত্তীয়েক েতামার
সামেন েথেক েবর কের েদেব। ২৯ িকন্তু েদশ েযন ধ্বংেসর
জায়গা না হয় ও েতামার িবরুেদ্ধ বন্য পশুর সংখ্যা েযন েবশী না
হয়, এই জন্য আিম এক বৎসের েতামার সামেন েথেক তােদরেক

তািড়েয় েদব না। ৩০ পিরবেতর্ , তুিম েয পযর্ন্ত এিগেয় িগেয় েদশ
অিধকার না কর, ততক্ষণ েতামার সামেন েথেক তােদরেক আেস্ত
আেস্ত তািড়েয় েদব। ৩১ আর সূফসাগর েথেক ফরাৎ নদী পযর্ন্ত
এবং মরুভূিম েথেক ইউেফ্রিটস নদী পযর্ন্ত েতামার সীমানা
িনধর্ারণ করব; কারণ আিম েসই েদেশর বসবাসকারীেদর
েতামার হােত সমপর্ণ করব এবং তুিম েতামার সামেন েথেক
তােদরেক তািড়েয় েদেব। ৩২ তােদর সেঙ্গ অথবা তােদর
েদবতােদর সেঙ্গ েকােনা িনয়ম িঠক করেব না। ৩৩ তারা েতামার
েদেশ বাস করেব না, না হেল তারা আমার িবরুেদ্ধ েতামােক পাপ
করােব; কারণ যিদ তুিম তােদর েদবতােদর েসবা কর, তেব তা
অবশ্য েতামার জন্য ফঁােদর মত হেব।

তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, তুিম, হােরাণ,
নাদব, অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর প্রাচীনবেগর্র সত্তর

জন, “েতামরা আমার কােছ এেসা এবং দরূ েথেক আমােক
প্রণাম কর। ২ েকবল েমািশ সদাপ্রভুর কােছ আসেত পাের, িকন্তু
অন্যরা কােছ আসেব না; আর েলােকরা তার সেঙ্গ উপের উঠেব
না।”

৩ তখন েমািশ এেস েলাকেদরেক সদাপ্রভুর সব বাক্য ও সব
শাসেনর কথা বলেলন, তােত সব েলাক একসেঙ্গ উত্তর িদেয়
বলল, “সদাপ্রভু েয েয কথা বলেলন, আমরা সবই পালন
করব।” ৪ পের েমািশ সদাপ্রভুর সব বাক্য িলখেলন এবং সকােল
উেঠ পবর্েতর তেল এক যজ্ঞেবিদ ও ইস্রােয়েলর বােরািট
বংশানুসাের বােরািট স্তম্ভ ৈতরী করেলন। ৫ আর িতিন ইস্রােয়ল
সন্তানেদর যুবকেদরেক পাঠােলন তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
েহােমর জন্য ও মঙ্গেলর জন্য বিলরূেপ ষঁাড়েদরেক বিলদান
করল। ৬ তখন েমািশ তার অেধর্ক রক্ত িনেয় থালায় রাখেলন
এবং অেধর্ক রক্ত েবিদর উপের িছিটেয় িদেলন। ৭ আর িতিন
িনয়ম বইিট িনেয় েলাকেদর কােছ উচ্চস্বের পড়েলন; তােত তারা
বলল, “সদাপ্রভু যা যা বলেলন, আমরা সবই পালন করব ও
বাধ্য হব।”

৮ পের েমািশ েসই রক্ত িনেয় েলাকেদর উপের িছিটেয় িদেয়
বলেলন, “েদখ, এই হেলা িনয়েমর রক্ত, যা সদাপ্রভু েতামােদর
সেঙ্গ এই সব বাক্য সম্বেন্ধ িস্থর কেরেছন। ৯ তখন েমািশ ও
হােরাণ, নাদব, ও অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর মধ্য েথেক
সত্তর জন পবর্েত চেল েগেলন;” ১০ আর তারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বরেক েদখেলন; তঁার চরণতেলর জায়গা নীলকান্তমিণ িদেয়
ৈতরী িশলাস্তেরর কাযর্্য এবং আকােশর মতই িনমর্ল িছল।
১১ আর ঈশ্বর রােগ ইস্রােয়েলর অধ্যক্ষেদর উপের হাত রাখেলন
না, বরং তারা ঈশ্বরেক দশর্ন করেলন এবং তারা েখেলন ও পান
করেলন।

১২ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম পবর্েত আমার
কােছ উেঠ এেসা এবং এই জায়গায় থাক, তােত আিম দিুট
পাথেরর ফলক এবং আমার েলখা ব্যবস্থা ও আেদশ েতামােক
েদব, েযন তুিম েলাকেদর িশক্ষা িদেত পার।” ১৩ পের েমািশ ও
তঁার পিরচারক িযেহাশূয় উঠেলন এবং েমািশ ঈশ্বেরর পবর্েত
উঠেলন। ১৪ আর িতিন প্রাচীনেদর বলেলন, “আমরা যতক্ষণ না
েতামােদর কােছ িফের না আিস, ততক্ষণ েতামরা আমােদর
অেপক্ষায় এই জায়গায় থাক; আর েদখ, হােরাণ ও হূর
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েতামােদর কােছ থাকেলন; যিদ কারও েকান িববাদ থােক তেব
েস তােদর কােছ যাক।” ১৫ সুতরাং েমািশ যখন পবর্েত উঠেলন
তখন পবর্ত েমেঘ ঢাকা িছল। ১৬ আর সীনয় পবর্েতর উপের
সদাপ্রভুর প্রতাপ অবিস্থিত করিছল এবং ওটা ছয় িদন েমেঘ
ঢাকা িছল; পের সপ্তম িদেন িতিন েমেঘর মধ্য েথেক েমািশেক
ডাকেলন। ১৭ আর ইস্রােয়লীয়েদর েচােখ সদাপ্রভুর প্রতাপ
পবর্তশৃেঙ্গ গ্রাসকারী আগুেনর মত প্রকািশত হল। ১৮ আর েমািশ
েমেঘর মেধ্য প্রেবশ কের পবর্েত উঠেলন। েমািশ চিল্লশ িদন ও
চিল্লশ রাত েসই পবর্েত িছেলন।

ঈশ্বরীয় তা াবু এবং পাত্র সকল ৈতিরর িবষেয় আেদশ।

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম
ইস্রােয়লেদরেক আমার জন্য উপহার সংগ্রহ করেত

বল; হৃদেয়র ইচ্ছা েথেক েয িনেবদন কের, তার েথেক েতামরা
আমার জন্য েসই উপহার গ্রহণ েকােরা। ৩ এই সব উপহার
তােদর েথেক গ্রহণ করেব; েসানা, রূপা, েব্রাঞ্জ; নীল, ৪ েবগুেন
ও লাল এবং সাদা মসীনা সূত্র ও ছাগেলর েলাম ৫ ও রেক্তর
রেঙর েভড়ার চামড়া, শুশুেকর চামড়া ও িশটীম কাঠ; ৬ দীেপর
জন্য েতল এবং অিভেষেকর জন্য েতেলর ও সুগন্ধ ধূেপর জন্য
গন্ধদ্রব্য; ৭ এবং এেফােদর ও বুকপাটার জন্য েগােমদ মিণ এবং
প্রভৃিত মূল্যবান পাথর লাগােনা হেব। ৮ আর তারা আমার জন্য
এক ধম্মর্ধাম ৈতরী করুক, তােত আিম তােদর মেধ্য বাস করব।
৯ আবােসর ও তার সব িজিনেসর েয আদশর্ আিম েতামােক
েদখাই, েসই অনুসাের েতামরা সবই করেব।

সাক্ষ্য িসন্দকু ও পাপ আবরণ।

১০ তারা িশটীম কােঠর এক িসন্দকু ৈতরী করেব; তা আড়াই
হাত ৈদঘর্্য, েদড় হাত প্রস্থ ও েদড় হাত উঁচু হেব। ১১ পের তুিম
খঁািট েসানা িদেয় তা মুেড় েদেব; তার িভতর ও বাইের েসানা
িদেয় মুড়েব এবং তার উপের চারিদেক েসানার পাত িদেয়
িকনারা গেড় েদেব। ১২ আর তার জন্য েসানার চারিট কড়া ছঁােচ
েঢেল তার চার পায়ােত লাগােব; তার এক পােশ দিুট কড়া ও
অন্য পােশ দইু কড়া থাকেব। ১৩ আর তুিম িশটীম কােঠর দিুট
বহন দণ্ড কের েসানা িদেয় মুড়েব। ১৪ আর িসন্দকু বেয় িনেয়
যাবার জন্য ঐ বহন দণ্ড িসন্দেুকর দইু পােশ কড়ােত লাগেব।
১৫ েসই বহন দণ্ড িসন্দেুকর কড়ােত থাকেব, তা েথেক েবর করা
হেব না। ১৬ আর আিম েতামােক েয সাক্ষ্যপত্র েদব, তা ঐ
িসন্দেুক রাখেব। ১৭ পের তুিম খঁািট েসানা িদেয় আড়াই হাত
ৈদঘর্্য ও েদড় হাত প্রস্থ পাপাবরণ ৈতরী করেব। ১৮ আর তুিম
েসানার দিুট করূব ৈতরী করেব; পাপাবরেণর দিুট মুড়ােত িপটান
কাজ িদেয় তােদর ৈতরী করেব। ১৯ এক মুড়ােত একিট করূব ও
অন্য মুড়ােত অন্য করূব, পাপাবরেণর দিুট মুড়ােত তার সেঙ্গ
অখণ্ড দইু করূব করেব। ২০ আর েসই দিুট করূব উেধর্ পাখনা
িবস্তার কের ঐ পাখনা িদেয় পাপাবরণেক আচ্ছাদন করেব এবং
তােদর মুখ এেক অপেরর িদেক থাকেব, করূবেদর দিৃষ্ট
পাপাবরেণর িদেক থাকেব। ২১ তুিম অবশ্যই এই পাপাবরণ েসই
িসন্দেুকর উপের রাখেব এবং আিম েয সাক্ষ্যপত্র েতামােক েদব

তা তুিম অবশ্যই ঐ িসন্দেুকর মেধ্য রাখেব। ২২ আর আিম েসই
জায়গায় েতামার সেঙ্গ েদখা করব এবং পাপাবরেণর উপেরর
অংশ েথেক, সাক্ষ্য িসন্দেুকর উপের িস্থত দইু করূেবর মধ্য েথেক
েতামার সেঙ্গ কথা বেল ইস্রােয়ল সন্তানেদর প্রিত আমার সব
আজ্ঞা েতামােক জানাব।

েটিবল।

২৩ আর তুিম িশটীম কােঠর এক েমজ ৈতরী করেব; তা দইু
হাত লম্বা, এক হাত প্রস্থ ও েদড় হাত উঁচু হেব। ২৪ আর খঁািট
েসানায় তা মুেড় েদেব এবং তার চারিদেক েসানার পাত িদেয়
ৈতরী কের েদেব। ২৫ আর তার চারিদেক চার আঙ্গলু পিরমােণ
একিট কােঠর কাঠােমা করেব এবং পােশর কাঠােমার চারিদেক
েসানার পাত িদেয় ৈতরী কের েদেব। ২৬ আর েসানার চারিট কড়া
কের চারিট পায়ার চার েকােণ রাখেব। ২৭ েটিবল বেয় িনেয়
যাবার জন্য বহন দেণ্ডর ঘর হবার জন্য ঐ কড়া পােশর
কাঠােমার কােছ থাকেব। ২৮ আর ঐ েটিবল বহন করার জন্য
িশটীম কােঠর দিুট বহন দণ্ড কের তা েসানা িদেয় মুেড় েদেব।
২৯ আর েটিবেলর থালা, চামচ, কলসী ও ঢালার জন্য বািট ৈতরী
করেব; এই সব খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী করেব। ৩০ আর তুিম েসই
েটিবেলর উপের আমার সামেন িনয়িমতভােব দশর্ন রুিট রাখেব।

বািতস্তম্ভ।

৩১ আর তুিম খঁািট েসানার একিট বািতস্তম্ভ ৈতরী করেব;
েপটান কােজর েসই বািতস্তম্ভ ৈতরী করা হেব; তার গুিড়, শাখা,
েগালাধার, কলকা ও ফুল তার সেঙ্গ অখণ্ড হেব। ৩২ বািতস্তেম্ভর
এক পাশ েথেক িতনিট শাখা ও বািতস্তেম্ভর অন্য পাশ েথেক
িতনিট শাখা, এই ছয়িট শাখা তার পাশ েথেক িনগর্ত হেব।
৩৩ একিট শাখায় বাদামফুেলর মেতা িতনিট েগালাধার, এক
কলকা ও একিট ফুল থাকেব এবং অন্য শাখায় বাদামফুেলর
মেতা িতন েগালাধার, এক কলকা ও একিট ফুল থাকেব;
বািতস্তম্ভ েথেক িনগর্ত ছয়িট শাখায় এইরকম হেব। ৩৪ বািতস্তেম্ভ
বাদামফুেলর মেতা চার েগালাধার, ও তােদর কলকা ও ফুল
থাকেব। ৩৫ আর বািতস্তেম্ভর েয ছয়িট শাখা িনগর্ত হেব, তােদর
একিট শাখা দিুটর নীেচ তার সেঙ্গ অখণ্ড এক কলকা ও অপর
শাখা দিুটর নীেচ তার সেঙ্গ অখণ্ড এক কলকা থাকেব।
৩৬ কলকা ও শাখা সবই তার সেঙ্গ অখণ্ড হেব; সবই েপটােনা
খঁািট েসানার একই িজিনস হেব। ৩৭ আর তুিম বািতস্তম্ভ এবং
সাতিট প্রদীপ ৈতরী করেব এবং েলােকরা েসই সব প্রদীপ
জ্বালােল তার সামেন আেলা হেব। ৩৮ আর তার িচমিট ও েট্র
গুিল খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী করেত হেব। ৩৯ এই বািতস্তম্ভ এবং
ঐ সব িজিনসপত্র এক তালন্ত পিরমােণ খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী
করা হেব। ৪০ েদেখা, পবর্েত েতামােক এই সেবর েযরকম আদশর্
েদখান হেয়িছল, েসইরকম সবই েকােরা।

পদর্ াগুিল।

আর তুিম দশিট পদর্ া িদেয় একিট পিবত্র সমাগম তঁাবু
ৈতরী করেব; েসগুিল পাকান সাদা মসীনা এবং নীল,
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েবগুেন ও লাল সুেতা িদেয় ৈতরী করেব; েসই পদর্ াগুিল সুিনপুণ
করূবেদর আকৃিত থাকেব। ২ প্রিতিট পদর্ ার ৈদঘর্্য আটাশ হাত ও
প্রিতিট পদর্ া প্রেস্থ চার হাত হেব; সব পদর্ ার পিরমাণ সমান হেব।
৩ আর পঁাচিট পদর্ ার পরস্পর যুক্ত থাকেব এবং অন্য পঁাচিট পদর্ া
পরস্পর যুক্ত থাকেব। ৪ আর েজাড়ার জায়গায় প্রথমিটর েশেষ
পদর্ ার মুড়ােত নীলসূেতার হূেকর ঘর ৈতরী কের েদেব এবং
েজাড়ার জায়গার িদ্বতীয়িটর েশেষ পদর্ ার মুড়ােতও েসরকম
করেব। ৫ প্রথম পদর্ ােত পঞ্চাশ হূেকর ঘর ৈতরী কের েদেব এবং
েজাড়ার জায়গায় িদ্বতীয় পদর্ ার মুড়ােতও পঞ্চাশ হূেকর ঘর
ৈতরী কের েদেব; েসই দিুট হূেকর ঘর এেক অেন্যর সম্মুখীন
হেব। ৬ আর পঞ্চাশ েসানার হূক ৈতরী কের হূেকর ঘের পদর্ াগুিল
পরস্পর যুক্ত করেব; তােত তা একই সমাগম তঁাবু হেব। ৭ আর
তুিম সমাগম তঁাবুর উপের ঢাকার জন্য ছাগেলর েলাম িদেয়
পদর্ াগুিল ৈতরী করেব, এগারিট পদর্ া ৈতরী করেব। ৮ প্রেত্যকিট
পদর্ ার ৈদঘর্্য িত্রশ হাত ও প্রেত্যকিট পদর্ া প্রেস্থ চার হাত হেব; এই
এগারতম পদর্ াও একই পিরমােণর হেব। ৯ পের পঁাচিট পদর্ া এেক
অপেরর সেঙ্গ েজাড়া িদেয় আলাদা কের রাখেব, অন্য ছয়িট
পদর্ াও আলাদা কের রাখেব এবং এেদর ছয়তম পদর্ া িদ্বগুন কের
সমাগম তঁাবুর সামেন রাখেব। ১০ আর েজাড় জায়গায় প্রথম
পদর্ ার েশষ মুড়ােত পঞ্চাশ হূেকর ঘর ৈতরী কের েদেব এবং
সংযুক্তব্য িদ্বতীয় পদর্ ার মুড়ােতও পঞ্চাশ হূেকর ঘর ৈতরী কের
েদেব। ১১ পের িপতেলর পঞ্চাশিট হূক ৈতরী কের হূেকর ঘের তা
ঢুিকেয় তঁাবু সংযুক্ত করেব; তােত তা একই তঁাবু হেব; ১২ সমাগম
তঁাবুর পদর্ ার েবশী অংশ, অথর্াৎ েয অেধর্ক পদর্ ার েবশী অংশ
থাকেব, তা সমাগম তঁাবুর িপছন িদেক ঝুেল থাকেব। ১৩ আর
সমাগম তঁাবুর পদর্ ার ৈদঘর্্য েয অংশ তার একপােশ এক হাত, ও
অন্য পােশ এক হাত েবশী থাকেব, তা েঢেক রাখার জন্য সমাগম
তঁাবুর উপের উভয় পােশ ঝুেল থাকেব। ১৪ পের তুিম তঁাবুর জন্য
রক্ত বেণর্র েভড়ার চামড়ার এবং অন্য একিট সুন্দর চামড়ার ছাদ
ৈতরী করেব।

তক্তা ও িখলগুিল।

১৫ পের তুিম সমাগম তঁাবুর জন্য িশটীম কােঠর দঁাড় করােনা
তক্তা ৈতরী করেব। ১৬ প্রেত্যক তক্তার ৈদঘর্্য দশ হাত ও প্রেস্থ
েদড় হাত হেব। ১৭ প্রেত্যক তক্তার এেক অপেরর সংযুক্ত দিুট
কের পায়া থাকেব; এইভােব সমাগম তঁাবুর সব তক্তাগুিল ৈতরী
করেব। ১৮ সমাগম তঁাবুর জন্য তক্তা ৈতরী করেব, দিক্ষণিদেকর
দিক্ষণ পােশর জন্য কুিড়িট তক্তা ৈতরী করেব। ১৯ আর েসই
কুিড়তম তক্তার নীেচ চিল্লশিট রূপার িভিত্ত ৈতরী কের েদেব;
এক তক্তার নীেচ তার দইু পায়ার জন্য দিুট িভিত্ত এবং অন্য অন্য
তক্তার নীেচও তােদর দিুট কের পায়ার জন্য দিুট কের িভিত্ত
হেব। ২০ আবার সমাগম তঁাবুর িদ্বতীয় পােশর জন্য উত্তরিদেক
কুিড়িট তক্তা ৈতরী করেব; ২১ আর েসইগুিলর জন্য রূপার
চিল্লশিট িভিত্ত; এক তক্তার নীেচ দিুট িভিত্ত ও অন্য তক্তাগুিলর
নীেচও দিুট কের িভিত্ত; ২২ আর সমাগম তঁাবুর িপছেনর অংেশর
পিশ্চম িদেকর জন্য ছয়িট তক্তা করেব। ২৩ আর তঁাবুর েসই
িপছেনর অংেশর দিুট েকােণর জন্য দিুট তক্তা করেব। ২৪ েসই
দিুট তক্তার নীেচ েজাড়া হেব এবং েসইভােব উপেরর অংেশও

প্রথম কড়ার কােছ েজাড় হেব; এইভােব িপছেনর উভয় েকােণই
হেব; তা দিুট েকােণর জন্য হেব। ২৫ েসখােন অবশ্যই আটিট
তক্তা থাকেব এবং েসগুিল রূপার িভিত্ত েষালটী হেব; এক
তক্তার নীেচ দিুট িভিত্ত, ও অন্য তক্তার নীেচ দিুট িভিত্ত থাকেব।
২৬ আর তুিম িশটীম কােঠর িখল ৈতরী করেব, ২৭ সমাগম তঁাবুর
এক পােশর তক্তােত পঁাচিট িখল ও সমাগম তঁাবুর অন্য পােশর
তক্তােত পঁাচিট িখল এবং সমাগম তঁাবুর পিশ্চম িদেকর িপছেনর
িদেকর তক্তােত পঁাচিট িখল েদেব। ২৮ এবং মাঝখােনর িখল
তক্তাগুিলর মাঝখান িদেয় এক প্রান্ত েথেক অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত
যােব। ২৯ আর ঐ তক্তাগুিল েসানা িদেয় মুেড় েদেব এবং িখেলর
ঘর হবার জন্য েসানার কড়া গড়েব এবং িখলগুিল েসানা িদেয়
মুেড় েদেব। ৩০ সমাগম তঁাবুর জন্য েয পিরকল্পনা পবর্েত
েতামােক েদখান হেয়িছল, েসই অনুসাের তা স্থাপন করেব।

িতরস্কিরণী ও পদর্ া।

৩১ আর তুিম নীল, েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা
সূেতা িদেয় এক পদর্ া ৈতরী করেব; তা িশেল্পর কাজ হেব, তােত
করুবেদর আকৃিত থাকেব। ৩২ তুিম তা েসানায় মুড়ান িশটীম
কােঠর চার স্তেম্ভর উপের খাটােব; েসগুিলর আঁকড়া েসানা িদেয়
হেব এবং েসগুিল রূপার চারিট িভিত্তর উপের বসেব। ৩৩ আর
হূকগুিলর নীেচ পদর্ া খািটেয় েদেব এবং েসখােন পদর্ ার িভতের
সাক্ষ্য িসন্দকু আনেব এবং েসই পদর্ া ও অিত পিবত্র স্থান েথেক
পিবত্র স্থানেক আলাদা কের রাখেব। ৩৪ আর অিত পিবত্র
জায়গায় সাক্ষ্য-িসন্দেুকর উপের পাপাবরণ রাখেব। ৩৫ আর
পদর্ ার বাইের েমজ রাখেব ও েটিবেলর সামেন সমাগম তঁাবুর
পােশ, দিক্ষণিদেক বািতদািন রাখেব এবং উত্তরিদেক েটিবল
রাখেব। ৩৬ আর সমাগম তঁাবুর ফটেকর জন্য নীল, েবগুেন,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সুেতা ৈতরী িশল্পীেদর করা একিট
পদর্ া ৈতরী করেব। ৩৭ আর েসই পদর্ ার জন্য িশটীম কােঠর
পঁাচিট স্তম্ভ ৈতরী কের েসানায় মুেড় েদেব, ও েসানা িদেয় তার
আঁকড়া ৈতরী করেব এবং তার জন্য িপতেলর পঁাচ িভিত্ত
ঢালেব।

েহােমর জন্য েবিদ।

আর তুিম িশটীম কাঠ িদেয় ৈদেঘর্্য পঁাচ হাত ও প্রেস্থ
পঁাচ হাত েবিদ ৈতরী করেব। েসই েবিদ চারেকাণা

এবং িতন হাত উঁচু হেব। ২ আর তার চার েকােণর উপের িশং
ৈতরী করেব, েসই েবিদর িশংগুিল একসেঙ্গই থাকেব এবং তুিম
েসটা েব্রাঞ্জ িদেয় মুেড় েদেব। ৩ আর তার ছাই েনবার জন্য হঁাড়ী
ৈতরী করেব এবং তার হাতা, বািট, িত্রশূল ও আগুন রাখার পাত্র
ৈতরী করেব; তার সব পাত্র েব্রাঞ্জ িদেয় ৈতরী করেব। ৪ আর
েবিদর জন্য জােলর মত েব্রােঞ্জর এক ঝঁাঝরী ৈতরী করেব এবং
েসই ঝঁাঝরীর উপের চার েকােণ েব্রােঞ্জর চারিট বালা ৈতরী
করেব। ৫ এই ঝঁাঝরীিট েবিদর েবেড়র নীেচর িদেক রাখেব এবং
ঝঁাঝরী েবিদর মাঝখান পযর্ন্ত থাকেব। ৬ আর েবিদর জন্য
িশটীম কােঠর বহন দণ্ড ৈতরী করেব ও তা েব্রাঞ্জ িদেয় মুেড়
েদেব। ৭ আর বালার মেধ্য ঐ বহন-দণ্ড েদেব এবং েবিদিট
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বহেনর সময় তার দইু পােশ েসই বহন-দণ্ড অবশ্যই থাকেব।
৮ তুিম অবশ্যই েবিদিট ফঁাপা করেব ও তক্তা িদেয় ৈতরী করেব;
পবর্েত েতামােক েযরকম েদখান হেয়িছল, তুিম েসইরকম ভােব
তা ৈতরী করেব।

সমাগম তা াবুর উঠান।

৯ আর তুিম সমাগম তঁাবুর জন্য উঠান ৈতরী করেব; দিক্ষণ
পােশর দিক্ষণিদেক পাকান সাদা মসীনা সুেতার ৈতরী পদর্ া
থাকেব; তার এক পােশর ৈদঘর্্য এক শত হাত হেব। ১০ তার
কুিড়িট স্তম্ভ ও কুিড়িট িভিত্ত েব্রােঞ্জর হেব এবং স্তেম্ভর আঁকড়া ও
শলাকা গুিল রূপার হেব। ১১ েসইরূপ উত্তর পােশ একশ হাত
লম্বা পদর্ া হেব, আর তার কুিড়িট স্তম্ভ ও কুিড়িট েব্রােঞ্জর িভিত্ত
হেব এবং স্তেম্ভর আঁকড়া ও শলাকা গুিল রূপার হেব। ১২ আর
উঠােনর প্রেস্থর জেন্য পিশ্চমিদেক পঞ্চাশ হাত পদর্ া ও তার
দশিট স্তম্ভ ও দশিট িভিত্ত হেব। ১৩ আর উঠানিট অবশ্যই লম্বায়
পূব্বর্ পােশর পূব্বর্িদেক পঞ্চাশ হাত হেব। ১৪ ফটেকর এক
পােশর জন্য লম্বায় পেনর হাত পদর্ া, িতনিট স্তম্ভ ও িতনিট িভিত্ত
হেব। ১৫ আর অন্য পােশর জন্যও পেনর হাত লম্বা পদর্ া হেব।
আর তােদর অবশ্যই িতনিট স্তম্ভ ও িতনিট িভিত্ত থাকেব।
১৬ আর উঠােনর ফটেকর জন্য নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান
সাদা মসীনা সূেতা িদেয় িশল্পীর হােত করা কুিড় হাত একিট পদর্ া
হেব। তােত অবশ্যই চারিট স্তম্ভ ও চারিট িভিত্ত থাকেব।
১৭ উঠােনর চািরিদেকর স্তম্ভ গুিল রূপার শলাকােত বদ্ধ হেব ও
েসগুিলর আঁকড়া রূপার ও েব্রােঞ্জর িভিত্ত হেব। ১৮ উঠােনর
ৈদঘর্্য একেশা হাত, প্রস্থ সব জায়গায় পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতায়
পঁাচ হাত হেব, সবগুিল পাকান সাদা মসীনা সুেতা িদেয় করা হেব
ও তােত েব্রােঞ্জর িভিত্ত হেব। ১৯ সমাগম তঁাবুর িভতের ব্যবহৃত
সব িজিনসগুিল ও তঁাবুর সমস্ত েগঁাজ এবং উঠােনর সমস্ত েগঁাজ
েব্রােঞ্জর হেব। ২০ আর তুিম অবশ্যই ইস্রােয়েলর সন্তানেদরেক
এই আেদশ করেব, েযন তারা আেলার জন্য েপশাই করা
িজতেতল েতামার কােছ আেন, যােত সবসময় প্রদীপ জ্বালান
থােক। ২১ আর সমাগম তঁাবুেত সাক্ষ্য িসন্দেুকর সামেনর পদর্ ার
বাইের হােরাণ ও তার েছেল সন্ধ্যা েথেক সকাল পযর্ন্ত সদাপ্রভুর
সামেন তা ৈতরী রাখেব; এটা ইস্রােয়েলর সন্তানেদর
বংশপরম্পরায় পালেনর িচরকালীন ব্যবস্থা।

যাজকেদর েপাশাক।

আর তুিম আমার যাজক িহসােব ইস্রােয়েলর
সন্তানেদর মেধ্য েথেক েতামার ভাই হােরাণেক ও তার

সেঙ্গ তার েছেলেদর িনেজর কােছ উপিস্থত করেব; হােরাণ এবং
হােরােণর েছেল নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামরেক উপিস্থত
করেব। ২ আর েতামার ভাই হােরােণর জন্য, আমার উেদ্দেশ্য
েগৗরব ও েশাভার জন্য তুিম পিবত্র েপাশাক ৈতরী করেব। ৩ আর
আিম যােদরেক জ্ঞােনর আত্মায় পূণর্ কেরিছ, েসই সমস্ত জ্ঞানী
েলােকেদরেক বল, েযন আমার েসবা করার জন্য যাজক িহসােব
হােরাণেক পিবত্র করেত তারা তার েপাশাক ৈতরী কের। ৪ এই
সব েপাশাক তারা ৈতরী করেব; বুকপাটা, এেফাদ, পিরচ্ছদ,

েবানা েপাশাক, পাগিড় ও েকামরবন্ধনী; আমার যাজক িহসােব
েসবা করার উেদ্দেশ্য তারা েতামার ভাই হােরােণর ও তার
েছেলেদর জন্য পিবত্র েপাশাক ৈতরী করেব। ৫ তারা েসানা এবং
নীল, েবগুেন ও লাল এবং সাদা মসীনা সুেতা েনেব। ৬ আর তারা
েসানা এবং নীল, েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা
সুেতায় দক্ষ কািরগর িদেয় এেফাদ ৈতরী করেব। ৭ তার দইু
কঁােধ এেক অপেরর সােথ যুক্ত দিুট িফতা থাকেব। ৮ তা বঁাধবার
জন্য সুক্ষ্মভােব েবানা েকামরবন্ধনী এেফােদর মত হেত হেব, তা
তার সেঙ্গ অখণ্ড এবং েসই েপাশােকর সমান হেব; অথর্াৎ স্বণর্,
নীল, েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয় ৈতরী
হেব। ৯ পের তুিম দইু েগােমদক মিণ িনেয় তার উপের
ইস্রােয়লীয়েদর নাম েখাদাই করেব। ১০ তােদর জন্ম অনুযায়ী
নাম অনুসাের ছয়িট নাম একিট পাথেরর উপের অবশ্যই থাকেব,
ও অবিশষ্ট ছয়িট নাম অন্য পাথেরর উপের হেব। ১১ িশল্পকাজ
ও মুদ্রা েখাদাইেয়র মত েসই দিুট পাথেরর উপের ইস্রােয়েলর
বােরািটর েছেলর নাম েখাদাই করা হেব। েতামরা অবশ্যই
পাথরগুিল েসানার িবনুিন করা িশকল িদেয় আঁটিকেয় েদেব।
১২ আর ইস্রােয়লীয়েদর সদাপ্রভুেক স্মরণ করার জন্য মিণরূেপ
তুিম েসই দিুট পাথর এেফােদর দইু কঁােধর িফতােত েদেব; তােত
হােরাণ স্মরণ করবার জন্য সদাপ্রভুর সামেন িনেজর দিুট কঁােধ
তােদর নাম বহন করেব। ১৩ আর তুিম অবশ্যই েসানার কাজ
করেব, ১৪ এবং খঁািট েসানা িদেয় পাকান দিুট পাতা-কাটা মালার
মত িশকল করেব এবং েসই পাকান িশকল দিুট অবশ্যই যুক্ত
করেব। ১৫ আর িশল্পীর দ্বারা কােযর্্য িবচার করার জন্য বুকপাটা
ৈতরী করেব; এেফােদর মত কায়দায় করেব; েসানা, নীল,
েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সুেতা িদেয় তা ৈতরী করেব।
১৬ এটা চারেকাণ ও দইুভাগ িবিশষ্ট হেব; এটার ৈদঘর্্য এক িবঘত
ও প্রস্থ এক িবঘত হেব। ১৭ আর এিটর ওপের চার সাির মূল্যবান
মিণ লািগেয় ৈতরী করেব; তার প্রথম সািরেত অবশ্যই চুণী,
পীতমিণ ও মরকত; ১৮ িদ্বতীয় সািরেত অবশ্যই পদ্মরাগ,
নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ তৃতীয় সািরেত অবশ্যই েপেরাজ, িযস্ম ও
কটােহলা; ২০ এবং চতুথর্ সািরেত ৈবদষূর্্য, েগােমদক ও সূযর্্যকান্ত
মিণ; এই গুিল িনেজর িনেজর সািরেত েসানা িদেয় লাগােনা
হেব। ২১ এই পাথরগুিল ইস্রােয়লীয়েদর বােরািট নামানুযায়ী
সাজােনা হেব; এই গুিল একিট আংিটর উপর েখাদাই করা
প্রেত্যক পাথের ঐ বােরা বংেশর জন্য এক এক েছেলর নাম
থাকেব। ২২ আর তুিম খঁািট েসানা িদেয় বুকপাটার উপের পাতার
আকৃিত মালার মত পাকান দিুট িশকল ৈতরী কের েদেব।
২৩ আর বুকপাটার ওপের েসানার দিুট বালা ৈতরী কের েদেব
এবং অবশ্যই বুকপাটার দইু মাথায় ঐ দিুট বালা েবঁেধ বঁােধ
েদেব। ২৪ আর বুকপাটার দইু প্রােন্ত অবিস্থত দিুট বালার মেধ্য
পাকান েসানার ঐ দিুট িশকল রাখেব। ২৫ আর পাকান িশকেলর
দিুট েশষ প্রান্ত েসই দিুট পাতা কাটা িশকেল েবঁেধ েদেব। তারপর
এেফােদর সামেন দিুট কঁােধর িফতার উপের ঐগুিল লািগেয়
েদেব। ২৬ তুিম অবশ্যই েসানার দিুট বালা ৈতরী কের বুকপাটার
দইু মাথায় এেফােদর সামেনর িদেক িভতেরর অংেশ রাখেব।
২৭ তুিম আরও দিুট েসানার বলা ৈতরী করেব এবং এেফােদর দইু
কঁােধর িফেতর নীেচ এেফােদর সামেনর অংেশ সুক্ষ্মভােব েবানা
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২৯

েকামরবন্ধনীর উপের তা লািগেয় েদেব। ২৮ তােত বুকপাটা েযন
এেফােদর সুক্ষ্মভােব েবানা েকামরবন্ধনীর উপের থােক, এেফাদ
েথেক েযন খেস না পেড়, এই জন্য তারা েসই বালােত নীলসুেতা
িদেয় এেফােদর বালার সেঙ্গ বুকপাটা েবঁেধ রাখেব। ২৯ যখন
হােরাণ পিবত্র জায়গায় যােব, তখন িতিন সদাপ্রভুর সামেন সব
সময় মেন কের েদবার জন্য েস িবচােরর জন্য বুকপাটােত
ইস্রােয়েলর বােরািট েছেলর নাম িনেজর হৃদেয়র উপের বহন
করেব। ৩০ আর িবচােরর জন্য েসই বুকপাটায় তুিম ঊরীম ও
তুম্মীম [দীিপ্ত ও িসদ্ধতা] েদেব; তােত হােরাণ যখন সদাপ্রভুর
সামেন যােব, তখন হােরােণর হৃদেয়র উপের েসই িবচােরর জন্য
বুকপাটা থাকেব এবং হােরাণ সদাপ্রভুর সামেন ইস্রােয়লীয়েদর
িবচােরর বুকপাটািট সবসময় িনেজর হৃদেয়র উপের বহন
করেব। ৩১ আর তুিম এেফােদর সব পিরচ্ছদ নীল রেঙর করেব।
৩২ তার মাঝখােন মাথায় পরার জন্য একিট জায়গা থাকেব;
গলার েসই জায়গার চারিদেক তন্তু িদেয় িশল্পীর কাজ করা পাড়
থাকেব, যােত এিট না েছঁেড়। ৩৩ আর তুিম তার আঁচেলর
চারধাের নীল, েবগুেন ও লাল ডািলম করেব এবং তার চারিদেক
মেধ্য মেধ্য েসানার ঘন্টা থাকেব। ৩৪ ঐ েপাশােকর আঁচেলর
চারধাের এক েসানার ঘন্টা ও একিট ডািলম এবং এক েসানার
ঘন্টা ও একিট ডািলম থাকেব। ৩৫ আর হােরাণ পিরচযর্্যা করার
জন্য েসই েপাশাক পরেব; তােত েস যখন সদাপ্রভুর সামেন
পিবত্র জায়গায় প্রেবশ করেব, ও েসখান েথেক যখন েবর হেব,
তখন েসই ঘন্টার শব্দ েশানা যােব; এিট হেলা যােত েস না মের।
৩৬ আর তুিম অবশ্যই খঁািট েসানা িদেয় একিট পাত ৈতরী করেব
এবং মুদ্রার মত তার ওপের “সদাপ্রভুর উেদেশ্য পিবত্র” এই
কথা েখাদাই কের িলখেব। ৩৭ তুিম ওই পাতিট নীলসুেতা িদেয়
েবঁেধ রাখেব; তা উষ্ণীেষর উপেরর িদেক এবং সামেনর িদেক
থাকেব। ৩৮ আর এিট অবশ্যই হােরােণর কপােলর উপের
থাকেব, তােত ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর সব পিবত্র দােন েয সকল
িজিনসগুিল পিবত্র করেব, হােরাণ েসই সব পিবত্র িজিনেসর
অপরাধ সব সময় বহন করেব। আর তােদর উপহার যােত
সদাপ্রভু গ্রহণ কের, েসই জন্য এিট সব সময় তার কপােলর
উপের থাকেব। ৩৯ আর তুিম িচিত্রত সাদা মসীনা সুেতা িদেয়
অঙ্গরিক্ষণী বুনেব এবং তুিম সাদা মসীনা সুেতা িদেয় উষ্ণীষ
ৈতরী করেব; তুিম েকামরবন্ধনীর মত একই িজিনস িদেয় িশল্প
কাজ করেব। ৪০ আর হােরােণর েছেলেদর জন্য অঙ্গ রক্ষার
েপাশাক ও েকামরবন্ধনী ৈতরী করেব এবং চমত্কার ও
সম্মােনর জন্য িশেরাভূষণ কের েদেব। ৪১ আর তুিম েতামার ভাই
হােরাণ ও তার সেঙ্গ তার েছেলেদর গােয় েসই সব েপাশাক
পরােব। তুিম তােদর অিভেষক করেব এবং তােদরেক পিবত্র
কের আমার জন্য সংরক্ষণ করেব, যােত তারা যাজেকর কাজ
কের আমােক েসবা কের। ৪২ তুিম তােদর উলঙ্গতা আচ্ছাদন
করার জন্য েকামর েথেক উরু পযর্ন্ত মসীনা সুেতার জািঙ্গয়া
ৈতরী করেব। ৪৩ আর যখন হােরাণ ও তার েছেলরা সমাগম
তঁাবুেত ঢুকেব অথবা পিবত্র স্থােন েসবাকাজ করার জন্য েবিদর
কােছ যােব তখন তারা এই েপাশাক অবশ্যই পরেব, যােত তারা
েকােনা অপরাধ বেয় না মের যায়। এটা একটা হােরাণ ও তার
পরবতর্ী বংেশর জন্য িচরকােলর ব্যবস্থা হেব।

যাজকেদর িনেয়াগ িবষেয়র আেদশ।

আর তুিম এই সব কাজগুিল তােদরেক পিবত্র করার
জন্য তােদর প্রিত করেব; যােত তারা যাজক হেয়

আমােক েসবা কের। িনেদ্দর্ াষ একিট পুরুষ গরু এবং দিুট েভড়া
নাও; ২ আর খািমর িবহীন রুিট, েতল েমশােনা খািমর িবহীন
িপেঠ ও েতল মাখােনা খািমর িবহীন সরুচাকলী। এই সবগুিল
গেমর ময়দা িদেয় ৈতরী করেব; ৩ তুিম েসগুিল একিট ডািলেত
রাখেব, আর েসইগুিল ডািলেত কের আনেব এবং েসই গরু ও
দিুট েভড়ার সেঙ্গ উপহার েদেব। ৪ আর তুিম হােরাণ ও তার
েছেলেদরেক সমাগম তঁাবুর ফটেকর কােছ আনেব এবং জল
িদেয় হােরাণ ও তার েছেলেদরেক স্নান করােব। ৫ আর েসই সব
েপাশাক িনেয় হােরাণেক পরােব, এেফােদর রাজেবশ, এেফাদ ও
বুকপাটা পরােব এবং তার চারিদেক এেফােদর বুনিন করা
েকামরবন্ধনী িদেয় বঁাধেব। ৬ আর তার মাথায় পাগিড় েদেব, ও
পাগিড়র উপের পিবত্র মুকুট েদেব। ৭ পের অিভেষেকর জন্য েয
েতল েসই েতল িনেয় তার মাথার উপের েঢেল েদেব এবং
এইভােব তােক অিভিষক্ত করেব। ৮ আর তুিম তার েছেলেদরেক
অবশ্যই আনেব এবং তােদরেক অঙ্গরক্ষক েপাশাক পরােব।
৯ আর তুিম হােরাণেক ও তার েছেলেদরেক েকামরবন্ধন পরােব
এবং তােদর মাথায় িশেরাভূষণ েবঁেধ েদেব; তােত যাজেকর
কাজ তােদর জন্য িচরকাল ব্যবস্থা হেয় থাকেব। আর এইভােব
তুিম আমােক েসবা করার জন্য হােরাণ ও তার েছেলেদর পিবত্র
করেব। ১০ পের েতামরা সকেল অবশ্যই সমাগম তঁাবুর সামেন
েসই গরুিট আনেব এবং হােরাণ ও তার েছেলরা েসই গরুিটর
মাথায় হস্তাপর্ণ করেব। ১১ তখন তুিম সমাগম তঁাবুর ফটেকর
সামেন ও সদাপ্রভুর সামেন ঐ গরুিট হত্যা করেব। ১২ পের
গরুিটর রক্ত িকছুটা িনেয় আঙুল িদেয় েবিদর িশেঙর উপের
েদেব এবং েবিদর িনেচর অংেশ বাকী সব রক্ত েঢেল েদেব।
১৩ আর তার অেন্ত্রর উপের থাকা সব েমদ ও যকৃেতর উপেরর
অন্ত্রাপ্লাবক ও দিুট েমেট ও তার অপেরর সব েমদ িনেয় েবিদেত
েপাড়ােব। ১৪ িকন্তু গরুর মাংস ও তার চামড়া ও েগাবর তুিম
িশিবেরর বাইের আগুেন পুিড়েয় েদেব; এটাই হেব পােপর জন্য
বিল। ১৫ পের তুিম একিট েভড়া আনেব এবং হােরাণ ও তার
েছেলরা েসই েভড়ার মাথায় হস্তাপর্ণ করেব। ১৬ তুিম েসই েভড়া
হত্যা করেব। পের তার রক্ত িনেয় েবিদর উপের এবং তার
চারিদেক িছিটেয় েদেব। ১৭ পের তুিম েভড়ািট খণ্ড খণ্ড কের
কাটেব এবং তার অন্ত্র ও পা েধােব এবং ঐ অন্ত্রগুিল খণ্ড মাংস
ও মাথার সেঙ্গ রাখেব। ১৮ পের সমস্ত েভড়ািট েবিদর ওপের
েপাড়ােব; এটাই হেব আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিল,
এটাই হেব আমার উেদ্দেশ্য েসৗরেভর জন্য এবং আমার জন্য
আগুন িদেয় উপহার। ১৯ পের তুিম অন্য েভড়ািট েনেব এবং
হােরাণ ও তার েছেলরা অবশ্যই ঐ েভড়ার মাথায় হস্তাপর্ণ
করেব। ২০ পের তুিম েসই েভড়া হত্যা করেব এবং তার েথেক
িকছু রক্ত েনেব। এই রক্ত িদেয় হােরােণর ডান কােন ও তার
েছেলেদর ডান কােন ও তােদর ডান হােতর বুেড়া অঙ্গেুলর
উপের েদেব এবং তােদর মহান ডান পােয়র পাতার উপের েদেব।
তার পের েবিদর উপের চািরিদেক রক্ত িছিটেয় েদেব। ২১ পের
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েবিদর উপের থাকা রক্ত ও অিভেষেকর জন্য েয েতল তার
েথেক িকছুটা িনেয় হােরােণর ওপের ও তার েপাশােকর ওপের
এবং তার সেঙ্গ তার েছেলেদর ওপের ও তােদর েপাশােকর
ওপের িছিটেয় েদেব। তখন হােরাণ ও তার েপাশাক এবং িঠক
তার মেতাই তার েছেলরা ও তােদর েপাশাক পিবত্র হেব এবং
আমার জন্য সংরিক্ষত হেব। ২২ পের তুিম েসই েভড়ার েমদ,
েমাটা েলজ ও অেন্ত্রর উপেরর েমদ েযিট অন্তরেক েঢেক রােখ
এবং দিুট েমিটয়া ও তার উপেরর েমদ, দিুট বৃক্ক ও তার উপেরর
েমদ এবং ডান উরু েনেব, কারণ েসই েভড়ািট হেলা আমার
উেদ্দেশ্য যাজকেক পিবত্র করার জন্য। ২৩ পের তুিম সদাপ্রভুর
সামেন থাকা খািমর িবহীন রুিটর ডািল েথেক একিট রুিট ও
েতল িদেয় ৈতরী একিট িপেঠ ও একিট িবসু্কট েনেব; ২৪ তুিম
হােরােণর হােত ও তার েছেলেদর হােত েসই গুিল েদেব। তারা
েসগুিল আমার সামেন অথর্াৎ সদাপ্রভুর সামেন েদালােব এবং
অবশ্যই আমােক উপহার েদেব। ২৫ পের তুিম তােদর হাত েথেক
েসই খাবার িনেয় সদাপ্রভুর সামেন েহাম বিলর জন্য েবিদর
উপের দগ্ধ করেব; এিট একিট িমিষ্ট েসৗরভ আমার জন্য উত্পন্ন
করেব। এগুিল হেব সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুন দ্বারা উপহার।
২৬ পের তুিম হােরােণর হােত পিবত্র করা েভড়ার বুেকর অংশ
েনেব এবং সদাপ্রভুর সামেন েদালােব এবং আমােক উপহার
েদেব; তখন এিট েতামার খাবার জন্য অংশ হেব। ২৭ তুিম
অবশ্যই উপহােরর েসই উিচ্চকৃত বুেকর অংশ এবং উপহােরর
েসই েভড়ার উরু আমার জন্য পিবত্র করেব, হােরাণ ও তার
েছেলেদর হােত পিবত্র করা েভড়ার েয েদালািয়ত বুেকর অংশ ও
েয উরু উপহার েদওয়া হেয়েছ, তা তুিম পিবত্র করেব।
২৮ মাংেসর এই অংশ ইস্রােয়লীয়েদর েথেক েদওয়া হেয়েছ, তা
হােরাণ ও তার বংেশর জন্য িচরকাল অিধকারী হেয় থাকেব।
কারণ এটাই হেলা ব্যবস্থার দ্বারা সহভাগীতার উপহার; এটাই
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যাজকেদর জন্য ইস্রােয়লীয়েদর েথেক
উপহার। ২৯ আর হােরােণর পের তার পিবত্র েপাশাক গুিল তার
েছেলরা গ্রহণ করেব; আমার জন্য অিভেষক ও পিবত্র করার
সময় তারা েসগুিল পিরধান করেব। ৩০ তার েছেলেদর মেধ্য েয
তার পেদ যাজক হেব, েয পিবত্র জায়গায় েসবা করেত সমাগম
তঁাবুেত প্রেবশ করেব, েস েসই বস্ত্র সাত িদন পরেব। ৩১ পের তুিম
েসই যাজক িদেয় আমার জন্য পিবত্র করা েভড়ার মাংস িনেয়
েকান পিবত্র স্থােন িসদ্ধ করেব। ৩২ হােরাণ ও তার েছেলরা
সমাগম তঁাবুর দরজার কােছ েসই েভড়ার মাংস এবং ডািলেত
থাকা েসই রুিট খােব। ৩৩ আর আমার জন্য তােদরেক পিবত্র
করার জন্য েয সব মাংস এবং রুিট িদয়া প্রায়িশ্চত্ত করা হল, তা
তারা খােব; িকন্তু অন্য েকান েলাক তা খােব না, কারণ তার
অবশ্যই েসগুিল পিবত্র বস্তু মান্য করেব ও আমার জন্য
সংরিক্ষত করেব। ৩৪ আর আমার জন্য ঐ পিবত্র করা েসই
মাংস ও েসই রুিট েথেক যিদ সকাল পযর্ন্ত িকছু অবিশষ্ট থােক,
তেব েসইগুিল অবশ্যই আগুেন পুিড়েয় েদেব; েকউ েসগুিল
খােব না, কারণ তা পিবত্র বস্তু ও আমার জন্য সংরিক্ষত।
৩৫ এইভােব আিম েয েতামােক এই সব আজ্ঞা করলাম, েসই
অনুসাের হােরাণ ও তার েছেলেদর প্রিত তুিম করেব; তুিম সাত
িদেন তােদরেক আমার জন্য পিবত্র করেব। ৩৬ আর তুিম

প্রিতিদন প্রায়িশ্চেত্তর জন্য পােপর বিলরূেপ একিট কের পুরুষ
গরু উৎসগর্ করেব এবং তুিম প্রায়িশ্চত্ত কের েবিদেক পাপ মুক্ত
করেব এবং পিবত্র করার জন্য তা অিভেষক করেব।

প্রিতিদেনর উপহার।

৩৭ তুিম সাত িদেন েবিদিটেক প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং তা পিবত্র
করেব। তখন েবিদিট অিত পিবত্র হেব, আমার জন্য সংরিক্ষত
হেব। যা িকছু েবিদ স্পশর্ করেব েসিট একইরকম পিবত্র হেত
হেব। ৩৮ তুিম েসই েবিদর উপের প্রিতিদন একবছর বয়সী
েভড়ার বাচ্চা দিুট কের বিল উৎসগর্ করেব; ৩৯ একিট েভড়ার
বাচ্চা সকােল উৎসগর্ করেব এবং অন্য বাচ্চািট সন্ধ্যার সময়
উৎসগর্ করেব। ৪০ আর প্রথম েভড়া বাচ্চািটর সেঙ্গ িহেনর এক
চতুথর্াংশ েপষাই করা িজত(অিলভ) েতল েমশােনা [ঐফা]
পােত্রর দশ ভােগর এক ভাগ ময়দা এবং পানীয় ৈনেবেদ্যর
কারণ িহেনর চতুথর্াংশ দ্রাক্ষারস েদেব। ৪১ পের িদ্বতীয় েভড়া
বাচ্চািট সন্ধ্যার সময় উৎসগর্ করেব এবং সকােলর মত শষ্য
এবং পানীয় ৈনেবেদ্যর সেঙ্গ উত্সগর্ করেব। এগুিল সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য এক িমিষ্ট সুবাস উত্পন্ন করেব এবং এিট আমার জন্য
আগুেনর ৈনেবদ্য বেল উৎসগর্ হেব। ৪২ এইগুিল েতামােদর
বংশানুক্রেম িনয়িমত েহামবিল। তুিম এগুিল সমাগম তঁাবুর
দরজার কােছ আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর সামেন েয জায়গায়
আিম েতামার সেঙ্গ কথা বলেত েতামােদর কােছ েদখা েদব, েসই
জায়গায় করেব। ৪৩ েসখােনই আিম ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েদখা
েদব এবং আমার প্রতােপ তঁাবু পিবত্র হেব। ৪৪ আর আিম
সমাগম তঁাবু এবং েবিদ পিবত্র করব কারণ এগুিল শুধু
আমারই। আিম যাজেকর কাজ করার জন্য ও আমােক েসবা
করার জন্য হােরাণ ও তার েছেলেদর পিবত্র করব। ৪৫ আিম
ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য বাস করব, ও তােদর ঈশ্বর হব। ৪৬ তারা
জানেত পারেব েয আিমই সদাপ্রভু, তােদর ঈশ্বর, েয িমশর েদশ
েথেক তােদরেক েবর কের এেনেছ, েসই আিম, েযন তােদর মেধ্য
বাস করেত পাির; আিমই সদাপ্রভু, তােদর ঈশ্বর।

তা াবুর পাত্রগুিল।

ধূপেবিদ।

আর তুিম ধূপ েদবার জন্য একিট েবিদ ৈতরী করেব;
িশটীম কাঠ িদেয় তা ৈতরী করেব। ২ এিটর ৈদঘর্্য এক

হাত ও প্রস্থ এক হাত হেব। এিটর চারেকান হেব এবং উচ্চতা দইু
হাত হেব। এর িশং গুিল তার সেঙ্গ এক খেণ্ড ৈতরী করা হেব।
৩ আর তুিম অবশ্যই েসই ধূপেবিদিটর উপের, চার পােশ এবং
এর িশংগুিল খঁািট েসানা িদেয় মুেড় েদেব। তুিম তার চারিদেক
েসানার পাত ৈতরী কের েদেব। ৪ আর েসই েসানার পােতর নীেচ
দইু িবপরীত ধাের েকােণর কােছ দিুট কের েসানার বালা ৈতরী
করেব; বালাগুিল েবিদ বেয় িনেয় যাওয়ার জন্য বহন দেণ্ডর ঘর
হেব। ৫ আর ঐ বহন-দণ্ড িশটীম কাঠ িদেয় ৈতরী কের েসানা
িদেয় মুেড় েদেব। ৬ আর সাক্ষ্য িসন্দেুকর পােশর পদর্ ার সামেনর
িদেক ধূপ েবিদিট রাখেব। এিট সাক্ষ্য িসন্দেুকর উপেরর
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পাপাবরেণর সামেন থাকেব, েযখােন আিম েতামার সেঙ্গ েদখা
করব। ৭ হােরাণ অবশ্যই প্রিতিদন সকােল সুগিন্ধ ধূপ জ্বালােব;
িতিন প্রদীপ পিরস্কার করবার সময় ঐ ধূপ জ্বালােব। ৮ যখন
হােরাণ সন্ধ্যার সময় আবার প্রদীপ জ্বালােব, িতিন েসই
ধূপেবিদেত ধূপ জ্বালােব। এিট েতামার েলাকেদর বংশানুক্রেম
আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর সামেন প্রিত িনয়ত ধূপদাহ হেব। ৯ িকন্তু
েতামরা এর উপের সুগিন্ধ ধূপ অথবা েহামবিল অথবা শস্য
ৈনেবদ্য উৎসগর্ কেরা না। েতামরা এর উপের পানীয় ৈনেবদ্য
েঢেলা না। ১০ আর বছের একবার হােরাণ তার ধুপেবিদর িশেঙর
ওপের প্রায়িশ্চত্ত করেব; িতিন অবশ্যই প্রায়িশ্চেত্তর জন্য
পাপবিলর রক্ত ব্যবহার কের এিট করেব। মহা যাজক েতামার
েলাকেদর বংশানুক্রেম এিট করেব। এই উপহার হেব মহা পিবত্র,
আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর জন্য সংরিক্ষত।

প্রােণর প্রায়িশ্চত্ত।

১১ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১২ “তুিম যখন
ইস্রােয়লীয়েদর সংখ্যা গণনা করেব, তখন তারা প্রেতেক গণনার
সময় সদাপ্রভুর কােছ িনেজর িনেজর প্রােণর জন্য েখসারৎ
েদেব। তােদর গণনা করার পর তুিম এিট অবশ্যই করেব, সুতরাং
েতামার গণনা করার সময় েযন তােদর মেধ্য আঘাত না হয়।
১৩ গণনায় যােদর গণনা করা হেয়েছ তােদর প্রেত্যকেক রূপার
অেধর্ক েশকল কের িদেত হেব; িবংশিতেত এক েশকেল ওজন
হেলা কুিড়িট েগরার সমান; এই অদ্ধর্ েশকল আমার অথর্াৎ
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার হেব। ১৪ গণনার মেধ্য যারা কুিড়
বছর বয়স্ক অথবা তার েবিশ বয়স্ক তারা সবাই সদাপ্রভুেক এই
উপহার েদেব। ১৫ যখন েলােকরা প্রােণর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেত
সদাপ্রভুেক েসই উপহার েদেব েসই সময় ধনীরা অদ্ধর্  েশকেলর
েবিশ েদেব না এবং গিরবরা তার কম েদেব না। ১৬ তুিম
ইস্রােয়লীয়েদর েথেক েসই প্রায়িশ্চেত্তর রূপা িনেয় সমাগম তঁাবুর
কােজর জন্য েদেব। এিট েতামােদর প্রােণর প্রায়িশ্চেত্তর জন্য
ইস্রােয়লীয়েদর স্মরণ করার জন্য আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর
সামেন থাকেব।”

পিরষ্কার করার পাত্র।

১৭ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১৮ “তুিম েধায়ার কােজর জন্য
েব্রােঞ্জর একিট গামলার মত েধায়ার পাত্র ও তার জন্য েব্রােঞ্জর
একিট দািন ৈতরী করেব; তুিম এিট সমাগম তঁাবুর ও েবিদর
মাঝখােন রাখেব এবং তার মেধ্য জল েদেব। ১৯ হােরাণ ও তার
েছেলরা অবশ্যই তােদর হাত এবং পা এই জল িদেয় েধােব।
২০ যখন তারা সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ করেব, অথবা আমার
েসবা করার জন্য যখন তারা েবিদর িনকেট আসেব এবং েহাম
উপহার েদেব তখন তারা িনেজেদরেক জেল পিরষ্কার করেব,
েযন তারা না মের। ২১ তারা অবশ্যই তােদর হাত ও পা পিরষ্কার
করেব, েযন তারা না মের। এিট হােরাণ ও তার বংশধরেদর জন্য
বংশ পরম্পরায় িচরকােলর ব্যবস্থা হেব।”

পিবত্র েতল ও ধূপ।

২২ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৩ “তুিম এই ভােলা ভােলা
সুগন্ধ মশলাগুিল নাও: পিবত্র জায়গার েশকল অনুযায়ী পঁাচ
শত েশকল খঁািট গন্ধরস, দেুশা পঞ্চাশ েশকল সুগিন্ধ দারুিচিন,
২৪ দেুশা পঞ্চাশ েশকল সুগিন্ধ বচ, পঁাচ শত েশকল সূক্ষ্ম
দারুিচিন এবং এক িহন িজত েতল। ২৫ এই সবগুিল িদেয় তুিম
অিভেষক করার জন্য পিবত্র ৈতল ৈতরী করেব, গন্ধবিণেকর
প্রিক্রয়া মতই এই ৈতল ৈতরী করেব, আর এিট অিভেষেকর জন্য
এবং আমার জন্য সংরিক্ষত পিবত্র েতল হেব। ২৬ আর তুিম এই
েতল িদেয় সমাগম তঁাবু, সাক্ষ্য িসন্দকু, ২৭ েটিবল এবং তার সব
পাত্র, দীপদািন ও তার সব িজিনসপাত্র, ২৮ ধূপেবিদ, েহামেবিদ
ও তার সব পাত্রগুিল এবং হাত েধায়ার জন্য গামলার মত পাত্র
ও েসিট রাখবার জন্য দািন অিভেষক করেব। ২৯ আর এই সব
িজিনসপত্র গুিল পিবত্র করেব, যােত েসগুিল অিত পিবত্র হেব
এবং আমার জন্য সংরিক্ষত হেব। েয েকউ েসগুিল স্পশর্ করেব,
তােক অবশ্যই পিবত্র হেত হেব। ৩০ আর তুিম হােরাণেক ও তার
েছেলেদরেক আমার যাজেকর কাজ ও েসবা কাজ করার জন্য
অিভেষক কের পিবত্র করেব। ৩১ আর তুিম ইস্রােয়লীয়েদরেক
বলেব, েতামােদর েলাকেদর বংশানুক্রেম আমার েথেক এিট
পিবত্র অিভেষেকর জন্য েতল হেব। ৩২ এিট মানুেষর গােয়
লাগােনা যােব না; আর না েতামরা েসই িজিনেসর পিরমাণ
অনুসাের েসরকম অন্য েকান েতল ৈতরী করেব; কারণ এিট
পিবত্র এবং আমার অথর্াৎ সদাপ্রভুর জন্য সংরিক্ষত। ৩৩ েয
েকউ এই েতেলর মত সুগিন্ধ েতল ৈতরী কের ও েয েকউ অন্য
কারুর গােয় িকছুটা লািগেয় েদয়, েস িনেজর েলাকজেনর মধ্য
েথেক িবিচ্ছন্ন হেব।” ৩৪ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম
িনেজর কােছ সুগিন্ধ মশালা েনেব, গুগ্গুলু, নখী, কুন্দরুু; এই সব
সুগিন্ধ মশালার ও খঁািট লবােনর প্রেত্যকিট সমান ভােগ ভাগ
কের েনেব। ৩৫ এইগুিল িদেয় গন্ধবিণেকর প্রিক্রয়া মেতা ৈতরী
এবং লবন িমিশেয় এক খঁািট ও পিবত্র এবং আমার জন্য
সংরিক্ষত সুগন্ধ ধূপ ৈতরী করেব। ৩৬ তুিম এইগুিল একিট
ভােলা চূণর্ যেন্ত্র চূণর্ করেব। এর িকছুটা িনেয় েয সমাগম তঁাবুেত
আিম েতামার সেঙ্গ েদখা করব তার মেধ্য সাক্ষ্য িসন্দেুকর
সামেন েসগুিল রাখেব; আর েতামরা এিটেক অিত পিবত্র বেল
মেন করেব। ৩৭ আর েযমন েতামরা সুগিন্ধ ধূপ ৈতরী করেব,
েতামরা েসই িজিনেসর পিরমাণ অনুসাের িনেজেদর জন্য তা
েকােরা না। এিট েতামার কােছ মহা পিবত্র হেব। ৩৮ েয েকউ
সুগিন্ধর জন্য তার মত ধূপ ৈতরী করেব, েস িনেজর েলাকেদর
েথেক িবিচ্ছন্ন হেব।”

দইু জন প্রধান িশল্পকার।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “েদখ, আিম
িযহূদা বংেশর হূেরর নািত ঊিরর েছেল বৎসেলেলর

নাম ধের ডাকলাম। ৩ আর আিম তােক ঈশ্বেরর আত্মায়, জ্ঞােন,
বুিদ্ধেত, িবদ্যায় ও সব রকম িশল্প েকৗশেল পিরপূণর্ করলাম;
৪ যােত েস িশেল্পর নকশা করেত পাের, েসানা, রূপা ও িপতেলর
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কাজ করেত পাের, ৫ পাথর েকেট আকার িদেত, কাঠ েখাদাই
করেত ও সব রকম কািরগরী িশল্প করেত পাের। ৬ আর েদখ,
আিম দান বংেশর অহীষামেকর েছেল অহলীয়াবেক তার
সহকারী কের িদলাম এবং সমস্ত জ্ঞানী েলােকর অন্তের জ্ঞান
িদলাম; সুতরাং আিম েতামােক যা যা আেদশ কেরিছ, েস সমস্ত
তারা ৈতরী করেব; ৭ সমাগম তঁাবু, সাক্ষ্য িসন্দকু ও সাক্ষ্য
িসন্দেুকর উপেরর প্রিতিবধান এবং তঁাবুর সমস্ত পাত্র; ৮ আর
েটিবল ও তার সব পাত্র, পিরস্কার বািতদান ও তার সব পাত্র
এবং ধূপেবিদ; ৯ আর েহামেবিদ ও তার সব পাত্র এবং তলেদশ
সহ বড় গামলা। ১০ এবং সূক্ষ্মিশিল্পত বস্ত্র, যাজেকর কাজ করার
জন্য হােরাণ যাজেকর পিবত্র েপাশাক, তার েছেলেদর েপাশাক
১১ এবং অিভেষেকর েতল ও পিবত্র স্থােনর জন্য সুগিন্ধ ধূপ;
আিম েতামােক েযমন আেদশ িদেয়িছ, েসই অনুসাের তারা
সমস্তই করেব।”

িবশ্রামিদন।

১২ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক আরও এই কথা বেলা, ১৩ ‘েতামরা অবশ্যই
আমার িবশ্রামিদন পালন করেব; কারণ েতামােদর বংশপরম্পরা
অনুসাের আমার ও েতামােদর মেধ্য এটা এক িচহ্ন হেয় থাকেলা,
েযন েতামরা জানেত পােরা েয, আিমই েতামােদর পিবত্র করার
সদাপ্রভু। ১৪ সুতরাং েতামরা িবশ্রামিদন পালন করেব, কারণ
েতামােদর জন্য েসই িদন পিবত্র; েয েকউ েসই িদন অপিবত্র
করেব, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব; কারণ েয েকউ ঐ িদেন কাজ
করেব, েস তার েলাকেদর মেধ্য েথেক উিচ্ছন্ন হেব। ১৫ ছিদন
কাজ করেব, িকন্তু সপ্তম িদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িবশ্রােমর জন্য
পিবত্র িবশ্রামিদন, েসই িবশ্রামিদেন েয েকউ কাজ করেব, তার
অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব। ১৬ অতএব ইস্রােয়ল সন্তানরা িচরিদেনর
ব্যবস্থা িহসােব বংেশর পরম্পরা অনুসাের িবশ্রামিদন রক্ষা করার
জন্য িবশ্রামিদন পালন করেব। ১৭ আমার ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর
মেধ্য এটা িচরকালীন িচহ্ন; কারণ সদাপ্রভু ছিদেন আকাশমণ্ডল
ও পৃিথবী সৃিষ্ট কেরিছেলন, আর সপ্তম িদেন িবশ্রাম কেরিছেলন
এবং ঝািলেয় িনেয়িছেলন’।” ১৮ পের িতিন সীনয় পবর্েত েমািশর
সেঙ্গ কথা েশষ কের সােক্ষ্যর দিুট ফলক, ঈশ্বেরর আঙ্গলু িদেয়
েলখা দিুট পাথেরর ফলক, তঁােক িদেলন।

ইস্রােয়েলর প্রিতমাপূজা ও েমািশর েক্রাধ।

পবর্ত েথেক নামেত েমািশর েদরী হেচ্ছ েদেখ
েলােকরা হােরােণর কােছ জেড়া হেয় তঁােক বলল,

“উঠুন, আমােদর এিগেয় যাবার জন্য আমােদর েদবতা ৈতরী
করুন, কারণ েয েমািশ িমশর েদশ েথেক আমােদরেক েবর কের
এেনেছন, তঁার িক হল, তা আমরা জািন না।” ২ তখন হােরাণ
তােদরেক বলেলন, “েতামরা েতামােদর স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর
কােনর েসানা খুেল আমার কােছ আেনা”। ৩ তােত সমস্ত েলাক
তােদর কান েথেক েসানা খুেল হােরােণর কােছ আনল। ৪ তখন
িতিন তােদর হাত েথেক েসানা গ্রহণ কের কারুকাযর্ করেলন
এবং একিট ছঁােচ ঢালা বাছুর ৈতরী করেলন; তখন েলােকরা

বলেত লাগল, “েহ ইস্রােয়ল, এই েতামার েদবতা, িযিন িমশর
েদশ েথেক েতামােক েবর কের এেনেছন”। ৫ আর হােরাণ তা
েদেখ তার সামেন একিট েবিদ ৈতরী করেলন এবং হােরাণ
েঘাষণা কের বলেলন, “কাল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসব হেব।”
৬ আর েলােকরা পরিদন েভাের উেঠ েহামবিল উৎসগর্ করল
এবং মঙ্গলাথর্ক ৈনেবদ্য আনল; আর েলােকরা েভাজন পান
করেত বসল, পের উল্লাস করেত উঠল। ৭ তখন সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম েনেম যাও, কারণ েতামার েয
েলাকেদরেক তুিম িমশর েথেক েবর কের এেনছ, তারা নষ্ট
হেয়েছ। ৮ আিম তােদরেক েয পেথ চলার আেদশ িদেয়িছ তারা
শীঘ্রই েসই পথ েথেক িফেরেছ; তারা তােদর জন্য এক ছঁােচ
ঢালা বাছুর ৈতরী কের তার কােছ প্রণাম কেরেছ এবং তার
উেদ্দেশ্য বিলদান কেরেছ ও বেলেছ, ‘েহ ইস্রােয়ল, এই েতামার
েদবতা, িযিন িমশর েদশ েথেক েতামােক েবর কের এেনেছন’।”
৯ সদাপ্রভু েমািশেক আরও বলেলন, “আিম েসই েলােকেদরেক
েদখলাম; েদখ, তারা একগঁুেয় জািত। ১০ এখন তুিম আমােক
থামােত েচষ্টা কর না, তােদর িবরুেদ্ধ আমার েক্রাধ প্রকট েহাক,
আিম তােদরেক হত্যা করব, তখন আিম েতামার েথেক এক বড়
জািত ৈতরী করব।” ১১ িকন্তু েমািশ তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
অনুেরাধ কের বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, েতামার েয প্রজােদরেক
তুিম ক্ষমতাবান ও শিক্তশালী হাত িদেয় িমশর েদশ েথেক েবর
কের এেনছ, তােদর িবরুেদ্ধ েতামার েক্রাধ েকন প্রকট হেব?
১২ িমশরীেয়রা েকন বলেব, ক্ষিত করার জন্য, পাবর্ত্য অঞ্চেল
তােদরেক নষ্ট করেত ও পৃিথবী েথেক েলাপ করেত, িতিন
তােদরেক েবর কের এেনেছন? তুিম িনেজর প্রচণ্ড েক্রাধ থামাও
ও েতামার প্রজােদর শািস্তর িবষেয় ক্ষান্ত হও। ১৩ তুিম িনেজর
দাস অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকাবেক স্মরণ কর, যােদর কােছ
তুিম িনেজর নােমর শপথ কের বেলিছেল, ‘আিম আকােশর
তারােদর মত েতামােদর বংশবৃিদ্ধ করব এবং এই েয সমস্ত
েদেশর কথা বললাম এগুিল েতামােদর বংশেক েদব, তারা
িচরকােলর জন্য এটা অিধকার করেব’।” ১৪ তখন সদাপ্রভু তঁার
প্রজােদর েয অিনষ্ট করার কথা বেলিছেলন, তা আর করেলন
না। ১৫ পের েমািশ মুখ েফরােলন, সােক্ষ্যর েসই দইু পাথেরর
ফলক হােত িনেয় পবর্ত েথেক নামেলন; েসই পাথেরর ফলেকর
এিপঠ ওিপঠ দিুপেঠই েলখা িছল। ১৬ েসই পাথেরর ফলক
ঈশ্বেরর ৈতরী এবং েসই েলখা ঈশ্বেরর েলখা, ফলেক েখাদাই
করা। ১৭ পের িযেহাশূয় েকালাহলকারী েলােকেদর রব শুেন
েমািশেক বলেলন, “িশিবের যুেদ্ধর শব্দ হেচ্ছ”। ১৮ িতিন
বলেলন, “ওটা েতা জয়ধ্বিনর শব্দ নয়, পরাজয়ধ্বিনরও শব্দ
নয়; আিম গােনর শব্দ শুনেত পািচ্ছ।” ১৯ পের িতিন িশিবেরর
কাছাকািছ এেল ঐ বাছুর এবং নাচ েদখেত েপেলন; তােত েমািশ
েক্রােধ জ্বেল উেঠ পবর্েতর িনেচ তঁার হাত েথেক েসই দিুট
পাথেরর ফলক ছঁুেড় েভেঙ্গ েফলেলন। ২০ আর তােদর ৈতরী
বাছুর িনেয় আগুেন পুিড়েয় িদেলন এবং তা ধূেলার মত িপেষ
জেলর উপের ছিড়েয় ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক পান করােলন।
২১ পের েমািশ হােরাণেক বলেলন, “ঐ েলােকরা েতামার িক
কেরিছল েয, তুিম তােদর িদেয় এত বড় পাপ করােল?”
২২ হােরাণ বলেলন, “আমার প্রভুর েক্রাধ প্রকট না েহাক।
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আপিন েলােকেদরেক জােনন েয, তারা দষু্টতায় পূণর্। ২৩ তারা
আমােক বলল, ‘আমােদর এিগেয় িনেয় যাবার জন্য আমােদর
েদবতা ৈতরী করুন, কারণ েয েমািশ িমশর েদশ েথেক
আমােদরেক েবর কের এেনিছল, তঁার িক হল, তা আমরা জািন
না’।” ২৪ তখন আিম বললাম, “েতামােদর মেধ্য যার েয েসানা
আেছ, েস তা খুেল িদক; তারা আমােক িদল; পের আিম তা
আগুেন ছঁুেড় েফলেল ঐ বাছুরিট েবিরেয় এল।” ২৫ পের েমািশ
েদখেলন, েলােকরা েস্বচ্ছাচারী হেয়েছ, কারণ হােরাণ শত্রুেদর
মেধ্য িবদ্রূেপর জন্য তােদরেক েস্বচ্ছাচারী হেত িদেয়িছেলন।
২৬ তখন েমািশ িশিবেরর দরজায় দঁািড়েয় বলেলন, “সদাপ্রভুর
পেক্ষ েক? েস আমার কােছ আসুক।” তােত েলিবর সন্তােনরা
সবাই তঁার কােছ জেড়া হল। ২৭ িতিন তােদর বলেলন, “সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, এই কথা বেলন, ‘েতামরা প্রেত্যক জন
িনেজেদর ঊরুেত তেরায়াল বঁাধ, িশিবেরর মেধ্য িদেয় এক
দরজা েথেক অন্য দরজা পযর্ন্ত যাতায়াত কেরা এবং প্রিতজন
িনেজর িনেজর ভাই, বনু্ধ ও প্রিতবাসীেক হত্যা কর’।” ২৮ তােত
েলিবর সন্তােনরা েমািশর বাক্য অনুসাের েসইরকম করল, আর
েসই িদন েলাকেদর মেধ্য কমপেক্ষ িতন হাজার েলাক মারা
পড়ল। ২৯ কারণ েমািশ বেলিছেলন, “আজ েতামরা প্রেত্যক জন
িনেজেদর েছেল ও ভাইেয়র িবপক্ষ হেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িনেজেদর হস্তপূরণ কর, তােত িতিন এই িদেন েতামােদরেক
আশীবর্াদ করেবন।”

ইস্রােয়েলর জন্য েমািশর সাধ্যসাধনা।

৩০ পরিদন েমািশ েলাকেদরেক বলেলন, “েতামরা খুব বড়
পাপ করেল, এখন আিম সদাপ্রভুর কােছ উেঠ যািচ্ছ; যিদ সম্ভব
হয়, েতামােদর পােপর প্রায়িশ্চত্ত করব।” ৩১ পের েমািশ
সদাপ্রভুর কােছ িফের িগেয় বলেলন, “হায় হায়, এই েলােকরা
খুব পাপ কেরেছ, িনেজেদর জন্য েসানার েদবতা ৈতরী কেরেছ।
৩২ আহা। এখন এেদর পাপ ক্ষমা কর; আর যিদ না কর, তেব
আিম অনুেরাধ করিছ, েতামার েলখা বই েথেক আমার নাম
েকেট েফল।” ৩৩ তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “েয ব্যিক্ত
আমার িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ, তারই নাম আিম িনেজর বই েথেক
েকেট েফলব। ৩৪ এখন যাও, আিম েয েদেশর িবষেয় েতামােক
বেলিছ, েসই েদেশ েলােকেদর িনেয় যাও; েদখ, আমার দতূ
েতামার আেগ আেগ যােবন, িকন্তু েযিদন আিম তােদর শািস্ত
েদব, আিম তােদর পােপর জন্য শািস্ত েদব।” ৩৫ সদাপ্রভু
েলােকেদরেক আঘাত করেলন, কারণ েলােকরা হােরাণেক িদেয়
েসই বাছুর ৈতরী কিরেয়িছল।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম অব্রাহােমর,
ইসহােকর ও যােকােবর কােছ িদিব্য কের েয েদশ

তােদর বংশেক িদেত প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, েসই েদেশ যাও, তুিম
িমশর েথেক েয েলােকেদরেক েবর কের এেনছ, তােদর সেঙ্গ
এখান েথেক চেল যাও। ২ আিম েতামার আেগ আেগ এক দতূ
পািঠেয় েদেবা এবং কনানীয়, ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয়
ও িযবূষীয়েক দরূ কের েদব। ৩ েয েদেশ দধু ও মধু প্রবািহত হয়,
েসই েদেশ যাও; িকন্তু আিম েতামার সােথ যাব না, কারণ তুিম
একগঁুেয় জািত; হয়েতা পেথর মেধ্যই েতামােক হত্যা কির।”

৪ এই অশুভ বাক্য শুেন েলােকরা েশাক করল, েকউ গােয়
েকােনা গয়না পরল না। ৫ সদাপ্রভু েমািশেক বেলিছেলন, “তুিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এই কথা বল, ‘েতামরা একগঁুেয় জািত,
এক িনেমেষর জন্য েতামােদর মেধ্য েগেল আিম েতামােদরেক
হত্যা করেত পাির; েতামরা এখন িনেজেদর গা েথেক গয়না দরূ
কর, তােত জানেত পারব, েতামােদর জন্য আমার িক করা
কতর্ ব্য’।” ৬ তখন ইস্রােয়ল সন্তানরা েহােরব পবর্ত েথেক
যাত্রাপেথ িনেজেদর সমস্ত গয়না দরূ করল। ৭ আর েমািশ তঁাবু
িনেয় িশিবেরর বাইের ও িশিবর েথেক দেূর স্থাপন করেলন এবং
েসই তঁাবুর নাম সমাগম তঁাবু রাখেলন; আর সদাপ্রভুর
েখঁাজকারী প্রেত্যক জন িশিবেরর বাইের থাকা েসই সমাগম
তঁাবুর কােছ েযত। ৮ আর েমািশ যখন েবর হেয় েসই তঁাবুর
কােছ েযেতন, তখন সমস্ত েলাক উেঠ প্রেতেক িনেজেদর তঁাবুর
দরজায় দঁাড়াত এবং যতক্ষণ েমািশ ঐ তঁাবুেত প্রেবশ না
করেতন, ততক্ষণ তঁার িপছেনর িদেক তািকেয় থাকত। ৯ আর
েমািশ তঁাবুেত প্রেবশ করার পর েমঘস্তম্ভ েনেম তঁাবুর দরজায়
অবস্থান করত এবং সদাপ্রভু েমািশর সেঙ্গ আলাপ করেতন।
১০ সমস্ত েলাক তঁাবুর দরজায় অবিস্থত েমঘস্তম্ভ েদখত ও সমস্ত
েলাক উেঠ প্রেত্যেক িনেজেদর তঁাবুর দরজায় েথেক প্রণাম
করত। ১১ আর মানুষ েযমন বনু্ধর সেঙ্গ আলাপ কের, েসইভােব
সদাপ্রভু েমািশর সেঙ্গ সামনা সামিন হেয় আলাপ করেতন। পের
েমািশ িশিবের িফের আসেতন, িকন্তু নূেনর েছেল িযেহাশূয় নােম
তঁার যুবক পিরচারক তঁাবুর মেধ্য েথেক বাইের েযেতন না।
১২ আর েমািশ সদাপ্রভুেক বলেলন, “েদখ, তুিম আমােক বলছ,
‘এই েলােকেদরেক িনেয় যাও’, িকন্তু আমার সঙ্গী কের যােক
পাঠােব, তঁার পিরচয় আমােক দাও িন; তুিম বেলছ, ‘আিম
েতামােক নােম জািন এবং তুিম আমার কােছ অনুগ্রহ েপেয়ছ।’
১৩ ভাল, আিম যিদ েতামার কােছ অনুগ্রহ েপেয় থািক, তেব
অনুেরাধ কির, আিম েযন েতামােক েজেন েতামার কােছ অনুগ্রহ
পাই, এইজন্য আমােক েতামার সমস্ত পথ জানাও এবং এই
জািত েয েতামার প্রজা, এটা িবেবচনা কর।” ১৪ তখন িতিন
তঁােক বলেলন, “আমার উপিস্থিত েতামার সেঙ্গ থাকেব এবং
আিম েতামােক িবশ্রাম েদেবা।” ১৫ তােত িতিন তঁােক বলেলন,
“েতামার উপিস্থিত যিদ সেঙ্গ না থােক, তেব এখান েথেক
আমােদরেক িনেয় েযও না। ১৬ কারণ আিম ও েতামার এই
প্রজারা েয েতামার কােছ অনুগ্রহ েপেয়িছ, এটা িকভােব জানা
যােব? আমােদর সেঙ্গ েতামার যাওয়ার মাধ্যেম িক নয়? তার
মাধ্যেমই আিম ও েতামার প্রজারা পৃিথবীর অন্য সমস্ত জািত
েথেক আলাদা।” ১৭ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “এই েয
কথা তুিম বলেল, েসটাও আিম করব, কারণ তুিম আমার েচােখ
অনুগ্রহ েপেয়ছ এবং আিম েতামার নােম েতামােক জািন।”
১৮ তখন িতিন বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম আমােক েতামার
মিহমা েদখেত দাও।” ১৯ ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামার সামেন
িদেয় আমার সমস্ত ভােলা িবষয় গমন করােবা ও েতামার সামেন
সদাপ্রভুর নাম েঘাষণা করব; আর আিম যােক দয়া কির, তােক
দয়া করব ও যার প্রিত করুণা কির, তার প্রিত করুণা করব।”
২০ আরও বলেলন, “তুিম আমার মুখ েদখেত পােব না, কারণ
মানুষ আমােক েদখেল বঁাচেত পাের না।” ২১ সদাপ্রভু বলেলন,
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“েদখ, আমার কােছ একিট জায়গা আেছ; তুিম ঐ পাথেরর
উপের দঁাড়ােব। ২২ তােত েতামার কাছ িদেয় আমার মিহমা
যাওয়ার সমেয় আিম েতামােক িশলার এক ফাটেলর মেধ্য রাখব
ও আমার যাওয়ার েশষ পযর্ন্ত হাত িদেয় েতামােক েঢেক রাখব;
২৩ পের আিম হাত তুলেল তুিম আমার িপছন িদক েদখেত পােব,
িকন্তু আমার মুখ েদখেত পাওয়া যােব না।”

ঈশ্বরীয় িনয়েমর পুনঃস্থাপন।

পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম প্রথম
ফলেকর মত দিুট পাথেরর ফলক কােটা; প্রথম েয

দিুট ফলক তুিম েভেঙ্গ েফেলছ, তােত যা যা েলখা িছল, েসই সব
কথা আিম এই দিুট ফলেক িলখব। ২ আর তুিম সকােল প্রস্তুত
হও, সকােল সীনয় পবর্েত উেঠ আসেব ও েসখােন পবর্েতর
চূড়ায় আমার কােছ উপিস্থত হও। ৩ িকন্তু েতামার সেঙ্গ েকােনা
মানুষ উপের না আসুক এবং এই পবর্েত েকাথাও েকান মানুষ
েদখা না যাক, আর পশুপালও এই পবর্েতর সামেন না চরুক।”
৪ পের েমািশ প্রথম পাথেরর মত দিুট পাথেরর ফলক কাটেলন
এবং সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের সকােল উেঠ সীনয় পবর্েতর
উপের েগেলন ও েসই দিুট পাথেরর ফলক হােত কের িনেলন।
৫ তখন সদাপ্রভু েমেঘ েনেম এেস েসখােন তঁার সেঙ্গ দঁািড়েয়
সদাপ্রভুর নাম েঘাষণা করেলন। ৬ সদাপ্রভু তঁার সামেন িদেয়
েগেলন ও এই েঘাষণা করেলন,
“সদাপ্রভু, সদাপ্রভু,
করুণাময় ও কৃপাবান ঈশ্বর,
েক্রােধ ধীর এবং দয়ােত ও সেত্য মহান;
৭ হাজার হাজার পুরুষ পযর্ন্ত অনুগ্রহদানকারী,
অপরােধর, খারাপ কােজর ও পােপর ক্ষমাকারী;
তবুও িতিন অবশ্যই পােপর শািস্ত েদন;
েছেল নািতেদর উপের, তৃতীয় ও চতুথর্ পুরুষ পযর্ন্ত,
িতিন বাবােদর অপরােধর শািস্ত েদন।”

৮ তখন েমািশ তাড়াতািড় মািটেত মাথা নত করেলন এবং
আরাধনা করেলন। ৯ তখন িতিন বলেলন, “েহ প্রভু, যিদ এখন
আিম আপনার কােছ অনুগ্রহ েপেয় থািক, তেব আমােদর মেধ্য
িদেয় যান, কারণ এই জািত একগঁুেয়। আমােদর অপরাধ ও
পাপ সকল ক্ষমা করুন এবং আমােদর আপনার উত্তরািধকারী
িহসােব গ্রহণ করুন।” ১০ তখন িতিন বলেলন, “েদখ, আিম এক
চুিক্ত কির; সমস্ত পৃিথবীেত ও যাবতীয় জািতর মেধ্য যা কখনও
করা হয়িন, এমন আশ্চযর্্য কাজ আিম েতামার সমস্ত েলােকর
সামেন করব; তােত েয সব েলােকর মেধ্য তুিম আছ, তারা
সদাপ্রভুর কাজ েদখেব, কারণ েতামার কােছ যা করব, তা
ভয়ঙ্কর। ১১ আজ আিম েতামােক যা আেদশ কির, তা মান্য কর;
েদখ, আিম ইেমারীয়, কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও
িযবূষীয়েক েতামার সামেন েথেক দরূ কের েদব। ১২ সাবধান, েয
েদেশ তুিম যাচ্ছ, েসই েদশবাসীেদর সেঙ্গ িনয়ম িস্থর েকােরা না,
পােছ তা েতামার কােছ ফঁােদর মত হয়। ১৩ িকন্তু েতামরা তােদর
েবিদগুিল েভেঙ্গ েফলেব, তােদর থামগুিল েভেঙ্গ চূণর্িবচূণর্ করেব
ও েসখানকার আেশরা মূিতর্ গুিল েকেট েফলেব। ১৪ তুিম অন্য
েদবতার আরাধনা েকােরা না, কারণ সদাপ্রভু িনেজর েগৗরব

রক্ষেণ উেদ্যাগী নাম ধারন কেরন; িতিন িনেজর েগৗরব রক্ষেণ
উেদ্যাগী ঈশ্বর। ১৫ তুিম েসখানকার অিধবাসীেদর সেঙ্গ িনয়ম
করেব না; তারা ব্যিভচার কের এবং তারা িনেজেদর েদবতােদর
অনুগামী হেয় িনেজর েদবতােদর কােছ বিলদান কের এবং তারা
েতামােক বিলর দ্রব্য খাওয়াবার জন্য েতামােক আমন্ত্রণ
জানােব; ১৬ িকংবা তুিম েতামার েছেলেদর জন্য তােদর
েমেয়েদর গ্রহণ করেব এবং তােদর েমেয়রা ব্যিভচার করেব ও
েতামার েছেলেদর িনেজর েদবতােদর অনুগামী কের ব্যিভচার
করােব। ১৭ তুিম েতামার জন্য ছঁােচ ঢালা েকান েদবতা ৈতরী
েকােরা না। ১৮ তুিম খািমর িবহীন রুিটর উৎসব পালন করেব।
আবীব মােসর েয িনধর্ািরত সমেয় েযরকম করেত আেদশ
কেরিছ, েসইরকম তুিম েসই সাত িদন খািমর িবহীন রুিট খােব,
কারণ েসই আবীব মােস তুিম িমশর েদশ েথেক েবর হেয়
এেসিছেল। ১৯ প্রথমজাত সবাই এবং গরু, েভড়ার পােলর মেধ্য
প্রথমজাত পুরুষ পশু সমস্তই আমার। ২০ প্রথমজাত গাধার
পিরবেতর্  তুিম েভড়ার বাচ্চা িদেয় তােক মুক্ত করেব; যিদ মুক্ত না
কর, তেব তার ঘাড় ভাঙ্গেব। েতামার প্রথমজাত সব
েছেলগুিলেক তুিম মুক্ত করেব। আর েকউ খািল হােত আমার
সামেন আসেব না। ২১ তুিম ছয়িদন পিরশ্রম করেব, িকন্তু সপ্তম
িদেন িবশ্রাম করেব; চােষর ও ফসল কাটার সমেয়ও িবশ্রাম
করেব। ২২ তুিম সাত সপ্তােহর উৎসব, অথর্াৎ কাটা গেমর প্রথম
ফেলর উৎসব এবং বছেরর েশষভােগ ফল সংগ্রেহর উৎসব
পালন করেব। ২৩ বছেরর মেধ্য িতনবার েতামােদর সমস্ত পুরুষ
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত হেব। ২৪ কারণ
আিম েতামার সামেন েথেক জািতেদরেক দরূ কের েদব ও
েতামার সীমানা িবস্তার করব এবং তুিম বছেরর মেধ্য িতন বার
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত হবার জন্য েগেল
েতামার জিমেত েকউ েলাভ করেব না। ২৫ তুিম আমার বিলর
রক্ত খািমরযুক্ত খােদ্যর সেঙ্গ উৎসগর্ করেব না ও িনস্তারপেবর্র
উৎসেবর বিলদ্রব্য সকাল পযর্ন্ত রাখা যােব না। ২৬ তুিম িনেজর
জিমর প্রথম ফেলর অিগ্রমাংশ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃেহ
আনেব। তুিম ছাগলছানােক তার মােয়র দেুধ িসদ্ধ করেব না।”
২৭ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এই সব বাক্য
িলিপবদ্ধ কর, কারণ আিম এই সব বাক্য অনুসাের েতামার ও
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ চুিক্ত িস্থর করলাম।” ২৮ েসই সমেয় েমািশ
চিল্লশ িদনরাত েসখােন সদাপ্রভুর সেঙ্গ থাকেলন, খাবার েখেলন
না ও জল পান করেলন না। আর িতিন েসই দিুট পাথের িনয়েমর
বাক্যগুিল অথর্াৎ দশ আজ্ঞা িলখেলন। ২৯ পের েমািশ দিুট
সাক্ষ্যপাথর হােত িনেয় সীনয় পবর্ত েথেক নামেলন; যখন পবর্ত
েথেক নামেলন, তখন, সদাপ্রভুর সেঙ্গ আলােপর সময় তার
মুেখর চামড়া েয উজ্জ্বল হেয়িছল, তা েমািশ জানেত পারেলন
না। ৩০ পের যখন হােরাণ ও সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তান েমািশেক
েদখেত েপল, তখন েদখ, তার মুেখর চামড়া উজ্জ্বল, আর তারা
তঁার কােছ আসেত ভয় েপল। ৩১ িকন্তু েমািশ তােদরেক ডাকেল
হােরাণ ও মণ্ডলীর শাসনকতর্ া সবাই তঁার কােছ িফের আসেলন,
আর েমািশ তােদর সেঙ্গ আলাপ করেলন। ৩২ তারপের ইস্রােয়ল
সন্তানরা সবাই তঁার কােছ আসল; তােত িতিন সীনয় পবর্েত বলা
সদাপ্রভুর আজ্ঞাগুিল সব তােদরেক জানােলন। ৩৩ পের তােদর
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সেঙ্গ কথাবাতর্ া েশষ হেল েমািশ তঁার মুেখ ঢাকা িদেলন। ৩৪ িকন্তু
েমািশ যখন সদাপ্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত িভতের তঁার সামেন
েযেতন ও যখন বাইের আসেতন, তখন েসই আবরণ খুেল
রাখেতন; পের েয সব আজ্ঞা েপেতন, েবর হেয় ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক তা বলেতন। ৩৫ েমািশর মুেখর চামড়া উজ্জ্বল,
এটা ইস্রােয়ল সন্তানরা তঁার মুেখর িদেক তািকেয় েদখত; িকন্তু
পের েমািশ সদাপ্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত েয পযর্ন্ত আবার না
েযেতন, ততক্ষণ তঁার মুেখ আবার ঢাকা িদেয় রাখেতন।

তা াবুর জন্য ইস্রােয়লীয়েদর েস্বচ্ছায় েদওয়া উপহার।

েমািশ ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক জেড়া
কের তােদরেক বলেলন, “সদাপ্রভু েতামােদরেক এই

সব বাক্য পালন করেত আেদশ িদেয়েছন, ২ ছয় িদন কাজ করা
যােব, িকন্তু সপ্তম িদন েতামােদর জন্য পিবত্র িদন হেব; েসটা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সম্পূণর্ িবশ্রােমর জন্য িবশ্রামিদন হেব; েয
েকউ েসই িদেন কাজ করেব, তার প্রাণদণ্ড হেব। ৩ েতামরা
িবশ্রামিদেন েতামােদর েকান বািড়েত আগুন জ্বালােব না।”
৪ েমািশ ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক বলেলন,
৫ “সদাপ্রভু এই আেদশ িদেয়েছন; েতামরা সদাপ্রভুর জন্য
েতামােদর কাছ েথেক উপহার নাও; যার মেন ইচ্ছা হেব, েস
সদাপ্রভুর উপহার িহসােব এই সব দ্রব্য আনেব; ৬ েসানা, রূপা ও
িপতল এবং নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা সুেতা ও ছাগেলর
েলাম ৭ এবং লাল রেঙর েভড়ার চামড়া ও শীেলর চামড়া, িশটীম
কাঠ ৮ এবং প্রদীেপর জন্য েতল, আর অিভেষেকর েতল ও
সুগিন্ধ ধূেপর জন্য সুগিন্ধ ৯ এবং এেফােদর ও বুকপাটার জন্য
েগােমদক মিণ এবং আরও দামী পাথর। ১০ আর েতামােদর
প্রেত্যক জ্ঞানী েলােকরা এেস সদাপ্রভুর আেদশ মত সমস্ত বস্তু
ৈতরী করুক; ১১ সমাগম তঁাবু, তঁাবু, তার ঢাকনা, হুক, তক্তা,
িখল, স্তম্ভ ও িভিত্ত, ১২ আর িসন্দকু ও তার বহন দণ্ড, পাপাবরণ
ও আড়াল রাখার পদর্ া। ১৩ েটিবল ও তার বহন দণ্ড ও সমস্ত
পাত্র, দশর্ন রুিট ১৪ এবং আেলার জন্য বািতদানী ও তার
পাত্রগুিল, প্রদীপ ও প্রদীেপর জন্য েতল ১৫ এবং ধূপেবিদ ও
তার বহন দণ্ড এবং অিভেষেকর েতল ও সুগিন্ধ ধূপ, সমাগম
তঁাবুর মেধ্য প্রেবশ দরজার পদর্ া, ১৬ েহামেবিদ, তার িপতেলর
জাল, বহন দণ্ড ও সমস্ত পাত্র এবং েধায়ার পাত্র ও তার পায়া।
১৭ তারা উঠােনর পদর্ ার সেঙ্গ আনল তার স্তম্ভ ও িভিত্ত এবং
উঠােনর ফটেকর পদর্ া ১৮ এবং সমাগম তঁাবুর খুঁিট, উঠােনর খুঁিট
ও তােদর দিড়। ১৯ তারা পিবত্র স্থােন পিরচযর্্যা করার জন্য সূক্ষ্ম
েবানা েপাশাক আনল, অথর্াৎ হােরাণ যাজেকর জন্য পিবত্র
েপাশাক ও যাজেকর কাজ করার জন্য তার েছেলেদর েপাশাক।
২০ পের ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী েমািশর সামেন েথেক
চেল েগল। ২১ আর যােদর হৃদেয় প্রবৃিত্ত ও মেন ইচ্ছা হল, তারা
সবাই সমাগম তঁাবু ৈতরীর জন্য এবং েসই িবষেয় সমস্ত কােজর
ও পিবত্র েপাশােকর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার আনল।
২২ পুরুষ ও স্ত্রী যত েলাক মেন ইচ্ছা করল, তারা সবাই এেস
বলয়, কানবালা, অঙ্গরুীয় ও হার, েসানার সব রকম গয়না
আনল। েয েকউ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েসানার উপহার আনেত
চাইল, েস আনল। ২৩ আর যােদর কােছ নীল, েবগুেন, লাল ও

সাদা মসীনা সুেতা, ছাগেলর েলাম, লাল রেঙর েভড়ার চামড়া ও
দামী চামড়া িছল, তারা সবাই তা আনল। ২৪ েয েকউ রূপা ও
িপতেলর উপহার উপিস্থত করল, েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েসই
উপহার আনল এবং যার কােছ েকান কােজ লাগােনার জন্য
িশটীম কাঠ িছল, েস তাই আনল। ২৫ আর দক্ষ স্ত্রীেলােকরা
তােদর হােত সুেতা েকেট, তােদর কাটা নীল, েবগুেন, লাল ও
সাদা মসীনা সুেতা আনল। ২৬ সমস্ত স্ত্রীেলাক যােদর হৃদয়
তােদরেক আেলািড়ত করল এবং যারা দক্ষতায় পিরপূণর্ তারা
ছাগেলর েলােমর সুেতা কাটল। ২৭ আর অধ্যক্ষরা এেফােদর ও
বুকপাটার জন্য েগােমদক মিণ ২৮ এবং দীেপর, অিভেষেকর
েতেলর ও সুগিন্ধ ধূেপর জন্য গন্ধদ্রব্য ও েতল আনেলন।
২৯ ইস্রােয়ল সন্তানরা ইচ্ছাকৃত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার
আনল, সদাপ্রভু েমািশেক িদেয় যা যা করেত আেদশ
কেরিছেলন, তার েকান রকম কাজ করার জন্য েয পুরুষ ও
স্ত্রীেলাকেদর হৃদেয়র ইচ্ছা হল, তারা সবাই উপহার আনল।
৩০ পের েমািশ ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বলেলন, “েদখ, সদাপ্রভু
িযহূদা বংশীয় হূেরর নািত ঊিরর েছেল বৎসেলেলর নাম ধের
ডাকেলন; ৩১ আর িতিন তােক ঈশ্বেরর আত্মায়, জ্ঞােন, বুিদ্ধেত,
িবদ্যায় ও সবর্প্রকার িশল্প েকৗশেল পিরপূণর্ করেলন, ৩২ যােত
িতিন েকৗশেলর কাজ কল্পনা করেত, েসানা, রূপা ও িপতেলর
কাজ করেত, ৩৩ েখািচত মিণ কাটেত, কাঠ েখাদাই করেত ও
সব রকম েকৗশলযুক্ত িশল্প কাজ করেত পােরন। ৩৪ এই
সকেলর িশক্ষা িদেত তার ও দান-বংশীয় অহীষামেকর েছেল
অহলীয়ােবর হৃদেয় বাসনা িদেলন। ৩৫ িতিন েখাদাই করেত ও
িশল্প কাজ করেত এবং নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা
সুেতায় েখাদাই কাজ করেত এবং তঁািতর কাজ করেত, অথর্াৎ
যাবতীয় িশল্প কাজ ও িচেত্রর কাজ করেত তঁােদর হৃদয়
অিভজ্ঞতায় পিরপূণর্ করেলন।

“সুতরাং সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ অনুসাের পিবত্র
স্থােনর সমস্ত কাজ িকভােব করেত হেব, তা জানেত

সদাপ্রভু বৎসেলল ও অহলীয়াব এবং আর যােদরেক জ্ঞান ও
বুিদ্ধ িদেয়েছন, েসই সব জ্ঞানী েলােকরা কাজ করেবন।”

তা াবু ও তার জন্য পাত্র ৈতরী।

২ েমািশ বৎসেলল ও অহলীয়াবেক এবং সদাপ্রভু যঁােদর
হৃদেয় জ্ঞান িদেয়িছেলন, েসই অন্য সমস্ত জ্ঞানী েলাকেক
ডাকেলন, অথর্াৎ েসইসব কাজ করার জন্য উপিস্থত হেত যােদর
মেন বাসনা হল, তঁােদরেক ডাকেলন। ৩ তােত তঁারা পিবত্র
স্থােনর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদর আনা
সমস্ত উপহার েমািশর কাছ েথেক গ্রহণ করেলন। আর েলােকরা
তখনও প্রিত সকােল তঁার কােছ ইচ্ছাদত্ত উপহার আনিছল।
৪ তখন পিবত্র স্থােনর সমস্ত কােজ িনযুক্ত থাকা সমস্ত িবজ্ঞ
েলােকরা িনেজেদর কাজ েথেক এেস েমািশেক বলেলন,
৫ “সদাপ্রভু কােজর জন্য যা যা করেত িনেদর্শ কেরিছেলন
েলােকরা অেনক েবিশ িজিনস আনেছ।” ৬ তােত েমািশ আেদশ
িদেয় িশিবেরর সব জায়গায় এই েঘাষণা করেলন েয, “েকউ
পিবত্র স্থােনর জন্য আর উপহার প্রস্তুত না করুক।” তােত
েলােকরা উপহার আনা বন্ধ কের িদল। ৭ কারণ সমস্ত কাজ
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করার জন্য তােদর যেথষ্ট, এমন িক, প্রেয়াজেনর েথেক েবিশ
িজিনস িছল। ৮ পের সমস্ত দক্ষ কািরগর পাকােনা সাদা মসীনা
সুেতা, নীল, েবগুেন ও লাল সুেতা িদেয় ৈতরী দশিট পদর্ ার
সমাগম তঁাবু ৈতরী করেলন এবং েসই পদর্ াগুিলেত দক্ষ িশল্পীর
িদেয় ৈতরী করূেবর আকৃিত িছল। ৯ সব পদর্ া ৈদেঘর্্য আটাশ হাত
ও সব পদর্ া প্রেস্থ চার হাত, সমস্ত পদর্ া একই মােপর িছল।
১০ িতিন তার পঁাচিট পদর্ া একসােথ েযাগ করেলন এবং অন্য
পঁাচিট পদর্ াও একসােথ েযাগ করেলন। ১১ িতিন েজাড়ার
জায়গায় প্রথম প্রােন্ত পদর্ ার বালােত নীল রেঙর হূক করেলন
এবং েজাড়ার জায়গায় িদ্বতীয় প্রােন্ত পদর্ ার বালােতও েসই রকম
করেলন। ১২ িতিন প্রথম পদর্ ােত পঞ্চাশিট হূক লাগােলন এবং
িদ্বতীয় পদর্ ার েজাড়ার জায়গায় বালােত পঞ্চাশিট হূক
লাগােলন; েসই দিুট হূক এেক অপেরর মুেখামুিখ হল। ১৩ পের
িতিন েসানার পঞ্চাশিট হূক ৈতরী কের েসই হূেক সমস্ত পদর্ া এেক
অপেরর সেঙ্গ েজাড়া িদেলন; তােত সমাগম তঁাবুিট এক হল।
১৪ পের িতিন সমাগম তঁাবুর উপেরর ঢাকনা িহসােব তঁাবুর জন্য
ছাগেলর েলাম িদেয় পদর্ াগুিল ৈতরী করেলন; িতিন এগােরািট
পদর্ া ৈতরী করেলন। ১৫ তার প্রেত্যকিট পদর্ া ৈদেঘ্য িত্রশ হাত ও
প্রেত্যকিট পদর্ া প্রেস্থ চার হাত; এগােরািট পদর্ া একই মােপর
িছল। ১৬ পের িতিন পঁাচিট পদর্ া আলাদা জড়ুেলন ও ছয়িট পদর্ া
আলাদা জড়ুেলন। ১৭ আর েজাড়ার জায়গায় মাথায় পদর্ ার
বালােত পঞ্চাশিট হূক লাগােলন এবং িদ্বতীয় েজাড়ার জায়গায়
মাথায় পদর্ ার বালােতও পঞ্চাশিট হূক লাগােলন। ১৮ একসােথ
জেুড় একিটই তঁাবু করার জন্য িপতেলর পঞ্চাশিট হূক ৈতরী
করেলন। ১৯ িতিন লাল রেঙর েভড়ার চামড়া িদেয় তঁাবুর একিট
ঢাকনা, আবার তার উপের দামী চামড়ার অন্য একিট ঢাকনা
ৈতরী করেলন। ২০ িতিন সমাগম তঁাবুর জন্য িশটীম কােঠর লম্বা
তক্তা ৈতরী করেলন। ২১ এক একিট তক্তা ৈদেঘর্্য দশ হাত ও
প্রেত্যকিট তক্তা প্রেস্থ েদড় হাত। ২২ প্রেত্যকিট তক্তা এেক
অেন্যর সেঙ্গ যুক্ত থাকার জন্য দিুট কের পায়া িছল; এইভােব
িতিন সমাগম তঁাবুর সমস্ত তক্তা ৈতরী করেলন। ২৩ িতিন সমাগম
তঁাবুর জন্য তক্তা ৈতরী করেলন। িতিন দিক্ষণিদেকর জন্য
কুিড়িট তক্তা ৈতরী করেলন। ২৪ িতিন েসই কুিড়িট তক্তার নীেচর
জন্য রূপার চিল্লশিট িভিত্ত ৈতরী করেলন, একিট তক্তার নীেচ
তার দইু পায়ার জন্য দিুট িভিত্ত এবং অন্য অন্য তক্তার নীেচও
তােদর দিুট কের পায়ার জন্য দিুট কের িভিত্ত ৈতরী করেলন।
২৫ িতিন সমাগম তঁাবুর িদ্বতীয় পােশর জন্য উত্তরিদেক কুিড়িট
তক্তা করেলন ২৬ ও েসইগুিলর জন্য চিল্লশিট রূপার িভিত্ত ৈতরী
করেলন; এক তক্তার নীেচ দিুট কের িভিত্ত ও অন্য অন্য তক্তার
নীেচও দিুট কের িভিত্ত হল। ২৭ আর পিশ্চমিদেক সমাগম তঁাবুর
িপছেনর েকােনর জন্য ছিট তক্তা ৈতরী করেলন। ২৮ িতিন
সমাগম তঁাবুর েসই িপছেনর েকােন দিুট তক্তা রাখেলন। ২৯ েসই
দিুট তক্তার নীেচ যুক্ত িছল, িকন্তু েসইভােব ওপেরর একই বালার
সেঙ্গ যুক্ত িছল; এই একই ভােব িপছেনর উভয় েকানগুিল যুক্ত
করেলন। ৩০ তােত আটিট তক্তা এবং রূপার িভিত্ত িছল। েসখােন
েমাট েষালিট িভিত্ত িছল, প্রথম তক্তার িনেচ দিুট িভিত্ত, পেরর
তক্তার িনেচ দিুট িভিত্ত, সবগুিল এইভােবই িছল। ৩১ িতিন িশটীম
কােঠর িখল ৈতরী করেলন-সমাগম তঁাবুর এক পােশর তক্তার

জন্য পঁাচিট িখল, ৩২ সমাগম তঁাবুর অন্য পােশর তক্তার জন্য
পঁাচিট িখল এবং পিশ্চমিদেক সমাগম তঁাবুর িপছন পােশর
তক্তার জন্য পঁাচিট িখল। ৩৩ আর মাঝখােনর িখলিটেক
তক্তাগুিলর মেধ্য িদেয় এক প্রান্ত েথেক অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত
প্রসািরত করেলন। ৩৪ িতিন তক্তাগুিল েসানা িদেয় মুেড় িদেলন।
িতিন তােদর বালাগুিল েসানা িদেয় ৈতরী করেলন এবং েসানার
বালাগুিল িখেলর ঘর হবার জন্য িখলগুিলও েসানা িদেয়
মুড়েলন। ৩৫ িতিন নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা
সুেতা িদেয় পদর্ া ৈতরী করেলন, তােত দক্ষ কািরগর িদেয় করূব
আঁকেলন। ৩৬ িতিন পদর্ ার জন্য িশটীম কােঠর চারিট স্তম্ভ ৈতরী
করেলন এবং েসগুিল েসানা িদেয় মুেড় িদেলন। িতিন স্তেম্ভর
জন্য েসানার হূক ৈতরী করেলন এবং তার জন্য রূপার চারিট
িভিত্ত ছঁােচ গড়েলন। ৩৭ িতিন তঁাবুর ফটেকর জন্য নীল, েবগুেন,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সুেতার মাধ্যেম সূিচর কাজ করা
একিট পদর্ া ৈতরী করেলন। ৩৮ িতিন তার পঁাচিট স্তম্ভ ও েসগুিলর
হূক ৈতরী করেলন। িতিন তােদর মাথা ও দন্ডগুিল েসানায় মুেড়
িদেলন। েসগুিলর মেধ্য পঁাচিট িভিত্ত েব্রােঞ্জর ৈতরী।

বৎসেলল িশটীম কাঠ িদেয় িসন্দকু ৈতরী করেলন।
েসটা ৈদেঘর্্য আড়াই হাত, প্রেস্থ েদড় হাত ও উচ্চতায়

েদড় হাত করা হল। ২ িতিন িভতর িদক ও বাইেরর িদক িবশুদ্ধ
েসানা িদেয় মুেড় িদেলন এবং তার চািরিদেক েসানার পাত িদেয়
মুেড় িদেলন। ৩ তার চারিট পায়ার জন্য েসানার চারিট বালা
ছঁােচ গড়েলন; তার এক পােশ দিুট বালা ও অন্য পােশ দিুট বালা
লাগােলন। ৪ িতিন িশটীম কােঠর দিুট বহন-দণ্ড ৈতরী কের েসানা
িদেয় মুেড় িদেলন। ৫ িতিন িসন্দকু বেয় িনেয় যাওয়ার জন্য ঐ
বহন-দণ্ডগুিল িসন্দেুকর দইু পােশর বালােত প্রেবশ করােলন।
৬ িতিন খঁািট েসানা িদেয় পাপাবরণ ৈতরী করেলন; েযটা ৈদেঘর্্য
আড়াই হাত ও প্রেস্থ েদড় হাত হল। ৭ িতিন েপটাই করা েসানা
িদেয় দিুট করূব ৈতরী কের পাপাবরেণর েশষ দইু প্রােন্ত
রাখেলন। ৮ তার এক প্রােন্ত একিট করূব ও অন্য প্রােন্ত অন্য
করূব, তােদরেক পাপাবরেণর দইু প্রােন্ত অিবিচ্ছন্ন কের
রাখেলন। ৯ েসই দইু করূব উপেরর িদেক ডানা েমেল থাকল
এবং তােদর িদেয় পাপাবরণ েঢেক রাখল। তােদর মুখ এেক
অপেরর িদেক থাকল; করূবগুিল পাপাবরেণর িদেক েচেয়
থাকেলা। ১০ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় েটিবল ৈতরী করেলন; েযটা
ৈদেঘর্্য দইু হাত, প্রেস্থ এক হাত ও উচ্চতায় েদড় হাত করা হল।
১১ িতিন িবশুদ্ধ েসানা িদেয় এটা মুেড় িদেলন ও তার চারিদেক
িবশুদ্ধ েসানার পাত িদেয় মুেড় িদেলন। ১২ িতিন তার জন্য
চারিদেক চার আঙ্গেুলর মােপর একিট কাঠােমা ৈতরী করেলন ও
কাঠােমার চািরিদেক িবশুদ্ধ েসানার পাত িদেয় মুেড় িদেলন।
১৩ তার জন্য েসানার চারিট বালা ছঁােচ ৈতরী কের তার চারিট
পায়ার চারিট েকােণ রাখেলন। ১৪ েসই বালা কাঠােমার কােছ
িছল এবং েটিবল বেয় িনেয় যাওয়ার বহন-দেণ্ডর ঘর হল।
১৫ িতিন েটিবল বেয় িনেয় যাবার জন্য িশটীম কাঠ িদেয় দিুট
বহন-দণ্ড ৈতরী কের েসানা িদেয় মুেড় িদেলন। ১৬ েটিবেলর
উপের থাকা সমস্ত পাত্র ৈতরী করেলন-থালা, চামচ, বািট ও
কলিস উপহার েঢেল রাখার জন্য। এইসব িবশুদ্ধ েসানা িদেয়
ৈতরী করেলন। ১৭ িতিন খঁািট েপটাই করা েসানা িদেয় বািতদানী
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ৈতরী করেলন; িতিন েয বািতদািনিট ৈতরী কেরিছেলন যার
কাণ্ড, শাখা, েপয়ালা, কঁুিড় ও ফুল তার সেঙ্গ অিবিচ্ছন্ন ভােব
িছল। ১৮ ছয়িট শাখা তার পাশ েথেক েবিরেয় িছল-এক পাশ
েথেক িতনিট শাখা ও অন্য পাশ েথেক িতনিট শাখা। ১৯ প্রথম
শাখায় বাদাম ফুেলর একিট কঁুিড় ও একিট ফুেলর মত িতনিট
েপয়ালা এবং অন্য শাখায় বাদাম ফুেলর একিট কঁুিড় ও একিট
ফুেলর মত িতনিট েপয়ালা। বািতদানী েথেক এইভােব ছয়িট
শাখা েবিরেয় এল। ২০ বািতদানীেত বাদাম ফুেলর কঁুিড় ও ফুেলর
মত চারিট েপয়ালা িছল। ২১ বািতদানীর েয ছয়িট শাখা েবিরেয়
এল, েসগুিলর প্রথম শাখা দিুটর নীেচ একিট অিবিচ্ছন্ন কঁুিড়,
অন্য শাখা দিুটর নীেচ একিট অিবিচ্ছন্ন কঁুিড় ও অপর শাখা
দিুটর নীেচ একিট কঁুিড় িছল। ২২ এই কঁুিড় ও শাখা তার সেঙ্গ
অিবিচ্ছন্ন অবস্থায় িছল এবং সমস্তই েপটাই করা িবশুদ্ধ েসানার
ৈতরী িছল। ২৩ িতিন বািতদানী ৈতরী করেলন এবং তার সাতিট
প্রদীপ এবং তার িচমটা ও েট্র খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী করেলন।
২৪ িতিন ঐ বািতদানী এবং ঐ সমস্ত িজিনসপত্র এক তালন্ত
পিরমােণর খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী করেলন। ২৫ িতিন িশটীম কাঠ
িদেয় ধূপেবিদ ৈতরী করেলন; েসটা ৈদেঘর্্য এক হাত, প্রেস্থ এক
হাত ও চারেকােনর উচ্চতা দইু হাত; তার িশংগুিল তার সেঙ্গ
অিবিচ্ছন্ন অবস্থায় িছল। ২৬ েসই ধূপেবিদ, তার ওপেরর ভাগ,
তার চারপাশ ও তার িশংগুিল খঁািট েসানা িদেয় মুেড় িদেলন
এবং তার চারিদেক েসানার পাত লাগােলন। ২৭ িতিন পােতর
িনেচর দইু িবপরীত পােশ তার সেঙ্গ যুক্ত দিুট েসানার বালা ৈতরী
করেলন। বালাগুিল িছল েবিদিট বেয় িনেয় যাবার জন্য বহন
দেণ্ডর ধারক। ২৮ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় বহন দণ্ড ৈতরী করেলন
ও তােদর েসানা িদেয় মুেড় িদেলন। ২৯ িতিন সুগন্ধ িজিনেসর
ব্যবসায়ীর প্রিক্রয়া অনুযায়ী অিভেষেকর পিবত্র েতল ও সুগিন্ধ
িজিনেসর খঁািট ধূপ ৈতরী করেলন।

বত্সেলল িশটীম কাঠ িদেয় েহামেবিদ ৈতরী করেলন;
েসটা ৈদেঘর্্য পঁাচ হাত, প্রেস্থ পঁাচ হাত ও চারেকােনর

উচ্চতা িতন হাত করা হল। ২ িতিন তার চার েকােণর উপের
কতকগুিল িশং ৈতরী করেলন; েসই িশংগুিল েবিদর সেঙ্গ
অিবিচ্ছন্ন অবস্থায় িছল এবং িতিন েসগুিল েব্রাঞ্জ িদেয় মুেড়
িদেলন। ৩ িতিন েবিদর সমস্ত পাত্র, অথর্াৎ হঁাড়ী, হাতা, বািট,
িতনিট কঁাটাযুক্ত দন্ড ও আগুন রাখা পাত্র, এই সমস্ত পাত্র েব্রাঞ্জ
িদেয় ৈতরী করেলন। ৪ েবিদর জন্য েবেড়র নীেচর অেধর্ক অংশ
েথেক জােলর কাজ করা েব্রােঞ্জর ঝঁাঝরী ৈতরী করেলন।
৫ িতিন েসই েব্রােঞ্জর ঝঁাঝরীর চার েকােণর জন্য বহন-দেণ্ডর
ধারক িহসােব চারিট বালা ছঁােচ গড়েলন। ৬ িতিন িশটীম কাঠ
িদেয় বহন দণ্ড ৈতরী কের েব্রাঞ্জ িদেয় মুেড় িদেলন। ৭ িতিন েবিদ
বেয় িনেয় যাবার জন্য তার পােশর বালাগুিলেত ঐ বহন-দণ্ড
পরােলন। িতিন তক্তা ছাড়াই েবিদিট ফঁাপা ভােব ৈতরী করেলন।
৮ িতিন একিট েব্রােঞ্জর গামলার মত বড় পাত্র তার সেঙ্গ েব্রােঞ্জর
দািন ৈতরী করেলন। িতিন সমাগম তঁাবুেত েয স্ত্রীেলাকরা েসবার
কােজ িনযুক্ত িছল তােদর জন্য আয়না েসই পােত্রর বাইেরর
িদেক লাগােলন। ৯ িতিন উঠান প্রস্তুত করেলন। উঠােনর
দিক্ষণিদেক পাকান সাদা মসীনা সুেতার একেশা হাত পিরমােপর
পদর্ া িছল। ১০ তার কুিড়িট স্তম্ভ ও কুিড়িট তলেদেশর অংশ

েব্রােঞ্জর িছল। েসই স্তেম্ভর হূক ও দন্ডগুিল িছল রূপার। ১১ উত্তর
িদেকর পদর্ া একেশা হাত ও তার কুিড়িট স্তম্ভ ও কুিড়িট তলেদশ
েব্রােঞ্জর এবং স্তেম্ভর হূক ও দন্ডগুিল রূপার িছল। ১২ পিশ্চম
িদেকর পদর্ া পঞ্চাশ হাত ও তার দশিট স্তম্ভ ও দশিট িভিত্ত এবং
স্তেম্ভর হূক ও দন্ডগুিল রূপার িছল। ১৩ উঠানিটর পূবর্িদেকর
ৈদঘর্্য িছল পঞ্চাশ হাত। ১৪ প্রেবশপেথর একিদেকর জন্য
পেনেরা হাত পদর্ া িছল, তার িতনিট স্তম্ভ ও িতনিট িভিত্ত িছল।
১৫ উঠােনর অন্য পােশর প্রেবশপেথর জন্যও পেনেরা হাত পদর্ া
ও তার িতনিট স্তম্ভ ও িতনিট িভিত্ত িছল। ১৬ উঠােনর চারিদেকর
সমস্ত পদর্ া পাকান সাদা মসীনা সুেতায় ৈতরী। ১৭ স্তেম্ভর
িভিত্তগুিল েব্রাঞ্জ িদেয় ৈতরী। স্তেম্ভর হূক ও দন্ডগুিল রূপার ও
তার ওপেরর অংশও রূপা িদেয় েমাড়া এবং উঠােনর সমস্ত
স্তম্ভগুিল িছল রূপার ৈতরী। ১৮ উঠােনর ফটেকর পদর্ া িছল কুিড়
হাত। পদর্ ািট নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সুেতায়
সূিচর কােজ ৈতরী এবং তার ৈদঘর্্য কুিড় হাত, আর উঠােনর
পদর্ ার মত উচ্চতা িছল পঁাচ হাত। ১৯ তার চারিট েব্রােঞ্জর িভিত্ত
ও রূপার হূক িছল। তােদর ওপেরর অংশ ও দন্ড রূপা িদেয়
েমাড়ােনা িছল। ২০ সমাগম তঁাবুর উঠােনর চািরিদেকর খুঁিটগুিল
িছল েব্রােঞ্জর। ২১ সমাগম তঁাবুর, সােক্ষ্যর সমাগম তঁাবুর, দ্রব্য-
সংখ্যার িববরণ এই। েমািশর আেদশ অনুসাের েসই সমস্ত করা
হল। এটা েলবীয়েদর কাজ িহসােব হােরাণ যাজেকর েছেল
ঈথামেরর িনেদর্শ অনুযায়ী করা হল। ২২ সদাপ্রভু েমািশেক েয
আেদশ িদেয়িছেলন, েসই অনুসাের িযহূদা বংেশর হূেরর নািত
ঊিরর েছেল বৎসেলল সমস্তই ৈতরী কেরিছেলন। ২৩ দান
বংেশর অহীষামেকর েছেল অহলীয়াব তঁার সহকারী িছেলন;
িতিন দক্ষ ও িশল্পকুশলী এবং নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান
সাদা মসীনা সুেতার িশল্পকার িছেলন। ২৪ পিবত্র সমাগম তঁাবু
ৈতরীর সমস্ত কােজ এইসব েসানা লাগল, উপহােরর সমস্ত েসানা
পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের ঊনিত্রশ তালন্ত সাতেশা িত্রশ
েশকল িছল। ২৫ মণ্ডলীর েলাকেদর রূপা পিবত্র জায়গার েশকল
পিরমােপর অনুযায়ী একেশা তালন্ত এবং এক হাজার সাতেশা
পঁচাত্তর েশকল িছল। ২৬ প্রেত্যক েলােকর জন্য, অথর্াৎ যারা
কুিড় বছর বয়সী িকংবা তার েথেক েবিশ বয়সী িছল, েসই ছয়
লক্ষ িতন হাজার সােড় পঁাচেশা েলােকর মেধ্য প্রেত্যক জেনর
জন্য এক এক েবকা, অথর্াৎ পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের
অেধর্ক েশকল িদেত হেয়িছল। ২৭ েসই একেশা তালন্ত রূপার
পিবত্র স্থােনর িভিত্ত ও পদর্ ার িভিত্ত ছঁােচ করা হেয়িছল;
একেশািট িভিত্ত, প্রেত্যক িভিত্তর জন্য এক তালন্ত কের ব্যয়
হেয়িছল। ২৮ ঐ এক হাজার সাতেশা পঁচাত্তর েশকেল িতিন
সমস্ত স্তেম্ভর জন্য হূক ৈতরী কেরেছন ও তােদর ওপেরর অংশ
মুেড়েছন ও তােদর জন্য দন্ড ৈতরী কেরেছন। ২৯ উপহােরর
েব্রাঞ্জ সত্তর তালন্ত দইু হাজার চারেশা েশকল িছল। ৩০ েসটা
িদেয় িতিন সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথর িভিত্ত, েব্রােঞ্জর েবিদ ও
েব্রােঞ্জর ঝঁাঝরী ও েবিদর সমস্ত পাত্র ৩১ এবং উঠােনর
চারিদেকর তলেদশ ও উঠােনর প্রেবশপেথর তলেদশ ও সমাগম
তঁাবুর সমস্ত খুঁিট ও উঠােনর চারিদেকর খুঁিট ৈতরী কেরিছেলন।

তারা েশষ পযর্ন্ত নীল, েবগুেন ও লাল সুেতা িদেয়
পিবত্র জায়গায় পিরচযর্্যা করার জন্য সূক্ষ্ম িশেল্পর
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কােজ েপাশাক ৈতরী করেলন। আর েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আেদশ িদেয়িছেলন, তারা হােরােণর জন্য পিবত্র েপাশাক ৈতরী
করেলন। ২ বত্সেলল েসানা িদেয় এবং নীল, েবগুেন, লাল ও
পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয় এেফাদ ৈতরী করেলন।
৩ সাধারণত তঁারা েসানা িপিটেয় পাত ৈতরী কের িশল্প কােজর
মধ্য িদেয় নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা সূেতার মেধ্য
বুনবার জন্য তা েকেট তার ৈতরী করেলন। ৪ আর তঁারা
এেফােদর জন্য দিুট পিট ৈতরী করেলন এবং ঘােড়র উপের দইু
েকানায় এিট জেুড় িদেলন; ৫ আর তা বন্ধ করবার জন্য িশল্প
কােযর্ েবানা েকামরবন্ধনী তার উপের িছল, এিট এেফােদর সেঙ্গ
একেত্র ৈতরী করা হেয়েছ এবং েসই েপাশােকর সমান িছল,
েসিট েসানা, নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা
িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল; িঠক েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন। ৬ পের তঁারা েখাদাই করা মুদ্রার মত ইস্রােয়েলর
বােরাজন েছেলর নােম নকশা করা েসানা িদেয় বঁািধেয় দিুট
েগােমদক মিণ আঁটিকেয় িভতের রাখেলন। ৭ আর এেফােদর
দিুট ঘােড়র িফেতর উপের ইস্রােয়েলর বােরাজন েছেলেদর
স্মরণ করার জন্য মিণিহসােব েসগুিল লাগােলন, েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ৮ িতিন এেফােদর কায়দায় েসানা
িদেয় এবং নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয়
দক্্ষ িশল্পকােরর মাধ্যেম একিট বুকপাটা ৈতরী করেলন। ৯ এিট
চার েকাণা িছল; তঁারা েসই বুকপাটািট দইু ভঁাজ কের গুিটেয়
রাখেলন। এিট এক িবঘত লম্বা এবং এক িবঘত প্রস্থ কের ভঁাজ
কেরিছেলন। ১০ তা চার সাির মিণ লািগেয় ৈতরী করেলন। তার
প্রথম সািরেত চুণী, পীতমিণ ও মরকত িছল, ১১ িদ্বতীয় সািরেত
পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক িছল। ১২ তৃতীয় সািরেত েপেরাজ,
িযস্ম এবং কটােহলা িছল। ১৩ চতুথর্ সািরেত ৈবদযূর্্য, েগােমদক ও
সূযর্্যকান্ত মিণ িছল; এই মিণগুিল েসানা িদেয় বঁাধােনা হেলা।
১৪ এই সকল মিণ ইস্রােয়েলর বােরাজন েছেলর নাম অনুযায়ী
হেলা, প্রিতিট তােদর নামানুসােরই হল; মুদ্রার মত েখাদাই করা
প্রেত্যক মিণেত বােরািট বংেশর জন্য এক একিট েছেলর নাম
হল। ১৫ পের তঁারা বুকপাটার উপর খঁািট েসানা িদেয় মালার মত
পাকান দিুট িশকল ৈতরী করেলন। ১৬ তারা েসানার দিুট িবনুিন
করা িশকল ও েসানার দিুট বালা ৈতরী করেলন এবং বুকপাটার
দইু ধাের েসই দিুট বালা লািগেয় িদেলন। ১৭ তারা বুকপাটার দিুট
েকােন দিুট বালার মেধ্য িবনুিন করা েসানার দিুট িশকল
লাগােলন। ১৮ পাকান িশকেলর অন্য দইু মাথা দইু িবনুিনর মত
দইু িশকেলর সেঙ্গ েবঁেধ এেফােদর সামেনর িদেক দিুট কঁােধর
িফেতর উপের লাগােলন। ১৯ আর েসানার দিুট বালা ৈতরী কের
বুকপাটার দইু মাথায় িভতেরর অংেশ এেফােদর সামেনর িদেক
েশষ অংেশ লাগােলন। ২০ পের তারা েসানার দিুট বালা ৈতরী
কের এেফােদর দিুট ঘােড়র িফেতর নীেচ তার সামেনর অংেশ
তার েজােড়র জায়গায় এেফােদর িবনুিন করা েকামরবন্ধনীর
উপের রাখেলন। ২১ তারা বুকপাটা েযন এেফােদর
েকামরবন্ধনীর উপের থােক এবং এেফাদ েথেক েযন খুেল না
যায় েসই জন্য তঁারা বালােত নীল সূেতা িদেয় এেফােদর বলার
সেঙ্গ বুকপাটা েবঁেধ রাখেলন; িঠক েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আেদশ িদেয়িছেলন েতমন এইগুিল করা হেয়িছল।

২২ বত্সেলল এেফােদর েপাশাক সম্পূণর্ভােব বুেন ৈতরী
করেলন, এিট তন্তু িদেয় ৈতরী ও সম্পূণর্ নীল রেঙর। ২৩ এিটর
মাঝখােন মাথার জন্য েখালা গলা িছল। েসই েখালা জায়গািট
যােত িছঁেড় না যায় েসই জন্য গলার চারিদেক িবনুিন করা িছল।
২৪ আর তঁারা েসই েপাশােকর আঁচেল নীল, েবগুেন, ও লাল
পাকান সূেতার ডািলম ৈতরী করেলন। ২৫ পের তঁারা খঁািট
েসানার ঘন্টা ৈতরী করেলন এবং েসই ঘন্টাগুিল ডািলেমর
মাঝখেন ও েপাশােকর আঁচেলর চারিদেক ডািলেমর মাঝখােন
িদেলন। ২৬ েসবা করার েপাশােকর আঁচেল চারিদেক একিট
ঘন্টা ও একিট ডািলম, একিট ঘন্টা ও একিট ডািলম, এইরূপ
করেলন; িঠক েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।
২৭ পের তঁারা হােরাণ ও তঁার েছেলেদর জন্য সাদা মসীনা সুেতা
িদেয় গােয়র েপাশাক ৈতরী করেলন। ২৮ তারা সাদা মসীনা সুেতা
িদেয় ৈতরী উষ্ণীয় ও সাদা মসীনা সুেতা িদেয় ৈতরী িশেরাভূষন
ও পাকান সাদা মসীনা সুেতা িদেয় ৈতরী শুল্ক জািঙ্গয়া ৈতরী
করেলন। ২৯ এবং পাকান সাদা মসীনা সুেতা িদেয় এবং নীল,
েবগুেন, ও লাল সূেতা িদেয় সূেচর কাজ দ্বারা এক েকামরবন্ধন
ৈতরী করেলন। এইগুিল িঠক েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন েতমন করেলন। ৩০ পের তঁারা খঁািট েসানা িদেয়
পিবত্র মুকুেটর জন্য পাত ৈতরী করেলন এবং েখাদাই করা মুদ্রার
মত তার উপের িলখেলন, “সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র।” ৩১ পের
তারা পাগিড়র উপের নীল সূেতা িদেয় েসিট বঁাধেলন; এিট
কেরিছেলন েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।
৩২ সুতরাং এইভােব সমাগম তঁাবুর কাজ অথর্াৎ পিবত্র জায়গার
কাজ গুিল েশষ হেয়িছল; ইস্রােয়েলর েলােকরা সবই কেরিছল।
তারা েমািশর প্রিত েদওয়া সদাপ্রভুর সব আেদশ েমেন কাজ
কেরিছল। ৩৩ পের তারা েমািশর কােছ তঁাবুিট এেনিছল এবং
তারা তঁাবু এবং তঁাবু সংক্রান্ত সব িজিনস, এর ঘন্টা, তক্তা, িখল,
স্তম্ভ ও িভিত্ত এেনিছল ৩৪ রেক্তর মত লাল রেঙর েভড়ার
চামড়ার ৈতরী ছাদ, শীেলর চামড়ার ৈতরী ছাদ এবং েগাপন
করার জন্য পদর্ া, ৩৫ এবং সাক্ষ্য িসন্দকু ও তা বহন করার জন্য
দণ্ড এবং পাপাবরণ। ৩৬ তারা েটিবল ও তার সব পাত্রগুিল এবং
দশর্ন রুিট আনেলা, ৩৭ খঁািট েসানার ৈতরী দীপদািন এবং
সািরেত তার প্রদীপগুিল, এর সেঙ্গ তার সব পাত্রগুিল এবং
দীেপর জন্য েতল; ৩৮ েসানার েবিদ, অিভেষেকর েতল এবং
সুগিন্ধ ধূপ ও তঁাবুর দরজার জন্য পদর্ া; ৩৯ েব্রােঞ্জর েবিদ ও তার
সেঙ্গ েব্রােঞ্জর ঝঁাঝরী এবং তা বেয় িনেয় যাওয়ার জন্য দণ্ড ও
সব পাত্রগুিল; বড় গামলার মত পাত্র ও তার জন্য দািন। ৪০ তারা
উঠােনর জন্য পদর্ া ও তার সেঙ্গ স্তম্ভ ও িভিত্ত আনেলা এবং
উঠােনর দরজার জন্য পদর্ া ও তার দিড়, েগঁাজ ও সমাগম তঁাবুর
েসবা কােজর জন্য সব পাত্র আনেলা। ৪১ তারা পিবত্র জায়গায়
পিরচযর্্যা করার জন্য সূক্ষ্ম ভােব কাজ করা েপাশাক আনেলা,
হােরাণ যাজক ও তঁার েছেলেদর জন্য পিবত্র েপাশাক, তােদর
যাজক কােজর জন্য এই েপাশাক। ৪২ যিদও সদাপ্রভু েমািশেক
েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই অনুযায়ী ইস্রােয়েলর েলােকরা
সব কাজই কেরিছল। ৪৩ েমািশ ঐ সব কােজর প্রিত
পরীক্ষামূলক ভােব লক্ষ্য করেলন, আর েদখ, তারা েসগুিল
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কেরেছ। েযমন ভােব সদাপ্রভুর আেদশ কেরিছেলন েসই ভােবই
তারা কেরেছ। তখন েমািশ তােদরেক আশীবর্াদ করেলন।

তা াবুর স্থাপন ও প্রিতষ্ঠা।

তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ তুিম নতুন
বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদেন পিবত্র জায়গা

অথর্াৎ সমাগম তঁাবু স্থাপন করেব। ৩ আর তুিম তার মেধ্য সাক্ষ্য
িসন্দকু রাখেব এবং তুিম অবশ্যই পদর্ া টািঙ্গেয় েসই িসন্দকুিট
সুরক্ষা করেব। ৪ পের তুিম েটিবল িভতের আনেব এবং তার
উপের সাজাবার িজিনসগুিল সািজেয় রাখেব। তখন তুিম
দীপদািন িভতের এেন তার উপর প্রদীপ গুিল েজ্বেল েদেব।
৫ তুিম েসানার ধূপেবিদিট সাক্ষ্য িসন্দেুকর সামেন রাখেব এবং
তঁাবুর দরজায় পদর্ া টািঙ্গেয় েদেব। ৬ তুিম েহামেবিদিট অবশ্যই
সমাগম তঁাবুর দরজার সামেন রাখেব। ৭ আর তুিম সমাগম তঁাবু
ও েবিদর মাঝখােন বড় গামলা পাত্রিট রাখেব এবং তার মেধ্য
জল েদেব। ৮ আর তার চারিদেক উঠান ৈতরী করেব এবং
উঠােনর প্রেবশ দরজায় পদর্ া টািঙ্গেয় েদেব। ৯ তুিম পের
অিভেষেকর েতল িনেয় তঁাবু এবং তার মেধ্য সব িজিনসগুিল
অিভেষক করেব। তুিম অবশ্যই এিট পিবত্র করেব এবং সাজােব;
তখন এিট পিবত্র হেব এবং আমার জন্য সংরিক্ষত হেব। ১০ তুিম
েহামেবিদ ও েসই িবষেয় সব পাত্রগুিল অিভেষক করেব। তুিম
েহামেবিদ পিবত্র করেব; আমার েসবার জন্য তা প্রস্তুত করেব
এবং েসই েবিদ অিত পিবত্র হেব ও আমার জন্য সংরিক্ষত হেব।
১১ তুিম আমার েসবা কােজর জন্য গামলার মত পাত্রিট ও তার
দািন অিভেষক করেব ও পিবত্র করেব। ১২ তুিম হােরাণ ও তার
েছেলেদরেক সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজার কােছ আনেব এবং
জেল স্নান করােব। ১৩ আর তুিম হােরাণেক পিবত্র েপাশাক গুিল
পরােব, অিভেষক করেব এবং একমাত্র আমার জন্য পিবত্র
করেব, তােত েস আমার যাজক হেয় কাজ করেব। ১৪ আর তার
েছেলেদরেকও আনেব এবং তােদর গােয় েপাশাক পরােব।
১৫ আর তুিম তােদরেকও অিভেষক করেব েযমন ভােব তােদর
িপতােক অিভেষক কেরছ; যােত তারা যাজক হেয় আমার েসবা
কাজ কের। তােদর েসই অিভেষক বংশ পরম্পরায় তােদর
িচরস্থায়ী যাজকত্ব ৈতরী করেব। ১৬ আর েমািশ এইরূপ করেলন;
সদাপ্রভু তঁােক যা আেদশ কেরিছেলন িতিন সব িকছুই অনুসরণ
কের কাজ করেলন। ১৭ সুতরাং িদ্বতীয় বছের প্রথম মােসর
প্রথম িদেন তঁাবু স্থািপত হেয়িছল। ১৮ েমািশ তঁাবুিট স্থাপন
করেলন, তার তলেদশ জায়গায় রাখেলন, তক্তা বসােলন, িখল
িভতের িদেলন ও তার থাম গুিল বসােলন। ১৯ িতিন েসই সমাগম

তঁাবুর উপের ঢাকা িদেলন এবং তার উপের তঁাবুর মত ঢাকা
লািগেয় িদেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।
২০ িতিন সাক্ষ্যিলিপ িনেলন এবং িসন্দেুকর মেধ্য রাখেলন। িতিন
িসন্দেুকর উপর বহন দণ্ড রাখেলন এবং তার উপের পাপাবরণ
রাখেলন, ২১ িতিন তঁাবুর মেধ্য িসন্দকু আনেলন। েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন সাক্ষ্য িসন্দকুিটর সুরক্ষার
জন্য েসখােন পদর্ া টািঙ্গেয় িদেলন। ২২ িতিন তঁাবুর উত্তর পােশ
পদর্ ার বাইের সমাগম তঁাবুর িভতের েটিবল রাখেলন। ২৩ েযমন
সদাপ্রভু তঁােক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন েটিবেলর উপর
সদাপ্রভুর সামেন রুিট সািজেয় রাখেলন। ২৪ আর িতিন তঁাবুর
দিক্ষণ িদেক সমাগম তঁাবুর িভতের েটিবেলর সামেন দীপদািন
রাখেলন। ২৫ সদাপ্রভু েযমন েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন
সদাপ্রভুর সামেন প্রদীপ জ্বালােলন। ২৬ িতিন সমাগম তঁাবুর
িভতের পদর্ ার সামেন েসানার েবদী রাখেলন। ২৭ সদাপ্রভু েযমন
েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন তার উপের সুগিন্ধ ধূপ
জ্বালােলন। ২৮ িতিন তঁাবুর প্রেবশ দরজায় পদর্ া টািঙ্গেয় িদেলন।
২৯ িতিন সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজার সামেন েহামেবিদ
রাখেলন। সদাপ্রভু েযমন েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন
তার উপের েহামবিল ও শস্য ৈনেবদ্য উৎসগর্ করেলন। ৩০ িতিন
সমাগম তঁাবু এবং েবিদর মাঝখােন েধায়ার জন্য গামলা
রাখেলন এবং তার মেধ্য েধায়ার জন্য জল িদেলন। ৩১ েমািশ,
হােরাণ ও তার েছেলরা িনেজর িনেজর হাত ও পা েসই গামলা
েথেক ধুেতন। ৩২ যখন তঁারা সমাগম তঁাবুর িভতের েযেতন এবং
েবিদর কােছ েযেতন। সদাপ্রভু েযমন েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন, তঁারা তঁােদর িনেজেদর ধুেতন। ৩৩ েমািশ তঁাবুর
এবং েবিদর চারিদেক উঠান ৈতরী করেলন। িতিন উঠােনর
প্রেবশ দরজায় পদর্ া লাগােলন। এইভােব েমািশ কাজ েশষ
করেলন। ৩৪ তখন সমাগম তঁাবুিট েমেঘ েঢেক েগল এবং
সদাপ্রভুর মিহমায় তঁাবু পিরপূণর্ হেলা। ৩৫ তােত েমািশ সমাগম
তঁাবুর মেধ্য ঢুকেত পারেলন না, কারণ েমঘ তার উপের িছল
এবং সদাপ্রভুর মিহমা তঁাবুিট পিরপূণর্ কেরিছল। ৩৬ আর যখন
তঁাবুর উপর েথেক েমঘ সিরেয় েনওয়া হত, তখন ইস্রােয়েলর
েলােকরা তােদর িনেজেদর যাত্রায় এিগেয় েযত। ৩৭ িকন্তু যিদ
েমঘ তঁাবুর উপর েথেক উপেরর িদেক না উঠত, তেব েস িদন
েলােকরা বাইের যাত্রা করত না। েমঘ উপের উঠার িদন পযর্ন্ত
তারা অেপক্ষা করত। ৩৮ কারণ সব ইস্রােয়েলর েলাকেদর
সাধারণ দিৃষ্টেত তােদর সব যাত্রার সমেয় িদেন সদাপ্রভুর েমঘ
এবং রােত আগুন তঁাবুর উপের িছল।
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েলবীয় বই।

েহামবিলর িনয়ম।

সদাপ্রভু েমািশেক েডেক সমাগম তঁাবু েথেক এই কথা
বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক বল,

তােদরেক বল, ‘েতামােদর েকউ যিদ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার
আেন, তেব েস গরুর পাল েথেক িকংবা েভড়ার পাল েথেক
একিট পশু উত্সগর্ করেত িনেয় আসুক। ৩ েস যিদ গরুর পাল
েথেক েহামবিলর উপহার েদয়, তেব েস িনেদর্ াষ এক পুরুষ পশু
আনেব, সদাপ্রভুর সামেন গ্রহণেযাগ্য হবার জন্য সমাগম তঁাবুর
প্রেবশ দরজার সামেন আনেব। ৪ পের েহামবিলর মাথার ওপের
হাত বািড়েয় েদেব; আর তা তার প্রায়িশ্চেত্তর জেন্য তার পেক্ষ
গ্রহণ করা হেব। ৫ পের েস সদাপ্রভুর সামেন েসই ষঁাড়িট হত্যা
করেব, যাজেকরা অথর্াৎ হােরােণর েছেলরা তার রক্ত কােছ
আনেব এবং সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় অবিস্থত েবিদর
ওপের েসই রক্ত চািরিদেক িছঁটােব। ৬ আর েস ঐ েহামবিলর
চামড়া খুেল তােক টুকেরা টুকেরা করেব। ৭ পের হােরাণ
যাজেকর েছেলরা েবিদর ওপের আগুন রাখেব ও আগুেনর
ওপের কাঠ সাজােব। ৮ আর হােরােণর েছেল যাজেকরা েসই
েবিদর উপের অবিস্থত আগুেনর ও কােঠর ওপের তার সব
টুকেরা এবং মাথা ও েমদ রাখেব। ৯ িকন্তু তার অন্ত্র ও পা জেল
েধােব; পের যাজক েবিদর ওপের েস সব েহামবিল িহসােব
েপাড়ােব, যা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধ স্বরূপ আগুেন
উত্সগর্ করা উপহার। ১০ আর যিদ েস েভড়ার অথবা ছাগেলর
পাল েথেক েভড়া িকংবা ছাগল েহামবিল িহসােব উপহার েদয়,
তেব েস িনেদর্ াষ এক পুরুষ পশু আনেব। ১১ েস অবশ্যই েবিদর
পােশ উত্তরিদেক সদাপ্রভুর সামেন তা হত্যা করেব এবং
হােরােণর েছেল যাজেকরা েবিদর ওপের চািরিদেক তার রক্ত
িছঁটােব। ১২ পের েস তা টুকেরা টুকেরা করেব, আর যাজক মাথা
ও েমেদর সেঙ্গ েসিট েবিদর ওপের অবিস্থত আগুেনর ও কােঠর
ওপের সাজােব। ১৩ িকন্তু তার অন্ত্র ও পা জেল েধােব; পের
যাজক সম্পূণর্িটই উৎসগর্ করেব এবং েবিদর ওপের েপাড়ােব;
তা েহামবিল এবং সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধস্বরূপ আগুেন
উত্সগর্ করা উপহার। ১৪ যিদ েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পািখেদর
েথেক েহামবিলর উপহার েদয়, তেব েস অবশ্যই ঘুঘু িকংবা বাচ্চা
পায়রার মধ্য েথেক িনেজর উপহার েদেব। ১৫ পের যাজক তা
েবিদর কােছ এেন তার মাথা েমাচড় িদেয় তােক েবিদেত
েপাড়ােব এবং তার রক্ত েবিদর পােশ েঢেল েদেব। ১৬ পের েস
তার মেলর সেঙ্গ পালক িনেয় েবিদর পূবর্ িদেক ছাইেয়র
জায়গায় েফেল েদেব। ১৭ েস অবশ্যই েসিটর ডানা ধের েটেন
িছঁড়েব িকন্তু েসিটেক সম্পূণর্রূেপ দইু ভােগ ভাগ করেব না এবং

যাজক েবিদর ওপের, আগুেনর ওপের অবিস্থত কােঠর ওপের
তােক েপাড়ােব; তা েহামবিল হেব এবং সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট
সুগন্ধ স্বরূপ আগুেন উত্সগর্ করা উপহার’।”

শস্য ৈনেবেদ্যর িনয়ম।

আর েকউ যখন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য শস্য ৈনেবদ্য
উপহার েদয়, তখন সূক্ষ্ম সূিজ তার উপহার হেব এবং

েস তার উপের েতল ঢালেব ও ধুেনা েদেব; ২ আর হােরােণর
েছেল, যাজকেদর কােছ েস তা আনেব এবং েস তা েথেক এক
মুেঠা সূক্ষ্ম সূিজ ও েতল এবং তার উপের ধুেনা েনেব; পের
যাজক েসই ৈনেবেদ্যর স্মারক অংশ বেল তা েবিদর ওপের
েপাড়ােব; তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধ স্বরূপ আগুেন
উত্সগর্ করা উপহার। ৩ এই শস্য ৈনেবেদ্যর বািক অংশ
হােরােণর ও তার েছেলেদর হেব; সদাপ্রভুর আগুেন ৈতরী
উপহার বেল এটা খুব পিবত্র। ৪ আর যিদ তুিম উনােন েসঁকা
খািমহীন শস্য ৈনেবেদ্য উপহার দাও, তেব েতল েমশােনা
খািমহীন সূক্ষ্ম সূিজর রুিট বা ৈতলাক্ত খািমহীন শক্ত রুিট িদেত
হেব। ৫ আর যিদ তুিম সমান েলাহার চাটুেত েসঁকা শস্য ৈনেবদ্য
উপহার েদও, তেব েতল েমশােনা খািমহীন সূক্ষ্ম সূিজ িদেত হেব।
৬ তুিম তা টুকেরা টুকেরা কের তার ওপের েতল ঢালেব; এটা
শস্য ৈনেবদ্য। ৭ আর যিদ চাটুেত রান্না করা শস্য ৈনেবদ্য উপহার
েদও, তেব েতল ও সূক্ষ্ম সূিজ িদেয় ৈতরী কের িদেত হেব। ৮ এই
সব িজিনেসর েয শস্য ৈনেবদ্য তুিম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েদেব; তা
এেন যাজকেক িদও, েস তা েবিদর কােছ আনেব ৯ এবং যাজক
েসই শস্য ৈনেবেদ্যর স্মারক অংশ িনেয় েবিদেত েপাড়ােব; তা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধ স্বরূপ আগুেন উত্সগর্ করা
উপহার। ১০ আর েসই শস্য ৈনেবেদ্যর বািক অংশ হােরােণর ও
তার েছেলেদর হেব; সদাপ্রভুর আগুেন ৈতরী উপহার বেল তা
খুব পিবত্র। ১১ েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েয েকােনা শস্য
ৈনেবদ্য আনেব, তা খািমেত ৈতরী হেব না, কারণ েতামরা খািমর
িকংবা মধু, এর িকছুই সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার
বেল েপাড়ােব না। ১২ েতামরা প্রথমাংেশর উপহার বেল তা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উত্সগর্ করেত পার, িকন্তু সুগেন্ধর জেন্য
েবিদর ওপের তা ব্যবহার করা যােব না। ১৩ আর তুিম িনেজর
শস্য ৈনেবেদ্যর প্রেত্যক উপহার লবণাক্ত করেব; তুিম িনেজর
শস্য ৈনেবেদ্য িনেজর ঈশ্বেরর িনয়েমর লবণ দােন ত্রুিট করেব
না; েতামার সমস্ত উপহােরর সেঙ্গ লবণ েদেব। ১৪ আর যিদ তুিম
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য প্রথম শেস্যর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য উত্সগর্ কর, তেব
েতামার প্রথম ফসেলর সবুজ শীষ েপষাই কের আগুেন ঝলেস
উপহার উত্সগর্ করেব ১৫ এবং তার ওপের েতল েদেব ও ধুেনা
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রাখেব; এটা শস্য ৈনেবদ্য। ১৬ পের যাজক তার স্মারক অংশ
রূেপ িকছু েপষাই করা শস্য, িকছু েতল ও সমস্ত ধুেনা েপাড়ােব;
এটা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার।

মঙ্গেলর জন্য বিলদােনর িনয়ম।

কােরা উপহার যিদ মঙ্গেলর জন্য বিলদান হয় এবং েস
গরুর পাল েথেক পুরুষ িকংবা স্ত্রী গরু েদয়, তেব েস

সদাপ্রভুর সামেন িনেদর্ াষ পশু আনেব। ২ েস িনেজর উপহােরর
মাথায় হাত েরেখ সমাগম তঁাবুর দরজার সামেন তােক হত্যা
করেব; পের হােরােণর েছেল অথর্াৎ যাজকরা তার রক্ত েবিদর
চািরিদেক ছিড়েয় েদেব। ৩ পের েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েসই
মঙ্গেলর জন্য বিল িবষয়ক আগুেনর ৈতরী উপহার উৎসগর্
করেব, তার ঢাকা েমদ ও অেন্ত্রর সেঙ্গ সংযুক্ত ৪ এবং দইু
িকডিন, েকামেরর কােছর েমদ ও যকৃেত ওপের অবিস্থত
ফুসফুস িকডিনর সেঙ্গ ছািড়েয় েনেব। ৫ পের হােরােণর েছেলরা
েবিদর ওপের অবিস্থত আগুেনর, কােঠর ওপের তা েপাড়ােব; তা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধ স্বরূপ আগুেন উত্সগর্ করা
উপহার। ৬ আর যিদ েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মঙ্গলাথর্ক
বিলদােনর উপহার পশুর পাল েথেক েদয়, তেব েস িনেদর্ াষ
পুরুষ িকংবা স্ত্রী পশু উৎসগর্ করেব। ৭ েকউ যিদ উপহােরর
জেন্য েভড়ার বাচ্চা েদয়, তেব েস সদাপ্রভুর সামেন তা আনেব;
৮ আর িনেজর উপহােরর মাথায় হাত িদেয় সমাগম তঁাবুর সামেন
তােক হত্যা করেব এবং হােরােণর েছেলরা েবিদর চারিদেক রক্ত
েছঁটােব। ৯ আর মঙ্গলাথর্ক বিল েথেক িকছু িনেয় সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার উৎসগর্ করেব; ফেল তার েমদ ও
সম্পূণর্ েলজিট েমরুদেণ্ডর কাছ েথেক েকেট েনেব, আর ঢাকা
েমদ ও অেন্ত্রর কােছর সব েমদ, ১০ েকামেরর কােছ দইুিট
িকডিনেত অবিস্থত েয েমদ এবং যকৃেতর উপের অবিস্থত
ফুসফুস িকডিনর সেঙ্গ েস সমস্ত বাদ েদেব ১১ এবং যাজক তা
েবিদর ওপের খাদ্য িহসােব েপাড়ােব, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন
ৈতরী উপহার। ১২ আর যিদ েস উপহােরর জেন্য ছাগল েদয়,
তেব েস তা সদাপ্রভুর সামেন আনেব; ১৩ তার মাথায় হাত িদেয়
সমাগম তঁাবুর সামেন তােক হত্যা করেব এবং হােরােণর েছেলরা
েবিদর চািরিদেক তার রক্ত ছিড়েয় েদেব। ১৪ পের েস তা েথেক
িনেজর উপহার, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেনর ৈতরী উপহার
উৎসগর্ করেব, অথর্াৎ ঢাকা েমদ ও িভতেরর অংেশর কােছর
সমস্ত েমদ এবং দইুিট িকডিন, ১৫ তার সেঙ্গ অবিস্থত পাশ্বর্স্থ েমদ
ও যকৃেতর উপের অবিস্থত ফুসফুস িকডিনর সেঙ্গ বাদ েদেব।
১৬ যাজক তা েবিদর ওপের খাদ্য িহসােব েপাড়ােব; তা সুগেন্ধর
জন্য আগুেন ৈতরী উপহার; সমস্ত েমদ সদাপ্রভুর। ১৭ েতামােদর
সমস্ত বাস করার জায়গায় িচরিদেনর জন্য এই িনয়ম পালন
করেত হেব, েতামরা েমদ ও রক্ত খােব না।

পােপর জন্য ও েদােষর জন্য বিলদােনর িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, ‘েকউ যিদ ভুলবশতঃ পাপ কের,

অথর্াৎ সদাপ্রভুর আজ্ঞািনিষদ্ধ কােজর েকােনা এক কাজ যিদ

কের; ৩ িবেশষতঃ অিভিষক্ত যাজক যিদ এমন পাপ কের, যােত
েলাকেদর ওপের েদাষ হয়, তেব েস িনেজর পােপর জন্য
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেদর্ াষ এক েছাট বলদ আনেব পােপর জন্য
বিলরূেপ উৎসগর্ করেব। ৪ পের সমাগম তঁাবুর দরজার মুেখ
সদাপ্রভুর সামেন েসই বলদ আনেব; তার মাথার ওপর হাত
েরেখ সদাপ্রভুর সামেন তােক হত্যা করেব। ৫ আর অিভিষক্ত
যাজক েসই েগাবৎেসর িকছু রক্ত িনেয় সমাগম তঁাবুর মেধ্য
আনেব। ৬ আর যাজক েসই রেক্ত িনেজর আঙুল ডুিবেয় পিবত্র
জায়গায় পদর্ ার সামেনর অংেশ সদাপ্রভুর সামেন সাত বার তার
িকছু রক্ত িছিটেয় েদেব। ৭ পের যাজক েসই রেক্তর িকছুটা িনেয়
সমাগম তঁাবুর েভতর সদাপ্রভুর সামেন রাখা সুগিন্ধ ধূেপর
েবিদর িশেঙ েদেব, পের েগাবৎেসর সব রক্ত িনেয় সমাগম তঁাবুর
দরজায় রাখা েহামেবিদর মূেল ঢালেব। ৮ আর পােপর জন্য
বিলর বলেদর সব েমদ, অথর্াৎ েভতেরর অংেশ ঢাকা েমদ,
অেন্ত্রর ওপেরর সব েমদ ৯ এবং দেুটা িকডিন ও তার ওপের
থাকা েমদ ও যকৃেতর ওপের থাকা ফুসফুস িকডিনর সেঙ্গ
ছািড়েয় েনেব। ১০ মঙ্গেলর জন্য বিলর বলেদর েথেক েযমন
িনেত হয়, েসই রকম েনেব এবং যাজক েহামেবিদর ওপের তা
েপাড়ােব। ১১ পের ঐ েগাবৎেসর চামড়া সব মাংস, মাথা ও পা,
অন্ত্র ও েগাবর ১২ সবশুদ্ধ বলদিট িনেয় িশিবেরর বাইের েকান
শুচী জায়গায়, ছাই েফেল েদবার জায়গায়, এেন কােঠর ওপের
আগুেন পুিড়েয় েদেব; ছাই েফেল েদবার জায়গায় তা েপাড়ােত
হেব। ১৩ আর ইস্রােয়েলর সব মণ্ডলী যিদ প্রমাদবশতঃ পাপ কের
এবং তা সমােজর েচােখর আড়ােল থােক এবং সদাপ্রভুর
আজ্ঞািনিষদ্ধ েকােনা কাজ কের যিদ েদাষী হয়, ১৪ তেব তােদর
করা েসই পাপ যখন জানা যােব েসই সমেয় সমাজ পােপর জন্য
বিলরূেপ এক েছাট েগাবৎস উৎসগর্ করেব; েলােকরা সমাগম
তঁাবুর সামেন তােক আনেব। ১৫ পের মণ্ডলীর প্রাচীনরা
সদাপ্রভুর সামেন েসই েগাবৎেসর মাথায় হাত রাখেব এবং
সদাপ্রভুর সামেন তােক হত্যা করা হেব। ১৬ পের অিভিষক্ত
যাজক েসই বলেদর িকছু রক্ত সমাগম তঁাবুর মেধ্য আনেব।
১৭ আর যাজক েসই রেক্ত িনেজর আঙুল ডুিবেয় তার িকছুটা
পদর্ ার আেগ, সদাপ্রভুর সামেন সাত বার িছটােব ১৮ এবং েসই
রেক্তর িকছুটা িনেয় সদাপ্রভুর সামেন সমাগম তঁাবুর মেধ্য রাখা
েবিদর িশেঙর ওপের েদেব; পের সমাগম তঁাবুর দরজার সামেন
েহামেবিদর মূেল অন্য সব রক্ত েঢেল েদেব। ১৯ আর বিল েথেক
তার সব েমদ িনেয় েবিদর ওপের েপাড়ােব। ২০ েস ঐ পােপর
জন্য বিলর বলদেক েযরকম কের, এেকও েসরকম করেব;
এভােব যাজক তােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত তােদর
পােপর ক্ষমা হেব। ২১ পের েস বলদেক িশিবেরর বাইের িনেয়
িগেয় প্রথম বলদিট েযমন পুিড়েয়িছেল, েতমিন তােকও পুিড়েয়
েদেব; এটা সমােজর পােপর জন্য বিলদান। ২২ আর যিদ েকােনা
অধ্যক্ষ পাপ কের, অথর্াৎ প্রমাদবশতঃ িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আজ্ঞািনিষদ্ধ েকােনা কাজ কের েদাষী হয়, ২৩ তেব তার করা
েসই পাপ যখন জানা যােব, েসসমেয় িনেজর উপহার বেল এক
িনেদর্ াষ পুরুষ ছাগল আনেব। ২৪ পের ঐ ছাগেলর মাথায় হাত
িদেয় েহামবিল হত্যার জায়গায় সদাপ্রভুর সামেন তােক হত্যা
করেব; এটা পােপর জন্য বিলদান। ২৫ পের যাজক িনেজর

েলবীয় বই। ২:১৬ ৭৫ েলবীয় বই। ৪:২৫
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আঙুল িদেয় েসই পােপর জন্য বিলর িকছুটা রক্ত িনেয়
েহামেবিদর িশেঙর ওপের েদেব এবং তার রক্ত েহামেবিদর মূেল
েঢেল েদেব। ২৬ আর মঙ্গেলর জন্য বিলদােনর েমেদর মত তার
সব েমদ িনেয় েবিদেত েপাড়ােব এভােব যাজক পাপেমাচেনর
জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব। ২৭ আর
সাধারণ েলাকেদর মেধ্য যিদ েকউ প্রমাদবশতঃ সদাপ্রভুর
েকােনা আজ্ঞািনিষদ্ধ কােজর জন্য পাপ কের েদাষী হয়, ২৮ তেব
েস যখন িনেজর করা পাপ জানেব তখন িনেজর করা েসই
পােপর জন্য িনেজর উপহার বেল পােলর েভতর েথেক এক
িনেদর্ াষ ছাগী আনেব। ২৯ পের ঐ পােপর জেন্য বিলর মাথায়
হাত েরেখ েহামবিলর জায়গায় েসই পােপর জন্য বিল হত্যা
করেব ৩০ পের যাজক আঙুল িদেয় তার িকছুটা রক্ত িনেয়
েহামেবিদর িশেঙর ওপের েদেব এবং তার সব রক্ত েবিদর মূেল
েঢেল েদেব। ৩১ আর মঙ্গেলর জন্য বিল েথেক েনওয়া েমেদর
মত তার সব েমদ ছািড়েয় েনেব; পের যাজক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
সুগেন্ধর জন্য েবিদর ওপের তা পুিড়েয় েদেব; এভােব যাজক
তার জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব।
৩২ যিদ েস পােপর জন্য বিলর উপহােরর জন্য েভড়ার বাচ্চা
আেন, তেব একটা িনেদর্ াষ েমেয় েভড়ার বাচ্চা আনেব। ৩৩ আর
েসই পােপর জন্য বিলর মাথায় হাত িদেয় েহামবিল হত্যার
জায়গায় েসই পােপর জন্য বিল হত্যা করেব। ৩৪ পের যাজক
আঙুল িদেয় েসই পােপর জন্য বিলর িকছুটা রক্ত িনেয়
েহামেবিদর িশংগুেলার ওপের েদেব ও সব রক্ত েবিদর মূেল
ঢালেব। ৩৫ পের মঙ্গেলর বিলর েভড়ার বাচ্চার েমদ েযমন
ছাড়ান যায়, েতমিন যাজক এর সব েমদ ছািড়েয় েনেব এবং
সদাপ্রভুর জন্য আগুেন ৈতরী উপহােরর রীিত অনুসাের তা
েবিদেত েপাড়ােব; এভােব যাজক তার করা পােপর প্রায়িশ্চত্ত
করেব; তােত তার পােপর ক্ষমা হেব।

আর যিদ েকউ এভােব পাপ কের, সাক্ষী হেয় িদিব্য
করবার কথা শুনেলও, যা েদেখেছ িকংবা জােন, তা েস

প্রকাশ না কের, তেব েস িনেজর অপরাধ বহন করেব। ২ িকংবা
যিদ েকউ েকােনা অশুিচ িজিনস স্পশর্ কের, অশুিচ জন্তুর
মৃতেদহ েহাক, িকংবা অশুিচ পশুর মৃতেদহ েহাক, িকংবা অশুিচ
সরীসৃেপর মৃতেদহ েহাক; যিদ েস তা জানেত না পায় ও অশুিচ
হয়, তেব েস েদাষী হেব। ৩ িকংবা মানুেষর েকােনা অেশৗচ,
অথর্াৎ যা িদেয় মানুষ অশুিচ হয়, এমন িকছু যিদ েকউ েছঁায় ও
তা জানেত না পায়, তেব েস তা জানেল েদাষী হেব। ৪ আর েকউ
িবেবচনা না কের েয েকােনা িবষেয় শপথ করুক না েকন, যিদ
েকউ িনেজর ওেষ্ঠ িবেবচনা না কের ভাল বা মন্দ কাজ করব
বেল শপথ কের ও তা জানেত না পায়, তেব েস তা জানেল েসই
িবষেয় েদাষী হেব। ৫ আর েকােনা িবষেয় েদাষী হেল েস িনেজর
করা পাপ স্বীকার করেব। ৬ পের েস পােপর জন্য বিলর কারেণ
পাল েথেক েভড়ীর েমেয় বাচ্চা িকংবা ছাগেলর েমেয় বাচ্চা িনেয়
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজর করা পােপর উপযুক্ত েদােষর জন্য
বিল উৎসগর্ করেব; তােত যাজক তার পাপেমাচেনর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব। ৭ আর েস যিদ েভড়ীর েমেয় বাচ্চা আনেত না
পাের তেব িনেজর করা পােপর জন্য দেুটা ঘুঘু িকংবা দেুটা
পায়রার বাচ্চা, এই েদােষর জন্য বিলস্বরূপ সদাপ্রভুর কােছ

আনেব; তার একটা পােপর জন্য, অন্যিট েহােমর জন্য হেব।
৮ েস তােদর েক যাজেকর কােছ আনেব ও যাজক আেগ পােপর
জন্য বিল উৎসগর্ কের তার গলা মুচড়ােব, িকন্তু িছঁেড় েফলেব
না। ৯ পের পােপর জন্য বিলর িকছু রক্ত িনেয় েবিদর গােয়
িছটােব এবং বািক রক্ত েবিদর মূেল েঢেল েদওয়া যােব; এটা
পােপর জন্য বিল। ১০ পের েস িবিধমেত িদ্বতীয়িট েহােমর জন্য
উৎসগর্ করেব; এইভােব যাজক তার করা পােপর জন্য প্রায়িশ্চত্ত
করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব। ১১ আর েস যিদ দইু ঘুঘু
িকংবা দইু পায়রার বাচ্চা আনেতও না পাের, তেব তার করা
পােপর জন্য তার উপহার বেল ঐফার দশমাংশ সূিজ পােপর
জন্য বিলরূেপ আনেব; তার ওপের েতল েদেব না ও ধুেনা রাখেব
না, কারণ তা পােপর জন্য বিল। ১২ পের েস তা যাজেকর কােছ
আনেল যাজক তার মেন রাখার জন্য অংশ বেল তা েথেক এক
মুেঠা িনেয় সদাপ্রভুর জন্য আগুেনর ৈতরী উপহােরর রীিত
অনুসাের েবিদেত েপাড়ােব; এটা পােপর জন্য বিল। ১৩ যাজক
এই সকেলর মেধ্য তার করা েকােনা পােপর জন্য প্রায়িশ্চত্ত
করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব এবং অবিশষ্ট দ্রব্য ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর মত যাজেকর হেব’।” ১৪ পের সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “যিদ েকও সদাপ্রভুর পিবত্র িজিনেসর িবষেয়
প্রেমাদবশতঃ সত্য লঙ্ঘন কের পাপ কের, ১৫ তেব েস সদাপ্রভুর
কােছ েদােষর জন্য বিল আনেব, পিবত্র জায়গার েশকল
অনুসাের েতামার িনরূিপত পিরমােণ রূপা িদেয় পাল েথেক এক
িনেদর্ াষ েমষ এেন েদােষর জন্য বিল উপিস্থত করেব। ১৬ আর েস
পিবত্র িজিনস িবষেয় েয পাপ কেরেছ, তার পিরেশাধ করেব,
তাছাড়া পঁাচ অংেশর এক অংশও েদেব এবং যাজেকর কােছ তা
আনেব; পের যাজক েসই েদােষর জন্য েমষ বিল িদেয় তার জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব। ১৭ আর যিদ
েকও সদাপ্রভুর আজ্ঞািনিষদ্ধ েকােনাকাজ কের পাপ কের, তেব
েস তা না জানেলও েদাষী, েস িনেজর অপরাধ বেয় েবড়ােব
১৮ েস েতামার িনরূিপত মূল্য িদেয় পাল েথেক এক িনেদর্ াষ েমষ
এেন েদাষ করার জন্য বিলরূেপ যাজেকর কােছ উপিস্থত করেব
এবং েস প্রেমাদবশতঃ অজােন্ত েয েদাষ কেরেছ, যাজক তার
জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত তার পােপর ক্ষমা হেব। ১৯ এটাই
েদােষর জন্য বিল, েস অবশ্য সদাপ্রভুর কােছ েদাষী।”

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, েকউ যিদ পাপ কের
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ সত্য লঙ্ঘন কের, ২ “যিদ গিচ্ছত

অথবা বন্ধকরূেপ েদওয়া িকংবা অপহরণ কের েনওয়া িবষেয়
প্রিতেবশীেদর কােছ িমথ্যা কথা বেল, ৩ িকংবা প্রিতেবশীেদর
প্রিত অন্যায় কের, িকংবা হারােনা িজিনস েপেয় েসই িবষেয়
িমথ্যা কথা বেল ও িমথ্যা িদিব্য কের, এটার েয েকােনা কাজ
দ্বারা েকােনা েলাক েস িবষেয় পাপ কের, ৪ যিদ েস এভােব পাপ
কের েদাষী হেয় থােক, তেব েস যা গােয়র েজাের েকেড় িনেয়েছ,
অথবা অন্যায় ভােব েপেয়েছ, িকংবা েয গিচ্ছত িজিনস তার
কােছ েদওয়া হেয়েছ, িকংবা েস েয হারােনা িজিনস েপেয়
েরেখেছ, ৫ িকংবা েয েকােনা িবষেয় েস িমথ্যা িদিব্য কেরেছ,
েসই িজিনস সম্পূণর্ িফিরেয় েদেব এবং তার পঁাচ অংেশর এক
অংশ েবিশ িফিরেয় েদেব; তার েদাষ প্রকােশর িদেন েস
িজিনেসর মািলকেক তা েদেব। ৬ আর েস সদাপ্রভুর কােছ

েলবীয় বই। ৪:২৬ ৭৬ েলবীয় বই। ৬:৬
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িনেজর েদােষর জন্য বিল উপিস্থত করেব, ফেল েতামার
িনধর্ািরত দাম িদেয় পাল েথেক এক িনেদর্ াষ েমষবিল েদােষর
জন্য যাজেকর কােছ আনেব। ৭ পের যাজক সদাপ্রভুর সামেন
তার জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব; তােত েয েকােনা কােজর জন্য েস
েদাষী হেয়েছ, তার ক্ষমা পােব।”

িবিধর বিল িবষয়ক িনয়ম।

৮ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৯ “তুিম হােরাণ ও তার
েছেলেদরেক এই আেদশ কর। েহােমর ব্যবস্থা; েহামবিল সকাল
পযর্ন্ত সমস্ত রািত্র েবিদর অিগ্নকুেণ্ডর উপের থাকেব এবং েবিদর
আগুন জালােনা থাকেব ১০ আর যাজক িনেজর গােয়র মসীনা-
বস্ত্র পরেব ও মসীনা-বেস্ত্রর জািঙ্গয়া শরীের পিরধান করেব এবং
েবিদর ওপের আগুেনর পুেড় যাওয়া েয ছাই আেছ, তা তুেল
েবিদর পােশ রাখেব। ১১ পের েস িনেজর বস্ত্র ত্যাগ কের অন্য
বস্ত্র পের িশিবেরর বাইের েকােনা পিরষ্কার জায়গায় ছাই িনেয়
যােব ১২ আর েবিদর ওপের আগুন জ্বালােনা থাকেব, িনভেব না;
যাজক প্রিতিদন সকােল তার ওপের কাঠ িদেয় জ্বালেব এবং
তার ওপের েহামবিল সািজেয় েদেবও মঙ্গেলর জন্য বিলর েমদ
তােত েপাড়ােব। ১৩ েবিদর উপের আগুন সব জ্বািলেয় রাখেত
হেব; েনভােনা হেব না। ১৪ আর শস্য-ৈনেবেদ্যর এই ব্যবস্থা;
হােরােণর েছেলরা েবিদর সামেন সদাপ্রভুর সামেন তা আনেব।
১৫ পের যাজক তা েথেক িনেজর মুেঠাভিতর্  কের ৈনেবেদ্যর িকছু
সূিজ ও িকছু েতল এবং ৈনেবেদ্যর ওপের সব ধুেনা িনেয় তার
মেন করার অংশ িহসােব সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সুগেন্ধর জন্য
েবিদেত েপাড়ােব ১৬ আর হােরাণ ও তার েছেলরা তার বািক
অংশ খােব; িবনা তাড়ীেত েকান পিবত্র স্থােন তা েভাজন করেত
হেব; তারা সমাগম-তঁাবু প্রাঙ্গেণ তা খােব। ১৭ তাড়ীর সেঙ্গ তা
রান্না করা হেব না। আিম িনেজর আগুেনর করা উপহার েথেক
তােদর প্রাপ্য অংশ বেল তা িদলাম; পােপর জন্য বিলর ও
েদােষর জন্য বিলর মত তা অিত পিবত্র। ১৮ হােরােণর েছেলেদর
মেধ্য সব পুরুষ তা খােব; সদাপ্রভুর আগুেনর করা উপহার
েথেক এটা পুরুষানুক্রেম িচরকাল েতামােদর অিধকার; েয েকউ
তা স্পশর্ করেব, েস পিবত্র হেব।” ১৯ পের সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, ২০ অিভেষক িদেন হােরাণ ও তার েছেলরা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য এই উপহার উৎসগর্ করেব, প্রিতিদন ভক্ষ্য-ৈনেবেদ্যর
জন্য ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূিজ, সকােল অেধর্ক ও সন্ধ্যােবলায়
অেধর্ক। ২১ তারা েভাজন-পােত্র েতল িদেয় তা ভাজেব; ওটা
েতেল িভজেল তুিম তা এেন ঐ ভক্ষ্য-ৈনেবেদ্যর টুকেরা টুকেরা
রান্না করা সব সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সুগেন্ধর জন্য উৎসগর্ করেব।
২২ পের হােরােণর েছেলেদর মেধ্য েয তার পেদ অিভিষক্ত
যাজক হেব, েস তা উৎসগর্ করেব; িচরস্থায়ী িবিধমেত তা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সম্পূণর্ভােব েপাড়ােনা হেব। ২৩ আর
যাজেকর প্রেত্যক ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য সম্পূণর্ভােব েপাড়ােনা হেব; তার
িকছু েখেত হেব না। ২৪ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৫ তুিম
হােরাণ ও তার েছেলেদরেক বল, পােপর জন্য বিলর এই ব্যবস্থা;
েয জায়গায় েহামবিলর জন্য হত্যা করা হয়, েস জায়গায়
সদাপ্রভুর সামেন পােপর জন্য বিলরও হত্যা হেব; তা অিত
পিবত্র। ২৬ েয যাজক পােপর জন্য তা উৎসগর্ কের, েস তা খােব;

সমাগম-তঁাবু প্রাঙ্গেণ েকান পিবত্র জায়গায় তা েখেত হেব। ২৭ েয
েকউ তার মাংস েছােব তার পিবত্র হওয়া চাই এবং তার রেক্তর
িছেট যিদ েকােনা কাপেড় লােগ, তেব তুিম, যােত ঐ রেক্তর িছেট
লােগ, তা পিবত্র জায়গায় েধােব। ২৮ আর েয মািটর পােত্র তা
রান্না করা হয়, তা েভেঙ েফলেত হেব; যিদ িপতেলর পােত্র তা
রান্না করা যায়, তেব তা জেল েমেজ পিরস্কার করেত হেব।
২৯ যাজকেদর মেধ্য সব পুরুষ তা েখেত পারেব; তা অিত পিবত্র।
৩০ িকন্তু পিবত্র জায়গায় প্রায়িশ্চত্ত করেত েয েকােনা পােপর
জন্য বিলর রক্ত সমাগম-তঁাবু েভতের আনা হেব, তা েখেত হেব
না, আগুেন পুিড়েয় িদেত হেব।

অপরােধর বিলর এই ব্যবস্থা; তা অিত পিবত্র। ২ েয
জায়গায় েলােকরা েহামবিল হত্যা কের, েসই জায়গায়

অপরােধর বিল হত্যা করেব এবং যাজক েবিদর ওপের
চািরিদেক তার রক্ত ছিড়েয় েদেব। ৩ আর বিলর সমস্ত েমদ
উৎসগর্ করেব, েলজ ও ঢাকা েমদ ৪ এবং দিুট িকডিন ও তার
পের অবিস্থত পাশ্বর্স্থ েমদ, দিুট িকডিনর সেঙ্গ যকৃেতর ওপের
অবিস্থত েঢেক রাখা িজিনস বাদ েদেব। ৫ আর যাজক সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আগুেনর ৈতরী উপহােরর জেন্য েবিদর ওপের এই সব
েপাড়ােব; এিট অপরােধর বিল। ৬ যাজকেদর মেধ্য সমস্ত পুরুষ
তা খােব, েকােনা পিবত্র জায়গায় তা েখেত হেব; কারণ এিট
অিত পিবত্র। ৭ পােপর বিল েযমন, অপরােধর বিলও েসরকম;
উভেয়রই এক ব্যবস্থা; েয যাজক তার মাধ্যেম প্রায়িশ্চত্ত কের,
তা তারই হেব। ৮ আর েয যাজক কােরা েহামবিল উৎসগর্ কের,
েসই যাজক তার উত্সগর্ করা েহামবিলর চামড়া পােব ৯ এবং
উনােন িকংবা চাটুেত িকম্বা েলাহার চাটুেত েসঁকা সব শস্য
ৈনেবদ্য, েস সব উৎসগর্কারী যাজেকর হেব। ১০ েতল েমশােনা
িকংবা শুকেনা শস্য ৈনেবদ্য সব সমানভােব হােরােণর সব
বংেশর হেব। ১১ আর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উত্সগর্ করা
মঙ্গালাথর্ক বিলর এই ব্যবস্থা। ১২ েকউ যিদ ধন্যবােদর বিল
আেন, তেব েস তার সেঙ্গ েতল েমশােনা খািমহীন রুিট, ৈতলাক্ত
খািমহীন শক্ত রুিট, ৈতলিসক্ত সূক্ষ্ম সূিজ ও ৈতলাক্ত িপেঠ
উত্সগর্ করেব। ১৩ েস মঙ্গলাথর্ক স্তববিলর সেঙ্গ তাড়ীযুক্ত রুিট
িনেয় উপহার েদেব। ১৪ আর েস তা েথেক, অথর্াৎ প্রেত্যক
উপহার েথেক, প্রেত্যকিট েথেক এক একিট টুকেরা িনেয় উত্সগর্
করা উপহাররূেপ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উত্সগর্ করেব; েয যাজক
মঙ্গেলর জন্য বিলর রক্ত িছঁটােব, েস তা পােব। ১৫ আর মঙ্গেলর
জন্য স্তববিলর মাংস উৎসেগর্র িদেনই েখেত হেব; তার িকছুই
সকাল পযর্ন্ত রাখেত হেব না। ১৬ িকন্তু তার উপহােরর বিল যিদ
মানত অথবা েস্বচ্ছায় েদওয়া উপহার হয়, তেব বিল উৎসেগর্র
িদেন তা েখেত হেব এবং পরিদেনও তার বািক অংশ খাওয়া
যােব। ১৭ িকন্তু তৃতীয় িদেন বিলর বািক মাংস আগুেন পুিড়েয়
িদেত হেব। ১৮ যিদ তৃতীয় িদেন তার মঙ্গেলর জন্য বিলর অল্প
মাংস খাওয়া যায়, তেব েসই বিল গ্রাহ্য হেব না এবং েসই বিল
উৎসগর্কারীর পেক্ষ গ্রহণ করা হেব না, তা ঘৃণার িজিনস হেব
এবং েয তা খায়, েস িনেজর অপরাধ বহন করেব। ১৯ আর
েকােনা অশুিচ িজিনেস েয মাংস স্পশর্ হয়, তা খাওয়া হেব না,
আগুেন পুিড়েয় িদেত হেব। অন্য মাংস প্রেত্যক শুচী েলােকর
খাবার। ২০ িকন্তু েয েকউ অশুিচ েথেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
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উত্সগর্ করা মঙ্গেলর জন্য বিলর মাংস খায়, েস েলাক িনেজর
েলাকেদর মেধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব। ২১ আর যিদ েকউ েকােনা
অশুিচ বস্তু, অথর্াৎ মানুেষর অশুিচ িজিনস িকংবা অশুিচ পশু
িকংবা েকােনা অশুিচ ঘৃণার িজিনস স্পশর্ কের সদাপ্রভু িবষেয়
মঙ্গেলর জন্য বিলর মাংস খায়, তেব েসই েলাক িনেজর
েলাকেদর মেধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব।” ২২ আর েমািশেক বলেলন,
২৩ “তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, ‘েতামরা ষঁাড় অথবা েভড়া
অথবা ছাগেলর েমদ েখও না ২৪ এবং িনেজ েথেক মারা যাওয়া
িকংবা পশুর মাধ্যেম িছন্নিভন্ন হওয়া পশুর েমদ অন্য কােজ
ব্যবহার করেব; িকন্তু েকােনাভােব তা খােব না; ২৫ কারণ েয
েকােনা পশু েথেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার
উৎসগর্ করা যায়, েসই পশুর েমদ েয েকউ খােব, েসই েলাক
িনেজর েলাকেদর মেধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব। ২৬ আর েতামােদর
েকােনা বসবােসর জায়গায় েতামরা েকােনা পশুর িকংবা পািখর
রক্ত েখও না। ২৭ েয েকউ েকােনা রক্ত খায়, েসই েলাক িনেজর
েলাকেদর মেধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব।’” ২৮ আর সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, ২৯ “তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, ‘েয ব্যিক্ত
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মঙ্গেলর জন্য বিল উৎসগর্ কের, েসই ব্যিক্ত
তার বিল েথেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনজ উপহার আিনেব।
৩০ ফেল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার অথর্াৎ বেক্ষর
সেঙ্গ েমদ িনেজর হােত আনেব; তােত েসই বেক্ষর ৈনেবেদ্যর
জেন্য সদাপ্রভুর সামেন তুলেব। ৩১ আর যাজক েবিদর ওপের
েসই েমদ েপাড়ােব, িকন্তু বক্ষ হােরােণর ও তার েছেলেদর হেব।
৩২ আর েতামরা িনেজেদর মঙ্গেলর জন্য বিলর ডান জঙ্ঘা
উেত্তালনীয় উপহার িহসােব যাজকেক েদেব। ৩৩ হােরােণর
েছেলেদর মেধ্য েয েকউ মঙ্গেলর জন্য বিলর রক্ত ও েমদ উৎসগর্
কের, েস িনেজর অংশ িহসােব তার ডান জঙ্ঘা পােব। ৩৪ কারণ
ইস্রােয়ল সন্তানেদর েথেক আিম মঙ্গেলর জন্য বিলর ৈনেবেদ্যর
জেন্য বক্ষ ও উেত্তালনীয় ৈনেবেদ্যর জেন্য জঙ্ঘা িনেয় ইস্রােয়ল
সন্তানেদর েদওয়া বেল সবসমেয়র অিধকার িহসােব তা হােরাণ
যাজক ও তার েছেলেদরেক িদলাম। ৩৫ েয িদেন তারা সদাপ্রভুর
যাজেকর কাজ করেত িনযুক্ত হয়, েসই িদন েথেক সদাপ্রভুর
আগুেনর ৈতরী উপহার েথেক এটাই হােরােণর ও তার েছেলেদর
জন্য অংশ। ৩৬ সদাপ্রভু তােদর অিভেষক িদেন বংশানুক্রেম
ইস্রােয়ল সন্তানেদর েদওয়া বেল সবসমেয়র অিধকার িহসােব
এটা তােদরেক িদেত আেদশ করেলন। ৩৭ েহােমর, শস্য
ৈনেবেদ্যর, পােপর বিলর, অপরােধর বিলর, অিভেষেকর ও
মঙ্গেলর জন্য বিলর এই ব্যবস্থা। ৩৮ সদাপ্রভু েয িদন সীনয়
মরুভূিমেত ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজেদর
উপহার উৎসগর্ করেত আেদশ িদেলন, েসই িদন সীনয় পবর্েত
েমািশেক এই িবষেয়র আেদশ িদেলন’।”

হােরাণ ও তা ার েছেলেদর অিভেষক।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণেক ও
তার সেঙ্গ তার েছেলেদরেক এবং েপাশাক সব,

অিভেষেকর জন্য েতল ও পােপর বিলর েগাবত্স, দিুট েমষ ও
খািম ছাড়া রুিটর ডািল সেঙ্গ নাও, ৩ আর সমাগম তঁাবুর প্রেবশ
দরজার সামেন সমস্ত মণ্ডলীেক জেড়া কর।” ৪ তােত েমািশ

সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের েসরকম করেলন এবং সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ দরজার সামেন মণ্ডলী জেড়া হল। ৫ তখন েমািশ
মণ্ডলীেক বলেলন, “সদাপ্রভু এই কাজ করেত আেদশ িদেলন।”
৬ পের েমািশ হােরাণ ও তঁার েছেলেদরেক কােছ এেন জেল স্নান
করােলন। ৭ আর হােরাণেক পিরচ্ছদ পরােলন, েকামরবন্ধেন
বঁাধেলন, তঁার গােয় পিরচ্ছদ ও তঁার ওপের এেফাদ িদেলন এবং
এেফােদর িবনুিন করা েকামরবন্ধেন আবদ্ধ কের তার সেঙ্গ
এেফাদখািন বঁাধেলন। ৮ আর তঁার বেক্ষ বুকপাটা িদেলন এবং
বুকপাটায় ঊরীম ও তুম্মীম বঁাধেলন। ৯ আর তঁার মাথায় পাগিড়
িদেলন ও তঁার কপােল পাগিড়র ওপের েসানার পােতর পিবত্র
মুকুট িদেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।
১০ পের েমািশ অিভেষেকর জন্য েতল িনেয় আবাস ও তার মেধ্য
অবিস্থত সব িজিনস অিভেষক কের পিবত্র করেলন। ১১ আর
তার িকছু িনেয় েবিদর ওপের সাত বার িছঁিটেয় িদেলন এবং
েবিদ ও েসই সম্মন্ধীয় সব পাত্র, পিরষ্কার করার পাত্র ও তার
িভিত্ত পিবত্র করার জেন্য অিভেষক করেলন। ১২ পের
অিভেষেকর জন্য েতেলর িকছুটা হােরােণর মাথায় েঢেল তঁােক
পিবত্র করার জেন্য অিভেষক করেলন। ১৩ েমািশ হােরােণর
েছেলেদরেক কােছ এেন তােদরেকও পিরচ্ছদ পরােলন,
েকামরবন্ধেন বঁাধেলন ও তােদর মাথায় মাথার আবরণ েবঁেধ
িদেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ১৪ েমািশ
পােপর বিলর ষঁাড় জন্য আনেলন এবং হােরাণ ও তঁার েছেলরা
েসই পােপর বিলর জন্য ষঁােড়র মাথায় হাত বািড়েয় িদেলন।
১৫ তখন িতিন তা হত্যা করেলন এবং েমািশ তার রক্ত িনেয়,
আঙ্গেুলর মাধ্যেম েবিদর চারিদেক শৃেঙ্গ িদেয় েবিদেক শুদ্ধ
করেলন এবং েবিদর িভিত্তেত রক্ত েঢেল িদেলন ও তার জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করার জেন্য তা পিবত্র করেলন। ১৬ পের িতিন অেন্ত্রর
উপের অবিস্থত সমস্ত েমদ ও যকৃেতর ফুসফুস এবং দিুট িকডিন
ও তার েমদ িনেলন ও েমািশ তা েবিদর ওপের েপাড়ােলন।
১৭ আর িতিন চামড়া, মাংস ও েগাবর শুদ্ধ ষঁাড়িট িনেয় িগেয়
িশিবেরর বাইের আগুেন পুিড়েয় িদেলন; েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ১৮ পের িতিন েহামবিলর জন্য
েমষিট আনেলন; আর হােরাণ ও তঁার েছেলরা েসই েমেষর
মাথায় হাত বািড়েয় িদেলন। ১৯ আর িতিন তা হত্যা করেলন
এবং েমািশ েবিদর ওপের চারিদেক তার রক্ত িছঁটােলন। ২০ আর
িতিন েমষিট টুকেরা টুকেরা করেলন এবং েমািশ তার মাথা,
টুকেরাগুিল ও েমদ েপাড়ােলন। ২১ পের িতিন তার অন্ত্র ও পা
জেল ধুেলন এবং েমািশ পুেরা েমষিট েবিদর ওপের েপাড়ােলন;
এটা সুগেন্ধর েহামবিল; এটা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী
উপহার; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ২২ পের
িতিন িদ্বতীয় েমষ অথর্াৎ উত্সগর্ করার জন্য েমষিট আনেলন
এবং হােরাণ ও তঁার েছেলরা ঐ েমেষর মাথায় হাত বািড়েয়
িদেলন। ২৩ আর িতিন তােক হত্যা করেলন এবং েমািশ তঁার
িকছুটা রক্ত িনেয় হােরােণর ডান কােনর প্রােন্ত ও ডান হােতর
বুেড়া আঙ্গেুলর ওপের এবং তার ডান পােয়র বুেড়া আঙ্গেুলর
ওপের িদেলন। ২৪ িতিন হােরােণর েছেলেদরেক কােছ আনেলন
ও েমািশ েসই রেক্তর িকছুটা িনেয় তােদর ডান কােনর প্রােন্ত,
ডান হােতর বুেড়া আঙ্গেুলর ওপের ও ডান পােয়র বুেড়া
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আঙ্গেুলর ওপের িদেলন এবং পের েমািশ বািক রক্ত েবিদর
ওপের চারিদেক িছঁটােলন। ২৫ িতিন েমদ ও েলজ এবং অেন্ত্রর
ওপের অবিস্থত সমস্ত েমদ ও যকৃেতর ওপের অবিস্থত ফুসফুস
এবং দিুট িকডিন, তার েমদ ও ডান জঙ্ঘা িনেলন। ২৬ পের
সদাপ্রভুর সামেন অবিস্থত খািম ছাড়া রুিটর ঝুিড় েথেক একিট
খািম ছাড়া িপষ্টক, ৈতলাক্ত রুিটর একিট িপষ্টক ও একিট
সরুচাকলী িনেয় ঐ েমেদর ও ডান জঙ্ঘার ওপের রাখেলন।
২৭ হােরােণর ও তঁার েছেলেদর হােত েস সব িদেয় সদাপ্রভুর
সামেন েদালনীয় ৈনেবেদ্যর জন্য েদালােলন। ২৮ পের েমািশ
তােদর হাত েথেক েস সব িনেয় েবিদেত েহামবিলর ওপের
েপাড়ােলন; এই সব সুগেন্ধর, উত্সেগর্র ৈনেবদ্য, এটা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহার হল। ২৯ েমািশ বক্ষ িনেয়
সদাপ্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবেদ্যর জন্য েদালােলন; এটা
উত্সেগর্র েমষ েথেক েমািশর অংশ হল; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আেদশ িদেয়িছেলন। ৩০ পের েমািশ অিভেষেকর জন্য েতল
েথেক ও েবিদর ওপের অবিস্থত রক্ত েথেক িকছুটা িনেয়
হােরােণর উপের, তঁার েপাশােকর ওপের এবং েসই সেঙ্গ তঁার
েছেলেদর ওপের ও তােদর েপাশােকর ওপের িছঁিটেয় িদেয়
হােরাণেক ও তঁার েপাশাক সব এবং েসই সেঙ্গ তঁার
েছেলেদরেকও তােদর েপাশাক সব পিবত্র করেলন। ৩১ পের
েমািশ হােরাণ ও তঁার েছেলেদরেক বলেলন, “েতামরা সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ দরজায় মাংস িসদ্ধ কর এবং হােরাণ ও তঁার
েছেলরা তা খােবন, আমার এই আেদশ অনুসাের েতামরা েসই
জায়গায় তা এবং উত্সেগর্র ঝুিড়েত অবিস্থত রুিট খাও।
৩২ পের বািক মাংস ও রুিট িনেয় আগুেন পুিড়েয় দাও। ৩৩ আর
েতামরা সাত িদন, অথর্াৎ েতামােদর উত্সেগর্র েশষ িদন পযর্ন্ত,
সমাগম তঁাবুর দরজা েথেক েবর হেয়া না; কারণ িতিন সাত িদন
েতামােদর পিবত্র করেবন। ৩৪ আজ েযমন করা িগেয়েছ,
েতামােদর জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জেন্য েসরকম করার আেদশ
সদাপ্রভু িদেয়েছন। ৩৫ েতামরা েযন মারা না পড়, এই জন্য সাত
িদন পযর্ন্ত সমাগম তঁাবুর দরজায় িদন রাত থাকেব এবং
সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করেব; কারণ আিম এরকম আেদশ
েপেয়িছ।” ৩৬ সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম েযমন আেদশ
কেরিছেলন, হােরাণ ও তঁার েছেলরা েস সবই পালন করেলন।

পের অষ্টম িদেন েমািশ হােরাণ ও তঁার েছেলেদরেক
এবং ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদরেক ডাকেলন। ২ তখন িতিন

হােরাণেক বলেলন, তুিম পােপর বিলর জন্য িনেদর্ াষ এক পুরুষ
গরুর বাচ্চা ও েহামবিলর জন্য িনেদর্ াষ এক েভড়া িনেয়
সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত কর। ৩ আর ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক
বল, েতামরা সদাপ্রভুর সামেন বিল েদওয়ার জন্য পােপর বিলর
জন্য এক ছাগল, েহামবিলর জন্য এক বছেরর িনেদর্ াষ এক
গরুর বাছুর ও এক েভড়ার বাচ্চা ৪ এবং মঙ্গেলর বিলর জন্য
এক ষঁাড় ও এক েভড়া এবং েতল েমশােনা ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য েনেব;
কারণ আজ সদাপ্রভু েতামােদরেক দশর্ন েদেবন। ৫ তখন তারা
েমািশর আজ্ঞানুসাের এই সব সমাগম-তঁাবুর সামেন আনল,
আর সব মণ্ডলী িনকটবত্তর্ী হেয় সদাপ্রভুর সামেন দঁাড়াল। ৬ পের
েমািশ বলেলন, সদাপ্রভু েতামােদরেক এই কাজ করেত আজ্ঞা
কেরেছন, এটা করেল েতামােদর প্রিত সদাপ্রভু প্রতাপ প্রকাশ

পােব। ৭ তখন েমািশ হােরাণেক বলেলন, তুিম েবিদর কােছ যাও,
েতামার পােপর জন্য বিল ও েহামবিল উৎসগর্ কর, িনেজর ও
েলাকেদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কর; আর েলাকেদর উপহার উত্সগর্
কের তােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কর; েযমন সদাপ্রভু আজ্ঞা
িদেয়িছেলন। ৮ তােত হােরাণ েবিদর কােছ িগেয় িনেজর জন্য
পােপর বিলর জন্য গরুর বাচ্চা হত্যা করেলন। ৯ পের হােরােণর
েছেলরা তঁার কােছ তার রক্ত আনেলন ও িতিন িনেজর আঙুল
রেক্ত ডুিবেয় েবিদর িশং-এর ওপের িদেলন এবং বািক রক্ত
েবিদর মূেল ঢালেলন। ১০ আর পােপর জন্য বিলর েমদ, েমিটয়া
ও যকৃেতর ওপেরর অংশ ফুসফুস েবিদর উপের েপাড়ােলন;
েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদেয়িছেলন। ১১ িকন্তু তার মাংস
ও চম্মর্ িশিবেরর বাইের আগুেন পুিড়েয় িদেলন। ১২ পের িতিন
েহােমর জন্য বিল হত্যা করেলন এবং হােরােণর েছেলরা তঁার
কােছ তার রক্ত আনেল িতিন েবিদর চািরিদেক তা িছিটেয়
িদেলন। ১৩ পের তারা েহামবিলর মাংেসর টুকেরা ও মাথা সব
তঁার কােছ আনেলন; িতিন েসই সব েবিদর ওপের েপাড়ােলন।
১৪ পের তার অন্ত্র ও পা ধুেয় েবিদেত েহামবিলর ওপের
েপাড়ােলন। ১৫ পের িতিন েলাকেদর উপহার কােছ আনেলন
এবং েলাকেদর জন্য পােপর বিলর ছাগল িনেয় প্রথমটার মত
হত্যা কের পােপর জন্য উৎসগর্ করেলন। ১৬ পের িতিন েহামবিল
এেন িবিধমেত উৎসগর্ করেলন। ১৭ আর ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য এেন তার
এক মুেঠা িনেয় েবিদর ওপের েপাড়ােলন। এছাড়া িতিন
সকােলর েহামবিল দান করেলন। ১৮ পের িতিন েলাকেদর
মঙ্গেলর জন্য বিল ঐ ষঁাড় ও েভড়া হত্যা করেলন এবং
হােরােণর েছেলরা তঁার কােছ তার রক্ত আনেল িতিন েবিদর
ওপের চািরিদেক তা িছিটেয় িদেলন। ১৯ পের ষঁােড়র েমদ ও
েভড়ার লাঙ্গলূ এবং অেন্ত্রর ও েমিটয়ার উপিরস্থ েমদ ও যকৃেতর
ওপেরর ভাগ ফুসফুস, ২০ এই সব েমদ িনেয় দইু বুেকর ওপের
রাখেলন ও েবিদর ওপের েসই েমদ েপাড়ােলন। ২১ আর হােরাণ
সদাপ্রভুর সামেন দইু বুক ও ডানিদেকর উরু েদালনীয়
ৈনেবদ্যরূেপ েদালােলন; েযমন েমািশ আজ্ঞা িদেয়িছেলন।
২২ পের হােরাণ েলাকেদর িদেক িনেজর হাত বািড়েয় তােদরেক
আশীবর্াদ করেলন; আর িতিন পােপর জন্য বিল, েহামবিল ও
মঙ্গেলর জন্য বিল উৎসগর্ কের েনেম এেলন। ২৩ পের েমািশ ও
হােরাণ সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ করেলন, পের বাইের এেস
েলাকেদরেক আশীবর্াদ করেলন; তখন সব েলােকর কােছ
সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ েপল। ২৪ আর সদাপ্রভুর সামেন েথেক
আগুন েবিরেয় েবিদর ওপেরর েহামবিল ও েমদ ছাই করল; তা
েদেখ সব েলাক আনেন্দর িচত্কার কের উপুড় হেয় পড়ল।

নাদব ও অবীহূর পাপ ও শািস্ত।

আর হােরােণর েছেল নাদব ও অবীহূ িনেজর িনেজর
ধুনুিচ িনেয় তােত আগুন রাখল ও তার ওপের ধূপ

িদেয় সদাপ্রভুর সামেন তঁার আজ্ঞার িবপরীেত অদু্ভত আগুন
উৎসগর্ করল। ২ তােত সদাপ্রভুর সামেন েথেক আগুন েবিরেয়
তােদরেক গ্রাস করল, তারা সদাপ্রভুর সামেন প্রাণত্যাগ করল।
৩ তখন েমািশ হােরাণেক বলেলন, সদাপ্রভু েতা এটাই
বেলিছেলন, িতিন বেলিছেলন, যারা আমার কােছ আেস, তােদর
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মেধ্য আিম অবশ্য পিবত্রভােব মান্য হব ও সব েলােকর সামেন
েগৗরবািন্বত হব। তখন হােরাণ চুপ কের থাকেলন। ৪ পের েমািশ
হােরােণর বাবার মত উষীেয়েলর েছেল মীশােয়ল ও
ইলীষাফণেক েডেক বলেলন, কােছ এেস েতামােদর ঐ দইু জন
ভাইেক তুেল পিবত্র জায়গার সামেন েথেক িশিবেরর বাইের িনেয়
যাও। ৫ তােত তারা কােছ িগেয় জামা শুদ্ধ তােদরেক তুেল
িশিবেরর বাইের িনেয় েগল; েযমন েমািশ বেলিছেলন। ৬ পের
েমািশ হােরাণেক ও তঁার দইু েছেল ইলীয়াসর ও ঈথামরেক
বলেলন, েতামরা েযন মারা না পড় ও সব মণ্ডলীর প্রিত েযন রাগ
না হয়, এই জন্য েতামরা িনেজর িনেজর মাথা ন্যাড়া েকােরা না
ও িনেজর িনেজর কাপড় িছঁড় না; িকন্তু েতামােদর ভাইেয়রা,
অথর্াৎ সমস্ত ইস্রােয়ল-কুল, সদাপ্রভুর করা আগুেন েশাক
করুক। ৭ আর েতামরা েযন মারা না পড়, এই জন্য সমাগম-
তঁাবুর দরজার বাইের েযও না, কারণ েতামােদর গােয় সদাপ্রভুর
অিভেষক-েতল আেছ। তােত তঁারা েমািশর বাক্য অনুসাের েস
রকম করেলন। ৮ পের সদাপ্রভু হােরাণেক বলেলন, েতামরা েযন
মারা না পড়, ৯ এইজন্য েয সমেয় তুিম িকংবা েতামার েছেলরা
সমাগম-তঁাবুেত ঢুকেব, েস সমেয় আঙ্গরুরস িক মদ ্পান েকােরা
না; এটা পুরুষানুক্রেম েতামােদর পালনীয় িচরস্থায়ী িবিধ।
১০ তােত েতামরা পিবত্র ও সামান্য িবষেয়র এবং শুচী ও অশুিচ
িবষেয়র তফাৎ করেত ১১ এবং সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম
ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক েয সব িবিধ িদেয়েছন, তােদরেক িশক্ষা
িদেত পারেব। ১২ পের েমািশ হােরাণেক ও তঁার অবিশষ্ট দইু
েছেল ইলীয়াসর ও ঈথামরেক বলেলন, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
আগুেনর ৈতরী উপহােরর অবিশষ্ট েয খাওয়ার ৈনেবদ্য আেছ,
তা িনেয় িগেয় েতামরা েবিদর পােশ িবনা তাড়ীেত খাও, কারণ
তা অিত পিবত্র। ১৩ েকান পিবত্র জায়গায় তা খােব; কারণ
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী উপহােরর মেধ্য তাই েতামার ও
েতামার েছেলেদর পাওনা অংশ; কারণ আিম এই আজ্ঞা
েপেয়িছ। ১৪ আর উন্নীত বুক ও উরু তুিম ও েতামার েছেল
েমেয়রা েকােনা শুচী জায়গায় খােব, কারণ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
মঙ্গেলর জন্য বিলদান েথেক তা েতামার ও েতামার েছেলেদর
পাওনা অংশ বেল েদওয়া হেয়েছ। ১৫ তারা হবনীয় েমেদর সেঙ্গ
উন্নত উরু ও বুক ৈনেবদ্য বেল সদাপ্রভুর সামেন েদালাবার জন্য
আনেব; তা েতামার ও েতামার েছেলেদর িচরস্থায়ী অিধকার
হেব; েযমন সদাপ্রভু আজ্ঞা কেরেছন। ১৬ পের েমািশ যত্নপূব্বর্ক
পােপর জন্য ছাগেলর েখঁাজ করেলন, আর েদখ, তা পুিড়েয়
েদওয়া হেয়িছল; েসই জন্য িতিন হােরােণর বাকী দইু েছেল
ইলীয়াসর ও ঈথামেরর ওপর েরেগ িগেয় বলেলন, ১৭ েসই
পােপর জন্য েদওয়া বিল েতামরা পিবত্র জায়গায় খাওিন েকন?
তা েতা অিত পিবত্র এবং মণ্ডলীর অপরাধ বহন কের সদাপ্রভুর
সামেন প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য তা িতিন েতামােদরেক িদেয়েছন।
১৮ েদখ, িভতের পিবত্র জায়গায় তঁার রক্ত আনা হয়িন; আমার
আজ্ঞানুসাের পিবত্র জায়গায় তা খাওয়া েতামােদর কতর্ ব্য িছল।
১৯ তখন হােরাণ েমািশেক বলেলন, েদখ, ওরা আজ সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িনেজর িনেজর পােপর জন্য বিল ও িনেজর িনেজর
েহামবিল উৎসগর্ কেরেছ, আর আমার ওপর এ রকম হল; যিদ
আিম আজ পােপর জন্য েদওয়া বিল েখতাম, তেব সদাপ্রভুর

েচােখ তা িক ভাল েবাধ হত? ২০ েমািশ যখন এটা শুনেলন, তঁার
েচােখ ভাল েবাধ হল।

খাবার, আহােরর অেযাগ্য জীেবর িনণর্য়।

আর সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন,
২ “েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, ভূচর সমস্ত

পশুর মেধ্য এই সব জীব েতামােদর খাদ্য হেব। ৩ পশুেদর মেধ্য
েয েকােনা পশু সম্পূণর্ দইু টুকেরা খুরিবিশষ্ট ও জাবর কােট, তা
েতামরা েখেত পার। ৪ িকন্তু যারা জাবর কােট, িকংবা দইু টুকেরা
খুরিবিশষ্ট, তােদর মেধ্য েতামরা এই এই পশু খােব না। উট
েতামােদর পেক্ষ অশুিচ, কারণ েস জাবর কােট বেট, িকন্তু দইু
টুকেরা খুরিবিশষ্ট নয়। ৫ আর শাফন েতামােদর পেক্ষ অশুিচ,
কারণ েস জাবর কােট, িকন্তু দইু টুকেরা খুরিবিশষ্ট নয় ৬ এবং
খরেগাশ েতামােদর পেক্ষ অশুিচ, কারণ েস জাবর কােট, িকন্তু
দইু টুকেরা খুরিবিশষ্ট নয়। ৭ আর শূকর েতামােদর পেক্ষ অশুিচ,
কারণ েস সম্পূণর্রূেপ দইু টুকেরা খুরিবিশষ্ট বেট, িকন্তু জাবর
কােট না। ৮ েতামরা তােদর মাংস েখও না এবং তােদর মৃতেদহও
স্পশর্ েকােরা না; তারা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ। ৯ জেল বাস
করা জন্তুেদর মেধ্য েতামরা এই সব েখেত পার; সমুেদ্র িক
নদীেত অবিস্থত জন্তুর মেধ্য ডানা ও আঁশিবিশষ্ট জন্তু েতামােদর
খাদ্য। ১০ িকন্তু সমুেদ্র িক নদীেত অবিস্থত জলচরেদর মেধ্য,
জেল অবিস্থত যাবতীয় প্রাণীর মেধ্য যারা ডানা ও আঁশিবিশষ্ট
নয়, তারা েতামােদর পেক্ষ ঘৃিণত। ১১ তারা েতামােদর জেন্য
ঘৃিণত হেব; েতামরা তােদর মাংস খােব না, তােদর মৃতেদহও ঘৃণা
করেব। ১২ জলজ জন্তুর মেধ্য যােদর ডানা ও আঁশ নাই, েস
সবই েতামােদর জেন্য ঘৃিণত। ১৩ আর পািখেদর মেধ্য এই সব
েতামােদর জেন্য ঘৃিণত হেব; এ সব অখাদ্য, এ সব ঘৃিণত; ঈগল,
শকুন, ১৪ িচল ও েয েকােনা বাজপািখ ১৫ এবং িবিভন্ন ধরেনর
কাক, ১৬ উটপািখ, রািত্রেশ্যন ও গাংিচল এবং িনেজেদর জািত
অনুসাের েশ্যন, ১৭ েপঁচা, মাছরাঙ্গা ও মহােপঁচা, ১৮ দীঘর্গল হঁাস,
পািনেভলা ও শকুনী, ১৯ সারস এবং িনেজেদর জািত অনুসাের
বক, িটিট্টভ ও বাদড়ু। ২০ চার পােয় চলা পতঙ্গ সব েতামােদর
জন্য ঘৃিণত। ২১ তাছাড়া চার পােয় চলা পাখনািবিশষ্ট জন্তুর
মেধ্য মািটেত লাফােনার জেন্য যােদর পােয়র নলী দীঘর্, তারা
েতামােদর খাদ্য হেব। ২২ ফেল িনেজেদর জািত অনুসাের
পঙ্গপাল, িনেজেদর জািত অনুসাের িবধ্বংসী পঙ্গপাল,
িনেজেদর জািত অনুসাের িঝঁিঝঁ এবং িনেজেদর জািত অনুসাের
অন্য ফিড়ঙ্গ, এই সব েতামােদর খাদ্য হেব। ২৩ িকন্তু আর সমস্ত
চার পােয় উেড় েবড়ােনা পতঙ্গ েতামােদর জন্য ঘৃিণত। ২৪ এই
সেবর মাধ্যেম েতামরা অশুিচ হেব; েয েকউ তােদর মৃতেদহ
স্পশর্ করেব, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৫ আর েয েকউ
তােদর মৃতেদেহর েকােনা অংশ বেয় িনেয় যােব, েস িনেজর
েপাশাক েধােব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৬ েয সব পশু
সম্পূণর্ভােব দইু টুকেরা খুরিবিশষ্ট না এবং জাবর কােট না, তারা
েতামােদর জেন্য অশুিচ; েয েকউ তােদরেক স্পশর্ কের, েস
অশুিচ হেব। ২৭ আর সমস্ত চার পােয় চলা জন্তুর মেধ্য েয েয
জন্তু থাবার মাধ্যেম চেল, তারা েতামােদর জেন্য অশুিচ; েয েকউ
তােদর শব স্পশর্ করেব, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৮ েয
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েকউ তােদর মৃতেদহ বেয় িনেয় যােব, েস িনেজর েপাশাক েধােব
এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব; তারা েতামােদর জেন্য অশুিচ।
২৯ আর বুেক েহঁেট চলা সরীসৃেপর মেধ্য এই সব েতামােদর
জেন্য অশুিচ; িনেজেদর জািত অনুসাের েবিজ, ইঁদরু ও
িটকিটিক, ৩০ েগাসাপ, নীল িটকিটিক, েমেট িগরিগিট, হিরৎ
িটকিটিক ও বহুরূপী। ৩১ সরীসৃেপর এই সব েতামােদর জেন্য
অশুিচ; এই সব মারা েগেল েয েকউ তােদরেক স্পশর্ করেব, েস
সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৩২ আর তােদর মেধ্য কােরা মৃতেদহ
েয িজিনেসর ওপের পড়েব, েসটাও অশুিচ হেব; কােঠর পাত্র
িকংবা েপাশাক িকংবা চামড়া িকংবা চট, েয েকােনা কােজর
েযাগ্য পাত্র েহাক, তা জেল েডাবােত হেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত
অশুিচ থাকেব; পের শুচী হেব। ৩৩ েকােনা মািটর পােত্রর মেধ্য
তােদর মৃতেদহ পড়েল তার মেধ্য অবিস্থত সব িজিনস অশুিচ
হেব ও েতামরা তা েভেঙ্গ েফলেব। ৩৪ তার মেধ্য অবিস্থত েয
েকােনা খাদ্য সামগ্রীর ওপের জল েদওয়া যায়, তা অশুিচ হেব
এবং এই ধরেনর সব পােত্র সব প্রকার পানীয় িজিনস অশুিচ
হেব। ৩৫ েয েকােনা িজিনেসর ওপের তােদর মৃতেদেহর িকছু
অংশ পেড়, তা অশুিচ হেব এবং যিদ উনােন িকংবা রান্নার পােত্র
পেড়, তেব তা েভেঙ্গ েফলেত হেব; তা অশুিচ, েতামােদর জেন্য
অশুিচ থাকেব। ৩৬ ঝরনা িকংবা েয কুেয়ােত অেনক জল থােক,
তা শুচী হেব; িকন্তু যােত তােদর মৃতেদহ স্পৃষ্ট হেব, তাই অশুিচ
হেব। ৩৭ আর তােদর মৃতেদেহর েকােনা অংশ যিদ েকােনা বপন
করা বীেজ পেড়, তেব তা শুচী থাকেব। ৩৮ িকন্তু বীেজর ওপের
জল থাকেল যিদ তােদর মৃতেদেহর েকােনা অংশ তার ওপের
পেড়, তেব তা েতামােদর জেন্য অশুিচ। ৩৯ আর েতামােদর
খাবার েকােনা পশু মরেল, েয েকউ তার মৃতেদহ স্পশর্ করেব,
েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৪০ আর েয েকউ তার মৃতেদেহর
মাংস খােব, েস িনেজর েপাশাক েধােব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব। ৪১ আর বুেক েহঁেট চলা প্রেত্যক কীট ঘৃিণত; তা অখাদ্য
হেব। ৪২ বুেক েহঁেট চলা েহাক িকংবা চার পােয় িকংবা অেনক
পােয় েহঁেট চলা েহাক, েয েকােনা বুেক েহঁেট চলা কীট েহাক,
েতামরা তা েখও না, তা ঘৃিণত। ৪৩ েকােনা বুেক েহঁেট চলা কীেটর
মাধ্যেম েতামরা িনেজেদরেক ঘৃিণত েকােরা না ও েসই সেবর
মাধ্যেম িনেজেদরেক অশুিচ েকােরা না, পােছ তার মাধ্যেম
অশুিচ হও। ৪৪ কারণ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর; অতএব
েতামরা িনেজেদরেক পিবত্র কর; পিবত্র হও, কারণ আিম
পিবত্র; েতামরা মািটর ওপের চলা েকােনা ধরেনর বুেক েহঁেট
চলা জীেবর মাধ্যেম িনেজেদরেক অপিবত্র েকােরা না। ৪৫ কারণ
আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর হবার জন্য িমশর েদশ েথেক
েতামােদরেক এেনিছ; অতএব েতামরা পিবত্র হেব, কারণ আিম
পিবত্র। ৪৬ পশু, পািখ, জলচর সমস্ত প্রাণীর ও মািটেত বুেক
েহঁেট চলা সমস্ত প্রাণীর িবষেয় এই ব্যবস্থা; ৪৭ এেত শুচী অশুিচ
িজিনেসর ও খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর পাথর্ক্য জানা যায়।”

জন্মদাত্রীর শুচী হবার িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, েয স্ত্রী গভর্ ধারণ কের েছেলর জন্ম

েদয়, েস সাত িদন অশুিচ থাকেব, েযমন মািসক সময়কােলর

অেশৗেচর সমেয়, েতমিন েস অশুিচ থাকেব। ৩ পের অষ্টম িদেন
বালকিটর পুরুষােঙ্গর ত্বকেছদ হেব। ৪ আর েস স্ত্রী েতিত্রশ িদন
পযর্ন্ত িনেজ শুদ্ধকরণ রক্তস্রাব অবস্থায় থাকেব; যতক্ষণ
শুদ্ধকরেণর িদন পূণর্ না হয়, ততক্ষণ েস েকােনা পিবত্র েপাশাক
স্পশর্ করেব না এবং পিবত্র জায়গায় প্রেবশ করেব না। ৫ আর
যিদ েস েমেয়র জন্ম েদয়, তেব েযমন অেশৗেচর সমেয়, েতমিন
দইু সপ্তাহ অশুিচ থাকেব; পের েস েছষিট্ট িদন িনেজর শুদ্ধকরণ
রক্তস্রাব অবস্থায় থাকেব। ৬ পের েছেল িকংবা েমেয়র জেন্মর
শুদ্ধকরেণর িদন সম্পূণর্ হেল েস েহামবিলর জন্য এক বছেরর
একিট েমষ এবং পােপর বিলর জন্য একিট পায়রার শাবক
িকংবা একিট ঘুঘু সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় যাজেকর কােছ
আনেব। ৭ আর যাজক সদাপ্রভুর সামেন তা উৎসগর্ কের েস
স্ত্রীর জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত েস িনেজর রক্তস্রাব েথেক
শুচী হেব। েছেল িকংবা েমেয়র জন্মদাত্রীর জন্য এই ব্যবস্থা।
৮ যিদ েস েমষ আনেত অক্ষম হয়, তেব দিুট ঘুঘু িকংবা দিুট
পায়রার শাবক িনেয় তার একিট েহােমর জেন্য, অন্যিট পােপর
জেন্য েদেব; আর যাজক তার জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, তােত েস
শুচী হেব।”

কুষ্ঠেরােগর িবষেয় িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “যিদ
েকােনা মানুেষর শরীেরর চামড়ায় েশাথ িকংবা েখাস

িকংবা উজ্জ্বল দাগ হয়, আর তা শরীেরর চামড়ায় কুষ্ঠেরােগর
ঘােয়র মেতা হয়, তেব েস হােরাণ যাজেকর কােছ িকংবা তার
েছেল যাজকেদর মেধ্য কােরা কােছ আনা হেব। ৩ পের যাজক
তার শরীেরর চামড়ায় অবিস্থত ঘা েদখেব; যিদ ঘােয়র েলাম
সাদা হেয় থােক এবং ঘা যিদ েদখেত শরীেরর চামড়ার েথেক
িনম্ন মেন হয়, তেব তা কুষ্ঠেরােগর ঘা, তা েদেখ যাজক তােক
অশুিচ বলেব। ৪ আর উজ্জ্বল দাগ যিদ তার শরীেরর চামড়া
সাদা হয়, িকন্তু েদখেত চামড়ার েথেক িনম্ন না হয় এবং তার
েলাম সাদা না হেয় থােক, তেব যার ঘা হেয়েছ, যাজক তােক
সাত িদন আলাদা কের রাখেব। ৫ পের সপ্তম িদেন যাজক তােক
েদখেব; আর েদখ, যিদ তার দিৃষ্টেত ঘা েসরকম থােক, চামড়ায়
ঘা ছিড়েয় না থােক, তেব যাজক তােক আরও সাত িদন আলাদা
কের রাখেব। ৬ আর সপ্তম িদেন যাজক তােক আবার েদখেব;
আর েদখ, যিদ ঘা ভােলা হেয় থােক ও চামড়ায় ছিড়েয় না
থােক, তেব যাজক তােক শুচী বলেব; এিট ফুসকুিড়; পের েস
িনেজর েপাশােক ধুেয় শুচী হেব। ৭ িকন্তু তার পিরষ্কােরর জেন্য
যাজকেক েদখান হেল পর যিদ তার ফুসকুিড় চামড়ায় ছিড়েয়
থােক, তেব আবার যাজকেক েদখােত হেব। ৮ তােত যাজক
েদখেব, আর েদখ, যিদ তার ফুসকুিড় চামড়ায় ছিড়েয় থােক,
তেব যাজক তােক অশুিচ বলেব; তা কুষ্ঠেরাগ। ৯ কােরার
কুষ্ঠেরােগর ঘা হেল েস যাজেকর কােছ আসেব। ১০ পের যাজক
েদখেব; যিদ তার চামড়ায় সাদা েশাথ থােক এবং তার েলাম
সাদা হেয় থােক ও েশােথ কঁাচা মাংস থােক, ১১ তেব তা তার
শরীেরর চামড়ার পুরােনা কুষ্ঠ, আর যাজক তােক অশুিচ বলেব;
আলাদা করেব না; কারণ েস অশুিচ। ১২ আর চামড়ার সবর্ত্র
কুষ্ঠেরাগ ছিড়েয় েগেল যিদ যাজেকর দিৃষ্টেত ঘা িবিশষ্ট ব্যিক্তর
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মাথা েথেক পা পযর্ন্ত সমস্ত চামড়া কুষ্ঠেরােগ আচ্ছন্ন হেয় থােক,
১৩ তেব যাজক তা েদখেব; আর েদখ, যিদ তার সমস্ত শরীর
কুষ্ঠেরােগ আচ্ছন্ন হেয় থােক, তেব েস, যার ঘা হেয়েছ, তােক
শুচী বলেব; তার সবর্াঙ্গই শুল্ক হল, েস শুচী। ১৪ িকন্তু যখন তার
শরীের কঁাচা মাংস প্রকাশ পায়, তখন েস অশুিচ হেব। ১৫ যাজক
তার কঁাচা মাংস েদেখ তােক অশুিচ বলেব; েসই কঁাচা মাংস
অশুিচ; তা কুষ্ঠ। ১৬ আর েস কঁাচা মাংস যিদ আবার সাদা হয়,
তেব েস যাজেকর কােছ যােব, আর যাজক তােক েদখেব;
১৭ আর েদখ, যিদ তার ঘা সাদা হেয় থােক, তেব যাজক, যার ঘা
হেয়েছ, তােক, শুচী বলেব; েস শুচী। ১৮ আর শরীেরর চামড়ায়
ঘা হেয় ভাল হেল পর, ১৯ যিদ েসই ঘােয়র জায়গায় সাদা েশাথ
িকংবা সাদা ও ঈষৎ রক্তবণর্ িচক্কণ িচহ্ন হয়, তেব যাজেকর
কােছ তা েদখােত হেব। ২০ আর যাজক তা েদখেব, আর েদখ,
যিদ তার দিৃষ্টেত তা চামড়ার েথেক িনম্ন েবাধ হয় ও তার েলাম
সাদা হেয় থােক, তেব যাজক তােক অশুিচ বলেব; তা েস্ফাটেক
উৎপন্ন কুষ্ঠেরােগর ঘা। ২১ িকন্তু যিদ যাজক তােত সাদা েলাম না
েদেখ এবং তা চামড়ার েথেক িনম্ন েবাধ না হয় ও মিলন হয়, তেব
যাজক তােক সাত িদন আবদ্ধ কের রাখেব। ২২ পের তা যিদ
চামড়ায় ছিড়েয় যায়, তেব যাজক তােক অশুিচ বলেব; ওটা ঘা।
২৩ িকন্তু যিদ িচক্কণ িচহ্ন িনেজর জায়গায় ও না বােড়, তেব তা
েস্ফাটেকর দাগ; যাজক তােক শুচী বলেব। ২৪ আর যিদ
শরীেরর চামড়া আগুেন পুেড় যায় ও েসই পুেড় যাওয়া জায়গায়
ঈষৎ লালেচ সাদা িকংবা েকবল সাদা দাগ হয়, তেব যাজক তা
েদখেব; ২৫ আর েদখ, দােগ অবিস্থত েলাম যিদ সাদা হয় ও
েদখেত চামড়ার েথেক িনম্ন েবাধ হয়, তেব তা আগুেন পুেড়
উৎপন্ন কুষ্ঠেরাগ; অতএব যাজক তােক অশুিচ বলেব, তা
কুষ্ঠেরােগর ঘা। ২৬ িকন্তু যিদ যাজক েদেখ, দােগ অবিস্থত েলাম
সাদা নয় ও িচহ্ন চামড়ার েথেক িনম্ন নয়, িকন্তু মিলন, তেব
যাজক তােক সাত িদন আবদ্ধ কের রাখেব। ২৭ পের সপ্তম িদেন
যাজক তােক েদখেব; যিদ চামড়ায় ঐ েরাগ ছিড়েয় থােক, তেব
যাজক তােক অশুিচ বলেব; তা কুষ্ঠেরােগর ঘা। ২৮ আর যিদ
দাগ িনেজর জায়গায় থােক, চামড়ায় বৃিদ্ধ না পায়, িকন্তু মিলন
হয়, তেব তা পুেড় যাওয়া জায়গার েশাথ; যাজক তােক শুচী
বলেব, কারণ তা আগুেন েপাড়া ক্ষেতর িচহ্ন। ২৯ আর পুরুেষর
িকংবা স্ত্রীর মাথায় বা দািড়েত ঘা হেল যাজক েসই ঘা েদখেব;
৩০ আর েদখ যিদ তা েদখেত চামড়ার েথেক িনম্ন েবাধ হয় ও
হলুদ রেঙর সূক্ষ্ম েলাম থােক, তেব যাজক তােক অশুিচ বলেব;
ওটা ছুিল, উহা মাথার বা দািড়র কুষ্ঠ। ৩১ আর যাজক যিদ
ছুিলর ঘা েদেখ, আর েদখ, তার দিৃষ্টেত তা চামড়ার েথেক িনম্ন
না হয় ও তােত কােলা েলাম নাই, তেব যাজক েসই ছুিলর ঘা
িবিশষ্ট ব্যিক্তেক সাত িদন আবদ্ধ কের রাখেব। ৩২ পের সপ্তম
িদেন যাজক ঘা েদখেব; আর েদখ, যিদ েসই ছুিল েবেড় না থােক
ও তােত হলুদ রেঙর েলাম না হেয় থােক এবং েদখেত চামড়ার
েথেক ছুিল িনম্ন েবাধ না হয়, ৩৩ তেব েস ন্যাড়া হেব, িকন্তু ছুিলর
জায়গা ন্যাড়া করা যােব না; পের যাজক ঐ ছুিল িবিশষ্ট
ব্যিক্তেক আর সাত িদন আবদ্ধ কের রাখেব। ৩৪ আর সাত িদেন
যাজক েসই ছুিল েদখেব; আর েদখ, যিদ েসই ছুিল চামড়ায়
েবেড় না থােক ও েদখেত চামড়ার েথেক িনম্ন না হেয় থােক, তেব

যাজক তােক শুচী বলেব; পের েস িনেজর েপাশাক ধুেয় শুচী
হেব। ৩৫ আর শুচী হেল পর যিদ তার চামড়ায় েসই ছুিল ছিড়েয়
যায়, তেব যাজক তােক েদখেব; ৩৬ আর েদখ, যিদ তার চামড়ায়
ছুিল েবেড় থােক, তেব যাজক হলুদ রেঙর েলােমর েখঁাজ করেব
না; েস অশুিচ। ৩৭ িকন্তু তার দিৃষ্টেত যিদ ছুিল না েবেড় থােক ও
তােত কােলা েলাম উেঠ থােক, তেব েসই ছুিলর উপশম হেয়েছ,
েস শুচী; যাজক তােক শুচী বলেব। ৩৮ আর যিদ েকােনা
পুরুেষর িকংবা স্ত্রীর শরীেরর চামড়ার জায়গায় দাগ অথর্াৎ সাদা
দাগ হয়, তেব যাজক তা েদখেব; ৩৯ আর েদখ, যিদ তার চামড়া
েথেক েবর হওয়া দাগ মিলন সাদা হয়, তেব তা চামড়ায় উৎপন্ন
িনেদর্ াষ েস্ফাটক; েস শুচী। ৪০ আর েয মানুেষর চুল মাথা েথেক
ঝের পেড়, েস েনড়া, েস শুচী। ৪১ আর যার চুল মাথার েশষ
েথেক ঝের পেড়, েস কপােল েনড়া, েস শুচী। ৪২ িকন্তু যিদ েনড়া
মাথায় িক েনড়া কপােল ঈষৎ রক্তিমিশ্রত সাদা ঘা হয়, তেব তা
তার েনড়া মাথায় িকংবা েনড়া কপােল েবর হওয়া কুষ্ঠ।
৪৩ যাজক তােক েদখেব; আর েদখ, যিদ শরীেরর চামড়ায়
অবিস্থত কুেষ্ঠর মেতা েনড়া মাথায় িকংবা েনড়া কপােল ঈষৎ
রক্তিমিশ্রত সাদা ঘা হেয় থােক, তেব েস কুষ্ঠী, েস অশুিচ;
৪৪ যাজক তােক অবশ্য অশুিচ বলেব; তার ঘা তার মাথায়।
৪৫ আর েয কুষ্ঠীর ঘা হেয়েছ, তার েপাশাক েচরা যােব ও তার
মাথা চুল ছাড়া থাকেব ও েস িনেজর েঠঁাট েপাশাক িদেয় েঢেক
“অশুিচ, অশুিচ” এই শব্দ করেব। ৪৬ যত িদন তার গােয় ঘা
থাকেব, তত িদন েস অশুিচ থাকেব; েস অশুিচ; েস একা বাস
করেব, িশিবেরর বাইের তার বাসস্থান হেব। ৪৭ আর েলােমর
েপাশােক িকংবা মসীনার েপাশােক যিদ কুষ্ঠেরােগর কলঙ্ক হয়,
৪৮ েলােমর িকম্বা মসীনার েবানােত বা সংযুক্ত করােত যিদ হয়,
িকংবা চামড়া িক চামড়ার ৈতরী েকােনা িজিনেস যিদ হয়
৪৯ এবং েপাশােক িকংবা চামড়ায় েবানােত বা সংযুক্ত করােত
িকম্বা চামড়ার ৈতরী েকােনা িজিনেস যিদ ঈষৎ শ্যামবণর্ িকংবা
লাল রঙেয়র কলঙ্ক হয়, তেব তা কুষ্ঠেরােগর কলঙ্ক; তা
যাজকেক েদখােত হেব; ৫০ পের যাজক ঐ কলঙ্ক েদেখ
কলঙ্কযুক্ত িজিনস সাত িদন আবদ্ধ কের রাখেব। ৫১ পের সপ্তম
িদেন যাজক ঐ কলঙ্ক েদখেব, যিদ েপাশােক িকংবা েবানােত বা
সংযুক্ত করােত িকংবা চামড়া িকংবা চামড়ার ৈতরী িজিনেস েসই
কলঙ্ক েবেড় থােক, তেব তা সংহারক কুষ্ঠ; তা অশুিচ।
৫২ অতএব েপাশাক িকংবা েলামকৃত িক মসীনাকৃত েবানা বা
সংযুক্ত করা িকংবা চামড়ার ৈতরী িজিনস, েয িকছুেত েসই
কলঙ্ক হয়, তা েস পুিড়েয় েদেব; কারণ তা ক্ষিতকর কুষ্ঠ, তা
আগুেন পুিড়েয় িদেত হেব। ৫৩ িকন্তু যাজক েদখেব; আর েদখ,
যিদ েসই কলঙ্ক েপাশােক িকংবা েবানা বা সংযুক্ত করােত িকংবা
চামড়ার ৈতরী িজিনেস েবেড় না ওেঠ, ৫৪ তেব যাজক েসই
কলঙ্কিবিশষ্ট িজিনস ধুেত আেদশ েদেব এবং আর সাত িদন তা
আবদ্ধ কের রাখেব। ৫৫ েধায়া হেল পর যাজক েস কলঙ্ক
েদখেব; আর েদখ, েসই কলঙ্ক যিদ অন্য রেঙর না হেয় থােক ও
েস কলঙ্ক যিদ েবেড় না থােক, তেব তা অশুিচ, তুিম তা আগুেন
পুিড়েয় েদেব; ওটা িভতের িকংবা বাইের উৎপন্ন ক্ষত। ৫৬ িকন্তু
যিদ যাজক েদেখ, আর েদখ, েধায়ার পের যাজেকর দিৃষ্টেত যিদ
েসই কলঙ্ক মিলন হয়, তেব েস ঐ েপাশাক েথেক িকংবা চামড়া
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েথেক িকংবা েবানা বা সংযুক্ত করা েথেক তা িছঁেড় েফলেব।
৫৭ তাছাড়া যিদ েসই েপাশােক িকংবা েবানা বা সংযুক্ত করােত
িকংবা চামড়ার ৈতরী েকােনা িজিনেস তা আবার েদখা যায়, তেব
তা ব্যাপক কুষ্ঠ; যােত েসই কলঙ্ক থােক, তা তুিম আগুেন পুিড়েয়
েদেব। ৫৮ আর েয েপাশাক িকংবা েপাশােকর েবানা বা সংযুক্ত
করা িকংবা চামড়ার েয েকােনা িজিনেস েধােব, তা েথেক যিদ
েসই কলঙ্ক দরূ হয়, তেব িদ্বতীয় বার েধােব; তােত তা শুচী হেব।
৫৯ েলােমর িকংবা মসীনাকৃত েপাশােকর িকংবা েবানা বা সংযুক্ত
করার িকংবা চামড়ার ৈতরী েকােনা পােত্রর শুচী বা অশুিচর
িবষেয় কুষ্ঠ জন্য কলেঙ্কর এই ব্যবস্থা।”

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “কুষ্ঠেরাগীর শুচী
হবার িদেন তার পেক্ষ এই ব্যবস্থা হেব, ৩ যাজক

িশিবেরর বাইের িগেয় েদখেব; আের েদখ, যিদ কুষ্ঠীর
কুষ্ঠেরােগর ঘােয়র উপশম হেয় থােক, ৪ তেব যাজক েসই শুচী
ব্যিক্তর জেন্য দিুট জীবন্ত শুচী পািখ, এরস কাঠ, লাল রেঙর
েলাম ও এেসাব, এই সব িনেত আজ্ঞা করেব। ৫ আর যাজক
মািটর পােত্র িবশুদ্ধ জেলর ওপের একিট পািখ হত্যা করেত
আজ্ঞা করেব। ৬ পের েস ঐ জীিবত পািখ, এরস কাঠ, লাল
রেঙর েলাম ও এেসাব িনেয় ঐ িবশুদ্ধ জেলর ওপের িনহত
পািখর রেক্ত জীিবত পািখর সেঙ্গ েস সব ডুবােব ৭ এবং কুষ্ঠ
েথেক শুচী ব্যিক্তর ওপের সাত বার িছিটেয় তােক শুচী বলেব
এবং ঐ জীিবত পািখেক মােঠর িদেক েছেড় েদেব। ৮ তখন েসই
শুচী ব্যিক্ত িনেজর েপাশাক ধুেয় ও সমস্ত চুল ন্যাড়া কের জেল
স্নান করেব, তােত েস শুচী হেব; তারপের েস িশিবের প্রেবশ
করেত পারেব, িকন্তু সাত িদন িনেজর তঁাবুর বাইের থাকেব।
৯ পের সপ্তম িদেন েস িনেজর মাথার চুল, দািড়, ভ্রূ ও সবর্ােঙ্গর
েলাম ন্যাড়া করেব এবং িনেজর েপাশাক ধুেয় িনেজ জেল স্নান
কের শুচী হেব। ১০ পের অষ্টম িদেন েস িনেদর্ াষ দিুট েমষশাবক,
এক বছেরর িনেদর্ াষ একিট েমষবত্সা ও ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর জন্য
েতল েমশােনা [এক ঐফা] সূিজর দশ অংেশর িতন অংশ ও
এক েলাগ েতল েনেব। ১১ পের শুচীকারী যাজক ঐ শুচী
েলাকিটেক এবং ঐ সব িজিনস িনেয় সমাগম তঁাবুর দরজার
সামেন সদাপ্রভুর সামেন রাখেব। ১২ পের যাজক একিট
েমষশাবক িনেয় অপরােধর বিলরূেপ উৎসগর্ করেব এবং তা ও
েসই এক েলাগ েতল েদালনীয় ৈনেবদ্যরূেপ সদাপ্রভুর সামেন
েদালােব। ১৩ েয জায়গায় পােপর বিল ও েহামবিল হত্যা করা
যায়, েসই পিবত্র জায়গায় ঐ েমষশাবকিটেক হত্যা করেব,
কারণ অপরােধর বিল পােপর বিলর মেতা যাজেকর অংশ; তা
অিত পিবত্র। ১৪ আর যাজক ঐ অপরােধর বিল িনেয় বিলর
িকছুটা রক্ত িনেয় ঐ শুচী ব্যিক্তর ডান কােনর েশেষ, ডান হােতর
বুেড়া আঙ্গেুল ও ডান পােয়র বুেড়া আঙ্গেুল েদেব। ১৫ আর
যাজক েসই এক েলাগ েতেলর িকছুটা িনেজর বাম হােতর
তালুেত ঢালেব। ১৬ পের যাজক েসই বাম হােত অবিস্থত েতেল
িনেজর ডান হােতর আঙ্গলু ডুিবেয় আঙ্গেুলর দ্বারা েসই েতল
েথেক িকছু িকছু কের সাত বার সদাপ্রভুর সামেন িছিটেয় েদেব।
১৭ আর িনেজর হােত অবিস্থত বািক েতেলর িকছুটা িনেয়
যাজক শুচী ব্যিক্তর ডান কােনর েশেষ, ডান হােতর বুেড়া
আঙ্গেুল ও ডান পােয় বুেড়া আঙ্গেুল ঐ অপরােধর বিলর রেক্তর

ওপের েদেব। ১৮ পের যাজক িনেজর হােত অবিস্থত বািক েতল
িনেয় ঐ শুচী ব্যিক্তর মাথায় েদেব এবং যাজক সদাপ্রভুর সামেন
তার জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব। ১৯ আর যাজক পােপর বিলদান
করেব এবং েসই শুচী ব্যিক্তর অেশৗেচর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব,
তারপের েহামবিল হত্যা করেব। ২০ আর যাজক েহামবিল ও
ভক্ষ্য ৈনেবদ্য েবিদেত উৎসগর্ করেব এবং যাজক তার জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব; তােত েস শুচী হেব। ২১ আর েস ব্যিক্ত যিদ
গিরব হয়, এত আনেত তার সামথর্্য না থােক, তেব েস িনেজর
জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জেন্য েদালনীয় অপরােধর বিলর জেন্য
একিট েমষশাবক ও ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, েতল েমশােনা [এক ঐফা]
সূিজর দশ অংেশর এক অংশ ও এক েলাগ েতল ২২ এবং
িনেজর সামথর্্য অনুসাের দিুট ঘুঘু িকংবা দিুট পায়রার শাবক
আনেব; তার একিট পােপর বিল, অন্যিট েহামবিল হেব। ২৩ পের
অষ্টম িদেন েস িনেজর শুচী করার জেন্য সমাগম তঁাবুর দরজার
সামেন সদাপ্রভুর সামেন যাজেকর কােছ তােদরেক আনেব।
২৪ পের যাজক অপরােধর বিলর েমষশাবক ও উক্ত এক েলাগ
েতল িনেয় সদাপ্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবেদ্যর জেন্য তা
েদালােব। ২৫ পের েস অপরােধর বিলর েমষশাবক হত্যা করেব
এবং যাজক অপরােধর বিলর িকছু রক্ত িনেয় শুচী ব্যিক্তর ডান
কােনর েশেষ ও তার ডান হােতর বুেড়া আঙ্গেুল ও ডান পােয়র
বুেড়া আঙ্গেুল েদেব। ২৬ পের যাজক েসই েতল েথেক িকছুটা
িনেয় িনেজর বাম হােতর তালুেত ঢালেব। ২৭ আর যাজক ডান
হােতর আঙ্গলু িদেয় বাম হােত অবিস্থত েতল েথেক িকছু িকছু
কের সাত বার সদাপ্রভুর সামেন িছিটেয় েদেব। ২৮ আর যাজক
িনেজর হােত অবিস্থত েতল েথেক িকছুটা িনেয় শুচী ব্যিক্তর ডান
কােনর েশেষ, ডান হােতর বুেড়া আঙ্গেুল ও ডান পােয়র বুেড়া
আঙ্গেুল অপরােধর বিলর রেক্তর জায়গার ওপের েদেব। ২৯ আর
যাজক ব্যিক্তর জেন্য সদাপ্রভুর সামেন প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য
িনেজর হােত অবিস্থত বািক েতল তার মাথায় েদেব। ৩০ পের েস
সামথর্্য অনুসাের েদওয়া দিুট ঘুঘুর িকংবা পায়রাশাবেকর মেধ্য
একিট উৎসগর্ করেব; ৩১ অথর্াৎ সামথর্্য অনুসাের ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর সেঙ্গ একিট পােপর বিল, অন্যিট েহামবিল রূেপ
উৎসগর্ করেব এবং যাজক শুচী ব্যিক্তর জেন্য সদাপ্রভুর সামেন
প্রায়িশ্চত্ত করেব। ৩২ কুষ্ঠেরােগর ঘা িবিশষ্ট েয ব্যিক্ত িনেজর
শুচীর িবষেয় সামথর্্যহীন, তার জন্য এই ব্যবস্থা।” ৩৩ পের
সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ৩৪ “আিম েয েদশ
অিধকােরর জেন্য েতামােদরেক েদব, েসই কনান েদেশ
েতামােদর প্রেবেশর পর যিদ আিম েতামােদর অিধকার করা
েদেশর েকােনা গৃেহ কুষ্ঠেরােগর কলঙ্ক িবস্তার কির, ৩৫ তেব েস
গৃেহর স্বামী এেস যাজকেক এই সংবাদ েদেব, আমার দিৃষ্টেত
গৃেহ কলেঙ্কর মত েদখা িদেচ্ছ। ৩৬ তারপের গৃেহর সব িজিনস
েযন অশুিচ না হয়, এই জেন্য ঐ কলঙ্ক েদখার জন্য যাজেকর
প্রেবেশর পুেবর্ গৃহ শূন্য করেত যাজক আজ্ঞা করেব; পের যাজক
েদখেত প্রেবশ করেব। ৩৭ আর েস েসই কলঙ্ক েদখেব; আর
েদখ, যিদ গৃেহর িভিত্তেত কলঙ্ক িনম্ন ও ঈষৎ হলুদ িকংবা লাল
হয় এবং তার দিৃষ্ট েথেক িনম্ন েবাধ হয়, ৩৮ তেব যাজক গৃহ
েথেক েবর হেয় গৃেহর দরজায় িগেয় সাত িদন ঐ গৃহ আবদ্ধ
কের রাখেব। ৩৯ সপ্তম িদেন যাজক আবার এেস েদখেব; আর
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েদখ, গৃেহর েদওয়ােল েসই কলঙ্ক যিদ েবেড় থােক, ৪০ তেব
যাজক আজ্ঞা করেব, েযন কলঙ্কিবিশষ্ট পাথর সব তুেল িদেয়
েলােকরা শহেরর বাইের অশুিচ জায়গায় েফেল েদয়। ৪১ পের
েস গৃেহর িভতেরর চািরিদক ঘষর্ণ করােব ও তারা েসই ঘষর্েণর
ধূলা শহেরর বাইের অশুিচ জায়গায় েফেল েদেব। ৪২ আর তারা
অন্য পাথর িনেয় েসই পাথেরর জায়গায় বসােব ও অন্য প্রেলপ
িদেয় গৃহ েলপন করেব। ৪৩ এইভােব পাথর তুেল েফলেল এবং
গৃহ ঘষর্ণ ও েলপন করেল পর যিদ আবার কলঙ্ক জেন্ম গৃেহ
ছিড়েয় যায়, তেব যাজক এেস েদখেব; ৪৪ আর েদখ, যিদ ঐ
গৃেহ কলঙ্ক েবেড় থােক, তেব েসই গৃেহ ক্ষিতকারক কুষ্ঠ আেছ,
েসই গৃহ অশুিচ। ৪৫ েলােকরা ঐ গৃহ েভেঙ্গ েফলেব এবং গৃেহর
পাথর, কাঠ ও প্রেলপ সকল শহেরর বাইের অশুিচ জায়গায়
িনেয় যােব। ৪৬ আর ঐ গৃহ যতক্ষণ আবদ্ধ থােক, ততক্ষণ েয
েকউ তার িভতের যায়, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৪৭ আর
েয েকউ েসই গৃেহ েশায়, েস িনেজর েপাশাক েধােব এবং েয
েকউ েসই গৃেহ খায়, েসও িনেজর েপাশাক েধােব। ৪৮ আর যিদ
যাজক প্রেবশ কের েদেখ, আর েদখ, েসই গৃহ েলপেনর পর আর
বােড়িন, তেব যাজক েসই গৃহেক শুচী বলেব; কারণ কলেঙ্কর
উপশম হেয়েছ। ৪৯ পের েস ঐ গৃহ শুচী করার জেন্য দিুট পািখ,
এরসকাঠ, লাল রঙেয়র েলাম ও এেসাব েনেব ৫০ এবং মািটর
পােত্র িবশুদ্ধ জেলর ওপের একিট পািখ হত্যা করেব। ৫১ পের
েস ঐ এরসকাঠ, এেসাব, লাল রঙেয়র েলাম ও জীিবত পািখ,
এই সব িনেয় িনহত পািখর রেক্ত ও িবশুদ্ধ জেল ডুিবেয় সাত
বার গৃেহ িছিটেয় েদেব। ৫২ এইরূেপ পািখর রক্ত, িবশুদ্ধ জল,
জীিবত পািখ, এরসকাঠ, এেসাব ও লাল রঙেয়র েলাম, এই
সেবর দ্বারা েসই গৃহ শুচী করেব। ৫৩ পের ঐ জীিবত পািখেক
শহেরর বাইের মােঠর িদেক েছেড় েদেব এবং গৃেহর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব; তােত তা শুচী হেব। ৫৪ এই ব্যবস্থা সবর্প্রকার
কুষ্ঠেরােগর, ৫৫ িশ্বত্রেরােগর, েপাশােক অবিস্থত কুেষ্ঠর ও গৃেহর
৫৬ এবং েশাথ, ফুসকুিড় ও েস্বিতর দােগর; ৫৭ এই সব েকান
িদেন অশুিচ ও েকান্ িদেন শুচী, তা জানাবার জন্য; কুষ্ঠেরােগর
এই ব্যবস্থা।”

শুচী ও অশুিচ িবষেয় নানা িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন,
২ “েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, তােদরেক এই

কথা বল, পুরুেষর শরীের সংক্রামক তরল েবর হেল তােত েস
অশুিচ হেব। ৩ তার সংক্রামক তরেলর জন্য অশুিচর িবিধ এই;
তার শরীর েথেক প্রেমহ েবর েহাক, িকংবা শরীের বন্ধ েহাক, এ
তার অশুিচ। ৪ েসই েলাক েয েকােনা শয্যায় শয়ন কের, তা
অশুিচ ও যা িকছুর ওপের বেস, তা অশুিচ হেব। ৫ আর েয েকউ
তার শয্যা স্পশর্ কের, েস িনেজর েপাশাক েধােব, জেল স্নান
করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৬ আর েয েকােনা বস্তুর
ওপের প্রেমহী বেস, তার ওপের যিদ েকউ বেস, তেব েস িনেজর
েপাশাক েধােব, জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব। ৭ আর েয েকউ প্রেমহীর গা স্পশর্ কের, েস িনেজর
েপাশাক েধােব, জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব। ৮ আর প্রেমহী যিদ শুচী ব্যিক্তর গােয় থুথু েফেল, তেব

েস িনেজর েপাশাক েধােব, জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত
অশুিচ থাকেব। ৯ আর প্রেমহী েয েকােনা বাহেনর ওপের
আেরাহণ কের, তা অশুিচ হেব। ১০ আর েকউ তার নীেচ
অবিস্থত েকােনা িজিনস স্পশর্ কের, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব এবং েয েকউ তা তুেল, েস িনেজর েপাশাক েধােব, জেল
স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ১১ আর প্রেমহী
িনেজর হাত জেল না ধুেয় যােক স্পশর্ কের, েস িনেজর েপাশাক
েধােব, জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব।
১২ আর প্রেমহী েয েকােনা মািটর পাত্র স্পশর্ কের, তা েভেঙ্গ
েফলেত হেব ও সব কােঠর পাত্র জেল েধােব। ১৩ আর প্রেমহী
যখন িনেজর প্রেমহ েথেক শুচী হয়, তখন েস িনেজর শুচীেত্বর
জেন্য সাত িদন গুণেব এবং েস িনেজর েপাশাক েধােব ও িবশুদ্ধ
জেল স্নান করেব; পের শুচী হেব। ১৪ আর অষ্টম িদেন েস
িনেজর জেন্য দিুট ঘুঘু িকংবা দিুট পায়রারশাবক িনেয় সমাগম
তঁাবুর দরজায় সদাপ্রভুর সামেন এেস তােদরেক যাজেকর হােত
েদেব। ১৫ যাজক তার একিট পােপর বিল, অন্যিট েহামবিলরূেপ
উৎসগর্ করেব, এইরূেপ যাজক তার প্রেমহ েহতু তার জন্য
সদাপ্রভুর সামেন প্রায়িশ্চত্ত করেব। ১৬ আর যিদ েকােনা
পুরুেষর েরতঃপাত হয়, তেব েস িনেজর সমস্ত শরীর জেল েধােব
এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ১৭ আর েয েকােনা েপাশােক
িক চামড়ায় েরতঃপাত হয়, তা জেল ধুেত হেব এবং তা সন্ধ্যা
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ১৮ আর স্ত্রীর সেঙ্গ পুরুষ েরতঃশুদ্ধ শয়ন
করেল তারা উভেয় জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব। ১৯ আর েয স্ত্রীর ঋতুস্রাব হয়, তার শরীের রক্ত েবর
হেল সাত িদন তার অশুিচ থাকেব এবং েয েকউ তােক স্পশর্
কের, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২০ আর অশুিচর সমেয়
েস েয েকােনা শয্যায় শয়ন করেব, তা অশুিচ হেব ও যার ওপের
বসেব, তা অশুিচ হেব। ২১ আর েয েকউ তার শয্যা স্পশর্ করেব,
েস িনেজর েপাশাক েধােব ও জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত
অশুিচ থাকেব। ২২ আর েয েকউ তার বসার েকােনা আসন
স্পশর্ কের, েস িনেজর েপাশাক েধােব ও জেল স্নান করেব এবং
সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৩ আর তার শয্যা িকংবা আসেনর
ওপের েকােনা িকছু থাকেল েয েকউ তা স্পশর্ কের, েস সন্ধ্যা
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৪ আর অশুিচর সমেয় েয পুরুষ তার
সেঙ্গ শয়ন কের ও তার রজঃ তার গােয় লােগ, েস সাত িদন
অশুিচ থাকেব এবং েয েকােনা শয্যায় েস শয়ন করেব, েসটাও
অশুিচ হেব। ২৫ আর অশুিচর সমেয় ছাড়া যিদ েকােনা
স্ত্রীেলােকর বহুিদন পযর্ন্ত রক্তস্রাব হয়, িকংবা অশুিচর সমেয়
পর যিদ রক্ত ক্ষের, তেব েসই অশুিচ রক্তস্রােবর সকল িদন েস
অশুিচর সমেয়র মেতা থাকেব, েস অশুিচ। ২৬ েসই রক্তস্রােবর
সমস্ত সময় েয েকােনা শয্যায় েস শয়ন করেব, তা তার পেক্ষ
অশুিচর সমেয় শয্যার মেতা হেব এবং েয েকােনা আসেনর
ওপের বসেব, তা অশুিচর সমেয় মত অশুিচ হেব। ২৭ আর েয
েকউ েসই সব স্পশর্ করেব, েস অশুিচ হেব, েপাশাক ধুেয় জেল
স্নান করেব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ২৮ আর েসই স্ত্রীর
রক্তস্রাব রিহত হেল েস িনেজর জেন্য সাত িদন গুণেব, তারপের
েস শুচী হেব। ২৯ পের অষ্টম িদেন েস িনেজর জন্য দিুট ঘুঘু
িকংবা দিুট পায়রারশাবক িনেয় সমাগম তঁাবুর দরজায়
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১৬

যাজেকর কােছ আসেব। ৩০ যাজক তার একিট পােপর বিল ও
অন্যিট েহামবিলরূেপ উৎসগর্ করেব, তার রক্তস্রােবর অশুিচর
জন্য যাজক সদাপ্রভুর সামেন তার জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব।
৩১ এই প্রকাের েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক তােদর অশুিচ
েথেক আলাদা করেব, পােছ তােদর মধ্যবত্তর্ী আমার আবাস
অশুিচ করেল তারা িনেজেদর অশুিচর জন্য মারা পেড়।
৩২ প্রেমহী ও েরতঃপােত অশুিচ ব্যিক্ত এবং অেশৗচাত্তর্ া স্ত্রী,
৩৩ প্রেমহিবিশষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং অশুিচ স্ত্রীর সেঙ্গ সংসগর্কারী
পুরুষ, এই সেবর জন্য এই ব্যবস্থা।”

মহাপ্রায়িশ্চত্ত িদেনর ব্যবস্থা।

হােরােণর দইু েছেল সদাপ্রভুর কােছ উপিস্থত হেয়
মারা েগেল পর, সদাপ্রভু েমািশর সেঙ্গ আলাপ

করেলন। ২ সদাপ্রভু েমািশেক এই কথা বলেলন, “তুিম িনেজর
ভাই হােরাণেক বল, েযন েস অিত পিবত্র জায়গায় পদর্ ার
িভতের, িসন্দেুকর ওপের অবিস্থত পাপাবরেণর সামেন সব
সমেয় প্রেবশ না কের, পােছ তার মৃতু্য হয়; কারণ আিম
পাপাবরেণর ওপের েমেঘ েদখা েদব। ৩ হােরাণ পােপর জেন্য
একিট েগাবত্স ও েহােমর জেন্য একিট েমষ সেঙ্গ িনেয়,
এইরূেপ অিত পিবত্র জায়গায় প্রেবশ করেব। ৪ েস মসীনার
পিবত্র অঙ্গরিক্ষণী পরেব, মসীনার অন্তবর্াস পরেব, মসীনার
েকামরবন্ধন এবং মসীনার উষ্ণীেষ িবভূিষত হেব; এ সব পিবত্র
বস্ত্র; েস জেল িনেজর শরীর ধুেয় এই সব পরেব। ৫ পের েস
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মণ্ডলীর কােছ পােপর বিলরূেপ দিুট ছাগল
ও েহােমর একিট েমষ েনেব। ৬ আর হােরাণ িনেজর জন্য পােপর
বিলর ষঁাড় এেন িনেজর ও িনজ বংেশর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব।
৭ পের েসই দিুট ছাগল িনেয় সমাগম তঁাবুর দরজার সামেন
সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত করেব। ৮ পের হােরাণ ঐ দিুট
ছাগেলর িবষেয় গুিলবাট করেব; এক গুিল সদাপ্রভুর জেন্য ও
অন্য গুিল ত্যােগর জেন্য হেব। ৯ গুিলবাট দ্বারা েয ছাগল
সদাপ্রভুর জেন্য হয়, হােরাণ তােক িনেয় পােপর বিলদান করেব।
১০ িকন্তু গুিলবাট দ্বারা েয ছাগল ত্যােগর জেন্য হয়, েস েযন
ত্যােগর জেন্য মরুভূিমেত, তার জন্য তার জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার
জন্য সদাপ্রভুর সামেন তােক জীিবত উপিস্থত করেত হেব।
১১ পের হােরাণ িনেজর পােপর বিলর ষঁাড় এেন িনেজর ও িনজ
বংেশর জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব, ফেল েস িনেজর পােপর বিল
েসই ষঁাড়েক হত্যা করেব; ১২ আর সদাপ্রভুর সামেন েথেক,
েবিদর ওপর েথেক, প্রজ্বিলত অঙ্গাের পূণর্ ধুনুিচ ও এক মুেঠা
চূণর্ীকৃত সুগিন্ধ ধূপ িনেয় পদর্ ার িভতের যােব। ১৩ আর ঐ ধূপ
সদাপ্রভুর সামেন আগুেন েদেব; তােত সাক্ষ্য িসন্দেুকর ওপের
অবিস্থত পাপাবরণ ধূেপর েধঁায়ার েমেঘ আচ্ছন্ন হেল েস মরেব
না। ১৪ পের েস ঐ েগাবৎেসর িকছু রক্ত িনেয় পাপাবরেণর
পূবর্পােশ্বর্ আঙ্গেুলর দ্বারা িছিটেয় েদেব এবং আঙ্গেুলর মাধ্যেম
পাপাবরেণর সামেন ঐ রক্ত সাত বার িছিটেয় েদেব। ১৫ পের েস
েলাকেদর পােপর বিলর ছাগলিট হত্যা কের তার রক্ত পদর্ ার
িভতের এেন েযমন েগাবৎেসর রক্ত িছিটেয় িদেয়িছল, েসইরূপ
তারও রক্ত িনেয় করেব, পাপাবরেণর ওপের ও পাপাবরেণর
সামেন িছিটেয় েদেব। ১৬ আর ইস্রােয়ল সন্তানেদর নানাধরেনর

অশুিচতা ও অধমর্, অথর্াৎ সবধরেনর পােপর জন্য েস পিবত্র
জায়গার জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং েয সমাগম তঁাবু তােদর
সেঙ্গ, তােদর নানাধরেনর অশুিচর মেধ্য বাস কের, তার জেন্য
েস েসরকম করেব। ১৭ আর প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য পিবত্র
জায়গায় প্রেবশ করা েথেক েয পযর্ন্ত েস েবর না হয় এবং
িনেজর ও িনজ বংেশর এবং সমস্ত ইস্রােয়ল সমােজর জেন্য
প্রায়িশ্চত্ত েশষ না কের, েসই পযর্ন্ত সমাগম তঁাবুেত েকােনা মানুষ
থাকেব না। ১৮ েস েবর হেয় সদাপ্রভুর সামেন েবিদর কােছ িগেয়
তার জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং েসই ষঁােড়র িকছু রক্ত ও
ছাগেলর িকছু রক্ত িনেয় েবিদর চািরিদেক িশংেয়র ওপের েদেব।
১৯ আর েস রেক্তর িকছু িনেয় িনেজর আঙ্গলু দ্বারা তার ওপের
সাত বার িছিটেয় িদেয় তা শুচী করেব ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর
অশুিচ েথেক তা পিবত্র করেব। ২০ এইভােব েস পিবত্র জায়গার,
সমাগম তঁাবুর ও েবিদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কাজ েশষ করেল পর
েসই জীিবত ছাগলিট আনেব; ২১ পের হােরাণ েসই জীিবত
ছাগেলর মাথায় িনেজর দইু হাত বািড়েয় েদেব এবং ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সমস্ত অপরাধ ও তােদর সমস্ত অধমর্ অথর্াৎ তােদর
সবধরেনর পাপ তার ওপের স্বীকার কের েস সমস্ত ঐ ছাগেলর
মাথায় েদেব; পের েয প্রস্তুত হেয়েছ, এমন েলােকর হাত দ্বারা
তােক মরুভূিমেত পািঠেয় েদেব। ২২ আর ঐ ছাগল িনেজর
ওপের তােদর সমস্ত অপরাধ িবিচ্ছন্ন ভূিমেত বেয় িনেয় যােব;
আর েসই ব্যিক্ত ছাগলিটেক মরুভূিমেত েছেড় েদেব। ২৩ আর
হােরাণ সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ করেব এবং পিবত্র জায়গায়
প্রেবশ করার সমেয় েয সব মসীনা েপাশাক পেরিছল, তা ত্যাগ
কের েসই জায়গায় রাখেব। ২৪ পের েস েকােনা পিবত্র জায়গায়
িনেজর শরীর জেল ধুেয় িনেজর েপাশাক পের বাইের আসেব
এবং িনেজর েহামবিল ও েলাকেদর েহামবিল উৎসগর্ কের
িনেজর জেন্য ও েলাকেদর জেন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব। ২৫ আর েস
পােপর বিলর েমদ েবিদেত েপাড়ােব। ২৬ আর েয ব্যিক্ত ত্যােগর
ছাগলিট েছেড় িদেয়িছল, েস িনেজর েপাশাক েধােব ও িনেজর
গা জেল েধােব, তারপের িশিবের আসেব। ২৭ আর পােপর বিলর
েগাবৎস ও পােপর বিলর ছাগল, যােদর রক্ত প্রায়িশ্চত্ত করার
জেন্য পিবত্র জায়গায় আনা হেয়িছল, েলােকরা তােদরেক
িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয় তােদর চামড়া, মাংস ও মল আগুেন
পুিড়েয় েদেব। ২৮ আর েয েলাক তা পুিড়েয় েদেব, েস িনেজর
েপাশাক েধােব ও িনেজর গা জেল েধােব, তারপের িশিবের
আসেব। ২৯ েতামােদর জেন্য এটা িচরস্থায়ী িবিধ হেব; সপ্তম
মােসর দশম িদেন স্বেদশী িকংবা েতামােদর মেধ্য প্রবাসকারী
িবেদশী, েতামরা িনেজেদর প্রাণেক দঃুখ েদেব ও েকােনা ব্যবসায়
কাজ করেব না। ৩০ কারণ েসই িদন েতামােদরেক শুচী করার
জেন্য েতামােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করা যােব; েতামরা সদাপ্রভুর
সামেন িনেজেদর সব পাপ েথেক শুচী হেব। ৩১ তা েতামােদর
িবশ্রােমর জেন্য িবশ্রামিদন এবং েতামরা িনেজেদর প্রাণেক দঃুখ
েদেব; এটা িচরস্থায়ী িবিধ। ৩২ বাবার জায়গায় যাজেকর কাজ
করেত যােক অিভেষক ও উত্সেগর্র দ্বারা িনযুক্ত করা যােব,
েসই যাজক প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং মসীনা েপাশাক অথর্াৎ পিবত্র
েপাশাক সব পরেব। ৩৩ আর েস পিবত্র ধম্মর্ধােমর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং সমাগম তঁাবুর ও েবিদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত

েলবীয় বই। ১৫:৩০ ৮৫ েলবীয় বই। ১৬:৩৩
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করেব এবং যাজকেদর ও সমােজর সমস্ত েলােকর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব। ৩৪ ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য তােদর সমস্ত
পােপর জন্য বছেরর মেধ্য এক বার প্রায়িশ্চত্ত করা েতামােদর
জেন্য িচরস্থায়ী িবিধ হেব।” তখন [হােরাণ] েমািশর প্রিত
সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের কাজ করেলন।

বিলদান ও রক্তর িবষেয় িবিধ।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণ ও
তার েছেলেদরেক এবং সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেক বল,

তােদরেক এই কথা বল, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা কেরন; ৩ ইস্রােয়ল
বংেশর েয েকউ িশিবেরর মেধ্য িকংবা িশিবেরর বাইের গরু
িকংবা েমষ িকংবা ছাগল হত্যা কের, ৪ িকন্তু সদাপ্রভুর আবােসর
সামেন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার উৎসগর্ করেত সমাগম তঁাবুর
দরজার সামেন তা না আেন, তার ওপর রক্তপােতর পাপ গন্য
হেব; েস রক্তপাত কেরেছ, েস ব্যিক্ত িনেজর েলাকেদর মধ্য
েথেক উেচ্ছদ হেব। ৫ কারণ ইস্রােয়ল সন্তানরা িনেজেদর েয েয
যেজ্ঞর পশু মােঠ িনেয় িগেয় বিলদান কের, েস সমস্ত সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য সমাগম তঁাবুর দরজায় যাজেকর কােছ এেন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য মঙ্গেলর বিল বেল বিলদান করেত হেব। ৬ আর যাজক
সমাগম তঁাবুর দরজার সামেন সদাপ্রভুর েবিদর ওপের তােদর
রক্ত িছটােব এবং েমদ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সুগেন্ধর জন্য
েপাড়ােব। ৭ তােত তারা েয ছাগলেদর অনুগমেন ব্যিভচার
আসেছ, তােদর উেদ্দেশ্য আর বিলদান করেব না। এটা তােদর
পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী িবিধ হেব। ৮ আর তুিম
তােদরেক বল, ইস্রােয়ল বংেশর েকােনা ব্যিক্ত িকংবা তােদর
মেধ্য প্রবাসকারী েকােনা িবেদশী েলাক যিদ েহাম িকংবা বিলদান
কের, ৯ িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করার জন্য তা সমাগম
তঁাবুর দরজার সামেন না আেন, তেব েস িনেজর েলাকেদর মধ্য
েথেক উেচ্ছদ হেব। ১০ আর ইস্রােয়ল বংেশর েকােনা ব্যিক্ত,
িকংবা তােদর মেধ্য প্রবাসকারী েকােনা িবেদশী েলাক যিদ
েকােনা প্রকার রক্ত খায়, তেব আিম েসই েলােকর প্রিত িবমুখ হব
ও তার েলাকেদর মধ্য েথেক তােক উেচ্ছদ করব। ১১ কারণ
রেক্তর মেধ্যই শরীেরর প্রাণ থােক এবং েতামােদর প্রােণর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য আিম তা েবিদর ওপের েতামােদরেক
িদেয়িছ; কারণ প্রােণর গুেণ রক্তই প্রায়িশ্চত্ত-সাধক। ১২ এই
জন্য আিম ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বললাম, েতামােদর মেধ্য
েকউ রক্ত খােব না ও েতামােদর মেধ্য প্রবাসকারী েকােনা
িবেদশীও রক্ত খােব না। ১৩ আর ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য
েকােনা ব্যিক্ত িকংবা তােদর মেধ্য প্রবাসকারী েকােনা িবেদশী
েলাক যিদ িশকাের েকােনা খাদ্য পশু িকংবা পািখ হত্যা কের,
তেব েস তার রক্ত েঢেল িদেয় ধূলােত আচ্ছাদন করেব।”
১৪ কারণ প্রেত্যক প্রাণীর রক্তই প্রাণ, তাই তার প্রাণ স্বরূপ; এই
জন্য আিম ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বললাম, “েতামরা েকােনা
প্রাণীর রক্ত খােব না, কারণ প্রেত্যক প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ; েয
েকউ তা খােব, েস উেচ্ছদ হেব। ১৫ আর স্বেদশী িক িবেদিশর
মেধ্য েয েকউ িনেজ েথেক মারা যাওয়া িকংবা িছন্ন িভন্ন পশু
খায়, েস িনেজর েপাশাক েধােব, জেল স্নান করেব এবং সন্ধ্যা

পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব; পের শুচী হেব। ১৬ িকন্তু যিদ েপাশাক না
েধায় ও স্নান না কের, তেব েস িনেজর অপরাধ বহন করেব।”

অশুিচ সহবােসর িবষেয় িনেষেধর িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক এই কথা বল, আিম

সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ৩ েতামরা েযখােন বাস কেরছ, েসই
িমশর েদেশর ব্যবহার অনুযায়ী আচরণ কেরা না এবং েয কনান
েদেশ আিম েতামােদরেক িনেয় যািচ্ছ, েসখানকারও ব্যবহার
অনুযায়ী আচরণ কেরা না ও তােদর িনয়ম অনুসাের চল না।
৪ েতামরা আমারই শাসন সকল পালন কর এবং েসই পেথ চল;
আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ৫ অতএব েতামরা আমার িনয়ম
সব ও আমার শাসন সব পালন করেব; েয েকউ এই সব পালন
না কের, েস এই সেবর দ্বারা বঁাচেব; আিম সদাপ্রভু। ৬ েতামরা
েকউ আত্মীয় েকােনা ব্যিক্তর আবরণীয় অনাবৃত করার জন্য
তার কােছ েযও না; আিম সদাপ্রভু। ৭ তুিম িনেজর বাবার
আবরণীয় অথর্াৎ িনেজর মােয়র আবরণীয় অনাবৃত কর না; েস
েতামার মা; তার আবরণীয় অনাবৃত কর না। ৮ েতামার বাবার
স্ত্রীর আবরণীয় অনাবৃত কর না, তা েতামার বাবার আবরণীয়।
৯ েতামার েবান, েতামার বাবার েমেয় িকংবা েতামার মােয়র
েমেয়, বািড়েত জন্মােনা েহাক িকংবা অন্য জায়গায় জন্মােনা
েহাক, তােদর আবরণীয় অনাবৃত কর না। ১০ েতামােদর েছেলর
েমেয়র িকংবা েমেয়র আবরণীয় অনাবৃত কর না; কারণ তা
েতামারই আবরণীয়। ১১ েতামার বাবার স্ত্রীর েমেয়র আবরণীয়,
েয েতামার বাবা েথেক জেন্মেছ, েয েতামার েবান, তার
আবরণীয় অনাবৃত কর না। ১২ েতামার বাবার েবােনর আবরণীয়
অনাবৃত কর না, েস েতামরা বাবার আত্মীয়া। ১৩ েতামার মােয়র
েবােনর আবরণীয় অনাবৃত কর না, েস েতামার মােয়র আত্মীয়া।
১৪ েতামার বাবার ভাইেয়র আবরণীয় অনাবৃত কর না, তার স্ত্রীর
কােছ েযও না, েস েতামার কািকমা। ১৫ েতামার পুত্রবধূর
আবরণীয় অনাবৃত কর না, েস েতামার েছেলর স্ত্রী, তার
আবরণীয় অনাবৃত কর না। ১৬ েতামরা ভাইেয়র স্ত্রীর আবরণীয়
অনাবৃত কর না; তা েতামার ভাইেয়র আবরণীয়। ১৭ েকােনা স্ত্রীর
ও েমেয়র আবরণীয় অনাবৃত কর না এবং আবরণীয় অনাবৃত
করার জন্য তার েছেলর েমেয়েক বা েমেয়র েমেয়েক িনও না;
তারা এেক অপেরর আত্মীয়া; এ খারাপ কাজ। ১৮ আর স্ত্রীর
সপত্নী হবার জন্য তার েবঁেচ থাকার সমেয় আবরণীয় অনাবৃত
করার জেন্য তার েবানেক িবেয় কর না ১৯ এবং েকােনা স্ত্রীর
অশুিচর সমেয় তার আবরণীয় অনাবৃত করেত তার কােছ েযও
না। ২০ আর তুিম িনেজর প্রিতেবশীর স্ত্রীর কােছ িগেয় িনেজেক
অশুিচ কর না। ২১ আর েতামার বংেশর কাউেকও েমালক
েদেবর উেদ্দেশ্য আগুেনর মেধ্য িদেয় িনেয় েযও না এবং েতামার
ঈশ্বেরর নাম অপিবত্র কর না; আিম সদাপ্রভু। ২২ স্ত্রীর মেতা
পুরুেষর সেঙ্গ সংসগর্ করও না, তা ঘৃিণত কাজ। ২৩ আর তুিম
েকােনা পশুর সেঙ্গ শুেয় িনেজেক অশুিচ কর না এবং েকােনা
স্ত্রী েকােনা পশুর সেঙ্গ শুেত তার সামেন দঁাড়ােব না; এ িবপরীত
কাজ। ২৪ েতামরা এ সেবর দ্বারা িনেজেদরেক অশুিচ কর না;
কারণ েয েয জািতেক আিম েতামােদর সামেন েথেক দরূ করব,
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তারা এই সেবর দ্বারা অশুিচ হেয়েছ এবং েদশও অশুিচ হেয়েছ;
২৫ অতএব আিম ওর অপরাধ ওেক েভাগ করাব এবং েদশ
িনেজর িনবাসীেদরেক উদগীরণ করেব। ২৬ অতএব েতামরা
আমার িবিধ ও আমার শাসন সব পালন কর; িনেজর েদেশর
িকংবা েতামােদর মেধ্য প্রেবশকারী িবেদশীয় েহাক, েতামরা ঐ
সব ঘৃিণত কােজর মেধ্য েকােনা কাজ কর না। ২৭ কারণ
েতামােদর আেগ যারা িছল, ঐ েদেশর েসই েলােকরা এরকম
ঘৃিণত কাজ করােত েদশ অশুিচ হেয়েছ ২৮ েসই েদশ েযমন
েতামােদর আেগ ঐ জািতেক উদগীরণ করল, েসরকম েযন
েতামােদর দ্বারা অশুিচ হেয় েতামােদরেকও উদগীরণ না কের।
২৯ কারণ েয েকউ ঐ সেবর মেধ্য েকােনা ঘৃিণত কাজ কের, েসই
প্রাণী িনেজর েলাকেদর মধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব। ৩০ অতএব
েতামরা আমার আেদশ পালন কর; েতামােদর আেগ েয সব
ঘৃিণত কাজ প্রচিলত িছল, তার িকছুই েতামরা কর না এবং তার
মাধ্যেম িনেজেদরেক অশুিচ কর না; আিম সদাপ্রভু েতামােদর
ঈশ্বর।”

পিবত্র আচরেণর িবষেয় িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক বল, তােদরেক বল,

‘েতামরা পিবত্র হও, কারণ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর
পিবত্র। ৩ েতামরা প্রেতেক িনেজেদর মােক ও িনেজেদর বাবােক
ভয় কর এবং আমার িবশ্রামিদন সব পালন কর; আিম সদাপ্রভু
েতামােদর ঈশ্বর। ৪ েতামরা অেযাগ্য প্রিতমােদর িদেক েফর না ও
িনেজেদর জেন্য ছঁােচ ঢালা েদবতা ৈতরী কর না; আিম সদাপ্রভু
েতামােদর ঈশ্বর। ৫ আর যখন েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
মঙ্গেলর বিলদান কর, তখন গ্রাহ্য হবার জেন্য বিলদান কর।
৬ েতামােদর বিলদােনর িদেন ও তার পর িদেন তা েখেত হেব;
তৃতীয় িদন পযর্ন্ত যা বািক থােক, তা আগুেন েপাড়ােত হেব।
৭ তৃতীয় িদেন যিদ েকউ তার িকছুটা খায়, তেব তা ঘৃিণত; তা
অগ্রাহ্য হেব ৮ এবং েয তা খায়, তােক িনেজর অপরাধ বহন
করেত হেব; কারণ েস সদাপ্রভুর পিবত্র বস্তু অপিবত্র কেরেছ;
েসই প্রাণী িনেজর েলাকেদর মধ্য েথেক উেচ্ছদ হেব। ৯ আর
েতামরা যখন িনেজেদর ভূিমর শস্য কাট, তখন তুিম েক্ষেত্রর
েকােণ অবিস্থত শস্য সম্পূণর্ েকেটা না এবং েতামার েক্ষেত পেড়
থাকা শস্য কুিড়ও না। ১০ আর তুিম িনেজর আঙ্গরুেক্ষেতর পেড়
থাকা আঙ্গরুফল জেড়া কর না এবং আঙ্গরুেক্ষেত পেড় থাকা
আঙ্গরুফল কুিড়ও না, তুিম দঃুখী ও িবেদশীেদর জন্য তা ত্যাগ
কর; আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ১১ েতামরা চুির কর না
এবং এেক অপরেক বঞ্চনা কর না ও িমথ্যা কথা বল না।
১২ আর আমার নাম িনেয় িমথ্যা শপথ কর না, করেল েতামার
ঈশ্বেরর নাম অপিবত্র করা হয়; আিম সদাপ্রভু। ১৩ তুিম িনেজর
প্রিতবাসীর ওপর অত্যাচার কর না এবং তার িজিনস অপহরণ
কর না। েবতনজীবীর েবতন সকাল পযর্ন্ত সমস্ত রািত্র েরেখা না।
১৪ তুিম বিধরেক শাপ িদও না ও অেন্ধর সামেন বাধাজনক
িজিনস েরেখা না, িকন্তু েতামার ঈশ্বরেক ভয় কর; আিম
সদাপ্রভু। ১৫ েতামার িবচাের অন্যায় কর না। তুিম গিরেবর
পক্ষপাত কর না ও ধনবােনর সম্মান কর না; তুিম ধািমর্কতায়

প্রিতেবশীর িবচার িনষ্পন্ন কর। ১৬ তুিম িমথ্যা পরচচর্ া িনেজর
েলাকেদর মেধ্য চািরিদেক ভ্রমণ কর না এবং েতামার প্রিতবাসীর
রক্তপােতর জন্য উেঠ দঁািড়ও না; আিম সদাপ্রভু। ১৭ তুিম
হৃদেয়র মেধ্য িনেজর ভাইেক ঘৃণা কর না; তুিম অবশ্য িনেজর
প্রিতেবশীেক অনুেযাগ করেব, তােত তার জন্য পাপ বহন করেব
না। ১৮ তুিম িনেজর জািতর সন্তানেদর ওপের প্রিতিহংসা িক ঘৃণা
কর না, বরং িনেজর প্রিতবাসীেক িনেজর মত ভালবাসেব; আিম
সদাপ্রভু। ১৯ েতামরা আমার িনয়ম সব পালন কর। তুিম িভন্ন
িভন্ন প্রকার পশুর সেঙ্গ িনেজর পশুেদরেক সংসগর্ করেত িদও
না; েতামার এক েক্ষেত দইু প্রকার বীজ বুন না এবং দইু প্রকার
সুেতায় েমশােনা েপাশাক গােয় িদও না। ২০ আর মূল্য দ্বারা
িকংবা অন্যভােব মুক্ত হয়িন, এমন েয বাগদত্তা দাসী, তার সেঙ্গ
যিদ েকউ সংসগর্ কের, তেব তারা দণ্ডনীয় হেব; তােদর প্রাণদণ্ড
হেব না, কারণ েস মুক্ত নয়। ২১ আর েসই পুরুষ সমাগম তঁাবুর
দরজায় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজর েদােষর বিল অথর্াৎ
েদাষাথর্ক বিলর জন্য েমষ আনেব; ২২ আর যাজক সদাপ্রভুর
সামেন েসই েদােষর বিলর েমেষর দ্বারা তার করা পােপর
প্রায়িশ্চত্ত করেব; তােত পােপর ক্ষমা হেব। ২৩ আর েতামরা
েদেশ প্রেবশ করেল যখন ফল খাওয়ার জন্য সব প্রকার বৃক্ষ
েরাপণ করেব, তখন তার ফল িনিষদ্ধ বেল গণ্য করেব, িতন
বছর সময় তা েতামােদর জেন্য িনিষদ্ধ থাকেব, তা েখও না।
২৪ পের চতুথর্ বছের তার সমস্ত ফল সদাপ্রভুর ধন্যবােদর
উপহাররূেপ পিবত্র হেব। ২৫ আর পঞ্চম বছের েতামরা তার ফল
খােব; তােত েতামােদর জেন্য প্রচুর ফল উৎপন্ন হেব; আিম
সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ২৬ েতামরা রেক্তর সেঙ্গ েকােনা
িজিনস েখও না; অিবদ্যা িকম্বা গণেকর িবদ্যা ব্যবহার কর না।
২৭ েতামরা িনেজেদর মাথার েশেষর চুল মন্ডলাকার কর না ও
িনেজেদর দািড়র েকাণ েকেটা না। ২৮ মৃত েলােকর জন্য
িনেজেদর অেঙ্গ েকেটা না ও শরীের উলিক িচহ্ন িদও না; আিম
সদাপ্রভু। ২৯ তুিম িনেজর েমেয়েক েবশ্যা হেত িদেয় অপিবত্র কর
না, পােছ েদশ ব্যিভচারী হেয় পেড় ও েদশ খারাপ কােজ পূণর্
হয়। ৩০ েতামরা অবশ্যই আমার িবশ্রামিদন পালন েকােরা এবং
আমার সমাগম তঁাবুর পিবত্র স্থান সম্মান েকােরা; আিম সদাপ্রভু।
৩১ েতামরা ভূতিড়য়ােদর ও গুণীেদর অিভমুখ হেয়া না, তােদর
কােছ েখঁাজ কর না, করেল িনেজেদরেক অশুিচ করেব; আিম
সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ৩২ তুিম ধূসর রেঙর চুেলর প্রাচীেনর
সামেন উেঠ দঁাড়ােব, বৃদ্ধ েলাকেক সম্মান করেব ও িনেজর
ঈশ্বেরর প্রিত ভয় রাখেব; আিম সদাপ্রভু। ৩৩ আর েকােনা
িবেদশী েলাক যিদ েতামােদর েদেশ েতামােদর সেঙ্গ বাস কের,
েতামরা তার প্রিত উপদ্রব কর না। ৩৪ েতামােদর কােছ েতামােদর
স্বেদশীয় েলাক েযমন েতামােদর সেঙ্গ বসবাসকারী িবেদশী
েলাকও েতমিন হেব; তুিম তােক িনেজর মত ভালবাসেব; কারণ
িমশর েদেশ েতামরাও িবেদশী িছেল; আিম সদাপ্রভু েতামােদর
ঈশ্বর। ৩৫ েতামরা িবচার িকংবা পিরমাণ িকংবা বাটখারা িকংবা
পিরমােপর িবষেয় অন্যায় কর না। ৩৬ েতামরা সিঠক দঁািড়,
সিঠক বাটখারা, সিঠক ঐফা ও সিঠক িহন রাখেব; আিম
সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর, িযিন িমশর েদশ েথেক েতামােদরেক
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এেনেছন। ৩৭ আর েতামরা আমার সমস্ত িনয়ম ও আমার সমস্ত
শাসন েমেন চল, পালন কর; আিম সদাপ্রভু’।”

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক আরও বল, ২ “ইস্রােয়ল-সন্তানেদর,

‘েকােনা ব্যিক্ত িকংবা ইস্রােয়েলর মেধ্য বসবাসকারী েকােনা
িবেদশী েলাক যিদ িনেজর বংেশর কাউেকও েমালক েদেবর
উেদ্দেশ্য উৎসগর্ কের, তেব তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব, েদেশর
েলােকরা তােক পাথেরর আঘােত হত্যা করেব। ৩ আর আিমও
েসই ব্যিক্তর প্রিত িবমুখ হেয় তার েলাকেদর মধ্য েথেক তােক
আলাদা করব; কারণ েমালক েদেবর উেদ্দেশ্য িনেজর
বংশজাতেক েদওয়ােত েস আমার ধম্মর্ধাম অশুিচ কের ও
আমার পিবত্র নাম অপিবত্র কের। ৪ আর েয সমেয় েসই ব্যিক্ত
িনেজর বংেশর কাউেক েমালক েদেবর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ কের,
েসই সমেয় যিদ েদশীয় েলােকরা েচাখ বুেজ থােক তােক বধ না
কের, ৫ তেব আিম েসই ব্যিক্তর ওপর ও তার েগাষ্ঠীর ওপর
িবমুখ হেয় তােক ও েমালক েদেবর সেঙ্গ ব্যিভচার করার জন্য
তার অনুগামী ব্যিভচারী সকলেক তােদর েলাকেদর মধ্য েথেক
আলাদা করব। ৬ আর েয েকােনা প্রাণী মৃতেদর িকংবা গুণীেদর
অনুগমেন ব্যিভচার করবার জন্য তােদর িদেক েফের, আিম েসই
প্রাণীর প্রিত িবমুখ হেয় তার েলাকেদর মধ্য েথেক তােক আলাদা
করব। ৭ েতামরা িনেজেদরেক পিবত্র কর, পিবত্র হও; কারণ
আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ৮ আর েতামরা আমার িবিধ
মান্য েকােরা, পালন েকােরা; আিম সদাপ্রভু েতামােদর
পিবত্রকারী। ৯ েয েকউ িনেজর বাবােক িকংবা মােক শাপ েদয়,
তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; বাবা মা েক শাপ েদওয়ােত তার রক্ত
তারই ওপের পড়েব। ১০ আর েয েকউ পেরর স্ত্রীর সেঙ্গ ব্যিভচার
কের, েয ব্যিক্ত প্রিতবাসীর স্ত্রীর সেঙ্গ ব্যিভচার কের, েসই
ব্যিভচারী ও েসই ব্যিভচািরণী, উভেয়র প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব।
১১ আর েয েকউ িনেজর বাবার স্ত্রীর সেঙ্গ শয়ন কের, েস
িনেজর বাবার আবরণীয় খুেল েদয়; তােদর দইু জেনরই প্রাণদণ্ড
অবশ্য হেব, তােদর রক্ত তােদর উপের পড়েব ১২ এবং যিদ েকউ
িনেজর েছেলর স্ত্রীর সেঙ্গ শয়ন কের, তেব তােদর দইু জেনর
প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; তারা িবপরীত কাজ কেরেছ; তােদর রক্ত
তােদর উপের পড়েব। ১৩ আর েযমন স্ত্রীর সেঙ্গ, েতমিন পুরুষ
যিদ পুরুেষর সেঙ্গ শয়ন কের, তেব তারা দইু জেন ঘৃণার কাজ
কের; তােদর প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; তােদর রক্ত তােদর উপের
পড়েব ১৪ আর যিদ েকউ েকােনা স্ত্রীেক ও তার মােক িবেয় কের,
তেব তা খারাপ; তােদরেক আগুেন পুিড়েয় িদেত হেব, তােক ও
তােদর দজুনেক পুিড়েয় িদেত হেব; েযন েতামােদর মেধ্য খারাপ
কাজ না হয়। ১৫ আর েয েকউ যিদ েকান পশুর সেঙ্গ শয়ন কের,
তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব এবং েতামরা েসই পশুেকও হত্যা
করেব। ১৬ আর েকান স্ত্রী যিদ পশুর কােছ িগেয় তার সেঙ্গ শয়ন
কের, তেব তুিম েসই স্ত্রীেক ও েসই পশুেক হত্যা করেব; তােদর
প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব, তােদর রক্ত তােদর উপের পড়েব। ১৭ আর
যিদ েকউ িনেজর েবানেক, বাবার েমেয় েক িকংবা মােয়র
েমেয়র সেঙ্গ ব্যিভচার কের ও উভেয় উভেয়র আবরণীয় েদেখ,
তেব তা লজ্জাকর িবষয়; তারা িনেজর জািতর েছেলেদর সামেন
আলাদা হেব; িনেজর েবােনর আবরণীয় েখােল েস িনেজর

অপরাধ বহন করেব। ১৮ আর যিদ েকউ রজস্বলা স্ত্রীর সেঙ্গ
শয়ন কের ও তার আবরণীয় েখােল তেব েসই পুরুষ তার
রক্তাকর প্রকাশ করােত ও েসই স্ত্রী িনেজর রক্তাকর েখালােত
তারা উভেয় িনেজর েলাকেদর মধ্য েথেক আলাদা হেব। ১৯ আর
তুিম িনেজর মাসীর িকংবা িপসীর আবরণীয় খুেলা না; তা
করেল িনেজর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়েদর আবরণীয় েখালা হয়, তারা
উভেয়ই িনেজর িনেজর অপরাধ বহন করেব। ২০ আর যিদ েকউ
িনেজর কাকার স্ত্রীর সেঙ্গ েশায় তেব িনেজর কাকার স্ত্রীর
আবরণীয় েখােল; তারা িনেজর িনেজর পাপ বহন করেব,
িনঃসন্তান হেয় মিরেব। ২১ আর যিদ েকউ িনেজর ভাইেয়র স্ত্রীর
সেঙ্গ িবেয় কের, তা অশুিচ কাজ; িনেজর ভাইেয়র স্ত্রীর
আবরণীয় েখালােত তারা িনঃসন্তান থাকেব। ২২ েতামরা আমার
সমস্ত িবিধ ও আমার সমস্ত শাসন মান্য েকােরা, পালন েকােরা;
েযন আিম েতামােদর থাকার জন্য েতামােদরেক েয েদেশ িনেয়
যািচ্ছ, েসই েদশ েতামােদর েক উগিরেয় না েফেল। ২৩ আর
আিম েতামােদর সামেন েথেক েয জািতেক দরূ করেত উদ্যত,
তার আচার আচরন অনুযায়ী আচরণ কিরও না; কারণ তারা ঐ
সব কাজ করত, এই জন্য আিম তােদরেক ঘৃণা করলাম।
২৪ িকন্তু আিম েতামােদরেক অিধকার করার জন্য েসই
দগু্ধমধুপ্রবাহী েদশ েদব; আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর; আিম
অন্য জািত সব েথেক েতামােদরেক আলাদা কেরিছ। ২৫ অতএব
েতামরা শুচী অশুিচ পশুর ও শুচী অশুিচ পাখীর তফাৎ করেব;
আিম েয েয পশু, পাখী ও ভূচর কীটা সব জন্তুেক অশুিচ বেল
েতামােদর েথেক আলাদা করলাম, েস সকেলর দ্বারা েতামরা
িনেজেদর প্রাণেক ঘৃণাহর্  েকােরা না। ২৬ আর েতামরা আমার
উেদ্দেশ্য পিবত্র হও, কারণ আিম সদাপ্রভু পিবত্র এবং আিম
েতামােদরেক জািতেদর েথেক আলাদা কেরিছ, েযন েতামরা
আমারই হও। ২৭ আর পুরুেষর িকম্বা স্ত্রীর মেধ্য েয েকউ
ভূতিড়য়া িকম্বা গুণী হয়, তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; েলােক
তােদরেক পাথেরর আঘােত হত্যা করেব; তােদর রক্ত তােদর
উপর পড়েব’।”

যাজকগণ ও বিলদান সম্বন্ধীয় নানা ব্যবস্থা।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, তুিম হােরােণর
েছেল যাজকেদর েক বল, তােদরেক বল, স্বজাতীয়

মৃেতর জন্য তারা েকউ অশুিচ হেব না। ২ েকবল িনেজর ঘিনষ্ট
আত্মীয় অথর্াৎ িনেজর মা, িক বাবা, িক েছেল, িক েমেয়, িক ভাই
মরেল অশুিচ হেব। ৩ আর কােছর েয কুমারী েবােনর স্বামী
হয়িন, এরকম েবান মরেল েস অশুিচ হেব। ৪ িনেজর েলাকেদর
মেধ্য প্রধান বেল েস িনেজেক অপিবত্র করার জন্য অশুিচ হেব
না। ৫ তারা িনেজর িনেজর মাথা মুণ্ডন করেব না ও িনেজর
িনেজর শরীের অস্ত্রাঘাত করেব না। ৬ তারা িনেজর ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য পিবত্র হেব ও িনেজর ঈশ্বেরর নাম অপিবত্র করেব না;
কারণ তারা সদাপ্রভুর আগুেনর করা উপহার, িনেজেদর
ঈশ্বেরর খাদ্য উৎসগর্ কের; অতএব তারা পিবত্র হেব। ৭ তারা
েবশ্যা িকংবা ভ্রষ্টা স্ত্রীেক িবেয় করেব না এবং স্বামী পিরত্যক্ত
স্ত্রীেক িবেয় করেব না, কারণ যাজক িনেজর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য
পিবত্র। ৮ অতএব তুিম তােক পিবত্র রাখেব; কারণ েস েতামার
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ঈশ্বেরর খাদ্য উৎসগর্ কের; েস েতামার কােছ পিবত্র হেব; কারণ
েতামােদর পিবত্রকারী সদাপ্রভু আিম পিবত্র। ৯ আর েকােনা
যাজেকর েমেয় যিদ ব্যিভচার কাজ দ্বারা িনেজেক অপিবত্রা
কের, তেব েস িনেজর বাবােক অপিবত্র কের; তােক আগুেন
পুিড়েয় িদেত হেব। ১০ আর িনেজর ভাইেদর মেধ্য প্রধান যাজক,
যার মাথােত অিভেষক-েতল ঢালা হেয়েছ, েয ব্যিক্ত হস্তপূরণ
দ্বারা পিবত্র বস্ত্র পরার অিধকারী হেয়েছ, েস িনেজর মাথা ন্যাড়া
করেব না ও িনেজর কাপড় িছঁড়েব না। ১১ আর েস েকােনা মৃত
েদেহর কােছ যােব না, িনেজর বাবার িক িনেজর মােয়র জন্যও
েস িনেজেক অশুিচ করেব না ১২ এবং ধম্মর্ধাম েথেক বাহের
যােব না এবং িনেজর ঈশ্বেরর ধম্মর্ধাম অপিবত্র করেব না, কারণ
তার ঈশ্বেরর অিভেষক-েতেলর সংস্কার তার ওপের আেছ; আিম
সদাপ্রভু। ১৩ আর েস েকবল কুমারীেক িবেয় করেব। ১৪ িবধবা,
িক পিরত্যক্তা, িক ভ্রষ্টা স্ত্রী, িক েবশ্যা, এেদর মেধ্য এক কুমারীেক
িবেয় করেব। ১৫ েস িনেজর েলাকেদর মেধ্য িনেজর বংশ
অপিবত্র করেব না, কারণ আিম সদাপ্রভু তার পিবত্রকারী।
১৬ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১৭ তুিম হােরাণেক বল,
পুরুষানুক্রেম েতামার বংেশর মেধ্য যার গােয় েদাষ থােক, েস
িনেজর ঈশ্বেরর খাদ্য উৎসগর্ করেত কাছাকািছ না েহাক। ১৮ েয
েকান ব্যিক্তর েদাষ আেছ, েস কােছ যােব না; অন্ধ, িক েখঁাড়া,
১৯ িক খঁাদা, িক িবকলাঙ্গ, িক পা ভাঙা, িক হাত ভাঙা, িক
কুেজা, িক বামন, ২০ িক ছািনপড়া, িক কালিসেট, িক েখাস, িক
ক্ষিতগ্রস্ত অন্ডেকাষ; ২১ েকােনা েদাষ িবিশষ্ট েকােনা পুরুষ
হােরাণ যাজেকর বংেশর মেধ্য আেছ, েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
আগুেন করা উপহার উৎসগর্ করেত কােছ যােব না; তার েদাষ
আেছ, েস িনেজর ঈশ্বেরর খাদ্য উৎসগর্ করেত কােছ যােব না।
২২ েস িনেজর ঈশ্বেরর খাদ্য, অিত পিবত্র বস্তু ও পিবত্র বস্তু
েভাজন করেত পারেব; ২৩ িকন্তু পদর্ ার েভতের প্রেবশ করেব না
ও েবিদর কােছ যােব না, কারণ তার েদাষ আেছ; েস আমার
পিবত্র জায়গা সব অপিবত্র করেব না, কারণ আিম সদাপ্রভু েস
সকেলর পিবত্রকারী। ২৪ েমািশ হােরাণেক, তঁার েছেলেদরেক ও
সমস্ত ইস্রােয়লেদর েক এই কথা বলেলন।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণ ও তঁার
েছেলেদরেক বল, ইস্রােয়ল-সন্তানেদর আমার

উেদ্দেশ্য যা পিবত্র কের, তােদর েসই পিবত্র বস্তু সব েথেক েযন
ওরা আলাদা থােক এবং েযন আমার পিবত্র নাম অপিবত্র না
কের; আিম সদাপ্রভু। ৩ তুিম ওেক বল, পুরুষানুক্রেম েতামােদর
বংেশর মেধ্য েয েকউ অশুিচ হেয় পিবত্র বস্তুর কােছ, অথর্াৎ
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর দ্বারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্রকরা বস্তুর
কােছ যােব, েসই প্রাণী আমার সামেন েথেক িবিচ্ছন্ন হেব; আিম
সদাপ্রভু। ৪ হােরাণ বংেশর েয েকউ কুষ্ঠ িকংবা প্রেমহ হয়, েস
শুচী না হওয়া পযর্ন্ত পিবত্র খােব না। ৫ আর েয েকউ মৃতেদহ
ঘিটত অশুিচ বস্তু, িকংবা যার েরতঃপাত হয় তােক, স্পশর্ কের,
িকংবা েয ব্যিক্ত অেশৗচজনক কীটািদ জন্তুেক িকংবা েকােনা
প্রকার অেশৗচিবিশষ্ট মানুষেক স্পশর্ কের, ৬ েসই স্পশর্কারী
ব্যিক্ত সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব এবং জেল িনেজর শরীর না
পিরষ্কার করেল পিবত্র বস্তু খােব না। ৭ সূযর্্য অস্ত েগেল েস শুচী
হেব; পের পিবত্র বস্তু খােব, কারণ তা তার খাবার িজিনস।

৮ যাজক িনেজ েথেক মরা িকংবা বন্য পশুর দ্বারা মৃত পশুর
মাংস খােব না; আিম সদাপ্রভু। ৯ অতএব তারা আমার আেদশ
পালন করুক; অথবা তা অপিবত্র করেল তারা তার জন্য পাপ
বহন কের ও মারা পেড়; আিম সদাপ্রভু তােদর পিবত্রকারী।
১০ অন্য বংশীয় েকান েলাক পিবত্র বস্তু খােব না; যাজেকর
ঘেরর অিতিথরা িকংবা েবতনজীবী েকউ পিবত্র বস্তু খােব না।
১১ িকন্ত যাজক িনেজ রূপা িদেয় েয েকান ব্যিক্তেক েকেন েস তা
খােব এবং তার ঘেরর েলােকরাও তার অন্ন খােব। ১২ আর
যাজেকর েমেয়র যিদ অন্য বংশীয় েলােকর সেঙ্গ িবেয় হয়, তেব
েস পিবত্র বস্তুর উেত্তালনীয় উপহার খােব না। ১৩ িকন্তু যাজেকর
েমেয় যিদ িবধবা িকংবা পিরত্যক্তা হয়, আর তার সন্তান না থােক
এবং েস আবার এেস েছাটেবলার মত বাবার ঘের বাস কের,
তেব েস বাবার অন্ন খােব, িকন্তু অন্য বংশীয় েকান েলাক তা
খােব না। ১৪ আর যিদ েকউ না েজেন পিবত্র বস্তু খায়, তেব েস
েসভােব পিবত্র বস্তু ও তার পঞ্চমাংশ েবশী কের যাজকেক
েদেব। ১৫ আর ইস্রােয়ল-সন্তােনরা িনেজেদর েয েয পিবত্র বস্তু
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উত্সগর্ কের, যাজেকরা তা অপিবত্র করেব
না,” ১৬ এবং তােদরেক ওেদর পিবত্র বস্তু খাওয়ার জন্য
েদাষজনক অপরাধ স্বরূপ ভারগ্রস্ত করেব না; কারণ আিম
সদাপ্রভু তােদর পিবত্রকারী। ১৭ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
১৮ তুিম হােরাণেক, তার েছেলেদরেক ও সমস্ত ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক, তােদরেক বল, ইস্রােয়ল-জাত িকংবা ইস্রােয়েলর
মেধ্য বসবাসকারী েয েকউ িনেজর উপহার উৎসগর্ কের, তােদর
েকােনা মানেতর বিল েহাক, বা িনেজর ইচ্ছায় দত্ত বিল েহাক, যা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিলরূেপ উৎসগর্ কের; ১৯ েযন েতামরা
গ্রাহ্য হেত পার, তাই গরুর িকংবা েমেষর িকংবা ছাগেলর মধ্য
েথেক িনেদর্ াষ পুরুষ পশু উৎসগর্ করেব। ২০ েতামরা েদাষী িকছু
উৎসগর্ েকােরা না, কারণ তা েতামােদর পেক্ষ গ্রাহ্য হেব না।
২১ আর েকােনা েলাক যিদ মানত পূণর্ করবার জন্য িকংবা
িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া উপহােরর জন্য গরু েভড়ার পাল েথেক
মঙ্গেলর জন্য বিল উৎসগর্ কের, তেব গ্রাহ্য হবার জন্য তা
িনেদর্ াষ হেব; তােত েকােনা েদাষ থাকেব না। ২২ অন্ধ, িক েখঁাড়া,
িক ক্ষতিবক্ষত, িক আলসার, িক চমর্েরাগ, িক েফঁাড়া হেল
েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তা উৎসগর্ েকােরা না এবং তার
িকছুই সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য অিগ্নকৃত উপহার বিলয়া েবিদর উপের
স্থাপন কিরও না। ২৩ আর তুিম অিধকাঙ্গ িক হীনাঙ্গ গরু িকম্বা
েমষ স্ব-ইচ্ছায় দত্ত উপহাররূেপ উৎসগর্ কিরেত পার, িকন্তু
মানেতর কারণ তা গ্রাহ্য হইেব না। ২৪ আর েথঁতলােনা িকম্বা
িনিষ্পষ্ট িকম্বা ভাঙ্গা িকম্বা িবদীণর্ হওয়া িকছুই সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
উৎসগর্ কিরও না; েতামােদর েদেশ এইরূপ েকােরা না। ২৫ আর
িবেদশীর হাত েথেকও এ সকেলর মেধ্য িকছু িনেয় ঈশ্বেরর
ৈনেবদ্যরূেপ উৎসগর্ কিরও না, কারণ তােদর অেঙ্গর েদাষ
আেছ, সুতরাং তােদর মেধ্য েদাষ আেছ; তারা েতামােদর পেক্ষ
গ্রাহ্য হেব না। ২৬ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৭ গরু, িক
েমষ, িক ছাগল জিন্মেল পর সাত িদন পযর্ন্ত মােয়র সেঙ্গ
থাকেব; পের অষ্টম িদন েথেক তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য অিগ্নকৃত
উপহােরর জেন্য গ্রাহ্য হেব। ২৮ গরু িকংবা েভড়া েহাক, তােক ও
তার বাচ্চােক এক িদেন হত্যা েকােরা না। ২৯ আর েয সমেয়
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েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য স্তবাথর্ক বিল উৎসগর্ করেব,
েসইসমেয় গ্রাহ্য হবার জন্যই তা উৎসগর্ েকােরা। ৩০ েসই িদেন তা
েখেত হেব; েতামরা সকাল পযর্ন্ত তার িকছু বািক েরেখা না;
আিম সদাপ্রভু। ৩১ অতএব েতামরা আমার আেদশ সব মান্য
করেব, পালন করেব; আিম সদাপ্রভু। ৩২ আর েতামরা আমার
পিবত্র নাম অপিবত্র েকােরা না; িকন্তু আিম ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
মেধ্য পিবত্ররূেপ মান্য হব; আিম সদাপ্রভু েতামােদর পিবত্রকারী;
৩৩ আিম েতামােদর ঈশ্বর হবার জন্য িমশর েদশ েথেক
েতামােদরেক েবর কের এেনিছ; আিম সদাপ্রভু।

িভন্ন িভন্ন পবর্ সম্বন্ধীয় িনয়ম।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ২ েতামরা

সদাপ্রভুর েয সব পবর্ পিবত্র সভা বেল েঘাষণা করেব, আমার
েসই সব পবর্ এই। ৩ ছয় িদন কাজ করেত হেব, িকন্তু সপ্তম িদেন
িবশ্রােমর জন্য িবশ্রামপবর্, পিবত্র সভা হেব, েতামরা েকান কাজ
করেব না; েস িদন েতামােদর সব গৃেহ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িবশ্রামিদন। ৪ েতামরা িনিদর্ ষ্ট সমেয় েয সব পিবত্র সভা েঘাষণা
করেব, সদাপ্রভুর েসই সব পবর্ এই। ৫ প্রথম মােস, মােসর েচাদ্দ
িদেন সন্ধ্যােবলায় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তার পবর্ হেব। ৬ এবং
েসই মােসর পেনেরা িদেন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য খািম ছাড়া রুিটর
উৎসব হেব; েতামরা সাত িদন খািম ছাড়া রুিট খােব। ৭ প্রথম
িদেন েতামােদর পিবত্র সভা হেব; েতামরা েকােনা সাধারন কাজ
করেব না। ৮ িকন্তু সাত িদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন করা
উপহার উত্সগর্ করেব; সপ্তম িদেন পিবত্র সভা হেব; েতামরা
েকান সাধারন কাজ করেব না। ৯ আর সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, ১০ তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল,
আিম েতামােদরেক েয েদশ েদব, েসই েদেশ েথেক েতামরা যখন
েসখােন উত্পন্ন শস্য কাটেব, তখন েতামােদর কাটা শেস্যর
অিগ্রমাংশ বেল এক আঁিট যাজেকর কােছ আনেব। ১১ েস
সদাপ্রভুর সামেন ঐ আঁিট েদালােব, েযন েতামােদর জন্য তা
গ্রহণেযাগ্য হয়; িবশ্রামবােরর পরিদন যাজক তা েদালােব।
১২ আর েয িদন েতামরা ঐ আঁিট েদালােব, েস িদন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য েহােমর জন্য একবছেরর িনেদর্ াষ এক েভড়ার বাচ্চা
উৎসগর্ করেব। ১৩ তার ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য এক ঐফার দইু দশমাংশ
েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজ; তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সুগেন্ধর জন্য
আগুেন করা উপহার হেব ও তার পানীয় ৈনেবদ্য এক িহন
আঙ্গরু রেসর চতুথর্াংশ হেব। ১৪ আর েতামরা যতক্ষণ িনেজর
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য এই উপহার না আন, েস িদন পযর্ন্ত রুিট িক
ভাজা শস্য িক তাজা শীষ খােব না; েতামােদর সব গৃেহ এিট
পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী ব্যবস্থা। ১৫ আর েসই
িবশ্রামবােরর পরিদন েথেক, েদালনীয় ৈনেবদ্যরূপ আঁিট
আনবার িদন েথেক, েতামরা পূণর্ সাত িবশ্রামবার গণনা করেব।
১৬ এভােব সপ্তম িবশ্রামবােরর পরিদন পযর্ন্ত েতামরা পঞ্চাশ িদন
গণনা কের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য নূতন খাবােরর উপহার উত্সগর্
করেব। ১৭ েতামরা িনজ িনজগৃহ েথেক েদালনীয় ৈনেবেদ্যর জন্য
[এক ঐফার] দইু দশমাংেশর দইু খান রুিট আনেব; সূক্ষ্ম সূিজ
িদেয় তা ৈতরী েকােরা ও খািম িদেয় ৈতরী েকােরা; তা সদাপ্রভুর

উেদ্দেশ্য আশুপক্কাংশ হেব। ১৮ আর েতামরা েসই রুিটর সেঙ্গ
একবছেরর িনেদর্ াষ সাতিট েভড়ার বাচ্চা, এক যুব বৃষ ও দিুট
েভড়া উৎসগর্ করেব; তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিল হেব এবং
েসইসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য-ৈনেবেদ্যর ও পানীয় ৈনেবেদ্যর সেঙ্গ সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য সুগেন্ধর জন্য আগুেন করা উপহার হেব। ১৯ পের
েতামরা পােপর বিলর জন্য এক ছাগেলর বাচ্চা ও মঙ্গেলর
বিলর জন্য এক বছেরর দিুট েভড়ার বাচ্চা বিলদান করেব।
২০ আর যাজক ঐ আশুপক্কাংেশর রুিটর সেঙ্গ ও দিুট েভড়ার
বাচ্চার সেঙ্গ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েদালনীয় ৈনেবদ্যরূেপ তােদরেক
েদালােব; েস সব যাজেকর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র হেব।
২১ আর েসই িদেনই েতামরা েঘাষণা করেব; েতামােদর পিবত্র
সভা হেব; েতামরা েকােনা সাধারন কাজ করেব না; এটা
েতামােদর সব গৃেহ পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী ব্যবস্থা।
২২ আর েতামােদর ভূিমর শস্য কাটার সময় েতামরা েকউ
িনেজর েক্ষেতর েকােণর িদেক শস্য িনঃেশেষ কাটেব না ও
িনেজর শস্য কাটার পের পেড় যাওয়া শস্য সংগ্রহ করেব না; তা
দঃুখী ও িবেদশীর জন্য ত্যাগ করেব; আিম সদাপ্রভু েতামােদর
ঈশ্বর। ২৩ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৪ তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক বল, সপ্তম মােস, েসই মােস প্রথম িদেন েতামােদর
িবশ্রামপবর্ এবং তূরীধ্বিনসহেযােগ স্মরণ করার জন্য পিবত্র
সভা হেব। ২৫ েতামরা েকান সাধারন কাজ করেব না, িকন্তু
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন করা উপহার উৎসগর্ করেব। ২৬ আর
সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৭ আবার ঐ সপ্তম মােসর দশম
িদেন প্রায়িশ্চত্তিদন; েস িদন েতামােদর পিবত্র সভা হেব ও
েতামরা িনেজর িনেজর প্রাণেক দঃুখ েদেব এবং সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আগুেন করা উপহার উৎসগর্ করেব। ২৮ আর েসই িদন
েতামরা েকান কাজ করেব না; কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন েতামােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য তা প্রায়িশ্চত্তিদন
হেব। ২৯ েস িদন েয েকউ িনেজর প্রাণেক দঃুখ না েদয়, েস
িনেজর েলাকেদর মধ্য েথেক িবিচ্ছন্ন হেব। ৩০ আর েসই িদন েয
েকােনা প্রাণী েকােনা কাজ কের, তােক আিম তার েলাকেদর
মধ্য েথেক িবিচ্ছন্ন করেবা। ৩১ েতামরা েকােনা কাজ েকােরা না;
এটা েতামােদর সব গৃেহ পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী ব্যবস্থা।
৩২ েসই িদন েতামােদর িবশ্রােমর জন্য িবশ্রামিদন হেব, আর
েতামরা িনেজর িনেজর প্রাণেক দঃুখ েদেব; মােসর নবম িদেন
সন্ধ্যােবলায়, এক সন্ধ্যা েথেক অন্য সন্ধ্যা পযর্ন্ত, িনেজেদর
িবশ্রামিদন পালন করেব। ৩৩ আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
৩৪ তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক বল, ঐ সপ্তম মােসর পেনেরা
িদন েথেক সাত িদন পযর্ন্ত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গৃহ উৎসব হেব।
৩৫ প্রথম িদেন পিবত্র সভা হেব; েতামরা েকােনা সাধারন কাজ
করেব না। ৩৬ সাত িদন েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন করা
উপহার উৎসগর্ করেব; পের অষ্টম িদেন েতামােদর পিবত্র সভা
হেব; আর েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন করা উপহার
উৎসগর্ করেব; এিট পবর্সভা; েতামরা েকােনা সাধারন কাজ
করেব না। ৩৭ এই সব সদাপ্রভুর পবর্। এই সব পবর্ েতামরা পিবত্র
সভা বেল েঘাষণা করেব এবং প্রিতিদন েযমন কাজ, েসই
অনুসাের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেনর করা উপহার, েহামবিল,
ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য এবং বিল ও পানীয় ৈনেবদ্য উৎসগর্ করেব।
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৩৮ সদাপ্রভুর িবশ্রামিদন েথেক, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য দাতব্য
েতামােদর দান েথেক, েতামােদর সব মানত েথেক ও েতামােদর
িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া সব ৈনেবদ্য েথেক এই সব আলাদা।
৩৯ আবার সপ্তম মােসর পেনেরা িদেন ভূিমর ফল সংগ্রহ করেল
পর েতামরা সাত িদন সদাপ্রভুর উৎসব পালন করেব; প্রথম িদন
িবশ্রামপবর্ ও অষ্টম িদন িবশ্রামপবর্ হেব। ৪০ আর প্রথম িদেন
েতামরা েশাভাদায়ক বৃেক্ষর ফল, েখজরু-পাতা, জড়ান গােছর
শাখা এবং নদীর ধাের বাইসী-বৃক্ষ িনেয় েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সামেন সাত িদন আনন্দ করেব। ৪১ আর েতামরা
বৎসেরর মেধ্য সাত িদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েসই উৎসব পালন
করেব; এটা েতামারেদর পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী ব্যবস্থা;
সপ্তম মােস েতামরা েসই উৎসব পালন করেব। ৪২ েতামরা সাত
িদন কুিটর বাস েকােরা; ইস্রােয়ল-বংশজাত সকেল কুিটের বাস
করেব। ৪৩ এেত েতামােদর ভাবী বংশ জানেত পারেব েয, আিম
ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের এেন কুিটের
বাস কিরেয়িছলাম; আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ৪৪ তখন
েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর কােছ সদাপ্রভুর পবর্গুিলর কথা
বলেলন।

নানা িবষয় সম্বেন্ধ আেদশ।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক এই আেদশ কর; তারা আেলার জন্য

েতামার কােছ েতেলর বািতেত প্রস্তুত শুদ্ধ িজত-েতল আনেব,
তাই িদেয় সব সময় প্রদীপ জ্বালােনা থাকেব। ৩ হােরাণ সমাগম-
তঁাবুর মেধ্য সাক্ষ্য-িসন্দেুকর পদর্ ার বাইের সন্ধ্যা েথেক সকাল
পযর্ন্ত সদাপ্রভুর সামেন সব সময় তা সািজেয় রাখেব; এটা
েতামােদর পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী ব্যবস্থা। ৪ েস িনম্মর্ল
দীপবৃেক্ষর উপের সদাপ্রভুর সামেন িনয়ত ঐ প্রদীপ সব
সািজেয় রাখেব। ৫ আর তুিম সূক্ষ্ম সূিজ িনেয় বারিট িপষ্টক পাক
করেব; তার প্রেত্যক িপষ্টক [এক ঐফার] দশ ভােগর দইু ভাগ
হেব। ৬ পের তুিম এক এক পংিত্তেত ছয় ছয়িট, এই রূেপ দইু
পংিত্ত কের সদাপ্রভুর সামেন িবশুদ্ধ েসানার েমেজর ওপের তা
রাখেব। ৭ প্রেত্যক পংিত্তর উপের িবশুদ্ধ ধুেনা েদেব; তা েসই
রুিটর স্মরণ করার জন্য অংশ বেল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন
করা উপহার হেব। ৮ যাজক িনয়িমত ভােব প্রিত িবশ্রামবাের
সদাপ্রভুর সামেন তা সািজেয় রাখেব, তা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
পেক্ষ িচরস্থায়ী ব্যবস্থা। ৯ আর তা হােরােণর ও তার েছেলেদর
হেব; তারা েকান পিবত্র জায়গায় তা খােব; কারণ সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আগুেন করা উপহােরর মেধ্য তা তার জন্য অিত
পিবত্র; এ িচরস্থায়ী ব্যবস্থা। ১০ আর ইস্রােয়লীয়া স্ত্রীর, িকন্তু
িমশরীয় পুরুেষর এক েছেল েবর হেয় ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য
েগল এবং িশিবেরর মেধ্য েসই ইস্রােয়লীয়া স্ত্রীর েছেল ও
ইস্রােয়েলর েকান পুরুষ িববাদ করল। ১১ তখন েসই ইস্রােয়লীয়া
স্ত্রীর েছেলর [সদাপ্রভুর] নােম িনন্দা কের শাপ িদল, তােত
েলােকরা তােক েমািশর কােছ িনেয় েগল। তার মােয়র নাম
শেলামীৎ, েস দানবংশীয় েদিব্রর েমেয়। ১২ েলােকরা সদাপ্রভুর
মুেখ স্পষ্ট আেদশ পাবার অেপক্ষায় তােক আটেক রাখল।
১৩ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১৪ তুিম ঐ শাপদায়ীেক

িশিবেরর বাইের িনেয় যাও; পের যারা তার কথা শুেনেছ, তারা
সকেল তার মাথায় হাত রাখুক এবং সব মণ্ডলী পাথেরর
আঘােত তােক হত্যা করুক। ১৫ আর তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক বল, েয েকউ িনেজর ঈশ্বরেক শাপ েদয়, েস
িনেজর পাপ বহন করেব। ১৬ আর েয সদাপ্রভুর নােম িনন্দা
কের, তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; সমস্ত মণ্ডলী তােক পাথেরর
আঘােত হত্যা করেব; িবেদশী েহাক বা স্বেদশী েহাক, েসই নােমর
িনন্দা করেল তার প্রাণদণ্ড হেব। ১৭ আর েয েকউ েকান মানুষেক
হত্যা কের, তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হেব; ১৮ আর েয েকউ পশু হত্যা
কের, েস তার েশাধ দেব; প্রােণর পিরেশােধ প্রাণ। ১৯ যিদ েকউ
স্বজাতীেয়র গােয় ক্ষত কের, তেব েস েযমন কেরেছ, তার প্রিত
েতমিন করা হেব। ২০ ভাঙার পিরেশােধ ভাঙা, েচােখর পিরেশােধ
েচাখ, দঁােতর পিরেশােধ দঁাত; মানুেষর েয েযমন ক্ষত কের, তার
প্রিত েতমিন করা যােব। ২১ েয জন পশুর হত্যা কের, েস তা
েশাধ েদেব; িকন্তু েয জন মানুষেক হত্যা কের, তার প্রাণদণ্ড হেব।
২২ েতামােদর স্বেদশীয় ও িবেদশীয় উভেয়রই জন্য এরকম
শাসন হেব; কারণ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ২৩ পের
েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক এই কথা বলেলন, তােত তারা েসই
শাপদায়ীেক িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথেরর আঘােত হত্যা
করল; েমািশেক সদাপ্রভু েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর েসইরকম করল।
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আর সদাপ্রভু সীনয় পবর্েত েমািশেক বলেলন, ২ তুিম
ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, আিম

েতামািদগেক েয েদশ েদব, েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেল
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য জিম িবশ্রাম েভাগ করেব। ৩ ছয় বছর তুিম
িনেজর জিমেত বীজ বপন করেব, ছয় বছর িনেজর আঙ্গরুফল
পাড়েব ও তার ফল সংগ্রহ করেব। ৪ িকন্তু সপ্তম বছের জিমর
িবশ্রােমর জন্য িবশ্রামকাল, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িবশ্রামকাল হেব;
তুিম িনেজর জিমেত বীজ বপন েকােরা না ও িনেজর আঙ্গরুফল
েপেড়া না; ৫ তুিম জিমর িনেজ েথেক উৎপন্ন শস্য কাটেব না ও
না পাড়া আঙ্গরুফল ফল সংগ্রহ করেব না; ওটা জিমর িবশ্রােমর
জন্য বছর হেব। ৬ আর জিমর িবশ্রাম েতামােদর খাবােরর জন্য
হেব; জিমর সব িজিনসই েতামার, েতামার দােসর ও দাসীর,
েতামার েবতনেভাগী ভৃেত্যর ও েতামার সহবাসী িবেদশীর ৭ এবং
েতামার পশুর ও েতামার েদেশর বনপশুর খাবােরর জন্য হেব।
৮ আর তুিম িনেজর জন্য সাত িবশ্রামবছর, সাত গুণ সাত বছর,
গণনা করেব; তােত েতামার গিণত েসই সাত গুণ সাত
িবশ্রামবছের ঊনপঞ্চাশ বছর হেব। ৯ তখন সপ্তম মােসর দশম
িদেন তুিম জয়ধ্বিনর তূরী বাজােব; প্রায়িশ্চত্তিদেন েতামােদর
সব েদেশ তূরী বাজােব। ১০ আর েতামরা পঞ্চাশতম বছরেক
পিবত্র করেব এবং সব েদেশ েসখানকার সব অিধবাসীর কােছ
মুিক্ত েঘাষণা করেব; ওিট েতামােদর জন্য েযােবল [তূরীধ্বিনর
মেহাৎসব] হেব এবং েতামরা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর অিধকাের
িফের যােব ও প্রেত্যেক িনেজর িনেজর বংেশর কােছ িফের
যােব। ১১ েতামােদর জন্য পঞ্চাশত্তম বছর েযােবল হেব; েতামরা
বীজ বুেনা না, িনেজ েথেক উৎপন্ন শস্য েকেটা না এবং েঝােড় না
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পড়া আঙ্গরুফলর ফল সংগ্রহ েকােরা না। ১২ কারণ ওটাই
েযােবল, ওটা েতামােদর পেক্ষ পিবত্র হেব; েতামরা জিমেত
উৎপন্ন শস্য গুেলা েখেত পারেব। ১৩ ঐ েযােবল বছের েতামরা
প্রিতিদন িনেজর িনেজর অিধকাের িফের যােব। ১৪ তুিম যিদ
প্রিতেবশীর কােছ েকােনা িকছু িবক্রয় কর, িকংবা িনেজর
প্রিতেবশীর হাত েথেক েকেনা; তেব েতামরা পরস্পর অন্যায়
েকােরা না। ১৫ তুিম েযােবেলর পেরর বছর-সংখ্যানুসাের
প্রিতেবশীর কাছ েথেক িকনেব এবং ফল উৎপিত্তর বছর-সংখ্যা
অনুসাের েতামার কােছ েস িবিক্র করেব। ১৬ তুিম বছেরর েবশী
অনুসাের মূল্যেবশী করেব ও বছেরর কম অনুসাের মূল্য কম
করেব; কারণ েস েতামার কােছ ফল উৎপিত্তর সমেয় সংখ্যা
অনুসাের িবিক্র কের। ১৭ েতামরা েতামােদর প্রিতেবশীর প্রিত
অন্যায় েকােরা না, িকন্তু িনেজর ঈশ্বরেক ভয় েকােরা, কারণ
আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর। ১৮ আর েতামরা আমার ব্যবস্থা
অনুসাের আচরণ করেব, আমার শাসন সব মানেব ও তা পালন
করেব; তােত েদেশ িনভর্ েয় বাস করেব। ১৯ আর জিম িনেজ ফল
উৎপন্ন করেব, তােত েতামরা তৃিপ্ত পযর্ন্ত খােব ও েদেশ িনভর্ েয়
বাস করেব। ২০ আর যিদ েতামরা বল, েদখ, আমরা সপ্তম বছের
িক খাব? েদখ, আমরা ত জিমেত বপন করব না ও উৎপন্ন ফল
সংগ্রহ করব না; ২১ তেব আিম ষষ্ট বছের েতামােদরেক
আশীবর্াদ করব; তােত িতন বছেরর জন্য শস্য উৎপন্ন হেব।
২২ পের অষ্টম বছের েতামরা বপন করেব ও নবম বছর পযর্ন্ত
পুরােনা শস্য খােব; যতক্ষণ ফল না হয়, ততক্ষণ পুরােনা শস্য
খােব। ২৩ আর জিম িচরিদেনর জন্য িবক্রী হেব না, কারণ জিম
আমারই; েতামরা ত আমার সেঙ্গ িবেদশী ও প্রবাসী। ২৪ আর
েতামরা িনেজেদর অিধকার করা েদেশর সব জিম মুক্ত করেত
িদও। ২৫ েতামার ভাই যিদ গিরব হেয় িনেজর অিধকােরর িকছু
িবিক্র কের, তেব তার মুিক্তকতর্ ার কােছ আত্মীয় এেস িনেজর
ভাইেয়র িবিক্র করা জিম মুক্ত কের েনেব। ২৬ যার মুিক্তকতর্ া
েনই, েস যিদ ধনবান্ হেয় িনেজ তা মুক্ত করেত সমথর্ হয়,
২৭ তেব েস তার িবিক্রর বছের গণনা কের েসই অনুসাের
অিতিরক্ত মূল্য েক্রতােক িফিরেয় েদেব; এভােব েস িনেজর
অিধকাের িফের যােব। ২৮ িকন্তু যিদ েস তা িফিরেয় িনেত
অসমথর্ হয়, তেব েসই িবক্রীত অিধকার েযােবল বছর পযর্ন্ত
েক্রতার হােত থাকেব; েযােবেল তা মুক্ত হেব এবং েস িনেজর
অিধকাের িফের যােব। ২৯ আর যিদ েকউ প্রাচীের েঘরা নগেরর
মাঝখােন বাসগৃহ িবক্রয় কের, তেব েস িবক্রয়-বছেরর েশষ
পযর্ন্ত তা মুক্ত করেত পারেব, পূণর্ এক বছেরর মেধ্য তা মুক্ত
করবার অিধকারী থাকেব। ৩০ িকন্তু যিদ সম্পূণর্ এক বছর
সমেয়র মেধ্য তা মুক্ত না হয়, তেব প্রাচীের েঘরা নগেরর মেধ্য
েসই গৃহ পুরুষপরম্পরায় ক্রয়কতর্ ার িচরস্থায়ী অিধকার হেব; তা
েযােবেল মুক্ত হেব না। ৩১ িকন্তু প্রাচীরছাড়া গ্রােম অবিস্থত গৃহ
েদেশর জিমর মেধ্য গণনা হেব; তা মুক্ত করা েযেত পাের এবং
েযােবেল তা মুক্ত হেব। ৩২ িকন্তু েলবীয়েদর নগর সব, তােদর
অিধকের নগেরর গৃহ সব মুক্ত করবার অিধকার েলবীয়েদর সব
সময়ই থাকেব। ৩৩ যিদ েলবীয়েদর েকউ মুক্ত কের, তেব েসই
িবক্রীত গৃহ এবং তার অিধকােরর নগর েযােবেল মুক্ত হেব;
কারণ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য েলবীয়েদর নগেরর গৃহ সব

তােদর অিধকার। ৩৪ আর তােদর নগেরর চরািণভূিম িবক্রীত
হেব না; কারণ তাই তােদর িচরস্থায়ী অিধকার। ৩৫ আর েতামার
ভাই যিদ গিরব হয় ও েতামার কােছ শূন্যহাত হয়, তেব তুিম তার
উপকার করেব; েস িবেদশী ও প্রবাসীর মত েতামার সেঙ্গ জীবন
ধারণ করেব। ৩৬ তুিম তা েথেক সুদ িকংবা বৃিদ্ধ েনেব না, িকন্তু
িনেজর ঈশ্বরেক ভয় করেব, েতামার ভাইেক েতামার সেঙ্গ জীবন
ধারণ করেত েদেব। ৩৭ তুিম সুেদর জন্য তােক টাকা েদেব না ও
বৃিদ্ধর জন্য তােক অন্ন েদেব না। ৩৮ আিম সদাপ্রভু েতামােদর
েসই ঈশ্বর, িযিন েতামােদরেক কনান েদশ েদবার জন্য ও
েতামােদর ঈশ্বর হবার জন্য েতামােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর
কের এেনেছন। ৩৯ আর েতামার ভাই যিদ গিরব হেয় েতামার
কােছ িনেজেক িবক্রয় কের, তেব তুিম তােক দােসর মত কাজ
েকােরা না। ৪০ েস েবতনজীবী মজেুরর মত িকংবা প্রবাসীর মত
েতামার সেঙ্গ থাকেব, েযােবল বছর পযর্ন্ত েতামার দাস্যকম্মর্
করেব। ৪১ পের েস িনেজর সন্তানেদর সেঙ্গ েতামার কাছ েথেক
মুক্ত হেয় িনেজর বংেশর কােছ িফের যােব ও িনেজর ৈপতৃক
অিধকাের িফের যােব। ৪২ কারণ তারা আমারই দাস, যােদরেক
আিম িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছ; তােদর দােসর মত
িবক্রী করা হেব না। ৪৩ তুিম তার উপের কিঠন কতৃর্ ত্ব েকােরা না,
িকন্তু িনেজর ঈশ্বরেক ভয় েকােরা। ৪৪ েতামােদর চারিদেক
জািতগেণর মধ্য েথেক েতামরা দাস ও দাসী রাখেত পারেব;
তােদর েথেকই েতামরা দাস ও দাসী ক্রয় েকােরা। ৪৫ আর
েতামােদর মধ্য প্রবাসী িবেদশীেদর সন্তানেদর েথেক এবং
েতামােদর েদেশ তােদর উৎপন্ন তােদর েয েয বংশ েতামােদর
সেঙ্গ আেছ, তােদর েথেকও ক্রয় েকােরা; তারা েতামােদর
অিধকার হেব। ৪৬ আর েতামরা িনেজর িনেজর ভাবী সন্তানেদর
অিধকােরর জন্য দায়ভাগ দ্বারা তােদরেক িদেত পার এবং িনত্য
িনেজেদর দাস্যকমর্ তােদরেক িদেয় করােত পার; িকন্তু েতামােদর
ভাই ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য েতামরা েকউ কারও কিঠন কতৃর্ ত্ব
করেব না। ৪৭ আর যিদ েতামােদর মেধ্য েকান িবেদশী িকংবা
প্রবাসী ধনবান হয় এবং তার কাছাকািছ েতামার ভাই গিরব হেয়
যিদ েতামার কাছাকািছ প্রবাসী, িবেদশী িকংবা িবেদশীয়
েগােত্রর েকােনা েলােকর কােছ িনেজেক িবক্রয় কের, ৪৮ তেব
েস িবক্রীত হবার পের মুক্ত হেত পারেব; তার আত্মীেয়র মেধ্য
েকউ তােক মুক্ত করেত পারেব; ৪৯ তার কাকা িকংবা কাকার
েছেল তােক মুক্ত করেব, িকংবা তার বংেশর কােছর েকান
আত্মীয় তােক মুক্ত করেব; িকংবা যিদ েস ধনবান্ হেয় উেঠ,
তেব িনেজেক মুক্ত করেব। ৫০ তােত তার িবক্রয় বছর েথেক
েযােবল বছর পযর্ন্ত েক্রতার সেঙ্গ িহসাব হেল বছেরর সংখ্যা
অনুসাের তার মূল্য হেব; ওর কােছ তার থাকবার সময়
েবতনজীবী িদেনর মত হেব। ৫১ যিদ অেনক বছর বািক থােক,
তেব েসই অনুসাের েস ক্রয়-মূল্য েথেক িনেজর মুিক্তর মূল্য
িফিরেয় েদেব। ৫২ যিদ েযােবল বৎসেরর অল্প বৎসর বািক
থােক, তেব েস তার সেঙ্গ িহসাব কের েসই কেয়ক বছর
অনুসাের িনেজর মুিক্তর মূল্য িফিরেয় েদেব। ৫৩ বছেরর পর
বছর ভাড়া করা মজেুরর মত েস তার সেঙ্গ থাকেব; েতামার
সাক্ষােৎ েস তার উপের কিঠন কতৃর্ ত্ব করেব না। ৫৪ আর যিদ েস
ঐ সব বছের মুক্ত না হয়, তেব েযােবল বছের িনেজর সন্তানেদর
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সেঙ্গ মুক্ত হেয় যােব। ৫৫ কারণ ইস্রােয়ল-সন্তানরা আমারই দাস;
তারা আমার দাস, যােদরেক আিম িমশর েদশ েথেক েবর কের
এেনিছ; আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর।

ঈশ্বেরর নানা প্রিতজ্ঞা ও েচতনা-বাক্য।

েতামরা িনেজেদর জন্য অবস্তু প্রিতমা ৈতরী েকােরা
না এবং েক্ষািদত প্রিতমা িকংবা স্তম্ভ স্থাপন েকােরা না

ও তার কােছ প্রণাম করবার জন্য েতামােদর েদেশ েকান
েক্ষািদত প্রস্তর েরেখা না; কারণ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর।
২ েতামরা আমার িবশ্রামবার সব পালন েকােরা ও আমার
ধম্মর্ধােমর সমাদর েকােরা; আিম সদাপ্রভু। ৩ যিদ েতামরা
আমার ব্যবস্থা মত চল, আমার আেদশ সব মান ও েস সব পালন
কর, ৪ তেব আিম িঠক সমেয় েতামােদরেক বৃিষ্ট দান করব;
তােত জিম শস্য উৎপন্ন করেব ও েক্ষেত্রর বৃক্ষ সব িনেজর
িনেজর ফল েদেব। ৫ েতামােদর শস্য মাড়াইেয়র সময় আঙ্গরু
েতালার সময় পযর্ন্ত থাকেব ও আঙ্গরু েতালার সময় েথেক
বীজবপেনর সময় পযর্ন্ত থাকেব এবং েতামরা তৃিপ্ত পযর্ন্ত অন্ন
খােব ও িনরাপেদ িনেজর েদেশ বাস করেব। ৬ আর আিম েদেশ
শািন্ত প্রদান করব; েতামরা শয়ন করেল েকউ েতামােদরেক ভয়
েদখােব না এবং আিম েতামােদর েদশ েথেক িহংস্র জন্তুেদরেক
দরূ কের েদব ও েতামােদর েদেশ খড়গ িনেয় ভ্রমণ করেব না।
৭ আর েতামরা িনেজেদর শত্রুেদরেক তািড়েয় েদেব ও তারা
েতামােদর সামেনই তেলায়ােরর সামেন পড়েব ৮ আর েতামােদর
পঁাচ জন তােদর একেশা জনেক তািড়েয় েদেব, েতামােদর
একেশা জন দশ হাজার েলাকেক তািড়েয় েদেব এবং েতামােদর
শত্রুরা েতামােদর সামেনই তেলায়ােরর সামেন পড়েব ৯ আর
আিম েতামােদর উপর খুিশ হব েতামােদরেক ফলবন্ত ও বহুবংশ
করব ও েতামােদর সেঙ্গ আমার িনয়ম িস্থর করব। ১০ আর
েতামরা জমােনা পুরােনা শস্য খােব ও নূতেনর সামেন েথেক
পুরােনা শস্য েবর করেব। ১১ আর আিম েতামােদর মেধ্য আমার
পিবত্র তঁাবু রাখব, আিম েতামােদরেক ঘৃণা করেবা না। ১২ আর
আিম েতামােদর মেধ্য গমনাগমন করব ও েতামােদর ঈশ্বর হব
এবং েতামরা আমার প্রজা হেব। ১৩ আিম সদাপ্রভু েতামােদর
ঈশ্বর; আিম িমশর েদশ েথেক েতামােদরেক েবর কের এেনিছ,
তােদর দাস থাকেত িদইিন; আিম েতামােদর েযায়ািলর-কাঠ
েভেঙ েসাজাভােব েতামােদরেক গমণ কিরেয়িছ। ১৪ িকন্তু যিদ
েতামরা আমার কথা না শুন ও আমার এ সব আেদশ পালন না
কর, ১৫ যিদ আমার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য কর ও েতামােদর প্রাণ
আমার শাসন সকল ঘৃণা কের, এভােব েতামরা আমার আেদশ
পালন না কের আমার িনয়ম ভঙ্গ কর, তেব আিমও েতামােদর
প্রিত এই ব্যবহার করব; ১৬ েতামােদর জন্য আতঙ্ক, যক্ষ্মা ও
কম্পজ্বর িনরূপণ করব, যােত েতামােদর চকু্ষ ক্ষীণ হেয় পড়েব
ও প্রােণ ব্যথা পােব এবং েতামােদর বীজ বপন বৃথা হেব, কারণ
েতামােদর শত্রুরা তা খােব। ১৭ আর আিম েতামােদর প্রিত িবমুখ
হব; তােত েতামরা িনেজর শত্রুেদর সামেন আহত হেব; যারা
েতামােদরেক ঘৃণা কের, তারা েতামােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেব
এবং েকউ েতামােদরেক না তাড়ােলও েতামরা পািলেয় যােব।
১৮ আর যিদ েতামরা এেতও আমার বােক্য মেনােযাগ না কর,

তেব আিম েতামােদর পাপযুক্ত েতামােদরেক সাত গুন েবশী
শািস্ত েদব। ১৯ আিম েতামােদর শিক্তর গবর্ চূণর্ করব ও
েতামােদর আকাশ েলাহার মত ও েতামােদর জিম িপতেলর মত
করব। ২০ তােত েতামােদর শিক্ত অকারেণ েশষ হেব, কারণ
েতামােদর জিম শস্য উৎপন্ন করেব না ও েদেশর গাছপালা সব
িনজ িনজ ফল েদেব না। ২১ আর যিদ েতামরা আমার িবপরীত
আচরণ কর ও আমার কথা শুনেত না চাও, তেব আিম
েতামােদর পাপ অনুসাের েতামােদরেক আর সাত গুন আঘাত
করব। ২২ আর েতামােদর মেধ্য বন্য পশু পাঠাব; তারা েতামােদর
সন্তান হরণ করেব, েতামােদর পশুপাল নষ্ট করেব, েতামােদরেক
সংখ্যায় অল্প করব; আর েতামােদর রাজপথ সব ধ্বংস হেব।
২৩ এেত যিদ আমার উেদ্দেশ্য শািসত না হও, িকন্তু আমার
িবপরীত আচরণ কর, ২৪ তেব আিমও েতামােদর িবপরীত
আচরণ করব ও েতামােদর পাপযুক্ত আিমই েতামােদরেক সাত
বার আঘাত করব। ২৫ আিম অমােন্যর প্রিতফল েদবার জন্য
েতামােদর উপের তেলায়ার আনব, েতামরা িনজ িনজ নগরমেধ্য
একত্রীভূত হেব, আিম েতামােদর মেধ্য মহামারী পাঠাব এবং
েতামরা শত্রুেদর হােত সমিপর্ত হেব। ২৬ আিম েতামােদর খাদ্য
সরবরাহ বন্ধ করব, দশ জন স্ত্রীেলাক এক উনােন েতামােদর
রুিট পাক করেব ও েতামােদর রুিট েমেপ েতামােদরেক েদেব,
িকন্তু েতামরা তা েখেয় তৃপ্ত হেব না। ২৭ আর এসেবেতও যিদ
েতামরা আমার কথা না েশান, আমার িবপরীত আচরণ কর,
২৮ তেব আিম েক্রােধ েতামােদর িবপরীত আচরণ করব এবং
আিমই েতামােদর পাপযুক্ত েতামােদরেক সাত গুন শািস্ত েদব।
২৯ আর েতামরা িনেজর িনেজর েছেলেদর মাংস খােব ও িনেজর
িনেজর েমেয়েদর মাংস খােব। ৩০ আর আিম েতামােদর উচ্চ
জায়গা সব েভেঙ েদব, েতামােদর সূযর্্যপ্রিতমা সকল নষ্ট করব ও
েতামােদর মূিতর্ েদর মৃত েদেহর উপের েতামােদর মৃতেদহ েফেল
েদব এবং আিম েতামােদরেক ঘৃণা করব। ৩১ আর আিম
েতামােদর নগর সব ধ্বংস করব, েতামােদর ধম্মর্ধাম সব ধ্বংস
করব ও েতামােদর উত্সেগর্র গন্ধ গ্রহণ করব না। ৩২ আর আিম
েদশ ধ্বংস করব ও েসখােন বসবাসকারী েতামােদর শত্রুরা েসই
িবষেয় চমৎকৃত হেব। ৩৩ আর আিম েতামােদরেক জািতেদর
মেধ্য িছন্নিভন্ন করব ও তেলায়ার েবর কের েতামােদর অনুসরণ
করব, তােত েতামােদর েদশ পিরত্যক্ত ও েতামােদর নগর সব
ধ্বংস হেব। ৩৪ তখন যত িদন েদশ ধ্বংসস্থান থাকেব ও েতামরা
শত্রুগেণর েদেশ বাস করেব, ততিদন জিম িনজ িবশ্রামকাল
েভাগ করেব; েসই জিম িবশ্রাম পােব ও িনেজর িবশ্রামকাল েভাগ
করেব। ৩৫ যতিদন েদশ ধ্বংসস্থান হেয় থাকেব, তত িদন িবশ্রাম
করেব, কারণ যখন েতামরা েদেশ বাস করেত, তখন েদশ
েতামােদর িবশ্রামকােল িবশ্রাম েভাগ করত না। ৩৬ আর
েতামােদর মেধ্য যারা অবিশষ্ট থাকেব, আিম শত্রুেদেশ তােদর
হৃদেয় িবষণ্নতা পাঠাব এবং চািলত পাতার শব্দ তােদরেক
তািড়েয় িনেয় যােব; েলােক েযমন তেলায়ােরর মুখ েথেক
পালায়, তারা েসরকম পালােব এবং েকউ না তাড়ােলও পড়েব।
৩৭ েকউ না তাড়ােলও তারা েযমন তেলায়ােরর সামেন, েতমিন
এক জন অেন্যর উপের পড়েব এবং শত্রুেদর সামেন দঁাড়ােত
েতামােদর ক্ষমতা হেব না। ৩৮ আর েতামরা জািতেদর মেধ্য
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িবনষ্ট হেব ও েতামােদর শত্রুেদর েদেশ েতামােদরেক গ্রাস
করেব। ৩৯ আর েতামােদর মেধ্য যারা অবিশষ্ট থাকেব, তারা
িনেজর িনেজর অপরােধ শত্রুেদেশ ক্ষয় হেব। ৪০ আর িনেজেদর
িপতৃপুরুষেদরও অপরােধ তােদর সেঙ্গ ক্ষয় হেব। আর
তােদরেক স্বীকার করেত হেব েয, আমার িবরুেদ্ধ সত্য অমান্য ও
আমার িবপরীত আচরণ করার জন্য তােদর অপরাধ ও তােদর
িপতৃপুরুষেদর অপরাধ হেয়েছ, ৪১ আিমও তােদর িবপরীত
আচরন কেরিছ, আর তােদরেক শত্রুেদর েদেশ এেনিছ। তখন
যিদ তােদর অিচ্ছন্নত্বক হৃদয় নম্র হয় ও তারা িনেজর িনেজর
অপরােধর শািস্ত েমেন েনয়, ৪২ তেব আিম যােকােবর সেঙ্গ করা
আমার িনয়ম মেন করেবা ও ইসহােকর সেঙ্গ করা আমার িনয়ম
ও অব্রাহােমর সেঙ্গ করা আমার িনয়মও মেন করব, আর
েদশেকও মেন করব। ৪৩ েদশও তােদর দ্বারা পিরত্যক্ত হেব ও
তােদর অবতর্ মােন ধমর্স্থান হেয় িনেজ িবশ্রাম েভাগ করেব, ও
তারা িনেজেদর অপরােধর শািস্ত েমেন েনেব; কারণ তারা আমার
শাসন মানত না ও তােদর প্রাণ আমার িনয়ম ঘৃণা করত।
৪৪ তাছাড়া যখন তারা শত্রুেদর েদেশ থাকেব, তখন আিম
িনঃেশেষ ধ্বংেসর জন্য িকংবা তােদর সেঙ্গ আমার িনয়ম ভাঙার
জন্য তােদরেক অগ্রাহ্য করব না, ঘৃণাও করব না; কারণ আিম
সদাপ্রভু তােদর ঈশ্বর। ৪৫ আর আিম তােদর ঈশ্বর হবার জন্য
যােদরেক জািত সামেন িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছ,
তােদর েসই িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ করা আমার িনয়ম তােদর জন্য
মেন রাখেবা; আিম সদাপ্রভু। ৪৬ সীনয় পাহােড় সদাপ্রভু েমািশর
হাত িদেয় িনেজর ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর এই সব িনয়ম শাসন ও
ব্যবস্থা িস্থর করেলন।

মানত িবষেয়র ব্যবস্থা।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘যিদ েকউ িবেশষ

মানত কের, তেব েতামার িনধর্ািরত মূল্য অনুসাের প্রাণী সব
সদাপ্রভুর হেব। ৩ েতামার িনধর্ািরত মূল্য এই; কুিড় বছর বয়স
েথেক ষাট বছর বয়স পযর্ন্ত পুরুষ হেল েতামার িনধর্ািরত মূল্য
পিবত্র জায়গায় েশকল অনুসাের পঞ্চাশ েশকল েরৗপ্য। ৪ িকন্তু
যিদ স্ত্রীেলাক হয়, তেব েতামার িনধর্ািরত মূল্য িত্রশ েশকল হেব।
৫ যিদ পঁাচ বছর বয়স েথেক কুিড় বছর বয়স পযর্ন্ত হয়, তেব
েতামার িনধর্ািরত মূল্য পুরুেষর পেক্ষ কুিড় েশকল ও স্ত্রীর পেক্ষ
দশ েশকল হেব। ৬ যিদ এক মাস বয়স েথেক পঁাচ বৎসর বয়স
পযর্ন্ত হয়, তেব েতামার িনধর্ািরত মূল্য পুরুেষর পেক্ষ পঁাচ েশকল
রূপা ও েতামার িনধর্ািরত মূল্য স্ত্রীর পেক্ষ িতন েশকল রূপা হেব।
৭ যিদ ষাট বছর িকংবা তার েবশী বয়স হয়, তেব েতামার
িনধর্ািরত মূল্য পুরুেষর পেক্ষ পেনর েশকল ও স্ত্রীর পেক্ষ দশ
েশকল হেব। ৮ িকন্তু যিদ গিরব হওয়ার জন্য েতামার িনধর্ািরত
মূল্য িদেত েস না পাের, তেব যাজেকর কােছ আনেত হেব এবং
যাজক তার মূল্য িনধর্ারন করেব; মানতকারী ব্যিক্তর ক্ষমতা
অনুসাের যাজক তার মূল্য িনধর্ারন করেব। ৯ আর যিদ েকউ
সদাপ্রভুর কােছ উৎসেগর্র জন্য পশু দান কের, তেব সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য েদওয়া েসরকম সব পশু পিবত্র বস্তু হেব। ১০ েস তার
অন্যথা িক পিরবতর্ ন করেব না, খারােপর বদেল ভাল, িকংবা

ভালর বদেল খারাপ েদেব না; যিদ েস েকান প্রকাের পশুর সেঙ্গ
পশুর বদল কের, তেব তা এবং তার বদেল দেুটাই পিবত্র হেব।
১১ আর যা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার িহসােব উৎসগর্ করা যায়
না, এমন েকান অশুিচ পশু যিদ েকউ দান কের, তেব েস ঐ
পশুেক যাজেকর সামেন উপিস্থত করেব। ১২ ঐ পশু ভাল
িকংবা খারাপ েহাক, যাজক তার মূল্য িনধর্ারন করেব; েতামার
অথর্াৎ যাজেকর িনধর্ারন অনুসােরই মূল্য হেব। ১৩ িকন্তু যিদ েস
েকােনা প্রকাের তা মুক্ত করেত চায়, তেব েস েতামার িনধর্ািরত
মূেল্যর পঞ্চমাংশ েবশী েদেব। ১৪ আর যিদ েকােনা ব্যিক্ত
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজর গৃহ পিবত্র কের, তেব তা ভাল িকম্বা
খারাপ েহাক, যাজক তার মূল্য িনধর্ারন করেব; যাজক তার েয
মূল্য িনরধারণ করেব, তাই িঠক হেব। ১৫ আর েয তা পিবত্র
কেরেছ, েস যিদ িনেজর গৃহ মুক্ত করেত চায়, তেব েস েতামার
িনধর্ািরত মূেল্যর পঞ্চমাংশ েবশী েদেব; তা করেল গৃহ তার হেব।
১৬ আর যিদ েকউ িনেজর অিধকার করা জিমর েকান অংশ
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র কের, তেব তার েবানা বীজ অনুসাের
তার মূল্য েতামার িনধর্ািরত হেব; এক এক েহামর পিরিমত যেবর
বীেজর প্রিত পঞ্চাশ পঞ্চাশ েশকল কের রূপা। ১৭ যিদ েস
েযােবল বছর পযর্ন্ত িনেজর জিম পিবত্র কের, তেব েতামার
িনধর্ািরত েসই মূল্য অনুসাের তা িঠক হেব। ১৮ িকন্তু যিদ েস
েযােবেলর পের িনেজর জিম পিবত্র কের, তেব যাজক আগামী
েযােবল পযর্ন্ত অবিশষ্ট বছেরর সংখ্যা অনুসাের তার েদওয়া
রূপা গণনা করেব এবং েসই অনুসাের েতামার িনধর্ািরত মূল্য
কম করা যােব। ১৯ আর েয তা পিবত্র কেরেছ, েস যিদ েকােনা
প্রকাের িনেজর জিম মুক্ত করেত চায়, তেব েস েতামার িনধর্ািরত
রূপার পঞ্চমাংশ েবশী িদেল তা তারই হেব। ২০ িকন্তু যিদ েস েসই
জিম মুক্ত না কের, িকংবা যিদ অন্য কারও কােছ েসই জিম
িবক্রয় কের, তেব তা আর কখনও মুক্ত হেব না; ২১ েসই জিম
েযােবল বছের েক্রতার হাত েথেক িগেয় বিজর্ত জিমর মত
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র হেব, তােত যাজেকরই অিধকার হেব।
২২ আর যিদ েকউ িনেজর ৈপতৃক জিম েছেড় িনেজর েকনা
জিম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র কের, ২৩ তেব যাজক েতামার
িনধর্ািরত মূল্য অনুসাের েযােবল বছর পযর্ন্ত তার েদওয়া রূপা
গণনা করেব, আর েসই িদেন েস েতামার িনধর্ািরত মূল্য েদেব; তা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র। ২৪ েযােবল বছের েসই জিম
িবেক্রতার হােত, অথর্াৎ েসই জিম যার ৈপতৃক অিধকার, তার
হােত িফের আসেব। ২৫ আর েতামার িনধর্ািরত সব মূল্য পিবত্র
জায়গার েশকল অনুসাের হেব; কুিড় েগরােত এক েশকল হয়।
২৬ েকবল প্রথমজাত পশুর বাচ্চা সব সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
প্রথমজাত হওয়ার জন্য েকউ তা পিবত্র করেত পারেব না; গরু
েহাক, েমষ েহাক, তা সদাপ্রভুর। ২৭ যিদ েসই পশু অশুিচ হয়,
তেব েস েতামার িনধর্ািরত মূেল্যর পঞ্চমাংশ েবশী িদেয় তা মুক্ত
করেত পাের, মুক্ত না হেল তা েতামার িনধর্ািরত মুেল্য িবিক্র করা
যােব। ২৮ আর েকােনা ব্যিক্ত িনেজর সবর্স্ব হেত, মানুষ িক পশু
িক অিধকার করা জিম হেত, েয িকছু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিজর্ত
কের, তা িবক্রী করা বা মুক্ত করা যােব না; সব বিজর্ত বস্তু
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য অিত পিবত্র। ২৯ মানুষেদর মেধ্য েয েকউ
বিজর্ত হয়, তােক মুক্ত করা যােব না; েস অবশ্যই মরেব।
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৩০ জিমর শস্য িকংবা গােছর ফল েহাক, জিমর উত্পন্ন সব
িজিনেসর দশমাংশ সদাপ্রভুর; তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র।
৩১ আর যিদ েকউ িনেজর দশমাংশ েথেক িকছু মুক্ত করেত চায়,
তেব েস তার পঁাচ অংশ েবশী েদেব। ৩২ আর গরু েমষ পােলর
দশমাংশ, পঁাচিনর িনচ িদেয় যা িকছু যায়, তার মেধ্য প্রেত্যক
দশম পশু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র হেব। ৩৩ তা ভােলা িক

খারাপ, এর েখঁাজ েস করেব না ও তার পিরবতর্ ন করেব না;
িকন্তু যিদ েস েকােনা প্রকাের তার পিরবতর্ ন কের, তেব তা ও
তার িবিনমেয় দেুটাই পিবত্র হেব; তা মুক্ত করা যােব না।’”
৩৪ সদাপ্রভু সীনয় পাহােড় ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য েমািশেক
এই সব আেদশ কেরিছেলন।
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১

গণনার বই।

ইস্রােয়লীেদর েগাষ্ঠী গণনা।

িমশর েদশ েথেক েলােকেদর েবর হেয় আসার পর
িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােসর প্রথম িদেন সদাপ্রভু

সীনয় মরুভূিমেত সমাগম তঁাবুেত েমািশেক বলেলন, ২ “েতামরা
েলােকেদর েগাষ্ঠী অনুসাের, বংশ অনুসাের, নাম সংখ্যা অনুসাের
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীর, প্রেত্যক পুরুষ, প্রেত্যক
েলাকেক েগান। ৩ কুিড় বছর ও তার েবিশ বয়সী যত পুরুষ
ইস্রােয়েলর মেধ্য যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য, তােদর ৈসন্য অনুসাের তুিম
ও হােরাণ তােদরেক গণনা কর। ৪ আর প্রেত্যক বংশ েথেক
একজন কের, একজন েগাষ্ঠী প্রধান, েতামােদর সহকারী হেব।
৫ আর েয ব্যিক্তরা েতামােদর সহকারী হেব, তােদর নাম হল-
রূেবেণর পেক্ষ শেদয়ূেরর েছেল ইলীষূর। ৬ িশিমেয়ােনর পেক্ষ
সূরীশদ্দেয়র েছেল শলুমীেয়ল। ৭ িযহূদার পেক্ষ অম্মীনাদেবর
েছেল নহেশান। ৮ ইষাখেরর পেক্ষ সূয়ােরর েছেল নথেনল।
৯ সবূলূেনর পেক্ষ েহেলােনর েছেল ইলীয়াব। ১০ েযােষেফর
েছেলেদর মেধ্য ইফ্রিয়েমর পেক্ষ অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামা,
মনঃিশর পেক্ষ পদাহসূেরর েছেল গমলীেয়ল। ১১ িবন্যামীেনর
পেক্ষ িগিদেয়ািনর েছেল অবীদান। ১২ দােনর পেক্ষ
অম্মীশদ্দেয়র েছেল অহীেয়ষর। ১৩ আেশেরর পেক্ষ অক্রেণর
েছেল পগীেয়ল। ১৪ গােদর পেক্ষ দ্ূযেয়েলর েছেল ইলীয়াসফ।
১৫ নপ্তািলর পেক্ষ ঐনেনর েছেল অহীরঃ।” ১৬ এরা মণ্ডলীর
মেনানীত েলাক, তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর বংেশর শাসনকতর্ া;
তারা ইস্রােয়েলর হাজারপিত িছল। ১৭ তখন েমািশ ও হােরাণ
নিথভুক্ত ব্যিক্তেদরেক সেঙ্গ িনেলন ১৮ এবং িদ্বতীয় মােসর প্রথম
িদেন সমস্ত মণ্ডলীেক জেড়া করেলন। কুিড় বছর ও তার েথেক
েবিশ বয়সী েলােকেদর নাম পূবর্পুরুষরা সনাক্ত কেরেছন। তঁােক
পূবর্পুরুেষর নাম অনুসাের তােদর েগাত্র ও পিরবােরর নাম িছল।
১৯ এইভােব েমািশ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের সীনয় মরুভূিমেত
তােদরেক গণনা করেলন। ২০ ইস্রােয়েলর প্রথমজাত েয রূেবণ,
তার সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার
েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর সংখ্যা গণনা
করা হল। ২১ তঁারা রূেবণ বংশ েথেক েছচিল্লশ হাজার পঁাচেশা
েলাক গণনা করেলন। ২২ িশিমেয়ান সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার
অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য
সমস্ত পুরুেষর সংখ্যা গণনা করা হল। ২৩ তঁারা িশিমেয়ান বংশ
েথেক ঊনষিষ্ট হাজার িতনেশা েলাক গণনা করেলন। ২৪ গাদ
সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক
েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা
করা হল। ২৫ তঁারা গাদ বংশ েথেক পঁয়তািল্লশ হাজার ছয়েশা

পঞ্চাশজন েলাক গণনা করেলন। ২৬ িযহূদা সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও
পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ
যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল। ২৭ তঁারা
িযহূদা বংশ েথেক চুয়াত্তর হাজার ছয়েশা জন েলাক গণনা
করেলন। ২৮ ইষাখর সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড়
বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর
নাম সংখ্যা গণনা করা হল। ২৯ তঁারা ইষাখর বংশ েথেক চুয়ান্ন
হাজার চারেশা জন েলাক গণনা করেলন। ৩০ সবূলূন সন্তানেদর
েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী
যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল।
৩১ তঁারা সবূলূন বংশ েথেক সাতান্ন হাজার চারেশা জন েলাক
গণনা করেলন। ৩২ েযােষফ সন্তানেদর মেধ্য ইফ্রিয়ম সন্তানেদর
েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী
যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল।
৩৩ ইফ্রিয়ম বংশ েথেক চিল্লশ হাজার পঁাচেশা জন েলাক গণনা
করেলন। ৩৪ মনঃিশ সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড়
বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর
নাম সংখ্যা গণনা করা হল। ৩৫ তঁারা মনঃিশ বংশ েথেক বিত্রশ
হাজার দেুশা জন েলাক গণনা করেলন। ৩৬ িবন্যামীন সন্তানেদর
েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী
যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল।
৩৭ তঁারা িবন্যামীন বংশ েথেক পঁয়িত্রশ হাজার চারেশা জন
েলাক গণনা করেলন। ৩৮ দান সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার
অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য
সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল। ৩৯ তঁারা দান বংশ
েথেক বাষিট্ট হাজার সাতেশা জন েলাক গণনা করেলন।
৪০ আেশর সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও
তার েথেক েবিশ বয়সী যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম
সংখ্যা গণনা করা হল। ৪১ তঁারা আেশর বংশ েথেক একচিল্লশ
হাজার পঁাচেশা জন েলাক গণনা করেলন। ৪২ নপ্তািল সন্তানেদর
েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী
যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর নাম সংখ্যা গণনা করা হল।
৪৩ তঁারা নপ্তািল বংশ েথেক িতপ্পান্ন হাজার চারেশা জন েলাক
গণনা করেলন। ৪৪ এইসব েলােকেদর েমািশ ও হােরােণর
মাধ্যেম এবং ইস্রােয়েলর বােরাজন শাসনকতর্ া অথর্াৎ পিরবােরর
এক একজন শাসনকতর্ ার মাধ্যেম গণনা করা হল। ৪৫ সুতরাং
কুিড় বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেক
যুেদ্ধ যাবার েযাগ্য সমস্ত পুরুেষর সংখ্যা পিরবার অনুসাের গণনা
করা হল। ৪৬ তঁারা ছয় লক্ষ িতন হাজার পঁাচেশা পঞ্চাশ জন
েলাকসংখ্যা গণনা করেলন। ৪৭ িকন্তু েয েলােকরা েলিবর
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বংশধর তােদর গণনা করা হল না। ৪৮ কারণ সদাপ্রভু েমািশেক
বেলিছেলন, ৪৯ “তুিম শুধু েলিব বংেশর গণনা েকােরা না এবং
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য তােদর সংখ্যা গ্রহণ েকােরা না।
৫০ পিরবেতর্ , সােক্ষ্যর সমাগম তঁাবুর েদখােশানা ও সমাগম
তঁাবুর সব দ্রব্য ও তার সমস্ত িবষেয়র েদখােশানা করার জন্য
েলবীয়েদরেক িনযুক্ত কর; অবশ্যই তারা সমাগম তঁাবু বহন
করেব ও তারা সমাগম তঁাবুর সমস্ত িজিনসপত্র বহন করেব।
তারা অবশ্যই সমাগম তঁাবুর যত্ন েনেব ও তার চারপােশ তােদর
িশিবর গড়েব। ৫১ যখন সমাগম তঁাবু অন্য জায়গায় িনেয় যােব,
অবশ্যই েলবীেয়রা তা ভাঙ্গেব। যখন সমাগম তঁাবু স্থাপন করা
হেব, অবশ্যই েলবীেয়রা তা স্থাপন করেব। অন্য েকান েলাক
সমাগম তঁাবুর কােছ েগেল তার প্রাণদণ্ড হেব। ৫২ যখন ইস্রােয়ল
সন্তােনরা তােদর তঁাবু স্থাপন করেব, প্রেত্যক ব্যিক্ত তার িশিবেরর
পতাকার সামেন আসেব। ৫৩ িকন্তু ইস্রােয়ল সন্তানেদর মণ্ডলীর
ওপর যােত আমার রাগ না হয়, এর জন্য েলবীেয়রা অবশ্যই
সােক্ষ্যর সমাগম তঁাবু িঘের তােদর তঁাবু স্থাপন করেব। েলিবেয়রা
অবশ্যই সােক্ষ্যর সমাগম তঁাবুর েদখােশানা করেব।” ৫৪ ইস্রােয়ল
সন্তানরা েসইরকম করল। সদাপ্রভু েমািশেক যা যা আেদশ
কেরিছেলন, েসই অনুসাের তারা সবই করল।

িশিবের থাকার ও যাত্রা করার িনয়ম।

সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ইস্রােয়ল
সন্তানরা প্রেত্যেক তােদর বংশধরেদর িচেহ্নর সেঙ্গ

পতাকার কােছ িশিবর করেব; তারা একটু দরূত্ব বজায় েরেখ
সমাগম তঁাবুর চারিদেক িশিবর স্থাপন করেব। ৩ পূবর্ িদেক সূযর্
উদেয়র িদেক, িনেজেদর ৈসন্য অনুসাের িযহূদার েলােকরা
তােদর িশিবেরর পতাকার কােছ একিত্রত হেব এবং
অম্মীনাদেবর েছেল নহেশান িযহূদা সন্তানেদর েনতা হেব।
৪ িযহূদার ৈসন্যসংখ্যা চুয়াত্তর হাজার ছয়েশা জন। ৫ তার পােশ
ইষাখর বংশ িশিবর গড়েব এবং সূয়ােরর েছেল নথেনল ইষাখর
সন্তানেদর েনতা হেব। ৬ নথেনেলর ৈসন্য সংখ্যা চুয়ান্ন হাজার
চারেশা জন। ৭ আর সবূলূন বংশ ইষাখেরর পােশ িশিবর করেব,
েহেলােনর েছেল ইলীয়াব সবূলূন সন্তানেদর েনতা হেব।
৮ সবূলূেনর ৈসন্য সংখ্যা সাতান্ন হাজার চারেশা জন। ৯ িযহূদার
িশিবেরর েমাট গণনা করা ৈসন্য সংখ্যা এক লক্ষ েছয়াশী হাজার
চারেশা জন। তারা প্রথেম িশিবর েথেক এিগেয় যােব। ১০ দিক্ষণ
িদেকর ৈসন্যরা রূেবেণর িশিবেরর পতাকা িঘের থাকেব।
শেদয়ূেরর েছেল ইলীষূর রূেবণ সন্তানেদর েনতা হেব।
১১ রূেবেণর ৈসন্য সংখ্যা েছচিল্লশ হাজার পঁাচেশা জন। ১২ তার
পােশ িশিমেয়ান বংশ িশিবর গড়েব। সূরীশদ্দেয়র েছেল
শলুমীেয়ল িশিমেয়ােনর সন্তানেদর েনতা হেব। ১৩ িশিমেয়ােনর
ৈসন্য সংখ্যা ঊনষিষ্ট হাজার িতনেশা জন। ১৪ গাদ বংশও তার
পােশ থাকেব। দ্ুযেয়েলর েছেল ইলীয়াসফ গাদ সন্তানেদর েনতা
হেব। ১৫ গােদর ৈসন্য সংখ্যা পঁয়তািল্লশ হাজার ছয়েশা পঞ্চাশ
জন। ১৬ রূেবেণর িশিবেরর গণনা করা েমাট ৈসন্য সংখ্যা এক
লক্ষ একান্ন হাজার চারেশা পঞ্চাশ জন। তারা িশিবর েথেক
িদ্বতীয় বাের এিগেয় যােব। ১৭ তারপের সমাগম তঁাবু েলবীয়েদর
িশিবেরর সেঙ্গ সমস্ত িশিবেরর মধ্যবত্তর্ী হেয় এিগেয় যােব। যারা

েযমন িশিবের জেড়া হয়, তারা েতমন ভােব িনেজর জায়গায়
িনেজর পতাকার পােশ পােশ চলেব। ১৮ ইফ্রিয়েমর ৈসন্যরা
পিশ্চম পােশ িশিবর গড়েব। অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামা ইফ্রিয়ম
সন্তানেদর েনতা হেব। ১৯ ইফ্রিয়েমর ৈসন্য সংখ্যা চিল্লশ হাজার
পঁাচেশা জন। ২০ তােদর পােশ মনঃিশ বংশ থাকেব। পদাহসূেরর
েছেল গমলীেয়ল মনঃিশ সন্তানেদর েনতা হেব। ২১ মনঃিশর ৈসন্য
সংখ্যা বিত্রশ হাজার দেুশা জন। ২২ আর িবন্যামীন বংশ তার
পােশ থাকেব। িগিদেয়ািনর েছেল অবীদান িবন্যামীন সন্তানেদর
েনতা হেব। ২৩ িবন্যামীেনর ৈসন্য সংখ্যা পঁয়িত্রশ হাজার চারেশা
জন। ২৪ ইফ্রিয়েমর িশিবেরর েমাট গণনা করা ৈসন্য সংখ্যা এক
লক্ষ আট হাজার একেশা জন। তারা তৃতীয় বাের এিগেয় যােব।
২৫ দােনর ৈসন্যেদর সমাগম তঁাবুর উত্তর পােশ িশিবেরর পতাকা
থাকেব। অম্মীশদ্দেয়র েছেল অহীেয়ষর দান সন্তানেদর েনতা
হেব। ২৬ দােনর ৈসন্য সংখ্যা বাষিট্ট হাজার সাতেশা জন।
২৭ তােদর পােশ আেশর বংশ িশিবর গড়েব। অক্রেণর েছেল
পগীেয়ল আেশর সন্তানেদর েনতা হেব। ২৮ আেশেরর ৈসন্য
সংখ্যা একচিল্লশ হাজার পঁাচেশা জন। ২৯ নপ্তািল বংশ তার
পােশ থাকেব। ঐনেনর েছেল অহীরঃ নপ্তািল সন্তানেদর েনতা
হেব। ৩০ নপ্তািলর ৈসন্য সংখ্যা িতপ্পান্ন হাজার চারেশা জন।
৩১ দােনর িশিবেরর েমাট েলাক সংখ্যা এক লক্ষ সাতান্ন হাজার
ছয়েশা জন। তারা তােদর পতাকা িনেয় িশিবর েথেক েশেষ
এিগেয় যােব।” ৩২ েমািশ ও হােরাণ ইস্রােয়ল সন্তানেদর িপতৃকুল
অনুসাের ছয় লক্ষ িতন হাজার সােড় পঁাচেশা জন ৈসন্য সংখ্যা
গণনা করেলন। ৩৩ িকন্তু েমািশ ও হােরাণ েলবীয়েদর ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য গণনা করেলন না। েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আেদশ কেরিছেলন। ৩৪ ইস্রােয়ল সন্তানরা েমািশেক েদওয়া
সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ অনুসাের কাজ করত। তারা পতাকার
কােছ িশিবর গড়েতা। তারা তােদর বংশ অনুসাের িশিবর েথেক
েগাষ্ঠী ও পিরবার অনুসাের িশিবেরর কােছ একিত্রত হত ও যাত্রা
করত।

েলবীয়েদর উপের েদওয়া ভার।

সীনয় পবর্েত েয িদন সদাপ্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা
বলেলন, এটা েসইিদন হােরােণর ও েমািশর বংশাবিলর

ইিতহাস। ২ হােরােণর েছেলেদর নাম িছল; প্রথমজাত নাদব,
অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর। ৩ এই হল হােরােণর েছেলেদর
নাম, অিভিষক্ত যাজক, যাজক িহসােব েসবা করার জন্য
যােদরেক িনযুক্ত করা হেয়িছল। ৪ িকন্তু নাদব ও অবীহূ সীনয়
মরুভূিমেত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য ইতর আগুন িনেবদন করার জন্য
সদাপ্রভুর সামেন প্রাণত্যাগ কেরিছল; তােদর সন্তান িছল না;
আর ইলীয়াসর ও ঈথামর তােদর বাবা হােরােণর সাক্ষােৎ
যাজেকর কাজ করত। ৫ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৬ “তুিম
েলিব বংশেক এেন হােরাণ যাজেকর সামেন উপিস্থত কর; তারা
তােক সাহায্য করেব। ৭ তারা সমাগম তঁাবুর সামেন হােরােণর ও
সমস্ত মণ্ডলীর হেয় কাজ করেব। তারা সমাগম তঁাবুর েদখােশানা
করেব। ৮ তারা সমাগম তঁাবুর সব িজিনস পেত্রর েদখােশানা
করেব এবং সমাগম তঁাবুর সমস্ত দ্রব্য বহেনর কােজ ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সাহায্য করেব। ৯ তুিম েলবীয়েদরেক হােরােণর ও
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তার েছেলেদর হােত দান করেব; তারা তােক ইস্রােয়ল সন্তানেদর
পিরচযর্্যা করেত সাহায্য করেব। ১০ তুিম হােরাণ ও তার
েছেলেদরেক িনযুক্ত করেব এবং তারা তােদর যাজেকর পদ
রক্ষা করেব, অন্য েগাষ্ঠীর েয েকউ কাছাকািছ আসেব, তার
প্রাণদণ্ড হেব।” ১১ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১২ “েদখ,
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য গভর্ জাত সমস্ত প্রথমজােতর পিরবেতর্
আিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য েথেক েলবীয়েদরেক গ্রহণ
করলাম; অতএব েলবীেয়রা আমারই হেব। ১৩ প্রথমজাত সবাই
আমার; েয িদন আিম িমশর েদেশ সমস্ত প্রথমজাতেক আঘাত
কির, েসই িদন মানুষ েথেক পশু পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সমস্ত
প্রথমজাতেক আমার উেদ্দেশ্য পিবত্র কেরিছ; তারা আমারই
হেব; আিম সদাপ্রভু।” ১৪ আর সীনয় মরুভূিমেত সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, ১৫ “তুিম েলিবর সন্তানেদরেক তােদর
িপতৃকুল অনুসাের ও েগাষ্ঠী অনুসাের গণনা কর; এক মাস ও
তার েথেক েবিশ বয়সী সমস্ত পুরুষেকই গণনা কর।” ১৬ তখন
েমািশ েযমন আেদশ েপেলন, েতমিন সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের
তােদরেক গণনা করেলন। ১৭ েলিবর সন্তানেদর নাম েগেশর্ান,
কহাৎ ও মরাির। ১৮ েগেশর্ােনর সন্তানেদর তােদর নাম িলব্িন ও
িশিমিয়। ১৯ কহােতর সন্তানেদর নাম অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও
উষীেয়ল। ২০ মরািরর সন্তানেদর নাম মহিল ও মূিশ। এরা সবাই
িপতৃকুল অনুসাের েলবীয়েদর েগাষ্ঠী। ২১ েগেশর্ান েথেক িলব্িন-
েগাষ্ঠী ও িশিমিয়-েগাষ্ঠী উৎপন্ন হল; এরা েগেশর্ানীয়েদর েগাষ্ঠী।
২২ একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী সমস্ত পুরুষেক গণনা
করেল এেদর েলাক সংখ্যা সাত হাজার পঁাচেশা জন হল।
২৩ েগেশর্ানীয়েদর েগাষ্ঠীর সবাই পিশ্চমিদেক সমাগম তঁাবুর
িপছেনর িদেক িশিবর করত। ২৪ লােয়েলর েছেল ইলীয়াসফ
েগেশর্ানীয়েদর িপতৃকুেলর শাসনকতর্ া িছেলন। ২৫ েগেশর্ােনর
সন্তানরা সমাগম তঁাবুর পদর্ ার বাইেরর আবরেণর যত্ন েনেব।
তারা অবশ্যই তঁাবু, তঁাবুর আবরণ, সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথর
পদর্ ার যত্ন েনেব। ২৬ তারা অবশ্যই উঠােনর পদর্ া, উঠােনর
প্রেবশপেথর পদর্ ার যত্ন েনেব-েবিদ ও পিবত্রস্থােনর চারিদেক েয
উঠান। তারা সমাগম তঁাবুর দিড় এবং তার সমস্ত িজিনেসর যত্ন
েনেব। ২৭ কহাৎ েথেক অম্রামীয় েগাষ্ঠী, িযষ্হরীয় েগাষ্ঠী,
িহেব্রাণীয় েগাষ্ঠী ও উষীেয়লীর েগাষ্ঠী উৎপন্ন হল; এরা
কহাতীয়েদর েগাষ্ঠী। ২৮ একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী সমস্ত
পুরুেষর সংখ্যা অনুসাের এরা আট হাজার ছয়েশা জন, এরা
পিবত্র স্থােনর রক্ষাকারী। ২৯ কহােতর সন্তানেদর েগাষ্ঠীর সবাই
সমাগম তঁাবুর দিক্ষণিদেক িশিবর করত। ৩০ উষীেয়েলর েছেল
ইলীষাফণ কহাতীয় েগাষ্ঠীর সবার িপতৃকুেলর শাসনকতর্ া
িছেলন। ৩১ তারা িসন্দকু, েটিবল, বািতদানী, দিুট েবিদ, পিবত্র
স্থােনর পিরচযর্্যার সমস্ত পােত্রর যত্ন িনত। তারা অবশ্যই
পিবত্রস্থান, পিবত্রস্থােনর পদর্ া এবং পিবত্রস্থােনর সমস্ত িকছুর
যত্ন িনত। ৩২ হােরাণ যাজেকর েছেল ইলীয়াসর েলবীয়েদর
শাসনকতর্ ােদর অধ্যক্ষ িছেলন। িতিন পিবত্রস্থােনর
রক্ষাকারীেদর উপের তদারিক করেতন। ৩৩ মরাির েথেক মহলীয়
েগাষ্ঠী ও মূশীয় েগাষ্ঠী উৎপন্ন হল; এরা মরারীয়েদর েগাষ্ঠী।
৩৪ একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী সমস্ত পুরুষ গণনা করেল
এেদর েলাক সংখ্যা ছয় হাজার দেুশা জন হল। ৩৫ অবীহিয়েলর

েছেল সূরীেয়ল মরাির েগাষ্ঠীর সবার িপতৃকুেলর শাসনকতর্ া
িছেলন; তারা সমাগম তঁাবুর উত্তরিদেক িশিবর করত।
৩৬ মরািরর সন্তানরা সমাগম তঁাবুর তক্তা, অগর্ল, স্তম্ভ, িভিত্ত ও
তার সমস্ত দ্রব্য এবং তার সেঙ্গ যুক্ত সমস্ত কােজ ৩৭ উঠােনর
চািরিদেকর স্তম্ভ ও তােদর িভিত্ত, েগঁাজ ও দিড়র েদখােশানা
করত। ৩৮ সমাগম তঁাবুর সামেন, পূবর্ িদেক, সূেযর্্যাদেয়র িদেক,
েমািশ, হােরাণ ও তার েছেলরা অবশ্যই িশিবর স্থাপন করেব,
ইস্রােয়ল সন্তানেদর পক্ষ েথেক মহাপিবত্র স্থােনর িবষেয় তারা
দায়ী থাকেব। েকােনা িবেদশী তার কাছাকািছ এেল, তার
মৃতু্যদণ্ড হেব। ৩৯ েমািশ ও হােরাণ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের
েলবীয়িদগেক িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের গণনা করেল তােদর
সংখ্যা একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী পুরুষ েমাট বাইশ
হাজার জন হল। ৪০ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী প্রথমজাত
সমস্ত পুরুষেক গণনা কর ও তােদর নােমর সংখ্যা গ্রহণ কর।
৪১ আিম সদাপ্রভু, আমারই অিধকাের তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর
সমস্ত প্রথমজােতর পিরবেতর্  েলবীয়েদরেক এবং ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সমস্ত প্রথমজাত পশুর পিরবেতর্  েলবীয়েদর পশুধন
গ্রহণ কর।” ৪২ তােত েমািশ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সমস্ত প্রথমজাতেক গণনা করেলন; ৪৩ তােদর
একমাস ও তার েথেক েবিশ বয়সী সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নাম
সংখ্যা অনুসাের বাইশ হাজার দেুশা িতয়াত্তর জন হল।
৪৪ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৪৫ “তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর
সমস্ত প্রথমজােতর পিরবেতর্  েলবীয়েদরেক ও তােদর পশুধেনর
পিরবেতর্  েলবীয়েদর পশুধন গ্রহণ কর; েলবীেয়রা আমারই হেব;
আিম সদাপ্রভু। ৪৬ ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য েলবীয়েদর সংখ্যার
েয অিতিরক্ত দইুেশা িতয়াত্তর জন প্রথমজাত েলাক, ৪৭ তােদর
এক একজেনর জন্য পিবত্রস্থােনর েশকল অনুসাের পঁাচ েশকল
কের েনেব; কুিড় েগরােত এক েশকল হয়। ৪৮ তােদর সংখ্যা
অিতিরক্ত েসই প্রথমজাত েলাকেদর রূপার মূল্য তুিম হােরাণ ও
তার েছেলেদরেক েদেব।” ৪৯ তােত েলবীয়েদর মাধ্যেম মুক্ত
েলাক ছাড়া যারা অবিশষ্ট থাকল, তােদর মুিক্তর মূল্য েমািশ
িনেলন। ৫০ িতিন ইস্রােয়ল সন্তানেদর প্রথমজাত েলাক েথেক
পিবত্রস্থােনর েশকেলর পিরমােণ এক হাজার িতনেশা পঁয়ষিট্ট
েশকল রূপা িনেলন। ৫১ সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের েমািশ েসই
মুক্ত েলােকেদর রূপা িনেয় হােরাণ ও তঁার েছেলেদরেক িদেলন;
েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।

সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “েতামরা
েলিবর সন্তানেদর মেধ্য িনেজেদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল

অনুসাের কহােতর সন্তানেদর জনগণনার পিরচালনা করেব।
৩ িত্রশ বছর বয়সী েথেক পঞ্চাশ বছর বয়সী পযর্ন্ত যত েলাক
সমাগম তঁাবুেত কমর্চারীেদর েশ্রণীভুক্ত হয়, তােদরেক গণনা
কর। ৪ সমাগম তঁাবুেত কহােতর সন্তানেদর েসবাকাজ অিত
পিবত্রস্থান সংক্রান্ত। ৫ যখন িশিবর এিগেয় যােব, তখন হােরাণ
ও তার েছেলরা িভতের যােব এবং পদর্ া নািমেয় েসটা িদেয়
পিবত্রস্থান েথেক মহাপিবত্রস্থানেক আলাদা করেব এবং সাক্ষ্য
িসন্দকু ঢাকা েদেব। ৬ তার উপের শীেলর চামড়ায় েঢেক েদেব ও
তার উপের সম্পূণর্ নীল রেঙর একিট বস্ত্র পাতেব এবং তার

গণনার বই। ৩:১০ ৯৮ গণনার বই। ৪:৬



বহন-দন্ড পরােব। ৭ তারা দশর্ন-রুিটর েটিবেলর উপের একিট
নীল রেঙর বস্ত্র পাতেব ও তার উপের থালা, চামচ, েসকপাত্র ও
ঢালবার জন্য পাত্রগুিল রাখেব এবং েটিবেলর উপর সবর্দা রুিট
রাখেব। ৮ তারা সব িকছুর উপের একিট লাল রেঙর বস্ত্র এবং
শুশুেকর চামড়া িদেয় েঢেক েদেব। তারা েটিবেল বহন-দন্ড
পরােব। ৯ তারা একিট নীল রেঙর বস্ত্র িনেয় বািতদানী, তার
বািতগুিল, িচমিট এবং েট্র ও সমস্ত েতেলর পাত্র েঢেক রাখেব।
১০ তারা বািতদান এবং তার সমস্ত পাত্র শীেলর চামড়ায় েঢেক
িদেয় বেয় িনেয় যাবার পাটাতেনর উপের রাখেব। ১১ তারা
েসানার েবিদর উপের নীল রেঙর বস্ত্র েপেত তার উপের
শুশুেকর চামড়ায় েঢেক েদেব এবং তার বহন-দন্ড পরােব।
১২ তারা পিবত্রস্থােনর পিরচযর্্যার জন্য সমস্ত পাত্র িনেয় নীল
রেঙর বেস্ত্রর মেধ্য রাখেব এবং শুশুেকর চামড়া িদেয় তা েঢেক
দেন্ডর উপের রাখেব। ১৩ তারা েবিদ েথেক ছাই েফেল তার
উপের েবগুনী রেঙর বস্ত্র পাতেব। ১৪ তারা পাটাতেনর উপের
েবিদর পিরচযর্্যার জন্য সমস্ত পাত্র, আগুন রাখার পাত্র, িতনিট
কঁাটাযুক্ত দন্ড, হাতা ও বািট, েবিদর সমস্ত পাত্র রাখেব; আর
তারা তার উপের শুশুেকর চামড়া িদেয় েঢেক েদেব এবং তার
বহন দণ্ড পরােব। ১৫ এইভােব িশিবেরর এিগেয় যাবার সমেয়
হােরাণ ও তার েছেলরা পিবত্রস্থান ও পিবত্রস্থােনর সমস্ত পােত্র
ঢাকা েদওয়া েশষ করার পর কহােতর সন্তানরা তা বহন করেত
আসেব; িকন্তু তারা পিবত্র বস্তু স্পশর্ করেব না, পােছ তােদর
মৃতু্য হয়। সমাগম তঁাবুেত এইসব িকছু বেয় িনেয় যাওয়াই
কহােতর সন্তানেদর কাজ হেব। ১৬ দীেপর েতল ও ধূেপর জন্য
সুগিন্ধ দ্রব্য, িনত্য ভক্ষ্য ৈনেবদ্য ও অিভেষেকর েতেলর
েদখােশানা করা, সমস্ত সমাগম তঁাবু এবং যা িকছু তার মেধ্য
আেছ, পিবত্রস্থান ও তার সমস্ত দ্রেব্যর েদখােশানা করা
হােরােণর েছেল ইলীয়াসর যাজেকর কাজ হেব।” ১৭ সদাপ্রভু
েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ১৮ “েতামরা েলবীয়েদর মেধ্য েথেক
কহাতীয় সমস্ত েগাষ্ঠীর বংশেক উেচ্ছদ েকােরা না। ১৯ িকন্তু
যখন তারা অিত পিবত্র বস্তুর কাছাকািছ আেস, তখন েযন তারা
েবঁেচ থােক, মারা না যায়, এই জন্য েতামরা তােদর প্রিত
এইরকম েকােরা; হােরাণ ও তার েছেলরা িভতের যােব এবং
তােদর প্রেত্যক জনেক িনেজেদর েসবা কাজ ও ভার বহেন
িনযুক্ত করেব।” ২০ িকন্তু তারা এক বােরর জন্যও পিবত্র বস্তু
েদখেত িভতের যােব না, না হেল তারা মারা পেড়। ২১ সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, ২২ “তুিম েগেশর্ান সন্তানেদর িপতৃকুল ও
েগাষ্ঠী অনুসাের তােদরও সংখ্যা গ্রহণ কর। ২৩ িত্রশ বছর বয়সী
েথেক পঞ্চাশ বছর বয়সী পযর্ন্ত যারা সমাগম তঁাবুেত েসবা কাজ
করার েশ্রণীভুক্ত হয়, তােদরেক গণনা কর। ২৪ েসবা কােজর ও
ভার বহেনর মেধ্য েগেশর্ানীয় েগাষ্ঠীেদর েসবা কাজ এইগুিল।
২৫ তারা সমাগম তঁাবুর পদর্ া, সমাগম তঁাবু, তঁাবুর আবরণ, তার
উপেরর শীেলর চামড়ার আচ্ছাদন, সমাগম তঁাবুর ফটেকর
আচ্ছাদন বস্ত্র বহন করেব। ২৬ তারা উঠােনর সমস্ত পদর্ া,
উঠােনর দরজার পদর্ া, েযটা সমাগম তঁাবু ও েবিদর কাছাকািছ,
তার রিশ ও েসবার জন্য সমস্ত িজিনস পত্র বহন করেব।
২৭ হােরােণর ও তার েছেলেদর আেদশ অনুসাের েগেশর্ান
সন্তানরা িনেজেদর ভার বহন ও সমস্ত েসবা কাজ করেব।

েতামরা সমস্ত ভার বহন করার কােজ তােদর িনযুক্ত করেব।
২৮ সমাগম তঁাবুেত এটাই েগেশর্ান েগাষ্ঠীর সন্তানেদর েসবা
কাজ। হােরাণ যাজেকর েছেল ঈথামর তােদর কােজ েনতৃত্ব
েদেব। ২৯ তুিম মরাির সন্তানেদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের
তােদরেক গণনা কর। ৩০ িত্রশ বছর বয়সী েথেক পঞ্চাশ বছর
বয়সী পযর্ন্ত যারা সমাগম তঁাবুেত েসবা কাজ করার জন্য
েশ্রণীভুক্ত হয়, তােদরেক গণনা কর। ৩১ সমাগম তঁাবুেত এই
সমস্ত ভার বহন করাই তােদর েসবা কাজ হেব। সমাগম তঁাবুর
পাটাতন, তক্তা, স্তম্ভ, িভিত্ত, ৩২ সমাগম তঁাবু েঘরা উঠােনর স্তম্ভ,
েস সকেলর অগর্ল, স্তম্ভ ও চূিঙ্গ এবং প্রাঙ্গেণর চতুিদ্দর্ ক্িস্থত স্তম্ভ
সকল, েস সকেলর িভিত্ত, েগঁাজ, রিশ, তার সেঙ্গ তােদর হােতর
কাজ। বেয় িনেয় যাওয়া সমস্ত দ্রব্য তােদর নােম গণনা করেব।
৩৩ এগুিল মরাির েগাষ্ঠীর সন্তানেদর েসবা কাজ; সমাগম তঁাবুেত
তারা যা কাজ করেব েসগুিল হােরাণ যাজেকর েছেল ঈথামেরর
িনেদর্শ অনুযায়ী হেব।” ৩৪ েমািশ, হােরাণ ও মণ্ডলীর
শাসনকতর্ ারা, েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের কহাতীয় সন্তানেদর
গণনা করেলন। ৩৫ তঁারা িত্রশ বছর বয়সী েথেক পঞ্চাশ বছর
বয়সী পযর্ন্ত যারা সমাগম তঁাবুেত েসবা কাজ করার জন্য
েশ্রণীভুক্ত হল, তােদরেক গণনা করেলন। ৩৬ তারা তােদর েগাষ্ঠী
অনুসাের দইু হাজার সাতেশা পঞ্চাশ জন েলাক গণনা করল।
৩৭ েমািশেক েদওয়া সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের েমািশ ও হােরাণ
কহাতীয় েগাষ্ঠী অনুসাের সমাগম তঁাবুেত েসবা কােজ িনযুক্ত
েলাক গণনা করেলন। ৩৮ আর েগেশর্ান সন্তানেদর মেধ্য
যােদরেক তােদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের গণনা করা হল,
৩৯ িত্রশ বছর বয়সী েথেক পঞ্চাশ বছর বয়সী পযর্ন্ত যারা
সমাগম তঁাবুেত েসবা কাজ করার জন্য েশ্রণীভুক্ত হল।
৪০ তােদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের গণনা করেল দইু হাজার
ছয়েশা িত্রশ জন হল। ৪১ েমািশ ও হােরাণ সদাপ্রভুর আেদশ
অনুসাের সমাগম তঁাবুেত েসবা কােজ িনযুক্ত েগেশর্ান েগাষ্ঠীর
সন্তানেদর গণনা করেলন। ৪২ মরাির েগাষ্ঠীর সন্তানেদর মেধ্য
যােদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের গণনা করা হল, ৪৩ িত্রশ
বছর বয়সী েথেক পঞ্চাশ বছর বয়সী পযর্ন্ত যারা সমাগম তঁাবুেত
েসবা কােজর জন্য েশ্রণীভুক্ত হল, ৪৪ তােদর েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল
অনুসাের গণনা করেল িতন হাজার দেুশা জন হল। ৪৫ েমািশেক
েদওয়া সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের েমািশ ও হােরাণ মরাির
েগাষ্ঠীর সন্তানেদর গণনা করেলন। ৪৬ এইভােব েমািশ, হােরাণ ও
ইস্রােয়েলর শাসনকতর্ ােদর েনতৃেত্ব েয েলবীয়েদর িনেজেদর
েগাষ্ঠী ও িপতৃকুল অনুসাের গণনা করা হল, ৪৭ িত্রশ বছর বয়সী
েথেক পঞ্চাশ বছর বয়সী পযর্ন্ত যারা সমাগম তঁাবুেত েসবা
কােজর ও ভার বেয় িনেয় যাবার কাজ করেত প্রেবশ করত,
৪৮ তারা আট হাজার পঁাচেশা আশী জন হল। ৪৯ সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসােরই তােদর সবাইেক েমািশর মাধ্যেম িনেজেদর
েসবা কাজ ও ভার বেয় িনেয় যাবার জন্য গণনা করা হল;
এইভােব েমািশেক েদওয়া সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের তােদর
তঁার মাধ্যেম গণনা হল।
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নানা িবষেয়র িনয়ম।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক আেদশ কর, েযন তারা প্রেত্যক কুষ্ঠীেক,

প্রেত্যক প্রেমহীেক ও মৃত ব্যিক্তর মাধ্যেম অশুিচ প্রেত্যক জনেক
িশিবর েথেক েবর কের েদয়। ৩ েতামরা পুরুষ ও স্ত্রীেলাকেক
েবর কর, তােদরেক িশিবর েথেক েবর কর। তােদর েয িশিবেরর
মেধ্য আিম বাস কির, তারা তা অশুিচ না করুক।” ৪ তখন
ইস্রােয়ল সন্তানরা েসইরকম কাজ করল, তােদরেক িশিবর েথেক
েবর কের িদল; সদাপ্রভু েমািশেক েযমন বেলিছেলন, ইস্রােয়ল
সন্তানরা েসইরকম করল। ৫ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৬ “তুিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, ‘পুরুষ িকংবা স্ত্রী েহাক, একজন
আর একজন মানুেষর সােথ েযভােব পাপ কের যখন েকউ
েসরকম কের সদাপ্রভুর আেদশ অমান্য কের, আর েসই ব্যিক্ত
দণ্ডনীয় হয়, তখন েস েয পাপ কেরেছ, ৭ েসটা স্বীকার করেব ও
িনেজর েদােষর জন্য মূল্য ও তার পঞ্চমাংেশর এক অংেশর
েবিশ, যার িবরুেদ্ধ েদাষ কেরেছ, তােক েদেব। ৮ িকন্তু যােক
েদােষর পিরেশাধ েদওয়া হেব, এমন মুিক্তকতর্ া জ্ঞািত যিদ তার
না থােক, তেব েদােষর পিরেশাধ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যাজকেক
িদেত হেব; তাছাড়া যার মাধ্যেম তার প্রায়িশ্চত্ত হয়, েসই
প্রায়িশ্চেত্তর েভড়াও িদেত হেব। ৯ ইস্রােয়ল সন্তানরা তােদর
পিবত্র বস্তুর মেধ্য যত উপহার যাজেকর কােছ আেন, েসই সব
িকছু তার হেব। ১০ েয েকউ পিবত্র বস্তু েদয়, তা তারই হেব;
েকান ব্যিক্ত েয েকান বস্তু যাজকেক েদয়, তা তার হেব’।”
১১ আর আবার সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘েকান ব্যিক্তর স্ত্রী যিদ
িবপথগািমনী হেয় তার িবরুেদ্ধ পাপ কের, ১৩ েস যিদ স্বামীর
েচােখর আড়ােল েকান পুরুেষর সেঙ্গ সম্পকর্  কের েগাপেন
অশুিচ হয় ও তার িবপেক্ষ েকান সাক্ষী না থােক ও েস ধরা না
পেড় ১৪ এবং স্ত্রী অশুিচ হেল স্বামী যিদ ঈষর্ািন্বত হয়; অথবা স্ত্রী
অশুিচ না হেলও যিদ েস িমথ্যা ভােব ঈষর্ািন্বত হয়; ১৫ তেব েসই
স্বামী তার স্ত্রীেক যাজেকর কােছ আনেব এবং তার জন্য
উপহার, অথর্াৎ এক ঐফার দশমাংশ যেবর সূিজ আনেব, িকন্তু
তার উপের েতল ঢালেব না ও কুন্দরুু েদেব না; কারণ তা
ঈষর্ািন্বতর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, স্মরেণর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, যার মাধ্যেম
অপরাধ স্মরণ হয়। ১৬ যাজক েসই স্ত্রীেক িনেয় সদাপ্রভুর সামেন
উপিস্থত করেব। ১৭ যাজক মািটর পােত্র পিবত্র জল েরেখ
সমাগম তঁাবুর েমেঝর িকছুটা ধূেলা িনেয় েসই জেল েদেব।
১৮ যাজক েসই স্ত্রীেক সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত করেব ও তার
মাথার চুল খুেল িদেয় ঐ স্মরেণর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, অথর্াৎ
ঈষর্ািন্বতর, তার হােত েদেব এবং যাজেকর হােত অিভশাপজনক
েতেতা জল থাকেব। ১৯ যাজক ঐ স্ত্রীেক শপথ কের বলেব,
েকান পুরুষ যিদ েতামার সেঙ্গ না শুেয় থােক এবং তুিম িনেজর
স্বামীর অধীেন থাক ও যিদ িবপথগামী েকান অশুিচ কাজ না
কের থাক, তেব এই অিভশাপজনক েতেতা জল েতামার ওপর
না কাজ করুক। ২০ িকন্তু তুিম িনেজর স্বামীর অধীেন হেয়ও যিদ
িবপথগামী হেয় থাক, যিদ অশুিচ কাজ কের থাক ও েতামার
স্বামী ছাড়া অন্য েকান পুরুষ যিদ েতামার সেঙ্গ শুেয় থােক,”

২১ তেব যাজক েসই স্ত্রীেক অিভশাপজনক শপথ করােব ও
যাজক েসই স্ত্রীেক বলেব, সদাপ্রভু েতামার ঊরু অবশ ও েতামার
েপট বড় কের েতামার েলােকেদর মেধ্য েতামােক শােপর ও
অপবােদর পাত্রী করেবন; ২২ এই অিভশাপজনক জল েতামার
েপেটর মেধ্য িগেয় েতামার েপট বড় ও ঊরু অবশ করেব। তখন
েসই স্ত্রী বলেব, ‘আেমন, আেমন।’ ২৩ যাজক েসই অিভশােপর
কথা বইেয় িলেখ ঐ েতেতা জেল মুেছ েফলেব। ২৪ েসই
অিভশাপজনক েতেতা জল ঐ স্ত্রীেক পান করােব; তােত েসই
অিভশাপজনক েতেতা জল পান করােব েযটা তার অিভশাপ
স্বরূপ হেব। ২৫ যাজক ঐ স্ত্রীর হাত েথেক েস ঈষর্ািন্বতর ভক্ষ্য
ৈনেবদ্য েনেব এবং েসই ভক্ষ্য ৈনেবদ্য সদাপ্রভুর সামেন েদিখেয়
েবিদর উপের উপিস্থত করেব। ২৬ যাজক েসটার স্মরেণ েসই
ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর এক মুেঠা িনেয় েবিদর উপের েপাড়ােব,
তারপের ঐ স্ত্রীেক েসই জল পান করােব। ২৭ যখন েসই স্ত্রীেক
জল পান করােব, েস যিদ তার স্বামীর িবরুেদ্ধ পাপ কের অশুিচ
হেয় থােক, তেব েসই অিভশাপজনক জল তার মেধ্য েতেতা হেয়
প্রেবশ করেব এবং তার েপট বড় ও ঊরু অবশ হেয় পড়েব;
এইভােব েসই স্ত্রী তার েলােকেদর মেধ্য অিভশপ্ত হেব। ২৮ িকন্তু
যিদ েসই স্ত্রী অশুিচ না হেয় শুচী থােক, তেব েস মুক্ত হেব ও
সন্তােনর জন্ম েদেব। ২৯ এটা ঈষর্ািন্বত িবষেয়র ব্যবস্থা; স্ত্রীেলাক
স্বামীর অধীনা েথেকও িবপেথ িগেয় অশুিচ হেল, ৩০ িকংবা স্বামী
ঈষর্ািন্বত আত্মার মাধ্যেম তার স্ত্রীর প্রিত ঈষর্ািন্বত হেল েস েসই
স্ত্রীেক সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত করেব এবং যাজক েসই িবষেয়
এই সমস্ত ব্যবস্থা পালন করেব। ৩১ তােত স্বামী যাজেকর কােছ
তার স্ত্রীেক এেন অপরাধ েথেক মুক্ত হেব এবং েসই স্ত্রী তার
অপরাধ বহন করেব।”

নাসরীয়েদর ব্যবস্থা।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘েকান পুরুষ িকংবা

স্ত্রীেলাক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা হবার জন্য যখন িবেশষ
ব্রত, নাসরীয় ব্রত, করেব, ৩ তখন েস আঙ্গরু রস ও সুরা েথেক
িনেজেক আলাদা রাখেব, আঙ্গরু রেসর িসরকা বা সুরার িসরকা
পান করেব না এবং আঙ্গরু ফল েথেক উৎপন্ন েকান পানীয় পান
করেব না, আর কঁাচা িকংবা শুকেনা আঙ্গরু ফল খােব না।
৪ যতিদন েস আমার উেদ্দেশ্য আলাদা থাকেব, েস বীজ েথেক
ত্বক পযর্ন্ত আঙ্গরু ফল িদেয় ৈতরী িকছুই খােব না। ৫ তার
আলাদা থাকার ব্রেতর সমস্ত কাল তার মাথায় কু্ষর স্পশর্ করেব
না; সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তার আলাদা থাকার িদন সংখ্যা যতিদন
না সম্পূণর্ হয়, ততিদন েস পিবত্র থাকেব, েস তার মাথার চুল বড়
করেব। ৬ েস যতিদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা থােক, ততিদন
েকান মৃতেদেহর কােছ যােব না। ৭ যিদও তার বাবা, মা, ভাই,
েবান মারা যায়, তবুও েস তােদর জন্য িনেজেক অশুিচ করেব
না; প্রেত্যেক তার লন্বা চুল েদখেত পােব, কারণ েস ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য আলাদা হেয়েছ। ৮ তার আলাদা থাকার সমস্ত কাল েস
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র। ৯ আর যিদ েকান মানুষ হঠাৎ তার
কাছাকািছ মারা যায় তেব েসই আলাদা থাকা ব্যিক্ত অশুিচ হয়,
তাই েস শুিচ হবার িদেন তার মাথা কামােব, সপ্তম িদেন তা

গণনার বই। ৫:২ ১০0 গণনার বই। ৬:৯
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মুিড়েয় েফলেব। ১০ আর অষ্টম িদেন েস দিুট ঘুঘু িকংবা দিুট
কেপাত শাবক সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ যাজেকর কােছ
আনেব। ১১ যাজক একিট পািখ উত্সগর্ করেব পাপাথর্ক বিল
িহসােব, অন্যিট েহামাথর্ক বিল িহসােব। এটা তার জন্য
প্রায়িশ্চত্তস্বরূপ হেব, কারণ মৃতেদেহর কাছাকািছ েথেক েস পাপ
কেরেছ। আর েসই িদেন েস িনেজেক পিবত্র করেব। ১২ েস িনেজ
আলাদা থাকার সময় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পুনরায় িনেজেক
উত্সগর্ করেব এবং েদাষাথর্ক বিল িহসােব এক বছেরর একিট
েভড়ার বাচ্চা আনেব। আর তার আলাদা থাকার সময় অশুিচ
হওয়ার জন্য তার আেগর িদনগুিল গন্য হেব না। ১৩ তার
আলাদা থাকার ব্রত েশষ হেল নাসরীেয়র জন্য এই ব্যবস্থা হেব।
েস সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ আসেব। ১৪ েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
তার উপহার উৎসগর্ করেব। েস েহামবিল িহসােব এক বছেরর
িনেদ্দর্ াষ একিট েভড়ার বাচ্চা উত্সগর্ করেব। েস পাপাথর্ক বিল
িহসােব এক বছেরর িনেদ্দর্ াষ একিট েভড়ার েমেয় বাচ্চা আনেব।
মঙ্গলাথর্ক বিল িহসােব িনেদ্দর্ াষ এক েমষ আনেব। ১৫ েস আরও
এক ঝুিড় তাড়ীশূন্য রুিট, েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজর িপেঠ,
তাড়ীশূন্য েতল েমশােনা সরুচাকলী ও তার উপযুক্ত ভক্ষ্য এবং
েপয় ৈনেবদ্য, এইসব িকছু আনেব। ১৬ যাজক সদাপ্রভুর সামেন
এইসব িকছু উপিস্থত করেব। েস পাপাথর্ক বিল ও েহামবিল
উৎসগর্ করেব। ১৭ পের তাড়ীশূন্য রুিটর ঝুিড়র সেঙ্গ মঙ্গলাথর্ক
েমষবিল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করেব এবং যাজক আরও
ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য িনেবদন করেব। ১৮ নাসরীয় সমাগম তঁাবুর
প্রেবশপেথ তার আলাদা থাকার িচহ্ন িহসােব মাথা কামােব। েস
তার মাথার চুল িনেয় আগুেনর মেধ্য মঙ্গলাথর্ক বিল িহসােব
উত্সগর্ করেব। ১৯ যাজক েসই েভড়ার েসদ্ধ করা কঁাধ, ঝুিড়
েথেক তাড়ীশূন্য একিট িপেঠ এবং একিট তাড়ীশূন্য সরুচাকলী
িনেয় নাসরীেয়র আলাদা েথেক মাথা কামােনার পর তার হােত
েদেব। ২০ যাজক েসইসব সদাপ্রভুর সামেন ধরেব এবং েসগুিল
উত্সগর্ করেব। তােত িনেবিদত পঁাজর ও উরু সেমত তা
যাজেকর জন্য পিবত্র হেব। তারপের নাসরীয় ব্যিক্ত আঙ্গরু রস
পান করেত পারেব। ২১ এিট হল ব্রতকারী নাসরীেয়র আলাদা
থাকার জন্য সদাপ্রভুেক উত্সগর্ করা উপহােরর ব্যবস্থা। এটা
ছাড়া েস তার বাধ্যতা অনুসাের েদেব; যা িকছু িদেত প্রিতজ্ঞা
কেরেছ নাসরীেয়র আলাদা থাকার ব্যবস্থা অনুসাের তা েদেব’।”
২২ সদাপ্রভু েমািশেক আবার বলেলন, ২৩ “তুিম হােরাণ ও তার
েছেলেদরেক বল; েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক এইভােব
আশীবর্াদ করেব; তােদরেক বলেব, ২৪ ‘সদাপ্রভু েতামােক
আশীবর্াদ করুন ও েতামােক রক্ষা করুন। ২৫ সদাপ্রভু েতামার
প্রিত তঁার মুখ উজ্জ্বল করুন ও েতামােক অনুগ্রহ করুন।
২৬ সদাপ্রভু েতামার প্রিত অনুগ্রহ করুন ও েতামােক শািন্ত দান
করুন’। ২৭ এইভােব তারা ইস্রােয়ল সন্তানেদর উপের আমার
নাম স্থাপন করেব; আর আিম তােদরেক আশীবর্াদ করব।”

কুলপিতেদর উপহার।

েয িদন েমািশ সমাগম তঁাবু স্থাপন েশষ করেলন, েসটা
অিভেষক ও পিবত্র করেলন, আর তার সমস্ত িজিনস

এবং েবিদ ও তার সমস্ত পাত্র অিভেষক ও পিবত্র করেলন।

২ েসইিদন ইস্রােয়েলর শাসনকতর্ ারা, পিরবােরর েনতারা তােদর
ৈনেবদ্য উত্সগর্ করেলন। এই ব্যিক্তরা সমস্ত বংেশর শাসনকতর্ া
িছেলন, তঁারা গণনা করা েলােকেদর উপের িনযুক্ত িছেলন।
৩ তঁারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহােরর জন্য ছয়িট ঢাকা েদওয়া
গরুর গািড় ও বারিট বলদ, দিুট শাসনকতর্ ার জন্য একিট কের
গরুর গািড় ও এক একজন এক একিট কের বলদ এেন সমাগম
তঁাবুর সামেন উপিস্থত করেলন। ৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, িতিন বলেলন, ৫ “তােদর েথেক ৈনেবদ্য গ্রহণ কর এবং
েসগুিল সমাগম তঁাবুর কােজ ব্যবহার করেব। তুিম েসগুিল
েলবীয়েদরেক েদেব; এক এক জনেক তার কােজর প্রেয়াজন
অনুসাের েদেব।” ৬ েমািশ েসই সমস্ত গরুর গািড় ও বলদ গ্রহণ
কের েলবীয়েদরেক িদেলন। ৭ িতিন েগেশর্ােনর সন্তানেদরেক দইু
গরুর গািড় ও চারিট বলদ িদেলন, কারণ েসগুিল তােদর কােজ
প্রেয়াজন। ৮ িতিন মরািরর সন্তানেদরেক চারিট গরুর গািড় ও
আটিট বলদ হােরাণ যাজেকর েছেল ঈথামেরর তত্বাবধােন
িদেলন। িতিন িদেলন কারণ তােদর কােজ েসগুিল প্রেয়াজন
িছল। ৯ িকন্তু কহােতর সন্তানেদরেক িকছুই িদেলন না, কারণ
সমাগম তঁাবুর অন্তভুর্ ক্ত সমস্ত িজিনসপেত্রর ভার তােদর উপের
িছল; তারা কঁােধ কের ভার বহন করত। ১০ েমািশ েযিদন েবিদ
অিভেষক কেরিছেলন, েসিদেন েনতারা েবিদ প্রিতষ্ঠার উপহার
উত্সগর্ করেলন। েসই েনতারা েবিদর সামেন িনেজেদর
উপহারও উত্সগর্ করেলন। ১১ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “এক
এক জন েনতা এক এক িদন েবিদ প্রিতষ্ঠার জন্য িনেজেদর
উপহার উত্সগর্ করেব।” ১২ প্রথম িদন, িযহূদা বংেশর
অম্মীনাদেবর েছেল নহেশান তঁার উপহার আনেলন। ১৩ তঁার
উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল
পিরমােপর রূপার একিট থালা ও সত্তর েশকল পিরমােপর
রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর জন্য েতল
েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্ িছল। ১৪ িতিন আরও ধূেপ পিরপূণর্
দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট থালা িদেলন। ১৫ িতিন
েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর
একিট পুরুষ েভড়া িদেলন। ১৬ িতিন পাপাথর্ক বিলর জন্য এক
ছাগ িদেলন। ১৭ িতিন মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট
েভড়া, পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া িদেলন।
এগুিল অম্মীনাদেবর েছেল নহেশােনর উপহার িছল। ১৮ িদ্বতীয়
িদেন, ইষাখেরর শাসনকতর্ া সূয়ােরর েছেল নথেনল উপহার
আনেলন। ১৯ িতিন তঁার উপহার িহসােব পিবত্র স্থােনর েশকল
অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও
সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ২০ ধূেপ পিরপূণর্ দশ
েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ; ২১ েহামবিলর জন্য
একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর একিট পুরুষ
েভড়া; ২২ পাপাথর্ক বিলর জন্য একিট পুরুষ ছাগল ২৩ ও
মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট ছাগল,
এক বছেরর পঁাচিট েভড়া িদেলন। ইহা সূয়ােরর েছেল নথেনেলর
উপহার। ২৪ তৃতীয় িদেন, সবূলূন সন্তানেদর শাসনকতর্ া
েহেলােনর েছেল ইলীয়াব তঁার উপহার উত্সগর্ করেলন। ২৫ তঁার
উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল
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পিরমােপর রূপার একিট থালা ও সত্তর েশকল পিরমােপর
রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর জন্য েতল
েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ২৬ ধূেপ পিরপূণর্ দশ েশকল
পিরমােপর েসানার একিট চামচ; ২৭ েহামবিলর জন্য একিট
বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর একিট পুরুষ েভড়া;
২৮ পাপাথর্ক বিলর জন্য একিট পুরুষ ছাগল ২৯ ও মঙ্গলাথর্ক
বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক
বছেরর পঁাচিট পুরুষ েভড়া; এগুিল েহেলােনর েছেল ইলীয়ােবর
উপহার। ৩০ চতুথর্ িদেন রূেবণ সন্তানেদর শাসনকতর্ া শেদয়ুেরর
েছেল ইলীষূর তঁার উপহার উত্সগর্ করেলন। ৩১ তঁার উপহার
পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর
রূপার একিট থালা ও সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট
বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম
সূিজেত পূণর্; ৩২ ধূেপ পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার
একিট চামচ; ৩৩ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট
েভড়া, এক বছেরর একিট পুরুষ েভড়া; ৩৪ পাপাথর্ক বিলর জন্য
একিট পুরুষ ছাগল ৩৫ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়,
পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া;
এগুিল শেদয়ুেরর েছেল ইলীষূেরর উপহার। ৩৬ পঞ্চম িদেন
িশিমেয়ান সন্তানেদর শাসনকতর্ া সূরীশদ্দেয়র েছেল শলুমীেয়ল
তঁার উপহার উত্সগর্ করেলন। ৩৭ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর
েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট
থালা ও সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট
পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্;
৩৮ ধূেপ পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ;
৩৯ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক
বছেরর একিট েভড়া; ৪০ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য এক পুরুষ
ছাগল ৪১ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া,
পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল
সূরীশদ্দেয়র েছেল শলুমীেয়েলর উপহার। ৪২ ষষ্ট িদেন গাদ
সন্তানেদর শাসনকতর্ া দ্ূযেয়েলর েছেল ইলীয়াসফ তঁার উপহার
উত্সগর্ করেলন। ৪৩ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল
অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও
সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৪৪ ধূেপ
পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ;
৪৫ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক
বছেরর একিট পুরুষ েভড়া; ৪৬ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য একিট
পুরুষ ছাগেলর শাবক ৪৭ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়,
পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া;
এগুিল দ্ূযেয়েলর েছেল ইলীয়াসেফর উপহার। ৪৮ সপ্তম িদেন
ইফ্রিয়ম সন্তানেদর শাসনকতর্ া অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামা তঁার
উপহার উত্সগর্ করেলন। ৪৯ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল
অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােণর রূপার একিট থালা ও
সত্তর েশকল পিরমােণর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৫০ ধূেপ
পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ;
৫১ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক
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ছাগল ৫৩ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া,
পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল
অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামার উপহার। ৫৪ অষ্টম িদেন মনঃিশ
সন্তানেদর শাসনকতর্ া পদাহসূেরর েছেল গমলীেয়ল তঁার উপহার
উত্সগর্ করেলন। ৫৫ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল
অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও
সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৫৬ ধূেপ
পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ
৫৭ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক
বছেরর একিট েভড়া; ৫৮ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য একিট পুরুষ
ছাগল ৫৯ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া,
পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল
পদাহসূেরর েছেল গমলীেয়েলর উপহার। ৬০ নবম িদেন
িবন্যামীন সন্তানেদর শাসনকতর্ া িগিদেয়ািনর েছেল অবীদান তঁার
উপহার উত্সগর্ করেলন। ৬১ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল
অনুসাের একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও
সত্তর েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৬২ ধূেপ
পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ;
৬৩ েহামবিলর জন্য এক বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর
একিট েভড়া; ৬৪ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য এক পুরুষ ছাগল
৬৫ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট
পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল িগিদেয়ািনর
েছেল অবীদােনর উপহার। ৬৬ দশম িদেন দান সন্তানেদর
শাসনকতর্ া অম্মীশদ্দেয়র েছেল অহীেয়ষর তঁার উপহার উত্সগর্।
৬৭ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ
েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও সত্তর েশকল
পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর
জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৬৮ ধূেপ পিরপূণর্ দশ
েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ; ৬৯ েহামবিলর জন্য
একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর একিট পুরুষ
েভড়া; ৭০ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য একিট পুরুষ ছাগল ৭১ ও
মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট পুরুষ
ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল অম্মীশদ্দেয়র েছেল
অহীেয়ষেরর উপহার। ৭২ এগােরা িদেন আেশেরর েলাকেদর
শাসনকতর্ া অক্রেণর েছেল পগীেয়ল তঁার উপহার উত্সগর্
করেলন। ৭৩ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের
একেশা িত্রশ েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও সত্তর
েশকল পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৭৪ ধূেপ
পিরপূণর্ দশ েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ;
৭৫ েহামবিলর জন্য একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক
বছেরর একিট েভড়া; ৭৬ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য একিট পুরুষ
ছাগল ৭৭ ও মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দইু ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া,
পঁাচিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল অক্রেণর
েছেল পগীেয়েলর উপহার। ৭৮ বােরা িদেন নপ্তািল সন্তানেদর
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শাসনকতর্ া ঐনেনর েছেল অহীরঃ তঁার উপহার উত্সগর্ করেলন।
৭৯ তঁার উপহার পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের একেশা িত্রশ
েশকল পিরমােপর রূপার একিট থালা ও সত্তর েশকল
পিরমােপর রূপার একিট বািট, এই দিুট পাত্র ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর
জন্য েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজেত পূণর্; ৮০ ধূেপ পিরপূণর্ দশ
েশকল পিরমােপর েসানার একিট চামচ; ৮১ েহামবিলর জন্য
একিট বলদ শাবক, একিট েভড়া, এক বছেরর একিট েভড়া;
৮২ পাপাথর্ক বিলদােনর জন্য একিট পুরুষ ছাগল ৮৩ ও
মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য দিুট ষঁাড়, পঁাচিট েভড়া, পঁাচিট পুরুষ
ছাগল, এক বছেরর পঁাচিট েভড়া; এগুিল ঐনেনর েছেল
অহীেরর উপহার। ৮৪ েমািশ েযিদন েবিদিট অিভেষক করেলন
েসিদন ইস্রােয়েলর সমস্ত শাসনকতর্ ারা সমস্ত িজিনস উত্সগর্
করেলন। তঁারা রূপার বােরািট থালা, রূপার বােরািট বািট,
েসানার বােরািট চামচ উত্সগর্ করেলন। ৮৫ তার প্রেত্যক থালা
একেশা িত্রশ েশকল এবং প্রেত্যকিট বািট সত্তর েশকল; েমাট
পােত্রর রূপার পিরমাণ পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের দইু
হাজার চারেশা েশকল। ৮৬ ধূেপ পিরপূণর্ েসানার বােরািট
চামেচর পিরমাণ পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের দশ েশকল;
েমাট এইসব চামেচর েসানার একেশা কুিড় েশকল। ৮৭ তঁারা
েহামবিলর জন্য বােরািট বলদ, বােরািট েভড়া, এক বছেরর
বােরািট পুরুষ েভড়া উত্সগর্ করেলন। তঁারা ভক্ষ্য ৈনেবদ্য
িদেলন। পাপাথর্ক বিলদান িহসােব বােরািট পুরুষ ছাগল িদেলন।
৮৮ মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য েমাট চিব্বশিট ষঁাড়, ষাটিট েভড়া,
ষাটিট পুরুষ ছাগল, এক বছেরর ষাটিট পুরুষ েভড়া। এগুিল
েবিদর অিভেষেকর পের েবিদ প্রিতষ্ঠার উপহার। ৮৯ েমািশ যখন
ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলেত সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ করেতন, তখন
িতিন ঈশ্বেরর কথা শুনেতন। ঈশ্বর তঁার সােথ কথা বলেতন
সাক্ষ্য িসন্দেুকর উপেরর পাপাবরণ েথেক, েসই দইু করূেবর
মেধ্য েথেক। সদাপ্রভু তঁার সােথ কথা বলেতন।

বািতদানী ও েলবীয়েদর িবষয়।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণেক বল,
তােক বল, ‘তুিম প্রদীপগুিল জ্বালােল েসই সাতিট

প্রদীপ েযন বািতদানীর সামেনর িদেক আেলা েদয়’।” ৩ তােত
হােরাণ েসইরকম করেলন, বািতদানীর সামেনর িদেক আেলা
েদবার জন্য েসইসব প্রদীপ জ্বালােলন, েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আেদশ কেরিছেলন। ৪ ঐ বািতদানী এইভােব ৈতরী হেয়িছল,
সদাপ্রভু েমািশেক েদিখেয়িছেলন িকভােব েপটােনা েসানা িদেয়
েসটা ৈতরী করেব, তার কান্ড েথেক ফুেলেতও েপটান কাজ
িছল। ৫ পুনরায় সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৬ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য েথেক েলবীয়েদরেক িনেয় শুিচ কর।
৭ তােদরেক শুিচ করার জন্য এইরকম কর, তােদর উপের
পাপেমাচেনর জল িছিটেয় দাও। তারা িনেজেদর সমস্ত গােয়
কু্ষর বুিলেয় েপাশাক ধুেয় িনেজেদরেক শুিচ করুক। ৮ তারপর
তারা একিট বলদ শাবক ও েতল েমশােনা সূক্ষ্ম সূিজর ভক্ষ্য
ৈনেবদ্য আনুক এবং তুিম পাপাথর্ক বিলদানী জন্য আর একিট
বলদ শাবক গ্রহণ কর। ৯ েলবীয়েদরেক সমাগম তঁাবুর সামেন
আন ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক জেড়া কর। ১০ তুিম

েলবীয়েদরেক সদাপ্রভুর সামেন আনেল ইস্রােয়ল সন্তানরা
তােদর গােয় হাত রাখুক। ১১ হােরাণ ইস্রােয়ল সন্তানেদর উত্সগর্
করা ৈনেবদ্য িহসােব েলবীয়েদরেক সদাপ্রভুর সামেন িনেবদন
করেব; তােত তারা সদাপ্রভুর কােজ িনযুক্ত হেব। ১২ পের
েলবীেয়রা ঐ দিুট বলেদর মাথায় হাত রাখেব, আর তুিম
েলবীয়েদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য আমার উেদ্দেশ্য একিট
বলদ পাপাথর্ক বিল িহসােব এবং অন্য বলদিট েহামাথর্ক বিল
িহসােব উৎসগর্ করেব। ১৩ হােরােণর ও তঁার েছেলেদর সামেন
েলবীয়েদরেক উপিস্থত কের আমার উেদ্দেশ্য একিট েদালনীয়
ৈনেবদ্য িহসােব তােদরেক িনেবদন করেব। ১৪ এইভােব তুিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদর েথেক েলবীয়েদরেক আলাদা েকােরা; তােত
েলবীেয়রা আমারই হেব। ১৫ তারপের েলবীেয়রা সমাগম তঁাবুর
কাজ করেত প্রেবশ করেব। এইভােব তুিম তােদরেক শুিচ কের
েদালনীয় ৈনেবদ্য িহসােব িনেবদন করেব। ১৬ কারণ ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য েথেক তারা সম্পূণর্ ভােব আমার; আিম সমস্ত
গভর্ জাত, সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেদর প্রথমজাতেদর পিরবেতর্
তােদরেক িনেজর জন্য গ্রহণ কেরিছ। ১৭ মানুষ িকংবা পশু
উভেয়ই, ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত প্রথমজাত আমার; েয িদেন
আিম িমশর েদেশর সমস্ত প্রথমজাতেক আঘাত কেরিছলাম,
েসই িদেন িনেজর জন্য তােদরেক পিবত্র কেরিছলাম। ১৮ আিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত প্রথমজােতর পিরবেতর্  েলবীয়েদরেক
গ্রহণ কেরিছ। ১৯ আিম েলবীয়েদর হােরাণ ও তার েছেলেদরেক
উপহার িহসােব িদেয়িছ। আিম সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য
েথেক সমাগম তঁাবুেত কাজ করার জন্য তােদর গ্রহণ কেরিছ।
ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেত েলবীয়েদরেক
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য েথেক িদেয়িছ; েযন ইস্রােয়ল সন্তানরা
পিবত্র স্থােনর কাছাকািছ আসার জন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য
না মহামারী হয়।” ২০ েমািশ, হােরাণ ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত
মণ্ডলী েলবীয়েদর প্রিত েসই রকম করল; সদাপ্রভু েলবীয়েদর
িবষেয় েমািশেক েযমন আেদশ কেরিছেলন, েতমন ইস্রােয়ল
সন্তানরা তােদর প্রিত করল। ২১ তাই েলবীয়রা িনেজেদর
পাপমুক্ত করল ও িনেজেদর েপাশাক ধুেয় িনল। হােরাণ
তােদরেক সদাপ্রভুর সাক্ষােৎ েদালনীয় ৈনেবদ্য িহসােব উপিস্থত
করেলন, আর হােরাণ তােদরেক শুিচ কের তােদর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেলন। ২২ তারপর েলবীেয়রা হােরােণর সামেন ও
তঁার েছেলেদর সামেন িনেজেদর কাজ করার জন্য সমাগম
তঁাবুেত প্রেবশ করেত লাগল। েলবীয়েদর িবষেয় সদাপ্রভু
েমািশেক েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, েসই অনুসাের তােদর প্রিত
করা হল। ২৩ আবার সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৪ “পঁিচশ
বছর ও তার েথেক বয়সী েলবীয়েদর জন্য এই রকম হেব। তারা
সমাগম তঁাবুেত কাজ করার জন্য েশ্রণীভুক্ত হেব। ২৫ পঞ্চাশ
বছর বয়সী হওয়ার পর েস েসবাকারীেদর দল েথেক িফের
আসেব, েস তার কাজ বন্ধ কের না। ২৬ তারা তােদর ভাইেদর
সাহায্য করেব যারা সমাগম তঁাবুেত িনয়িমত কাজ কের, িকন্তু
তারা আর েসবা করেত পারেব না। েলবীয়েদর সমস্ত িবষেয় তুিম
পিরচালনা করেব।”

গণনার বই। ৭:৭৯ ১০৩ গণনার বই। ৮:২৬
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১০

িনস্তারপবর্ পালন।

ইস্রােয়ল িমশর েদশ েথেক েবিরেয় আসার পর িদ্বতীয়
বছেরর প্রথম মােস সীনয় মরুভূিমেত সদাপ্রভু েমািশেক

বলেলন, ২ “ইস্রােয়ল সন্তানরা সিঠক সমেয় িনস্তারপবর্ পালন
করুক। ৩ এই মােসর েচৗদ্দতম িদেন সন্ধ্যােবলায় সিঠক সমেয়
েতামরা তা পালন েকােরা, পেবর্র সমস্ত িনয়ম ও সমস্ত শাসন
অনুসাের তা পালন করেব।” ৪ তখন েমািশ ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক িনস্তারপবর্ পালন করেত আেদশ করেলন। ৫ তােত
তারা প্রথম মােসর েচৗদ্দতম িদেন সন্ধ্যােবলায় সীনয় মরুভূিমেত
িনস্তারপবর্ পালন করল; সদাপ্রভু েমািশেক েয আেদশ
কেরিছেলন, েসই অনুসােরই ইস্রােয়ল সন্তানরা সমস্তিকছু করল।
৬ কেয়ক জন েলাক একিট মানুেষর মৃতেদহ স্পশর্ কের অশুিচ
হওয়ার জন্য েসইিদন িনস্তারপবর্ পালন করেত পারল না;
অতএব তারা েসিদন েমািশর ও হােরােণর সামেন উপিস্থত হল।
৭ েসই েলাকগুিল তােক বলল, “আমরা একিট মানুেষর মৃতেদহ
স্পশর্ কের অশুিচ হেয়িছ, তার জন্য েকন ইস্রােয়ল সন্তানেদর
মেধ্য িনিদর্ ষ্ট সমেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার উত্সগর্ করা
েথেক আলাদা েরেখেছন?” ৮ েমািশ তােদরেক বলেলন,
“েতামরা দঁাড়াও, েতামােদর িবষেয় সদাপ্রভু িক আেদশ েদন, তা
শুিন।” ৯ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, ১০ ‘েতামােদর িকংবা েতামােদর হবু
সন্তানেদর মেধ্য যখন েকউ মৃতেদহ স্পশর্ কের অশুিচ হয়,
িকংবা দরূ েকান পেথ থােক, তখন েস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িনস্তারপবর্ পালন করেব।’ ১১ িদ্বতীয় মােস েচৗদ্দতম িদেন
সন্ধ্যােবলায় তারা তা পালন করেব; তারা তাড়ীশূন্য রুিট ও
েতেতা শােকর সেঙ্গ খােব। ১২ তারা সকাল পযর্ন্ত তার িকছুই
অবিশষ্ট রাখেব না ও পশুিটর েকান হাড় ভাঙ্গেব না;
িনস্তারপেবর্র সমস্ত িনয়ম অনুসাের তারা তা পালন করেব।
১৩ িকন্তু েয েকউ শুিচ থােক ও পিথক না হয়, েস যিদ িনস্তারপবর্
পালন না কের, তেব েসই প্রাণী তার েলােকেদর মেধ্য েথেক
উেচ্ছদ হেব; কারণ সিঠক সমেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার না
আনােত েস িনেজর পাপ িনেজ বহন করেব। ১৪ যিদ েকান
িবেদশীয় েলাক েতামােদর মেধ্য বসবাস কের, আর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্ পালন কের; তেব েস িনস্তারপেবর্র িনয়ম
িহসােব ও পেবর্র ব্যবস্থা অনুসাের তা পালন করেব; িবেদশী িক
স্বেদশী উভেয়র জন্যই েতামােদর পেক্ষ একমাত্র ব্যবস্থা হেব।”

সীনয় েথেক ইস্রােয়লীয়েদর যাত্রা।

১৫ েয িদন সমাগম তঁাবু স্থািপত হল, েসইিদন েমঘ সমাগম
তঁাবু অথর্াৎ সাক্ষ্য তঁাবু েঢেক িদল। সন্ধ্যােবলায় েমঘ সমাগম
তঁাবুর উপের সকাল পযর্ন্ত আগুেনর আকার ধারণ করেলা।
১৬ এইরকম েরাজ হত; েমঘ সমাগম তঁাবু েঢেক িদত, আর
রািত্রেত আগুেনর আকার েদখা েযত। ১৭ আর েয েকান সমেয়
তঁাবুর উপর েথেক েমঘ উপেরর িদেক উেঠ যায়, তখন ইস্রােয়ল
সন্তানরা যাত্রা করত এবং েমঘ েযখােন অবস্থান করত, ইস্রােয়ল
সন্তানরা েসইখােন িশিবর স্থাপন করত। ১৮ সদাপ্রভুর আেদশ

অনুসােরই ইস্রােয়ল সন্তানরা যাত্রা করত, সদাপ্রভুর আেদশ
অনুসােরই িশিবর স্থাপন করত, তারা তােদর িশিবের থাকত।
১৯ আর েমঘ যখন সমাগম তঁাবুর সমাগম তঁাবুর উপের অেনক
িদন অবস্থান করত, তখন ইস্রােয়ল সন্তানরা সদাপ্রভুর আেদশ
পালন করত; যাত্রা করত না। ২০ আর েমঘ কখন কখন সমাগম
তঁাবুর উপের অল্প িদন থাকত, সদাপ্রভুর আেদেশ তারা িশিবের
থাকত, আর সদাপ্রভুর আেদেশই যাত্রা করত। ২১ কখন কখন
েমঘ সন্ধ্যােবলা েথেক সকাল পযর্ন্ত থাকত; আর েমঘ সকােল
উপেরর িদেক উেঠ েগেল তারা যাত্রা করত; অথবা িদন িক রািত্র
েহাক, েমঘ উপের েগেলই তারা যাত্রা করত। ২২ দইু িদন িকংবা
একমাস িকংবা এক বছর েহাক, সমাগম তঁাবুর উপের েমঘ
যতিদন থাকত, ইস্রােয়ল সন্তানরাও ততিদন িশিবের বাস করত;
যাত্রা করত না; িকন্তু েমঘ উপের উেঠ েগেলই তারা যাত্রা করত।
২৩ সদাপ্রভুর আেদেশই তারা িশিবের থাকত, সদাপ্রভুর
আেদেশই যাত্রা করত; তারা েমািশর মাধ্যেম েদওয়া সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের সদাপ্রভুর িনেদর্শ পালন করত।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম দইুিট রূপার
িশঙ্গা ৈতরী কর; েপটান রূপা িদেয় তা ৈতরী কর;

তুিম তা মণ্ডলীেক ডাকার জন্য ও িশিবরগুিলর যাত্রার জন্য
ব্যবহার করেব। ৩ েসই দিুট িশঙ্গা বাজেল সমস্ত মণ্ডলী সমাগম
তঁাবুর প্রেবশপেথ েতামার কােছ জেড়া হেব। ৪ িকন্তু একিট িশঙ্গা
বাজােল শাসনকতর্ ারা, ইস্রােয়েলর সহস্রপিতরা, েতামার কােছ
জেড়া হেব। ৫ েতামরা যুেদ্ধর িশঙ্গা বাজােল পূবর্িদেকর িশিবেরর
েলােকরা িশিবর উঠােব। ৬ েতামরা িদ্বতীয় বার যুেদ্ধর িশঙ্গা
বাজােল দিক্ষণ িদেকর িশিবেরর েলােকরা িশিবর উঠােব;
তােদর যাবার জন্য যুেদ্ধর িশঙ্গা বাজােত হেব। ৭ িকন্তু সমােজর
িমিলত হওয়ার জন্য িশঙ্গা বাজাবার সমেয় েতামরা যুেদ্ধর িশঙ্গা
বািজও না। ৮ হােরােণর সন্তান যাজেকরা েসই িশঙ্গা বাজােব,
েতামােদর বংশ পরম্পরা অনুসাের িচরস্থায়ী িনয়েমর জন্য
েতামরা তা রাখেব। ৯ েয সমেয় েতামরা িনেজেদর েদেশ
িবপেক্ষর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যােব যারা েতামােদর জন্য
দঃুখদায়ক, তখন তুিম যুেদ্ধর িশঙ্গার সতকর্  ধ্বিন বাজােব; তােত
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন েতামােদরেক স্মরণ করেবন
ও েতামরা িনেজেদর শত্রুেদর েথেক রক্ষা পােব। ১০ েতামােদর
আনেন্দর িদেন, পেবর্র িদেন ও মােসর শুরুেত েহামবিলর ও
েতামােদর মঙ্গলাথর্ক বিলদান উপলেক্ষ েতামরা েসই তূরী
বাজােব; এটা আমােক, েতামােদর ঈশ্বরেক স্মরণ কিরেয় েদেব।
আিম সদাপ্রভু, েতামােদর ঈশ্বর।” ১১ িদ্বতীয় বছর িদ্বতীয় মােসর
কুিড়তম িদেন েসই েমঘ সােক্ষ্যর সমাগম তঁাবুর উপর েথেক
উঁচুেত উঠল। ১২ তােত ইস্রােয়ল সন্তানরা িনেজেদর যাত্রার
িনয়ম অনুসাের সীনয় মরুভূিম েথেক যাত্রা করল, পের েসই েমঘ
পারণ মরুভূিমেত অবস্থান করল। ১৩ েমািশর মাধ্যেম েদওয়া
সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের তারা এই প্রথম বার যাত্রা করল।
১৪ প্রথেম তােদর ৈসন্যেদর সেঙ্গ িযহূদা সন্তানেদর িশিবেরর
পতাকা চলল; অম্মীনাদেবর েছেল নহেশান তােদর েসনাপিত
িছেলন। ১৫ সূয়ােরর েছেল নথেনল ইষাখর সন্তানেদর বংেশর
েসনাপিত িছেলন। ১৬ েহেলােনর েছেল ইলীয়াব সবূলূন
সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন। ১৭ সমাগম তঁাবু েতালা
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হেল েগেশর্ােনর সন্তানরা ও মরািরর সন্তানরা েসই সমাগম তঁাবু
বহন করার জন্য এিগেয় েগল। ১৮ তারপের িনেজর ৈসন্যেদর
সেঙ্গ রূেবেণর িশিবেরর পতাকা চলল; শেদয়ূেরর েছেল ইলীষূর
তােদর েসনাপিত িছেলন। ১৯ সূরীশদ্দেয়র েছেল শলুমীেয়ল
িশিমেয়ান সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন। ২০ দ্ূযেয়েলর
েছেল ইলীয়াসফ গাদ সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন।
২১ কহাতীেয়রা পিবত্র স্থােনর উপকরণ বহন কের যাত্রা করল।
অন্য েলােকরা কহাতীয়েদর পেরর িশিবের েপৗঁছােনার আেগ
সমাগম তঁাবু স্থাপন করল। ২২ িনেজর ৈসন্যেদর সেঙ্গ ইফ্রিয়ম
সন্তানেদর িশিবেরর পতাকা চলল। অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামা
তােদর েসনাপিত িছেলন। ২৩ পদাহসূেরর েছেল গমলীেয়ল
মনঃিশ সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন। ২৪ িগিদেয়ািনর
েছেল অবীদান িবন্যামীন সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন।
২৫ সমস্ত িশিবেরর িপছু িপছু িনেজর ৈসেন্যর সেঙ্গ দান
সন্তানেদর িশিবেরর পতাকা চলল। অম্মীশদ্দেয়র েছেল
অহীেয়ষর তােদর েসনাপিত িছেলন। ২৬ অক্রেণর েছেল
পগীেয়ল আেশর সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত িছেলন।
২৭ ঐনেনর েছেল অহীরঃ নপ্তািল সন্তানেদর বংেশর েসনাপিত
িছেলন। ২৮ ইস্রােয়ল সন্তানরা এইভােব যাত্রা করত। ২৯ েমািশ
তঁার শ্বশুর িমিদেয়ানীয় রূেয়েলর েছেল েহাববেক বলেলন,
“সদাপ্রভু আমােদরেক েয স্থান িদেত প্রিতজ্ঞা কেরেছন, আমরা
েস স্থােন যাত্রা করিছ, তুিমও আমােদর সেঙ্গ এস, আমরা
েতামার মঙ্গল করব, কারণ সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর মঙ্গল করার
প্রিতজ্ঞা কেরেছন।” ৩০ িতিন তােক বলেলন, “আিম যাব না,
আিম িনেজর েদেশ ও িনেজর আত্মীয়েদর কােছ যাব।”
৩১ েমািশ বলেলন, “দয়া কের আমােদরেক ত্যাগ েকােরা না,
কারণ মরুভূিমর মেধ্য আমােদর িশিবর স্থাপেনর িবষেয় তুিম
জান, আর তুিম আমােদর পথপ্রদশর্ক হেব। ৩২ যিদ তুিম
আমােদর সেঙ্গ যাও, সদাপ্রভু আমােদর প্রিত েয মঙ্গল করেবন,
আমরা েতামার প্রিত তাই করব।” ৩৩ তারা সদাপ্রভুর পবর্ত
েথেক িতন িদেনর পথ চেল েগল। তােদর িবশ্রাম স্থান েখঁাজার
জন্য সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকু িতন িদেনর পথ তােদর েথেক
এিগেয় েগল। ৩৪ িশিবর েথেক অন্য জায়গায় যাবার সমেয়
সদাপ্রভুর েমঘ িদেনরেবলায় তােদর উপের থাকত। ৩৫ আর
িসন্দেুকর এিগেয় যাবার সমেয় েমািশ বলেতন, “েহ সদাপ্রভু,
ওঠ, েতামার শত্রুরা িবিছন্ন েহাক, যারা েতামােক ঘৃণা কের তারা
েতামার সামেন েথেক পািলেয় যাক।” ৩৬ যখন িসন্দকু থামেতা,
েমািশ বলেতন, “েহ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর হাজার হাজােরর কােছ
িফের এস।”

েলােকেদর অিভেযাগ ও শািস্ত।

এখন েলােকরা অিভেযাগকারীেদর মত সদাপ্রভুর
কােনর কােছ খারাপ কথা বলেত লাগল; আর

সদাপ্রভু তা শুনেলন ও প্রচণ্ড েরেগ েগেলন; তােত তােদর মেধ্য
সদাপ্রভুর আগুন জ্বেল উেঠ িশিবেরর েশেষর অংশ িগেল
েফলেত লাগল। ২ তখন েলােকরা েমািশর কােছ কঁাদেত
লাগেলন; তােত েমািশ সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেল েসই
আগুন েথেম েগল। ৩ তখন িতিন ঐ স্থােনর নাম তেবরা [জ্বলন]

রাখেলন, কারণ সদাপ্রভুর আগুন তােদর মেধ্য জ্বেলিছল।
৪ তােদর মেধ্য থাকা িকছু িবেদশী েলােকরা ইস্রােয়েলর
সন্তানেদর সােথ িশিবর করেলা। তারা ভােলা খাবার েখেত
চাইল। তখন ইস্রােয়ল সন্তানরা আবার অিভেযাগ কের কঁাদেত
লাগেলা এবং বলল, “েক আমােদরেক খাওয়ার জন্য মাংস
েদেব? ৫ আমরা িমশর েদেশ িবনা পয়সায় েয েয মাছ েখতাম,
েসগুেলা এবং শশা, খরমুজ, েপঁয়াজ জাতীয় সিব্জ, েপঁয়াজ ও
রসুেনর কথা মেন পড়েছ। ৬ এখন আমরা দবুর্ল; আমােদর কােছ
এই মান্না ছাড়া আর িকছু েনই।” ৭ ঐ মান্না ধিনয়া বীেজর মত ও
েসটা েদখেত ধুনার মত িছল। ৮ েলােকরা ঘুের ঘুের কের তা
কুিড়েয় জেড়া করত এবং যঁাতায় িপেষ িকংবা হামালিদস্তায়
েভেঙ্গ পানপােত্র িসদ্ধ করত ও েসটা িদেয় িপেঠ ৈতরী করত।
এটার স্বাদ িছল অিলভ েতেলর মত। ৯ রািত্রেত িশিবেরর উপের
িশিশর পড়েল ঐ মান্না তার উপের পেড় থাকত। ১০ েমািশ
েলােকেদর কান্না শুনেলন, তারা সমস্ত েগাষ্ঠীর মেধ্য িনেজেদর
তঁাবুর প্রেবশপেথ কঁাদিছল। সদাপ্রভুর খুব েরেগ েগেলন এবং
েমািশর কােছও তােদর অিভেযাগ ভুল িছল। ১১ েমািশ
সদাপ্রভুেক বলেলন, “তুিম িক জন্য েতামার দাসেক এত কষ্ট
িদেয়ছ? িক জন্যই বা আিম েতামার কােছ অনুগ্রহ পাই িন েয,
তুিম এইসব েলােকর ভার আমার উপের িদচ্ছ? ১২ আিম িক এই
সমস্ত েলাকেক গেভর্  ধারণ কেরিছ? আিম িক এেদরেক জন্ম
িদেয়িছ? েসই জন্য তুিম এেদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদেশর
িবষেয় শপথ কেরিছেল, েসই েদশ পযর্ন্ত আমােক িক ‘দধু পান
করা িশশু বহনকারী বাবার মত এেদরেক বুেক কের বহন করেত
বলছ?’ ১৩ এই সমস্ত েলাকেক েদবার জন্য আিম েকাথায় মাংস
পাব? এরা েতা আমার কােছ েকঁেদ েকঁেদ বলেছ, ‘আমােদরেক
মাংস দাও, আমরা খাব’। ১৪ এেতা েলােকর ভার একা সহ্য করা
আমার অসম্ভব; কারণ েসটা আমার জন্য অিতিরক্ত। ১৫ তুিম
যিদ আমার প্রিত এরকম ব্যবহার কর, তেব অনুেরাধ কির,
আিম েতামার কােছ যিদ অনুগ্রহ েপেয় থািক, তেব আমােক
েমের েফল এবং আমার দদুর্শা সিরেয় নাও।” ১৬ তখন সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম যােদরেক েলােকেদর প্রাচীন ও
শাসনকতর্ া বেল জান, ইস্রােয়েলর এমন সত্তর জন প্রাচীন
েলাকেক আমার কােছ িনেয় এস; তােদরেক সমাগম তঁাবুর
কােছ আন; তারা েতামার সেঙ্গ েসখােন দঁাড়ােব। ১৭ পের আিম
েসখােন েনেম েতামার সেঙ্গ কথা বলব এবং েতামার উপের েয
আত্মা অিধষ্ঠান কেরন, তার িকছুটা অংশ িনেয় তােদর উপের
েদব, তােত তুিম েযন একা েলাকেদর ভার বহন না কর, এই জন্য
তারাও েতামার সেঙ্গ েলাকেদর ভার বহন করেব। ১৮ আর তুিম
েলাকেদরেক বল, ‘েতামরা কালেকর জন্য িনেজেদর পিবত্র
কর,’ মাংস েখেত পােব; কারণ েতামরা সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদ
বেলছ, ‘আমােদরেক মাংস েখেত েক েদেব? বরং িমশর েদশই
আমােদর ভােলা িছল’।” অতএব সদাপ্রভু েতামােদরেক মাংস
েদেবন, েতামরা খােব। ১৯ একিদন িক দিুদন িক পঁাচিদন িক
দশিদন িক কুিড়িদন তা খােব, ২০ এমন নয়; সম্পূণর্ এক মাস
পযর্ন্ত, যতিদন তা েতামােদর নাক েথেক েবর না হয় ও েতামরা
েসটা ঘৃণা না কর, ততিদন খােব; কারণ েতামরা েতামােদর মেধ্য
থাকা সদাপ্রভুেক অগ্রাহ্য কেরছ এবং তঁার কােছ েকঁেদ েকঁেদ
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এই কথা বেলছ, ‘আমরা েকন িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছ’?”
২১ তখন েমািশ বলেলন, “আিম েয েলােকেদর মেধ্য আিছ, তারা
ছয় লক্ষ জন; আর তুিম বলছ, ‘আিম সম্পূণর্ একমাস তােদরেক
খাবার মাংস েদব’। ২২ তােদর সন্তুষ্ট করার জন্য িক েভড়ার পাল
ও গরুর পাল মারেত হেব? না তােদর সন্তুষ্ট করার জন্য সমুেদ্রর
সমস্ত মাছ ধরেত হেব?” ২৩ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “আমার
হাত িক েছাট? আমার বাক্য সিত্য হয় িক না, তা তুিম এখন
েদখেব।” ২৪ েমািশ বাইের িগেয় সদাপ্রভুর বাক্য েলােকেদরেক
বলেলন এবং েলােকেদর প্রাচীনেদর মেধ্য েথেক সত্তর জনেক
জেড়া কের তঁাবুর চারপােশ উপিস্থত করেলন। ২৫ সদাপ্রভু েমেঘ
েনেম এেস তঁার সেঙ্গ কথা বলেলন এবং েয আত্মা তঁার উপের
িছেলন, তঁার িকছুটা অংশ িনেয় েসই সত্তর জন প্রাচীেনর উপের
িদেলন; তােত আত্মা তঁােদর উপের অিধষ্ঠান করেল তঁারা
ভাববাণী প্রচার করেলন, িকন্তু েসই সময় ছাড়া পের আর
করেলন না। ২৬ িকন্তু িশিবেরর মেধ্য দইুিট েলাক বািক িছেলন,
এক জেনর নাম ইলদদ, আর একজেনর নাম েমদদ। আত্মা
তােদর উপের এেলন। তঁােদর নাম ঐ েলখা েলােকেদর মেধ্য
িছল, িকন্তু বাইের তঁাবুর কােছ যান িন। তবুও তঁারা িশিবেরর
মেধ্য ভাববাণী প্রচার করেত লাগেলন। ২৭ তােত এক যুবক
েদৗেড় িগেয় েমািশেক বলল, “ইলদদ ও েমদদ িশিবের ভাববাণী
প্রচার করেছ।” ২৮ তখন নূেনর েছেল িযেহাশূয়, েমািশর
পিরচারক, িযিন তঁার একজন মেনানীত েলাক, িতিন বলেলন,
“েহ আমার প্রভু েমািশ, তােদরেক বারণ করুন।” ২৯ েমািশ
তােদরেক বলেলন, “তুিম িক আমার ওপর ঈষর্া করছ?
সদাপ্রভুর যাবতীয় প্রজা ভাববাদী েহাক ও সদাপ্রভু তােদর
উপের তঁার আত্মা িদন।” ৩০ পের েমািশ ও ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা
িশিবের িফের েগেলন। ৩১ তখন সদাপ্রভুর কাছ েথেক বায়ু এেস
সমুদ্র েথেক ভারুই পািখ এেন িশিবেরর উপের েফলল; িশিবেরর
চািরিদেক একপােশ এক িদেনর পথ, ওপােশ এক িদেনর পথ
পযর্ন্ত েফলল, েসগুিল ভূিমর উপের দহুাত উঁচু হেয় রইল।
৩২ আর েলােকরা েসই সমস্ত িদন রাত ও পেরর িদন সমস্ত িদন
উেঠ ভারুই পািখ সংগ্রহ করল; তােদর মেধ্য েকউ দশ েহামেরর
কম জেড়া করল না; পের িনেজেদর জন্য িশিবেরর চািরিদেক
তা ছিড়েয় রাখল। ৩৩ যখন মাংস তােদর দঁােতর মেধ্য িছল,
যখন তারা এটা িচবািচ্ছল, সদাপ্রভু তােদর উপর খুব েরেগ
েগেলন। িতিন েলাকােদরেক ভারী মহামারী িদেয় আঘাত
করেলন। ৩৪ আর েসই স্থান িকেব্রাৎ-হত্তাবা [েলােভর কবর]
নােম পিরিচত হল, কারণ েসই স্থােন তারা েলাভীেদরেক কবর
িদল। ৩৫ িকেব্রাৎ-হত্তাবা েথেক েলােকরা হৎেসেরােত যাত্রা করল
এবং তারা হৎেসেরােত থাকেলা।

হােরাণ ও মিরয়েমর বচসা।

েমািশ েয কূশীয়া স্ত্রীেক িবেয় কেরিছেলন, তঁার জন্য
মিরয়ম ও হােরাণ েমািশর িবপরীেত কথা বলেত

লাগেলন, কারণ িতিন এক কূশীয়া স্ত্রীেক িবেয় কেরিছেলন।
২ তঁারা বলেলন, “সদাপ্রভু িক শুধু েমািশর সেঙ্গ কথা বেলেছন?
আমােদর সেঙ্গ িক বেলন িন?” আর এ কথা সদাপ্রভু শুনেলন।
৩ পৃিথবীর সমস্ত মানুষেদর মেধ্য েথেক েমািশ েলাকিট অেনক

েবিশ নম্র িছেলন। ৪ সদাপ্রভু হঠাৎ েমািশ, হােরাণ ও মিরয়মেক
বলেলন, “েতামরা িতনজন েবিরেয় সমাগম তঁাবুর কােছ এস।”
তঁারা িতনজন েবিরেয় আসেলন। ৫ তখন প্রভু েমঘস্তেম্ভ েনেম
তঁাবুর প্রেবশপেথ দঁাড়ােলন এবং হােরাণ ও মিরয়মেক ডাকেলন;
তােত তঁারা উভেয় েবিরেয় আসেলন। ৬ িতিন বলেলন, “েতামরা
আমার কথা েশােনা; েতামােদর মেধ্য যিদ েকউ ভাববাদী হয়,
তেব আিম সদাপ্রভু তার কােছ েকান দশর্েনর মাধ্যেম িনেজর
পিরচয় েদব, স্বেপ্ন তার সেঙ্গ কথা বলব। ৭ আমার দাস েমািশ
েসরকম নয়, েস আমার সমস্ত গৃেহর মেধ্য িবশ্বস্ত। ৮ তার সেঙ্গ
আিম মুেখামুিখ হেয় কথা বিল, দশর্ন িকংবা রহেস্যর মাধ্যেম
নয়, েস আমার আকার েদেখ। অতএব আমার দােসর িবরুেদ্ধ,
েমািশর িবরুেদ্ধ, কথা বলেত েতামরা েকন ভয় েপেল না?”
৯ ফেল তােদর প্রিত সদাপ্রভু প্রচণ্ড েরেগ েগেলন ও িতিন তােদর
েছেড় চেল েগেলন। ১০ তঁাবুর উপর েথেক েমঘ সের েগল;
মিরয়েমর িহেমর মত কুষ্ঠ হেয়েছ। যখন হােরাণ মিরয়েমর িদেক
মুখ েফরােলন, েদখেলন, িতিন কুষ্ঠগ্রস্তা। ১১ হােরাণ েমািশেক
বলেলন, “হায়, আমার প্রভু, অনুেরাধ কির, পােপর ফল
আমােদরেক েদেবন না, এই িবষেয় আমরা েবাকার মত কাজ
কেরিছ এবং আমরা পাপ কেরিছ। ১২ মােয়র গভর্  েথেক
েবেরােনার সময় যার মাংস অেধর্ক নষ্ট, েসই রকম মৃেতর মত এ
েযন না হয়।” ১৩ সুতরাং, েমািশ সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদ বলেলন,
“েহ ঈশ্বর, অনুেরাধ কির, এেক সুস্থ কর।” ১৪ সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “যিদ এর বাবা এর মুেখ থুথু িদত, তাহেল এ িক সাত
িদন লিজ্জত থাকত না? এ সাত িদন পযর্ন্ত িশিবেরর বাইের
আটেক থাকুক; তারপের পুনরায় তােক িভতের আনা হেব।”
১৫ তােত মিরয়ম সাত িদন িশিবেরর বাইের আটেক থাকেলন
এবং যতিদন মিরয়ম িভতের না আসেলন, ততিদন েলােকরা
যাত্রা করল না। ১৬ পের েলােকরা হৎেসেরাৎ েথেক যাত্রা কের
পারণ মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন করল।

কনান েদশ েদখার জন্য েলাক পাঠােনা। ইস্রােয়লীয়েদর
অিবশ্বাস।

তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “আিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক েয কনান েদশ েদব, তুিম েসটা পরীক্ষা

করার জন্য কেয়ক জন ব্যিক্তেক পাঠাও। তােদর পূবর্পুরুষেদর
প্রেত্যক বংেশর মেধ্য েথেক একজন কের েলাক পাঠাও। প্রেত্যক
ব্যিক্ত তােদর মেধ্য শাসনকতর্ া হেব।” ৩ সদাপ্রভুর আেদশ
অনুসাের েমািশ পারণ মরুভূিম েথেক তােদরেক পাঠােলন। তঁারা
সবাই ইস্রােয়ল সন্তানেদর শাসনকতর্ া িছেলন। ৪ তােদর নাম হল:
রূেবণ বংেশর মেধ্য সকূ্কেরর েছেল শম্মূয়; ৫ িশিমেয়ান বংেশর
মেধ্য েহািরর েছেল শাফট; ৬ িযহূদা বংেশর মেধ্য িযফুিন্নর েছেল
কােলব; ৭ ইষাখর বংেশর মেধ্য েযােষেফর েছেল িযগাল;
৮ ইফ্রিয়ম বংেশর মেধ্য নূেনর েছেল েহােশয়; ৯ িবন্যামীন বংেশর
মেধ্য রাফূর েছেল পিল্ট; ১০ সবূলূন বংেশর মেধ্য েসািদর েছেল
গদ্দীেয়ল; ১১ েযােষফ বংেশর অথর্াৎ মনঃিশ বংেশর মেধ্য সূিষর
েছেল গিদ্দ; ১২ দান বংেশর মেধ্য গমিল্লর েছেল অম্মীেয়ল;
১৩ আেশর বংেশর মেধ্য মীখােয়েলর েছেল সথুর; ১৪ নপ্তািল
বংেশর মেধ্য বিপ্সর েছেল নিহ্ব; ১৫ গাদ বংেশর মেধ্য মািখর
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েছেল গূ্যেয়ল। ১৬ েমািশ যােদরেক েদশ পরীক্ষা করেত
পাঠােলন, এইগুিল েসই েলােকেদর নাম। আর েমািশ নূেনর
েছেল েহােশেয়র নাম িযেহাশূয় রাখেলন। ১৭ কনান েদশ পরীক্ষা
করেত পাঠাবার সমেয় েমািশ তােদরেক বলেলন, “েনেগভ েথেক
চেল যাও এবং পাহাড়ী অঞ্চেল িগেয় ওঠ। ১৮ িগেয় েদখ, েস
েদশ েকমন ও েসখােন বসবাসকারী েলােকরা বলবান িক দবুর্ল,
অল্প িক অেনক ১৯ এবং তারা েয েদেশ বাস কের েস েদশ
েকমন, ভাল িক মন্দ? েয সব শহের বাস কের, েসগুিল িক
রকম? তারা িক িশিবর পছন্দ কের নািক শিক্তশালী শহর?
২০ েসখানকার জিম েকমন েদখ, ফসল চােষর জন্য উবর্র িকনা
এবং েসখােন গাছ আেছ িক না। আর েতামরা সাহসী হও এবং
েসই েদেশর িকছু ফল সেঙ্গ কের এেনা।” তখন প্রথম আঙ্গরু
পাকার সময় িছল। ২১ তঁারা যাত্রা কের সীন মরুভূিম েথেক েলব-
হমােতর কােছ রেহাব পযর্ন্ত সমস্ত েদশ পরীক্ষা করেলন।
২২ তঁারা েনেগভ েথেক চেল িগেয় িহেব্রােণ উপিস্থত হেলন।
েসখােন অহীমান, েশশয় ও তল্ময়, অনােকর এই িতন সন্তান
িছল। িমশেরর েসায়েনর গেড় উঠার সাত বছর আেগ িহেব্রাণ
গেড় ওেঠ। ২৩ যখন তঁারা ইেষ্কাল উপত্যকােত েপৗঁছােলন, তঁারা
েসখােন এক েগাছা আঙ্গেুরর একিট শাখা কাটেলন। তঁারা েসটা
একিট লািঠেত কের দজুন বহন করেলন। তঁারা কতকগুিল
ডািলম ও ডুমুরফলও সেঙ্গ কের আনেলন। ২৪ ইস্রােয়ল
সন্তােনরা ঐখােন েসই আঙ্গেুরর েগাছা েকেটিছেলন, তাই েসই
উপত্যকা ইেষ্কাল [থলুয়া] নােম পিরিচত হল। ২৫ তঁারা েদশ
পরীক্ষা কের চিল্লশ িদেনর পর িফের আসেলন। ২৬ পের তঁারা
এেস পারণ মরুভূিমর কােদশ নামক স্থােন েমািশর ও হােরােণর
এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীর কােছ উপিস্থত হেয়
তােদরেক ও সমস্ত মণ্ডলীেক সংবাদ িদেলন এবং েসই েদেশর
ফল তােদরেক েদখােলন। ২৭ তঁারা েমািশেক বলেলন, “আপিন
আমােদরেক েয েদেশ পািঠেয় িছেলন, আমরা েসখােন
িগেয়িছলাম; েদশিটেত সিত্যই দধু ও মধু প্রবািহত হয়; আর এই
েদখুন, তার ফল। ২৮ যাই েহাক, েসখানকার েলােকরা যারা
তােদর বািড় ৈতরী কের, তারা বলবান ও েসখানকার শহরগুিল
েদওয়ােল েঘরা ও খুব বড়। েসখােন আমরা অনােকর
সন্তানেদরেকও েদেখিছ। ২৯ েনেগেভ অমােলকরা বাস কের।
পাহাড়ী অঞ্চেল িহত্তীয়, িযবূষীয় ও ইেমারীেয়রা বাস কের।
সমুেদ্রর কােছ ও যদর্ েনর তীের কনানীেয়রা বাস কের।” ৩০ তখন
কােলব েমািশর সাক্ষােৎ েলাকেদরেক উত্সাহ করার জন্য
বলেলন, “এস, আমরা এেকবাের উেঠ িগেয় েদশ অিধকার
কির; কারণ আমরা েসটা জয় করেত সমথর্।” ৩১ িকন্তু েয
ব্যিক্তরা তঁার সেঙ্গ িগেয়িছেলন, তঁারা বলেলন, “আমরা েসই
েলাকেদর িবরুেদ্ধ েযেত সমথর্ নই, কারণ আমােদর েথেক তারা
বলবান।” ৩২ এইভােব তারা েয েদশ পরীক্ষা করেত িগেয়িছেলন,
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সাক্ষােৎ েসই েদেশর সম্মেন্ধ িনরুত্সাহ কের
বলেলন, “আমরা েয েদশ পরীক্ষা করেত স্থােন স্থােন
িগেয়িছলাম, েস েদশ তার অিধবাসীেদরেক গ্রাস কের এবং তার
মেধ্য আমরা যত েলাকেক েদেখিছ, তারা সবাই অেনক েবিশ
উচ্চতার। ৩৩ েসখােন আমরা েনিফিলমেক েদখলাম-অনােকর
সন্তান েনিফিলেমর েথেক এেসেছ। তােদরেক েদেখ আমরা

িনেজেদর েচােখ ফিড়েঙ্গর মত এবং তােদর েচােখও েসই রকম
হলাম।”

েসই রািত্রেত সমস্ত মণ্ডলী খুব িচত্কার করল এবং
কঁাদেলা। ২ ইস্রােয়ল সন্তানরা সবাই েমািশ ও

হােরােণর িবপরীেত সমােলাচনা করল। সমস্ত মণ্ডলী তােদরেক
বলল, “হায় হায়, আমরা েকন এই মরুভূিমর েচেয় িমশর েদেশ
মারা যাই িন? ৩ সদাপ্রভু আমােদরেক তেরায়াল িদেয় হত্যা
করেত এ েদেশ েকন আনেলন? আমােদর স্ত্রী ও বালকরা েতা
িবনষ্ট হেব। িমশের িফের যাওয়া িক আমােদর জন্য ভাল নয়?”
৪ তারা পরস্পর বলাবিল করল, “এস, আমরা অন্য একজনেক
শাসনকতর্ া কের িমশের িফের যাই।” ৫ তােত েমািশ ও হােরাণ
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মণ্ডলীর সমস্ত সমােজর সামেন উপুড় হেয়
পড়েলন। ৬ যারা েদশ পরীক্ষা কের এেসিছেলন, তােদর মেধ্য
নূেনর েছেল িযেহাশূয় ও িযফূিন্নর েছেল কােলব িনেজেদর
েপাশাক িছঁড়েলন। ৭ তঁারা ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক
বলেলন, “আমরা েয েদশ পরীক্ষা করেত িগেয়িছলাম, েসিট খুব
ভােলা েদশ। ৮ সদাপ্রভু যিদ আমােদর প্রিত সন্তুষ্ট হন, তেব িতিন
আমােদরেক েসই েদেশ প্রেবশ করােবন ও েসই দধু ও মধু
প্রবািহত েদশ আমােদরেক েদেবন। ৯ িকন্তু েতামরা সদাপ্রভুর
িবরুেদ্ধ েযও না ও েস েদেশর েলােকেদরেক ভয় েকােরা না।
কারণ তােদর খাবােরর মতই সহেজ গ্রাস করব। তােদর আশ্রয়
তােদর উপর েথেক সিরেয় েনওয়া হেব, কারণ সদাপ্রভু
আমােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আেছন। তােদরেক ভয় েকােরা না।”
১০ িকন্তু সমস্ত মণ্ডলী েসই দজুনেক পাথেরর আঘােত হত্যা
করেত বলল। তখন সমাগম তঁাবুেত সমস্ত ইস্রােয়েলর
েলােকেদর মেধ্য সদাপ্রভুর মিহমা প্রকািশত হল। ১১ সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “এই েলােকরা আর কতকাল আমােক
অবজ্ঞা করেব? আিম এেদর মেধ্য েযসব িচহ্ন কাজ কেরিছ, তা
েদেখও এরা কতকাল আমার প্রিত িবশ্বাস করেত ব্যথর্ থাকেব?
১২ আিম মহামারী িদেয় এেদরেক আঘাত করব, এেদরেক
অিধকার েথেক বিঞ্চত করব এবং েতামােকই এেদর েথেক বড়
ও শিক্তশালী জািত করব।” ১৩ তােত েমািশ সদাপ্রভুেক বলেলন,
“েসটা করেল িমশরীেয়রা তা শুনেব, কারণ তােদরই মেধ্য েথেক
তুিম িনেজর শিক্ত িদেয় এই েলােকেদরেক এেনছ। ১৪ তারা এই
েদশবাসী েলােকেদরও এটা বলেব। তারা শুেনেছ েয, তুিম,
সদাপ্রভু এই েলােকেদর সেঙ্গ থাক, কারণ তুিম, সদাপ্রভু
মুেখামুখী দশর্ন দাও, আর েতামার েমঘ এেদর উপের অবস্থান
করেছ এবং তুিম িদেনর েবলা েমঘস্তেম্ভ ও রােত অিগ্নস্তেম্ভ েথেক
এেদর আেগ আেগ যাচ্ছ। ১৫ এখন যিদ তুিম এই েলােকেদরেক
একিট ব্যিক্তর মত হত্যা কর, তেব ঐ েয জািতরা েতামার সুনাম
শুেনেছ, তারা বলেব, ১৬ ‘সদাপ্রভু এই েলােকেদরেক েয েদশ
িদেত শপথ কেরিছেলন, েসই েদেশ তােদরেক িদেত পােরনিন;
এইজন্য মরুভূিমেত তােদরেক হত্যা করেলন’। ১৭ এখন, আিম
েতামার কােছ অনুেরাধ কির, েতামার মহান শিক্ত ব্যবহার কর।
েযমন তুিম বেলছ, ১৮ ‘সদাপ্রভু েক্রােধ ধীর ও দয়ােত মহান এবং
অধেমর্র ও অপরােধর ক্ষমাকারী, তবুও অবশ্যই পােপর শািস্ত
েদন, িতিন তৃতীয় ও চতুথর্ পুরুষ পযর্ন্ত সন্তানেদর উপের
পূবর্পুরুেষর অপরােধর শািস্ত েদন’। ১৯ অনুেরাধ কির, েতামার
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দয়ার মহত্ত্ব অনুসাের এবং িমশর েদশ েথেক এ পযর্ন্ত এই
েলােকেদরেক েযমন ক্ষমা কর, েসইমত এই েলােকেদর অপরাধ
ক্ষমা কর।” ২০ তখন সদাপ্রভু বলেলন, “েতামার বাক্য অনুসাের
আিম ক্ষমা করলাম। ২১ সিত্যই আিম জীবন্ত এবং সমস্ত পৃিথবী
সদাপ্রভুর মিহমায় পিরপূণর্ হেব, ২২ তাই যত েলাক আমার
মিহমা এবং িমশের ও মরুভূিমেত করা আমার সমস্ত িচহ্ন কাজ
েদেখেছ, তবুও এই দশ বার আমার পরীক্ষা কেরেছ ও আমার
কথা েশােনিন; ২৩ আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদেশর
িবষেয় শপথ কেরিছ, তারা েসই েদশ েদখেত পােব না; যারা
আমােক অবজ্ঞা কেরেছ, তােদর মেধ্য েকউই তা েদখেত পােব
না। ২৪ িকন্তু আমার দাস কােলেবর অন্তের অন্য আত্মা িছল
এবং েস সম্পূণর্ভােব আমার অনুগত হেয় চেলেছ, এই জন্য েস
েয েদেশ িগেয়িছল, েস েদেশ আিম তােক প্রেবশ করাব ও তার
বংশ েসটা অিধকার করেব। ২৫ (অমােলকীেয়রা ও কনানীেয়রা
উপত্যকায় বাস করেছ।) কাল েতামরা িফের সূফসাগেরর পথ
িদেয় মরুভূিমেত যাও।” ২৬ সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক
বলেলন, ২৭ “আমার িবরুেদ্ধ মন্দ মণ্ডলীর আিম আর কতকাল
সহ্য করব যারা আমার সমােলাচনা কের? ইস্রােয়ল সন্তানরা
আমার িবরুেদ্ধ েয েয অিভেযাগ কের, তা আিম শুেনিছ।
২৮ তুিম তােদরেক বল, ‘সদাপ্রভু বেলন, আিম জীবন্ত, আমার
কােনর কােছ েতামরা যা বেলছ, তাই আিম েতামােদর প্রিত
করব; ২৯ এই মরুভূিমেত েতামােদর মৃতেদহ পেড় থাকেব;
েতামােদর সম্পূণর্ সংখ্যা অনুসাের গণনা করা কুিড় বছর ও তার
েথেক বয়সী েতামরা েয সমস্ত েলাক আমার িবপরীেত বচসা
কেরছ, ৩০ আিম েতামােদরেক েয েদেশ বাস করাব বেল হাত
তুেলিছলাম, েসই েদেশ েতামরা প্রেবশ করেব না, শুধু িযফূিন্নর
েছেল কােলব ও নূেনর েছেল িযেহাশূয় প্রেবশ করেব। ৩১ িকন্তু
েতামরা েতামােদর েয বালকেদর িবষেয় বেলিছেল, তারা িবনষ্ট
হেব, তােদরেক আিম েসখােন প্রেবশ করাব ও েতামরা েয েদশ
অগ্রাহ্য কেরছ, তারা তার পিরচয় পােব। ৩২ িকন্তু েতামােদর
মৃতেদহ এই মরুভূিমেত পেড় থাকেব। ৩৩ েতামােদর সন্তানরা
চিল্লশ বছর এই মরুভূিমেত পশু চরােব এবং এই মরুভূিমেত
েতামােদর মৃতেদেহর সংখ্যা েয পযর্ন্ত সম্পূণর্ না হয়, েস পযর্ন্ত
তারা েতামােদর ব্যিভচােরর ফল েভাগ করেব। ৩৪ েতামরা েয
চিল্লশ িদন েদশ পরীক্ষা কেরছ, েসই িদেনর সংখ্যা অনুসাের
চিল্লশ বছর, এক এক িদেনর জন্য এক এক বছর, েতামরা
েতামােদর অপরাধ বহন করেব, আর আমার শত্রুতা েকমন, তা
েতামরা জানেব’। ৩৫ আিম, সদাপ্রভু, বেলিছ, আমার িবপরীেত
চক্রান্তকারী এই সমস্ত মন্দ মণ্ডলীর প্রিত আিম এইসব অবশ্যই
করব; এই মরুভূিমেত তারা েশষ হেব, এখােনই তারা মারা
যােব।” ৩৬ আর েদশ পরীক্ষা করেত েমািশ েয েলােকেদরেক
পািঠেয়িছেলন, যারা িফের এেস ঐ েদেশর বদনাম কের তার
িবরুেদ্ধ সমস্ত মণ্ডলীেক িদেয় অিভেযাগ কিরেয়িছল, ৩৭ েদেশর
বদনামকারী েসই ব্যিক্তরা সদাপ্রভুর সামেন মহামারীেত মারা
েগল। ৩৮ েয ব্যিক্তরা পরীক্ষা করেত িগেয়িছল, তােদর মেধ্য শুধু
নূেনর েছেল িযেহাশূয় ও িযফূিন্নর েছেল কােলব জীিবত
থাকেলন। ৩৯ যখন েমািশ সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেক েসই কথা
বলেলন, েলােকরা খুব েশাক করল। ৪০ তারা েভাের উেঠ

পবর্েতর চূড়ায় উঠেত উদ্যত হেয় বলল, “েদখ, আমরা এখােন,
সদাপ্রভু েয স্থােনর কথা বেলেছন, আমরা েসই স্থােন যাই, কারণ
আমরা পাপ কেরিছ।” ৪১ িকন্তু েমািশ বলেলন, “এখন সদাপ্রভুর
আেদশ েকন অমান্য করছ? েতামরা সফল হেব না। ৪২ েতামরা
েযও না, কারণ সদাপ্রভু েতামােদর মেধ্য েনই, তাই েগেল েতামরা
শত্রুেদর কােছ পরািজত হেব। ৪৩ কারণ অমােলকীেয়রা ও
কনানীেয়রা েস স্থােন েতামােদর সামেন আেছ; েতামরা
তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব, কারণ েতামরা সদাপ্রভুর
অনুসরণ করা েথেক িপছু িফেরছ, তাই সদাপ্রভু েতামােদর সেঙ্গ
থাকেবন না।” ৪৪ িকন্তু তারা দঃুসাহসী হেয় পবর্েতর চূড়ায় উঠেত
লাগল; িকন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষ্য-িসন্দকু ও েমািশ িশিবর ত্যাগ
করেলন না। ৪৫ তখন ঐ পবর্তবাসী অমােলকীেয়রা ও
কনানীেয়রা েনেম এেস তােদরেক আঘাত করল ও হমর্া পযর্ন্ত
তােদরেক তািড়েয় িদল।

িভন্ন িভন্ন আেদশ।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, ২ তােদরেক বল, ‘আিম

েতামােদরেক েয েদশ েদব, েতামােদর েসই েদেশ প্রেবশ করার
পর ৩ যখন হয়েতা েহামবলী িকংবা মানত পূণর্ করার জন্য
িকংবা ইচ্ছাদত্ত ৈনেবেদ্যর জন্য িকংবা েতামােদর িনধর্ািরত পেবর্
গরু েভড়ার পাল েথেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য
েতামরা আগুেন েকােনা ৈনেবদ্য ৈতরী কর; ৪ তখন উপহার
উৎসগর্কারী ব্যিক্ত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক িহেনর চার ভােগর
এক অংশ েতেল েমশােনা সূিজর এক ঐফার দশ ভােগর এক
অংশ ভক্ষ্য ৈনেবদ্য আনেব এবং তুিম েহামবিলর সেঙ্গ,
প্রেত্যকিট েভড়ার বাচ্চার জন্য, ৫ েপয় ৈনেবদ্য িহসােব এক
িহেনর চার ভােগর এক অংশ আঙ্গরু রস প্রস্তুত করেব। ৬ যিদ
তুিম একিট েভড়া উত্সগর্ কর, তুিম অবশ্যই ভক্ষ্য ৈনেবদ্য
িহসােব এক িহেনর িতন ভােগর এক ভােগর সেঙ্গ েতল েমশােনা
সূক্ষ্ম সূিজর এক ঐফার দইু দশ ভােগর এক ভাগ প্রস্তুত করেব।
৭ েপয় ৈনেবেদ্যর জন্য আঙ্গরু রেসর এক িহেনর িতন ভােগর
এক ভাগ উৎসগর্ করেব। এটা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধ
েদেব। ৮ যখন তুিম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিলর জন্য বা মানত
পূরেণর বিলদােনর জন্য, িকংবা মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য ষঁাড়
উৎসগর্ করেব, ৯ তখন ষঁােড়র সেঙ্গ অেধর্ক িহন েতেল েমশােনা
[এক ঐফার] িতনিট ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব দশ ভােগর এক ভাগ
কের সূিজ আনেব। ১০ েপয় ৈনেবেদ্যর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন উত্সগর্ করা উপহােরর জন্য অেধর্ক
িহন পিরমােপর আঙ্গরু রস আনেব। ১১ এক একিট ষঁাড়, েভড়া,
েভড়ার বাচ্চা ও ছাগেলর বাচ্চার জন্য এইরকম করেত হেব।
১২ েতামরা যত পশু উৎসগর্ করেব, তােদর সংখ্যা অনুসাের
প্রেত্যেকর জন্য এইরকম করেব। ১৩ ইস্রােয়েল জন্মােনা সমস্ত
েলাক যখন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সুগিন্ধযুক্ত আগুেন উত্সগর্ করা
উপহার িনেবদন করার সমেয় এই িনয়ম অনুসাের এইসব িকছু
প্রস্তুত করেব। ১৪ যিদ েতামােদর মেধ্য বসবাসকারী েকান
িবেদশী িকংবা েতামােদর মেধ্য েতামােদর বংশপরম্পরা অনুসাের
বাসকারী েকান ব্যিক্ত যিদ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত

গণনার বই। ১৪:২০ ১০৮ গণনার বই। ১৫:১৪
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আগুেন উত্সগর্ উপহার িনেবদন করেত চায়, তেব েতামরা
েযরকম, েসও েস রকম করেব। ১৫ সমস্ত েগাষ্ঠী এবং েতামােদর
মেধ্য বসবাসকারী িবেদশী েলাক, উভেয়র জন্য েতামােদর
বংশপরম্পরা অনুসাের একই রকম িচরস্থায়ী ব্যবস্থা হেব।
সদাপ্রভুর কােছ েতামরা ও েতামােদর মেধ্য বসবাসকারী
িবেদশীেয়রা, উভেয়ই সমান। ১৬ েতামােদর ও েতামােদর মেধ্য
বসবাসকারী িবেদশীয়েদর জন্য একই ব্যবস্থা ও আেদশ হেব’।”
১৭ আবার সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১৮ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘আিম েতামােদরেক েয েদেশ
িনেয় যািচ্ছ, েস েদেশ প্রেবশ করার পর ১৯ েতামরা েসই েদেশর
খাদ্য খাবার সময় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার উত্সগর্ করেব
এবং আমার সামেন উপিস্থত করেব। ২০ েতামরা উেত্তালনীয়
উপহােরর জন্য েতামােদর ছানা ময়দার প্রথম অংশ িহসােব
একিট িপেঠ িনেবদন করেব; েযমন খামােরর উেত্তালনীয়
উপহার উেত্তালন কের থাক, এটাও েসইরকম করেব। ২১ েতামরা
বংশপরম্পরা অনুসাের েতামােদর ছানা ময়দার প্রথম অংশ
েথেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উেত্তালনীয় উপহার িনেবদন করেব।
২২ আর েতামরা যিদ অিনচ্ছাকৃতভােব পাপ কর, েমািশর কােছ
আিম েযসব আেদশ িদেয়িছ, েসইসব যিদ পালন না কর,
২৩ আিম েয িদেন েতামােদরেক আেদশ িদেয়িছ, তখন েথেক
েতামােদর বংশপরম্পরার জন্য আিম েমািশর হােত েতামােদরেক
আেদশ েদওয়া শুরু কেরিছ। ২৪ যিদ মণ্ডলীর অজােন্ত
অিনচ্ছাকৃতভােব পাপ হেয় থােক, তেব সমস্ত মণ্ডলী সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত েহামবিলর জন্য একিট ষঁাড় উত্সগর্
করেব। িনয়ম অনুসাের তার সেঙ্গ ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য এবং
পাপাথর্ক বিলর জন্য একিট পুরুষ ছাগল উৎসগর্ করেব।
২৫ যাজক ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীর জন্য প্রায়িশ্চত্ত
করেব। তােত তােদরেক ক্ষমা করা হেব, কারণ তােদর পাপ
অিনচ্ছাকৃতভােব হেয়েছ। তারা েসই তােদর েসই আগুেন উত্সগর্
করা উপহার আমার কােছ আনল। তারা আমার সামেন
পাপাথর্ক বিল আনল। ২৬ তােত ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত
মণ্ডলীেক ও তােদর মেধ্য বসবাসী িবেদশীেদরেক ক্ষমা করা
হেব; কারণ সব েলাক অিনচ্ছাকৃতভােব ঐ কাজ করল। ২৭ যিদ
েকান ব্যিক্ত অিনচ্ছাকৃতভােব পাপ কের, তেব েস পাপাথর্ক বিল
িহসােব এক বছেরর একিট েমেয় ছাগল আনেব। ২৮ যাজক
সদাপ্রভুর সামেন ওই ব্যিক্তর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব েয
অিনচ্ছাকৃতভােব পাপ কেরেছ। তার প্রায়িশ্চত্ত হেল তার পাপ
ক্ষমা হেব। ২৯ ইস্রােয়ল সন্তানরা েহাক, িকংবা তােদর মেধ্য
বসবাসী িবেদশী েহাক, েতামােদর জন্য অিনচ্ছাকৃত পােপর
একই ব্যবস্থা হেব। ৩০ িকন্তু েয ব্যিক্ত েকােনা রকম পাপ কের,
স্বেদশী বা িবেদশী, েস আমার িনন্দা কের; েসই ব্যিক্ত িনেজর
েলােকেদর মেধ্য েথেক উিচ্ছন্ন হেব। ৩১ কারণ েস আমার বাক্য
অবজ্ঞা করল ও আমার আেদশ অমান্য করল; েসই ব্যিক্ত
পুেরাপুির উিচ্ছন্ন হেব, তার অপরাধ তারই উপের পড়েব’।”
৩২ ইস্রােয়ল সন্তানরা যখন মরুভূিমেত িছল, তখন িবশ্রামিদেন
এক জনেক কাঠ কুেড়ােত েদখল। ৩৩ যারা তােক কাঠ কুেড়ােত
েদেখিছল, তারা েমািশ, হােরাণ ও সমস্ত মণ্ডলীর কােছ তােক
আনল। ৩৪ তারা তােক আটেক রাখল; কারণ তার প্রিত িক করা

উিচত, েসটা বলা হয়িন। ৩৫ তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
“েসই ব্যিক্তর অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব; সমস্ত মণ্ডলী তােক িশিবেরর
বাইের পাথর িদেয় আঘাত কের হত্যা করেব।” ৩৬ সুতরাং
েমািশর প্রিত সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের সমস্ত মণ্ডলী তােক
িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর িদেয় আঘাত করল; তােত েস
মারা েগল। ৩৭ সদাপ্রভু েমািশেক আবার বলেলন, ৩৮ “তুিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘তারা বংশপরম্পরা
অনুসাের তােদর েপাশােকর িকনারায় আঁচল রাখেব ও িকনারার
আঁচেল নীল সুেতা ঝুিলেয় রাখেব। ৩৯ েতামােদর জন্য েসই
আঁচল থাকেব, েযন তা েদেখ েতামরা সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ
স্মরণ কের পালন কর এবং িনেজেদর েয হৃদয় ও েচােখর
অনুকরেণ েতামরা ব্যিভচারী হয়, েতমন আর না কেরা; ৪০ েযন
আমার সমস্ত আেদশ মেন কর ও পালন কর এবং েতামার
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য পিবত্র হও। ৪১ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর;
আিম েতামােদর ঈশ্বর হবার জন্য েতামােদরেক িমশর েদশ
েথেক েবর কের এেনিছ; আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর’।”

েকারহ ও তার দেলর িবেদ্রাহ ও িবনাশ।

েলিবর সন্তান কহাৎ, তঁার সন্তান িযষ্হর, েসই
িযষ্হেরর সন্তান েয েকারহ, েস এবং রূেবণ

সন্তানেদর মেধ্য ইলীয়ােবর েছেল দাথন ও অবীরাম এবং
েপলেতর েছেল ওন দল বঁাধল; ২ আর ইস্রােয়ল সন্তানেদর দেুশা
পঞ্চাশ জেনর সেঙ্গ েমািশর সামেন উঠল; এরা মণ্ডলীর
শাসনকতর্ া, সমােজ ভােলা ভােব পিরিচত ও িবখ্যাত েলাক িছল।
৩ তারা েমািশ ও হােরােণর িবরুেদ্ধ জেড়া হেয় তঁােদরেক বলল,
“েতামরা বড়ই অিভমানী; কারণ সমস্ত মণ্ডলীর প্রেত্যক জনই
পিবত্র এবং সদাপ্রভু তাহােদর মেধ্য আেছন; তেব েতামরা েকন
সদাপ্রভুর সমােজর উপের িনেজেদরেক উন্নত করছ?” ৪ তখন
েমািশ তা শুেন উপুড় হেয় পড়েলন। ৫ িতিন েকারহেক ও তার
দেলর সবাইেক বলেলন, “েক সদাপ্রভুর েলাক ও েক পিবত্র,
কােক িতিন িনেজর কাছাকািছ রােখন, তা সদাপ্রভু সকােল
জানােবন; িতিন যােক মেনানীত করেবন, তােকই িনেজর
কাছাকািছ রাখেবন। ৬ েহ েকারহ ও েকারেহর দেলর সকেল,
এক কাজ কর; েতামরা ধুনুিচ নাও ৭ এবং তােত আগুন িদেয়
কাল সদাপ্রভুর সামেন তার উপের ধূপ দাও; তােত সদাপ্রভু
যােক মেনানীত করেবন, েসই ব্যিক্ত পিবত্র হেব; েহ েলিবর
সন্তানরা, েতামরা বড়ই অিভমানী।” ৮ েমািশ েকারহেক আবার
বলেলন, “েহ েলিবর সন্তানরা, অনুেরাধ কির, আমার কথা
েশােনা। ৯ এটা িক েতামােদর কােছ খুব েছাট িবষয় েয,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদরেক ইস্রােয়ল মণ্ডলী েথেক আলাদা
কের সদাপ্রভুর সমাগম তঁাবুর েসবা কাজ করার জন্য ও মণ্ডলীর
সামেন দঁািড়েয় তঁার পিরচযর্্যা করার জন্য িনেজর কাছাকািছ
এেনেছন? ১০ িতিন েতামােক ও েতামার সেঙ্গ েতামার সমস্ত
ভাইেক অথর্াৎ েলিবর সন্তানেদরেক িনেজর কাছাকািছ
এেনেছন, েতামরা িক যাজক হওয়ারও েচষ্টা করছ? ১১ তার
জন্য তুিম ও েতামার সমস্ত দল সদাপ্রভুরই িবরুেদ্ধ জেড়া হেয়ছ;
আর হােরাণ েক েয, েতামরা তার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কর?”
১২ তখন েমািশ ইলীয়ােবর েছেল দাথন ও অবীরামেক ডাকেত
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েলাক পাঠােলন, িকন্তু তারা বলল, “আমরা যাব না। ১৩ এটা িক
খুব েছাট িবষয় েয, তুিম আমােদরেক মরুভূিমেত মারবার জন্য
দধু মধু প্রবািহত েদশ েথেক এেনছ? তুিম িক আমােদর উপের
কতৃর্ ত্বও করেব? ১৪ আর, তুিম েতা আমােদরেক দধু মধু প্রবািহত
েদেশ আন িন, ভূিম ও আঙ্গরু েক্ষেতর অিধকারও দাও িন। তুিম
িক িমথ্যা প্রিতজ্ঞা কের আমােদর অন্ধ করেত চাও? আমরা যাব
না।” ১৫ েমািশ খুব েরেগ িগেয় সদাপ্রভুেক বলেলন, “ওেদর
ৈনেবদ্য গ্রহণ েকােরা না; আিম ওেদর েথেক একিট গাধাও িনই
িন এবং আিম তােদর িহংসা কির িন।” ১৬ তখন েমািশ েকারহেক
বলেলন, “তুিম ও েতামার দেলর সবাই, েতামরা কাল হােরােণর
সেঙ্গ সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত হেব। ১৭ প্রেত্যক জন ধুনুিচ
িনেয় তার উপের ধূপ িদেয় সদাপ্রভুর সামেন িনেজেদর ধুনুিচ
আনেব; দেুশা পঞ্চাশিট ধুনুিচ িনেয় আসেব। তুিম ও হােরাণ
িনেজেদর ধুনুিচ আনেব।” ১৮ সুতরাং তারা প্রেত্যেক িনেজেদর
ধুনুিচ িনেয় তার মেধ্য আগুন েরেখ ধূপ িদেয় েমািশ ও হােরােণর
সেঙ্গ সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ দঁাড়াল। ১৯ েকারহ সমাগম তঁাবুর
প্রেবশপেথ েমািশ ও হােরােণর িবরুেদ্ধ সমস্ত মণ্ডলীেক জেড়া
করল। তখন সদাপ্রভুর মিহমা সমস্ত মণ্ডলীেত প্রকািশত হল।
২০ তখন সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “েতামরা এই
মণ্ডলীর মেধ্য েথেক আলাদা হও; ২১ আিম একু্ষিন এেদরেক
হত্যা কির।” ২২ েমািশ ও হােরাণ উপুড় হেয় পড়েলন ও বলেলন,
“েহ ঈশ্বর, সমস্ত মানুষ জািতর আত্মার ঈশ্বর, একজন পাপ
করেল তুিম িক সমস্ত মণ্ডলীর উপের প্রচণ্ড রাগ েদখােব?”
২৩ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৪ “তুিম মণ্ডলীেক বল, ‘েতামরা
েকারেহর, দাথেনর ও অবীরােমর তঁাবুর চারিদক েথেক উেঠ
যাও’।” ২৫ তখন েমািশ উেঠ দাথেনর ও অবীরােমর কােছ
েগেলন এবং ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা তঁার িপছু িপছু েগেলন।
২৬ িতিন মণ্ডলীেক বলেলন, “অনুেরাধ কির, েতামরা এই দষুু্ট
েলােকেদর তঁাবুর কাছ েথেক উেঠ যাও, এেদর িকছুই স্পশর্
েকােরা না, না হেল এেদর সমস্ত পােপ িবনষ্ট হও।” ২৭ তােত
তারা েকারেহর, দাথেনর ও অবীরােমর তঁাবুর চারিদক েথেক
উেঠ েগল, আর দাথন ও অবীরাম েবর হেয় িনেজর স্ত্রী, েছেল ও
িশশুেদর সেঙ্গ তােদর তঁাবুর প্রেবশপেথ দঁািড়েয় থাকল। ২৮ পের
েমািশ বলেলন, “সদাপ্রভু আমােক এই সমস্ত কাজ করেত
পািঠেয়েছন, আিম িনেজর ইচ্ছায় কির িন, েসটা েতামরা এেতই
জানেত পারেব। ২৯ সাধারণ েলােকেদর মারা যাবার মত যিদ এই
মানুষরা মারা যায়, িকংবা সাধারণ েলােকেদর শািস্তর মত যিদ
এেদর শািস্ত হয়, তেব সদাপ্রভু আমােক পাঠান িন।

৩০ িকন্তু সদাপ্রভু যিদ খারাপ িকছু ঘটান এবং ভূিমতার মুখ
খুেল এেদরেক ও এেদর সবিকছু িগেল েফেল, আর এরা জীবন্ত
অবস্থায় পাতােল নােম, তেব এরা েয সদাপ্রভুেক অবজ্ঞা
কেরেছ, তা েতামরা জানেত পারেব।” ৩১ খুব তাড়াতািড় েমািশ
তঁার সমস্ত কথা েশষ করেলন, তােদর িনেচর ভূিম খুেল েগল।
৩২ পৃিথবী তার মুখ খুেল তােদরেক, তােদর আত্মীয়েদরেক ও
েকারেহর পেক্ষর সমস্ত েলাকেক এবং তােদর সমস্ত সম্পিত্ত
িগেল েফলল। ৩৩ তােত তারা ও তােদর সমস্ত আত্মীয় জীবন্ত
অবস্থায় পাতােল েনেম েগল এবং পৃিথবী তােদর উপের েচেপ
পড়ল এবং এইভােব তারা সমােজর মেধ্য েথেক লুপ্ত হল।

৩৪ তােদর িচত্কাের চারিদেকর সমস্ত ইস্রােয়ল পািলেয় েগল,
কারণ তারা বলল, “না হেল পৃিথবী আমােদরেক িগেল েফেল।”
৩৫ তখন সদাপ্রভুর েথেক আগুন েবিরেয় যারা ধূপ িনেবদন
কেরিছল, েসই দেুশা পঞ্চাশ জন েলাকেক িগেল েফলল।
৩৬ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৩৭ “তুিম হােরাণ যাজেকর েছেল
ইলীয়াসরেক বল, েসই েপাড়ােনা স্থান েথেক ঐ সমস্ত ধুনুিচ
উিঠেয় িনক এবং তার আগুন দেূর েঝেড় েফলুক, কারণ েসই
সব ধুনুিচ পিবত্র। ৩৮ ঐ েয পাপীরা িনেজেদর প্রােণর িবরুেদ্ধ
পাপ কেরিছল, তােদর ধুনুিচগুিল িপিটেয় যজ্ঞেবিদর ঢাকা
েদবার পাত ৈতরী করা েহাক, কারণ তারা সদাপ্রভুর সামেন েস
সমস্ত িনেবদন কেরিছল, সুতরাং েসই সমস্ত পিবত্র। আর েসইসব
ইস্রােয়ল সন্তানেদর পেক্ষ িচহ্ন হেব।” ৩৯ তােত যারা পুেড় মারা
েগল, তারা িপতেলর েয েয ধুনুিচ িনেবদন কেরিছল, ইলীয়াসর
যাজক েসসব গ্রহণ করেলন এবং তা িপিটেয় যজ্ঞেবিদর ঢাকা
েদবার জন্য পাত প্রস্তুত করা হল; ৪০ ওটা ইস্রােয়ল সন্তানেদর
স্মরেণর জন্য হল, েযন হােরাণ বংশ ছাড়া অন্য েগাষ্ঠীর েকান
মানুষ সদাপ্রভুর সামেন ধূপ উৎসগর্ করেত কােছ না যায় এবং
েকারেহর ও তার দেলর মত না হয়; সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম
তােক এইরকম আেদশ িদেয়িছেলন। ৪১ িকন্তু তারপেরর িদেন
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী েমািশর ও হােরােণর িবরুেদ্ধ
অিভেযাগ কের বলল, “েতামরাই সদাপ্রভুর প্রজােদরেক হত্যা
করেল।” ৪২ তখন এটা হল, মণ্ডলী েমািশর হােরােণর িবরুেদ্ধ
জেড়া হেল তারা সমাগম তঁাবুর িদেক মুখ েফরাল, আর তারা
েদখল, েমঘ সমাগম তঁাবু েঢেক িদেয়েছ এবং সদাপ্রভুর মিহমা
প্রকািশত হেয়েছ। ৪৩ তখন েমািশ ও হােরাণ সমাগম তঁাবুর
সামেন উপিস্থত হেলন। ৪৪ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
৪৫ “েতামরা এই মণ্ডলীর মেধ্য েথেক উেঠ যাও, আিম একু্ষিন
এেদরেক হত্যা করব।” তখন েমািশ ও হােরাণ উপুড় হেয়
পড়েলন। ৪৬ েমািশ হােরাণেক বলেলন, “েতামার ধুনুিচ নাও ও
যজ্ঞেবিদর উপর েথেক আগুন িনেয় তার মেধ্য দাও এবং তােত
ধূপ িদেয় তাড়াতািড় মণ্ডলীর কােছ িগেয় তােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত
কর; কারণ সদাপ্রভুর সামেন েথেক েরাষ িনগর্ত হল, মহামারী
আরম্ভ হল।” ৪৭ সুতরাং েমািশ েযমন বলেলন, েতমিন হােরাণ
ধুনুিচ িনেয় সমােজর মেধ্য েদৗেড় েগেলন; আর েদখ, েলােকেদর
মেধ্য মহামারী আরম্ভ হেয়িছল, িকন্তু িতিন ধূপ িদেয় েলােকেদর
জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেলন। ৪৮ িতিন মৃত ও জীিবত েলােকেদর
মেধ্য দঁাড়ােলন; তােত মহামারী েথেম েগল। ৪৯ যারা েকারেহর
ব্যাপাের মারা েগেছ, তারা ছাড়া আর েচৗদ্দ হাজার সাতেশা
েলাক ঐ মহামারীেত মারা েগল। ৫০ হােরাণ সমাগম তঁাবুর
প্রেবশপেথ েমািশর কােছ িফের আসেলন। এইভােব মহামারী
েশষ হল।

েলবীয় ও যাজকেদর িবষেয় িনয়ম।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বেল তােদর পূবর্পুরুষ অনুসাের সমস্ত

েনতার েথেক এক একিট েগাষ্ঠীর জন্য এক একিট লািঠ,
এইভােব বােরািট লািঠ গ্রহণ কর; প্রেত্যেকর লািঠেত তার নাম
েলখ। ৩ েলিবর লািঠেত হােরােণর নাম েলখ; কারণ তােদর এক
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একিট পূবর্পুরুেষর জন্য এক একিট লািঠ হেব। ৪ সমাগম
তঁাবুেত েয স্থােন আিম েতামােদর সেঙ্গ েদখা কির, েসই স্থােন
সাক্ষ্য িসন্দেুকর সামেন েসগুিল রাখেব। ৫ এইরকম হেব, েয
ব্যিক্ত আমার মেনানীত, তার লািঠেত কঁুিড় হেব, তােত ইস্রােয়ল
সন্তানরা েতামােদর িবরুেদ্ধ েয েয অিভেযাগ কের, েসটা আিম
িনেজর কাছ েথেক বন্ধ করব।” ৬ সুতরাং েমািশ ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক এইসব বলেল তােদর বংেশর েনতারা তােদর
পূবর্পুরুষ অনুসাের এক একিট েনতার জন্য এক একিট লািঠ,
এইভােব বােরািট লািঠ, তােক িদেলন এবং হােরােণর লািঠ
তােদর লািঠগুিলর মেধ্য িছল। ৭ তখন েমািশ ঐ সমস্ত যিষ্ট িনেয়
সাক্ষ্য তঁাবুেত সদাপ্রভুর সামেন রাখেলন। ৮ পেরর িদন েমািশ
সাক্ষ্য তঁাবুেত প্রেবশ করেলন, আর েদখ, েলিব বংেশর জন্য
হােরােণর লািঠ অঙু্কর েবর হেয়, কঁুিড় ধের ও ফুল হেয় বাদাম
ফল ধেরেছ। ৯ তখন েমািশ সদাপ্রভুর সামেন েথেক ঐসব লািঠ
েবর কের সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তােনর সাক্ষােৎ আনেলন এবং তারা
েসটা েদেখ প্রেত্যেক িনেজেদর লািঠ গ্রহণ করেলন। ১০ সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম হােরােণর লািঠ আবার সাক্ষ্য িসন্দেুকর
সামেন রাখ, এটা েলােকেদর অপরােধর িবরুেদ্ধ একিট িচহ্ন
িহসােব রাখ যারা িবেদ্রাহ কেরেছ, সুতরাং অিভেযাগ েশষ কর,
েযন এরা না মের।” ১১ েমািশ তাই করেলন; সদাপ্রভু তঁােক
েযরকম আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন েসইরকম করেলন।
১২ ইস্রােয়ল সন্তানরা েমািশেক বলল, “েদখ, আমরা এখােন
মারা যাব। আমরা সবাই িবনষ্ট হব! ১৩ েয েকউ কােছ যায়,
সদাপ্রভুর সমাগম তঁাবুর কােছ যায়, েসই মারা যােব। আমরা িক
সবাই মারা পড়ব?”

সদাপ্রভু হােরাণেক বলেলন, “তুিম ও েতামার সেঙ্গ
েতামার েছেলরা ও েতামার পূবর্পুরুষ, েতামরা পিবত্র

স্থােনর িবরুেদ্ধ সমস্ত অপরাধ বহন করেব। িকন্তু েকবল তুিম ও
েতামার সেঙ্গ েতামার েছেলরা েতামােদর যাজক পেদর অপরাধ
বহন করেব। ২ েতামার ভাইেয়রা, েয েলিব বংশ েতামার
পূবর্পুরুষ, তােদরেকও সেঙ্গ আনেব, তারা েতামার সেঙ্গ েযাগ
েদেব ও সাহায্য করেব এবং েতামার েছেলরা, েতামরা সাক্ষ্য
তঁাবুর সামেন থাকেব। ৩ তারা েতামার ও সমস্ত তঁাবুর েসবা
করেব। িকন্তু তারা পিবত্র স্থােনর পােত্রর ও েবিদর কােছ যােব
না, নাহেল তােদর সােথ েতামরাও মারা যােব। ৪ তারা েতামরা
সেঙ্গ েযাগ িদেয় তঁাবুর সমস্ত কােজর সেঙ্গ যুক্ত সমাগম তঁাবুর
েদখােশানা করেব। েকােনা িবেদশী েতামােদর কােছ যােব না।
৫ ইস্রােয়ল সন্তানেদর উপর েযন আর রাগ উপিস্থত না হয়, এই
জন্য েতামরা পিবত্রস্থান ও েবিদ রক্ষার দািয়ত্ব েনেব। ৬ আর
েদখ, ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য েথেক আিম েতামােদর ভাই
েলবীয়েদরেক মেনানীত করলাম। তারা েতামােদর জন্য উপহার
িহসােব সমাগম তঁাবুর কাজ করেত আমােক েদওয়া হেয়েছ।
৭ িকন্তু েকবল তুিম ও েতামার েছেলরা েবিদর সমস্ত িবষেয় ও
পদর্ ার িভতেরর িবষেয় িনেয় যাজকত্ব পালন করেব ও তুিম
িনেজ েসই দািয়ত্ব পূণর্ করেব। আিম উপহার িহসােব যাজকত্বপদ
েতামােদরেক িদলাম। িকন্তু েকােনা িবেদশী কাছাকািছ হেল, তার
প্রাণদণ্ড হেব।” ৮ তখন সদাপ্রভু হােরাণেক বলেলন, “েদখ,
আমার সামেন েতালা উপহােরর, এমন িক, ইস্রােয়ল সন্তানেদর

সমস্ত পিবত্র করা দ্রেব্যর ভার আিম েতামােক িদলাম; অিভিষক্ত
কের েতামােক ও েতামার সন্তানেদরেক িচরস্থায়ী অিধকার
িহসােব েস সমস্ত িদলাম। ৯ আগুেনর দ্বারা অিত পিবত্র
উপহােরর মেধ্য এইসব িকছু েতামার হেব। আমার উেদ্দেশ্য
তােদর আনা প্রেত্যক ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, প্রেত্যক পাপাথর্ক বিল ও
েদাষাথর্ক বিল সব িকছু েতামার ও েতামার েছেলেদর পেক্ষ অিত
পিবত্র হেব। ১০ তুিম তা অিত পিবত্র বস্তু িহসােব খােব, প্রেত্যক
পুরুষ তা খােব, তা েতামার পেক্ষ পিবত্র হেব। ১১ এই সমস্ত
ৈনেবদ্যও েতামার হেব; ইস্রােয়ল সন্তানেদর উপহার িহসােব
উেত্তালনীয় ৈনেবদ্য, তােদর আমার কােছ উপিস্থত করা সমস্ত
উপহার। আিম িচরস্থায়ী অিধকােরর জন্য েস সমস্ত েতামােক ও
েতামার েছেলেদরেক ও েতামার েমেয়েদরেক িদলাম; েতামার
কুেলর সব শুিচ ব্যিক্ত তা খােব। ১২ তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িনেজেদর সমস্ত উত্তম েতল, আঙ্গরু রস ও গম প্রভৃিত েয েয
প্রথম অংশ উৎসগর্ কের, তা আিম েতামােক িদলাম। ১৩ তােদর
েদেশ উৎপন্ন েয সমস্ত প্রথম পাকা ফল আমার কােছ উপিস্থত
কের, েস সমস্ত েতামার হেব। ১৪ ইস্রােয়েলর মেধ্য সমস্ত উত্সগর্
করা বস্তু েতামার হেব। ১৫ মানুষ েহাক িকংবা পশু, সমস্ত প্রাণীর
মেধ্য প্রথমজাত যা িকছু তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেবদন
করেব, েস সবই েতামার হেব। িকন্তু মানুেষর প্রথমজাতেক তুিম
অবশ্যই মুক্ত করেব এবং অশুিচ পশুর প্রথমজাতেকও মুক্ত
করেব। ১৬ তুিম এক মাস বয়সী েমাচনীয় সবাইেক মুক্ত করেব,
েতামার িনধর্ািরত মূেল্য পিবত্র স্থােনর কুিড় েগরা পিরমােপর
েশকল অনুসাের পঁাচ েশকল রূপা েদেব। ১৭ িকন্তু গরুর
প্রথমজাতেক িকংবা েভড়ার প্রথমজাতেক িকংবা ছাগেলর
প্রথমজাতেক তুিম মুক্ত করেব না, তারা পিবত্র; তুিম েবিদর
উপের তােদর রক্ত িছটােব এবং আমার উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত
আগুেন ৈতরী উপহােরর জন্য তােদর েমদ েপাড়ােব। ১৮ তােদর
মাংস েতামার। েযমন েদালনীয় বক্ষঃ ও ডানিদেকর থাই, তােদর
মাংসও েতামার হেব। ১৯ ইস্রােয়ল সন্তানরা েয সমস্ত পিবত্র বস্তু
উেত্তালনীয় উপহার িহসােব সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেবদন কের,
েসই সব আিম িচরস্থায়ী অিধকােরর জন্য েতামােক ও েতামার
েছেলেদরেক ও েতামার েমেয়েদরেক িদলাম; েতামার ও েতামার
বংেশর পেক্ষ এটা আমার সাক্ষােৎ িচরস্থায়ী লবেণর িনয়ম।”
২০ সদাপ্রভু হােরাণেক বলেলন, “তােদর ভূিমেত েতামার েকান
অিধকার থাকেব না ও তােদর মেধ্য েতামার েকান অংশ থাকেব
না; ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য আিমই েতামার অংশ ও অিধকার।
২১ আর েদখ, েলিবর সন্তানরা েয েসবাকাজ করেছ, সমাগম
তঁাবুেত তােদর েসই েসবাকােজর েবতন িহসােব আিম তােদর
অিধকােরর জন্য ইস্রােয়েলর মেধ্য সমস্ত দশমাংশ িদলাম।
২২ আর ইস্রােয়ল সন্তানরা পাপ বহন কের যােত না মের, এই
জন্য তারা আর সমাগম তঁাবুর কােছ আসেব না। ২৩ িকন্তু
েলবীেয়রাই সমাগম তঁাবুর েসবা কাজ করেব এবং তারা িনেজর
পাপ বহন করেব, এটা েতামােদর বংশ পরম্পরা অনুসাের
িচরস্থায়ী িবিধ; ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য তারা েকান অিধকার
পােব না। ২৪ কারণ ইস্রােয়ল সন্তানরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
উেত্তালনীয় উপহার িহসােব েয দশমাংশ উৎসগর্ কের, তা আিম
েলবীয়েদর অিধকাের িদলাম; এই জন্য তােদর উেদ্দেশ্য
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বললাম, ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য তারা েকান অিধকার পােব
না।” ২৫ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৬ “আবার তুিম
েলবীয়েদরেক বলেব, তােদরেক বলেব, ‘আিম েতামােদর
অিধকােরর জন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদর েথেক েয দশমাংশ
েতামােদরেক িদলাম, তা যখন েতামরা তােদর েথেক গ্রহণ
করেব, তখন েতামরা সদাপ্রভুর জন্য উেত্তালনীয় উপহার িহসােব
েসই দশমাংেশর দশমাংশ িনেবদন করেব। ২৭ েতামােদর
উেত্তালনীয় উপহার খামােরর শেস্যর মত ও আঙ্গরু কুেণ্ডর
পূণর্তার মত েতামােদর পেক্ষ গণনা করা হেব। ২৮ এইভােব,
েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদর েথেক েয সমস্ত দশমাংশ গ্রহণ
করেব, তা েথেক েতামরাও সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উেত্তালনীয়
উপহার িনেবদন করেব এবং তা েথেক সদাপ্রভুর েসই
উেত্তালনীয় উপহার হােরাণ যাজকেক েদেব। ২৯ েতামােদর
পাওয়া সমস্ত দান েথেক েতামরা সদাপ্রভুর েসই উেত্তালনীয়
উপহার, তার সমস্ত উত্তম বস্তু েথেক তার পিবত্র অংশ, িনেবদন
করেব’। ৩০ অতএব তুিম তােদরেক বলেব, ‘েতামরা যখন তার
েথেক উত্তম বস্তু উেত্তালনীয় উপহার িহসােব িনেবদন করেব,
েসই সমেয় তা েলবীয়েদর পেক্ষ খামােরর উৎপন্ন দ্রব্য ও আঙ্গরু
কুেণ্ডর উৎপন্ন দ্রব্য িহসােব গণনা করা হেব। ৩১ েতামরা
েতামােদর আত্মীয়রা েয েকােনা জায়গায় তা খােব; কারণ তা
সমাগম তঁাবুেত করা কােজর জন্য েতামােদর েবতন স্বরূপ।
৩২ এগুিল খাওয়া ও পান করার জন্য েতামরা েকােনা পাপ বহন
করেব না, যিদ েসই উত্তম বস্তু উপহার িহসােব সদাপ্রভুেক
িনেবদন কর। ইস্রােয়ল সন্তানেদর পিবত্র বস্তু অপিবত্র করেব না
ও মারা পড়েব না।”

িবশুদ্ধ জেলর িবিধ।

সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “এিট একিট
িবিধ, একিট ব্যবস্থা, েযটা আিম আেদশ করিছ: তা

এই ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক বল, তারা িনেদ্দর্ াষ ও কলঙ্ক িবহীন,
েযায়ািল বহন কের িন, এমন একিট লাল গাভী েতামার কােছ
আনুক। ৩ েতামরা ইলীয়াসর যাজকেক েসই গাভী েদেব এবং েস
তােক িশিবেরর বাইের িনেয় যােব এবং তার সামেন তােক হত্যা
করেব। ৪ পের ইলীয়াসর যাজক তার আঙ্গলু িদেয় তার িকছুটা
রক্ত িনেয় সমাগম তঁাবুর সামেন সাত বার েসই রক্ত িছিটেয়
েদেব। ৫ তার েচােখর সামেন েসই গাভী েপাড়ােনা হেব; তার
েগাবেরর সেঙ্গ চামড়া, মাংস ও রক্ত েপাড়ােনা হেব। ৬ যাজক
এরসকাঠ, এেসাব ও লাল রেঙর েলাম িনেয় ঐ গরু েপাড়ােনা
আগুেনর মেধ্য েফেল েদেব। ৭ তখন যাজক তার েপাশাক েধােব
ও শরীর জেল েধােব। পের িশিবের প্রেবশ করেত পারেব, যিদও
যাজক সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৮ আর েয ব্যিক্ত েসই গাভী
েপাড়ােব, েসও তার েপাশাক জেল েধােব ও শরীর জেল েধােব
এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব। ৯ েকান শুিচ ব্যিক্ত ঐ গাভীর
ছাই সংগ্রহ কের িশিবেরর বাইের েকান শুিচ স্থােন রাখেব; তা
ইস্রােয়ল সন্তানেদর মণ্ডলীর িবশুদ্ধ জেলর জন্য রাখা যােব;
এিট পাপাথর্ক বিল। ১০ েয ব্যিক্ত ঐ গাভীর ভস্ম জেড়া করেব,
েস তার েপাশাক েধােব এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব; এটা
ইস্রােয়ল সন্তানেদর এবং তােদর মেধ্য বসবাসকারী িবেদশীর

পালন করার জন্য িচরস্থায়ী িনয়ম হেব। ১১ েয েকউ েকান
মানুেষর মৃত েদহ স্পশর্ কের, েস সাত িদন অশুিচ থাকেব। ১২ েস
তৃতীয় িদেন ও সপ্তম িদেন ঐ জল িদেয় িনেজেক পাপমুক্ত
করেব, পের শুিচ হেব; িকন্তু যিদ তৃতীয় িদেন ও সপ্তম িদেন
িনেজেক পাপমুক্ত না কের, তেব শুিচ হেব না। ১৩ েয েকউ েকান
মানুেষর মৃত েদহ স্পশর্ কের িনেজেক পাপমুক্ত না কের, েস
সদাপ্রভুর সমাগম তঁাবু অশুিচ কের। েসই প্রাণী ইস্রােয়েলর মেধ্য
েথেক উিচ্ছন্ন হেব; কারণ তার উপের িবশুদ্ধ জল েসচন হয়িন,
এই জন্য েস অশুিচ হেব; তার অশুিচতা তােত অবস্থান করেছ।
১৪ েকান মানুষ যখন তঁাবুর মেধ্য মারা যায় এটা েসই ব্যবস্থা।
েসই তঁাবুেত প্রেবশকারী সমস্ত েলাক এবং েসই তঁাবুর মেধ্য
অবিস্থত সমস্ত েলাক সাত িদন অশুিচ থাকেব। ১৫ সমস্ত েখালা
পাত্র, ঢাকনা ছাড়া পাত্র, অশুিচ হেব। ১৬ একইভােব, েয েকউ
তঁাবুর বাইের এমন কাউেক স্পশর্ কের, েয তেরায়াল িদেয় হত্যা
হেয়েছ িকংবা েকােনা মৃতেদহ বা মানুেষর হাড় অথবা কবর
স্পশর্ কের, েস সাত িদন অশুিচ থাকেব। ১৭ েসই অশুিচ ব্যিক্তর
এটা করেব: পাপাথর্ক বিলদােনর িকছুটা ভস্ম েনেব এবং
েস্রােতর জেলর সেঙ্গ একিট পােত্র েসগুিল েমশােব। ১৮ পের
েকান শুিচ ব্যিক্ত এেসাব িনেয় েসই জেল ডুিবেয় ঐ তঁাবুর উপের
ও েসই স্থােনর সমস্ত িজিনেসর ও সমস্ত প্রাণীর উপের এবং
হােড়র িকংবা িনহত বা মৃতেদেহ অথবা কবর স্পশর্কারী ব্যিক্তর
উপের েসটা িছিটেয় েদেব। ১৯ ঐ শুিচ ব্যিক্ত তৃতীয় িদেন ও
সপ্তম িদেন অশুিচর উপের েসই জল িছিটেয় েদেব; পের সপ্তম
িদেন েস তােক পাপমুক্ত করেব এবং ঐ ব্যিক্ত তার েপাশাক
েধােব এবং জেল স্নান করেব; পের সন্ধ্যােবলায় শুিচ হেব।
২০ িকন্তু েয ব্যিক্ত অশুিচ হেয় িনেজেক পাপমুক্ত না কের, েস
সমােজর মেধ্য েথেক উিচ্ছন্ন হেব, কারণ সদাপ্রভুর পিবত্র স্থান
অশুিচ কেরেছ; তার উপের িবশুদ্ধ জল েছটােনা হয়িন, েস
অশুিচ। ২১ এটা তােদর পালন করার িচরস্থায়ী িনয়ম হেব এবং
েয েকউ েসই িবশুদ্ধ জল িছিটেয় েদয়, েস তার েপাশাক েধােব
এবং েয েকউ েসই িবশুদ্ধ জল স্পশর্ কের, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত
অশুিচ থাকেব। ২২ েসই অশুিচ ব্যিক্ত যা িকছু স্পশর্ কের, তা
অশুিচ হেব এবং েয প্রাণী তা স্পশর্ কের, েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত অশুিচ
থাকেব।”

জেলর অভােব ইস্রােয়লীয়েদর অিভেযাগ।

ইস্রােয়ল সন্তানরা, অথর্াৎ সমস্ত মণ্ডলী প্রথম মােস
সীন মরুভূিমেত উপিস্থত হল এবং েলােকরা কােদেশ

বাস করল; আর েসখােন মিরয়েমর মৃতু্য হল ও কবর েদওয়া
হল। ২ েসখােন মণ্ডলীর জন্য জল িছল না; তােত েলােকরা
েমািশর ও হােরােণর িবরুেদ্ধ জেড়া হল। ৩ তারা েমািশর সেঙ্গ
ঝগড়া কের বলল, “হায়, আমােদর ভাইেয়রা যখন সদাপ্রভুর
সামেন মারা েগল, তখন েকন আমােদর মৃতু্য হল না? ৪ েতামরা
আমােদর ও আমােদর পশুেদর মৃতু্যর জন্য সদাপ্রভুর মন্ডলীেক
েকন এই মরুভূিমেত আনেল? ৫ এই ভয়ঙ্কর জায়গায় আনার
জন্য আমােদরেক িমশর েথেক েকন েবর কের িনেয় আসেল?
এখােন চাষ িকংবা ডুমুর িকংবা আঙ্গরু িকংবা ডুমুর হয় না এবং
পান করার জলও েনই।” ৬ তখন েমািশ ও হােরাণ সমােজর
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সামেন েথেক সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ িগেয় উপুড় হেয়
পড়েলন। সদাপ্রভুর মিহমা তােদর কােছ প্রকািশত হল।
৭ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৮ “তুিম লািঠ নাও এবং তুিম ও
েতামার ভাই হােরাণ মণ্ডলীেক জেড়া কের তােদর সাক্ষােৎ ঐ
িশলােক বল, তােত েস িনেজ জল েদেব; এইভােব তুিম তােদর
জন্য িশলা েথেক জল েবর কের মণ্ডলীেক ও তােদর পশুেদরেক
পান করােব।” ৯ তখন েমািশ সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের তঁার
সামেন েথেক ঐ লািঠ িনেলন। ১০ তখন েমািশ ও হােরাণ েসই
িশলার সামেন সমাজেক জেড়া কের তােদরেক বলেলন, “েহ
িবেদ্রাহীরা, এখন েশােনা; আমরা েতামােদর জন্য িক এই িশলা
েথেক জল েবর করব?” ১১ তখন েমািশ তঁার হাত তুেল ঐ লািঠ
িদেয় িশলায় দবুার আঘাত করেলন, তােত প্রচুর জল েবর হল
এবং মণ্ডলী ও তােদর পশুরা পান করল। ১২ তখন সদাপ্রভু
েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “েতামরা ইস্রােয়ল সন্তানেদর
সাক্ষােৎ আমােক পিবত্র বেল মান্য করেত আমার কথায় িবশ্বাস
করেল না, তাই আিম তােদরেক েয েদশ িদেয়িছ, েসই েদেশ
েতামরা এই মণ্ডলীেক প্রেবশ করােব না।” ১৩ েসই জেলর নাম
মরীবা [িববাদ]; েযেহতু ইস্রােয়ল সন্তানরা সদাপ্রভুর সেঙ্গ ঝগড়া
করল, আর িতিন তােদর মেধ্য পিবত্র িহসােব মান্য হেলন।
১৪ েমািশ কােদশ েথেক ইেদামীয় রাজার কােছ দেূতর মাধ্যেম
বেল পাঠােলন, “েতামার ভাই ইস্রােয়ল বলেছ, ‘আমােদর যত
কষ্ট হেয়েছ, তা তুিম জােনা। ১৫ আমােদর পূবর্পুরুষরা িমশের
েনেম িগেয়িছেলন, েসই িমশের আমরা অেনক িদন বাস
করিছলাম। পের িমশরীেয়রা আমােদর প্রিত ও আমােদর
পূবর্পুরুষেদর প্রিত খারাপ ব্যবহার করেত লাগল। ১৬ যখন
আমরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য কঁাদলাম, িতিন আমােদর রব
শুনেলন এবং দতূ পািঠেয় আমােদরেক িমশর েথেক েবর কের
আনেলন। েদখ, আমরা েতামার েদেশর েশেষ অবিস্থত কােদশ
শহের আিছ। ১৭ আিম অনুেরাধ কির, তুিম েতামার েদেশর মেধ্য
িদেয় আমােদরেক েযেত দাও। আমরা শস্যেক্ষত িদেয় যাব না,
কুেয়ার জলও পান করব না; শুধুমাত্র রাজপথ িদেয় যাব; েয
পযর্ন্ত েতামার সীমানা পার না হই, ততক্ষণ ডােন িকংবা বােম
িফরব না’।” ১৮ ইেদােমর রাজা তঁােক বলল, “তুিম আমার
েদেশর মেধ্য িদেয় েযেত পােব না, েগেল আিম তেরায়াল িনেয়
েতামােক আক্রমণ করব।” ১৯ তখন ইস্রােয়ল সন্তানরা তােক
বলল, “আমরা রাজপথ িদেয়ই যাব। আমরা িকংবা আমােদর
পশুরা যিদ েতামার জল পান কির, তেব আমরা তার দাম েদব।
আর িকছু নয়, শুধুমাত্র আমােদর পােয় েহঁেট েযেত দাও।”
২০ িকন্তু ইেদােমর রাজা উত্তর িদল, “তুিম েযেত পােব না।”
সুতরাং ইেদােমর রাজা অেনক েলাক সেঙ্গ িনেয় শিক্তশালী হেয়
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ এল। ২১ ইেদােমর রাজা ইস্রােয়লেক তার
সীমানা অিতক্রম করা অনুমিত প্রত্যাখান করল। তার জন্য
ইস্রােয়ল তার কাছ েথেক অন্য পথ িদেয় েগল।

হােরােণর মৃতু্য।

২২ সুতরাং ইস্রােয়ল সন্তানরা, সমস্ত মণ্ডলী কােদশ েথেক চেল
িগেয় েহার পবর্েত উপিস্থত হল। ২৩ ইেদাম েদেশর সীমানার
কাছাকািছ েহার পবর্েত সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন,

২৪ “হােরাণ তার েলােকেদর কােছ জেড়া হেব, আিম ইস্রােয়ল
সন্তানেক েয েদশ িদেয়িছ, েসই েদেশ েস প্রেবশ করেব না।
কারণ েতামরা উভেয়ই মরীবা জেলর কােছ আমার কথার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছেল। ২৫ তুিম হােরাণেক ও তার েছেল
ইলীয়াসরেক েহার পবর্েতর উপের িনেয় যাও। ২৬ হােরােণর
েথেক তার যাজেকর েপাশাক িনেয় তার েছেল ইলীয়াসরেক তা
পরাও। হােরাণ তার েলােকেদর কােছ জেড়া হেব এবং েসখােন
মারা যােব।” ২৭ েমািশ সদাপ্রভুর আেদশ অনুযায়ী কাজ
করেলন। তঁারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষােৎ েহার পবর্েত উঠেলন।
২৮ েমািশ হােরােণর যাজেকর েপাশাক িনেয় তঁার েছেল
ইলীয়াসরেক তা পড়ােলন। হােরাণ েসই পবর্েতর চূড়ায় মারা
েগেলন। তখন েমািশ ও ইলীয়াসর পবর্ত েথেক েনেম আসেলন।
২৯ যখন সমস্ত মণ্ডলী েদখল েয, হােরাণ মারা েগেছন, তখন
সমস্ত ইস্রােয়ল কুল হােরােণর জন্য িত্রশ িদন পযর্ন্ত কঁাদল।

সােপর আঘােত িবনাশ ও তার েথেক প্রিতকার।

যখন েনেগভ প্রেদেশ বসবাসী কনান বংেশর
অরােদর রাজা শুনেত েপেলন েয, ইস্রােয়ল

অথারীেমর পথ িদেয় আসেছ; তখন িতিন ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেলন ও তােদর কতকগুিল েলােকেক ধের বিন্দ করেলন।
২ তােত ইস্রােয়ল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মানত কের বলল, “যিদ
তুিম এই েলােকেদর উপর আমােদর জয়ী কর, তেব আমরা
তােদর শহরগুিল সম্পূণর্রূেপ িবনষ্ট করব।” ৩ তখন সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর কথা শুনেলন এবং িতিন কনানীয়েদর উপর তােদর
িবজয়ী করেলন। তারা সম্পূণর্ভােব তােদরেক ও তােদর সমস্ত
শহর িবনষ্ট করল এবং েসই জায়গার নাম হমর্া [িবনষ্ট] রাখল।
৪ তারা েহার পবর্ত েথেক চেল িগেয় ইেদাম েদশ পাশ িদেয়
েঘারার জন্য লাল সাগেরর িদেক যাত্রা করল। পেথর মেধ্য
েলােকেদর প্রাণ িবরক্ত হেয় েগল। ৫ েলােকরা ঈশ্বেরর ও েমািশর
িবরুেদ্ধ বলেত লাগল, “েতামরা িক আমােদরেক িমশর েথেক
েবর কের আনেল, েযন আমরা মরুভূিমেত মারা যাই? রুিটও
েনই, জলও েনই এবং আমরা এই হালকা খাবার ঘৃণা কির।”
৬ তখন সদাপ্রভু েলােকেদর মেধ্য িবষাক্ত সাপ পাঠােলন। তারা
েলােকেদরেক কামড়ােল ইস্রােয়েলর অেনক েলাক মারা েগল।
৭ েলােকরা েমািশর কােছ এেস বলল, “সদাপ্রভুর ও েতামার
িবরুেদ্ধ কথা বেল আমরা পাপ কেরিছ। তুিম সদাপ্রভুর কােছ
প্রাথর্না কর, েযন িতিন আমােদর কাছ েথেক এইসব সাপ দরূ
কেরন।” ৮ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম একিট িবষাক্ত সাপ
ৈতরী কের পতাকার উপের রাখ, সােপ কামড়ােনা েয েকান
ব্যিক্ত তার িদেক েদখেব, েস বঁাচেব।” ৯ তখন েমািশ িপতেলর
একিট সাপ ৈতরী কের পতাকার উপের রাখেলন; তােত এইরকম
হল, সাপ েকান মানুষেক কামড়ােল করেল যখন েস ঐ িপতেলর
সােপর িদেক তাকােলা, তখন বঁাচল।

ইস্রােয়লীয়েদর নানা স্থােন যাত্রা।

১০ তারপের ইস্রােয়ল সন্তানরা যাত্রা কের ওেবােত িশিবর
স্থাপন করল। ১১ ওেবাৎ েথেক যাত্রা কের সূেযর্্যাদেয়র িদেক
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েমায়ােবর সামেনর অবিস্থত মরুভূিমেত ইয়ী-অবারীেম িশিবর
স্থাপন করল। ১২ েসখান েথেক যাত্রা কের েসরদ উপত্যকােত
িশিবর স্থাপন করল। ১৩ েসখান েথেক যাত্রা কের ইেমারীয়েদর
সীমানা েথেক প্রসািরত অেণর্ােনর অন্য পােরর মরুভূিমেত িশিবর
স্থাপন করল। কারণ েমায়ােবর ও ইেমারীয়েদর মােঝ অেণর্ান
েমায়ােবর সীমানা। ১৪ এই জন্য সদাপ্রভুর যুেদ্ধর বইেয় বলা
আেছ, শূফােত বােহব, আর অেণর্ােনর উপত্যকাগুিল ১৫ এবং
উপত্যকাগুিলর পােশর ভূিম, েযটা আর্ নামক েলাকালেয়র
িদেক এবং েমায়ােবর সীমানার পােশ অবিস্থত। ১৬ েসখান েথেক
তারা েবর [কূপ] নামক স্থােন আসল। এ েসই কুেয়া, যার িবষেয়
সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম েলাকেদরেক জেড়া কর, আিম
তােদরেক জল েদব।” ১৭ তখন ইস্রােয়ল এই গীত গান করল,
“েহ কুেয়া, েজেগ ওেঠা; েতামরা এর উেদ্দেশ্য গান কর; ১৮ এ
শাসনকতর্ ােদর খনন করা কুেয়া, রাজদণ্ড ও িনেজেদর লািঠ
িদেয় েলােকেদর অিভজাতরা এটা খনন কেরেছন।” পের তারা
মরুভূিম েথেক মত্তানায় ও ১৯ মত্তানা েথেক নহলীেয়েল ও
নহলীেয়ল েথেক বােমােত ২০ ও বােমাৎ েথেক েমায়াব েক্ষেতর
উপত্যকা িদেয় মরুভূিমর িদেক িপস্গা চূড়ায় চেল েগল।
২১ আর ইস্রােয়ল দতূ পািঠেয় ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক
বলল, ২২ “েতামার েদেশর মেধ্য িদেয় আমােক েযেত দাও;
আমরা পথ েছেড় শস্যেক্ষেত িকংবা আঙ্গরুেক্ষেত ঢুকেবা না,
কুেয়ার জলও পান করব না; যতিদন েতামার সীমানা পার না
হই, ততিদন রাজপথ িদেয় যাব।” ২৩ িকন্তু সীেহােনর রাজা তার
সীমানা িদেয় ইস্রােয়লেক েযেত িদল না; পিরবেতর্  সীেহােনর
রাজা তার সমস্ত প্রজােক জেড়া কের ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ
মরুভূিমেত েবর হল এবং যহেস উপিস্থত হেয় ইস্রােয়েলর সেঙ্গ
যুদ্ধ করল। ২৪ তােত ইস্রােয়ল তেরায়াল িদেয় তােক আঘাত
কের অেণর্ান েথেক যেব্বাক পযর্ন্ত অথর্াৎ অেম্মান সন্তানেদর
কাছ পযর্ন্ত তার েদশ অিধকার করল; কারণ অেম্মান সন্তানেদর
সীমানা সুরিক্ষত িছল। ২৫ ইস্রােয়ল ঐ সমস্ত শহর দখল করল
এবং ইস্রােয়ল ইেমারীয়েদর সমস্ত শহের, িহষ্েবােন ও
েসখানকার সমস্ত গ্রােম, বাস করেত লাগল। ২৬ কারণ িহষ্েবান
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর শহর িছল; িতিন েমায়ােবর আেগর
রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তার হাত েথেক অেণর্ান পযর্ন্ত তার
সমস্ত েদশ িনেয়িছেলন। ২৭ এই জন্য কিবরা বেলন, “েতামরা
িহষ্েবােন এস, সীেহােনর শহর ৈতরী ও সুরিক্ষত েহাক; ২৮ কারণ
িহষ্েবান েথেক আগুন, সীেহােনর শহর েথেক আগুেনর িশখা
েবর হেয়েছ; তা েমায়ােবর আর্ শহরেক, অেণর্ােনর অিধপিত
নাথেদরেক িগেল েফেলেছ। ২৯ েহ েমায়াব, িধক্ েতামােক! েহ
কেমােশর প্রজারা, েতামরা িবনষ্ট হেল! েস তার েছেলেদরেক
পলাতক িহসােব, তার েমেয়েদরেক বিন্দ িহসােব তুেল িদল,-
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর হােত। ৩০ আমরা তােদরেক বাণ
েমেরিছ; িহষ্েবান দীেবান পযর্ন্ত িবনষ্ট হেয়িছ; আর আমরা
েনাফঃ পযর্ন্ত ধ্বংস কেরিছ, েযটা েমদবা পযর্ন্ত িবসৃ্তত।”
৩১ এইভােব ইস্রােয়ল ইেমারীয়েদর েদেশ বাস করেত লাগল।
৩২ তখন েমািশ যােসর অনুসন্ধান করেত েলাক পাঠােলন, আর
তারা েসখানকার গ্রামগুিল দখল করল এবং েসখােন েয
ইেমারীেয়রা িছল, তােদরেক অিধকার চু্যত করল। ৩৩ তখন

তারা িফের বাশেনর পথ িদেয় উেঠ েগল; তােত বাশেনর রাজা
ওগ ও তার সমস্ত প্রজা েবর হেয় তােদর সেঙ্গ ইিদ্রয়ীেত যুদ্ধ
করেত েগল। ৩৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এেদর
েথেক ভয় েপয় না, কারণ আিম এর উপর েতামােক জয়ী
কেরিছ, এর সমস্ত প্রজা ও এর েদশেক। তুিম িহষ্েবান-বাসী
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর প্রিত েযমন করেল, এেদর প্রিত
েসই রকম করেব।” ৩৫ সুতরাং তারা তােক, তার েছেলেদরেক,
তার ৈসন্যেদরেক হত্যা করল, তােদর েকউ জীিবত িছল না।
তখন তার েদশ অিধকার কের িনল।

বালাক ও িবিলয়েমর বণর্না।

ইস্রােয়ল সন্তানরা যাত্রা কের িযরীেহার কােছ
অবিস্থত যদর্ েনর পরপাের েমায়ােবর তলভূিমেত

িশিবর স্থাপন করল। ২ ইস্রােয়ল ইেমারীয়েদর প্রিত যা যা
কেরিছল, েস সমস্ত িসেপ্পােরর েছেল বালাক েদেখিছেলন।
৩ েমায়াব তােদরেক খুব ভয় েপল কারণ ইস্রােয়ল সন্তানেদর
জন্য েমায়াব আতিঙ্কত িছল। ৪ েমায়ােবর রাজা িমিদয়েনর
প্রাচীনেদরেক বলল, “গরু েযমন মােঠর কিচ ঘাস েচঁেট খায়,
েতমিন এই েলাকজন আমােদর চারিদেকর সবিকছুই েচঁেট
খােব।” েসই সময় িসেপ্পােরর েছেল বালাক েমায়ােবর রাজা
িছেলন। ৫ িতিন িবেয়ােরর েছেল িবিলয়মেক েডেক আনেত তার
জািতর েলােকেদর েদেশ [ফরাৎ] নদীর তীের অবিস্থত পেথার
শহের দতূ পািঠেয় তােক বলেলন, “েদখুন, িমশর েথেক একিট
জািত েবর হেয় এেসেছ, েদখুন, তারা পৃিথবী েঢেক আমার
সামেন অবস্থান করেছ। ৬ এখন িনেবদন কির, আপিন এেস
আমার জন্য েসই েলােকেদরেক অিভশাপ িদন; কারণ আমার
েথেক তারা বলবান। হয় েতা আিম তােদরেক আঘাত কের েদশ
েথেক তািড়েয় িদেত পারব। আিম জািন েয, আপিন যােক
আশীবর্াদ কেরন, েস আশীবর্াদ পায় ও যােক অিভশাপ েদন, েস
অিভশপ্ত হয়।” ৭ সুতরাং েমায়ােবর প্রাচীেনরা ও িমিদয়েনর
প্রাচীেনরা মন্ত্রনার পুরস্কার হােত িনেয় চেল েগল এবং
িবিলয়েমর কােছ উপিস্থত হেয় বালােকর কথা তােক বলল।
৮ েস তােদরেক বলল, “েতামরা এখােন রাত কাটাও; পের
সদাপ্রভু আমােক যা বলেবন, েসই অনুযায়ী কথা আিম
েতামােদরেক বলব।” তােত েমায়ােবর শাসনকতর্ ারা িবিলয়েমর
সেঙ্গ রাত কাটাল। ৯ ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ উপিস্থত হেয়
বলেলন, “েতামার সেঙ্গ এই েলােকরা েক?” ১০ তােত িবিলয়ম
ঈশ্বরেক বলল, “েমায়ােবর রাজা িসেপ্পােরর েছেল বালাক
আমার কােছ বেল পািঠেয়েছন; ১১ েদখ, িমশর েথেক বাইেরর
ঐ জািত পৃিথবী েঢেক আেছ। এখন তুিম এেস আমার জন্য
তােদর অিভশাপ দাও, হয় েতা আিম তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের
তােদরেক তািড়েয় িদেত পারব।” ১২ তােত ঈশ্বর িবিলয়মেক
বলেলন, “তুিম তােদর সেঙ্গ েযও না, েসই জািতেক অিভশাপ
িদও না, কারণ তারা আশীবর্াদযুক্ত।” ১৩ িবিলয়ম সকােল উেঠ
বালােকর শাসনকতর্ ােদরেক বলল, “েতামরা িনেজেদর েদেশ
চেল যাও, কারণ েতামােদর সেঙ্গ আমার যাওয়ায় অনুমিত িদেত
সদাপ্রভু অস্বীকার করেলন।” ১৪ তােত েমায়ােবর শাসনকতর্ ারা
উেঠ বালােকর কােছ িগেয় বলল, “আমােদর সেঙ্গ আসেত
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িবিলয়ম অস্বীকার করেলন।” ১৫ বালাক আবার তােদর েথেক
েবিশ সংখ্যক ও সম্মানীয় অন্য শাসনকতর্ ােদরেক পাঠােলন।
১৬ তারা িবিলয়েমর কােছ এেস তােক বলল, “িসেপ্পােরর েছেল
বালাক এই কথা বেলন, ‘অনুেরাধ কির, আমার কােছ আসা
আপিন িকছুেতই বন্ধ করেবন না। ১৭ কারণ আিম আপনােক
খুব সম্মািনত করব; আপিন আমােক যা যা বলেবন, আিম সব
িকছুই করব। অতএব িবনয় কির, আপিন এেস আমার জন্য
েসই েলােকেদরেক অিভশাপ িদন’।” ১৮ তখন িবিলয়ম
বালােকর দােসেদরেক উত্তর িদল, “যিদ বালাক রূপা ও েসানার
ভিতর্  িনেজর বািড়ও আমােক েদন, তবুও আিম কম িক েবিশ
েকানিকছুর করার জন্য আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদশ অমান্য
করেত পারব না। ১৯ এখন অনুেরাধ কির, েতামরাও এখােন রাত
কাটাও, সদাপ্রভু আমােক আবার যা বলেবন, তা আিম জানাব।”
২০ ঈশ্বর রােতর েবলা িবিলয়েমর কােছ এেস তােক বলেলন,
“ঐ েলােকরা যিদ েতামােক ডাকেত এেস থােক, তুিম ওঠ,
তােদর সেঙ্গ যাও; িকন্তু আিম েতামােক যা বলব, তুিম শুধু তাই
করেব।” ২১ িবিলয়ম সকােল উেঠ তার গাধী সািজেয় েমায়ােবর
শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ েগল। ২২ তার যাওয়ায় ঈশ্বেরর রাগ জ্বেল
উঠল এবং সদাপ্রভুর দতূ তার িবপেক্ষ পেথর মেধ্য দঁাড়ােলন।
েস তার গাধীেত চেড় যািচ্ছল এবং তার দইু দাস তার সেঙ্গ িছল।
২৩ েসই গাধী েদখেল েয, সদাপ্রভুর দতূ েখালা তেরায়াল হােত
িনেয় পেথর মেধ্য দঁািড়েয় আেছন। তাই গাধী পথ েছেড় েক্ষেতর
িদেক চেল েগল। তােত িবিলয়ম গাধীেক পেথ আনার জন্য
আঘাত করল। ২৪ তখন সদাপ্রভুর দতূ দইু আঙ্গরু েক্ষেতর গিলর
পেথ দঁাড়ােলন, এ পােশ েদয়াল ওপােশ েদয়াল িছল। ২৫ তখন
গাধী সদাপ্রভুর দতূেক েদেখ েদয়ােলর গা েঘঁেষ েগল, আর
েদয়ােল িবিলয়েমর পােয় ঘেষ েগল; তােত েস আবার তােক
আঘাত করল। ২৬ পের সদাপ্রভুর দতূ আরও িকছুটা এিগেয়
েগল, ডােন িক বােম েফরার পথ েনই, এমন একিট সরু জায়গায়
দঁাড়ােলন। ২৭ তখন গাধী সদাপ্রভুর দতূেক েদেখ িবিলয়েমর
নীেচ ভূিমেত বেস পড়ল; তােত িবিলয়ম রােগ জ্বেল উঠেলা, েস
গাধীেক লািঠ িদেয় আঘাত করল। ২৮ তখন সদাপ্রভু গাধীর মুখ
খুেল িদেলন এবং েস িবিলয়মেক বলল, “আিম েতামার িক
করলাম েয তুিম এই িতনবার আমােক আঘাত করেল?”
২৯ িবিলয়ম গাধীেক বলল, “তুিম আমােক িবদ্রূপ কেরছ;
আমার হােত যিদ তেরায়াল থাকত, তেব আিম এখনই েতামােক
হত্যা করতাম।” ৩০ পের গাধী িবিলয়মেক বলল, “তুিম জন্ম
েথেক আজ পযর্ন্ত যার উপের চেড় থাক, আিম িক েতামার েসই
গাধী নই? আিম িক েতামার প্রিত এমন ব্যবহার কের থািক?” েস
বলল, “না।” ৩১ তখন সদাপ্রভু িবিলয়েমর েচাখ খুেল িদেলন,
তােত েস েদখল, সদাপ্রভুর দতূ েখালা তেরায়াল হােত পেথর
মেধ্য দঁািড়েয় আেছন; তখন েস মাথা িনচু কের উপুড় হেয়
পড়ল। ৩২ তখন সদাপ্রভুর দতূ তােক বলেলন, “তুিম এই িতন
বার েতামার গাধীেক েকন আঘাত করেল? েদখ, আিম েতামার
িবপেক্ষ েবর হেয়িছ, কারণ আমার সাক্ষােৎ তুিম িবপেথ যাচ্ছ।
৩৩ গাধী আমােক েদেখ এই িতনবার আমার সামেন েথেক চেল
েগল। েস যিদ আমার সামেন েথেক চেল না েযত, তেব আিম
িনশ্চয়ই েতামােক হত্যা করতাম, আর ওটােক জীিবত

রাখতাম।” ৩৪ তােত িবিলয়ম সদাপ্রভুর দতূেক বলল, “আিম
পাপ কেরিছ; কারণ আপিন েয আমার িবপরীেত পেথ দঁািড়েয়
আেছন, তা আিম জািন না; িকন্তু এখন যিদ এটােত আপিন
িবরক্ত হন, তেব আিম িফের যাই।” ৩৫ তােত সদাপ্রভুর দতূ
িবিলয়মেক বলেলন, “ঐ েলাকেদর সেঙ্গ যাও, িকন্তু আিম েয
কথা েতামােক বলব, তুিম শুধু েসই কথাই বলেব।” পের িবিলয়ম
বালােকর শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ চেল েগল। ৩৬ িবিলয়ম এেসেছ
শুেন বালাক তার সেঙ্গ েদখা করেত েমায়ােবর শহের েগেলন।
েসটা েদেশর সীমানার েশেষ অবিস্থত অেণর্ােনর সীমানায়
অবিস্থত। ৩৭ বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আিম আপনােক
েডেক আনেত িক অেনক যত্ন কের েলাক পাঠাইিন? আপিন
আমার কােছ েকন আেসন িন? আপনােক সম্মািনত করেত
আিম িক সিত্যই ব্যথর্?” ৩৮ তখন িবিলয়ম বালাকেক বলল,
“েদখুন, আিম আপনার কােছ এলাম, িকন্তু এখনও েকান কথা
বলেত িক আমার ক্ষমতা আেছ? ঈশ্বর আমার মুেখ েয কথা
েদন, আিম েসটাই বলেত পাির।” ৩৯ িবিলয়ম বালােকর সেঙ্গ
েগল এবং তঁারা িকিরয়ৎ হুেষােত উপিস্থত হেলন। ৪০ তখন
বালাক কতকগুিল গরু ও েভড়া বিলদান কের িবিলয়েমর ও
তার সঙ্গী শাসনকতর্ ােদর কােছ পািঠেয় িদেলন। ৪১ সকাল
েবলায়, বালাক িবিলয়মেক বাল েদবতার উঁচুস্থােন িনেয় েগল৷
েসই জায়গা েথেক িবিলয়ম ইস্রােয়লীয়েদর িশিবেরর একিট
অংশ েদখেত েপেলন৷

ইস্রােয়েলর িবষেয় িবিলয়েমর ভাববাণী।

িবিলয়ম বালাকেক বলল, “আপিন এখােন আমার
জন্য সাতিট েবিদ ৈতরী করুন এবং এখােন আমার

জন্য সাতিট ষঁাড় ও সাতিট েভড়ার আেয়াজন করুন।” ২ তােত
বালাক িবিলয়েমর অনুেরােধ েসইরকম করেলন। তখন বালাক
ও িবিলয়ম এক একিট েবিদেত এক একিট ষঁাড় ও এক একিট
েভড়া উৎসগর্ করেলন। ৩ তখন িবিলয়ম বালাকেক বলল,
“আপিন আপনার েহামবিলর কােছ দঁািড়েয় থাকুন এবং আিম
যাই, হয় েতা সদাপ্রভু আমার কােছ েদখা েদেবন। তাহেল িতিন
আমােক যা জানােবন, আিম তা আপনােক বলব।” পের েস
পবর্েতর ওপের চেল েগল। ৪ ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ েদখা
িদেলন, আর েস তঁােক বলল, “আিম সাতিট েবিদ ৈতরী কেরিছ;
আর এক একিট েবিদেত এক একিট ষঁাড় ও এক একিট েভড়া
উৎসগর্ কেরিছ।” ৫ তখন সদাপ্রভু িবিলয়েমর মুেখ এক বাক্য
িদেলন, আর বলেলন, “তুিম বালােকর কােছ িফের িগেয়
এইরকম কথা বল।” ৬ তােত েস তার কােছ িফের েগল, আর
েদখ, েমায়ােবর শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ বালাক তঁার েহােমর কােছ
দঁািড়েয়িছেলন। ৭ তখন িবিলয়ম তার ভাববাণী কের বলল,
“বালাক অরাম েথেক আমােক আনােলন, “েমায়ােবর রাজা
পূবর্িদেকর পবর্তমালা েথেক আনেলন, ‘এস, আমার জন্য
যােকাবেক অিভশাপ দাও, এস, ইস্রােয়লেক উপর তুচ্ছ কর।’
৮ ঈশ্বর যােক অিভশাপ েদন িন, আিম িকভােব তােক অিভশাপ
েদব? সদাপ্রভু যােক তুচ্ছ কেরন িন, আিম িকভােব তােক তুচ্ছ
করব? ৯ আিম িশলার চূড়া েথেক তােক েদেখিছ, িগিরমালা
েথেক তােক দশর্ন করিছ; েদখ, ঐ েলােকরা স্বাধীনভােব বাস
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কের, তােদর জািতেদর মেধ্য গণনা করা হেব না। ১০ যােকােবর
ধূেলা েক গণনা করেত পাের? ইস্রােয়েলর চার ভােগর এক ভাগ
সংখ্যা েক করেত পাের? ধািমর্েকর মৃেত্যর মত আমার মৃতু্য
েহাক, তার েশষ গিতর মত আমার েশষ গিত েহাক।” ১১ তখন
বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন আমার প্রিত এ িক
করেলন? আমার শত্রুেদরেক অিভশাপ িদেত আপনােক
আনালাম, িকন্তু েদখুন, আপিন তােদরেক আশীবর্াদ করেলন।”
১২ েস উত্তর িদল, “সদাপ্রভু আমার মুেখ েয কথা েদন, সাবধান
হেয় তাই বলা িক আমার উিচত নয়?” ১৩ বালাক বলেলন,
“িবনয় কির, অন্য জায়গায় আমার সেঙ্গ আসুন, আপিন েসখান
েথেক তােদরেক েদখেত পােবন। আপিন তােদর েশষভাগ
েকবলমাত্র েদখেত পােবন, সবিকছু েদখেত পােবন না। ওখােন
েথেক আমার জন্য তােদরেক অিভশাপ িদন।” ১৪ তখন বালাক
তােক িপস্গার চূড়ায় অবিস্থত েসাফীম েক্ষেত িনেয় িগেয়
েসখােন সাতিট েবিদ ৈতরী করেলন, আর প্রেত্যক েবিদেত এক
একিট ষঁাড় ও এক একিট েভড়া উৎসগর্ করেলন। ১৫ তখন েস
বালাকেক বলল, “আিম যতক্ষণ ওখােন সদাপ্রভুর সেঙ্গ সাক্ষাৎ
কির, ততক্ষণ আপিন এখােন আপনকার েহামবিলর কােছ
দঁািড়েয় থাকুন।” ১৬ সুতরাং সদাপ্রভু িবিলয়েমর কােছ েদখা
িদেয় তার মুেখ এক বাক্য িদেলন এবং বলেলন, “তুিম বালােকর
কােছ িফের িগেয় এইরকম কথা বল।” ১৭ তােত েস তঁার কােছ
উপিস্থত হল; আর েদখ, েমায়ােবর শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ বালাক
তঁার েহামবিলর কােছ দঁািড়েয় িছেলন। আর বালাক তােক
িজজ্ঞাসা করেলন, “সদাপ্রভু িক বলেলন?” ১৮ তখন েস তার
ভাববাণী কের বলল, “ওঠ, বালাক, েশান; েহ িসেপ্পােরর েছেল,
আমার কথায় কান দাও। ১৯ ঈশ্বর মানুষ নন েয িমথ্যা বলেবন,
িতিন মানুেষর সন্তান নন েয অনুেশাচনা করেবন। িতিন িক কাজ
না কেরই প্রিতশ্রুিত কেরন? িতিন িক সম্পন্ন না করার জন্য
েকান িকছু বেলন? ২০ েদখ, আিম আশীবর্াদ করার আেদশ
েপলাম, িতিন আশীবর্াদ কেরেছন, আিম িবপরীেত েযেত পাির
না। ২১ িতিন যােকােবর মেধ্য অস্বচ্ছলতা েদখেত পানিন,
ইস্রােয়েলর উপদ্রব েদেখন িন, তার ঈশ্বর সদাপ্রভু তার সেঙ্গ
সেঙ্গ থােকন, রাজার জয়ধ্বিন তােদর মেধ্য আেছ। ২২ ঈশ্বর
িমশর েথেক তােদরেক এেনেছন, েস বন্য ষঁােড়র মত শিক্তশালী।
২৩ েকােনা মায়াশিক্ত েনই যা যােকােবর িবরুেদ্ধ কাজ কের এবং
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ েকােনা মন্দ পূবর্াভাস েনই। পিরবেতর্
যােকােবর ও ইস্রােয়েলর িবষয় অবশ্যই বলা হেব, ‘েদখ ঈশ্বর
িক কেরেছন!’ ২৪ েদখ, ঐ জািত িসংহীর মত উঠেছ, েযমন
একিট িসংহ উিত্থত হয় ও আক্রমণ কের। েস শুেয় পড়েব না
যতক্ষণ না েস তার িশকার না খায় এবং যতক্ষণ না েস যােক
হত্যা কেরেছ তার রক্ত পান কের।” ২৫ তখন বালাক িবিলয়মেক
বলেলন, “আপিন তােদরেক অিভশাপও েদেবন না, আশীবর্াদও
করেবন না।” ২৬ িকন্তু িবিলয়ম উত্তর িদেয় বালাকেক বলল,
“সদাপ্রভু আমােক যা িকছু বলেত বলেবন, তাই বলব, এ কথা
িক আপনােক বিল িন?” ২৭ তাই বালাক িবিলয়মেক বলেলন,
“িবনয় কির, আসুন, আিম আপনােক অন্য জায়গায় িনেয় যাই,
হয় েতা েসখান েথেক আমার জন্য তােদরেক আপনার অিভশাপ
েদওয়া ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত সন্তুষ্টজনক হেব।” ২৮ তাই বালাক

মরুভূিমর িদেক িপেয়ার চূড়ায় িবিলয়মেক িনেয় েগেলন।
২৯ িবিলয়ম বালাকেক বলল, “এখােন আমার জন্য সাতিট েবিদ
ৈতরী করুন এবং এখােন আমার জন্য সাতিট ষঁাড় ও সাতিট
েভড়ার আেয়াজন করুন।” ৩০ তখন বালাক িবিলয়েমর কথা
অনুযায়ী কাজ করেলন এবং প্রেত্যক েবিদেত এক একিট ষঁাড়
ও এক একিট েভড়া উৎসগর্ করেলন।

িবিলয়ম যখন েদখল, ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ করেত
সদাপ্রভু আনিন্দত, তখন আর আেগর মত জাদিুবদ্যা

ব্যবহার করার জন্য েগল না, িকন্তু মরুভূিমর িদেক তািকেয়
রইল। ২ আর িবিলয়ম েচাখ তুেল েদখল, ইস্রােয়ল তােদর বংশ
অনুসাের িশিবর কেরেছ এবং ঈশ্বেরর আত্মা তঁার উপের
আসেলন। ৩ েস তঁার ভাববাণী গ্রহণ কের বলল, “িবেয়ােরর
েছেল িবিলয়ম বলেছ, যার েচাখ ভােলাভােব েখালা িছল, েসই
পুরুষ বলেছ, ৪ েয ঈশ্বেরর বাক্যগুিল েশােন, েস সবর্শিক্তমােনর
দশর্ন পায়, েস নত ও েখালা েচােখ বলেছ। ৫ যােকাব, েতামার
তঁাবুগুিল কত সুন্দর, েহ ইস্রােয়ল, েযখােন তুিম বাস কর!
৬ েসগুিল উপত্যকার মত িবস্তািরত, নদীর তীেরর বাগােনর মত,
সদাপ্রভুর েরাপণ করা েজালােপর মত, জেলর ধােরর এরস
গােছর মত। ৭ তােদর কলসী েথেক জল উথেল উঠেব, তার
বীজ গভীর জেল পিরপূণর্ হেব, তােদর রাজা অগােগর েথেকও
মহত্তম হেব, তার রাজ্য উন্নত হেব। ৮ ঈশ্বর িমশর েথেক তােক
এেনেছন, েস বন্য ষঁােড়র মত শিক্তশালী। েস তার িবপক্ষ
জািতেদরেক িগেল খােব, তােদর হাড় চূরমার কের েদেব, িনেজর
বাণ িদেয় তােদরেক েভদ করেব। ৯ েস গঁুিড়সুিট মারল, িসংেহর
মত ও িসংহীর মত। কার তােক িবরক্ত করার সাহস আেছ? েয
তােক আশীবর্াদ কের, েস আশীবর্াদ প্রাপ্ত হয়, েয তােক
অিভশাপ েদয়, েস অিভশপ্ত হয়।” ১০ তখন িবিলয়েমর প্রিত
বালাক রােগ জ্বেল উঠেল িতিন িনেজর হােত আঘাত করেলন।
বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আমার শত্রুেদরেক অিভশাপ
িদেত আিম আপনােক এেনিছলাম, আর েদখুন, এই িতনবার
আপিন তােদরেক আশীবর্াদ করেলন। ১১ এখন িনেজর জায়গায়
পািলেয় যান। আিম বেলিছলাম, আপনােক ভােলা পুরস্কার েদব,
িকন্তু েদখুন, সদাপ্রভু আপনােক পুরস্কার িবহীন করেলন।”
১২ তােত িবিলয়ম বালাকেক বলল, “আিম িক আপনার পাঠােনা
দেূতেদর সাক্ষােৎই বিলিন, ১৩ যতই বালাক েসানা ও রূপাই ভিতর্
িনেজর বািড় আমােক েদন, তবুও আিম িনেজর ইচ্ছায় ভাল িক
মন্দ করার জন্য সদাপ্রভুর আেদশ অমান্য করেত পারব না।
সদাপ্রভু যা বলেবন, আিম তাই বলেত পারব? ১৪ এখন েদখুন,
আিম িনেজর েলােকেদর কােছ িফের যাই। আসুন, এই জািত
আগামী িদেন আপনার জািতর সেঙ্গ িক করেব, তা আপনােক
জানাই।” ১৫ পের েস তার ভাববাণী গ্রহণ কের বলল,
“িবেয়ােরর েছেল িবিলয়ম বলেছ, যার েচাখ ভােলাভােব েখালা
িছল, েসই পুরুষ বলেছ। ১৬ েয ঈশ্বেরর বাক্যগুিল েশােন, েয
পরাৎপেরর প্রজ্ঞা জােন, েয সবর্শিক্তমােনর দশর্ন পায়, েস নত
ও েখালা েচােখ বলেছ। ১৭ আিম তােক েদখব, িকন্তু এখন নয়,
তঁােক দশর্ন করব, িকন্তু কাছাকািছ নয়। যােকােবর েথেক একিট
তারা উঠেব, ইস্রােয়ল েথেক একিট রাজদণ্ড উঠেব, তা
েমায়ােবর েনতােদর ধ্বংস করেব, কলেহর সন্তানেদরেক হত্যা
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করেব। ১৮ তখন ইেদাম ইস্রােয়েলর অিধকাের হেব, তার শত্রু
েসয়ীরও তােদর অিধকাের হেব, আর ইস্রােয়ল বীেরর কাজ
করেব। ১৯ যােকাব েথেক একজন রাজা আসেবন েয কতৃর্ ত্ব
করেবন এবং শহেরর অবিশষ্ট েলাকেদরেক িবনষ্ট করেবন।”
২০ তখন িবিলয়ম অমােলেকর িদেক তািকেয় তার ভাববাণী শুরু
করল। েস বলল, “অমােলক জািতেদর মেধ্য প্রথম িছল, িকন্তু
িবনাশ এর েশষ দশা হেব।” ২১ তখন িবিলয়ম েকনীয়েদর িদেক
তািকেয় তার ভাববাণী শুরু করল। েস বলল, “েযখােন তুিম
বসবাস কর েসটা মজবুত, েতামার বাসা িশলােত স্থািপত।
২২ তবুও েকন ক্ষয় পােব, েশেষ অশূর েতামােক বিন্দ কের িনেয়
যােব।” ২৩ তখন িবিলয়ম তার সবর্েশষ ভাববাণী শুরু করল। েস
বলল, “হায়! যখন ঈশ্বর এইসব করেবন, তখন েক বঁাচেব?
২৪ িকত্তীেমর তীর েথেক জাহাজ আসেব; তারা অশূরেক দঃুখ
েদেব, এবরেক দঃুখ েদেব, িকন্তু তােদরও িবনাশ ঘটেব।”
২৫ তখন িবিলয়ম উেঠ তার বািড় িফের েগল এবং বালাকও
িনেজর পেথ চেল েগেলন।

ইস্রােয়লীয়েদর েদবতাপূজা ও ব্যিভচার।

ইস্রােয়ল িশটীেম বাস করল এবং েলােকরা েমায়ােবর
েমেয়েদর সেঙ্গ ব্যিভচার করেত শুরু করল। ২ েসই

েমেয়রা তােদরেক িনেজেদর েদবতার উেদ্দেশ্য উত্সগর্ করা বিল
খাওয়ার জন্য িনমন্ত্রণ করল এবং েলােকরা েখেয় তােদর
েদবতােদর কােছ প্রণাম করল। ৩ ইস্রােয়েলর েলােকরা বাল্
িপেয়ার েদবতার প্রিত আসক্ত হেত লাগল এবং ইস্রােয়েলর
িবরুেদ্ধ সদাপ্রভু রােগ জ্বেল উঠেলন। ৪ সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “তুিম েলােকেদর সমস্ত েনতােক হত্যা কের আমার
উেদ্দেশ্য সূেযর্্যর সামেন টািঙ্গেয় দাও, তােত ইস্রােয়েলর েথেক
আমার প্রচণ্ড রাগ কমেব।” ৫ তখন েমািশ ইস্রােয়েলর
েনতােদরেক বলেলন, “েতামরা প্রেত্যেক বাল্ িপেয়ােরর প্রিত
আসক্ত েলােকেদরেক হত্যা কর।” ৬ তখন ইস্রােয়ল সন্তানেদর
মেধ্য এক পুরুষ তার আত্মীয়েদর মেধ্য একজন িমিদয়নীয়া
স্ত্রীেক আনল। এইসব েমািশর ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত
মণ্ডলীর সাক্ষােৎ ঘটল, যখন েলােকরা সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ
কঁাদিছল। ৭ যখন পীনহস, ইলীয়াসেরর েছেল, হােরাণ যাজেকর
নািত এইসব েদেখ মণ্ডলীর মেধ্য েথেক উেঠ হােত বশর্া িনেলন।
৮ িতিন েসই ইস্রােয়লীয় পুরুেষর িপছু িপছু তঁাবুেত প্রেবশ কের
ওই দইু জনেক, েসই ইস্রােয়লীয় পুরুষেক এবং েসই স্ত্রীেক,
তােদর শরীের িবদ্ধ করেলন। তােত ঈশ্বর ইস্রােয়ল সন্তানেদর
মেধ্য েয মহামারী পািঠেয়িছেলন তা েথেম েগল। ৯ যারা ঐ
মহামারীেত মারা িগেয়িছল, তােদর সংখ্যা চিব্বশ হাজার।
১০ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১১ “েলাকেদর মেধ্য আমার পেক্ষ
অন্তেরর জ্বালা প্রকাশ করােত পীনহস, ইলীয়াসেরর েছেল,
হােরাণ যাজেকর নািত ইস্রােয়ল সন্তানেদর েথেক আমার রাগ
থামাল। তাই জন্য আিম প্রচণ্ড রােগ ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক হত্যা
করলাম না। ১২ অতএব তুিম এই কথা বল, ‘েদখ, আিম তােক
আমার শািন্তর িনয়ম িদেয়িছ। ১৩ তা তার পেক্ষ ও তার ভাবী
বংেশর পেক্ষ িচরস্থায়ী যাজকেত্বর িনয়ম হেব, কারণ েস
আমােক, তার ঈশ্বেরর অন্তেরর জ্বালা প্রকাশ কেরেছ। েস

ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কেরেছ’।” ১৪ ইস্রােয়লীয় েয
পুরুষ ঐ িমিদয়নীয়া স্ত্রীর সেঙ্গ হত হেয়িছল, তার নাম িসিম্র, েস
সালূর েছেল; েস িশিমেয়ানীয়েদর একজন পূবর্পুরুেষর েনতা
িছল। ১৫ িমিদয়নীয়া স্ত্রীর নাম কস্বী, েস সূেরর েমেয়, ঐ সূর
িমিদয়েনর মেধ্য এক েগাষ্ঠীর প্রধান িছল। ১৬ তাই সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, ১৭ “তুিম িমিদয়নীয়েদর শত্রুেদর মত আচরণ
কর ও আঘাত কর। ১৮ কারণ তারা েযমন েতামার সেঙ্গ তােদর
কুিটলতায় শত্রুর মত আচরণ কেরিছল। তারা িপেয়ার িবষয়ক
মন্দতায় এবং েসই িপেয়ার জন্য মহামারীর িদেন হতা তােদর
আত্মীয়া কস্বী নামী িমিদয়নীয়া েনতার েমেয় িবষয়ক মন্দতায়
েতামােদরেক পিরচািলত কেরিছল।”

ইস্রােয়লীয়েদর িদ্বতীয়বার গণনা।

মহামারীর পের সদাপ্রভু েমািশেক ও হােরােণর েছেল
ইলীয়াসর যাজকেক বলেলন, ২ “েতামরা ইস্রােয়ল

সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীর মেধ্য িনেজর পূবর্পুরুষ অনুসাের কুিড়
বছর ও তার েথেক েবিশ বয়সী েলােকেদরেক, ইস্রােয়েলর যুেদ্ধ
যাবার েযাগ্য সমস্ত েলাকেক, গণনা কর।” ৩ তােত েমািশ ও
ইলীয়াসর যাজক িযরীেহার কােছ অবিস্থত যদর্ েনর পােশ
েমায়ােবর সমভূিমেত তােদরেক বলেলন, ৪ “কুিড় বছর ও তার
েথেক বয়সী েলােকেদরেক গণনা কর, েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
ও িমশর েদশ েথেক আসা ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক আেদশ
িদেয়িছেলন।” ৫ রূেবণ ইস্রােয়েলর প্রথমজাত। রূেবেণর
সন্তানরা; হেনাক েথেক হেনাকীয় েগাষ্ঠী; পল্লূ েথেক পল্লূয়ীয়
েগাষ্ঠী; ৬ িহেষ্রাণ েথেক িহেষ্রাণীয় েগাষ্ঠী; কিম্মর্ েথেক কম্মর্ীয়
েগাষ্ঠী। ৭ এরা রূেবণীয় েগাষ্ঠী; এেদর মেধ্য গণনা করা েলাক
েততািল্লশ হাজার সাতেশা িত্রশ জন। ৮ পল্লূর সন্তান ইলীয়াব।
৯ ইলীয়ােবর সন্তান নমূেয়ল, দাথন ও অবীরাম। এরাই েসই
দাথন ও অবীরাম যারা েকারেহর দলেক অনুসরণ কেরিছল
যখন তারা েমািশর ও হােরােণর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কেরিছল
এবং সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল। ১০ েসই সমেয় পৃিথবী
মুখ খুেল তােদরেক ও েকারহেক িগেল েফেলিছল, তােত েসই
দল মারা েগল এবং আগুন দেুশা পঞ্চাশ জনেক িগেল েফলল,
আর তারা িনদশর্ন স্বরূপ হল। ১১ িকন্তু েকারেহর সন্তােনরা মারা
যায় িন। ১২ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের িশিমেয়ােনর সন্তানরা;
নমূেয়ল েথেক নমূেয়লীয় েগাষ্ঠী; যামীন েথেক যামীনীয় েগাষ্ঠী;
যাখীন েথেক যাখীনীয় েগাষ্ঠী; ১৩ েসরহ েথেক েসরহীয় েগাষ্ঠী;
েশৗল েথেক েশৗলীয় েগাষ্ঠী। ১৪ িশিমেয়ানীয়েদর এইসব
েগাষ্ঠীেত বাইশ হাজার দেুশা েলাক িছল। ১৫ িনেজেদর েগাষ্ঠী
অনুসাের গােদর সন্তানরা; িসেফান েথেক িসেফানীয় েগাষ্ঠী; হিগ
েথেক হগীয় েগাষ্ঠী; ১৬ শূিন েথেক শূনীয় েগাষ্ঠী; ওিষ্ণ েথেক
ওষ্ণীয় েগাষ্ঠী; ১৭ এির েথেক এরীয় েগাষ্ঠী; অেরাদ েথেক
অেরাদীয় েগাষ্ঠী; অেরিল েথেক অেরলীয় েগাষ্ঠী। ১৮ গােদর
সন্তানেদর এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল চিল্লশ হাজার পঁাচেশা
েলাক হল। ১৯ িযহূদার েছেল এর ও ওনন; এর ও ওনন কনান
েদেশ মারা িগেয়িছল। ২০ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের িযহূদার
সন্তানরা; েশলা েথেক েশলায়ীয় েগাষ্ঠী; েপরস েথেক েপরসীয়
েগাষ্ঠী; েসরহ েথেক েসরহীয় েগাষ্ঠী। ২১ আর েপরেসর এই সকল
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সন্তান; িহেষ্রাণ েথেক িহেষ্রাণীয় েগাষ্ঠী; হামূল েথেক হামূলীয়
েগাষ্ঠী। ২২ িযহূদার এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল েছয়াত্তর
হাজার পঁাচেশা েলাক হল। ২৩ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
ইষাখেরর সন্তানরা; েতালয় েথেক েতালয়ীয় েগাষ্ঠী; পূয় েথেক
পূনীয় েগাষ্ঠী; ২৪ যাশূব েথেক যাশূবীয় েগাষ্ঠী; িশেম্রাণ েথেক
িশেম্রাণীয় েগাষ্ঠী। ২৫ ইষাখেরর এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল
েচৗষিট্ট হাজার িতনেশা েলাক হল। ২৬ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
সবূলূেনর সন্তানরা; েসরদ েথেক েসরদীয় েগাষ্ঠী; এেলান েথেক
এেলানীয় েগাষ্ঠী; যহেলল েথেক যহেললীয় েগাষ্ঠী।
২৭ সবূলূনীয়েদর এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল ষাট হাজার
পঁাচেশা েলাক হল। ২৮ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের েযােষেফর
েছেল, মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম। ২৯ মনঃিশর সন্তানরা; মাখীর েথেক
মাখীরীয় েগাষ্ঠী; মাখীেরর েছেল িগিলয়দ; িগিলয়দ েথেক
িগিলয়দীয় েগাষ্ঠী। ৩০ িগিলয়েদর সন্তানরা; ঈেয়ষর েথেক
ঈেয়ষরীয় েগাষ্ঠী; েহলক েথেক েহলকীয় েগাষ্ঠী; ৩১ অস্রীেয়ল
েথেক অস্রীেয়লীয় েগাষ্ঠী; েশখম েথেক েশখমীয় েগাষ্ঠী;
৩২ িশমীদা েথেক িশমীদায়ীয় েগাষ্ঠী; েহফর েথেক েহফরীয়
েগাষ্ঠী। ৩৩ েহফেরর েছেল েয সলফাদ, তার েছেল িছল না, শুধু
েমেয় িছল; েসই সলফােদর েমেয়েদর নাম মহলা, েনায়া, হগ্লা,
িমল্কা ও িতসর্া। ৩৪ এরা মনঃিশর েগাষ্ঠী; এেদর গণনা করা
েলাক বাহান্ন হাজার সাতেশা জন। ৩৫ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
ইফ্রিয়েমর সন্তানরা এই; শূথলহ েথেক শূথলহীয় েগাষ্ঠী; েবখর
েথেক েবখরীয় েগাষ্ঠী; ৩৬ তহন েথেক তহনীয় েগাষ্ঠী। আর এরা
শূথলেহর সন্তান; এরণ েথেক এরণীয় েগাষ্ঠী। ৩৭ ইফ্রিয়েমর
সন্তানেদর এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল বিত্রশ হাজার পঁাচেশা
েলাক হল; িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের এরা েযােষেফর সন্তান।
৩৮ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের িবন্যামীেনর সন্তানরা; েবলা েথেক
েবলায়ীয় েগাষ্ঠী; অসেবল েথেক অসেবলীয় েগাষ্ঠী; অহীরাম
েথেক অহীরামীয় েগাষ্ঠী; ৩৯ শূফম েথেক শূফমীয় েগাষ্ঠী; হূফম
েথেক হূফমীয় েগাষ্ঠী। ৪০ আর েবলার সন্তান অদর্  ও নামান; অদর্
েথেক অদর্ীয় েগাষ্ঠী; নামান েথেক নামানীয় েগাষ্ঠী। ৪১ িনেজেদর
েগাষ্ঠী অনুসাের এরা িবন্যামীেনর সন্তান। এেদর গণনা করা
েলাক পঁয়তািল্লশ হাজার ছয়েশা জন। ৪২ িনেজেদর েগাষ্ঠী
অনুসাের দােনর এইসব সন্তান; শূহম েথেক শূহমীয় েগাষ্ঠী;
িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের দােনর েগাষ্ঠী। ৪৩ শূহমীয় সমস্ত েগাষ্ঠী
গণনা করা হেল েচৗষিট্ট হাজার চারেশা েলাক হল। ৪৪ িনেজেদর
েগাষ্ঠী অনুসাের আেশেরর সন্তানরা; িযম্ন েথেক িযম্নীয় েগাষ্ঠী;
িযস্িব েথেক িযস্বীয় েগাষ্ঠী; বিরয় েথেক বিরয়ীয় েগাষ্ঠী।
৪৫ এরা বিরেয়র সন্তান; েহবর েথেক েহবরীয় েগাষ্ঠী; মল্কীেয়ল
েথেক মল্কীেয়লীয় েগাষ্ঠী। ৪৬ আেশেরর েমেয়র নাম সারহ।
৪৭ আেশেরর সন্তানেদর এইসব েগাষ্ঠী গণনা করা হেল িতপ্পান্ন
হাজার চারেশা েলাক হল। ৪৮ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
নপ্তািলর সন্তানরা; যহসীেয়ল েথেক যহসীেয়লীয় েগাষ্ঠী; গূিন
েথেক গূনীয় েগাষ্ঠী; ৪৯ েযৎসর েথেক েযৎসরীয় েগাষ্ঠী; িশেল্লম
েথেক িশেল্লমীয় েগাষ্ঠী। ৫০ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের এই সকল
নপ্তািলর েগাষ্ঠী। এেদর গণনা করা েলাক পঁয়তািল্লশ হাজার
চারেশা জন। ৫১ ইস্রােয়ল সন্তােনর মেধ্য গণনা করা এইসব
েলােকর সংখ্যা ছয় লক্ষ এক হাজার সাতেশা িত্রশ জন। ৫২ পের

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৫৩ “নাম সংখ্যা অনুসাের
অিধকােরর জন্য এেদর মেধ্য েদশ িবভক্ত হেব। ৫৪ যার েলাক
েবিশ, তুিম তােক েবিশ অিধকার েদেব ও যার েলাক অল্প, তােক
অল্প অিধকার েদেব; যার যত গণনা করা েলাক, তােক তত
অিধকার েদওয়া যােব। ৫৫ তেব েদশ গুিলবঁােটর মাধ্যেম িবভক্ত
হেব; তারা িনেজেদর পূবর্পুরুেষর বংশ অনুসাের অিধকার পােব।
৫৬ অিধকার েবিশ িক অল্প েহাক, গুিলবঁােটর মাধ্যেমই িবভক্ত
হেব।” ৫৭ িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের েলবীয়েদর মেধ্য এইসব
েলাক গণনা করা হল; েগেশর্ান েথেক েগেশর্ানীয় েগাষ্ঠী, কহাৎ
েথেক কহাতীয় েগাষ্ঠী, মরাির েথেক মরারীয় েগাষ্ঠী। ৫৮ েলবীয়
েগাষ্ঠী এই গুিল; িলবনীয় েগাষ্ঠী, িহেব্রাণীয় েগাষ্ঠী, মহলীয়
েগাষ্ঠী, মূশীয় েগাষ্ঠী, েকারহীয় েগাষ্ঠী। ৫৯ ঐ কহােতর েছেল
অম্রাম। অম্রােমর স্ত্রীর নাম েযােকবদ, িতিন েলিবর েমেয়, িমশের
েলিবর ঔরেস তঁার জন্ম হয়। িতিন অম্রােমর জন্য হােরাণ, েমািশ
ও তােদর েবান মিরয়মেক প্রসব কেরিছেলন। ৬০ হােরাণ েথেক
নাদব ও অবীহূ এবং ইলীয়াসর ও ঈথামর জেন্মিছল। ৬১ িকন্তু
সদাপ্রভুর সামেন ইতর আগুন িনেবদন করার জন্য নাদব ও
অবীহূ মারা পেড়। ৬২ এই সবার মেধ্য এক মাস ও তার েথেক
েবিশ বয়সী পুরুষ গণনা করা হেল েতইশ হাজার জন হল;
ইস্রােয়ল সন্তােনর মেধ্য তােদরেক েকান অিধকার না েদওয়ােত
তােদর ইস্রােয়ল সন্তােনর মেধ্য গণনা করা হয়িন। ৬৩ এইসব
েলাক েমািশ ও ইলীয়াসর যাজেকর কতৃর্ েত্ব গণনা করা হল।
তঁারা িযরীেহার কােছ অবিস্থত যদর্ েনর পােশর েমায়ােবর
উপভূিমেত ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক গণনা করেলন। ৬৪ িকন্তু
েমািশ ও হােরাণ যাজক যখন সীনয় মরুভূিমেত ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক গণনা কেরিছেলন, তখন যােদর তঁােদর কতৃর্ েত্ব
গণনা করা হেয়িছল, তঁােদর একজনও এেদর মেধ্য িছল না।
৬৫ কারণ সদাপ্রভু তােদর িবষেয় বেলিছেলন, তারা মরুভূিমেত
মারা যােবই; আর তােদর মেধ্য িযফূিন্নর েছেল কােলব ও নূেনর
েছেল িযেহাশূয় ছাড়া একজনও অবিশষ্ট থাকল না।

বাবার সম্পিত্তেত েমেয়েদর অিধকার।

তখন েযােষেফর েছেল মনঃিশর েগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত
সলফােদর েমেয়রা আসল। সলফাদ েহফেরর সন্তান,

েহফর িগিলয়েদর সন্তান, িগিলয়দ মাখীেরর সন্তান, মাখীর
মনঃিশর সন্তান। েসই েমেয়েদর নাম এই, মহলা, েনায়া, হগ্লা,
িমল্কা ও িতসর্া। ২ তারা েমািশর সামেন ও ইলীয়াসর যাজেকর
সামেন এবং েনতােদর ও সমস্ত মণ্ডলীর সামেন সমাগম তঁাবুর
প্রেবশপেথ দঁািড়েয় এই কথা বলল, ৩ “আমােদর বাবা
মরুভূিমেত মারা েগেছন, িতিন েকারেহর দেলর মেধ্য, সদাপ্রভুর
িবরুেদ্ধ চক্রান্তকারীেদর দেলর মেধ্য িছেলন না; িকন্তু িতিন
িনেজর পােপ মারা েগেছন এবং তঁার েকান েছেল েনই।
৪ আমােদর বাবার েছেল হয়িন বেল তঁার েগাষ্ঠী েথেক তঁার নাম
েকন েলাপ পােব? আমােদর বাবার বংেশর ভাইেদর মেধ্য
আমােদরেক অিধকার িদন।” ৫ তখন েমািশ সদাপ্রভুর সামেন
তােদর িবচার উপিস্থত করেলন। ৬ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন,
৭ “সলফােদর েমেয়রা িঠকই বলেছ; তুিম তােদর বাবার বংেশর
ভাইেদর মেধ্য অবশ্যই তােদরেক িনেজর অিধকার েদেব ও

গণনার বই। ২৬:২২ ১1৮ গণনার বই। ২৭:৭
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তােদর বাবার অিধকার তােদরেক সমপর্ণ করেব। ৮ ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, ‘েকান ব্যিক্ত যিদ মারা যায় এবং তার েছেল
না থােক, তেব েতামরা তার অিধকার তার েমেয়েক েদেব। ৯ যিদ
েমেয় না থােক, তেব তার ভাইেদরেক তার অিধকার েদেব।
১০ যিদ তার ভাই না থােক, তেব তার বাবার ভাইেদরেক তার
অিধকার েদেব। ১১ যিদ তার বাবার ভাই না থােক, তেব তার
েগাষ্ঠীর মেধ্য কােছর েকান আত্মীয়েক তার অিধকার েদেব, েস
তা অিধকার করেব; সদাপ্রভু েমািশেক েযমন আেদশ
িদেয়িছেলন, েসই অনুসাের এটা ইস্রােয়ল সন্তানেদর পেক্ষ
িবচােরর িনয়ম হেব’।”

েমািশ ও িযেহাশূেয়র িবষয়।

১২ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এই অবারীম পবর্েত ওঠ,
আর েয েদশ আিম ইস্রােয়ল সন্তানেক িদেয়িছ, তা েদখ।
১৩ েদখার পর েতামার ভাই হােরােণর মত তুিমও েতামার
েলােকেদর সেঙ্গ জেড়া হেব। ১৪ এটা ঘটেব কারণ েতামরা
দজুেন সীন মরুভূিমেত আমার আেদেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরিছেল। েসখােন, যখন জল িশলার মেধ্য েথেক প্রবািহত
হেয়েছ, তুিম রােগ পুেরা মণ্ডলীর েচােখ আমােক পিবত্র রূেপ
মান্য করেত ব্যথর্ হেয়ছ।” এ সীন প্রান্তেরর কােদেস অবিস্থত
মরীবার জল। ১৫ তখন েমািশ সদাপ্রভুেক বলেলন, ১৬ “সমস্ত
মানুেষর আত্মােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু মণ্ডলীর উপের এমন একজন
ব্যিক্তেক িনযুক্ত করুন, ১৭ েয তােদর সামেন বাইের যায় ও
তােদর সামেন িভতের আেস এবং তােদরেক বাইের পিরচািলত
কের ও িভতের িনেয় আেস; েযন সদাপ্রভুর মণ্ডলী
েমষপালকহীন েভড়ার পােলর মত না হয়।” ১৮ সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “নূেনর েছেল িযেহাশূয়, যার মেধ্য আমার
আত্মা বসবাস কের এবং তুিম তােক িনেয় তার মাথায় হাত
রােখা। ১৯ ইলীয়াসর যাজেকর ও সমস্ত মণ্ডলীর সামেন তােক
উপিস্থত কর এবং তােদর সাক্ষােৎ তােক পিরচালনা করেত
আেদশ দাও। ২০ তােক েতামার ক্ষমতা তার ওপর দাও, তার
ফেল ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী তােক েমেন চেল। ২১ েস
ইলীয়াসর যাজেকর সামেন দঁাড়ােব এবং ইলীয়াসর তার জন্য
ঊরীেমর িবচােরর মাধ্যেম দ্বারা আমার ইচ্ছা িজজ্ঞাসা করেব।
েস ও তার সেঙ্গ সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তান, অথর্াৎ সমস্ত মণ্ডলী তার
আেদেশ বাইের যােব ও তার আেদেশ িভতের আসেব।” ২২ তাই
েমািশ সদাপ্রভুর আেদশ মত কাজ করেলন। িতিন িযেহাশূয়েক
িনেয় ইলীয়াসর যাজেকর সামেন ও সমস্ত মণ্ডলীর সামেন
উপিস্থত করেলন। ২৩ িতিন তঁার মাথায় হাত রাখেলন এবং
পিরচালনা করেত আেদশ িদেলন, েযমন সদাপ্রভু তঁােক করেত
বেলিছেলন।

প্রিতিদেনর বিলদােনর িনয়ম।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক আেদশ কর, তােদরেক বল, আমার

উপহার, আমার উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন ৈতরী ভক্ষ্য
ৈনেবদ্য, সিঠক সমেয় আমার উেদ্দেশ্য িনেবদন করেত হেব।

৩ তুিম তােদরেক এই কথা বল, ‘েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
আগুেন ৈতরী উপহার িহসােব এইসব িনেবদন করেব প্রিতিদন,
িনত্য েহামাবিলর জন্য এক বছেরর িনেদ্দর্ াষ দইুিট পুরুষ েভড়া।
৪ েতামরা একিট েভড়ার বাচ্চা সকােল উৎসগর্ করেব, আর
একিট েভড়ার বাচ্চা সন্ধ্যােবলায় উৎসগর্ করেব। ৫ েতামরা ভক্ষ্য
ৈনেবেদ্যর জন্য িহেনর চার ভােগর এক ভাগ উখিলেত ৈতরী
েতেল েমশােনা ঐফার দশ ভােগর এক ভাগ সূিজ েদেব। ৬ এটা
প্রিতিদেনর েহামবিল েযটা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর
জন্য আগুেন ৈতরী উপহার িহসােব সীনয় পবর্েত িনধর্ািরত
হেয়িছল। ৭ একিট েভড়ার বাচ্চার জন্য িহেনর চার ভােগর এক
ভাগ েপয় ৈনেবদ্য হেব। তুিম পিবত্র স্থােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
মিদরার েপয় ৈনেবদ্য েঢেল েদেব। ৮ একিট েভড়ার বাচ্চা
সন্ধ্যােবলায় উৎসগর্ করেব, সকােলর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবেদ্যর
মত তাও সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন ৈতরী
উপহার িহসােব উৎসগর্ করেব। ৯ িবশ্রামবাের এক বছেরর
িনেদ্দর্ াষ দইুিট পুরুষ েভড়া ও েতল েমশােনা এক ঐফার দেুয়র
দশ ভােগর এক ভাগ সূিজর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য ও তার সেঙ্গ েপয়
ৈনেবদ্য িনেবদন করেব। ১০ এইগুিল প্রিতিদেনর েহামবিল ও
তার সেঙ্গ েপয় ৈনেবদ্য ছাড়া প্রিত িবশ্রামবােরর েহামবিল।
১১ প্রিত মােসর শুরুেত েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিলর
জন্য িনেদ্দর্ াষ দইুিট ষঁােড়র বাচ্চা, একিট েভড়া ও এক বছেরর
সাতিট পুরুষ েভড়া উৎসগর্ করেব। ১২ েতামরা এক একিট
ষঁােড়র জন্য িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ েতল েমশােনা সূিজর
ভক্ষ্য ৈনেবদ্য এবং েসই েভড়ার জন্য দেুয়র দশ ভােগর এক ভাগ
েতল েমশােনা সূিজর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য উত্সগর্ করেব। ১৩ েতামরা
এক একিট েভড়ার বাচ্চার জন্য এক এক দশ ভােগর এক ভাগ
েতল েমশােনা সূিজর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য। তােত েসই েহামবিল
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন ৈতরী উপহার
হেব। ১৪ এক একিট ষঁােড়র জন্য িহেনর অেধর্ক, েসই েভড়ার
জন্য িহেনর িতন ভােগর এক ভাগ ও এক একিট েভড়ার বাচ্চার
জন্য িহেনর চার ভােগর এক ভাগ আঙ্গরু রস তার েপয় ৈনেবদ্য
হেব। এটা বছেরর প্রিত মােসর মািসক েহামবিল। ১৫ পাপাথর্ক
বিলর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একিট পুরুষ ছাগল। প্রিতিদেনর
েহামবিল ও তার েপয় ৈনেবদ্য ছাড়াও এটা উৎসগর্ করেত হেব।
১৬ প্রথম মােসর েচৗদ্দতম িদেন সদাপ্রভুর িনস্তারপবর্। ১৭ এই
মােসর পেনেরাতম িদেন উৎসব হেব; সাত িদন তাড়ীশূন্য রুিট
েখেত হেব। ১৮ প্রথম িদেন পিবত্র সভা হেব; েতামরা েকান রকম
কাজ করেব না। ১৯ িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন ৈতরী
উপহার িহসােব েহামবিলর েদাষমুক্ত দইুিট ষঁােড়র বাচ্চা, একিট
েভড়া ও এক বছেরর সাতিট পুরুষ েভড়া উৎসগর্ করেব।
২০ ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব এক একিট ষঁােড়র জন্য িতন দশ
ভােগর এক ভাগ ও েসই েভড়ার জন্য দেুয়র দশ ভােগর এক
ভাগ। ২১ তার সেঙ্গ সাতিট েভড়ার বাচ্চার মেধ্য এক এক বছেরর
জন্য এেকর দশ ভােগর এক ভাগ েতল েমশােনা সূিজ ২২ এবং
েতামােদর প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট
পুরুষ ছাগল। ২৩ এই সমস্ত েতামরা প্রিতিদেনর েহামবিলর জন্য
সকােলর েহামবিল ছাড়াও িনেবদন করেব। ২৪ এই িনয়ম
অনুসাের েতামরা সাত িদন ধের প্রিতিদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
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িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন ৈতরী উপহার িহসােব ভক্ষ্য িনেবদন
করেব; প্রিতিদেনর েহামবিল ও তার েপয় ৈনেবদ্য ছাড়াও এটা
িনেবিদত হেব। ২৫ সপ্তম িদেন েতামােদর পিবত্র সভা হেব;
েতামরা েকােনা রকম কাজ করেব না। ২৬ আবার প্রথমজােতর
িদেন, যখন েতামরা িনেজেদর সাত সপ্তােহর উৎসেব সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য নূতন ভক্ষ্য ৈনেবদ্য আনেব, তখন েতামােদর পিবত্র
সভা হেব; েতামরা েকান রকম কাজ করেব না। ২৭ িকন্তু
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য েহামবিল িহসােব দইুিট
ষঁােড়র বাচ্চা, একিট েভড়া ও এক বছেরর সাতিট পুরুষ েভড়া
উৎসগর্ করেব। ২৮ তােদর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব এক একিট
ষঁােড়র জন্য িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, একিট েভড়ার জন্য
দেুয়র দশ ভােগর এক ভাগ উত্সগর্ করেব। ২৯ সাতিট েভড়ার
বাচ্চার মেধ্য এক এক বছেরর জন্য এেকর দশ ভােগর এক ভাগ
েতল েমশােনা সূিজ ৩০ এবং েতামােদর প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য
একিট পুরুষ ছাগল উত্সগর্ করেব। ৩১ যখন এই সমস্ত েদাষমুক্ত
পশুর সেঙ্গ েপয় ৈনেবদ্য উত্সগর্ করেব, এটা প্রিতিদেনর
েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ৈনেবদ্য ে◌র সেঙ্গ যুক্ত হওয়া চাই’।”

“সপ্তম মােস, মােসর প্রথম িদেন সদাপ্রভুর সম্মােন
েতামােদর পিবত্র সভা হেব। েতামরা েকান রকম

কাজ করেব না। েসই িদন েতামােদর তূরী ধ্বিনর িদন হেব।
২ েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য েহামবিল
িহসােব িনেদ্দর্ াষ একিট ষঁােড়র বাচ্চা, একিট েভড়ার বাচ্চা ও
এক বছেরর সাতিট েভড়া উত্সগর্ করেব। ৩ েতামরা তােদর
ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব েতল েমশােনা সূিজ, েসই ষঁােড়র জন্য
িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, েভড়ার জন্য দেুয়র দশ ভােগর
এক ভাগ ৪ ও সাতিট েভড়ার মেধ্য এক এক বছেরর জন্য
এেকর দশ ভােগর এক ভাগ উত্সগর্ করেব। ৫ েতামরা
েতামােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জন্য পাপাথর্ক বিল িহসােব
একিট পুরুষ ছাগল উত্সগর্ করেব। ৬ অমাবস্যার েহাম ও তার
ভক্ষ্য ৈনেবদ্য এবং প্রিতিদেনর েহামবিল ও তার ভক্ষ্য ৈনেবদ্য
এবং িনয়ম মেত উভেয়র েপয় ৈনেবদ্য ছাড়াও েতামরা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর জন্য আগুেন ৈতরী উপহার িহসােব এই
সমস্ত উৎসগর্ করেব। ৭ েসই সপ্তম মােসর দশম িদেন েতামােদর
পিবত্র সভা হেব; আর েতামরা িনেজেদর প্রাণেক দঃুখ েদেব
এবং েকান কাজ করেব না। ৮ িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট
সুগেন্ধর েহামবিল িহসােব েতামরা একিট ষঁাড়, একিট েভড়া ও
এক বছেরর সাতিট েভড়া উৎসগর্ করেব; েতামােদর জন্য এইসব
িনেদ্দর্ াষ হওয়া চাই। ৯ তােদর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব েসই ষঁােড়র
জন্য িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, েসই েভড়ার জন্য দেুয়র দশ
ভােগর এক ভাগ ১০ ও সাতিট েভড়ার বাচাগুিলর জন্য এক এক
বছেরর এেকর দশ ভােগর এক ভাগ েতল েমশােনা সূিজ,
১১ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব এক পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত
উৎসগর্ করেব। পাপাথর্ক প্রায়িশ্চত্ত বিল, প্রিতিদেনর েহামবিল
এবং তার ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ১২ সপ্তম
মােসর পেনেরাতম িদেন েতামােদর পিবত্র সভা হেব; েতামরা
েকান রকম কাজ করেব না এবং সাত িদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
উৎসব পালন করেব। ১৩ আর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট সুগেন্ধর
জন্য আগুেন ৈতরী েহামবিল িহসােব েতরিট ষঁােড়র বাচ্চা, দইুিট

েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়া উৎসগর্ করেব। এইসব
িনেদ্দর্ াষ হওয়া চাই। ১৪ তােদর ভক্ষ্য ৈনেবদ্য িহসােব েতরিট
ষঁােড়র বাচ্চার মেধ্য প্রেত্যক বছেরর জন্য িতেনর দশ ভােগর
এক ভাগ, দইুিট েভড়ার মেধ্য এক একিট েভড়ার জন্য দেুয়র দশ
ভােগর এক ভাগ ১৫ এবং েচৗদ্দিট েভড়ার বাচ্চার মেধ্য এক এক
বছেরর জন্য এেকর দশ ভােগর এক ভাগ েতল েমশােনা সূিজ
১৬ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত
উৎসগর্ করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয়
ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ১৭ িদ্বতীয় িদেন েতামরা িনেদ্দর্ াষ
বােরািট ষঁাড়, দইুিট েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট পুরুষ েভড়া
১৮ এবং ষঁােড়র, েভড়ার ও েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর সংখ্যা
অনুসাের িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য ১৯ এবং
পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত উৎসগর্
করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য
েথেক এটা আলাদা। ২০ আর তৃতীয় িদেন েতামরা িনেদ্দর্ াষ
এগারিট ষঁাড়, দইুিট েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়া ২১ এবং
ষঁােড়র, েভড়ার ও েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর সংখ্যা অনুসাের
িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য ২২ এবং পাপাথর্ক বিল
িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত উৎসগর্ করেব।
প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য েথেক এটা
আলাদা। ২৩ চতুথর্ িদেন েতামরা িনেদ্দর্ াষ দশিট ষঁাড়, দইুিট েভড়া
ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়া ২৪ এবং ষঁােড়র, েভড়ার ও েভড়ার
বাচ্চার জন্য তােদর সংখ্যা অনুসাের িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও
েপয় ৈনেবদ্য ২৫ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট পুরুষ ছাগল,
এই সমস্ত উৎসগর্ করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য
ও েপয় ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ২৬ পঞ্চমতম িদেন েতামরা
িনেদ্দর্ াষ নয়িট ষঁাড়, দইুিট েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়া
২৭ এবং ষঁােড়র বাচ্চা, েভড়ার ও েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর
সংখ্যা অনুসাের িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য
২৮ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত
উৎসগর্ করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয়
ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ২৯ আর ষষ্টতম িদেন েতামরা
িনেদ্দর্ াষ আটিট ষঁাড়, দইুিট েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়ার
বাচ্চা ৩০ এবং ষঁােড়র, েভড়ার ও েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর
সংখ্যা অনুসাের িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য
৩১ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত
উৎসগর্ করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয়
ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ৩২ সপ্তম িদেন েতামরা িনেদ্দর্ াষ
সাতিট ষঁাড়, দইুিট েভড়া ও এক বছেরর েচৗদ্দিট েভড়া ৩৩ এবং
ষঁােড়র, েভড়ার ও েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর সংখ্যা অনুসাের
িনয়ম মেত তােদর ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য ৩৪ এবং পাপাথর্ক বিল
িহসােব একিট পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত উৎসগর্ করেব।
প্রিতিদেনর েহামবিল এবং তার ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য েথেক এটা
আলাদা। ৩৫ আর অষ্টম িদেন েতামােদর উৎসব হেব; েতামরা
েকান রকম কাজ করেব না। ৩৬ িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িমিষ্ট
সুগেন্ধর জন্য েহামবিল িহসােব িনেদ্দর্ াষ একিট ষঁাড়, একিট
েভড়া ও এক বছেরর সাতিট েভড়া ৩৭ এবং ষঁােড়র, েভড়ার ও
েভড়ার বাচ্চার জন্য তােদর সংখ্যা অনুসাের িনয়ম মেত তােদর
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ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য ৩৮ এবং পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট
পুরুষ ছাগল, এই সমস্ত উৎসগর্ করেব। প্রিতিদেনর েহামবিল
এবং তার ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য েথেক এটা আলাদা। ৩৯ এই
সমস্ত েতামরা িনেজেদর িনধর্ািরত পবর্গুিলেত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
উৎসগর্ করেব। েতামােদর েহামবিল, ভক্ষ্য ও েপয় ৈনেবদ্য এবং
মঙ্গলাথর্ক বিলদােনর সেঙ্গ যুক্ত েয মানত ও িনেজর ইচ্ছাদত্ত
উপহার, েসটা েথেক এটা আলাদা।” ৪০ েমািশ ইস্রােয়ল
সন্তানেদর সবিকছু বলেলন সদাপ্রভু তঁােক যা যা করেত আেদশ
িদেয়িছেলন।

ব্রেতর িবষেয় আেদশ।

েমািশ ইস্রােয়ল সন্তােনর বংেশর েনতােদর বলেলন,
“সদাপ্রভু এই িবষয় আেদশ কেরেছন। ২ েকান পুরুষ

যিদ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মানত কের, িকংবা ব্রত করেত িনেজর
প্রাণেক প্রিতজ্ঞার সেঙ্গ বঁাধার জন্য িদিব্য কের, তেব েস িনেজর
কথা ব্যথর্ না করুক, তার মুখ েথেক েবর হওয়া সমস্ত কথা
অনুসাের কাজ করুক। ৩ যখন েকান স্ত্রীেলাক েযৗবনকােল তার
বাবার বািড়েত বাস করার সমেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মানত কের
ও ব্রত করেত িনেজেক প্রিতজ্ঞার সেঙ্গ বঁােধ ৪ এবং তার বাবা
যিদ তার মানত ও যা িদেয় েস তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই ব্রেতর
কথা শুেন তােক িকছু না বেল, তেব তার সব মানত িস্থর থাকেব
এবং যা িদেয় েস তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই ব্রতও িস্থর থাকেব।
৫ িকন্তু েশানার িদেন যিদ তার বাবা তােক বারণ কের, তেব তার
েকান মানত ও যা িদেয় েস তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই ব্রত িস্থর
থাকেব না। তার বাবার বারণ করার জন্য সদাপ্রভু তােক মুক্ত
করেবন। ৬ আর যিদ েস িববািহত হেয় মানত কের, িকংবা যা
িদেয় েস তার প্রাণেক েবঁেধেছ, তার েঠঁাট েথেক েবেরােনা
তাড়াহুেড়া কের বলা েকান কথা বেল েফেল ৭ এবং যিদ তার
স্বামী তা শুনেলও েসিদন তােক িকছু না বেল, তেব তার মানত
িস্থর থাকেব এবং যা িদেয় েস তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই ব্রত
িস্থর থাকেব। ৮ িকন্তু েশানার িদেন যিদ তার স্বামী তােক বারণ
কের, তেব েস েয মানত কেরেছ ও তার েঠঁাট েথেক েবেরােনা
েসই তাড়াহুেড়ার কথার মাধ্যেম তার প্রাণেক েবঁেধেছ, স্বামী তা
ব্যথর্ করেব, আর সদাপ্রভু তােক মুক্ত করেবন। ৯ িকন্তু িবধবা
িকংবা স্বামী পিরত্যক্তা স্ত্রী যা িদেয় তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই
ব্রেতর সমস্ত কথা তার জন্য িস্থর থাকেব। ১০ আর েস যিদ
স্বামীর বািড় থাকার সমেয় মানত কের থােক, িকংবা শপেথর
মাধ্যেম িনেজর প্রাণেক ব্রেত েবঁেধ থােক ১১ এবং তার স্বামী তা
শুেন তােক বারণ না কের চুপ হেয় থােক, তেব তার সমস্ত মানত
িস্থর থাকেব এবং েস যা িদেয় তার প্রাণেক েবঁেধেছ, েসই সমস্ত
ব্রত িস্থর থাকেব। ১২ িকন্তু তার স্বামী যিদ েশানার িদেন েসসব
ব্যথর্ কের থােক, তেব তার মানেতর িবষেয় ও তার ব্রেতর িবষেয়
তার েঠঁাট েথেক েয কথা েবর হেয়িছল, তা িস্থর থাকেব না। তার
স্বামী তা ব্যথর্ কেরেছ। সদাপ্রভু েসই স্ত্রীেক মুক্ত করেবন। ১৩ স্ত্রীর
প্রেত্যক মানত ও প্রাণেক দঃুখ েদবার প্রিতজ্ঞাযুক্ত প্রেত্যক শপথ
তার স্বামী িস্থর করেতও পাের, তার স্বামী ব্যথর্ করেতও পাের।
১৪ তার স্বামী যিদ অেনক িদন পযর্ন্ত তার প্রিত সব সময় চুপ
থােক, তেব েস তার সমস্ত মানত িকংবা সমস্ত ব্রত িস্থর কের;

েশানার িদেন চুপ থাকােতই েস তা িস্থর কেরেছ। ১৫ িকন্তু তা
েশানার পর যিদ েকান ভােব স্বামী তা ব্যথর্ কের, তেব স্ত্রীর
অপরাধ বহন করেব।” ১৬ পুরুষ ও স্ত্রীর িবষেয় এবং বাবা ও
েযৗবনকােল বাবার বািড়েত থাকা েমেয়র িবষেয় সদাপ্রভু
েমািশেক এইসব আেদশ করেলন।

িমিদয়নীয়েদর পরাজয় ও িবনাশ।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদর জন্য িমিদয়নীয়েদরেক প্রিতেশাধ দাও।

তারপর তুিম মারা যােব এবং িনেজর েলােকেদর কােছ যােব।”
৩ তখন েমািশ েলােকেদরেক বলেলন, “েতামােদর িকছু েলাক
যুেদ্ধর জন্য সিজ্জত েহাক, সদাপ্রভুর জন্য িমিদয়নেক প্রিতেশাধ
িদেত িমিদয়েনর িবরুেদ্ধ যাত্রা করুক। ৪ ইস্রােয়েলর প্রেত্যক
বংশ এক হাজার কের েলাক যুেদ্ধ পাঠােব।” ৫ তােত ইস্রােয়েলর
হাজার হাজােরর মেধ্য এক একিট বংশ েথেক এক এক হাজার
মেনানীত হেল যুেদ্ধর জন্য বােরা হাজার েলাক সিজ্জত হল।
৬ এইভােব েমািশ এক একিট বংেশর এক এক হাজার েলাকেক
এবং ইলীয়াসর যাজেকর েছেল পীনহসেক যুেদ্ধ পাঠােলন এবং
পিবত্র স্থােনর পাত্রগুিল ও রণবােদ্যর তূরীগুিল তঁার অিধকাের
িছল। ৭ সদাপ্রভু েযভােব েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, তারা
িমিদয়েনর সেঙ্গ যুদ্ধ করল। তারা সমস্ত পুরুষেক হত্যা করল।
৮ তারা িমিদয়েনর রাজােদরেক তােদর অন্য িনহত েলাকেদর
সেঙ্গ হত্যা করল; ইিব, েরকম, সূর, হূর ও েরবা, িমিদয়েনর এই
পঁাচ রাজােক হত্যা করল; িবেয়ােরর েছেল িবিলয়মেকও
তেরায়াল িদেয় হত্যা করল। ৯ ইস্রােয়ল সন্তানরা িমিদয়েনর
সমস্ত স্ত্রীেলাক ও বালক বািলকােদরেক বিন্দ কের িনেয় েগল
এবং তােদর সমস্ত পশু, সমস্ত েভড়ার পাল ও সমস্ত সম্পিত্ত লুট
করল। ১০ তােদর সমস্ত বসবাসকারী শহর ও সমস্ত িশিবর
পুিড়েয় িদল। ১১ তারা লুেট েনওয়া দ্রব্য এবং মানুষ িকংবা পশু,
সমস্ত ধৃত জীব সেঙ্গ িনেয় েগল। ১২ তারা িযরীেহার কাছাকািছ
যদর্ েনর তীের অবিস্থত েমায়ােবর উপভূিমেত েমািশর, ইলীয়াসর
যাজেকর ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীর কােছ
বিন্দেদরেক ও যুেদ্ধ ধৃত জীবেদরেক এবং লুিটত দ্রব্যগুিল
িশিবের িনেয় েগল। ১৩ েমািশ, ইলীয়াসর যাজক ও মণ্ডলীর
সমস্ত শাসনকতর্ া তােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত িশিবেরর বাইের
েগেলন। ১৪ িকন্তু যুদ্ধ েথেক িফের আসা েসনাপিতেদর, অথর্াৎ
সহস্রপিতেদর ও শতপিতেদর উপের েমািশ প্রচণ্ড েরেগ েগেলন।
১৫ েমািশ তােদরেক বলেলন, “েতামরা িক সমস্ত স্ত্রীেলাকেক
জীিবত েরেখছ? ১৬ েদখ, িবিলয়েমর পরামেশর্ তারাই িপেয়ার
েদবতার িবষেয় ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
কিরেয়িছল, তার জন্যই সদাপ্রভুর মণ্ডলীেত মহামারী হেয়িছল।
১৭ অতএব েতামরা এখন বালক বািলকােদর মেধ্য সমস্ত
বালকেক হত্যা কর এবং পুরুেষর সেঙ্গ েশায়া সমস্ত
স্ত্রীেলাকেকও হত্যা কর। ১৮ িকন্তু েয বািলকারা েকােনা পুরুেষর
সেঙ্গ েশায় িন, তােদরেক িনেজেদর জন্য জীিবত রাখ।
১৯ েতামরা সাত িদন িশিবেরর বাইের িশিবর কের থাক; েতামরা
যত েলাক মানুষ হত্যা কেরছ ও মৃত েলাকেক স্পশর্ কেরছ,
সবাই তৃতীয় িদেন ও সপ্তম িদেন িনেজেদরেক ও িনেজেদর
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বিন্দেদরেক শুিচ কর; ২০ আর সমস্ত েপাশাক, চামড়ার ৈতরী
সমস্ত িজিনস, ছাগেলর েলােমর ৈতরী সমস্ত িজিনস ও কােঠর
ৈতরী সমস্ত িজিনেসর জন্য িনেজেদরেক শুিচ কর।” ২১ আর
যারা যুেদ্ধ িগেয়িছল, ইলীয়াসর যাজক েসই েযাদ্ধােদরেক
বলেলন, “েমািশেক েদওয়া সদাপ্রভুর ব্যবস্থার িনয়মগুিল এই:
২২ শুধু েসানা, রূপা, িপতল, েলাহা, িটন ও সীসা ২৩ এবং েয
সমস্ত দ্রব্য আগুেন নষ্ট হয় না, েসইসব আগুেনর মেধ্য িদেয়
িনেয় যােব, তােত তা শুিচ হেব। তারপর তা িবশুদ্ধ জেল
পাপমুক্ত করেত হেব; িকন্তু েয েয িজিনস আগুেন নষ্ট হয়, তা
েতামরা জেলর মেধ্য িদেয় িনেয় যােব। ২৪ আর সপ্তম িদেন
েতামরা িনেজেদর েপাশাক েধােব; তােত শুিচ হেব; পের িশিবের
প্রেবশ করেব।” ২৫ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২৬ “তুিম ও
ইলীয়াসর যাজক এবং মণ্ডলীর পূবর্পুরুষেদর েগাষ্ঠীর েনতা যুেদ্ধ
অপহৃত জীবেদর, অথর্াৎ বিন্দ মানুষেদর ও পশুেদর সংখ্যা
গণনা কর। ২৭ আর যুেদ্ধ অপহৃত েসই জীবেদরেক দইু অংশ
কের, েয েযাদ্ধারা যুেদ্ধ িগেয়িছল, তােদর ও সমস্ত মণ্ডলীর মেধ্য
ভাগ কর। ২৮ তখন যুেদ্ধ গমনকারী েযাদ্ধােদর কাছ েথেক
সদাপ্রভুর জন্য কর নাও; পঁাচেশা জীেবর মেধ্য প্রিতিট মানুষ,
গরু, গাধা ও েভড়া। ২৯ তােদর অেধর্ক অংশ েথেক িনেয়
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপিস্থত করা উপহার িহসােব ইলীয়াসর
যাজকেকও দাও। ৩০ তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর অেধর্ক অংেশর
মেধ্য মানুষ, গরু, গাধা, েভড়া ও ছাগল প্রভৃিত সমস্ত পশুর মেধ্য
েথেক পঞ্চাশিট জীেবর মেধ্য েথেক একিট জীব নাও এবং
সদাপ্রভুর সমাগম তঁাবুর রক্ষাকারী েলবীয়েদরেক দাও।”
৩১ েমািশেক সদাপ্রভু েযমন আেদশ করেলন, েমািশ ও ইলীয়াসর
যাজক েসইরকম করেলন। ৩২ েযাদ্ধােদর মাধ্যেম লুট করা
িজিনসগুিল ছাড়া ঐ অপহৃত জীবগুিল ছয় লক্ষ পঁচাত্তর
হাজার েভড়া, ৩৩ বাহাত্তর হাজার গরু, ৩৪ একষিট্ট হাজার গাধা,
৩৫ আর বিত্রশ হাজার স্ত্রীেলাক, অথর্াৎ যারা কখেনা েকােনা
পুরুেষর সেঙ্গ েশায় িন। ৩৬ তােত যারা যুেদ্ধ িগেয়িছল, তােদর
প্রাপ্য অেধর্ক অংেশর সংখ্যা হল িতন লক্ষ সঁাইিত্রশ হাজার
পঁাচেশা েভড়া; ৩৭ েসই েভড়া েথেক সদাপ্রভুর অংশ হল ছয়েশা
পঁচাত্তরিট েভড়া। ৩৮ ষঁাড় িছল ছিত্রশ হাজার, তােদর মেধ্য
বাহাত্তরিট হল সদাপ্রভুর কর। ৩৯ গাধা িছল িত্রশ হাজার
পঁাচেশা, তােদর মেধ্য সদাপ্রভুর কর হল একষিট্টিট। ৪০ স্ত্রীেলাক
িছল েষাল হাজার, তােদর মেধ্য সদাপ্রভুর কর হল বিত্রশ জন।
৪১ েমািশ েসই কর সদাপ্রভুর কােছ উপহার িহসােব উপিস্থত
করেলন। সদাপ্রভু েমািশেক েযমন আেদশ িদেলন, েসই অনুসাের
িতিন এগুিল ইলীয়াসর যাজকেক িদেলন। ৪২ েমািশ েয অেধর্ক
অংশ েযাদ্ধােদর কাছ েথেক িনেয় ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক
িদেয়িছেলন, ৪৩ মণ্ডলীর েসই অেধর্ক অংশেত িতন লক্ষ সঁাইিত্রশ
হাজার পঁাচেশা েভড়া, ৪৪ ছিত্রশ হাজার ষঁাড়, ৪৫ িত্রশ হাজার
পঁাচেশা গাধা ৪৬ ও েষাল হাজার মানুষ িছল। ৪৭ েমািশ ইস্রােয়ল
সন্তানেদর েসই অেধর্ক অংশ েথেক মানুেষর ও পশুর মেধ্য
পঞ্চাশিট জীেবর মেধ্য েথেক একিট কের জীব িনেয় সদাপ্রভুর
সমাগম তঁাবুর রক্ষাকারী েলবীয়েদরেক িদেলন, েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক আেদশ করেলন। ৪৮ ৈসন্য সামেন্তর উপের কতৃর্ ত্বকারী
সহস্রপিতরা ও শতপিতরা েমািশর কােছ আসেলন; ৪৯ তঁারা

েমািশেক বলেলন, “আপনার এই দােসরা আমােদর অধীেন
থাকা েযাদ্ধােদর সংখ্যা গণনা কেরেছ, আমােদর মেধ্য একজনও
কেম িন। ৫০ আমরা সবাই েসানার িজিনস, তাগা, বালা, আংিট,
কানবালা ও হার, এই যা িকছু িজিনস েপেয়িছ, তা েথেক
সদাপ্রভুর সামেন আমােদর প্রােণর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেত
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার এেনিছ।” ৫১ েমািশ ও ইলীয়াসর
যাজক তঁােদর েথেক েসই েসানা, কািরগরী সমস্ত িজিনস
িনেলন। ৫২ উত্সেগর্র সমস্ত েসানা যা তঁারা সদাপ্রভুেক
িদেয়িছেলন-সহস্রপিতেদর ও শতপিতেদর উপহার েষাল হাজার
সাতেশা পঞ্চাশ েশকল পিরমােপর হল। ৫৩ েযাদ্ধারা প্রেত্যেক
িনেজেদর জন্য লুট করা দ্রব্য িনেয়িছল। ৫৪ েমািশ ও ইলীয়াসর
যাজক সহস্রপিতেদর ও শতপিতেদর কাছ েথেক েসই েসানা
গ্রহণ করেলন এবং সদাপ্রভুর সামেন ইস্রােয়ল সন্তানেদর
স্মরেণর িচহ্ন িহসােব তা সমাগম তঁাবুেত আনেলন।

যদর্ েনর পূবর্ পাের অবিস্থত েদেশর ভাগ।

রূেবণ সন্তানেদর ও গাদ সন্তানেদর অেনক পশুধন
িছল; তারা যােসর েদশ ও িগিলয়দ েদশ পযর্েবক্ষণ

করল, আর েদখ, েস স্থান পশুপালেনর স্থান। ২ পের গাদ
সন্তানরা ও রূেবণ সন্তানরা এেস েমািশেক, ইলীয়াসর যাজকেক
ও মণ্ডলীর শাসনকতর্ ােদরেক বলল, ৩ “অটােরাৎ, দীেবান,
যােসর িনম্রা, িহেষ্বান, ইিলয়ালী, েসবাম, নেবা ও িবেয়ান, ৪ এই
েয েদশেক সদাপ্রভু ইস্রােয়ল মণ্ডলীর সামেন আঘাত কেরেছন,
এটা পশুপালেনর উপযুক্ত েদশ, আর আপনার এই দােসেদর
পশু আেছ।” ৫ তারা আরও বলল, “আমরা যিদ আপনার
দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেয় থািক, তেব আপনার দােসেদর অিধকােরর
জন্য এই েদশ িদেত আেদশ করুন, আমােদরেক যদর্ েনর পাের
িনেয় যােবন না।” ৬ তখন েমািশ গাদ সন্তানেদরেক ও রূেবণ
সন্তানেদরেক বলেলন, “েতামােদর ভাইেয়রা যুদ্ধ করেত যােব,
আর েতামরা িক এই স্থােন বেস থাকেব? ৭ সদাপ্রভুর েদওয়া
েদশ পার হেয় েযেত ইস্রােয়ল সন্তানেদর মন েকন িনরাশ করছ?
৮ েতামােদর বাবারা, যখন আিম েদশ েদখেত কােদশ বেণর্য়
েথেক তােদরেক পািঠেয়িছলাম, তখন তাই কেরিছল; ৯ তারা
ইেষ্কােলর উপত্যকা পযর্ন্ত গমন কের েদশ েদেখ সদাপ্রভুর
েদওয়া েদেশ েযেত ইস্রােয়ল সন্তানেদর মন িনরাশ কেরিছল।
১০ েসই িদন সদাপ্রভু প্রচণ্ড েরেগ িগেয় শপথ কের বেলিছেলন,
১১ ‘আিম অব্রাহামেক, ইসহাকেক ও যােকাবেক েয েদশ িদেত
িদিব্য কেরিছ, িমশর েথেক আসা পুরুষেদর মেধ্য কুিড় বছর ও
তার েথেক বয়সী েকউই েসই েদশ েদখেত পােব না; কারণ তারা
সম্পূণর্ ভােব আমােক েমেন চেল িন; ১২ শুধু কিনসীয় িযফুিন্নর
েছেল কােলব ও নূেনর েছেল িযেহাশূয় তা েদখেব, কারণ তারাই
সম্পূণর্ ভােব সদাপ্রভুর অনুগত হেয়েছ’। ১৩ তখন ইস্রােয়েলর
প্রিত সদাপ্রভুর রাগ জ্বেল উঠেলা, আর িতিন চিল্লশ বছর পযর্ন্ত,
সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত খারাপ কাজ করা সমস্ত েলােকর েশষ না
হওয়া পযর্ন্ত, তােদরেক মরুভূিমেত ভ্রমণ করােলন। ১৪ আর
েদখ, ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর ভয়ানক রাগ আরও েবেড়
যাওয়ার জন্য, পাপী েলােকেদর বংশ েয েতামরা, েতামরা
েতামােদর বাবার জায়গায় উেঠছ। ১৫ কারণ যিদ েতামরা তঁার

গণনার বই। ৩১:২০ ১২2 গণনার বই। ৩২:১৫



৩৩

অনুসরণ না কের িফের যাও, তেব িতিন পুনরায় ইস্রােয়লেক
মরুভূিমেত পিরত্যাগ করেবন, তােত েতামরা এইসব েলাকেক
িবনষ্ট করেব।” ১৬ তখন তারা তঁার কােছ এেস বলল, “আমরা
এই স্থােন আমােদর পশুেদর জন্য েমষবাথান ও আমােদর
বালকবািলকােদর জন্য শহর ৈতরী করব। ১৭ আমরা যতিদন
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক িনেজর ৈতরী না কির, ততিদন সিজ্জত
হেয় তােদর আেগ আেগ গমন করব; শুধু আমােদর
বালকবািলকারা েদেশ বসবাসীেদর ভেয় সুরিক্ষত শহের বাস
করেব। ১৮ ইস্রােয়ল সন্তানরা প্রেত্যেক যতক্ষণ িনেজেদর
অিধকার না পায়, ততক্ষণ আমরা িনেজেদর পিরবােরর কােছ
িফের আসব না। ১৯ িকন্তু আমরা যদর্ েনর অন্যপাের তােদর সেঙ্গ
অিধকার েনব না, কারণ যদর্ েনর এই পূবর্পাের আমরা অিধকার
েপেয়িছ।” ২০ েমািশ তােদরেক বলেলন, “েতামরা যিদ এই কাজ
কর, যিদ সিজ্জত হেয় সদাপ্রভুর সামেন যুদ্ধ করেত যাও
২১ এবং িতিন যতিদন তঁার শত্রুেদরেক িনেজর কাছ েথেক
অিধকারচু্যত না কেরন, ততিদন যিদ েতামরা প্রেত্যেক সিজ্জত
হেয় সদাপ্রভুর সামেন যদর্ন পার হও ২২ এবং েদশ সদাপ্রভুর
বশীভূত হয়, তখন েতামরা িফের আসেব এবং সদাপ্রভুর ও
ইস্রােয়েলর কােছ িনেদর্ াষ হেব, আর সদাপ্রভুর সামেন েতামরা
এই েদেশর অিধকারী হেব। ২৩ িকন্তু যিদ েতমন না কর, তেব
েদখ, েতামরা সদাপ্রভুর কােছ পাপ করেল এবং িনশ্চয় েজেনা,
েতামােদর পাপ েতামােদরেক ধরেব। ২৪ েতামরা িনেজেদর
বালকবািলকােদর জন্য শহর ও েভড়ােদর জন্য বাথান ৈতরী কর
এবং িনেজেদর কথামত কাজ কর।” ২৫ তখন গাদ সন্তানরা ও
রূেবণ সন্তানরা েমািশেক বলল, “আমােদর প্রভু েয আেদশ
করেলন, আপনার দাস আমরা তাই করব। ২৬ আমােদর
বালকবািলকারা, আমােদর স্ত্রীেলােকরা, আমােদর পালগুিল ও
আমােদর সমস্ত পশুধন এখােন িগিলয়েদর শহরগুিলেত থাকেব।
২৭ আর আমােদর প্রভুর বাক্য অনুসাের আপনার এই দােসরা,
সিজ্জত প্রেত্যক জন যুদ্ধ করেত সদাপ্রভুেক পার হেয় যােব।”
২৮ তখন েমািশ তােদর িবষেয় ইলীয়াসর যাজকেক, নূেনর েছেল
িযেহাশূয়েক ও ইস্রােয়ল সন্তানেদর বংশগুিলর পূবর্পুরুষেদর
েনতােক আেদশ করেলন। ২৯ েমািশ তােদরেক বলেলন, “গাদ
সন্তানরা ও রূেবণ সন্তানরা, যুেদ্ধর জন্য সিজ্জত প্রেত্যক জন
যিদ েতামােদর সেঙ্গ সদাপ্রভুর সামেন যদর্ন পার হয়, তেব
েতামােদর সামেন েদশ বশীভূত হওয়ার পর েতামরা অিধকােরর
জন্য তােদরেক িগিলয়দ েদশ েদেব। ৩০ িকন্তু যিদ তারা সিজ্জত
হেয় েতামােদর সেঙ্গ পার না হয়, তেব তারা েতামােদর মেধ্য
কনান েদেশর অিধকার পােব।” ৩১ পের গাদ সন্তানরা ও রূেবণ
সন্তানরা উত্তর িদল, “সদাপ্রভু আপনার এই দাসেদরেক যা
বেলেছন, আমরা তাই করব। ৩২ আমরা সিজ্জত হেয় সদাপ্রভুর
সামেন পার হেয় কনান েদেশ যাব; আর যদর্ েনর পূবর্পাের
আমােদর অিধকার িনিদর্ ষ্ট হেয় রইল।” ৩৩ পের েমািশ তােদরেক,
অথর্াৎ গাদ সন্তানেদরেক, রূেবণ সন্তানেদরেক ও েযােষেফর
েছেল মনঃিশর অেধর্ক বংশেক ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর
রাজ্য ও বাশেনর রাজা ওেগর রাজ্য, েসই েদশ, পিরসীমা সেমত
েসখানকার শহরগুিল অথর্াৎ েদেশর চারিদেকর শহরগুিল
িদেলন। ৩৪ গাদ সন্তানরা দীেবান, অটােরাৎ, অেরােয়র,

৩৫ অটেরাত েশাফন, যােসর, যগিবহ, ৩৬ ৈবৎ-িনম্রা ও ৈবৎ-
হারণ, এইসব েদওয়ােল েঘরা শহর ও েমষবাথান ৈতরী করল।
৩৭ রূেবন সন্তানরা িহষেবান, ইিলয়ালী ও িকিরয়াথিয়ম ৩৮ নেবা
ও বাল্-িমেয়ান (তােদর নাম পের পিরবতর্ ন হেয়েছ) এবং িসবমা
এইসব শহর ৈতরী কের অন্য নাম রাখল। ৩৯ মনঃিশর েছেল
মাখীেরর সন্তানরা িগিলয়েদ িগেয় তা দখল করল এবং েসই
স্থােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদরেক অিধকারচু্যত করল।
৪০ তখন েমািশ মনঃিশর েছেল মাখীরেক িগিলয়দ িদেলন এবং
েস েসখােন বাস করল। ৪১ মনঃিশর সন্তান যায়ীর িগেয়
েসখানকার গ্রামগুিল দখল করল এবং তােদর নাম হেব্বাৎ-
যায়ীর [যায়ীেরর গ্রামগুিল] রাখল। ৪২ েনাবহ িগেয় কনাৎ ও
তার গ্রামগুিল দখল করল এবং িনেজর নাম অনুসাের তার নাম
েনাবহ রাখল।

ইস্রােয়লীয়েদর উত্তরণ স্থানগুিলর নাম।

ইস্রােয়ল সন্তানরা েমািশর ও হােরােণর অধীেন
িনেজেদর ৈসন্যেশ্রণী অনুসাের িমশর েদশ েথেক েবর

হেয় আসল, তােদর উত্তরণ স্থানগুিলর িববরণ এই। ২ েমািশ
সদাপ্রভুর আেদেশ তােদর যাত্রা অনুসাের েসই উত্তরণ
স্থানগুিলর বণর্না এই। ৩ প্রথম মােস, প্রথম মােসর পেনেরা িদেন
তারা রািমেষষ েথেক চেল েগল; িনস্তারপেবর্র পেরর িদন
ইস্রােয়ল সন্তানরা িমশরীয় সমস্ত েলােকর সাক্ষােৎ প্রকােশ্য েবর
হল। ৪ েসই সমেয় িমশরীেয়রা, তােদর মেধ্য যােদরেক সদাপ্রভু
আঘাত কেরিছেলন, েসই সমস্ত প্রথমজাতেক কবর িদিচ্ছল;
আর সদাপ্রভু তােদর েদবতােদরেকও শািস্ত িদেয়িছেলন।
৫ রািমেষষ েথেক যাত্রা কের ইস্রােয়ল সন্তানরা সুেক্কােত িশিবর
স্থাপন করল। ৬ সুেক্কাৎ েথেক যাত্রা কের মরুভূিমর সীমানায়
অবিস্থত এথেম িশিবর স্থাপন করল। ৭ এথম েথেক যাত্রা কের
বাল-সেফােনর সামেন অবিস্থত পী-হহীেরােত িফের িমগেদােলর
সামেন িশিবর স্থাপন করল। ৮ হহীেরােতর সামেন েথেক যাত্রা
কের সমুেদ্রর মেধ্য িদেয় মরুভূিমেত প্রেবশ করল এবং এথম
মরুভূিমেত িতন িদেনর পথ িগেয় মারােত িশিবর স্থাপন করল।
৯ মারা েথেক যাত্রা কের এলীেম উপিস্থত হল; এলীেম জেলর
বােরািট উনুই ও সত্তরিট েখজরু গাছ িছল; তারা েসখােন িশিবর
স্থাপন করল। ১০ এলীম েথেক যাত্রা কের সূফসাগেরর কােছ
িশিবর স্থাপন করল। ১১ সূফসাগর েথেক যাত্রা কের সীন
মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন করল। ১২ সীন মরুভূিম েথেক যাত্রা
কের দপ্কােত িশিবর স্থাপন করল। ১৩ দপকা েথেক যাত্রা কের
আলূেশ িশিবর স্থাপন করল। ১৪ আলূশ েথেক যাত্রা কের
রফীদীেম িশিবর স্থাপন করল; েসখােন েলােকেদর পান করার
জল িছল না। ১৫ তারা রফীদীম েথেক যাত্রা কের সীনয়
মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন করল। ১৬ সীনয় মরুভূিম েথেক যাত্রা
কের িকেব্রাৎ হত্তাবােত িশিবর স্থাপন করল। ১৭ িকেব্রাৎ হত্তাবা
েথেক যাত্রা কের হৎেসেরােত িশিবর স্থাপন করল। ১৮ হৎেসেরাৎ
েথেক যাত্রা কের িরৎমােত িশিবর স্থাপন করল। ১৯ িরৎমা েথেক
যাত্রা কের িরেম্মাণ েপরেস িশিবর স্থাপন করল। ২০ িরেম্মাণ
েপরস েথেক যাত্রা কের িলব্নােত িশিবর স্থাপন করল।
২১ িলব্না েথেক যাত্রা কের িরস্সােত িশিবর স্থাপন করল।
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২২ িরস্সা েথেক যাত্রা কের কেহলাথায় িশিবর স্থাপন করল।
২৩ কেহলাথা েথেক যাত্রা কের েশফর পবর্েত িশিবর স্থাপন
করল। ২৪ েশফর পবর্ত েথেক যাত্রা কের হরাদােত িশিবর স্থাপন
করল। ২৫ হরাদা েথেক যাত্রা কের মেখেলােত িশিবর স্থাপন
করল। ২৬ মেখেলাৎ েথেক যাত্রা কের তহেত িশিবর স্থাপন
করল। ২৭ তহৎ েথেক যাত্রা কের েতরেহ িশিবর স্থাপন করল।
২৮ েতরহ েথেক যাত্রা কের িমৎকােত িশিবর স্থাপন করল।
২৯ িমৎকা েথেক যাত্রা কের হেশ্মানােত িশিবর স্থাপন করল।
৩০ হেশ্মানা েথেক যাত্রা কের েমােষেরােত িশিবর স্থাপন করল।
৩১ েমােষেরাৎ েথেক যাত্রা কের বেন-য়াকেন িশিবর স্থাপন
করল। ৩২ বেন-য়াকন েথেক যাত্রা কের েহার্-হিগদ্গেদ িশিবর
স্থাপন করল। ৩৩ েহার্-হিগদ্গদ েথেক যাত্রা কের যট্ বাথােত
িশিবর স্থাপন করল। ৩৪ যট-বাথা েথেক যাত্রা কের অেব্রাণােত
িশিবর স্থাপন করল। ৩৫ অেব্রাণা েথেক যাত্রা কের ইৎিসেয়ান
েগবের িশিবর স্থাপন করল। ৩৬ ইৎিসেয়ান েগবর েথেক যাত্রা
কের িসন মরুভূিমেত অথর্াৎ কােদেশ িশিবর স্থাপন করল।
৩৭ কােদশ েথেক যাত্রা কের ইেদাম েদেশর েশেষ অবিস্থত েহার
পবর্েত িশিবর স্থাপন করল। ৩৮ হােরাণ যাজক সদাপ্রভুর আেদশ
অনুসাের েহার পবর্েত উেঠ িমশর েথেক ইস্রােয়ল সন্তানেদর েবর
হবার চিল্লশ বছেরর পঞ্চম মােস, েসই মােসর প্রথম িদেন
েসখােন মারা েগেলন। ৩৯ েহার পবর্েত হােরােণর মৃতু্যর সময় তঁার
একেশা েতইশ বছর বয়স হেয়িছল। ৪০ কনান েদেশর দিক্ষণ
অঞ্চেল বসবাসকারী কনানীয় অরােদর রাজা ইস্রােয়ল
সন্তানেদর আসার খবর শুনেলন। ৪১ তারা েহার পবর্ত েথেক
যাত্রা কের সেল্মানােত িশিবর স্থাপন করল। ৪২ সলেমানা েথেক
যাত্রা কের পূেনােন িশিবর স্থাপন করল। ৪৩ পূেনান েথেক যাত্রা
কের ওেবােত িশিবর স্থাপন করল। ৪৪ ওেবাৎ েথেক যাত্রা কের
েমায়ােবর প্রান্তিস্থত ইয়ী-অবারীেম িশিবর স্থাপন করল।
৪৫ ইয়ীম েথেক যাত্রা কের দীেবান-গােদ িশিবর স্থাপন করল।
৪৬ দীেবান-গাদ েথেক যাত্রা কের অলেমান-িদব্লাথিয়েম িশিবর
স্থাপন করল। ৪৭ অলেমান-িদব্লাথিয়ম েথেক যাত্রা কের নেবার
সামেন অবিস্থত পবর্তময় অবারীম অঞ্চেল িশিবর স্থাপন করল।
৪৮ পবর্তময় অবারীম অঞ্চল েথেক যাত্রা কের িযরীেহার পােশ
যদর্ েনর কােছ অবিস্থত েমায়ােবর উপভূিমেত িশিবর স্থাপন
করল। ৪৯ েসখােন যদর্ েনর কােছ ৈবৎ-িযশীেমাৎ েথেক আেবল-
িশটীম পযর্ন্ত েমায়ােবর উপভূিমেত িশিবর স্থাপন কের থাকল।
৫০ তখন িযরীেহার কাছাকািছ যদর্ েনর পােশ অবিস্থত েমায়ােবর
উপভূিমেত সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ৫১ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘েতামরা যখন যদর্ন পার হেয়
কনান েদেশ উপিস্থত হেব, ৫২ তখন েতামােদর সামেন েথেক েসই
েদেশ বসবাসকারী সবাইেক অিধকারচু্যত করেব এবং তােদর
সমস্ত প্রিতমা েভেঙ্গ েদেব, সমস্ত ছঁােচ ঢালা মূিতর্  নষ্ট করেব ও
সমস্ত উঁচু জায়গাগুিল উেচ্ছদ করেব। ৫৩ েতামরা েসই েদশ
অিধকার কের তার মেধ্য বাস করেব; কারণ আিম অিধকােরর
জন্য েসই েদশ েতামােদরেক িদেয়িছ। ৫৪ েতামরা গুিলবঁােটর
মাধ্যেম িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের েদশ অিধকার ভাগ কের
েনেব; েবিশ েলাকেক েবিশ অংশ ও অল্প েলাকেক অল্প অংশ
েদেব; যার অংশ েযখােন পেড়, তার অংশ েসইখােন হেব;

েতামরা িনেজেদর পূবর্পুরুষেদর বংশ অনুসাের অিধকার পােব।
৫৫ িকন্তু যিদ েতামরা িনেজেদর সামেন েথেক েসই েদেশ
বসবাসকারীেদরেক অিধকারচু্যত না কর, তেব যােদরেক
অবিশষ্ট রাখেব, তারা েতামােদর েচােখ আপিত্তকর এবং
েতামােদর পােশ কঁাটার মত হেব। েতামরা েয ভূিমেত বাস কর
েসখােন তােদর জীবনযাত্রােক কষ্টকর করেব। ৫৬ তখন আিম
তােদর প্রিত যা করব েভেবিছলাম, তা েতামােদর প্রিত করব’।”

কনান েদেশর সীমানা িনধর্ারণ ও ভাগ।

সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক আেদশ দাও, তােদরেক বল, ‘যখন

েতামরা কনান েদেশ প্রেবশ করেব, েতামরা অিধকােরর জন্য েয
েদশ পােব, চারিদেকর সীমানা অনুসাের েসই কনান েদশ।
৩ ইেদােমর কােছ অবিস্থত িসন মরুভূিম েথেক েতামােদর দিক্ষণ
অঞ্চল হেব ও পূবর্িদেক লবণ সমুেদ্রর েশষভাগ েথেক েতামােদর
দিক্ষণ সীমানা হেব। ৪ েতামােদর সীমানা অক্রব্বীম আেরাহণ
পেথর দিক্ষণ িদেক িফের িসন পযর্ন্ত যােব এবং হৎসর-অদের
এেস অেস্মান পযর্ন্ত যােব। ৫ পের ঐ সীমানা অেস্মান েথেক
িমশেরর নদী পযর্ন্ত েবিড়েয় আসেব এবং সমুদ্র পযর্ন্ত এই
সীমানার েশষ হেব। ৬ পিশ্চম সীমানার জন্য মহাসমুদ্র েতামােদর
পেক্ষ থাকল, এটাই েতামােদর পিশ্চম সীমানা হেব। ৭ েতামােদর
উত্তর সীমানা এটা; েতামরা মহাসমুদ্র েথেক িনেজেদর জন্য েহার
পবর্ত লক্ষ্য করেব। ৮ েহার পবর্ত েথেক হমােতর প্রেবশস্থান লক্ষ্য
করেব। েসখান েথেক েসই সীমানা সদাদ পযর্ন্ত ছিড়েয় যােব।
৯ তখন েসই সীমানা িসেফ্রাণ পযর্ন্ত যােব ও হৎসর-ঐনন পযর্ন্ত
ছিড়েয় যােব; এটাই েতামােদর উত্তর সীমানা হেব। ১০ তখন পূবর্
সীমানার জন্য েতামরা হৎসর ঐনন েথেক শফাম লক্ষ্য করেব।
১১ তখন েসই সীমানা শফাম েথেক ঐেনর পূবর্িদক হেয় িরব্লা
পযর্ন্ত েনেম যােব; েস সীমানা েনেম পূবর্িদেক িকেন্নরৎ হ্রেদর তট
পযর্ন্ত যােব। ১২ তখন েসই সীমানা যদর্ন িদেয় যােব এবং লবণ
সমুদ্র পযর্ন্ত ছিড়েয় যােব; চারিদেকর সীমানা অনুসাের এই
েতামােদর েদশ হেব’।” ১৩ তখন েমািশ ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক
এই আেদশ িদেলন, “েয েদশ েতামরা গুিলবঁােটর মাধ্যেম
অিধকার করেব, সদাপ্রভু সােড় নয় বংশেক েয েদশ িদেত
আেদশ কেরেছন এই েসই েদশ। ১৪ কারণ িনেজেদর
পূবর্পুরুষেদর বংশ অনুসাের রূেবণ সন্তানেদর বংশ, িনেজেদর
পূবর্পুরুষেদর বংশ অনুসাের গাদ সন্তানেদর বংশ িনেজর
অিধকার েপেয়েছ ও মনঃিশর অেধর্ক বংশও েপেয়েছ।
১৫ িযরীেহার কােছ অবিস্থত যদর্ েনর পূবর্পাের সূেযর্্যাদেয়র িদেক
েসই আড়াই বংশ িনেজেদর অিধকার েপেয়েছ।” ১৬ সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, ১৭ “যারা েতামােদর অিধকােরর জন্য েদশ
ভাগ কের েদেব, তােদর নাম এই; ইলীয়াসর যাজক ও নূেনর
েছেল িযেহাশূয়। ১৮ েতামরা প্রেত্যক বংশ েথেক একজন কের
েনতােক েদশ ভাগ করার জন্য গ্রহণ করেব। ১৯ েসই ব্যিক্তেদর
নাম এই, িযহূদা বংেশর িযফূিন্নর েছেল কােলব। ২০ িশিমেয়ান
সন্তানেদর বংেশর অম্মীহূেদর েছেল শমূেয়ল। ২১ িবন্যামীন
বংেশর িকেশ্লােনর েছেল ইলীদদ। ২২ দান সন্তানেদর বংশেশর
েনতা যিগ্লর েছেল বুিক্ক। ২৩ েযােষেফর েছেলেদর মেধ্য মনঃিশ
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সন্তানেদর বংেশর েনতা এেফােদর েছেল হন্নীেয়ল। ২৪ ইফ্রিয়ম
সন্তানেদর বংেশর েনতা িশপ্তেনর েছেল কমূেয়ল। ২৫ সবূলূন
সন্তানেদর বংেশর েনতা পণর্েকর েছেল ইলীষাফণ। ২৬ ইষাখর
সন্তানেদর বংেশর েনতা অসসেনর েছেল পিল্টেয়ল। ২৭ আেশর
সন্তানেদর বংেশর েনতা শেলািমর েছেল অহীহূদ। ২৮ নপ্তািল
সন্তানেদর বংেশর েনতা অম্মীহূেদর েছেল পদেহল।” ২৯ কনান
েদেশ ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য অিধকার ভাগ কের িদেত
সদাপ্রভু এইসব েলাকেক আেদশ করেলন।

েলবীয় শহর ও আশ্রয় শহর িনধর্ারণ।

সদাপ্রভু েমায়ােবর উপভূিমেত িযরীেহার কােছ
অবিস্থত যদর্ েন েমািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইস্রােয়ল

সন্তানেদরেক আেদশ কর, েযন তারা িনেজেদর অিধকােরর
অংশ েথেক বাস করার জন্য কতকগুিল শহর েলবীয়েদরেক
েদয়; েতামরা েসইসব শহেরর সেঙ্গ চারিদেকর পশু চড়ােনার
মাঠও েলবীয়েদরেক েদেব। ৩ েলবীেয়রা েসই শহরগুিলেত
বসবাস করেব। েসই পশু চড়ােনার মাঠ তােদর গবািদ পশু,
পশুপাল ও তােদর সমস্ত জীেবর জন্য। ৪ েতামরা শহরগুিলর
েযসব পশু চড়ােনার মাঠ েলবীয়েদরেক েদেব, তার পিরমাণ
শহেরর েদওয়ােলর বাইের চারিদেক হাজার হাত হেব। ৫ েতামরা
শহেরর বাইের তার পূেবর্ সীমানা দইু হাজার হাত, দিক্ষণ সীমানা
দইু হাজার হাত, পিশ্চম সীমানা দইু হাজার হাত ও উত্তর সীমানা
দইু হাজার হাত পিরমাপ করেব; শহরিট মাঝখােন থাকেব।
তােদর জন্য ওটা শহেরর পশু চড়ােনার মাঠ হেব।
৬ হত্যাকারীেদর পালােনার জন্য েয ছয়িট আশ্রয় শহর েতামরা
েদেব, েসইসব এবং েসটা ছাড়া আরও িবয়ািল্লশিট শহর েতামরা
েলবীয়েদরেক েদেব। ৭ েমাট আটচিল্লশিট শহর ও েসইগুিলর
পশু চড়ােনার মাঠ েলবীয়েদরেক েদেব। ৮ ইস্রােয়ল সন্তানেদর
অিধকার েথেক েসই সমস্ত শহর েদবার সমেয় েতামরা েবিশ
েথেক েবিশ ও অল্প েথেক অল্প েনেব; প্রেত্যক বংশ িনেজর
পাওয়া অিধকার অনুসাের কতকগুিল শহর েলবীয়েদরেক
েদেব।” ৯ সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, ১০ “তুিম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘যখন েতামরা যদর্ন পার হেয়
কনান েদেশ উপিস্থত হেব, ১১ তখন েতামােদর আশ্রয় শহর
হবার জন্য কতকগুিল শহর িনধর্ারণ করেব; েয জন
অিনচ্ছাকৃতভােব কারও প্রাণ নষ্ট কের, এমন হত্যাকারী েযন
েসখােন পািলেয় েযেত পাের। ১২ তার ফেল েসই সব শহর
প্রিতেশাধ দাতার হাত েথেক েতামােদর আশ্রয়স্থান হেব; েযন
হত্যাকারী িবচােরর জন্য মণ্ডলীর সামেন উপিস্থত হবার আেগ
মারা না যায়। ১৩ েতামরা েয সব শহর েদেব, তার মেধ্য ছয়িট
আশ্রয় শহর হেব। ১৪ েতামরা যদর্ েনর পূবর্ িদেক িতনিট শহর ও
কনান েদেশ িতনিট শহর েদেব; েসগুিল আশ্রয় শহর হেব।
১৫ ইস্রােয়ল সন্তানেদর জন্য এবং তােদর মেধ্য বসবাসীকারী ও
িবেদশীর জন্য এই ছয়িট শহর আশ্রয়স্থান হেব; েযন েকউ
অিনচ্ছাকৃতভােব মানুষেক হত্যা করেল েসখােন পালােত পাের।
১৬ িকন্তু যিদ েকউ েলাহার অস্ত্র িদেয় কাউেকও এমন আঘাত
কের েয, তােত েস মারা যায়, তেব েসই ব্যিক্ত নরহত্যাকারী; েসই
নরহত্যাকারীর অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব। ১৭ যিদ েকান অিভযুক্ত

ব্যিক্ত কাউেক এমন পাথর হােত িনেয় আঘাত কের ও তােত েস
মারা যায়, তেব েস নরহত্যাকারী, েসই নরহত্যাকারীর অবশ্যই
প্রাণদণ্ড হইেব। ১৮ িকংবা যিদ অিভযুক্ত ব্যিক্ত এমন েকান
কােঠর বস্তু হােত িনেয় কাউেকও আঘাত কের, আর তােত েস
মারা যায়, তেব েস নরহত্যাকারী; েসই নরহত্যাকারীর অবশ্যই
প্রাণদণ্ড হেব। ১৯ রেক্তর প্রিতেশাধদাতা িনেজ নরহত্যাকারীেক
হত্যা করেব; তার েদখা েপেলই তােক হত্যা করেব। ২০ আর যিদ
েকােনা অিভযুক্ত ব্যিক্ত ঘৃণা কের কাউেক আঘাত কের, িকংবা
লক্ষ্য কের তার উপের অস্ত্র েছঁােড় ও তােত েস মারা যায়;
২১ িকংবা শত্রুতা কের যিদ েকউ কাউেকও িনেজর হােত আঘাত
কের ও তােত েস মারা যায়; তেব েয তােক আঘাত কেরেছ, তার
অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব; েস নরহত্যাকারী; রেক্তর প্রিতেশাধদাতা
তার েদখা েপেলই েসই নরহত্যাকারীেক হত্যা করেব। ২২ িকন্তু
যিদ শত্রুতা ছাড়া হঠাৎ েকউ কাউেকও আঘাত কের, িকংবা
লক্ষ্য না কের তার গােয় অস্ত্র েছঁােড়, ২৩ িকংবা েযটা িদেয় মারা
েযেত পাের, এমন পাথর কারও উপের না েদেখ েফেল, আর
তােতই েস মারা যায়, অথচ েস তার শত্রু বা ক্ষিত চাওয়ার েলাক
িছল না; ২৪ তেব মণ্ডলী েসই নরহত্যাকারীর এবং রেক্তর
প্রিতেশাধ দাতার িবষেয় এইসব িবচারমেত িবচার করেব;
২৫ আর মণ্ডলী রেক্তর প্রিতেশাধদাতার হাত েথেক েসই
নরহত্যাকারীেক উদ্ধার করেব এবং েস েযখােন পািলেয়িছল,
তােদর েসই আশ্রয় শহের মণ্ডলী তােক পুনরায় েপৗঁেছ েদেব;
আর েয পযর্ন্ত পিবত্র েতেল অিভিষক্ত মহাযাজেকর মৃতু্য না হয়,
ততিদন েস েসই শহের থাকেব। ২৬ িকন্তু েসই নরহত্যাকারী েয
আশ্রয় শহের পািলেয় েগেছ, েকান সমেয় যিদ তার সীমানার
বাইের আেস ২৭ এবং রেক্তর প্রিতেশাধদাতা আশ্রয় শহেরর
সীমানার বাইের তােক পায়, তেব েসই রেক্ত প্রিতেশাধদাতা তােক
হত্যা করেলও রক্তপােতর অপরাধী হেব না। ২৮ কারণ
মহাযাজেকর মৃতু্য পযর্ন্ত তার আশ্রয় শহের থাকা উিচত িছল;
িকন্তু মহাযাজেকর মৃতু্য হওয়ার পর েসই নরহত্যাকারী তার
অিধকার ভূিমেত িফের েযেত পারেব। ২৯ েতামােদর
বংশপরম্পরা অনুসাের এই সমস্ত েতামােদর পেক্ষ িবচােরর
িনয়ম েসই সমস্ত জায়গায় েযখােন েতামরা বসবাস কর। ৩০ েয
ব্যিক্ত েকান েলাকেক হত্যা কের, েসই নরহত্যাকারী সাক্ষীেদর
কথায় হত হেব; িকন্তু েকান েলােকর িবরুেদ্ধ একমাত্র সাক্ষীর
সাক্ষ্য প্রাণদেণ্ডর জন্য গ্রহণ করা হেব না। ৩১ আর প্রাণদেণ্ডর
অপরাধী নরহত্যাকারীর প্রােণর জন্য েতামরা েকান প্রায়িশ্চত্ত
গ্রহণ করেব না; তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হেব। ৩২ েয েকউ তার
আশ্রয় শহের পািলেয় েগেছ, েস েযন যাজেকর মৃতু্যর আেগ
পুনরায় েদেশ এেস বাস করেত পায়, এই জন্য তার েথেক েকান
প্রায়িশ্চত্ত গ্রহণ করেব না। ৩৩ এইভােব েতামরা িনেজেদর
বসবাসকারী েদশ অপিবত্র করেব না; কারণ রক্ত েদশেক
অপিবত্র কের এবং েসখােন েয রক্তপাত হয়, তার জন্য
রক্তপাতীর রক্তপাত ছাড়া েদেশর প্রায়িশ্চত্ত হেত পাের না।
৩৪ েতামরা েয েদশ অিধকার করেব ও যার মেধ্য আিম বাস
কির, তুিম তা অশুিচ করেব না; কারণ আিম সদপ্রভু ইস্রােয়ল
সন্তানেদর মেধ্য বাস কির’।”
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৩৬

বাবার সম্পিত্তর উত্তরািধকািরণীর িনয়ম।

তখন েযােষফ সন্তানেদর েগাষ্ঠীগুিলর মেধ্য মনঃিশর
নািত মাখীেরর েছেল িগিলয়েদর সন্তানেদর েগাষ্ঠীর

বংশধরেদর েনতারা এেস েমািশর ও েনতােদর সামেন, ইস্রােয়ল
সন্তানেদর পূবর্পুরুেষর েনতােদর সামেন, কথা বলেলন। ২ তঁারা
বলেলন, “সদাপ্রভু গুিলবঁােটর মাধ্যেম অিধকােরর জন্য
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক েদশ িদেত আমার প্রভুেক আেদশ
কেরেছন এবং আপিন আমােদর ভাই সলফােদর অিধকার তঁার
েমেয়েদরেক েদবার আেদশ সদাপ্রভুর েথেক েপেয়েছন। ৩ িকন্তু
ইস্রােয়ল সন্তানেদর অন্য েকান বংেশর সন্তানেদর মেধ্য কারও
সেঙ্গ যিদ তােদর িবেয় হয়, তেব আমােদর বাবার অিধকার
েথেক তােদর অিধকার কাটা যােব ও তারা েয বংেশ যােব, েসই
বংেশর অিধকাের তা যুক্ত হেব। এইভােব তা আমােদর
অিধকােরর অংশ েথেক কাটা যােব। ৪ আর যখন ইস্রােয়ল
সন্তােনর জয়ন্তী বছর উপিস্থত হেব, তখন তারা যােদর সেঙ্গ যুক্ত
হেয়েছ, েসই বংেশর অিধকাের তােদর অিধকার যুক্ত হেব।
এইভােব আমােদর বাবার বংেশর অিধকার েথেক তােদর
অিধকার কাটা যােব।” ৫ তখন েমািশ সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের
ইস্রােয়ল সন্তানেদর আেদশ করেলন, বলেলন, “েযােষেফর

সন্তানেদর বংশ িঠকই বলেছ। ৬ সদাপ্রভু সলফােদর েমেয়েদর
িবষেয় এই আেদশ করেছন, তারা যােক মেনানীত করেব, তােক
িবেয় করেত পারেব; িকন্তু শুধু িনেজেদর বাবার বংেশর েকান
েগাষ্ঠীর মেধ্য িবেয় করেব। ৭ এইভােব ইস্রােয়ল সন্তােনর
অিধকার এক বংশ েথেক অন্য বংেশ যােব না। ইস্রােয়ল সন্তানরা
প্রেত্যেক িনেজেদর বাবার বংেশর অিধকাের অন্তভুর্ ক্ত থাকেব।
৮ ইস্রােয়ল সন্তানেদর প্রেত্যক েমেয় েয তার বংেশর অিধকার
েপেয়েছ েস অবশ্যই তার বাবার বংেশর কাউেক িবেয় করেব।
এর জন্য প্রেত্যক ইস্রােয়ল সন্তান িনেজেদর পূবর্পুরুেষর
অিধকার েভাগ কের। ৯ এইভােব এক বংশ েথেক অন্য বংেশ
অিধকার পিরবতর্ ন হেব না, কারণ ইস্রােয়ল সন্তােনর প্রেত্যক
বংশ িনেজেদর অিধকাের অন্তভুর্ ক্ত থাকেব।” ১০ েমািশেক
সদাপ্রভু েযমন আেদশ িদেলন, সলফােদর েমেয়রা েতমন কাজ
করল। ১১ তার ফেল মহলা, িতসর্া, হগ্লা, িমল্কা ও েনায়া,
সলফােদর এই েমেয়রা মনঃিশর সন্তানেদর িবেয় করল।
১২ েযােষেফর েছেল মনঃিশর সন্তানেদর েগাষ্ঠীর মেধ্য তােদর
িবেয় হল; তােত তােদর অিধকার তােদর বাবার েগাষ্ঠীর
সম্পকর্ীয় বংেশই থাকল। ১৩ সদাপ্রভু িযরীেহার কােছ অবিস্থত
যদর্ েনর পােশ েমায়ােবর উপভূিমেত েমািশর মাধ্যেম ইস্রােয়ল
সন্তানেদরেক এই সমস্ত আেদশ ও িবচােরর আজ্ঞা িদেলন।
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িদ্বতীয় িববরণ

মরুভূিমেত ইস্রােয়লীয়েদর ইিতহাস।

যদর্ েনর পূবর্ পাের অবিস্থত মরুভূিমেত, সূেফর
িবপরীেত অরাবা উপত্যকায়, পারণ, েতাফল, লাবন,

হৎেসেরাৎ ও দীষাহেবর মাঝখােন েমািশ সমস্ত ইস্রােয়লেক এই
সব কথাগুিল বলেলন। ২ েসয়ীর পবর্ত িদেয় েহােরব েথেক
কােদশ বেণর্য় পযর্ন্ত েযেত এগােরা িদন লােগ। ৩ সদাপ্রভু েয সব
কথা ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক বলেত েমািশেক আেদশ
িদেয়িছেলন, েসই অনুযায়ী েমািশ চিল্লশ বছেরর এগােরা মােসর
প্রথম িদেন তােদরেক বলেলন। ৪ পের িতিন ইেমারীয়েদর রাজা
সীেহানেক, িযিন িহষ্েবােন বাস করেতন এবং বাশেনর রাজা
ওগেক, িযিন ইিদ্রয়ীর অষ্টােরােত বাস করেতন তােদরেক আঘাত
করেলন। ৫ যদর্ েনর পূবর্ পাের েমায়াব েদেশ েমািশ এই ব্যবস্থা
ব্যাখ্যা করেত লাগেলন; িতিন বলেলন, ৬ “আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু েহােরেব আমােদরেক বেলিছেলন, ‘েতামরা এই পবর্েত
অেনক িদন বাস কেরছ; ৭ েতামােদর যাত্রা শুরু কর,
ইেমারীয়েদর পাবর্ত্য অঞ্চেল এবং তার কাছাকািছ সব জায়গায়,
অরাবা উপত্যকায়, পাহাড় অঞ্চেল, নীচু জায়গায়, দিক্ষণ
প্রেদেশ ও সমুদ্রতীের, মহানদী ফরাৎ পযর্ন্ত কনানীয়েদর েদেশ ও
িলবােনােন প্রেবশ কর। ৮ েদখ, আিম েসই েদশ েতামােদর
সামেন িদেয়িছ; েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক ও
যােকাবেক এবং তােদর পরবতর্ী বংশেক েয েদশ িদেত সদাপ্রভু
িদিব্য কেরিছেলন, েতামরা েসই েদেশ িগেয় তা অিধকার কর।’”
৯ েসই সমেয় আিম েতামােদরেক এই কথা বেলিছলাম,
“েতামােদর ভার বহন করা আমার একার পেক্ষ সম্ভব নয়।
১০ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদর বৃিদ্ধ কেরেছন, আর
েদখ, েতামরা আজ আকােশর তারার মত বহুসংখ্যক হেয়ছ;
১১ েতামরা েযমন আছ, েতামােদর পূবর্পুরুষ ঈশ্বর সদাপ্রভু তা
েথেক েতামােদর আরও হাজার গুণ বৃিদ্ধ করুন, আর
েতামােদরেক েযমন বেলেছন, েসরকম আশীবর্াদ করুন।
১২ েকমন কের আিম একা েতামােদর েবাঝা, েতামােদর ভার ও
েতামােদর িববাদ সহ্য করেত পাির? ১৩ েতামরা িনেজেদর
বংেশর মেধ্য জ্ঞানবান, বুিদ্ধমান্ ও পিরিচত েলাকেদরেক
মেনানীত কর, আিম তােদরেক েতামােদর প্রধান িহসােব িনযুক্ত
করব।” ১৪ েতামরা আমােক উত্তর িদেয় বলেল, “তুিম যা বলছ,
তাই করা ভাল।” ১৫ তাই আিম েতামােদর বংশগুিলর প্রধান,
জ্ঞানবান ও পিরিচত েলাকেদরেক গ্রহণ কের এবং েতামােদর
উপের প্রধান, েতামােদর বংশ অনুযায়ী সহস্রপিত, শতপিত,
পঞ্চাশৎপিত, দশপিত ও কম্মর্চারী কের িনযুক্ত করলাম। ১৬ আর
েসইসমেয় েতামােদর িবচারকতর্ ােদরেক আিম এই আেদশ

করলাম, “েতামরা েতামােদর ভাইেদর িববােদর কথা েশান এবং
একজন েলাক ও তার ভাই এবং তার সঙ্গী িবেদশীর মেধ্য ন্যায়
িবচার কেরা। ১৭ েতামরা িবচাের কারও পক্ষপাত করেব না;
সমানভােব েছাট ও মহান উভেয়র কথা শুনেব; মানুেষর মুখ
েদেখ ভয় করেব না, কারণ িবচার ঈশ্বেরর এবং েয ঘটনা
েতামােদর পেক্ষ কিঠন, তা আমার কােছ আনেব, আিম তা
শুনব।” ১৮ েসই সমেয় আিম েতামােদরেক েয সব কাজ করেত
হেব েসই িবষেয় আেদশ িদেয়িছলাম। ১৯ পের আমরা আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের েহােরব েথেক চেল েগলাম
এবং ইেমারীয়েদর পাহািড় েদেশ যাবার পেথ েতামরা েসই েয
িবশাল ও ভয়ঙ্কর মরুভূিম েদেখছ, তার মেধ্য িদেয় যাত্রা কের
কােদশ বেণর্েয় েপৗঁছালাম। ২০ পের আিম েতামােদরেক বললাম,
“আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােদরেক েয েদশ িদেচ্ছন,
ইেমারীয়েদর েসই পাহািড় েদেশ েতামরা েপৗঁছােল। ২১ েদখ,
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েসই েদশ েতামার সামেন িদেয়েছন; তুিম
িনেজর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা অনুসাের উেঠ ওটা
অিধকার কর; ভয় েপয় না ও িনরাশ হেয়া না।” ২২ তখন েতামরা
সবাই আমার কােছ এেস বলেল, “আেগ আমরা েস জায়গায়
েলাক পাঠাই; তারা আমােদর জন্য েদশ খুঁেজ েবর করুক এবং
আমােদরেক েকান্ পথ িদেয় উেঠ েযেত হেব ও েকান্ েকান্
শহের আসেত হেব, তার খবর িনেয় আসুক।” ২৩ তখন আিম েস
কথায় সন্তুষ্ট হেয় েতামােদর প্রেত্যক বংশ েথেক এক জন কের
বার জনেক িনলাম। ২৪ পের তারা পাবর্ত্য অঞ্চেল িগেয় উঠল
এবং ইেষ্কাল উপত্যকায় এেস েসই েদেশর েখঁাজ করল। ২৫ আর
েসই েদেশর কতগুেলা ফল হােত িনেয় আমােদর কােছ এেস
খবর িদল, বলল, “আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােদরেক েয
েদশ িদেচ্ছন, েসটা ভােলা।” ২৬ তবুও েতামরা েসই জায়গায়
েযেত রািজ হেল না; িকন্তু েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদেশর
িবেরািধতা করেল; ২৭ িনেজেদর তঁাবুেত অিভেযাগ কের বলেল,
“সদাপ্রভু আমােদরেক ঘৃণা করেলন বেলই িতিন আমােদরেক
িমশর েদশ েথেক েবর কের আনেলন েযন আমরা ইেমারীয়েদর
হােত পরািজত হই। ২৮ আমরা েকাথায় েযেত পাির? আমােদর
ভাইেয়রা আমােদর মন গিলেয় িদল, বলল, ‘আমােদর েথেক েস
জািত মহৎ ও উচ্চ এবং শহরগুেলা অেনক বড় ও আকাশ পযর্ন্ত
েদওয়ােল েঘরা; আরও েস জায়গায় আমরা অনাকীয়েদর
েছেলেদরেকও েদেখিছ।’” ২৯ তখন আিম েতামােদরেক বললাম,
“ভয় কর না, তােদর েথেক ভীত হেয়া না। ৩০ েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু িযিন েতামােদর আেগ আেগ যান, িতিন িমশর েদেশ
েতামােদর েচােখর সামেন েতামােদর জন্য েয সব কাজ
কেরিছেলন, েসই অনুযায়ী েতামােদর জন্য যুদ্ধ করেবন। ৩১ এই
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মরুভূিমেতও তুিম েসরকম েদেখছ; েযমন বাবা িনেজর েছেলেক
বহন কের, েতমিন এই জায়গায় েতামােদর আসা পযর্ন্ত েয
রাস্তায় েতামরা এেসছ, েসই সব রাস্তায় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােক বহন কেরেছন।” ৩২ িকন্তু এই কথায় েতামরা িনেজেদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুেত িবশ্বাস করেল না, ৩৩ িযিন েতামােদর তঁাবু
রাখার জায়গা েখঁাজ করেত যাওয়ার সময় েতামােদর আেগ
আেগ িগেয় রােত আগুেনর মাধ্যেম ও িদেন েমেঘর মাধ্যেম
েতামরা েকান পেথ যােব েসই রাস্তা েদখােতন। ৩৪ সদাপ্রভু
েতামােদর কথার আওয়াজ শুেন েরেগ েগেলন ও এই িদিব্য
করেলন, ৩৫ “আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক েয েদশ িদেত
শপথ কেরিছ, এই দষু্ট বংশীয় মানুষেদর মেধ্য েকউই েসই ভােলা
েদশ েদখেত পােব না, ৩৬ েকবল িযফূিন্নর েছেল কােলব তা
েদখেব এবং েস েয জায়গায় পা িদেয়েছ; েসই ভূিম আিম তােক
ও তার েছেলেমেয়েক েদব; কারণ েস পুেরাপুিরভােব সদাপ্রভুর
অনুসরণ কেরেছ।” ৩৭ সদাপ্রভু েতামােদর জেন্য আমার প্রিতও
েরেগ েগেলন, িতিন আমােক এই কথা বলেলন, “তুিমও েস
জায়গায় েযও না। ৩৮ েতামার সামেন দঁািড়েয় থাকা নূেনর েছেল
িযেহাশূয় েসই েদেশ যােব; তুিম তােকই আশ্বাস দাও, কারণ েস
ইস্রােয়লেক তা অিধকােরর জন্য েনতৃত্ব েদেব। ৩৯ আর এরা
িশকার হেব, এই কথা েতামরা িনেজেদর েয েছেলেদর িবষেয়
বলেল এবং েতামােদর েয েছেলেমেয়েদর ভাল মন্দ জ্ঞান আজ
পযর্ন্ত হয়িন, তারাই েসই জায়গায় যােব; তােদরেকই আিম েসই
েদশ েদব এবং তারাই তা অিধকার করেব। ৪০ িকন্তু েতামরা
েফর, সূফসাগেরর পথ িদেয় মরুভূিমেত যাও।” ৪১ তখন েতামরা
উত্তর কের আমােক বলেল, “আমরা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
কেরিছ; আমরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ
অনুসাের উেঠ িগেয় যুদ্ধ করব।” পের েতামরা প্রেত্যক জন
যুেদ্ধর অেস্ত্র সিজ্জত হেল এবং পাবর্ত্য অঞ্চেল আক্রমণ করার
জন্য প্রস্তুত হেল। ৪২ তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “তুিম
তােদরেক বল, েতামরা যুদ্ধ করেত েযও না, কারণ আিম
েতামােদর মাঝখােন েনই; যিদ শত্রুেদর সামেন আহত হও।”
৪৩ আিম েতামােদরেক েসই কথা বললাম, িকন্তু েতামরা েস
কথায় কান িদেল না; বরং সদাপ্রভুর আেদেশর িবরুদ্ধাচারণ
কের ও দঃুসাহসী হেয় পবর্েত উঠিছেল। ৪৪ আর েসই পাহাড়
িনবাসী ইেমারীেয়রা েতামােদর িবরুেদ্ধ েবর হেয়, েমৗমািছ েযমন
কের, েতমিন েতামােদরেক তাড়া করল এবং েসয়ীের হমর্া পযর্ন্ত
আঘাত করল। ৪৫ তখন েতামরা িফের আসেল ও সদাপ্রভুর
কােছ কঁাদেল; িকন্তু সদাপ্রভু েতামােদর আওয়ােজ কান িদেলন
না, েতামােদর কথায় মেনােযাগ িদেলন না। ৪৬ সুতরাং েতামােদর
বসবােসর সময় অনুসাের কােদেশ অেনক িদন থাকেল।

তখন সদাপ্রভু আমােক েযমন বেলিছেলন, েসই
অনুযায়ী আমরা িফের সূফসাগেরর পেথ মরুভূিমর

মেধ্য িদেয় েগলাম এবং অেনক িদন ধের েসয়ীর পবর্েতর
চািরিদেক ঘুরলাম। ২ পের সদাপ্রভু আমােক বলেলন,
৩ “েতামরা অেনক িদন এই পবর্েতর চািরিদেক ঘুরছ; এখন
উত্তরিদেক যাও। ৪ আর তুিম েলাকেদরেক এই আেদশ দাও,
‘েসয়ীের বসবাসকারী েতামােদর ভাইেদর অথর্াৎ এেষৗ
বংশধরেদর সীমার কাছ িদেয় েতামােদরেক েযেত হেব, আর

তারা েতামােদর েথেক ভয় পােব; অতএব েতামরা খুব সাবধান
হও। ৫ তােদর সেঙ্গ লড়াই েকােরা না, কারণ আিম েতামােদরেক
তােদর েদেশর অংশ েদব না, একটা পা রাখার জিমও েদব না;
কারণ েসয়ীর পবর্ত অিধকােরর জন্য আিম এেষৗেক িদেয়িছ।
৬ েতামরা তােদর কােছ টাকা িদেয় খাবার িকেন খােব ও টাকা
িদেয় জলও িকেন পান করেব। ৭ কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামার হােতর সব কােজ েতামােক আশীবর্াদ কেরেছন; এই
িবশাল মরুভূিমেত েতামার যাত্রাপথ িতিন জােনন; এই চিল্লশ
বছর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ আেছন; েতামার
িকছুরই অভাব হয়িন।’” ৮ তাই আমরা অরাবা রাস্তা েথেক,
এলৎ ও ইৎিসেয়ান েগবর েথেক, েসয়ীের বসবাসীকারী
আমােদর ভাই, এেষৗ বংশধরেদর সামেন িদেয় েগলাম। আর
আমরা েমায়ােবর মরুভূিমর রাস্তা িদেয় েগলাম। ৯ আর সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “তুিম েমায়াবীয়েদরেক কষ্ট িদও না এবং
যুেদ্ধর মাধ্যেম তােদর সেঙ্গ লড়াই কর না; আিম অিধকােরর
জন্য তােদর েদেশর েকােনা অংশ েতামােক েদব না; কারণ আিম
েলােটর বংশধরেদরেক আর্ শহর অিধকার করেত িদেয়িছ।”
১০ (আেগ ঐ জায়গায় এমীেয়রা বাস করত, তারা অনাকীয়েদর
মত মহৎ, অসংখ্য ও দীঘর্কায় জািত। ১১ অনাকীয়েদর মত
তারাও রফায়ীয়েদর মেধ্য গণ্য, িকন্তু েমায়াবীেয়রা তােদরেক
এমীয় বেল। ১২ আর আেগ েহারীেয়রাও েসয়ীের বাস করত,
িকন্তু এেষৗর বংশধেররা তােদরেক তািড়েয় িদল। তােদর সামেন
েথেক ধ্বংস কের তােদর জায়গায় বাস করল; েযমন ইস্রােয়ল
সদাপ্রভুর েদওয়া িনেজর অিধকােরর জায়গায় করল।)
১৩ “এখন েতামরা ওঠ, েসরদ নদী পার হও।” তখন আমরা
েসরদ নদী পার হলাম। ১৪ কােদশ বেণর্য় েথেক েসরদ নদী পার
হওয়া পযর্ন্ত আমােদর যাওয়ার সময় আটিত্রশ বছর েলেগিছল;
েসই সমেয়র মেধ্য বংেশর মধ্য েথেক তখনকার েযাদ্ধারা সবাই
ধ্বংস হল, েযমন সদাপ্রভু তােদর িবষেয় শপথ কেরিছেলন।
১৫ আবার বংেশর মেধ্য েথেক তােদরেক ধ্বংস করার জন্য
সদাপ্রভুর হাত তােদর িবরুেদ্ধ িছল। ১৬ েসই সমস্ত েযাদ্ধা মৃত
েলাকেদর মধ্য েথেক ধ্বংস হেল পর ১৭ সদাপ্রভু আমােক
বলেলন, ১৮ “আজ তুিম েমায়ােবর সীমা অথর্াৎ আর পার হেব;
১৯ যখন তুিম অেম্মােনর েলাকেদর সামেন আেসা, তখন
তােদরেক কষ্ট িদও না, তােদর সেঙ্গ লড়াই কর না; কারণ আিম
েতামােক অিধকার করার জন্য অেম্মােনর েলাকেদর েদেশর
অংশ েদব না, কারণ আিম েলােটর বংশধরেদরেক তা অিধকার
করেত িদেয়িছ।” ২০ েসই েদশও রফায়ীয়েদর েদশ বেল গণ্য;
রফায়ীেয়রা আেগ েস জায়গায় বাস করত; িকন্তু অেম্মানীেয়রা
তােদরেক সম্সুস্মীয় বেল। ২১ তারা অনাকীয়েদর মত মহৎ,
অসংখ্য ও লম্বা এক জািত িছল, িকন্তু সদাপ্রভু ওেদর সামেন
েথেক তােদরেক ধ্বংস করেলন; আর ওরা তােদরেক তািড়েয়
িদেয় তােদর জায়গায় বাস করল। ২২ িতিন েসয়ীর িনবাসী
এেষৗর েলাকেদর জন্যও েসরকম কাজ করেলন, ফেল তােদর
সামেন েথেক েহারীয়েদরেক ধ্বংস করেলন, তােত ওরা
তােদরেক তািড়েয় িদেয় এমন িক আজ পযর্ন্ত তােদর জায়গায়
বাস করেছ। ২৩ আর অব্বীয়রা, যারা ঘসা পযর্ন্ত গ্রামগুেলােত
বাস করত, তােদরেক কেপ্তার েথেক আসা কেপ্তারীেয়রা ধ্বংস
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কের তােদর জায়গায় বাস করল। ২৪ “েতামরা ওঠ, যাও,
অেণর্ান উপত্যকা পার হও; েদখ, আিম িহষেবােনর রাজা
ইেমারীয় সীেহানেক ও তার েদশ েতামার হােত িদলাম; তুিম ওটা
অিধকার করেত শুরু কর ও যুেদ্ধ তার সেঙ্গ লড়াই কর।
২৫ আজ েথেক আিম সমস্ত আকাশমণ্ডেলর নীেচ অবিস্থত
মানুেষর উপের েতামার প্রিত আশঙ্কা ও ভয় স্থাপন করেত শুরু
করব; তারা েতামার িবষেয় শুেন ও েতামার ভেয় কঁাপেব ও ব্যথা
পােব।” ২৬ পের আিম কেদেমাৎ মরুভূিম েথেক িহষেবােনর
রাজা সীেহােনর কােছ দেূতর মাধ্যেম এই শািন্তর বাক্য বেল
পাঠালাম, ২৭ “তুিম িনেজর েদেশর মধ্য িদেয় আমােক েযেত
দাও, আিম রাজপথ ধেরই যাব, ডান িদেক িক বাম িদেক িফরব
না। ২৮ তুিম টাকার িবিনমেয় আমার কােছ খাবার িবিক্র করেব,
যােত আিম েখেত পাির; টাকার িবিনমেয় আমােক জল েদেব,
েযন আিম পান করেত পাির; শুধুমাত্র আমােক পােয় েহঁেট পার
হেত দাও; ২৯ েসয়ীর িনবাসী এেষৗ বংশধেররা ও আর্ িনবাসী
েমায়াবীেয়রাও আমার প্রিত েসরকম কেরেছ।” ৩০ িকন্তু
িহষ্েবােনর রাজা সীেহান তঁার কাছ িদেয় আমােদর েযেত
েদনিন, কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার মন কিঠন করেলন ও
তঁার হৃদয় শক্ত করেলন, েযন েতামার হােত তঁােক পরািজত
কেরন, েযিট িতিন আজ কেরেছন। ৩১ আর সদাপ্রভু আমােক
বলেলন, “েদখ, আিম সীেহানেক ও তঁার েদশেক েতামার সামেন
িদেত শুরু করলাম; তুিমও তার েদশ অিধকার করেত শুরু
কর।” ৩২ তখন সীেহান ও তঁার সমস্ত েলাক আমােদর িবরুেদ্ধ
েবর হেয় যহেস যুদ্ধ করেত আসেলন। ৩৩ আর আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু আমােদর সামেন তঁােক িদেলন এবং আমরা তােক
পরািজত করলাম, আমরা তঁােক, তঁার েছেলেদরেক ও তঁার
েলাকেদরেক আঘাত কের েমের েফললাম। ৩৪ আর েসই সমেয়
তঁার সব শহর িনেয় িনলাম এবং স্ত্রীেলাক ও বালকবািলকা
সেমত সব বসিত শহর সম্পূণর্ ধ্বংস করলাম; কাউেকও বািক
রাখলাম না; ৩৫ শুধু পশুেদরেক ও েয েয শহর িনেয়
িনেয়িছলাম, তার লুটপাট করা িজিনস সব আমরা িনেজেদর
জন্য িনলাম। ৩৬ অেণর্ান উপত্যকার সীমােত অবিস্থত অেরােয়র
েথেক ও উপত্যকার মাঝখােনর শহর েথেক িগিলয়দ পযর্ন্ত সব
শহর আমরা জয় করলাম; আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু সমস্ত
শত্রুেক জয় কের আমােদর সামেন িদেলন। ৩৭ শুধু অেম্মান
বংশধরেদর েদশ, যেব্বাক নদীর পােশ অবিস্থত সব অঞ্চল ও
পবর্তময় েদেশর শহর সব এবং েয সব জায়গায় েযেত আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেষধ কেরিছেলন, েসই সেবর কােছ তুিম েগেল
না।

পের আমরা িফের বাশেনর রাস্তার িদেক েগলাম; তােত
বাশেনর রাজা ওগ আসেলন িতিন ও তঁার সমস্ত েলাক

আক্রমণ করেলন, আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য ইিদ্রয়ীেত
আসেলন। ২ তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “তুিম ওেক ভয়
কর না, কারণ আিম ওেক, ওর সমস্ত েলাকেক ও ওর েদশ
েতামার হােত সমপর্ণ করলাম; তুিম েযমন িহষেবান িনবাসী
ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর প্রিত কেরছ, েতমিন ওর প্রিতও
করেব।” ৩ এভােব আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু বাশেনর রাজা
ওগেক ও তঁার সব েলাকেক আমােদর হােত সমপর্ণ করেলন

এবং আমরা তঁােক আঘাত কের েমের েফললাম, তঁার েকউ
অবিশষ্ট থাকেলা না। ৪ েসই সমেয় আমরা তঁার সব শহর িনেয়
িনলাম; এমন এক শহরও থাকল না, যা তােদর েথেক েনয়িন;
ষাটিট শহর, অেগর্ােবর সব অঞ্চল, বাশেন অবিস্থত ওেগর রাজ্য
িনলাম। ৫ েসই সব শহর উঁচু েদওয়াল, দরজা ও িখেলর মাধ্যেম
সুরিক্ষত িছল; আর েদওয়াল ছাড়া অেনক শহরও িছল।
৬ আমরা িহষেবােনর রাজা সীেহােনর প্রিত েযমন কেরিছলাম,
েসরকম তােদরেক পুেরাপুির ধ্বংস করলাম, স্ত্রীেলাক ও
বালকবািলকা সেমত তােদর সব বসবােসর শহর সম্পূণর্ িবনাশ
করলাম। ৭ িকন্তু তােদর সমস্ত পশু ও শহেরর িজিনসপত্র লুট
কের িনেজেদর জন্য িনলাম। ৮ েসই সমেয় আমরা যদর্ েনর পাের
অবিস্থত ইেমারীয়েদর দইু রাজার কাছ েথেক অেণর্ান উপত্যকা
েথেক হেমর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত সব েদশ িনেয় িনলাম। ৯ (সীেদানীেয়রা
ঐ হেমর্াণেক িসিরেয়াণ বেল এবং ইেমারীেয়রা তঁােক সনীর
বেল।) ১০ আমরা সমভূিমর সব শহর, সল্খা ও ইিদ্রয়ী পযর্ন্ত সব
িগিলয়দ এবং পুেরা বাশন, বাশেন অবিস্থত ওগ রােজ্যর
শহরগুিল িনেয় িনলাম। ১১ (ফেল বািক রফায়ীয়েদর মেধ্য শুধু
বাশেনর রাজা ওগ বািক িছেলন; েদখ, তঁার িবছানা েলাহার; তা
িক অেম্মান বংশধরেদর রব্বা শহের েনই? মানুেষর হােতর
পিরমাণ অনুসাের তা লম্বায় নয় হাত ও চওড়ায় চার হাত িছল।)
১২ েসই সমেয় আমরা এই েদশ অিধকার করলাম; অেণর্ান
উপত্যকায় অবিস্থত অেরােয়র েথেক এবং পবর্তময় িগিলয়দ
েদেশর অেধর্ক ও েসখানকার শহর সব রূেবণীয় ও
গাদীয়েদরেক িদলাম। ১৩ আর িগিলয়েদর বািক অংশ ও পুেরা
বাশন অথর্াৎ ওেগর রাজ্য, পুেরা বাশেনর সেঙ্গ অেগর্ােবর সমস্ত
অঞ্চল আিম মনঃিশর অেধর্ক বংশেক িদলাম। (েসটাই রফায়ীয়
েদশ বেল িবখ্যাত। ১৪ মনঃিশর একজন বংশধর যায়ীর
গশূরীয়েদর ও মাখাথীয়েদর সীমা পযর্ন্ত অেগর্ােবর সব অঞ্চল
িনেয় িনেজর নাম অনুসাের বাশন েদেশর েসই সব জায়গার নাম
হেব্বাৎ যায়ীর রাখল; আজও েসই নাম প্রচিলত আেছ।)
১৫ আিম মাখীরেক িগিলয়দ িদলাম। ১৬ আর িগিলয়দ েথেক
অেণর্ান উপত্যকা পযর্ন্ত, উপত্যকার মাঝখান ও তার সীমানা
এবং অেম্মান বংশধরেদর সীমা যেব্বাক নদী পযর্ন্ত; ১৭ আর
অরাবা উপত্যকা, যদর্ন ও তার সীমানা, িকেন্নরৎ েথেক অরাবার
সমুদ্র, অথর্াৎ পূবর্িদেক িপস্গা ঢালু জায়গার িদেক লবণসমুদ্র
পযর্ন্ত রূেবণীয় ও গাদীয়েদরেক িদলাম। ১৮ আর আিম েসই
সমেয় েতামােদরেক এই আেদশ করলাম, “েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু অিধকােরর জন্য এই েদশ েতামােদরেক িদেয়েছন।
েতামােদর সব েযাদ্ধা সিজ্জত হেয় েতামােদর ভাইেদর অথর্াৎ
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন পার হেয় যােব। ১৯ আিম
েতামােদরেক েয সব শহর িদলাম, েতামােদর েসই সব শহের
েতামােদর স্ত্রীেলাক, বালক বািলকা ও পশুরা বাস করেব; আিম
জািন েয, েতামােদর অেনক পশু আেছ। ২০ পের সদাপ্রভু
েতামােদর ভাইেদরেক েতামােদর মেতা িবশ্রাম িদেল, যদর্ েনর
ওপাের েয েদশ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদরেক িদেচ্ছন,
তারাও েসই েদশ অিধকার করেব, তখন েতামরা প্রেত্যেক
আমার েদওয়া িনেজেদর অিধকাের িফের আসেব।” ২১ আর
েসই সমেয় আিম িযেহাশূয়েক আেদশ করলাম, “েতামােদর
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ঈশ্বর সদাপ্রভু েসই দইু রাজার প্রিত যা কেরেছন, তা তুিম
িনেজর েচােখ েদেখছ; তুিম পার হেয় েয েয রােজ্যর িবরুেদ্ধ
যােব, েস সব রােজ্যর প্রিত সদাপ্রভু েসরকম করেবন।
২২ েতামরা তােদরেক ভয় কর না; কারণ েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু িনেজ েতামােদর জন্য যুদ্ধ করেবন।” ২৩ েসই সমেয়
আিম সদাপ্রভুেক অনুেরাধ কের বললাম, ২৪ “েহ প্রভু সদাপ্রভু,
তুিম িনেজর দােসর কােছ িনেজর মিহমা ও শিক্তশালী হাত
েদখােত শুরু করেল; েতামার কােজর মত কাজ ও েতামার
পরাক্রমী কােজর মত কাজ করেত পাের, স্বেগর্ িক পৃিথবীেত
এমন ঈশ্বর েক আেছ? ২৫ অনুেরাধ কির, আমােক ওপাের িগেয়
যদর্নপাের অবিস্থত েসই ভােলা েদশ, েসই ভােলা পাহািড় েদশ ও
িলবােনান েদখেত দাও।” ২৬ িকন্তু সদাপ্রভু েতামােদর জন্য
আমার িবরুেদ্ধ েরেগ যাওয়ােত আমার কথা শুনেলন না;
সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “এটাই েতামার জন্য যেথষ্ট েহাক, এ
িবষেয় আমােক আর বল না। ২৭ িপস্গার শৃেঙ্গ ওঠ এবং
পিশ্চম, উত্তর, দিক্ষণ ও পূবর্ িদেক েদখ; েতামার েচাখ িদেয়
েদেখা, কারণ তুিম এই যদর্ন পার হেত পারেব না। ২৮ তার
পিরবেতর্  তুিম িযেহাশূয়েক আেদশ দাও, তােক উত্সাহ দাও
এবং তােক শিক্তশালী কর, কারণ েস এই েলাকেদর আেগ িগেয়
পার হেব, আর েয েদশ তুিম েদখেব, েসই েদশ েস তােদরেক
অিধকার করােব।” ২৯ সুতরাং এইভােব আমরা ৈবৎ-িপেয়ােরর
িবপরীেত অবিস্থত উপত্যকায় বাস করলাম।

এখন, েহ ইস্রােয়ল, আিম েয েয িনয়ম ও আেদশ পালন
করেত েতামােদরেক িশক্ষা িদই, তা েশান; েযন েতামরা

েবঁেচ থাকেত পার এবং েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােদরেক েয েদশ িদেচ্ছন, তার মেধ্য িগেয় তা অিধকার
করেত পার। ২ আিম েতামােদরেক যা আেদশ কির, েসই কথায়
েতামরা আর িকছু েযাগ করেব না এবং তার িকছু কমােব না।
আিম েতামােদরেক যা যা আেদশ করিছ, েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর েসই সব আেদশ পালন করেব। ৩ বাল িপেয়ােরর
িবষেয় সদাপ্রভু যা কেরিছেলন, তা েতামরা িনেজর েচােখ
েদেখছ; ফেল েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু বাল িপেয়ােরর অনুসারী
প্রেত্যক জনেক েতামার মেধ্য েথেক ধ্বংস কেরিছেলন; ৪ িকন্তু
েতামরা যত েলাক েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেত যুক্ত িছেল, সবাই
আজ জীিবত আছ। ৫ েদখ, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােক
েযমন আেদশ কেরিছেলন, আিম েতামােদরেক েসরকম িনয়ম ও
আেদশ িশক্ষা িদেয়িছ; েযন, েতামরা েয েদশ অিধকার করেত
যাচ্ছ, েসই েদেশর মেধ্য েসই অনুযায়ী ব্যবহার কর। ৬ অতএব
েতামরা েস সব েমেন চল ও পালন েকােরা; কারণ জািত
সকেলর সামেন েসটাই েতামােদর প্রজ্ঞা ও বুিদ্ধমত্তার পিরচয়
হেব; এই সব িবিধ শুেন তারা বলেব, “সত্যই, এই মহাজািত
জ্ঞানবান ও বুিদ্ধমান েলাক।” ৭ কারণ েকান্ বড় জািতর কােছ
এমন ঈশ্বর আেছন, েযমন আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু? যখনই
আমরা তঁােক ডািক, িতিন আমােদর সেঙ্গ থােকন। ৮ আর আিম
আজ েতামােদর সামেন েয সব ব্যবস্থা িদিচ্ছ, তার মত সিঠক
িনয়ম ও আেদশ েকান্ বড় জািতর আেছ? ৯ িকন্তু তুিম িনেজর
িবষেয় মেনােযাগ দাও, েতামার প্রােণর িবষেয় খুব সাবধান থাক;
অতএব তুিম েয সব িবষয় িনেজর েচােখ েদেখছ, তা ভুেল যাও;

অতএব জীবন থাকেত েতামার হৃদয় েথেক তা মুেছ যাক; তুিম
িনেজর েছেল নািতেদরেক তা জানাও। ১০ েসই িদন, তুিম
েহােরেব িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন দঁািড়েয়িছেল, যখন
সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “তুিম আমার কােছ েলাকেদরেক
জেড়া কর, আিম আমার কথা সব তােদরেক েশানাব; তারা
পৃিথবীেত যতিদন েবঁেচ থােক, ততিদন েযন আমােক ভয় কের,
এই িবষয় তারা িশখেব এবং িনেজর েছেলেমেয়েদরেকও
েশখােব।” ১১ তােত েতামরা কােছ এেস পবর্েতর পাদেদেশ
দঁািড়েয়িছেল এবং আকােশর িভতর পযর্ন্ত েসই পবর্ত আগুেন
জ্বলিছল, অন্ধকার, েমঘ ও ঘন অন্ধকার ছিড়েয় িছল। ১২ তখন
আগুেনর মেধ্য েথেক সদাপ্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বলেলন;
েতামরা কথার স্বর শুনিছেল, িকন্তু েকােনা মূিতর্  েদখেত েপেল
না, েতামরা শুধু রব শুনেত েপেল। ১৩ আর িতিন িনেজর েয
িনয়ম পালন করেত েতামােদরেক আজ্ঞা করেলন, েসই িনয়ম
অথর্াৎ দশ আজ্ঞা েতামােদরেক আেদশ করেলন এবং দিুট
পাথেরর ফলেক িলখেলন। ১৪ েতামরা েয েদশ অিধকার করেত
যাচ্ছ, েসই েদেশ েতামােদর পালন করা িনয়ম ও আেদশ সব
েতামােদরেক িশক্ষা িদেত সদাপ্রভু েসই সমেয় আমােক আেদশ
করেলন। ১৫ েয িদন সদাপ্রভু েহােরেব আগুেনর মেধ্য েথেক
েতামােদর সেঙ্গ কথা বলিছেলন, েসই িদন েতামরা েকােনা মূিতর্
েদখিন; অতএব িনেজর িনেজর প্রােণর িবষেয় খুব সাবধান হও;
১৬ যিদ েতামরা নষ্ট হেয় িনেজেদর জন্য েকােনা আকােরর
মূিতর্ েত েখাদাই প্রিতমা ৈতরী কর; ১৭ যিদ পুরুেষর বা স্ত্রীর
প্রিতমূিতর্ , পৃিথবীেত অবিস্থত েকােনা পশুর প্রিতমূিতর্ , আকােশ
উড়া েকােনা পািখর প্রিতমূিতর্ , ১৮ মািটেত বুেক েহঁেট চলা েকােনা
প্রাণীর প্রিতমূিতর্ , অথবা মািটর নীেচ জেলর মেধ্য েকােনা মােছর
প্রিতমূিতর্  ৈতরী কর; ১৯ আর আকােশর প্রিত েচাখ তুেল সূযর্,
চঁাদ ও তারা, আকােশর সমস্ত বািহনী েদখেল, েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু যােদরেক সমস্ত আকাশমণ্ডেলর নীেচ অবিস্থত সমস্ত
জািতর জন্য ভাগ কেরেছন, যিদ আকৃষ্ট হেয় তােদর কােছ
আরাধনা কর ও তােদর েসবা কর। ২০ িকন্তু সদাপ্রভু
েতামােদরেক গ্রহণ কেরেছন, েলাহার হাফর েথেক, িমশর েথেক
েতামােদরেক েবর কের এেনেছন, েযন েতামরা তঁার
উত্তরািধকারী েলাক হও, েযমন আজ আছ। ২১ আর েতামােদর
জন্য সদাপ্রভু আমার প্রিতও েরেগ িগেয় এই শপথ কেরেছন েয,
িতিন আমােক যদর্ন পার হেত েদেবন না এবং েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ অিধকােরর জন্য িদেচ্ছন, েসই উত্তম
েদেশ আমােক েযেত েদেবন না। ২২ প্রকৃতপেক্ষ এই েদেশই
আমােক মারা েযেত হেব; আিম যদর্ন পার হেয় যাব না; িকন্তু
েতামরা পার হেয় েসই উত্তম েদশ অিধকার করেব। ২৩ েতামরা
িনেজেদর িবষেয় সাবধান েথেকা, েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােদর সেঙ্গ েয িনয়ম িস্থর কেরেছন, তা ভুেল েযও না,
েকােনা বস্তুর মূিতর্ িবিশষ্ট েখাদাই করা প্রিতমা ৈতরী েকােরা না;
ওটা েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর িনিষদ্ধ। ২৪ কারণ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু গ্রাসকারী আগুেনর মেতা; িতিন স্বেগৗরব রক্ষেণ
উেদ্যাগী ঈশ্বর। ২৫ েসই েদেশ েছেল নািতেদর জন্ম িদেয় বহু িদন
বাস করার পর যিদ েতামরা ভ্রষ্ট হও ও েকােনা বস্তুর মূিতর্ িবিশষ্ট
েক্ষািদত প্রিতমা ৈতরী কর এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত
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যা খারাপ, তা কের তঁােক অসন্তুষ্ট কর; ২৬ তেব আিম আজ
েতামােদর িবরুেদ্ধ স্বগর্ পৃিথবীেক সাক্ষী েমেন বলিছ, েতামরা েয
েদশ অিধকার করেত যদর্ন পার হেয় যাচ্ছ, েসই েদশ েথেক
তাড়াতািড় িবনষ্ট হেব, েসখােন বহু িদন থাকেব না, িকন্তু সম্পূণর্
ধ্বংস হেব। ২৭ আর সদাপ্রভু জািতেদর মেধ্য েতামােদরেক িছন্ন
িভন্ন করেবন; েযখােন সদাপ্রভু েতামােদরেক িনেয় যােবন, েসই
জািতেদর মেধ্য েতামরা অল্পসংখ্যক হেয় অবিশষ্ট থাকেব।
২৮ আর েতামরা েসখােন মানুেষর হােত ৈতরী েদবতােদর েদখা,
েশানা, খাওয়ায় ও ঘ্রােণ অসমথর্ কাঠ ও পাথেরর েসবা করেব।
২৯ িকন্তু েসখােন েথেক যিদ েতামরা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েখঁাজ কর, তেব তঁার েখঁাজ পােব; সমস্ত হৃদেয়র সেঙ্গ ও সমস্ত
প্রােণর সেঙ্গ তঁার েখঁাজ করেলই পােব। ৩০ যখন তুিম সঙ্কেট পড়
এবং এই সব েতামার প্রিত ঘেট, তখন ভিবষ্যেত তুিম েতামার
ঈশ্বর সদপ্রভুর িদেক িফরেব ও তঁার স্বর শুনেব। ৩১ কারণ
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ঈশ্বর; িতিন েতামােক ত্যাগ
করেবন না, েতামােক ধ্বংস করেবন না এবং শপেথর মাধ্যেম
েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ েয িনয়ম কেরেছন, তা ভুেল যােবন
না। ৩২ কারণ পৃিথবীেত ঈশ্বেরর মাধ্যেম মানুেষর সৃিষ্টর িদন
েথেক েতামার আেগ েয সময় িগেয়েছ, েসই পুেরােনা সময়েক
এবং আকাশমণ্ডেলর এক প্রান্ত েথেক অন্য প্রান্তেক িজজ্ঞাসা
কর, এই মহৎ কােজর মত কাজ িক আর কখনও হেয়েছ?
অথবা এমন িক েশানা িগেয়েছ? ৩৩ েতামার মত িক আর েকােনা
জািত আগুেনর মেধ্য েথেক ঈশ্বেরর স্বর শুেন েবঁেচেছ?
৩৪ অথবা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু িমশের েতামােদর সামেন েয
সব কাজ কেরেছন, ঈশ্বর িক েসই অনুযায়ী িগেয় পরীক্ষা, িচহ্ন,
িবস্ময়, যুদ্ধ, শিক্তশালী হাত, িবশাল ক্ষমতা প্রদশর্ন এবং মহা
ভয়ঙ্কর কােজর মাধ্যেম অন্য জািতর মেধ্য েথেক িনেজর জন্য
এক জািত গ্রহণ করেত েচষ্টা কেরেছন? ৩৫ সদাপ্রভুই ঈশ্বর,
িতিন ছাড়া আর েকউ েনই, এটা েযন তুিম জােনা, তার জন্য ঐ
সব েতামােকই েদখােনা হল। ৩৬ িনেদর্শ েদবার জন্য িতিন স্বগর্
েথেক েতামােক িনেজর স্বর েশানােলন ও পৃিথবীেত েতামােক
িনেজর িবশাল আগুন েদখােলন এবং তুিম আগুেনর মেধ্য েথেক
তঁার কথা শুনেত েপেল। ৩৭ িতিন েতামরা পূবর্পুরুষেদরেক
ভােলাবাসেতন, তাই তঁােদর পের তঁােদর বংশেকও েবেছ িনেলন
এবং িনেজর অিস্তত্ব ও িবশাল ক্ষমতার মাধ্যেম েতামােক িমশর
েদশ েথেক েবর কের আনেলন; ৩৮ েযন েতামার েথেক মহান ও
শিক্তশালী জািতেদরেক েতামার সামেন েথেক তািড়েয় িদেয়
তােদর েদেশ েতামােক প্রেবশ করান ও অিধকােরর জন্য
েতামােক েস েদশ েদন, েযমন আজ েদখছ। ৩৯ অতএব আজ
জােনা, মেন রাখ েয, উপের অবিস্থত স্বেগর্ ও নীেচ অবিস্থত
পৃিথবীেত সদাপ্রভুই ঈশ্বর, অন্য েকউ েনই। ৪০ আর েতামার
মঙ্গল ও েতামার পের েয সন্তানরা আসেত চেলেছ তােদর েযন
মঙ্গল হয় এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয ভূিম
িচরকােলর জন্য িদেচ্ছন, তার উপের েযন তুিম দীঘর্িদন েবঁেচ
থাক, এই জন্য আিম তঁার েয সব িবিধ ও আজ্ঞা আজ েতামােক
আেদশ করলাম, তা পালন েকােরা। ৪১ তারপর েমািশ যদর্ন
নদীর পূবর্ িদেক িতনিট শহর আলাদা করেলন; ৪২ েযন
হত্যাকারী েসখােন পালােত পাের; েয েকউ িনেজর প্রিতবাসীেক

আেগ শত্রুতা না কের অিনচ্ছাকৃতভােব হত্যা কের, েস েযন এই
সকেলর মেধ্য েকােনা এক শহের পািলেয় িগেয় বঁাচেত পাের;
৪৩ িতনিট শহর হল, রূেবণীয়েদর জন্য সমভূিম, মরুভূিমর
েবৎসর, গাদীয়েদর জন্য িগিলয়েদ অবিস্থত রােমাৎ এবং
মনঃশীয়েদর জন্য বাশেন অবিস্থত েগালন।

েমািশর িদ্বতীয় বকৃ্ততা।

দশ আজ্ঞার পুনরুিক্ত।

৪৪ েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন এই ব্যবস্থা স্থাপন
কেরিছেলন; ৪৫ যখন িমশর েথেক তারা েবর হেয় এেসিছেলন
তখন েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই সমস্ত িনয়েমর িবিধ,
ব্যবস্থা এবং অন্যান্য িনয়েমর কথা বেলিছেলন, ৪৬ যদর্ েনর
পূবর্পাের, ৈবৎ-িপেয়ােরর সামেন অবিস্থত উপত্যকােত, িহষেবান
িনবাসী ইেমারীয় রাজা সীেহােনর েদেশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর
কােছ এই সব সাক্ষ্য, িবিধ ও শাসেনর কথা বেলিছেলন। িমশর
েথেক েবর হেয় আসেল েমািশ ও ইস্রােয়েলর েলােকরা েসই
রাজােক আঘাত কেরিছেলন ৪৭ এবং তঁার ও বাশেনর রাজা
ওেগর েদশ, যদর্ েনর পূবর্ পাের ইেমারীয়েদর এই দইু রাজার েদশ,
৪৮ অেণর্ান উপত্যকার সীমােত অবিস্থত অেরােয়র েথেক সীওন
পবর্ত অথর্াৎ হেমর্াণ পযর্ন্ত সমস্ত েদশ ৪৯ এবং িপস্গা পবর্েতর
নীেচ অবিস্থত অরাবা উপত্যকার সমুদ্র পযর্ন্ত যদর্ েনর পূবর্িদেক
অবিস্থত সমস্ত অরাবা উপত্যকা অিধকার কেরিছেলন।

তখন েমািশ সমস্ত ইস্রােয়লেক ডাকেলন ও তােদরেক
বলেলন, “েশােনা, েহ ইস্রােয়ল, আিম েতামােদর কােন

আজ েয সব িবিধ ও শাসন বিল, েস সব েশােনা, েতামরা তা
েশখ ও যত্নসহকাের পালন কর। ২ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েহােরেব আমােদর সেঙ্গ এক িনয়ম কেরেছন। ৩ সদাপ্রভু
আমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েসই িনয়ম কেরনিন, িকন্তু আজ
এই জায়গায় যারা েবঁেচ আিছ েয আমরা, আমােদরই সেঙ্গ
কেরেছন। ৪ সদাপ্রভু পবর্েত আগুেনর মেধ্য েথেক েতামােদর
সেঙ্গ মুেখামুিখ হেয় কথা বলেলন। ৫ েসই সমেয় আিমই
েতামােদরেক সদাপ্রভুর কথা জানােনার জন্য সদাপ্রভু ও
েতামােদর মেধ্য দঁািড়েয় িছলাম; কারণ েতামরা আগুনেক ভয়
েপেয়িছেল এবং েতামরা পবর্েত ওঠিন। িতিন বলেলন, ৬ ‘আিম
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু, িযিন িমশর েদশ েথেক, দাসেত্বর ঘর
েথেক, েতামােদর েবর কের এেনেছন। ৭ আমার সামেন েতামার
অন্য েদবতা না থাকুক। ৮ তুিম েতামার জন্য েখাদাই করা প্রিতমা
ৈতরী কর না; উপের অবিস্থত স্বেগর্, নীেচ অবিস্থত পৃিথবীেত ও
পৃিথবীর নীেচ অবিস্থত জেল যা যা আেছ, তােদর েকােনা মূিতর্
ৈতরী কর না; ৯ তুিম তােদর কােছ নত হেয়া না এবং তােদর
েসবা কর না; কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু আিম ঈষর্াপরায়ণ
ঈশ্বর; আিম পূবর্পুরুষেদর অপরােধর শািস্ত েছেলেমেয়েদর
ওপের িদই, যারা আমােক ঘৃণা কের, তােদর তৃতীয় চতুথর্ প্রজন্ম
পযর্ন্ত িদই; ১০ িকন্তু যারা আমােক ভালবােস ও আমার আজ্ঞা
সব পালন কের, আিম তােদর হাজার পুরুষ পযর্ন্ত দয়া কির।
১১ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনথর্ক িনয় না, কারণ েয েকউ
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তঁার নাম অনথর্ক েনয়, সদাপ্রভু তােক িনেদর্ াষ করেবন না।
১২ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু আেদশ কেরেছন েতমন িবশ্রামিদন
পালন কের পিবত্র েকােরা। ১৩ কারণ ছয় িদন পিরশ্রম েকােরা
এবং িনেজর সব কাজ েকােরা; ১৪ িকন্তু সপ্তম িদন েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর জন্য িবশ্রামিদন; এই িদেন তুিম েকােনা কাজ কর না,
না তুিম, না েতামার েছেল, না েতামার েমেয়, না েতামার দাস
দাসী, না েতামার গরু, না গাধা, না অন্য েকােনা পশু, না েতামার
ফটেকর মাঝখােনর িবেদশী, েকউ েকােনা কাজ কর না; েতামার
দাস ও েতামার দাসী েযন েতামার মেতা িবশ্রাম পায়। ১৫ মেন
েরেখা, িমশর েদেশ তুিম দাস িছেল এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
শিক্তশালী হাত ও ক্ষমতা প্রদশর্েনর মাধ্যেম েসখান েথেক
েতামােক েবর কের এেনেছন; এই জন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
িবশ্রামিদন পালন করেত েতামােক আেদশ িদেয়েছন। ১৬ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েযমন আেদশ কেরেছন েতামার বাবােক ও
েতামার মােক সম্মান েকােরা; েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােক েয েদশ েদন, েসই েদেশ তুিম দীঘর্িদন েবঁেচ থাক ও
েতামার সেঙ্গ েযন ভােলা হয়। ১৭ েতামরা নরহত্যা েকােরা না।
১৮ েতামরা ব্যিভচার েকােরা না। ১৯ েতামরা চুির েকােরা না।
২০ েতামরা প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না। ২১ েতামরা
প্রিতেবশীর স্ত্রীেত েলাভ েকােরা না; প্রিতবাসীর বািড়েত িক
েক্ষেত, িকংবা তার দােস িক দাসীেত, িকংবা তার গরুেত িক
গাধােত, প্রিতেবশীর েকােনা িজিনেসই েলাভ েকােরা না।’
২২ সদাপ্রভু পবর্েত আগুেনর, েমেঘর ও ঘন অন্ধকােরর মেধ্য
েথেক েতামােদর সমস্ত সমােজর কােছ এই সমস্ত কথা উচ্চ স্বের
বেলিছেলন, িতিন আর েকােনা কথা েযাগ কেরনিন। পের িতিন
এই সমস্ত কথা দিুট পাথেরর ফলেক িলেখ আমােক
িদেয়িছেলন। ২৩ যখন েতামরা অন্ধকােরর মেধ্য েথেক েসই রব
শুনেত েপেল এবং আগুেন পবর্ত জ্বলিছল, তখন েতামরা,
েতামােদর বংেশর প্রধানরা ও প্রাচীনরা সবাই আমার কােছ এেস
বলল। ২৪ তুিম বলেল, ‘েদখ, আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােদর
কােছ িনেজর প্রতাপ ও মিহমা েদখােলন এবং আমরা আগুেনর
মেধ্য েথেক তঁার রব শুনেত েপলাম; আজ আমরা েদেখিছ েয
যখন ঈশ্বর মানুেষর সেঙ্গ কথা বেলন, তারা বঁাচেত পাের।
২৫ িকন্তু আমরা এখন েকন মারা যাব? ঐ িবশাল আগুন েতা
আমােদরেক গ্রাস করেব; আমরা যিদ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
রব আবার শুিন, তেব মারা যাব। ২৬ কারণ মানুেষর মেধ্য এমন
েক আেছ েয, আমরা েযমন কেরিছ আমােদর মেতা আগুেনর
মেধ্য েথেক জীবন্ত ঈশ্বেরর রব শুেন েবঁেচেছ? ২৭ েতামার জন্য,
তুিম যাও এবং আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েয সব কথা বেলন, তা
েশােনা; আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক যা যা বলেবন, েসই
সব কথা তুিম আমােদরেক বল; আমরা তা শুেন পালন করব।’
২৮ েতামরা যখন আমােক এই কথা বলেল, তখন সদাপ্রভু
েতামােদর েসই কথার রব শুনেলন; িতিন আমােক বলেলন,
‘আিম এই সব েলাকেদর কথা শুেনিছ, তারা যা েতামােক
বেলেছ; তারা যা বেলেছ তা ভালই বেলেছ। ২৯ আহা, সবসময়
আমােক ভয় করেত ও আমার আেদশ সব পালন করেত যিদ
ওেদর এরকম মন থােক, তেব ওেদর ও তােদর েছেলেমেয়েদর
িচরকাল ভােলা হেব।” ৩০ যাও তােদরেক বল, “েতামােদর

তঁাবুেত িফের যাও।” ৩১ িকন্তু তুিম আমার কােছ এই জায়গায়
দঁাড়াও, তুিম ওেদরেক যা যা েশখােব, আিম েতামােক েসই সমস্ত
আজ্ঞা, িবিধ ও শাসন েশখােবা; েযন আিম েয েদশ অিধকােরর
জন্য ওেদরেক িদিচ্ছ, েসই েদেশ ওরা তা পালন কের।’
৩২ অতএব েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদরেক েযমন আেদশ
িদেলন, তা পালন করেব, তুিম ডান িদেক িক বাম িদেক ঘুরেব
না। ৩৩ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদরেক েয আেদশ
িদেলন, েসই সব পেথ চলেব; েযন েতামরা বঁাচেত পার ও
েতামােদর ভােলা হয় এবং েয েদশ েতামরা অিধকার করেব,
েসখােন েতামােদর দীঘর্ায়ু হয়।

আেদশ পালন করেত অনুেরাধ।

েতামােদরেক িশক্ষা েদবার জেন্য েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু আমােক এই আজ্ঞা, িবিধ ও শাসন আেদশ

কেরেছন; েযন েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যদর্ন পার হেয়
যাচ্ছ, েসই েদেশ েস সব পালন কর; ২ েযন েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক তুিম ভয় কর, েতামার েছেল ও েতামার নািতরা
সারািজবন আমার েদওয়া আেদশ সব পালন কর, এইভােব েযন
েতামােদর দীঘর্ায়ু হয়। ৩ অতএব েহ ইস্রােয়ল, েশােনা, এ সব
পালন কর, তােত েতামার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক
েযমন বেলেছন, েসই অনুসাের দধু ও মধু প্রবাহী েদেশ েতামার
ভােলা হেব ও েতামরা বহুগুণ বৃিদ্ধ পােব। ৪ েহ ইস্রােয়ল, েশােনা;
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু এক; ৫ আর তুিম েতামার সমস্ত হৃদয়,
েতামার সমস্ত প্রাণ ও েতামার সমস্ত শিক্ত িদেয় েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ভালবাসেব। ৬ আর এই েয সব কথা আিম আজ
েতামােক আেদশ করিছ, তা েতামার হৃদেয় থাকেব ৭ এবং
েতামরা েতামােদর েছেলমেয়েদরেক যত্ন সহকাের িশক্ষা েদেব
এবং বািড়েত বসার িকংবা রাস্তায় চলার সমেয় এবং েশায়ার
সময় িকংবা ঘুম েথেক ওঠার সমেয় ঐসব িবষেয় কথাবাতর্ া
বলেব। ৮ আর েতামার হােত িচেহ্নর মেতা েস সব েবঁেধ রাখেব ও
েস সব েতামার দইু েচােখর মােঝ েবঁেধ রাখেব। ৯ আর েতামার
ঘেরর দরজার কবােট ও েতামার ফটেক তা িলেখ রাখেব।
১০ েতামার পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর, ইস্হােকর ও যােকােবর কােছ
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেত শপথ কেরেছন,
েস েদেশ িতিন েতামােক িনেয় েগেল পর তুিম যা িনমর্াণ করিন,
এমন িবশাল ও সুন্দর শহর ১১ এবং যােত িকছুই সঞ্চয় করিন,
ভােলা ভােলা িজিনেস পিরপূণর্ এমন সব বািড় যা ৈতরী করিন,
এমন সব কুেয়া যা খনন করিন, এমন সব আঙ্গরুেক্ষত ও িজত
গাছ যা েরাপণ করিন, তুিম খােব এবং সন্তুষ্ট হেব, ১২ তারপর
সাবধান েথেকা েযন তুিম সদাপ্রভুেক ভুেল না যাও, িযিন িমশর
েদশ েথেক, দাসেত্বর বািড় েথেক, েতামােক েবর কের এেনেছন।
১৩ তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেকই সম্মান করেব, তঁারই
উপাসনা করেব ও তঁারই নােম শপথ করেব। ১৪ েতামরা অন্য
েদবতােদর, চারিদেকর জািতেদর েদবতােদর অনুসারী হেয়া না;
১৫ কারণ েতামার মােঝ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্ব েগৗরব
রক্ষণশীল ঈশ্বর পােছ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রাগ েতামার
িবরুেদ্ধ জ্বেল ওেঠ, আর িতিন পৃিথবী েথেক েতামােক ধ্বংস
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কেরন। ১৬ েতামরা মঃসােত েযমন কেরিছেল, েতমিন েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরীক্ষা কর না। ১৭ েতামরা েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আজ্ঞা, সাক্ষ্য ও িবিধ সকল যত্ন সহকাের পালন
করেব। ১৮ আর সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত যা সিঠক ও ভােলা, তাই
করেব, েযন েতামার ভােলা হয়; এবং সদাপ্রভু েয েদেশর িবষেয়
েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ এই শপথ কেরেছন েয, িতিন
েতামার সামেন েথেক েতামার সমস্ত শত্রুেক তািড়েয় েদেবন,
১৯ েযন তুিম সদাপ্রভুর কথা অনুসাের েসই উত্তম েদেশ প্রেবশ
কের তা অিধকার করেত পার। ২০ আগামী িদেন যখন েতামার
েছেল িজজ্ঞাসা করেব, “আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদরেক
েয সব সাক্ষ্য, িবিধ ও শাসন আেদশ কেরেছন, েস সেবর অথর্
িক?” ২১ তখন তুিম েতামার েছেলেক বলেব, “আমরা িমশর
েদেশ ফেরৗেণর দাস িছলাম, আর সদাপ্রভু শিক্তশালী হােত
িমশর েথেক আমােদর েবর কের এেনেছন ২২ এবং আমােদর
সামেন সদাপ্রভু িমশের, ফেরৗেণ ও তঁার সমস্ত বংেশ মহৎ ও
কষ্টকর নানা িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষণ েদখােলন ২৩ এবং িতিন
আমােদরেক েসখান েথেক েবর কের এেনেছন, েযন িতিন
আমােদরেক িনেয় আেসন, েযন আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ
েয েদশ েদবার জন্য শপথ কেরিছেলন। ২৪ আর সদাপ্রভু
আমােদরেক এই সমস্ত িবিধ পালন করেত, আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ভয় করেত আজ্ঞা করেলন, েযন সারািজবন
আমােদর ভােলা হয়, আর িতিন আজেকর মত েযন
আমােদরেক জীবন্ত রােখন। ২৫ যিদ আমরা আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের তঁার সামেন এই সমস্ত িবিধ পালন
করেল আমােদর ধািমর্কতা হেব।”

কনানীয়েদর েথেক আলাদা থাকেত িনেদর্ শ।

তুিম েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েসই েদেশ যখন
েতামরা ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক িনেয় যােবন ও েতামার

সামেন েথেক অেনক জািতেক, িহত্তীয়, িগগর্াশীয়, ইেমারীয়,
কনানীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়, েতামার েথেক বড় ও
শিক্তশালী এই সাত জািতেক, তািড়েয় েদেবন; ২ এবং সদাপ্রভু
েতামার ঈশ্বর যখন েতামােক তােদর েথেক জয়ী করেবন যখন
তুিম যুেদ্ধ তােদর সম্মুখীন হেব এবং তুিম তােদরেক আঘাত
করেব, তখন তােদরেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেব; তােদর সেঙ্গ
েকােনা চুিক্ত করেব না বা তােদর প্রিত দয়া করেব না। ৩ আর
তােদর সেঙ্গ িবেয়র সম্বন্ধ করেব না; তুিম তােদর েছেলেক
েতামার েমেয় েদেব না ও আপন েছেলর জন্য তােদর েমেয়েক
গ্রহণ করেব না। ৪ কারণ েস েতামার েছেলেক আমার অনুসরণ
েথেক েফরােব, আর তারা অন্য েদবতােদর েসবা করেব; তাই
েতামােদর প্রিত সদাপ্রভুর রাগ জ্বেল উঠেব এবং িতিন েতামােক
তাড়াতািড় ধ্বংস করেবন। ৫ েতামরা তােদর প্রিত এরকম
ব্যবহার করেব; তােদর যজ্ঞেবিদ সব েভেঙ্গ েফলেব, তােদর থাম
সব েভেঙ্গ েফলেব, তােদর আেশরা মূিতর্  সব েকেট েফলেব এবং
তােদর েখাদাই করা প্রিতমা সব আগুেন পুিড়েয় েদেব। ৬ কারণ
তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পিবত্র েলাক; পৃিথবীেত যত েলাক
আেছ, েস সেবর মেধ্য তার িনজস্ব েলাক করার জন্য েতামার

ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােকই েবেছেছন। ৭ অন্য সব েলােকর েথেক
েতামরা সংখ্যায় েবিশ, এই জন্য েয সদাপ্রভু েতামােদরেক
ভােলােবেসেছন ও েবেছ িনেয়েছন, তা না; কারণ সব েলােকর
মেধ্য েতামরা কেয়কজন িছেল। ৮ িকন্তু সদাপ্রভু েতামােদরেক
ভালবােসন এবং েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয শপথ
কেরেছন, তা রক্ষা কেরন, তার জেন্য সদাপ্রভু শিক্তশালী হােতর
মাধ্যেম েতামােদরেক েবর কের এেনেছন এবং দােসর বািড়
েথেক, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর হাত েথেক, েতামােদরেক উদ্ধার
কেরেছন। ৯ অতএব তুিম জােনা েয, সদাপ্রভুই েতামার ঈশ্বর,
িতিনই ঈশ্বর, িতিন িবশ্বস্ত ঈশ্বর, যারা তঁােক ভালবােস ও তঁার
আেদশ পালন কের, তােদর জন্য হাজার প্রজন্ম পযর্ন্ত দয়া ও
িনয়ম রক্ষা কেরন। ১০ িকন্তু যারা তঁােক ঘৃণা কের, তােদরেক
ধ্বংস কের তােদর সামেন প্রিতেশাধ েদন; িতিন তঁার িবেদ্বষীর
ওপের ক্ষমাশীল হন না, তঁার সামেনই তােক প্রিতেশাধ েদন।
১১ অতএব আিম আজ েতামােক েয আেদশ ও েয সব িবিধ ও
ব্যবস্থা বিল, েস সব পালন করেব। ১২ েতামরা যিদ এই সব
আেদশ েশােনা এবং সব রক্ষা ও পালন কর, তেব েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ েয িনয়ম ও দয়ার িবষেয়
শপথ কেরেছন, েতামার পেক্ষ তা রক্ষা করেবন ১৩ িতিন
েতামােক ভালবাসেবন, আশীবর্াদ করেবন ও বহুগুণ করেবন;
আর িতিন েয েদশ েতামােক িদেত েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ
শপথ কেরেছন, েসই েদেশ েতামার গেভর্ র ফল, েতামার মািটর
ফল, েতামার শস্য, েতামার আঙ্গরু রস, েতামার েতল, েতামার
গরুেদর শাবক ও েতামার েমষেদর পাল, এই সব িকছুেত
আশীবর্াদ করেবন। ১৪ সব েলােকেদর েথেক তুিম আশীবর্াদযুক্ত
হেব, েতামার মেধ্য িক েতামার পশুেদর মেধ্য েকােনা পুরুষ িকম্বা
েকােনা স্ত্রী িনঃসন্তান হেব না। ১৫ আর সদাপ্রভু েতামার েথেক
সব েরাগ দরূ করেবন; এবং িমশরীয়েদর েয সকল খারাপ েরাগ
তুিম জােনা, তা েতামােক েদেবন না, িকন্তু েতামার সব
ঘৃণাকারীেক েদেবন। ১৬ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার
হােত েয সব েলাকেদরেক সমপর্ণ করেবন, তুিম তােদরেক গ্রাস
করেব; েতামার েচাখ তােদর প্রিত দয়া না করুক এবং তুিম
তােদর েদবতােদর েসবা কর না, কারণ তা েতামার জন্য একিট
ফঁাদ হেব। ১৭ যিদ তুিম মেন মেন বল, “এই জািতরা আমার
েথেকও বহুসংখ্যক, আিম েকমন কের এেদরেক অিধকারহীন
করব?” ১৮ তুিম তােদরেক ভয় েপও না; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
ফেরৗেণর ও সমস্ত িমশেরর প্রিত যা কেরেছন, ১৯ আর মহা
কষ্টেভাগ েয সব তুিম িনেজর েচােখ েদেখছ এবং েয সব িচহ্ন,
অদু্ভত লক্ষণ এবং েয শিক্তশালী হাত ও ক্ষমতা প্রদশর্েনর
মাধ্যেম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েবর কের এেনেছন, েসই
সব িনশ্চয়ই মেন রাখেব; তুিম যােদরেক ভয় করছ, েসই সব
েলােকর প্রিত েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েসরকম করেবন।
২০ তাছাড়া যারা অবিশষ্ট েথেক েতামার অিস্তত্ব েথেক
িনেজেদরেক লুকােব, যতক্ষণ তােদর িবনাশ না হয়, ততক্ষণ
পযর্ন্ত েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদর মেধ্য ভীমরুল পাঠােবন।
২১ তুিম তােদর েথেক ভীত হেয়া না, কারণ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ, িতিন মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। ২২ আর
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সামেন েথেক ঐ জািতেদরেক
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িকছু িকছু কের তািড়েয় েদেবন; তুিম তােদরেক একসেঙ্গ ধ্বংস
করেত পারেব না পােছ েতামার চারপােশ বন্যপশুরা েবেড় ওেঠ।
২৩ িকন্তু েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সামেন তােদরেক সমপর্ণ
করেবন এবং েয পযর্ন্ত তারা ধ্বংস না হয়, ততক্ষণ মহাভ্রািন্তেত
তােদরেক ভ্রান্ত করেবন। ২৪ আর িতিন তােদর রাজােদরেক
েতামার অিধকাের েদেবন এবং তুিম আকাশমণ্ডেলর নীেচ েথেক
তােদর নাম ধ্বংস করেব; েয পযর্ন্ত তােদরেক ধ্বংস না করেব,
ততক্ষণ েতামার সামেন েকউ দঁাড়ােত পারেব না। ২৫ েতামরা
তােদর েখাদাই করা প্রিতমা সব আগুেন পুিড়েয় েদেব; তুিম েযন
ফঁােদ না পড়, এই জন্য তােদর গােয়র রূপা িক েসানা েলাভ
করেব না ও িনেজর জন্য তা গ্রহণ করেব না, কারণ তা েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণ্য বস্তু; ২৬ আর তুিম ঘৃণ্য বস্তু িনেজর গৃেহ
আনেব না এবং পূজা করেব না, ফেল তার মত বিজর্ত হও; িকন্তু
তা একদম ঘৃণা করেব ও অবজ্ঞা করেব, েযেহতু তা বাদ েদওয়া
িজিনস।

ইস্রােয়েলর প্রিত ঈশ্বেরর দয়া।

আজ আিম েতামােদরেক েয সব আেদশ িদিচ্ছ,
েতামরা েস সব পালন করেব, েযন বঁাচেত পার ও

বহুগুণ হও এবং সদাপ্রভু েয েদেশর িবষেয় েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ কেরেছন, েসই েদেশ প্রেবশ কর এবং
অিধকার কর। ২ আর তুিম েস সব পথ মেন রাখেব, েয পেথ
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক এই চিল্লশ বছর মরুভূিমেত
েনতৃত্ব িদেয়েছন, েযন েতামার পরীক্ষা করার জেন্য, অথর্াৎ তুিম
তঁার আেদশ পালন করেব িক না, এই িবষেয় েতামার মেন িক
আেছ তা জানবার জেন্য েতামােক নম্র কেরন। ৩ িতিন েতামােক
নম্র করেলন ও েতামােক কু্ষিধত কের েতামার অজানা ও েতামার
পূবর্পুরুষেদর অজানা মান্না িদেয় প্রিতপালন করেলন; েযন িতিন
েতামােক জানােত পােরন েয, মানুষ শুধু রুিটেত বঁােচ না, িকন্তু
সদাপ্রভুর মুখ েথেক যা যা েবর হয়, তােতই মানুষ বঁােচ। ৪ এই
চিল্লশ বছর েতামার গােয় েতামার েপাশাক পুেরােনা হয়িন ও
েসই চিল্লশ বছের েতামার পা ফুেল যায়িন। ৫ েতামার হৃদেয়
িচন্তা কের েদেখা, মানুষ েযমন িনেজর েছেলেক শাসন কের,
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েসরকম শাসন কেরন। ৬ আর
তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদশ সব পালন করেব যােত
তঁার পেথ চলেত পােরা ও তঁােক ভয় কেরা। ৭ কারণ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক এক উত্তম েদেশ িনেয় যােচ্ছন; েস েদেশ
উপত্যকা ও পবর্ত েথেক েবর হেয় আসা জলেস্রাত, ঝরনা ও
গভীর জলাশয় আেছ; ৮ েসই েদেশ গম, যব, আঙ্গরু গাছ, ডুমুর
গাছ ও ডািলম এবং িজতগাছ ও মধু হয়; ৯ েসই েদেশ খাওয়ার
িবষেয় খরচ করেত হেব না, েতামার েকােনা িজিনেসর অভাব
হেব না; েসই েদেশর েলাহার পাথর ও েসখানকার পবর্ত েথেক
তুিম তামা খুঁড়েব। ১০ আর তুিম েখেয় তৃিপ্ত পােব এবং েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া েসই ভােলা েদেশর জন্য তঁার ধন্যবাদ
করেব। ১১ সাবধান, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভুেল েযও না;
আিম আজ তঁার েয সব আেদশ, শাসন ও িবিধ েতামােক িদিচ্ছ,
েস সব পালন করেত ভুল কর না। ১২ তুিম েখেয় তৃিপ্ত েপেল,
ভােলা বািড় ৈতরী কের বাস করেল, ১৩ েতামার গরু েমােষর

পাল বহুগুণ হেল, েতামার েসানা ও রূপা বাড়েল এবং েতামার
সব সম্পিত্ত বহুগুণ হেল ১৪ েতামার হৃদয়েক গিবর্ত হেত িদও না
এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভুেল েযও না, িযিন িমশর েদশ
েথেক, দােসর বািড় েথেক, েতামােক েবর কের এেনেছন;
১৫ িযিন েসই ভয়ানক িবশাল মরুভূিম িদেয়, জ্বালাদায়ী িবষধর
ও কঁাকড়া িবছায় ভিতর্  জলশূন্য মরুভূিম িদেয়, েতামােক েনতৃত্ব
িদেলন এবং চক্মিক পাথর েথেক েতামার জেন্য জল েবর
করেলন; ১৬ িযিন েতামার পূবর্পুরুষেদর অজানা মান্নার মাধ্যেম
মরুভূিমেত েতামােক প্রিতপালন করেলন; েযন িতিন েতামার
ভিবষ্যেতর মঙ্গেলর জেন্য েতামােক নম্র করেত ও েতামার
পরীক্ষা করেত পােরন। ১৭ আর মেন মেন বল না েয, “আমারই
শিক্তেত ও হােতর েজাের আিম এই সব ঐশ্বযর্্য েপেয়েছ।”
১৮ িকন্তু েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক মেন রাখেব, কারণ িতিন
েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ িনেজর েয িনয়েমর িবষেয় শপথ
কেরেছন, তা আজেকর মত িস্থর করার জেন্য িতিনই েতামােক
ঐশ্বযর্্য লােভর ক্ষমতা িদেলন। ১৯ আর যিদ তুিম েকােনা ভােব
িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভুেল যাও, অন্য েদবতােদর অনুগামী
হও, তােদর েসবা কর ও তােদরেক সম্মান জানাও, তেব আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ আজ এই সাক্ষ্য িদিচ্ছ, েতামরা অবশ্যই ধ্বংস
হেব। ২০ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কন্ঠস্বের কান না িদেল,
েতামােদর সামেন সদাপ্রভু েয জািতেদরেক ধ্বংস করেছন,
তােদরই মেতা েতামরা ধ্বংস হেব।

ইস্রােয়লীয়েদর আবার বচসা ও অবাধ্যতার িববরণ।

েহ ইস্রােয়ল, েশােনা, তুিম িনেজর েথেক মহান ও
শিক্তশালী জািতেদরেক, আকাশ পযর্ন্ত েদওয়ােল েঘরা

িবশাল শহরগুিলেক, অিধকারচু্যত করেত আজ যদর্ন পার হেয়
যাচ্ছ; ২ েসই জািত িবশাল ও লম্বা, তারা অনাকীয়েদর সন্তান;
তুিম তােদরেক জান, আর তােদর িবষেয় তুিম েতা এ কথা
শুেনছ েয, “অনাক সন্তানেদর সামেন েক দঁাড়ােত পাের?”
৩ িকন্তু আজ তুিম এটা জােনা েয, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজ
গ্রাসকারী আগুেনর মেতা েতামার আেগ আেগ যােচ্ছন; িতিন
তােদরেক ধ্বংস করেবন, তােদরেক েতামার সামেন নীচু
করেবন; তােত সদাপ্রভু েতামােক েযমন বেলেছন, েতমিন তুিম
তােদরেক তািড়েয় েদেব ও তাড়াতািড় ধ্বংস করেব। ৪ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন েতামার সামেন েথেক তােদরেক তািড়েয়
েদেবন, তখন মেন মেন এমন েভেবা না েয, “আমার ধািমর্কতার
জন্য সদাপ্রভু আমােক এই েদশ অিধকার করােত এেনেছন।”
কারণ জািতেদর দষু্টতার জন্যই সদাপ্রভু তােদরেক েতামার
সামেন েথেক তািড়েয় েদেবন। ৫ েতামার ধািমর্কতা িকংবা
হৃদেয়র সরলতার জন্য তুিম েয তােদর েদশ অিধকার করেত
যাচ্ছ, তা না; িকন্তু েসই জািতেদর দষু্টতার জন্য এবং েতামার
পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকােবর কােছ শপেথর মাধ্যেম
েদওয়া আপনার বাক্য সফল করার জেন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামার সামেন তােদরেক তািড়েয় েদেবন। ৬ অতএব েজেনা েয
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয েতামার ধািমর্কতার জন্য অিধকার
করার জন্য েতামােক এই উত্তম েদশ েদেবন, তা না; কারণ তুিম
একগঁুেয় জািত। ৭ তুিম মরুভূিমর মেধ্য িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
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েযমন অসন্তুষ্ট কেরিছেল, তা মেন েরেখা, ভুেল েযও না; িমশর
েদশ েথেক েবর হেয় আসার িদন েথেক এই জায়গায় আসা
পযর্ন্ত েতামরা সদাপ্রভুর িবরুদ্ধাচারী হেয় আসছ। ৮ েতামরা
েহােরেবও সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কেরিছেল এবং সদাপ্রভু যেথষ্ট
েরেগ িগেয় েতামােদরেক ধ্বংস করেত েচেয়িছেলন। ৯ যখন
আিম েসই দিুট পাথেরর ফলক েনবার জেন্য পবর্েত উেঠিছলাম,
তখন চিল্লশ িদনরাত পবর্েত েথেকিছলাম, খাবার খাওয়া িক
জল পান কিরিন। ১০ আর সদাপ্রভু আমােক ঈশ্বেরর িনেজর
আঙ্গলু িদেয় েলখা েসই দিুট পাথেরর ফলক িদেয়িছেলন; পবর্েত
সমােজর িদেন আগুেনর মেধ্য েথেক সদাপ্রভু েতামােদরেক যা
যা বেলিছেলন, েসই সব কথা ঐ দিুট পাথের েলখা িছল। ১১ েসই
চিল্লশ িদন রােতর েশেষ সদাপ্রভু ওই দিুট পাথেরর ফলক অথর্াৎ
িনয়েমর পাথেরর ফলক আমােক িদেলন। ১২ আর সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “ওঠ, এ জায়গা েথেক তাড়াতািড় যাও; কারণ
েতামার েয েলাকেদরেক তুিম িমশর েথেক েবর কের এেনছ,
তারা িনেজেদরেক ভ্রষ্ট কেরেছ; আিম েয আেদশ তােদরেক
কেরিছলাম তা েথেক তারা তাড়াতািড় িবপেথ চেল েগেছ, তারা
িনেজেদর জন্য ছঁােচ ঢালা প্রিতমা ৈতরী কেরেছ।” ১৩ সদাপ্রভু
আমােক আরও বলেলন, “আিম এই েলাকেদরেক েদেখিছ,
আর েদখ, তারা খুবই একগঁুেয় েলাক; ১৪ তুিম আমার কাছ
েথেক সের যাও, আিম এেদরেক ধ্বংস কের আকাশমণ্ডেলর
নীেচ েথেক এেদর নাম মুেছ েফিল; আর আিম েতামােক এেদর
েথেক শিক্তশালী ও মহান জািত করব।” ১৫ তখন আিম িফের
পবর্ত েথেক েনেম আসলাম, পবর্ত আগুেন জ্বলিছল। তখন
আমার দইু হােত িনয়েমর দিুট পাথেরর ফলক িছল। ১৬ আিম
েদখলাম, আর েদখ, েতামরা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ
পাপ কেরিছেল, িনেজেদর জন্য ছঁােচ ঢালা এক বাছুর ৈতরী
কেরিছেল; সদাপ্রভুর আেদশ েদওয়া রাস্তা েথেক তাড়াতািড়
িবপেথ চেল িগেয়িছেল। ১৭ তােত আিম েসই দিুট পাথেরর
ফলক ধের িনেজর দইু হাত েথেক েফেল েতামােদর সামেন
ভাঙলাম। ১৮ আর েতামরা সদাপ্রভুর েচােখ যা খারাপ, তা কের
েয পাপ কেরিছেল, তঁার অসেন্তাষজনক েতামােদর েসই সব
পােপর জন্য আিম আেগর মেতা চিল্লশ িদন ও চিল্লশ রাত
সদাপ্রভুর সামেন উপুড় হেয় থাকলাম, আিম খাবার খায়িন বা
জলও পান কের িন। ১৯ কারণ সদাপ্রভু েতামােদরেক ধ্বংস
করেত েরেগ যাওয়ােত আিম তঁার রাগ ও অসন্তুষ্টতার জন্য ভয়
েপেয়িছলাম; িকন্তু েসই বােরও সদাপ্রভু আমার িনেবদন
শুনেলন। ২০ আর সদাপ্রভু হােরাণেক ধ্বংস করার জেন্য তঁার
ওপের খুব েরেগ িগেয়িছেলন, আিম িঠক েসই সমেয় হােরােণর
জন্যও প্রাথর্না করলাম। ২১ আর আিম েতামােদর পাপ, েসই েয
বাছুর েতামরা ৈতরী কেরিছেল, তা িনেয় আগুেন পুিড়েয় িদলাম
ও েয পযর্ন্ত তা ধূেলার মেতা গঁুেড়া না হল, ততক্ষণ িপেষ
ভােলাভােব গঁুেড়া করলাম; পের পবর্ত েথেক বেয় যাওয়া
জলেস্রােত তঁার ধূেলা েফেল িদলাম। ২২ আর েতামরা
তিবেয়রােত, মঃসােত ও িকেব্রাৎহত্তাবােত সদাপ্রভুেক উেত্তিজত
করেল। ২৩ তার পর সদাপ্রভু েয সমেয় কােদশ বেণর্য় েথেক
েতামােদরেক পািঠেয় বলেলন, “েতামরা উেঠ যাও, আিম
েতামােদরেক েয েদশ িদেয়িছ, তা অিধকার কর;” েসই সমেয়

েতামরা িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদেশর িবরুদ্ধাচারী হেল,
তঁােত িবশ্বাস করেল না ও তঁার রেব কান িদেল না। ২৪ েতামােদর
সেঙ্গ আমার পিরচেয়র িদন েথেক েতামরা সদাপ্রভুর িবরুদ্ধাচারী
হেয় আসছ। ২৫ যা েহাক, আিম উপুড় হেয় থাকলাম; ঐ চিল্লশ
িদন রাত আিম সদাপ্রভুর সামেন উপুড় হেয় থাকলাম; কারণ
সদাপ্রভু েতামােদরেক ধ্বংস করার কথা বেলিছেলন। ২৬ আর
আিম সদাপ্রভুর কােছ এই প্রাথর্না করলাম, “প্রভু সদাপ্রভু, তুিম
িনেজর অিধকারস্বরূপ েয েলাকেদরেক িনেজর মিহমায় মুক্ত
কেরছ ও শিক্তশালী হােতর মাধ্যেম িমশর েথেক েবর কের
এেনছ, তােদরেক ধ্বংস কর না। ২৭ েতামার দাসেদরেক,
অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকাবেক মেন কর; এই েলাকেদর
একগঁুেয়িমতার, দষু্টতার ও পােপর প্রিত েদখ না; ২৮ সুতরাং তুিম
আমােদরেক েয েদশ েথেক েবর কের এেনছ, েসই েদশীয়
েলােকরা এই কথা বেল, সদাপ্রভু ওেদরেক েয েদশ িদেত
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েস েদেশ িনেয় েযেত পােরনিন এবং
তােদরেক ঘৃণা কেরেছন বেলই িতিন মরুভূিমেত হত্যা করার
জেন্য তােদরেক েবর কের এেনেছন। ২৯ তবুও তারাই েতামার
েলাক ও েতামার অিধকার; এেদরেক তুিম িনেজর মহাশিক্ত ও
ক্ষমতা প্রদশর্েনর মাধ্যেম েবর কের এেনছ।”

েসই সমেয় সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “তুিম পাথেরর
দিুট ফলক েখাদাই কর এবং আমার কােছ পবর্েত

উেঠ এস এবং কােঠর এক িসন্দকু ৈতরী কর। ২ েতামার মাধ্যেম
ভাঙ্গা প্রথম দিুট পাথর ফলেক েয েয বাক্য িছল, তা আিম এই
দইু পাথর ফলেক িলখব, পের তুিম তা েসই িসন্দেুক রাখেব।”
৩ তােত আিম িশিটম কােঠর এক িসন্দকু ৈতরী করলাম এবং
প্রথমিটর মেতা পাথর ফলক দিুট েখাদাই কের েসই পাথর ফলক
হােত িনেয় পবর্েত উঠলাম। ৪ আর সদাপ্রভু সমােজর িদেন
পবর্েত আগুেনর মেধ্য েথেক েয দশ আেদশ েতামােদরেক
বেলিছেলন, তা প্রথম েলখার মেতা ঐ দিুট পাথর ফলেক িলেখ
আমােক িদেলন। ৫ পের আিম মুখ িফিরেয় পবর্ত েথেক েনেম
আমার প্রিত সদাপ্রভুর েদওয়া আেদশ অনুসাের েসই দিুট পাথর
ফলক আমার ৈতরী েসই িসন্দেুক রাখলাম, েসই জায়গায়
েসগুিল রেয়েছ। ৬ (ইস্রােয়েলর েলােকরা েবেরাৎ েবেনয়াকন
েথেক েমােষেরােত যাত্রা করেল হােরাণ েসই জায়গায় মারা
েগেলন এবং েসই জায়গায় তঁার কবর েদওয়া হল এবং তার
েছেল ইলীয়াসর তঁার বদেল যাজক হেলন। ৭ েসই জায়গা েথেক
তারা গুধেগাদায় েগল এবং গুধেগাদা েথেক যট্বাথায় চেল
েগল; এই জায়গা জলেস্রােতর েদশ। ৮ েসই সমেয় সদাপ্রভুর
িনয়ম িসন্দকু বহন করেত, সদাপ্রভুর পিরচযর্্যা করবার জন্য তঁার
সামেন দঁাড়ােত এবং তঁার নােম আশীবর্াদ করেত সদাপ্রভু েলিবর
বংশেক আলাদা করেলন, আজ ও েসই রকম চেল আসেছ।
৯ এই জন্য িনেজর ভাইেদর মেধ্য েলবীয়েদর েকােনা অংশ
িকংবা অিধকার হয়িন; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদরেক যা
বেলেছন, েসই অনুসাের সদাপ্রভুই তােদর অিধকার।) ১০ আর
আিম প্রথম বােরর মত চিল্লশ িদনরাত পবর্েত থাকলাম; এবং
েসই বােরও সদাপ্রভু আমার িনেবদন শুনেলন; সদাপ্রভু েতামােক
ধ্বংস করেত চাইেলন না। ১১ পের সদাপ্রভু আমােক বলেলন,
“ওঠ, তুিম যাবার জন্য েলাকেদর েনতৃত্ব দাও, আিম তােদরেক
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েয েদশ িদেত তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ কেরিছ, তারা
েসই েদেশ প্রেবশ কের তা অিধকার করুক।”

আজ্ঞাবহ হবার উপেদশ।

১২ এখন েহ ইস্রােয়ল, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার কােছ িক
চান? শুধু এই, েযন তুিম আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভয় কর, তঁার
সব পেথ চল ও তঁােক েপ্রম কর এবং েতামার সমস্ত হৃদয় ও
েতামার সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কর,
১৩ আজ আিম েতামার মঙ্গেলর জন্য সদাপ্রভুর েয েয আেদশ ও
িবিধ েতামােক িদিচ্ছ, েসই সকল েযন পালন কর। ১৪ েদখ, স্বগর্
ও স্বেগর্র স্বগর্ এবং পৃিথবী ও তার মেধ্য সব িজিনস েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর। ১৫ শুধু েতামার পূবর্পুরুষেদরেক েপ্রম করেত
সদাপ্রভুর সেন্তাষ িছল, আর িতিন তােদর পের তােদর বংশেক
অথর্াৎ আজেকর মত সবর্জািতর মেধ্য েতামােদরেক েবেছ
িনেলন। ১৬ অতএব েতামরা িনেজেদর হৃদেয়র ত্বক েছদন কর
এবং আর একগঁুেয় হেয়া না। ১৭ কারণ েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুই ঈশ্বরেদর ঈশ্বর ও প্রভুেদর প্রভু, িতিনই মহান,
বীযর্্যবান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; িতিন কারও িনভর্ র কেরন না ও ঘুষ
গ্রহণ কেরন না। ১৮ িতিন িপতৃহীেনর ও িবধবার িবচার সমাপ্ত
কেরন এবং িবেদশীেক েপ্রম কের অন্ন বস্ত্র েদন। ১৯ অতএব
েতামরা িবেদশীেক েপ্রম কিরও, কারণ িমশর েদেশ েতামরাও
িবেদশী হেয়িছেল। ২০ তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভয় করেব,
তারই েসবা করেব, তােতই আসক্ত থাকেব ও তঁারই নােম শপথ
করেব। ২১ িতিন েতামার প্রশংসা এবং িতিন েতামার ঈশ্বর; তুিম
িনেজর েচােখ যা যা েদেখছ, েসই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কাজ সব
িতিনই েতামার জন্য কেরেছন। ২২ েতামার পূবর্পুরুেষরা শুধু
সত্তর জন েলাক িমশের িগেয়িছল, িকন্তু এখন েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােক আকােশর তারার মত বহুসংখ্যক কেরেছন।

অতএব তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক েপ্রম করেব
এবং তঁার িনেদর্শ, তঁার িবিধ, তঁার শাসন ও তঁার

আজ্ঞা সব সবসময় পালন করেব। ২ কারণ আিম েতামােদর
বালকেদরেক বলিছ না; তারা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর শািস্ত
জােননা ও েদেখিন; তঁার মিহমা, তঁার শিক্তশালী হাত ও ক্ষমতা
প্রদশর্ন ৩ এবং তঁার িচহ্ন সব ও িমশেরর মেধ্য িমশেরর রাজা
ফেরৗেণর প্রিত ও তঁার সব েদেশর প্রিত িতিন যা যা করেলন,
তঁার েসই সব কাজ ৪ এবং িমশরীয় ৈসেন্যর, েঘাড়ার ও রেথর
প্রিত িতিন যা করেলন, তারা যখন েতামােদর িপছেন তাড়া
করল, িতিন েযমনভােব সূফসাগেরর জল তােদর উপের
বহােলন এবং সদাপ্রভু তােদরেক ধ্বংস করেলন, আজ তারা
েনই ৫ এবং এ জায়গায় েতামােদর আসা পযর্ন্ত েতামােদর প্রিত
িতিন মরুভূিমেত যা যা কেরেছন; ৬ আর িতিন রূেবেণর েছেল
ইলীয়ােবর েছেল দাথন ও অবীরােমর প্রিত যা যা কেরেছন,
পৃিথবী েযভােব িনেজর মুখ খুেল সমস্ত ইস্রােয়েলর মেধ্য
তােদরেক, তােদর আত্মীয়েদরেক, তােদর তঁাবু ও তােদর
অিস্তত্বশীল িজিনস সব গ্রাস করল, এ সব তারা েদেখিন; ৭ িকন্তু
সদাপ্রভুর করা সমস্ত মহান কাজ েতামরা িনেজর েচােখ েদেখছ।
৮ অতএব আজ আিম েতামােদরেক েয সব আজ্ঞা িদিচ্ছ, েসই
সব আজ্ঞা পালন কর, েযন েতামরা শিক্তশালী হও এবং েয েদশ

অিধকার করার জন্য পার হেয় যাচ্ছ, েসই েদেশ প্রেবশ কের তা
অিধকার কর; ৯ আর েযন সদাপ্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক
ও তঁােদর বংশেক েয েদশ িদেত শপথ কেরিছেলন, েসই দধু ও
মধু প্রবাহী েদেশ েতামরা দীঘর্কাল থাকেত পার। ১০ কারণ
েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, এটা িমশর েদেশর মেতা
না, েযখান েথেক েতামরা এেসছ, েসই েদেশ তুিম বীজ বুেন
শােকর বাগােনর মেতা পােয়র মাধ্যেম জল েসচন করেত;
১১ েতামরা েয েদশ অিধকার করেত পার হেয় যাচ্ছ, েস পবর্ত ও
উপত্যকা িবিশষ্ট েদশ এবং আকােশর বৃিষ্টর জল পান কের;
১২ েসই েদেশর প্রিত েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মেনােযাগ আেছ;
বছেরর শুরু েথেক বছেরর েশষ পযর্ন্ত তঁার প্রিত সবসময়
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিৃষ্ট থােক। ১৩ আর আিম আজ
েতামােদরেক েয সব আজ্ঞা িদিচ্ছ, েতামরা যিদ যত্নসহকাের তা
শুেন েতামােদর সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভালবাস ও তঁার েসবা কর, ১৪ তেব আিম
সিঠক সমেয় অথর্াৎ প্রথম ও েশষ বষর্ায় েতামােদর েদেশ বৃিষ্ট
েদব, তােত তুিম িনেজর শস্য, আঙ্গরু রস ও েতল সংগ্রহ করেত
পারেব। ১৫ আর আিম েতামার পশুেদর জন্য েতামার েক্ষেত ঘাস
েদব এবং তুিম েখেয় তৃিপ্ত পােব। ১৬ িনেজেদর িবষেয় সাবধান
হও, এইজন্য েয েতামােদর হৃদয় ভ্রান্ত হয় এবং েতামরা পথ
েছেড় অন্য েদবতােদর েসবা কর ও তােদর কােছ নত হও;
১৭ করেল েতামােদর প্রিত সদাপ্রভুর রাগ প্রজ্বিলত হেব ও িতিন
আকাশ বন্ধ করেবন, তােত বৃিষ্ট হেব না ও ভূিম িনেজর ফল
েদেব না এবং সদাপ্রভু েতামােদরেক েয েদশ িদেচ্ছন, েসই ভােলা
েদশ েথেক েতামরা তাড়াতািড় ধ্বংস হেব। ১৮ অতএব েতামরা
আমার এই সব বাক্য িনেজেদর হৃদেয় ও প্রােণ েরেখা এবং
িচহ্নরূেপ িনেজর হােত েবঁেধ েরেখা এবং েস সব ভূষণরূেপ
েতামােদর দইু েচােখর মেধ্য থাকেব। ১৯ আর েতামরা বািড় বেস
থাকার সমেয় ও রাস্তায় চলার সমেয় এবং েশায়ার ও ঘুম েথেক
ওঠার সমেয় ঐ সব কথার প্রসঙ্গ কের িনেজেদর
েছেলেমেয়েদরেক িশক্ষা িদও। ২০ আর তুিম িনেজর বািড়র
দরজার পােশর কােঠ ও িনেজর দরজায় তা িলেখ েরেখা।
২১ তােত সদাপ্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক েয জিম িদেত
শপথ কেরেছন, েসই জিমেত েতামােদর িদন ও েতামােদর
সন্তানেদর িদন পৃিথবীর উপের আকাশমণ্ডেলর িদেনর মেতা
বৃিদ্ধ পােব। ২২ এই েয সব আেদশ আিম েতামােদরেক িদিচ্ছ,
েতামরা যিদ যত্নসহকাের তা পালন কের েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ভালবাস, তঁার সমস্ত রাস্তায় চল ও তঁােত আসক্ত
থাক; ২৩ তেব সদাপ্রভু েতামােদর সামেন েথেক এই সমস্ত
জািতেক তািড়েয় েদেবন এবং েতামরা িনেজেদর েথেক িবশাল
ও শিক্তশালী জািতেদর উত্তরািধকারী হেব। ২৪ েতামােদর পা েয
েয জায়গায় পড়েব, েসই েসই জায়গা েতামােদর হেব; মরুভূিম
ও িলবােনান েথেক, নদী অথর্াৎ ফরাৎ নদী েথেক পিশ্চম সমুদ্র
পযর্ন্ত েতামােদর সীমা হেব। ২৫ েতামােদর সামেন েকউই দঁাড়ােত
পারেব না; েতামরা েয েদেশ পা েদেব, েসই েদেশর সব জায়গায়
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজর কথা অনুসাের েতামােদর েথেক
েলাকেদর ভয় ও ত্রাস উপিস্থত করেবন। ২৬ েদখ, আজ আিম
েতামােদর সামেন আশীবর্াদ ও অিভশাপ রাখলাম। ২৭ আজ
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১২

আিম েতামােদরেক েয সব আজ্ঞা জানালাম, েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর েসই সব আজ্ঞােত যিদ কান দাও, তেব আশীবর্াদ
পােব। ২৮ আর যিদ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞােত কান না
দাও এবং আিম আজ েতামােদরেক েয রাস্তার িবষেয় আজ্ঞা
করলাম, যিদ েসই রাস্তা েছেড় েতামােদর অজানা অন্য
েদবতােদর িপছেন যাও, তেব অিভশাপগ্রস্ত হেব। ২৯ আর তুিম
েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েসই েদেশ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
যখন েতামােক প্রেবশ করােবন, তখন তুিম গিরষীম পবর্েত ঐ
আশীবর্াদ এবং এবল পবর্েত ঐ অিভশাপ রাখেব। ৩০ েসই দইু
পবর্ত যদর্ েনর ওপাের, পিশ্চম িদেকর রাস্তার ওিদেক, অরাবা
তলভূিমিনবাসী কনানীয়েদর েদেশ, িগল্গেলর সামেন, েমািরর
এেলান বেনর কােছ িক না? ৩১ কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােদরেক েয েদশ িদেচ্ছন, েস েদশ অিধকার করার জেন্য
েতামরা েসখােন প্রেবশ করার জন্য যদর্ন পার হেয় যােব, েদশ
অিধকার করেব ও েসখােন বাস করেব। ৩২ আর আিম আজ
েতামােদর সামেন েয সব িবিধ ও শাসন রাখলাম েস সব
যত্নসহকাের পালন করেব।

ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা আবার বলা।

ঈশ্বেরর িবেশষ আরাধনার জায়গা িনধর্ারণ।

েতামার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয
েদশ অিধকােরর জেন্য িদেয়েছন, েসই েদেশ এই সব

িবিধ ও শাসন, যত িদন পৃিথবীেত জীিবত থাকেব, যত্নসহকাের
পালন করেত হেব। ২ েতামরা েয েয জািতেক তািড়েয় েদেব,
তারা উঁচু পবর্েতর উপের, পাহােড়র উপের ও সবুজ প্রেত্যক
গােছর তলায় েয েয জায়গায় িনেজেদর েদবতােদর েসবা
কেরেছ, েসই সব জায়গা েতামরা এেকবাের ধ্বংস করেব।
৩ েতামরা তােদর যজ্ঞেবিদ সব েভেঙ্গ েফলেব, তােদর থাম সব
ভাঙ্গেব, তােদর আেশরা মূিতর্  সব আগুেন পুিড়েয় েদেব, তােদর
েখাদাই করা েদবপ্রিতমা সব েকেট েফলেব এবং েসই জায়গা
েথেক তােদর নাম ধ্বংস করেব। ৪ েতামরা িনেজর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রিত েসরকম আরাধনা করেব না। ৫ িকন্তু েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজর নাম স্থাপন করার জেন্য েতামােদর সমস্ত
বংেশর মেধ্য েয জায়গা েবেছ েনেবন, তঁার েসই বসবােসর
জায়গা েতামরা েখঁাজ করেব ও েসই জায়গায় উপিস্থত হেব।
৬ আর িনেজেদর েহাম, বিল, দশমাংশ, হােত েতালা উপহার,
মানেতর িজিনস, িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া ৈনেবদ্য ও গরু েমষ
পােলর প্রথমজাতেদরেক েসই জায়গায় আনেব; ৭ আর েসই
জায়গায় েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন খােব এবং
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েথেক পাওয়া আশীবর্াদ অনুসাের েয
িকছুেত হাত েদেব, তােতই সপিরবাের আনন্দ করেব। ৮ এই
জায়গায় আমরা এখন প্রেত্যেক িনেজেদর েচােখ যা সিঠক, তা
করিছ, েতামরা েসরকম করেব না; ৯ কারণ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােক েয িবশ্রােমর জায়গা ও অিধকার িদেচ্ছন,
েসখােন েতামরা এখনও উপিস্থত হওিন। ১০ িকন্তু যখন েতামরা
যদর্ন পার হেয় িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া অিধকার েদেশ

বাস করেব এবং চািরিদেকর সমস্ত শত্রু েথেক িতিন িবশ্রাম িদেল
যখন েতামরা িনভর্ েয় বাস করেব; ১১ েসইসমেয় েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু িনেজর নােম বাস করার জন্য েয জায়গা েবেছ েনেবন,
েসই জায়গায় েতামরা আমার আেদশ করা সমস্ত িজিনস,
িনেজেদর েহাম, বিল, দশমাংশ, হােত েতালা উপহার ও
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য শপথ করা মানেতর ভােলা িজিনস সব
আনেব। ১২ আর েতামরা, েতামােদর েছেলেমেয়রা ও েতামােদর
দাসদাসীরা, আর েতামােদর শহেরর দরজার মােঝ েলবীয়,
কারণ েযমন তার অংশ ও অিধকার েতামােদর মেধ্য েনই,
েতামরা সবাই িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন আনন্দ করেব।
১৩ েতামরা সাবধান হও, েয েকােনা জায়গা েদখ, েসই
জায়গােতই েতামার েহামবিল উৎসগর্ কর না; ১৪ িকন্তু েতামার
েকােনা এক বংেশর মেধ্য েয জায়গা সদাপ্রভু েবেছ েনেবন, েসই
জায়গােতই েতামার েহামবিল উৎসগর্ করেব ও েসই জায়গায়
আমার আেদশ করা সব কাজ করেব। ১৫ তাছাড়া যখন েতামার
প্রােণর ইচ্ছা হেব, তখন তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া
আশীবর্াদ অনুসাের িনেজর সব শহেরর দরজার িভতের পশু
হত্যা কের মাংস েখেত পারেব; অশুিচ িক শুচী েলাক সবাই
কৃষ্ণসােরর ও হিরেণর মাংেসর মত তা েখেত পারেব। ১৬ শুধু
েতামরা রক্ত খােব না; তুিম তা জেলর মেতা মািটেত েঢেল েদেব।
১৭ েতামরা শেস্যর, আঙ্গরু রেসর ও েতেলর দশমাংশ, গরু
েমেষর প্রথমজাত এবং যা মানত করেব, েসই মানেতর িজিনস,
িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া ৈনেবদ্য ও হােত েতালা উপহার, এই সব
তুিম িনেজর শহেরর দরজার মেধ্য েখেত পারেব না। ১৮ িকন্তু
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয জায়গা েবেছ েনেবন, েসই জায়গায়
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন তুিম, েতামার েছেলেমেয়,
েতামার দাসদাসী ও েতামার শহেরর দরজার মােঝ েলবীয়,
সবাই তা খােব এবং তুিম েয িকছুেত হাত েদেব, েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সামেন তােতই আনন্দ করেব। ১৯ সাবধান, েতামার
েদেশ যত কাল েবঁেচ থাক, েলবীয়েক ত্যাগ কর না। ২০ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েযমন শপথ কেরেছন, েসই অনুসাের যখন
েতামার সীমা িবস্তার করেবন এবং মাংস খাওয়ায় েতামার
প্রােণর ইচ্ছা হেল তুিম বলেব, মাংস খাব, তখন তুিম প্রােণর
ইচ্ছা অনুসাের মাংস খােব। ২১ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
িনেজর নাম স্থাপেনর জেন্য েয জায়গা েবেছ েনেবন, তা যিদ
েতামার েথেক অেনক দরূ হয়, তেব আিম েযমন বেলিছ, েসই
অনুসাের তুিম সদাপ্রভুর েদওয়া গরু েমেষর পাল েথেক পশু
িনেয় হত্যা করেব ও িনেজর প্রােণর ইচ্ছা অনুসাের শহেরর
দরজার িভতের েখেত পারেব। ২২ েযমন কৃষ্ণসার হিরণ ও হিরণ
খাওয়া যায়, েতমিন তা খােব, অশুিচ িক শুচী েলাক, সবাই তা
খােব। ২৩ শুধু রক্ত খাওয়া েথেক খুব সাবধান েথেকা, কারণ
রক্তই প্রাণ; তুিম মাংেসর সেঙ্গ প্রাণ খােব না। ২৪ তুিম তা খােব
না, তুিম জেলর মেতা মািটেত েঢেল েদেব। ২৫ তুিম তা খােব না;
যােত সদাপ্রভুর েচােখ যা সিঠক, তা করেল েতামার ভােলা ও
েতামার পরবতর্ী েছেলেমেয়েদর ভােলা হয়। ২৬ শুধু েতামার যত
পিবত্র িজিনস থােক এবং েতামার যত মানেতর িজিনস থােক,
েসই সব িনেয় সদাপ্রভুর েবেছ েদওয়া জায়গায় যােব; ২৭ আর
েতামরা ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদর উপের েতামার েহামবিল,
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মাংস ও রক্ত উৎসগর্ করেব, আর েতামার বিলসমূেহর রক্ত
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদর উপের েঢেল েদেব, পের তার
মাংস েখেত পারেব। ২৮ সাবধান হেয় আমার আেদশ েদওয়া এই
সমস্ত বাক্য েমেন চল, েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েচােখ যা
ভােলা ও সিঠক, তা করেল েতামার ও িচরকাল েতামার পরবতর্ী
েছেলেমেয়েদর ভােলা হয়। ২৯ তুিম েয জািতেদরেক তািড়েয়
িদেত যাচ্ছ, তােদরেক যখন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার
সামেন েথেক উেচ্ছদ করেবন ও তুিম তােদরেক তািড়েয় েদেব
তােদর েদেশ বাস করেব; ৩০ তখন িনেজরা সাবধান েথেকা েয,
েতামার সামেন েথেক তােদর ধ্বংস হেল পর তুিম তােদর
অনুগামী হেয় ফঁােদ পড় এবং পােছ তােদর েদবতােদর েখঁাজ
কের বল, “এই জািতরা িনেজেদর েদবতােদর েসবা িকভােব
কের? আিমও েসই ভােব করব।” ৩১ তুিম িনেজর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রিত েসরকম করেব না; কারণ তারা িনেজেদর
েদবতােদর উেদ্দেশ্য সদাপ্রভুর ঘৃিণত যাবতীয় খারাপ কাজ
কেরেছ; এমন িক, তারা েসই েদবতােদর উেদ্দেশ্য িনেজেদর
েছেলেমেয়েদরেকও আগুেন েপাড়ায়। ৩২ আিম েয েকােনা িবষয়
েতামােদরেক আজ্ঞা করলাম েতামরা েসটাই যত্নসহকাের পালন
করেব; েতামরা তােত েকােনা িকছু েযাগ করেব না এবং তা
েথেক িকছু বাদ েদেব না।

েদবতা পূজা এবং খারাপ খাবার খাওয়া িনেষধ।

েতামার মধ্য েকােনা ভাববাদী িকংবা স্বপ্নদশর্ক উেঠ
যিদ েতামার জন্য েকােনা িচহ্ন িকংবা অদু্ভত লক্ষণ

িঠক কের েদয় ২ এবং েসই িচহ্ন িকংবা অদু্ভত লক্ষণ সফল হয়,
যার িবষেয় েস েতামার অজানা অন্য েদবতােদর িবষেয়
েতামােদরেক বেলিছল, “এস, আমরা তােদর অনুগামী হই ও
তােদর েসবা কির,” ৩ তেব তুিম েসই ভাববাদীর িকংবা েসই
স্বপ্নদশর্নকারীর কথায় কান িদও না; কারণ েতামরা েতামােদর
সমস্ত হৃদয় ও েতামােদর সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ িনেজেদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক েপ্রম কর িক না, তা জানবার জন্য েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােদর পরীক্ষা কেরন। ৪ েতামরা েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুরই অনুগামী হও, তঁােকই ভয় কর, তঁারই আেদশ পালন
কর, তঁারই রেব মেনােযাগ দাও, তঁারই েসবা কর ও তােতই যুক্ত
থাক। ৫ আর েসই ভাববাদীর িকংবা েসই স্বপ্নদশর্নকারীর
প্রাণদণ্ড করেত হেব; কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, িযিন
িমশর েদশ েথেক েতামােদরেক েবর কের এেনেছন, দাসেত্বর
বাড়ী েথেক েতামােক মুক্ত কেরেছন, তঁার িবরুেদ্ধ েস িবপেথ
যাওয়ার কথা বেলেছ এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয পেথ গমন
করেত েতামােক আেদশ কেরেছন, তা েথেক েতামােক েবর কের
িদেত চায়। তাই তুিম িনেজর মধ্য েথেক খারাপ িবষয় বাদ দাও।
৬ েতামার ভাই, েতামার মােয়র েছেল িকংবা েতামার েছেল িক
েমেয় িকংবা েতামার িপ্রয় স্ত্রী িকংবা েতামার প্রােণর বনু্ধ যিদ
েগাপেন েতামােক েলাভ িদেয় বেল, “এস, আমরা িগেয় অন্য
েদবতােদর েসবা কির, ৭ েতামার অজানা ও েতামার
পূবর্পুরুষেদর অজানা েকােনা েদবতা, েতামার চারিদেকর
কাছাকািছ িকংবা েতামার েথেক দেূর, পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক
অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত েয েকােনা জািতর েয েকােনা েদবতা েহাক,

তার িবষেয় যিদ এই কথা বেল, তেব তুিম েসই ব্যিক্তর কথায়
রািজ হেব না,” ৮ তার কথায় মন িদও না অথবা কান িদও না;
েতামার েচাখ তার প্রিত দয়া করেব না, তঁােক কৃপা করেব না,
তঁােক লুিকেয় রাখেব না। ৯ িকন্তু অবশ্য তুিম তােক হত্যা করেব;
তােক হত্যা করার জন্য প্রথেম তুিমই তার ওপের হাত েদেব, পের
সমস্ত েলাক হাত েদেব। ১০ তুিম তােক পাথেরর আঘাত করেব,
েযন েস মারা যায়; কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু, িযিন িমশর
েদশ েথেক, দাসেত্বর বািড় েথেক, েতামােক েবর কের এেনেছন,
তার কাছ েথেক েস েতামােক নষ্ট করেত েচষ্টা কেরেছ। ১১ তােত
সমস্ত ইস্রােয়ল তা শুনেব, ভয় পােব এবং েতামার মেধ্য েসরকম
খারাপ কাজ আর করেব না। ১২ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক
েয েয শহর বাস করেত েদেবন, তার েকােনা শহেরর িবষেয় যিদ
শুনেত পাও েয, ১৩ িকছু খারাপ েলাক েতামার মেধ্য েথেক েবর
হেয় এই কথা বেল িনেজর শহর িনবাসীেদরেক নষ্ট কেরেছ,
“এস, আমরা িগেয় অন্য েদবতােদর েসবা কির, যােদরেক
েতামরা জােনা না,” ১৪ তেব তুিম িজজ্ঞাসা করেব, েখঁাজ করেব
ও যত্নসহকাের প্রশ্ন করেব; আর েদখ, েতামার মেধ্য এরকম
ঘৃণাহর্  খারাপ কাজ হেয়েছ, ১৫ এটা যিদ সত্য ও িনিশ্চত হয়,
তেব তুিম তেলায়ােলর ধাের েসই শহেরর িনবাসীেদরেক আঘাত
করেব এবং শহর ও তার মেধ্য অবিস্থত পশু সহ সবই
তেলায়ােরর ধাের সম্পূণর্ ধ্বংস করেব; ১৬ আর তার লুট করা
িজিনস সব তার চেকর মেধ্য জেড়া কের েসই শহর ও েসই সব
িজিনস সবিদক িদেয় িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আগুেন
পুিড়েয় েদেব; তােত েসই শহর িচরকাল িঢিব হেয় থাকেব, তা
আর কখেনা ৈতরী হেব না। ১৭ আর েসই বাদ েদওয়া িজিনেসর
িকছুই েতামার হােত েলেগ না থাকুক; েযন সদাপ্রভু িনেজর
প্রচণ্ড রাগ েথেক েফেরন এবং িতিন েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ
েয শপথ কেরেছন, েসই অনুসাের েতামার প্রিত দয়া ও করুণা
কেরন ও েতামার বৃিদ্ধ কেরন; ১৮ যখন তুিম েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর রেব কান িদেয়, আিম আজ েতামােক েয েয আজ্ঞা
িদিচ্ছ, তঁার েসই সব আজ্ঞা পালন করেব ও েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর েচােখ সিঠক আচরণ করেব।

েতামরা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েলাক; েতামরা
মৃত েলাকেদর জন্য িনেজেদর শরীর কাটেব না এবং

মুেখর েকােনা অংেশ কামােব না। ২ কারণ তুিম ঈশ্বর সদাপ্রভুর
পিবত্র েলাক; পৃিথবীেত অবিস্থত সমস্ত জািতর মেধ্য েথেক
সদাপ্রভু িনেজর অিধকােরর েলাক করার জেন্যই েতামােকই
েবেছেছন। ৩ তুিম েকােনা অশুিচ িজিনস খােব না। ৪ এই সব
পশু যা তুিম েখেত পার; গরু, েমষ এবং ছাগল, ৫ হিরণ,
কৃষ্ণসার হিরণ এবং েছাট হিরণ, বনছাগল, বন্যগরু ও
সাদােলজ িবিশষ্ট হিরণ এবং পাহািড় েমষ। ৬ আর পশুেদর মেধ্য
যত পশু সম্পূণর্ দইু খণ্ড খুরিবিশষ্ট ও জাবর কােট, েসই সকল
েতামরা েখেত পার। ৭ িকন্তু যারা জাবর কােট, িকংবা দইু খণ্ড
খুরিবিশষ্ট, তােদর মেধ্য এইগুিল খােব না; উট, খরেগাশ ও
শাফন; কারণ তারা জাবর কােট বেট, িকন্তু দইু খণ্ড খুরিবিশষ্ট
না, তারা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ; ৮ আর শূকর দইু খণ্ড
খুরিবিশষ্ট বেট, িকন্তু জাবর কােট না, েস েতামােদর পেক্ষ
অশুিচ; েতামরা তােদর মাংস খােব না, তােদর মৃতেদহ েছঁােবও
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না। ৯ জলচর সকেলর মেধ্য এই সব েতামােদর খাবার; যােদর
পাখনা ও আঁশ আেছ, তােদরেক েখেত পার। ১০ িকন্তু যােদর
পাখনা ও আঁশ েনই, তােদরেক খােব না, তারা েতামােদর পেক্ষ
অশুিচ।

১১ েতামরা সব ধরেনর শুচী পািখ েখেত পার ১২ িকন্তু এগুিল
খােব না; ঈগল, শকুন, বক, ১৩ লাল িচল, কােলা িচল ও
িনেজেদর জািত অনুসাের সারস, ১৪ আর িনেজেদর জািত
অনুসাের সব ধরেনর কাক, ১৫ আর উটপািখ, রােতর বাজপািখ,
শঙ্খিচল ও িনেজেদর জািত অনুসাের বাজপািখ ১৬ এবং েপঁচা,
বড় েপঁচা ও সাদা েপঁচা; ১৭ বড় জলচর পািখ, শকুনী ও
মাছরাঙ্গা, ১৮ এবং সারস ও িনেজেদর জািত অনুসাের বক,
ঝঁুিটওয়ালা পািখ িবেশষ ও বাদড়ু। ১৯ আর ডানািবিশষ্ট েপাকা
েতামােদর পেক্ষ অশুিচ; এ সব খাওয়ার উপযুক্ত না। ২০ েতামরা
সমস্ত উড়ন্ত িজিনস েখেত পার।

২১ েতামরা িনেজ েথেক মারা যাওয়া েকােনা প্রাণীর মাংস
খােব না; েতামার শহেরর দরজার মাঝখােন েকােনা িবেদশীেক
খাওয়ার জেন্য তা িদেত পার, িকংবা িবজাতীয় েলােকর কােছ
িবিক্র করেত পার; কারণ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর পিবত্র
েলাক। তুিম বাচ্চা ছাগলেক তার মােয়র দেুধ রান্না করেব না।

দশমাংশ, প্রথমাংশ ও েমাচনবছেরর িনয়ম।

২২ তুিম েতামার বীজ েথেক উৎপন্ন সব শেস্যর, বছর বছর যা
েক্ষেত উৎপন্ন হয়, তার দশমাংশ আলাদা কের েদেব। ২৩ আর
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজর নােমর বসবােসর জেন্য েয
জায়গা বাছেবন, েস জায়গায় তুিম িনেজর শেস্যর, আঙ্গরুরেসর
ও েতেলর দশমাংশ এবং গরু েমষপােলর প্রথমজাতেদরেক তঁার
সামেন খােব; এইভােব িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক সবসময় ভয়
করেত িশখেব। ২৪ েসই যাত্রা যিদ েতামার জেন্য অেনক দীঘর্ হয়,
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজর নাম স্থাপেনর জেন্য েয জায়গা
মেনানীত করেবন, তার দরূেত্বর জন্য যিদ তুিম িনেজর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আশীবর্ােদ পাওয়া িজিনস েসখান েথেক িনেয় েযেত
না পার, ২৫ তেব েসই িজিনস টাকায় রূপান্তিরত কের েস টাকা
েবঁেধ হােত িনেয় িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর মেনানীত জায়গায়
যােব। ২৬ পের েসই টাকা িদেয় েতামার মেনর ইচ্ছায় গরু িক
েমষ িক আঙ্গরু রস িক মদ, বা েয েকােনা িজিনেস েতামার মেনর
ইচ্ছা হয়, তা িকেন িনেয় েসই জায়গায় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন েখেয় সপিরবাের আনন্দ করেব। ২৭ আর েতামার শহেরর
দরজার মাঝখােন েলবীয়েক ত্যাগ করেব না, কারণ েতামার
সেঙ্গ তার েকােনা অংশ িক অিধকার েনই। ২৮ তৃতীয় বছেরর
েশেষ তুিম েসই বছের উৎপন্ন িনেজর শস্যািদর যাবতীয়
দশমাংশ েবর কের এেন িনেজর শহেরর দরজার িভতের সঞ্চয়
কের রাখেব; ২৯ তােত েতামার সেঙ্গ যার েকােনা অংশ িক
অিধকার েনই, েসই েলবীয় এবং িবেদশী, িপতৃহীন ও িবধবা,
েতামার শহেরর দরজার মেধ্য এই সব েলাক এেস েখেয় তৃিপ্ত
পােব; এইভােব েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার হােতর সব
কােজ েতামােক আশীবর্াদ কেরন।

তুিম প্রেত্যক সাত বছেরর েশেষ ঋণ বাদ েদেব। েসই
ঋণক্ষমার এই ব্যবস্থা; ২ েয েকােনা মহাজন িনেজর

প্রিতবাসীেক ঋণ িদেয়েছ, েস িনেজর েদওয়া েসই ঋণ বাদ
েদেব, িনেজর প্রিতেবশী িকংবা ভাইেয়র কাছ েথেক ঋণ আদায়
করেব না, কারণ সদাপ্রভুর আেদশ ঋণ বাদ েদওয়ার েঘাষণা
হেয়েছ! ৩ তুিম িবেদশীর কােছ আদায় করেত পার; িকন্তু েতামার
ভাইেয়র কােছ েতামার যা আেছ, তা তুিম েছেড় েদেব।
৪ প্রকৃতপেক্ষ েতামােদর মেধ্য েকউ েযন গিরব না থােক; কারণ
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার অিধকােরর জেন্য েয েদশ
িদেচ্ছন, েসই েদেশ সদাপ্রভু েতামােক িনশ্চয়ই আশীবর্াদ
করেবন; ৫ শুধু আিম আজ েতামােক এই েয সব আেদশ িদিচ্ছ,
এটা যত্নসহকাের পালেনর জেন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব
কান িদেত হেব। ৬ কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েযমন েতামার
কােছ প্রিতজ্ঞা কেরেছন, েতমিন েতামােক আশীবর্াদ করেবন;
আর তুিম অেনক জািতেক ঋণ েদেব, িকন্তু িনেজ ঋণ েনেব না
এবং অেনক জািতর ওপের শাসন করেব, িকন্তু তারা েতামার
ওপের শাসন করেব না। ৭ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয
েদশ িদেচ্ছন, েসখানকার েকােনা শহেরর দরজার িভতের যিদ
েতামার কােছ অবিস্থত েকােনা ভাই গিরব হয়, তেব তুিম িনেজর
হৃদয় কিঠন কর না বা গিরব ভাইেয়র প্রিত িনেজর হাত বন্ধ কর
না; ৮ িকন্তু তার প্রিত মুক্ত হােত তার অভােবর জন্য প্রেয়াজন
অনুসাের তােক অবশ্য ঋণ িদও। ৯ সাবধান, সপ্তম বছর অথর্াৎ
ক্ষমার বছর কাছাকািছ, এটা বেল েতামার হৃদেয় েযন খারাপ
িচন্তা মেন না আেস; তুিম যিদ িনেজ গিরব ভাইেয়র প্রিত
খারাপভােব তািকেয় তােক িকছু না দাও, তেব েস েতামার
িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেল েতামার পাপ হেব।
১০ তুিম তােক অবশ্যই েদেব, েদবার সমেয় হৃদেয় দঃুিখত হেব
না; কারণ এই কােজর জন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সব
কােজ এবং তুিম যােত যােত হাত েদেব, েসই সব িকছুেত
েতামােক আশীবর্াদ করেবন। ১১ কারণ েতামার েদেশর মেধ্য
গিরেবর অভাব হেব না; অতএব আিম েতামােক এই আেদশ
িদিচ্ছ, তুিম িনেজর েদেশ েতামার ভাইেয়র প্রিত, েতামার দঃুখী
ও দীনহীেনর প্রিত, েতামার হাত অবশ্য খুেল রাখেব। ১২ েতামার
ভাই অথর্াৎ েকােনা ইব্রীয় পুরুষ িকংবা ইব্রীয় মিহলা যিদ েতামার
কােছ িবক্রীত হয় এবং ছয় বছর পযর্ন্ত েতামার েসবা করেব;
তেব সপ্তম বছের তুিম তােক েছেড় িদেয় িনেজর কাছ েথেক
িবদায় েদেব। ১৩ আর েছেড় িদেয় েতামার কাছ েথেক িবদায়
েদবার সমেয় তুিম তােক খািল হােত িবদায় করেব না; ১৪ তুিম
িনেজর পাল, শস্য ও আঙ্গরু কুণ্ড েথেক তােক প্রচুর পুরস্কার
েদেব; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েযমন আশীবর্াদ
কেরেছন, েসই অনুসাের তােক েদেব। ১৫ আর মেন রাখেব, তুিম
িমশর েদেশ দাস িছেল এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক
মুক্ত কেরেছন; এই জন্য আিম আজ েতামােক এই আেদশ
িদিচ্ছ। ১৬ িকন্তু েতামার কােছ সুেখ থাকােত েস েতামােক ও
েতামার আত্মীয়েদরেক ভালবােস বেল যিদ বেল, “আিম
েতামােক েছেড় যাব না;” ১৭ তেব তুিম এক সুঁচ িদেয় দরজার
সেঙ্গ তার কান েবঁেধ েদেব, তােত েস িচরকাল েতামার দাস
থাকেব; আর দাসীর প্রিতও েসরকম করেব। ১৮ ছয় বছর পযর্ন্ত
েস েতামার কােছ েবতনজীবীর েবতন েথেক িদ্বগুণ দােসর কাজ
কেরছ, এই কারণ তােক মুক্ত কের িবদায় েদওয়া কিঠন মেন
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করেব না; তােত েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সব কােজ
েতামােক আশীবর্াদ করেবন। ১৯ তুিম িনেজর গরু েমেষর
পশুপাল েথেক উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুরুষপশুেক িনেজর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র করেব; তুিম গরুর প্রথমজন্মােনা
বাচ্চার মাধ্যেম েকােনা কাজ করেব না এবং েতামার
প্রথমজন্মােনা বাচ্চা েমেষর েলাম কাটেব না। ২০ সদাপ্রভু েয
জায়গা মেনানীত করেবন, েসই জায়গায় েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সামেন তুিম সপিরবাের প্রিত বছর তা খােব। ২১ যিদ
তােত েকােনা েদাষ থােক, অথর্াৎ েস যিদ েখঁাড়া িকংবা অন্ধ হয়,
েকােনাভােব েদাষী হয়, তেব তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য তা বিলদান করেব না। ২২ িনেজর শহেরর দরজার
িভতের তা েখেয়া অশুিচ িক শুচী, উভয় েলাকই কৃষ্ণসােরর
িকংবা হিরেণর মেতা তা েখেত পাের। ২৩ তুিম শুধু তার রক্ত
খােব না, তা জেলর মেতা মািটেত েঢেল েদেব।

বছেরর প্রধান িতনিট পেবর্র িনয়ম।

তুিম আবীব মাস পালন করেব এবং েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্ পালন করেব; কারণ

আবীব মােস েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক রােত িমশর েথেক
েবর কের এেনিছেলন। ২ আর সদাপ্রভু িনেজর নােমর বসবােসর
জেন্য েয জায়গা মেনানীত করেবন, েসই জায়গায় তুিম িনেজর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েমষ পাল ও গরুর পাল েথেক িকছু
পশু িনেয় িনস্তারপেবর্র বিলদান করেব। ৩ তুিম তার সেঙ্গ
তাড়ীযুক্ত রুিট খােব না; কারণ তুিম তাড়াতািড়ই িমশর েদশ
েথেক েবর হেয়িছেল; এই জন্য সাত িদন েসই বিলর সেঙ্গ
তাড়ীশূন্য রুিট, দঃুখাবস্থার রুিট খােব; েযন িমশর েদশ েথেক
েতামার েবর হেয় আসার িদন যাবজ্জীবন েতামার মেন থােক।
৪ সাত িদন েতামার সীমার মেধ্য তাড়ী েদখা না যাক এবং প্রথম
িদেনর সন্ধ্যােবলায় তুিম েয বিলদান কর, তার মাংস িকছুই েযন
সকাল পযর্ন্ত বািক না থাকুক। ৫ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক
েয সব শহর েদেবন, তার েকােনা শহেরর দরজার িভতের
িনস্তারপেবর্র বিলদান করেত পারেব না; ৬ িকন্তু েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু িনেজর নােমর বসবােসর জেন্য েয জায়গা মেনানীত
করেবন, েসই জায়গায় িমশর েদশ েথেক েতামার েবর হেয়
আসার বছের, সন্ধ্যােবলায়, সূযর্্যােস্তর সমেয় িনস্তারপেবর্র
বিলদান করেব। ৭ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মেনানীত
জায়গায় তা রান্না কের খােব; পের সকােল িনেজর তঁাবুেত িফের
যােব। ৮ তুিম ছয় িদন তাড়ীশূন্য রুিট খােব এবং সপ্তম িদেন
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পবর্সভা হেব; তুিম েকােনা
কাজ করেব না। ৯ তুিম সাত সপ্তাহ িনেজর জন্য গণনা করেব;
েক্ষেত অবিস্থত শেস্য প্রথম কােস্ত েদওয়া েথেক সাত সপ্তাহ
গণনা করেত শুরু করেব। ১০ পের েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আশীবর্াদ অনুযায়ী সঙ্গিত েথেক িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া
উপহােরর মাধ্যেম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য সাত
সপ্তােহর উৎসব পালন করেব। ১১ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
িনেজর নােমর বসবােসর জেন্য েয জায়গা মেনানীত করেবন,
েসই জায়গায় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন তুিম, েতামার
েছেলেমেয়, েতামার দাসদাসী, েতামার শহেরর দরজার

মাঝখােনর েলবীয় ও েতামার সােথ বাসকারী িবেদশী, িপতৃহীন
ও িবধবা সবাই আনন্দ করেব। ১২ আর তুিম মেন রাখেব েয,
তুিম িমশর েদেশ দাস িছেল এবং এই সব িবিধ যত্নসহকাের
পালন করেব। ১৩ েতামার খামার ও আঙ্গরু কুণ্ড েথেক যা সংগ্রহ
করার, তা সংগ্রহ করার পর তুিম সাত িদন কুিটেরর উৎসব
পালন করেব। ১৪ আর েসই উৎসেব তুিম, েতামার েছেলমেয়,
েতামার দাসদাসী ও েতামার শহেরর দরজার মাঝখােনর েলবীয়
ও িবেদশী এবং িপতৃহীন ও িবধবা সবাই আনন্দ করেব।
১৫ সদাপ্রভু মেনানীত জায়গায় তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য সাত িদন উৎসব পালন করেব; কারণ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামার উৎপন্ন িজিনেস ও হােতর সব কােজ েতামােক
আশীবর্াদ করেবন, আর তুিম সম্পূণর্ আনিন্দত হেব। ১৬ েতামার
প্রেত্যক পুরুষ বছেরর মেধ্য িতন বার েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন তঁার মেনানীত জায়গায় েদখা েদেব; তাড়ীশূন্য রুিটর
উৎসেব, সাত সপ্তােহর উৎসেব ও কুিটেরর উৎসেব; আর তারা
সদাপ্রভুর সামেন খািল হােত েদখা েদেব না; ১৭ প্রেত্যক জন
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া আশীবর্াদ অনুসাের িনেজেদর
সঙ্গিত অনুযায়ী উপহার েদেব।

িবচারক ও রাজােদর কতর্ব্য।

১৮ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সকল বংশানুসাের েতামােক
েয সব শহর েদেবন, েসই সব শহেরর দরজায় তুিম আপনার
জন্য িবচারকতর্ ােদরেক ও শাসনকতর্ ােদরেক িনযুক্ত করেব; আর
তারা সিঠক িবচাের েলাকেদর িবচার করেব। ১৯ তুিম েজার কের
িবচার করেত পােরা না, কােরার পক্ষপাত করেব না ও ঘুষ েনেব
না; কারণ ঘুষ জ্ঞানীেদর েচাখ অন্ধ কের ও ধািমর্কেদর কথা
িবপরীত কের। ২০ সবভােব যা সিঠক, তারই অনুগামী হেব,
তােত তুিম েবঁেচ েথেক িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া েদশ
অিধকার করেব। ২১ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েয
যজ্ঞেবিদ ৈতরী করেব, তার কােছ েকােনা ধরেনর কােঠর
আেশরা মূিতর্  স্থাপন করেব না। ২২ কখেনা তুিম েতামার জন্য
পিবত্র পাথর বসােব না, যা েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।

তুিম ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েদাষী, েকােনা ধরেনর
কলঙ্কযুক্ত গরু িকংবা েমষ বিলদান করেব না; কারণ

েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু তা ঘৃণা কেরন। ২ েতামার মেধ্য, েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয সব শহর েদেবন, তার েকােনা
শহেরর দরজার িভতের যিদ এমন েকােনা পুরুষ িকংবা স্ত্রীেলাক
পাওয়া যায়, েয েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর িনয়ম লঙ্ঘেনর মাধ্যেম
তঁার দিৃষ্টেত যা খারাপ, তাই কেরেছ; ৩ িগেয় অন্য েদবতােদর
েসবা কেরেছ ও আমার আজ্ঞার িবরুেদ্ধ তােদর কােছ অথবা
সূেযর্্যর বা চঁােদর িকংবা আকাশবািহনীর কােরা কােছ নত
হেয়েছ; ৪ আর েতামােক তা বলা হেয়েছ ও তুিম শুেনছ, তেব
যত্নসহকাের েখঁাজ করেব, আর েদখ, যিদ এটা সত্য ও িনিশ্চত
হয় েয, ইস্রােয়েলর মেধ্য এরকম ঘৃণাহর্  কাজ হেয়েছ, ৫ তেব তুিম
েসই খারাপ কাজ করা পুরুষ িকংবা স্ত্রীেলাকেক েবর কের
িনেজর শহেরর দরজার কােছ আনেব যারা খারাপ কাজ কের;
পুরুষ েহাক বা স্ত্রীেলাক েহাক, তুিম পাথেরর আঘােত তার
প্রাণদণ্ড করেব। ৬ প্রাণদেণ্ডর েযাগ্য ব্যিক্তর প্রাণদণ্ড দইু সাক্ষীর
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িকংবা িতন সাক্ষীর প্রমােণ হেব; একমাত্র সাক্ষীর প্রমােণ তার
প্রাণদণ্ড হেব না। ৭ তােক হত্যা করেত প্রথেম সাক্ষীরা এবং পের
সব েলাক তার ওপের হাত উঠােব। এইভােব তুিম িনেজেদর মেধ্য
েথেক খারাপ ব্যবহার নষ্ট করেব। ৮ ক্ষিত িকংবা িবেরােধর
িকংবা আঘােতর িবষেয় দইু জেনর িববাদ েতামার েকােনা
শহেরর দরজায় উপিস্থত হেল যিদ তার িবচার েতামার পেক্ষ খুব
কিঠন হয়, তেব তুিম উেঠ িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর মেনানীত
জায়গায় যােব; ৯ আর েলবীয় যাজকেদর ও েসইসমেয়র
িবচারকতর্ ার কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করেব, তােত তারা েতামােক
িবচােরর আেদশ জানােব। ১০ পের সদাপ্রভুর মেনানীত েসই
জায়গায় তারা েয িবচােরর আেদশ েতামােক জানােব, তুিম েসই
আেদেশর িসদ্ধান্ত অনুসাের কাজ করেব; তারা েতামােক যা
েশখােব, সবই যত্নসহকাের করেব। ১১ তারা েতামােক েয িনয়ম
েশখােব, তার িসদ্ধান্ত অনুযায়ী তুিম করেব; যা তারা বেলেছ তার
ডান িদেক িক বাম িদেক িফরেব না; ১২ িকন্তু েয েলাক
অহংকারী আচরণ কের, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবার জেন্য
েসই জায়গায় দঁািড়েয় থাকা যাজেকর িকংবা িবচারকতর্ ার
কথায় কান না েদয়, েসই মানুষ মারা যােব; ফেল তুিম
ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেক খারাপ আচরণ বাদ েদেব। ১৩ তােত সব
েলাক তা শুেন ভয় পােব এবং অহংকােরর কাজ আর করেব না।
১৪ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেচ্ছন, তুিম যখন
েসখােন িগেয় েদশ অিধকার কের বাস করেব; আর বলেব,
“আমার চারিদেকর সব জািতর মেতা আিমও িনেজর উপের
এক জন রাজা িনযুক্ত করব,” ১৫ তখন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
যােক মেনানীত করেবন, তঁােকই িনেজর ওপের রাজা িনযুক্ত
করেব; েতামার ভাইেদর মেধ্য েথেক িনেজর ওপের রাজা িনযুক্ত
করেব; েয েতামার ভাই না, এমন িবজাতীয় েলাকেক িনেজর
ওপের রাজা করেত পারেব না। ১৬ আর েসই রাজা িনেজর জন্য
অেনক েঘাড়া রাখেব না এবং অেনক েঘাড়ার েচষ্টায়
েলাকেদরেক আবার িমশর েদেশ িনেয় যােব না; কারণ সদাপ্রভু
েতামােদরেক বেলেছন, এর পের েতামরা েসই রাস্তায় আর িফের
যােব না। ১৭ আর েস অেনক স্ত্রী গ্রহণ করেব না, পােছ তার
হৃদয় সদাপ্রভুর েথেক িফের যায় এবং েস িনেজর জন্য রূপা
িকংবা েসানা বহুগুণ করেব না। ১৮ আর িনেজর রােজ্যর
িসংহাসেন বসার সমেয় েস িনেজর জেন্য একিট বইেয় েলবীয়
যাজকেদর সামেন অবিস্থত এই িনয়েমর অনুিলিপ িলখেব।
১৯ তা তার কােছ থাকেব এবং েস সারা জীবন তা পড়েব; েযন
েস িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভয় করেত ও এই িনয়েমর সব কথা
ও এই সব িবিধ পালন করেত েশেখ; ২০ িতিন এইগুিল করেবন
েযন িনেজর ভাইেদর ওপের তার হৃদয় উদ্ধত না হয় এবং েস
আেদেশর ডান িদেক িক বাম িদেক না েফের; এইভােব েযন
ইস্রােয়েলর মেধ্য তার ও তার সন্তানেদর রাজত্ব দীঘর্ িদন থােক।

নানা ধরেনর আেদশ।

যাজকরা, যারা েলবীয় এবং, েলিবর সমস্ত বংশ,
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ েকােনা অংশ িক অিধকার পােব না,

তারা সদাপ্রভুর আগুন িদেয় ৈতরী উপহার ও তঁার
উত্তরািধকােরর িজিনস েভাগ করেব। ২ তারা িনেজর ভাইেদর

মেধ্য েকােনা অিধকার পােব না; সদাপ্রভুই তােদর অিধকার,
েযমন িতিন তােদরেক বেলেছন। ৩ আর েলাকেদর েথেক
যাজকেদর পাওনা িবষেয়র এই িবিধ; যারা গরু িকংবা েমষ
বিলদান কের, তারা বিলর কঁাধ, দইু গাল ও িভতেরর অংশ
যাজকেক েদেব। ৪ তুিম িনেজর শেস্যর, আঙ্গরু রেসর ও েতেলর
প্রথম অংশ এবং েমষেলােমর প্রথম অংশ তােক েদেব। ৫ কারণ
সদাপ্রভুর নােম েসবা করেত সব সময় দঁাড়ােনার জন্য েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সব বংেশর মেধ্য েথেক তােক ও তঁার
সন্তানেদরেক মেনানীত কেরেছন। ৬ আর সব ইস্রােয়েলর মেধ্য
েতামার েকােনা শহেরর দরজায় েয েলবীয় থােক, েস যিদ
িনেজর প্রােণর সম্পূণর্ ইচ্ছায় েসখান েথেক সদাপ্রভুর মেনানীত
জায়গায় আেস, ৭ তেব েস সদাপ্রভুর সামেন দঁািড়েয় থাকা
িনেজর েলবীয় ভাইেদর মেতা িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম
েসবা করেব। ৮ তারা খাবােরর জেন্য সমান অংশ পােব; তাছাড়া
েস িনেজর উত্তরািধকার িবিক্রর মূল্যও েভাগ করেব। ৯ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেচ্ছন, যখন েসই েদেশ
আসেব তখন তুিম েসখানকার জািতেদর ঘৃণাহর্  কােজর মেতা
কাজ করেত িশেখা না। ১০ েতামার মেধ্য েযন এমন েকােনা
েলাক পাওয়া না যায়, েয েছেল বা েমেয়েক আগুেনর মেধ্য িদেয়
িনেয় যায়, ১১ েকােনা যাদকুর, েকােনা েলাক েয মৃতেদর সেঙ্গ
কথা বেল অথবা েয আত্মােদর সােথ কথা বেল। ১২ কারণ যারা
এই সব কের সদাপ্রভু তােদর ঘৃণা কেরন; আর েসই ঘৃিণত
কােজর জন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার সামেন েথেক
তােদরেক তািড়েয় েদেবন। ১৩ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য িসদ্ধ পিবত্র হও। ১৪ কারণ তুিম েয জািতেদরেক
তািড়েয় েদেব, তারা জাদ ুও মন্ত্রব্যবহারীেদর কথায় কান েদয়,
িকন্তু েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােকই তা করেত েদনিন।
১৫ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার মেধ্য েথেক, েতামার ভাইেদর
মেধ্য েথেক, েতামার জন্য আমার মেতা এক ভাববাদী উৎপন্ন
করেবন, তঁারই কথায় েতামরা কান েদেব। ১৬ কারণ েহােরেব
সমােজর িদেন তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ এই প্রাথর্নাই
েতা কেরিছেল, েযমন, আিম েযন িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব
আবার শুনেত ও এই িবশাল আগুন আর েদখেত না পাই, পােছ
আিম মারা পিড়। ১৭ তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “ওরা
ভালই বেলেছ। ১৮ আিম ওেদর জন্য ওেদর ভাইেদর মেধ্য েথেক
েতামার মেতা এক ভাববাদী উৎপন্ন করব ও তঁার মুেখ আমার
বাক্য েদব; আর আিম তঁােক যা যা আেদশ করব, তা িতিন
ওেদরেক বলেবন। ১৯ আর আমার নােম িতিন আমার কথা
বলেব এবং যিদ েকউ না েশােন, তার কােছ আিম পিরেশাধ
েনব। ২০ িকন্তু আিম েয কথা বলেত আেদশ কিরিন, আমার
নােম েয েকােনা ভাববাদী দঃুসাহেসর সেঙ্গ তা বেল, িকংবা অন্য
েদবতােদর নােম েয েকউ কথা বেল, েসই ভাববাদী অবশ্যই মারা
যােব। ২১ আর তুিম যিদ মেন মেন বল, ‘সদাপ্রভু েয কথা
বেলনিন, তা আমরা িকভােব জানব?’ ২২ যখন একজন
ভাববাদী সদাপ্রভুর নােম কথা বলেল যিদ েসই কথা পের সম্পন্ন
না হয় ও তার ফল উপিস্থত না হয়, তেব েসই কথা সদাপ্রভু
বেলনিন; ঐ ভাববাদী দঃুসাহেসর সেঙ্গ তা বেলেছ এবং তুিম
তােক কখেনা ভয় করেব না।”
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যখন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয জািতেদর েদশ
েতামােক িদেচ্ছন, তােদরেক িতিন উেচ্ছদ করেল পর

যখন তুিম তােদরেক তািড়েয় িদেয় তােদর শহের ও বািড়েত বাস
করেব, ২ েয েদশ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য
েতামােক িদেচ্ছন, েতামার েসই েদেশর মাঝখােন তুিম িনেজর
জন্য িতনিট শহর িনবর্াচন করেব। ৩ তুিম রাস্তা ৈতরী করেব এবং
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয েদেশর অিধকার েতামােক েদন,
েতামার েসই েদেশর ভূিম িতন ভাগ করেব; তােত প্রেত্যক
হত্যাকারীরা েসই শহের পািলেয় েযেত পারেব। ৪ এই িনয়ম এক
জেনর জন্য েয হত্যাকারী েসই জায়গায় পািলেয় বঁাচেত পাের;
েকউ যিদ আেগ প্রিতবাসীেক ঘৃণা না কের ভুলবশত তােক হত্যা
কের; ৫ েযমন েকউ যখন িনেজর প্রিতবাসীর সেঙ্গ কাঠ কাটেত
বেন িগেয় গাছ কাটবার জন্য কুড়াল তুলেল যিদ ফলক বঁাট
েথেক খেস প্রিতবাসীর গােয় এমন লােগ েয, তােতই েস মারা
পেড়, তেব েস ঐ িতনিটর মেধ্য েকােনা এক শহের পািলেয়
বঁাচেত পারেব; ৬ পােছ রেক্তর প্রিতেশাধদাতা েরেগ িগেয়
হত্যাকারীর িপছেন তাড়া কের পেথর দরূেত্বর জন্য তােক ধের
েমের েফেল। েস েলাক েতা প্রাণদেণ্ডর েযাগ্য না কারণ েস আেগ
ওেক ঘৃণা কের িন। ৭ অতএব আিম েতামােক আেদশ করিছ,
তুিম েতামার জন্য িতনিট শহর িনবর্াচন করেব। ৮ আর আিম
আজ েতামােক েয সব আেদশ িদিচ্ছ, তুিম তা পালন কের
িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভালবাসেল ও সারা জীবন ৯ তঁার পেথ
চলেল যিদ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ
করা িনেজর শপথ অনুসাের েতামার সীমা বাড়ান ও েতামার
পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা করা সমস্ত েদশ েতামােক েদন; তেব
তুিম েসই িতন শহর ছাড়া আরও িতনিট শহর িনধর্ারণ করেব;
১০ েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য েতামােক েয
েদশ িদেচ্ছন, েতামার েসই েদেশর মেধ্য িনেদর্ ােষর রক্তপাত না
হয়, আর েতামার উপের রক্তপােতর অপরাধ না আেস। ১১ িকন্তু
যিদ েকউ িনেজর প্রিতবাসীেক ঘৃণা কের তার জন্য ঘঁািট বসায়
ও তার িবরুেদ্ধ উেঠ তােক সাংঘািতক আঘাত কের, আর েস
মের যায়, পের ওই েলাক যিদ ঐ সব শহেরর মেধ্য েকােনা
একিট শহের পািলেয় যায়; ১২ তেব তার শহেরর প্রাচীনরা েলাক
পািঠেয় েসখান েথেক তােক আনােব ও তােক হত্যা করার জন্য
রেক্তর প্রিতেশাধদাতার হােত েদেব। ১৩ েতামার েচাখ তার প্রিত
দয়া না করুক, িকন্তু তুিম ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেক যারা অপরাধী
না তােদর রক্তপােতর েদাষ দরূ করেব; তােত েতামার ভােলা
হেব। ১৪ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য েয েদশ
েতামােক িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামার পাওনা ভূিমেত আেগর
েলােকরা েয সীমার িচহ্ন িনধর্ারণ কেরেছ, েতামার প্রিতবাসীর
েসই িচহ্ন সিরেয় েদেব না। ১৫ েকউ েকােনা ধরেনর অপরাধ িক
পাপ, েয েকােনা পাপ করেল, তার িবরুেদ্ধ একমাত্র সাক্ষী উঠেব
না; দইু িকংবা িতন সাক্ষীর প্রমােণর মাধ্যেম িবচার েশষ হেব।
১৬ েকােনা অন্যায়ী সাক্ষী যিদ কােরা িবরুেদ্ধ উেঠ তার িবষেয়
অন্যায় কােজর সাক্ষ্য েদয়, ১৭ তেব েসই বাদী প্রিতবাদী উভেয়
সদাপ্রভুর সামেন, েসই সমেয়র যাজকেদর ও িবচারকতর্ ােদর
সামেন, দঁাড়ােব। ১৮ পের িবচারকতর্ ারা সযেত্ন েখঁাজ করেব,
আর েদখ, েস সাক্ষী যিদ িমথ্যাসাক্ষী হয় ও তার ভাইেয়র

িবরুেদ্ধ িমথ্যাসাক্ষ্য িদেয় থােক; ১৯ তেব েস তার ভাইেয়র প্রিত
েযমন করেত েচেয়িছল, তার প্রিত েতামরা েসরকম করেব;
এইভােব তুিম িনেজর মেধ্য েথেক খারাপ কাযর্কলাপ বাদ েদেব।
২০ তা শুেন বািক েলােকরা ভয় েপেয় েতামার মেধ্য েসরকম
খারাপ কাজ আর করেব না। ২১ েতামার েচাখ দয়া না করুক;
প্রােণর েবতেনর জেন্য প্রাণ, েচােখর জেন্য েচাখ, দঁােতর জেন্য
দঁাত, হােতর জেন্য হাত, পােয়র জেন্য পা।

যুেদ্ধর িবষেয় িনয়ম।

যখন তুিম েতামার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যােব
এবং যিদ েদেখা িনেজর েথেক েবিশ েঘাড়া, রথ ও

েলাক েদখ, তেব েসই সব েথেক ভয় েপয় না, সদাপ্রভু েতামার
সেঙ্গ আেছন, িযিন িমশর েদশ েথেক েতামােক িনেয় এেসেছন।
২ আর েতামরা যখন যুেদ্ধর জেন্য কাছাকািছ আসেব, তখন
যাজক আসেব এবং েলাকেদর কােছ বলেব, ৩ তােদরেক বলেব,
“েহ ইস্রােয়ল, েশােনা, েতামরা আজ েতামােদর শত্রুেদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত কােছ যাচ্ছ; েতামােদর হৃদয় দবুর্ল না েহাক; ভয় কর
না, েকঁেপ েযও না বা ওেদর েথেক ভয় েপও না। ৪ কারণ
সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর িযিন সেঙ্গ যােচ্ছন েতামােদর জন্য
শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এবং েতামােদর উদ্ধার করেত
েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যােচ্ছন।” ৫ পের অধ্যক্ষরা েলাকেদরেক
এই কথা বলেব, “েতামােদর মেধ্য েক নতুন বািড় ৈতরী কের তার
প্রিতষ্ঠা কের িন? েস যুেদ্ধ মারা েগেল পােছ অন্য েলাক তার
প্রিতষ্ঠা কের, এই জন্য েস িনেজর বািড় িফের যাক। ৬ আর েক
আঙ্গরু েক্ষত ৈতরী কের তার ফল েভাগ কের িন? েস যুেদ্ধ মারা
েগেল পােছ অন্য েলাক তার ফল েভাগ কের, এই জন্য েস
িনেজর বািড় িফের যাক। ৭ আর বাগ্দান হেলও েক িবেয় কের
িন? েস যুেদ্ধ মারা েগেল পােছ অন্য েলাক েসই েমেয়েক িবেয়
কের, এই জন্য েস িনেজর বািড় িফের যাক।” ৮ অধ্যক্ষরা
েলাকেদর কােছ আরও কথা বলেব, তারা বলেব, “ভীত ও
দবুর্লহৃদয় েলাক েক আেছ? েস িনেজর বািড় িফের যাক, পােছ
তার হৃদেয়র মেতা তার ভাইেদর হৃদয় গেল যায়।” ৯ পের
অধ্যক্ষরা েলাকেদর কােছ কথা েশষ করেল তারা েলাকেদর
ওপের েসনাপিতেদরেক িনযুক্ত করেব। ১০ যখন তুিম েকােনা
শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত তার কােছ আসেব, তখন তার কােছ
সিন্ধর কথা েঘাষণা করেব। ১১ তােত যিদ েস সিন্ধ করেত রািজ
হেয় েতামার জন্য দরজা খুেল েদয়, তেব েসই শহের েয সব
েলাক পাওয়া যায়, তারা েতামার েতামার দাস হেব এবং েসবা
করেব। ১২ িকন্তু যিদ েস সিন্ধ না কের েতামার সেঙ্গ যুদ্ধ কের,
তেব তুিম েসই শহর অবেরাধ করেব। ১৩ পের েতামার সদাপ্রভু
তা েতামার হােত িদেল তুিম তার সব েলাকেক েমের েফলেব,
১৪ িকন্তু স্ত্রীেলাক, বালকবািলকা ও পশুরা প্রভৃিত শহেরর সবর্স্ব,
সব লুেটর িজিনস িনেজর জন্য লুট িহসােব গ্রহণ করেব, আর
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া শত্রুেদর লুট েভাগ করেব।
১৫ এই কাছাকািছ জািতেদর শহর ছাড়া েয সব শহর েতামার
েথেক অেনক দেূর আেছ, তােদরই প্রিত এরকম করেব। ১৬ িকন্তু
এই জািতেদর েয সব শহর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর
জেন্য েতামােক েদেবন, েসই সেবর মেধ্য িনঃশ্বাস েনওয়ার মেতা
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কাউেক বঁািচেয় রাখেব না; ১৭ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের তােদরেক, িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয়,
পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদরেক সম্পূণর্ ধ্বংস করেব;
১৮ সুতরাং তারা িনেজেদর েদবতােদর উেদ্দেশ্য েয সব ঘৃণাহর্
কাজ কের, েসরকম করেত েতামােদরেকও েশখায়, আর যিদ
েতামরা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কর। ১৯ যখন
তুিম েকােনা শহর অিধকার করার জেন্য যুদ্ধ কের অেনক সময়
পযর্ন্ত তা অবেরাধ কর, তখন কুড়াল িদেয় েসখানকার গাছ
কাটেব না; কারণ তুিম তার ফল েখেত পার, সুতরাং েসগুিল
কাটেব না; কারণ েক্ষেত্রর গাছ িক মানুষ েয, তাও েতামার
অবেরােধর েযাগ্য হেব? ২০ তুিম েয সব গাছগুিলর িবষেয় জােনা
েসগুিল েথেক খাদ্য জন্মায় না, েস সব তুিম নষ্ট করেত ও কাটেত
পারেব এবং েতামার সেঙ্গ যুদ্ধকারী শহর যতক্ষণ না পেড় যায়,
ততক্ষণ েসই শহেরর িবরুেদ্ধ দাঙ্গা বঁাধেত পারেব।

নানা িবষেয় আেদশ।

েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য েয েদশ
েতামােক িদেচ্ছন, তার মেধ্য যিদ েক্ষেত পেড় থাকা

েকােনা মের যাওয়া েলাকেক পাওয়া যায় এবং তােক েক হত্যা
করল, তা জানা না যায়; ২ তেব েতামার প্রাচীনরা ও
িবচারকতর্ ারা বাইের িগেয় েসই মৃতেদেহর চারিদেক েকান্ শহর
কত দরূ, তা মাপেব। ৩ তােত েয শহর ঐ মারা যাওয়া েলােকর
কাছাকািছ হেব, েসখানকার প্রাচীনরা পাল েথেক এমন একিট
গরুর বাচ্চা েনেব, যার মাধ্যেম েকােনা কাজ হয়িন, েয েযঁায়ািল
বহন কের িন। ৪ পের েসই শহেরর প্রাচীনরা েসই গরুর বাচ্চােক
এমন েকােনা একিট উপত্যকায় আনেব, েযখােন জলেস্রাত
সবসময় বেয় চেল এবং চাষ বা বীজবপন হয় না ও েসই
উপত্যকায় তার ঘাড় েভেঙ্গ েফলেব। ৫ পের েলিবর সন্তান
যাজেকরা কােছ আসেব, কারণ তােদরেকই েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু িনেজর েসবার জেন্য ও সদাপ্রভুর নােম আশীবর্াদ
করার জেন্য মেনানীত কেরেছন এবং তােদর কথা অনুসাের
প্রেত্যক িববােদর ও আঘােতর িবচার হেব। ৬ পের মৃেতর
কাছাকািছ ঐ শহেরর সব প্রাচীন উপত্যকােত ভাঙ্গা ঘাড়িবিশষ্ট
গরুর বাচ্চার ওপের িনেজেদর হাত ধুেয় েদেব ৭ এবং তারা
উত্তর কের বলেব, “আমােদর হাত এই রক্তপাত কের িন,
আমােদর েচাখ এটা েদেখিন; ৮ েহ সদাপ্রভু, তুিম েতামার েলাক
েয ইস্রােয়লেক মুক্ত কেরছ, তােক ক্ষমা কর; েতামার েলাক
ইস্রােয়েলর মেধ্য যারা অপরাধ কের িন তােদর রক্তপােতর জন্য
েদাষ থাকেত িদও না। তােত তােদর পেক্ষ েসই রক্তপােতর েদাষ
ক্ষমা হেব।” ৯ এভােব তুিম িনেজর মেধ্য েথেক যারা অপরাধ
কের িন তােদর রক্তপােতর েদাষ দরূ করেব; কারণ সদাপ্রভুর
সামেন যা সিঠক, তাই তুিম করেব। ১০ তুিম িনেজর শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধযাত্রা করেল যিদ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদরেক
েতামার হােত েদন ও তুিম তােদরেক বিন্দ কের িনেয় যাও
১১ এবং েসই বিন্দেদর মেধ্য েকােনা সুন্দরী স্ত্রী েদেখ ভালবাসায়
আসক্ত হেয় যিদ তুিম তােক িবেয় করেত চাও; ১২ তেব তােক
িনেজর ঘেরর মেধ্য আনেব এবং েস িনেজর মাথা েনড়া করেব ও
নখ কাটেব; ১৩ আর িনেজর বিন্দেত্বর েপাশাক ত্যাগ করেব;

পের েতামার বািড় েথেক িনেজর বাবামােয়র জন্য সম্পূণর্ এক
মাস েশাক করেব; তার পের তুিম তার কােছ েযেত পারেব, তুিম
তার স্বামী হেব ও েস েতামার স্ত্রী হেব। ১৪ আর যিদ তােত
েতামার ইচ্ছা না হয়, তেব েয জায়গায় তার ইচ্ছা, েসই জায়গায়
তােক েযেত েদেব; িকন্তু েকােনা ভােব টাকা িনেয় তােক িবিক্র
করেব না; তার প্রিত দােসর মেতা ব্যবহার করেব না, কারণ তুিম
তােক অপমান কেরছ। ১৫ যিদ েকােনা েলােকর িপ্রয় অিপ্রয় দইু
স্ত্রী থােক এবং িপ্রয় ও অিপ্রয় উভেয় তার জন্য েছেলর জন্ম েদয়
১৬ আর বড় েছেল অিপ্রয়ার সন্তান হয়; তেব িনেজর
েছেলেদরেক সব িকছুর অিধকার েদবার সমেয় অিপ্রয়াজাত বড়
েছেল থাকেত েস িপ্রয়াজাত েছেলেক েজ্যষ্ঠািধকার িদেত পারেব
না। ১৭ িকন্তু েস অিপ্রয়ার েছেলেক বড় িহসােব স্বীকার কের
িনেজর সব িকছুর দইু অংশ তােক েদেব; কারণ েস তার শিক্তর
প্রথম ফল, েজ্যষ্ঠািধকার তারই। ১৮ যিদ কােরা েছেল অবাধ্য ও
িবেরাধী হয়, বাবা মােয়র কথা না েশােন এবং শাসন করেলও
তােদরেক অমান্য কের; ১৯ তেব তার বাবা মা তােক ধের শহেরর
প্রাচীনেদর কােছ ও তার িনবােসর জায়গার শহেরর দরজায়
িনেয় যােব; ২০ আর তারা শহেরর প্রাচীনেদরেক বলেব,
“আমােদর এই েছেল অবাধ্য ও িবেরাধী, আমােদর কথা মােন
না, েস অপব্যয়ী ও মদ্যপায়ী।” ২১ তােত েসই শহেরর সব েলাক
তােক পাথেরর আঘােত হত্যা করেব; এভােব তুিম িনেজর মেধ্য
েথেক খারাপ কাজ বাদ েদেব, আর সমস্ত ইস্রােয়ল শুেন ভয়
পােব। ২২ যিদ েকােনা মানুষ প্রাণদেণ্ডর েযাগ্য পাপ কের, আর
তার প্রাণদণ্ড হয় এবং তুিম তােক গােছ টািঙেয় িদও, ২৩ তেব
তার মৃতেদহ রােত গােছর ওপের থাকেত েদেব না, িকন্তু িনশ্চয়
েসই িদনই তােক কবর েদেব; কারণ েয ব্যিক্তেক টাঙ্গান যায়, েস
ঈশ্বেরর শাপগ্রস্ত; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য েয
ভূিম েতামােক িদেচ্ছন, তুিম েতামার েসই ভূিম অশুিচ করেব না।

েতামার েকােনা ভাইেয়র বলদ িকংবা েমষেক
িবপথগামী হেত েদখেল তুিম তােদর েথেক গা ঢাকা

িদও না; অবশ্য িনেজর ভাইেয়র কােছ তােদরেক িফিরেয়
আনেব। ২ যিদ েতামার েসই ভাই েতামার কােছ অবিস্থত িকংবা
পিরিচত না হয়, তেব তুিম েসই পশুেক িনেজর বািড়েত এেন
যতক্ষণ েসই ভাই তার েখঁাজ না কের, ততক্ষণ িনেজর কােছ
রাখেব, পের তা িফিরেয় েদেব। ৩ তুিম তার গাধার িবষেয়ও
েসরকম করেব এবং তার কাপেড়র িবষেয়ও েসরকম করেব;
েতামার ভাইেয়র হািরেয় যাওয়া েয েকােনা িজিনস তুিম পাও,
েসই সেবর িবষেয় েসরকম করেব; েতামার গা ঢাকা েদওয়া
উিচত না। ৪ েতামার ভাই গাধা িকংবা বলদেক পেথ পেড়
থাকেত েদখেল তােদর েথেক গা ঢাকা িদও না; অবশ্য তুিম
তােদরেক তুলেত তার সাহায্য করেব। ৫ স্ত্রীেলাক পুরুেষর পরা
িকংবা পুরুষ স্ত্রীেলােকর েপাশাক পরেব না; কারণ েয েকউ তা
কের, েস েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র। ৬ যিদ রাস্তার
পােশ অবিস্থত েকােনা গােছ িকংবা মািটর ওপের েতামার সামেন
েকােনা পািখর বাসােত বাচ্চা িকংবা িডম থােক এবং েসই বাচ্চার
িকংবা িডেমর ওপের মা পািখ বেস থােক, তেব তুিম বাচ্চােদর
সেঙ্গ মা পািখেক ধর না। ৭ তুিম িনেজর জন্য বাচ্চাগুিলেক িনেত
পার, িকন্তু িনশ্চয় মা পািখেক েছেড় েদেব; েযন েতামার ভােলা
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হয় ও দীঘর্ িদন আয়ু হয়। ৮ নতুন বািড় ৈতরী করেল তার ছােদ
পঁািচল ৈতরী করেব, পােছ তার ওপর েথেক েকােনা মানুষ পেড়
েগেল তুিম িনেজর বািড়েত রক্তপােতর অপরাধ আেনা।
৯ েতামার আঙ্গরু েক্ষেত িমিশ্রত বীজ বপন করেব না; পােছ সব
ফল েতামার েবানা বীজ ও আঙ্গরু েক্ষত অপিবত্র হেব। ১০ বলেদ
ও গাধায় এক সেঙ্গ জেুড় চাষ করেব না। ১১ েলাম ও মসীনা
েমশােনা সুেতার ৈতরী েপাশাক পর না। ১২ িনেজর আবরেণর
জেন্য গােয়র েপাশােকর চার েকাণায় আঁচল িদও। ১৩ েকােনা
পুরুষ যিদ িবেয় কের স্ত্রীর কােছ যায়, পের তােক ঘৃণা কের
১৪ এবং তার নােম অপবাদ কের ও তার অপমান কের বেল,
“আিম এই স্ত্রীেক িবেয় কেরিছ বেট, িকন্তু যখন আিম তার কােছ
েগলাম, আিম তার মেধ্য কুমারীেত্বর িচহ্ন েপলাম না;” ১৫ তেব
েসই েমেয়র বাবা মা তার কুমারীেত্বর িচহ্ন িনেয় শহেরর
প্রাচীনেদর কােছ শহেরর দরজায় উপিস্থত করেব। ১৬ আর
েমেয়র বাবা প্রাচীনেদরেক বলেব, “আিম এই েলােকর সেঙ্গ
িনেজর েমেয়র িবেয় িদেয়িছলাম, িকন্তু এ তােক ঘৃণা কের;
১৭ আর েদখ, এ অপবাদ িদেয় বেল, আিম েতামার েমেয়র
কুমারীেত্বর িচহ্ন পাইিন; িকন্তু আমার েমেয়র কুমারীেত্বর িচহ্ন
এই েদখুন। আর তারা শহেরর প্রাচীনেদর সামেন েসই েপাশাক
বািড়েয় েদেব।” ১৮ পের শহেরর প্রাচীনরা েসই পুরুষেক ধের
শািস্ত েদেব। ১৯ আর তার একেশা [েশকল] রূপা শািস্ত িদেয়
েমেয়র বাবােক েদেব, কারণ েসই েলাক ইস্রােয়লীয় এক
কুমারীর উপের বদনাম এেনেছ; আর েস তার স্ত্রী হইেব, ঐ
েলাক সারািজবন তােক ত্যাগ করেত পারেব না। ২০ িকন্তু েসই
কথা যিদ সত্য হয়, েমেয়র কুমারীেত্বর িচহ্ন যিদ না পাওয়া যায়;
২১ তেব তারা েসই েমেয়েক েবর কের তার বাবার বািড়র দরজার
কােছ আনেব এবং েসই েমেয়র শহেরর েলােকরা পাথেরর
আঘােত তােক হত্যা করেব; কারণ বাবার বািড়েত ব্যিভচার
করােত েস ইস্রােয়েলর মেধ্য অসম্মানীয় কাজ কেরেছ; এভােব
তুিম িনেজর মেধ্য েথেক খারাপ ব্যবহার বাদ েদেব। ২২ েকােনা
েলাক যিদ একজন পরস্ত্রীর সেঙ্গ েশায়ার সমেয় ধরা পেড়, তেব
পরস্ত্রীর সেঙ্গ শুেয় থাকা েসই পুরুষ ও েসই স্ত্রী উভেয় মারা
যােব; এভােব তুিম ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেক খারাপ ব্যবহার বাদ
েদেব। ২৩ যিদ েকউ পুরুেষর প্রিত বাগদত্তা েকােনা কুমারীেক
শহেরর মেধ্য েপেয় তার সেঙ্গ েশায়; ২৪ তেব েতামরা েসই দইু
জনেক েবর কের শহেরর দরজার কােছ এেন পাথেরর আঘােত
হত্যা করেব; েসই েমেয়েক হত্যা করেব, কারণ শহেরর মেধ্য
থাকেলও েস িচৎকার কের িন এবং েসই েলাকেক হত্যা করেব,
কারণ েস িনেজর প্রিতবাসীর স্ত্রীেক অসম্মান কেরেছ; এভােব
তুিম িনেজর মেধ্য েথেক খারাপ ব্যবহার বাদ েদেব। ২৫ িকন্তু যিদ
েকােনা েলাক বাগদত্তা েমেয়েক মােঠ েপেয় েজার কের তার সেঙ্গ
েশায়, তেব তার সেঙ্গ েয েশায় েসই েলাক মারা যােব; ২৬ িকন্তু
েমেয়র প্রিত তুিম িকছুই করেব না; েস েমেয়েত প্রাণদেণ্ডর েযাগ্য
পাপ েনই; কারণ েযমন েকােনা মানুষ িনেজর প্রিতবাসীর
িবরুেদ্ধ উেঠ তােক প্রােণ হত্যা কের, এটাও েসরকম। ২৭ কারণ
েসই েলাক মােঠ তােক েপেয়িছল; ওই বাগদত্তা েমেয় িচৎকার
করেলও তার উদ্ধারকতর্ া েকউ িছল না। ২৮ যিদ েকউ অবাগদত্তা
কুমারী েমেয়েক েপেয় তােক ধের তার সেঙ্গ েশায় ও তারা ধরা

পেড়, ২৯ তেব তার সেঙ্গ শুেয় থাকা েসই েলাক েমেয়র বাবােক
পঞ্চাশ [েশকল] রূপা েদেব এবং তােক অসম্মািনত কেরেছ বেল
েস তার স্ত্রী হেব; েসই েলাক তােক সারা জীবন ত্যাগ করেত
পারেব না। ৩০ েকােনা েলাক িনেজর বাবার স্ত্রীেক গ্রহণ করেব না
ও িনেজর বাবার িবেয়র অিধকার েকেড় িনেত পারেব না।

হীনবীযর্ িকংবা িলঙ্গকাটা েলাক সদাপ্রভুর সমােজ
প্রেবশ করেব না। ২ অৈবধ েলাক সদাপ্রভুর সমােজ

প্রেবশ করেব না। তার দশম প্রজন্ম পযর্ন্তও সদাপ্রভুর সমােজ
প্রেবশ করেত পােব না। ৩ অেম্মানীয় িকংবা েমায়াবীয় েকউ
সদাপ্রভুর সমােজ প্রেবশ করেত পােব না; দশম প্রজন্ম পযর্ন্ত
তােদর েকউ সদাপ্রভুর সমােজ কখনও প্রেবশ করেত পােব না।
৪ কারণ িমশর েথেক েতামােদর আসার সমেয় তারা রাস্তায়
খাবার ও জল িনেয় েতামােদর সেঙ্গ েদখা কের িন; আবার
েতামােক শাপ েদবার জন্য েতামার িবরুেদ্ধ অরাম নহরিয়েম
অবিস্থত পেথারিনবাসী িবেয়ােরর েছেল িবিলয়মেক ঘুষ
িদেয়িছল। ৫ িকন্তু েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িবিলয়েমর কথায় কান
িদেত রািজ হনিন; বরং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার পেক্ষ েসই
অিভশাপ আশীবর্ােদ পিরণত করেলন; কারণ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােক ভালবােসন। ৬ তুিম সারা জীবন কখনও
তােদর শািন্ত িক ভােলা েখঁাজ করেব না। ৭ তুিম ইেদামীয়েক ঘৃণা
করেব না, কারণ েস েতামার ভাই; িমশরীয়েক ঘৃণা করেব না,
কারণ তুিম তার েদেশ িবেদশী িছেল। ৮ তােদর েথেক েয
সন্তানরা জন্ম েনেব, তারা তৃতীয় পুরুেষ সদাপ্রভুর সমােজ
প্রেবশ করেত পােব। ৯ েতামার শত্রুগেণর িবরুেদ্ধ িশিবের যাবার
সমেয় সব খারাপ িবষেয় সাবধান থাকেব। ১০ েতামার মেধ্য যিদ
েকােনা েলাক রােত ঘটা েকােনা অশুিচতায় অশুিচ হয়, তেব েস
িশিবর েথেক েবর হেয় যােব, িশিবেরর মেধ্য প্রেবশ করেব না।
১১ পের েবলা েশষ হেল েস জেল স্নান করেব ও সূেযর্্যর অস্ত
যাবার সমেয় িশিবেরর মেধ্য প্রেবশ করেব। ১২ তুিম িশিবেরর
বাইের এক জায়গা িনধর্ারণ কের বাইেরর েদশ বেল েস জায়গায়
যােব; ১৩ আর েতামার অস্ত্রশেস্ত্রর মেধ্য একিট েখঁাড়ার িজিনস
থাকেব; বাইেরর েদেশ যাবার সমেয় তুিম তা িদেয় গতর্  কের
িফের িনেজর িনগর্ত মল েঢেক েফলেব। ১৪ কারণ েতামােক
রক্ষা করেত ও েতামার শত্রুেদরেক েতামার সামেন িদেত েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার িশিবেরর মেধ্য যাতায়াত কেরন; অতএব
েতামার িশিবর পিবত্র েহাক; পােছ েতামােত েকােনা অশুিচ িবষয়
েদেখ িতিন েতামার েথেক িফের যান। ১৫ েয দাস িনেজর স্বামীর
কাছ েথেক েতামার কােছ আেস, তুিম তােক েস স্বামীর হােত
েদেব না। ১৬ েস েতামার েকােনা এক শহেরর দরজার িভতের,
েযখােন তার ভাল লােগ, েসই মেনানীত জায়গায় েতামার সেঙ্গ
েতামার মেধ্য বাস করেব; তুিম তার উপের অত্যাচার করেব না।
১৭ ইস্রােয়ল বংেশর েকােনা েমেয় েযন েবশ্যাগমন না কের আর
ইস্রােয়েলর েকােনা েছেল েযন পায়ুকামী না হয়। ১৮ েকােনা
প্রিতজ্ঞার জন্য মিহলা েবশ্যার েবতন িকংবা পুরুষ েবশ্যার েবতন
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃেহ আনেব না, কারণ েস উভয়ই
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ ঘৃণাহর্ । ১৯ তুিম সুেদর জন্য,
রূপার সুদ, খাবােরর সুদ, েকােনা িজিনেসর সুদ পাবার জন্য,
িনেজর ভাইেক ঋণ েদেব না। ২০ সুেদর জন্য িবেদশীেক ঋণ
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িদেত পার, িকন্তু সুেদর জন্য িনেজর ভাইেক ঋণ েদেব না; েযন
তুিম েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েস েদেশ েতামার হােত করা
সব কােজ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক আশীবর্াদ কেরন।
২১ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িকছু প্রিতজ্ঞা করেল
তা িদেত েদরী কর না; কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অবশ্য তা
েতামার েথেক আদায় করেবন; না িদেল েতামার পাপ হেব।
২২ িকন্তু যিদ প্রিতজ্ঞা না কর, তেব তােত েতামার পাপ হেব না।
২৩ েতামার মুখ েথেক বলা কথা সযেত্ন পালন করেব; েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েতামার মুখ েথেক েযমন িনেজর
ইচ্ছায় েদওয়া প্রিতজ্ঞার কথা েবর হয়, েসই অনুসাের করেব।
২৪ প্রিতবাসীর আঙ্গরুেক্ষেত েগেল তুিম িনেজর ইচ্ছা অনুসাের
তৃিপ্ত পযর্ন্ত আঙ্গরু ফল েখেত পারেব, িকন্তু পােত্র কের িকছু
েনেব না। ২৫ প্রিতবাসীর শস্যেক্ষেত েগেল তুিম িনেজর হােত শীষ
িছঁড়েত পারেব, িকন্তু িনেজর প্রিতবাসীর শস্যেক্ষেত কােস্ত েদেব
না।

েকােনা েলাক েকােনা স্ত্রীেক গ্রহণ কের িবেয় করার
পর যিদ তােত েকােনা ধরেনর অনুপযুক্ত ব্যবহার

েদখেত পায়, আর েসই জন্য েস স্ত্রী তার দিৃষ্টেত প্রীিতপাত্র না
হয়, তেব েসই েলাক তার জন্য এক ত্যাগপত্র িলেখ তার হােত
িদেয় িনেজর বািড় েথেক তােক িবদায় করেত পারেব। ২ আর েস
স্ত্রী তার বািড় েথেক েবর হবার পর িগেয় অন্য েলােকর স্ত্রী হেত
পাের। ৩ আর ঐ িদ্বতীয় স্বামীও যিদ তােক ঘৃণা কের এবং তার
জন্য ত্যাগপত্র িলেখ তার হােত িদেয় িনেজর বািড় েথেক তােক
িবদায় কের, িকংবা িববাহকারী ঐ িদ্বতীয় স্বামী যিদ মারা যায়;
৪ তেব েয প্রথম স্বামী তােক িবদায় কেরিছল, েস তার অশুিচ
হবার পের তােক আবার িবেয় করেত পারেব না; কারণ ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সামেন ঘৃণাহর্  কাজ; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
অিধকােরর জেন্য েয েদশ েতামােক িদেচ্ছন, তুিম তা পাপিলপ্ত
করেব না। ৫ েকােনা েলাক নতুন িবেয় করেল ৈসন্যদেল যােব না
এবং তােক েকােনা কােজর দািয়ত্ব েদওয়া যােব না; েস এক
বছর পযর্ন্ত িনেজর বািড়েত খািল েথেক, েয স্ত্রীেক েস গ্রহণ
কেরেছ, তােক আনিন্দত করেব। ৬ েকউ কােরা যঁাতা িকংবা তার
ওপেরর অংশ বন্ধক রাখেব না; তা করেল প্রাণ বন্ধক রাখা হয়।
৭ েকােনা মানুষ যিদ িনেজর ভাই ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য
েকােনা প্রাণীেক চুির কের এবং তার প্রিত দােসর মেতা ব্যবহার
কের বা িবিক্র কের এবং ধরা পেড়, তেব েসই েচার মারা যােব;
এভােব তুিম িনেজর মেধ্য েথেক খারাপ ব্যবহার বাদ েদেব।
৮ তুিম কুষ্ঠেরােগর ঘােয়র িবষেয় সাবধান হেয়, েলবীয়
যাজেকরা েয সব উপেদশ েদেব, অিতশয় যত্নসহকাের েসই
অনুসাের কাজ কর; আিম তােদরেক েয েয আেদশ িদেয়িছ, তা
পালন করেত যত্ন করেব। ৯ িমশর েথেক েতামােদর েবর হেয়
আসার সমেয় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু পেথ মিরয়েমর প্রিত যা
কেরিছেলন, তা মেন রাখেব। ১০ েতামার প্রিতবাসীেক েকােনা
ধরেনর িকছু ঋণ িদেল তুিম বন্ধকী িজিনস েনবার জন্য তার
বািড়েত প্রেবশ করেব না। ১১ তুিম বাইের দঁািড়েয় থাকেব এবং
ঋণী ব্যিক্ত বন্ধকী িজিনস েবর কের েতামার কােছ আনেব।
১২ আর েস যিদ গিরব হয়, তেব তুিম তার বন্ধকী িজিনস েরেখ
ঘুিমেয় পড়েব না। ১৩ সূযর্্যােস্তর সমেয় তার বন্ধকী িজিনস তােক

অবশ্য িফিরেয় েদেব; তােত েস িনেজর েপাশােক শুেয় তােক
আশীবর্াদ করেব; আর তা েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন
েতামার ধািমর্কতার কাজ হেব। ১৪ েতামার ভাই েহাক িকংবা
েতামার েদেশর শহেরর দরজার মাঝখােনর িবেদশী েহাক,
গিরব, অভাবগ্রস্ত দােসর প্রিত অত্যাচার করেব না। ১৫ কােজর
িদেন তার েবতন তােক েদেব; সূেযর্র অস্ত যাওয়া পযর্ন্ত তা
রাখেব না; কারণ েস গিরব এবং েসই েবতেনর ওপের তার মন
পেড় থােক; পােছ েস েতামার িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুেক ডােক, আর
এই িবষেয় েতামার পাপ হয়। ১৬ সন্তােনর জন্য বাবার, িকংবা
বাবার জন্য সন্তােনর প্রাণদণ্ড করা যােব না; প্রেত্যেক িনেজেদর
পােপর জেন্যই প্রাণদণ্ড েভাগ করেব। ১৭ িবেদশীর িকংবা
িপতৃহীেনর িবচাের অন্যায় করেব না এবং িবধবার েপাশাক
বন্ধক েনেব না। ১৮ মেন রাখেব, তুিম িমশর েদেশ দাস িছেল,
িকন্তু েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েসখান েথেক েতামােক মুক্ত
কেরেছন, এই জন্য আিম েতামােক এক কাজ করার আেদশ
িদিচ্ছ। ১৯ তুিম েক্ষেত িনেজর শস্য কাটার সমেয় যিদ এক আঁিট
েক্ষেত েফেল েরেখ এেস থাক, তেব তা িনেয় আসেত িফের েযও
না; তা িবেদশীর, িপতৃহীেনর ও িবধবার জন্য থাকেব; েযন
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার হােতর সব কােজ েতামােক
আশীবর্াদ কেরন। ২০ যখন েতামার িজতগােছর ফল পাড়, তখন
শাখােত আবার বািক েখঁাজ করেব না; তা িবেদশীর, িপতৃহীেনর
ও িবধবার জন্য থাকেব। ২১ যখন েতামার আঙ্গরু েক্ষেতর আঙ্গরু
ফল জেড়া কর, তখন জেড়া করার পের আবার কুিড়য় না; তা
িবেদশীর, িপতৃহীেনর ও িবধবার জন্য থাকেব। ২২ মেন রাখেব,
তুিম িমশর েদেশ দাস িছেল, এই জন্য আিম েতামােক এই কাজ
করার আেদশ িদিচ্ছ।

মানুষেদর মেধ্য িবতকর্  হেল ওরা যিদ িবচারকতর্ ােদর
কােছ যায়, আর তারা িবচার কের, তেব িনেদর্ াষেক

িনেদর্ াষ ও েদাষীেক েদাষী করেব। ২ আর যিদ খারাপ েলাক
প্রহােরর েযাগ্য হয়, তেব িবচারকতর্ া তােক শুেয় তার অপরাধ
অনুসাের আঘােতর সংখ্যা িনশ্চয় কের িনেজর সামেন তােক
প্রহার করােব। ৩ েস চিল্লশ আঘাত করেত পাের, তার েবিশ না;
পােছ েস েবিশ আঘােতর মাধ্যেম অেনক প্রহার করােল েতামার
ভাই েতামার সামেন তুচ্ছনীয় হয়। ৪ শস্য মাড়াইেয়র সমেয়
বলেদর মুেখ বঁাধেব না। ৫ যিদ ভাইরা জেড়া হেয় বাস কের এবং
তােদর মেধ্য এক জন অপুত্রক হেয় মারা যায়, তেব েসই মৃত
ব্যিক্তর স্ত্রী বাইেরর অন্য েগাষ্ঠীভুক্ত পুরুষেক িবেয় করেব না;
তার েদবর তার কােছ যােব, তােক িবেয় করেব এবং তার প্রিত
েদবেরর দািয়ত্ব সম্পন্ন করেব। ৬ পের েসই স্ত্রী েয প্রথম েছেলর
জন্ম েদেব, েসই ঐ মৃত ভাইেয়র নােম উত্তরািধকারী হেব; তােত
ইস্রােয়ল েথেক তার নাম িবনষ্ট হেব না। ৭ িকন্তু েসই পুরুষ যিদ
িনেজর ভাইেয়র স্ত্রীেক গ্রহণ করেত রািজ না হয়, তেব েসই
ভাইেয়র স্ত্রী শহেরর দরজায় প্রাচীনেদর কােছ িগেয় বলেব,
“আমার েদওর ইস্রােয়েলর মেধ্য িনেজর ভাইেয়র নাম রক্ষা
করেত রািজ না, েস আমার প্রিত েদওেরর দািয়ত্ব পালন করেত
চায় না।” ৮ তখন তার শহেরর প্রাচীনরা তােক েডেক তার সেঙ্গ
কথা বলেব; িকন্তু যিদ েস দঁািড়েয় বেল, “ওেক গ্রহণ করেত
আমার ইচ্ছা েনই;” ৯ তেব তার ভাইেয়র স্ত্রী প্রাচীনেদর সামেন
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তার কােছ এেস তার পা েথেক জেুতা খুলেব এবং তার মুেখ থুথু
েদেব, আর উত্তর িহসােব এই কথা বলেব, “েয েকউ িনেজর
ভাইেয়র বংশ রক্ষা না কের, তার প্রিত এরকম করা যােব।”
১০ আর ইস্রােয়েলর মেধ্য তার নাম হেব, ‘েখালা জেুতার বংশ।’
১১ পুরুেষরা এেক অপর িবেরাধ করেল তােদর এক জেনর স্ত্রী
যিদ প্রহারেকর হাত েথেক িনেজর স্বামীেক উদ্ধার করেত এেস
হাত বািড়েয় িদেয় প্রহারেকর পুরুষাঙ্গ ধের, ১২ তেব তুিম তার
হাত েকেট েফলেব, েচােখর দয়া করেব না। ১৩ েতামার থেলেত
েছাট বড় দইু ধরেনর বাট্খারা না থাকুক। ১৪ েতামার বািড়েত
েছাট বড় দইু ধরেনর পিরমাণপাত্র না থাকুক। ১৫ তুিম যথাথর্ ও
সিঠক বাট্খারা রাখেব, যথাথর্ ও সিঠক পিরমাণপাত্র রাখেব;
েযন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশ
তুিম দীঘর্ আয়ু হয়। ১৬ কারণ েয েকউ ঐ ধরেনর কাজ কের, েয
েকউ অন্যায় কের, েস েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃিণত। ১৭ মেন
েরেখা, িমশর েথেক েতামরা যখন েবর হেয় এেসিছেল, তখন
পেথ েতামার প্রিত অমােলক িক করল; ১৮ েতামার দবুর্লতার ও
ক্লািন্তর সমেয় েস িকভােব েতামার সেঙ্গ রাস্তায় িমেল েতামার
িপছেনর দবুর্ল েলাক সবাইেক আক্রমণ করল; আর েস ঈশ্বরেক
ভয় করল না। ১৯ অতএব েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয েদশ
উত্তরািধকােরর জন্য েতামােক িদেচ্ছন, েসই েদেশ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু চারিদেকর সব শত্রু েথেক েতামােক িবশ্রাম িদেল পর
তুিম আকাশমণ্ডেলর নীেচ েথেক অমােলেকর স্মৃিত মুেছ
েফলেব; এটা ভুেল েযও না।

প্রথমাংশ ও দশমাংশ িবষেয় িনয়ম।

েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকােরর জেন্য েয েদশ
েতামােক িদেচ্ছন, তুিম যখন তা অিধকার করেব ও

েসখােন বাস করেব; ২ েসই সমেয় তুিম ভূিমর যাবতীয় ফেলর,
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয েদশ েতামােক িদেচ্ছন, েসই েদেশ
উৎপন্ন ফেলর প্রথমাংশ েথেক িকছু িকছু িনেয় ঝুিড়েত কের,
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজর নােমর থাকার জেন্য েয জায়গা
মেনানীত করেবন, েসই জায়গায় যােব। ৩ আর েসই সমেয়
যাজেকর কােছ িগেয় তােক বলেব, “সদাপ্রভু আমােদরেক েয
েদশ িদেত আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ কেরিছেলন, েসই
েদেশ আিম এেসিছ; এটা আজ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ
িনেবদন করিছ।” ৪ আর যাজক েতামার হাত েথেক েসই ঝুিড়
িনেয় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদর সামেন রাখেব। ৫ আর
তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন এই কথা বলেব, “এক জন
ভবঘুের অরামীয় আমার পূবর্পুরুষ িছেলন; িতিন অল্প সংখ্যায়
িমশের েনেম িগেয় বাস করেলন এবং েস জায়গায় মহান,
বলশালী ও জনপূণর্ জািত হেয় উঠেলন। ৬ পের িমশরীেয়রা
আমােদর প্রিত খারাপ আচরণ করল, আমােদরেক িনপীিড়ত
করল। তারা আমােদরেক দাসত্ব করােলা; ৭ তােত আমরা
িনেজর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ কঁাদলাম; আর
সদাপ্রভু আমােদর রব শুেন আমােদর কষ্ট, পিরশ্রম ও
অত্যাচােরর প্রিত েদখেলন। ৮ সদাপ্রভু শিক্তশালী হাত, ক্ষমতা
প্রদশর্ন ও মহাভয়ঙ্করতা এবং নানা িচহ্ন ও অেলৗিকক কােজর
মাধ্যেম িমশর েথেক আমােদরেক েবর কের আনেলন। ৯ এবং

িতিন আমােদরেক এই জায়গায় এেনেছন এবং এই েদশ, দধু ও
মধু প্রবাহী েদশ িদেয়েছন। ১০ এখন েদখ, তুিম আমােক েয ভূিম
িদেয়ছ, তার ফেলর প্রথমাংশ আিম এেনিছ।” এই বেল তুিম
িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন তা েরেখ িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন আরাধনা করেব। ১১ এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােক ও েতামার পিরবারেক েযসব মঙ্গল দান কেরেছন, েসই
সব িকছুেত তুিম ও েলবীয় ও েতামার মাঝখােন অবিস্থত
িবেদশী, েতামরা সবাই আনন্দ করেব। ১২ তৃতীয় বছের, অথর্াৎ
দশমাংেশর বছের, েতামার উৎপন্ন িজিনেসর সব দশমাংশ
আলাদা করা েশষ করেল পর তুিম েলবীয়েক, িবেদশীেক,
িপতৃহীনেক ও িবধবােক তা েদেব, তােত তারা েতামার শহেরর
দরজার মেধ্য েখেয় তৃিপ্ত পােব। ১৩ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন এই কথা বলেব, “েতামার আেদশ েদওয়া সমস্ত কথা
অনুসাের আিম িনেজর বািড় েথেক আলাদা কের রাখা িজিনস
েবর কের েলবীয়েক, িবেদশীেক, িপতৃহীনেক ও িবধবােক
িদেয়িছ; েতামার েকােনা আেদশ লঙ্ঘন কিরিন ও ভুেল যাইিন;
১৪ আমার েশােকর সময় আিম তার িকছুই খাইিন, অশুিচ
অবস্থায় তার িকছুই েবর কিরিন এবং মৃত েলােকর উেদ্দেশ্য তার
িকছুই িদইিন, আিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব কান িদেয়িছ;
েতামার আেদশ অনুসােরই সব কাজ কেরিছ। ১৫ তুিম িনেজর
পিবত্র িনবাস েথেক, স্বগর্ েথেক, েদখ, েতামার প্রজা ইস্রােয়লেক
আশীবর্াদ কর এবং আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ করা েতামার
শপথ অনুসাের েয ভূিম আমােদরেক িদেয়ছ, েসই দধু ও মধু
প্রবাহী েদশেকও আশীবর্াদ কর।” ১৬ এই সব িবিধ ও শাসন
পালন করেত আজ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক আেদশ
িদেচ্ছন তুিম যত্নসহকাের েতামার পুেরা হৃদয় ও েতামার সমস্ত
প্রােণর সেঙ্গ এ সমস্ত রক্ষা ও পালন করেব। ১৭ আজ তুিম এই
স্বীকার কেরছ েয, সদাপ্রভুই েতামার ঈশ্বর হেবন এবং তুিম তার
পেথ চলেব, তঁার িবিধ, তঁার আেদশ ও তঁার শাসন সব পালন
করেব এবং তঁার রেব কান েদেব। ১৮ আর আজ সদাপ্রভুও এই
স্বীকার কেরেছন েয, তঁার প্রিতজ্ঞা অনুসাের তুিম তঁার
অিধকােরর েলাক হেব ও তঁার সব আেদশ পালন করেব;
১৯ আর িতিন িনেজর ৈতরী সমস্ত জািতর েথেক েতামােক েশ্রষ্ঠ
কের প্রশংসা, কীিতর্  ও সম্মানস্বরূপ করেবন এবং িতিন েযমন
বেলেছন, েসই অনুসাের তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
পিবত্র েলাক হেব।

েমািশর তৃতীয় প্রচার।

কনান েদেশ ব্যবস্থা েঘাষণা করার আেদশ।

েমািশ ও ইস্রােয়েলর প্রাচীনরা েলাকেদরেক এই
আেদশ িদেলন, বলেলন, “আজ আিম েতামােদরেক

েয সব আেদশ িদিচ্ছ, েতামরা েস সব পালন েকােরা। ২ আর
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেচ্ছন, তুিম যখন
যদর্ন পার হেয় েসই েদেশ উপিস্থত হেব, তখন িনেজর জন্য িকছু
বড় পাথর স্থাপন করেব ও তার চূণ িদেয় েলেপ েদেব। ৩ আর
পার হেল পর তুিম েসই পাথরগুিলর ওপের এই ব্যবস্থার সব
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কথা িলখেব; েযন েতামার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার
কােছ েয প্রিতজ্ঞা কিরয়ােছন, েসই অনুসাের েয েদশ, েয দধু ও
মধু প্রবাহী েদশ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক িদেচ্ছন,
েসখােন প্রেবশ করেত পার। ৪ আর আিম আজ েয পাথরগুিলর
িবষেয় েতামােদরেক আেদশ করলাম, েতামরা যদর্ন পার হেল
পর এবল পবর্েত েসই সব পাথর স্থাপন করেব ও তার চূণ িদেয়
েলেপ েদেব। ৫ আর েস জায়গায় তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবিদ, পাথেরর এক েবিদ গঁাথেব, তার উপের
েলাহার অস্ত্র তুলেব না। ৬ তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসই েবিদ
েয পাথেরর ওপের েকােনা কাজ করা হয়িন এমন পাথর িদেয়
গঁাথেব এবং তার উপের েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
েহামবিল উৎসগর্ করেব ৭ এবং মঙ্গলাথর্ক বিলদান করেব আর
েসই জায়গায় খােব এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন আনন্দ
করেব। ৮ েসই পাথেরর ওপের এই িনয়েমর সব কথা অিত
স্পষ্টভােব িলখেব।” ৯ েমািশ ও েলবীয় যাজকরা সমস্ত
ইস্রােয়লেক বলেলন, “েহ ইস্রােয়ল, নীরব হও, েশােনা, আজ
তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রজা হেল। ১০ অতএব েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব মান্য করেব এবং আজ েতামােদরেক তার
েয সব আেদশ ও িবিধ আেদশ করলাম, েস সব পালন করেব।”
১১ েসই িদেন েমািশ েলাকেদরেক এই আেদশ িদেলন, বলেলন,
১২ “েতামরা যদর্ন পার হেল পর িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা,
ইষাখর, েযােষফ ও িবন্যামীন, এরা েলাকেদরেক আশীবর্াদ
করার জন্য গিরষীম পবর্েত দঁাড়ােব। ১৩ আর রূেবণ, গাদ,
আেশর, সবূলূন, দান ও নপ্তািল, এরা শাপ েদবার জন্য এবল
পবর্েত দঁাড়ােব। ১৪ পের েলবীয়রা কথা শুরু কের ইস্রােয়েলর
সব েলাকেক উচ্চ স্বের বলেব, ১৫ েয ব্যিক্ত েকােনা েখাদাই করা
িকংবা ছঁােচ ঢালা প্রিতমা, সদাপ্রভুর ঘৃিণত িজিনস, িশল্পকেরর
হােত ৈতরী করা িজিনস িনমর্াণ কের কের েগাপেন স্থাপন কের,
েস শাপগ্রস্ত হেব। তখন সব েলাক উত্তর কের বলেব, ‘আেমন।’
১৬ ‘েয েকউ িনেজর বাবােক িক মােক অমান্য কের, েস শাপগ্রস্ত
হেব।’ তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’ ১৭ ‘েয েকউ িনেজর
প্রিতবাসীর ভূিমিচহ্ন সিরেয় েদেব, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব
েলাক বলেব, ‘আেমন।’ ১৮ ‘েয েকউ অন্ধেক ভুল পেথ িনেয়
যায়, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’
১৯ ‘েয েকউ িবেদশীর, িপতৃহীেনর, িক িবধবার িবচাের অন্যায়
কের, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’
২০ ‘েয েকউ বাবার স্ত্রীর সেঙ্গ েশায়, িনেজর বাবার অিধকার
সিরেয় েদয় েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব েলাক বলেব,
‘আেমন।’ ২১ ‘েয েকউ েকােনা পশুর সেঙ্গ েশায়, েস শাপগ্রস্ত
হেব।’ তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’ ২২ ‘েয েকউ িনেজর
েবােনর সেঙ্গ, অথর্াৎ বাবার েমেয়র িকংবা মােয়র েমেয়র সেঙ্গ
েশায়, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’
২৩ ‘েয েকউ িনেজর শাশুড়ীর সেঙ্গ েশায়, েস শাপগ্রস্ত হেব।’
তখন সব েলাক বলেব, ‘আেমন।’ ২৪ ‘েয েকউ িনেজর
প্রিতবাসীেক েগাপেন হত্যা কের, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব
েলাক বলেব, ‘আেমন।’ ২৫ ‘েয েকউ িনরপরােধর প্রাণ হত্যা
করার জন্য ঘুষ গ্রহণ কের, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন সব েলাক
বলেব, ‘আেমন।’ ২৬ ‘েয েকউ এই িনয়েমর কথা সব পালন

করার জন্য েসই সব অটল না রােখ, েস শাপগ্রস্ত হেব।’ তখন
সমস্ত েলাক বলেব, ‘আেমন।’

ঈশ্বেরর আশীবর্াদ ও অিভশাপ।

আিম েতামােক আজ েয সব আজ্ঞা আেদশ করিছ,
যত্নসহকাের েসই সব পালন করার জন্য যিদ তুিম

িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব মেনােযাগ সহকাের কান দাও, তেব
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃিথবীেত অবিস্থত সমস্ত জািতর উপের
েতামােক ওঠােবন; ২ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব কান
িদেল এই সব আশীবর্াদ েতামার ওপের আসেব ও েতামােক
আশ্রয় করেব। ৩ তুিম শহের আশীবর্াদযুক্ত হেব ও েক্ষেত
আশীবর্াদযুক্ত হেব। ৪ েতামার শরীেরর ফল, েতামার ভূিমর ফল,
েতামার পশুর ফল, েতামার গরুেদর বাচ্চা ও েতামার েমষীেদর
শাবক আশীবর্াদযুক্ত হেব। ৫ েতামার ঝুিড় ও েতামার কােঠর
থালা আশীবর্াদযুক্ত হেব। ৬ িভতের আসার সমেয় তুিম
আশীবর্াদযুক্ত হেব এবং বাইের যাবার সমেয় তুিম আশীবর্াদযুক্ত
হেব। ৭ েতামার েয শত্রুরা েতামার িবরুেদ্ধ ওেঠ, তােদরেক
সদাপ্রভু েতামার সামেন আঘাত করােবন; তারা একিট রাস্তা
িদেয় েতামার িবরুেদ্ধ আসেব, িকন্তু সপ্তম রাস্তা িদেয় েতামার
সামেন েথেক পালােব। ৮ সদাপ্রভু আেদশ িদেয় েতামার
েগালাঘেরর িবষেয় ও তুিম েয েকােনা কােজ হাত দাও, তার
িবষেয় েতামােক আশীবর্াদ করেবন এবং েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােক েয েদশ িদেচ্ছন, েসখােন েতামােক আশীবর্াদ করেবন।
৯ সদাপ্রভু িনেজর শপথ অনুসাের েতামােক িনেজর পিবত্র েলাক
বেল স্থাপন করেবন; যিদ তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা
পালন কর ও তঁার পেথ চল। ১০ আর পৃিথবীর সব জািত েদখেত
পােব েয, েতামার উপের সদাপ্রভুর নাম কীিতর্ ত হেয়েছ এবং
তারা েতামার েথেক ভয় পােব। ১১ আর সদাপ্রভু েতামােক েয
েদশ িদেত েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ কেরেছন, েসই
েদেশ িতিন ভােলার জেন্যই েতামার শরীেরর ফেল, েতামার
পশুর ফেল ও েতামার ভূিমর ফেল েতামােক উন্নত করেবন।
১২ সিঠক সমেয় েতামার ভূিমর জন্য বৃিষ্ট িদেত ও েতামার হােতর
সব কােজ আশীবর্াদ করেত সদাপ্রভু িনেজর আকােশর
ধনভান্ডার খুেল েদেবন এবং তুিম অেনক জািতেক ঋণ েদেব,
িকন্তু িনেজ ঋণ েনেব না। ১৩ আর সদাপ্রভু েতামােক প্রধান
করেবন, েলেজর মেতা করেবন না; তুিম নত না হেয় শুধু উন্নত
হেব; যিদ তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই েয সব আজ্ঞা
যত্নসহকাের পালন করেত আিম েতামােক আজ আেদশ করিছ,
এই সব িকছুেত কান িদেত হেব; ১৪ এবং আজ আিম
েতামােদরেক েয সব কথা আজ্ঞা করিছ, অন্য েদবতােদর েসবা
করার জেন্য তােদর অনুগামী হবার জন্য েতামােক েসই সব
কথার ডান িদেক িক বাম িদেক িফরেত হেব না। ১৫ িকন্তু যিদ
তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব কান না দাও, আিম আজ
েতামােক তঁার েয সব আজ্ঞা ও িবিধ আেদশ করিছ, যত্ন
সহকাের েসই সব পালন না কর, তেব এই সমস্ত অিভশাপ
েতামার প্রিত আসেব ও েতামার েথেক এিগেয় যােব। ১৬ তুিম
শহের শাপগ্রস্ত হেব ও েক্ষেত শাপগ্রস্ত হেব। ১৭ েতামার ঝুিড় ও
েতামার ময়দার কােঠর থালা শাপগ্রস্ত হেব। ১৮ েতামার শরীেরর
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ফল, েতামার ভূিমর ফল এবং েতামার গরুর বাচ্চা ও েতামার
েমষীেদর শাবক শাপগ্রস্ত হেব। ১৯ িভতের আসার সমেয় তুিম
শাপগ্রস্ত হেব ও বাইের যাবার সমেয় তুিম শাপগ্রস্ত হেব। ২০ েয
পযর্ন্ত েতামার ধ্বংস ও হঠাৎ িবনাশ না হয়, েসই পযর্ন্ত েয েকােনা
কােজ তুিম হাত দাও, েসই কােজ সদাপ্রভু েতামার উপের
অিভশাপ, উেদ্বগ ও িতরস্কার পাঠােবন; এর কারণ েতামার
খারাপ কাজ সব, যার মাধ্যেম তুিম আমােক পিরত্যাগ কেরছ।
২১ তুিম েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েসই েদশ েথেক যতক্ষণ
উেচ্ছদ না হয়, ততক্ষণ সদাপ্রভু েতামােক মহামারী েদেবন।
২২ সদাপ্রভু েছঁায়ােচ েরাগ, জ্বর, জ্বালা, প্রচণ্ড উত্তাপ ও খড়্গ
এবং শেস্যর েশাষ ও ম্লািনর মাধ্যেম েতামােক আঘাত করেবন;
েতামার িবনাশ না হওয়া পযর্ন্ত েস সব েতামার অনুসরণ করেব।
২৩ আর েতামার মাথার উপের অবিস্থত আকাশ েব্রাঞ্জ ও নীেচ
অবিস্থত ভূিম েলাহার মেতা হেব। ২৪ সদাপ্রভু েতামার েদেশ
জেলর পিরবেতর্  ধূেলা ও বািল বষর্ণ করেবন; েয পযর্ন্ত েতামার
িবনাশ না হয়, ততক্ষণ তা আকাশ েথেক েনেম েতামার উপের
পড়েব। ২৫ সদাপ্রভু েতামার শত্রুেদর সামেন েতামােক আঘাত
করােবন; তুিম এক রাস্তা িদেয় তােদর িবরুেদ্ধ যােব, িকন্তু সপ্তম
রাস্তা িদেয় তােদর সামেন েথেক পালােব এবং পৃিথবীর সমস্ত
রােজ্যর মেধ্য িবরিক্তজনক হেব। ২৬ আর েতামার মৃতেদহ
আকােশর পািখেদর ও মািটেত চরা পশুেদর খাদ্য হেব; েকউ
তােদরেক আতিঙ্কত করেব না। ২৭ সদাপ্রভু েতামােক িমশরীয়
েফঁাড়া এবং মহামারীর ঘাত, জঘন্য ও েখঁাস পঁাচড়া, এই সব
েরােগর মাধ্যেম এমন আঘাত করেবন েয, তুিম আেরাগ্য েপেত
পারেব না। ২৮ সদাপ্রভু উন্মাদ, অন্ধতা ও মানিসক িবভ্রােন্তর
মাধ্যেম েতামােক আঘাত করেবন। ২৯ অন্ধ েযমন অন্ধকাের
হঁাতেড় েবড়ায়, েসরকম তুিম দপুুরেবলায় হঁাতেড় েবড়ােব ও
িনেজর পেথ উন্নিতলাভ হেব না এবং সবসময় শুধু অত্যাচািরত
ও লুিন্ঠত হেব, েকউ েতামােক রক্ষা করেব না। ৩০ েতামার প্রিত
েমেয়র বাগ্দান হেব, িকন্তু অন্য পুরুষ তারসেঙ্গ েশােব; তুিম
বািড় ৈতরী করেব, িকন্তু তােত বাস করেত পােব না; আঙ্গরু েক্ষত
েরাপণ করেব, িকন্তু তার ফল েভাগ করেব না। ৩১ েতামার গরু
েতামার সামেন মারা যােব, আর তুিম তার মাংস েখেত পারেব
না; েতামার গাধা েতামার সামেন েথেক েজার কের িনেয় যােব,
তা েতামােক িফিরেয় েদওয়া যােব না; েতামার েমষপাল েতামার
শত্রুেদরেক েদওয়া হেব, েতামার জেন্য সাহায্যকারী েকউ
থাকেব না। ৩২ েতামার েছেলেমেয়েদরেক অন্য এক জািতেক
েদওয়া হেব ও সমস্ত িদন তােদর অেপক্ষায় চাইেত চাইেত
েতামার েচাখ ব্যথর্ হেব এবং েতামার হােত েকােনা শিক্ত থাকেব
না। ৩৩ েতামার অজানা এক জািত েতামার ভূিমর ফল ও েতামার
পিরশ্রেমর সমস্ত ফল েভাগ করেব এবং তুিম সবসময় শুধু
অত্যাচািরত ও চূণর্ হেব ৩৪ আর েতামার েচাখ যা েদখেব, তার
জন্য তুিম উন্মাদ হেব। ৩৫ সদাপ্রভু েতামার হঁাটু, পা ও পােয়র
তলা েথেক মাথার তালু পযর্ন্ত কিঠন েস্ফাটেকর মাধ্যেম আঘাত
করেবন যা আেরাগ্য হেব না। ৩৬ সদাপ্রভু েতামােক এবং েয
রাজােক তুিম িনেজর ওপের িনযুক্ত করেব, তােক েতামার
অজানা এবং েতামার পূবর্পুরুষেদর অজানা এক জািতর কােছ
িনেয় যােবন; েসই জায়গায় তুিম অন্য েদবতােদর, কাঠ ও

পাথেরর েসবা করেব। ৩৭ আর সদাপ্রভু েতামােক েয সব জািতর
মেধ্য িনেয় যােবন, তােদর কােছ তুিম িবস্মেয়র, প্রবােদর ও
উপহােসর পাত্র হেব। ৩৮ তুিম বহু বীজ েক্ষেত বেয় িনেয় যােব,
িকন্তু অল্প সংগ্রহ করেব; কারণ পঙ্গপাল তা িবনষ্ট করেব।
৩৯ তুিম আঙ্গরু েক্ষত েরাপণ কের তার চাষ করেব, িকন্তু আঙ্গরু
রস পান করেত িক আঙ্গরু ফল জেড়া করেত পারেব না; কারণ
েপাকায় তা েখেয় েফলেব। ৪০ েতামার সকল অঞ্চেল িজতগাছ
হেব, িকন্তু তুিম েতল ঘষেত পারেব না; কারণ েতামার
িজতগােছর ফল ঝের পড়েব। ৪১ তুিম েছেলেমেয়েদর জন্ম
েদেব, িকন্তু তারা েতামার হেব না; কারণ তারা বিন্দ হেয় যােব।
৪২ পঙ্গপাল েতামার সব গাছ ও ভূিমর ফল অিধকার করেব।
৪৩ েতামার মধ্যবত্তর্ী িবেদশী েতামার েথেক আেরা উন্নত হেব ও
তুিম আেরা অবনত হেব। ৪৪ েস েতামােক ঋণ েদেব, িকন্তু তুিম
তােক ঋণ েদেব না; েস মাথার মেতা হেব ও তুিম েলেজর মেতা
হেব। ৪৫ এই সমস্ত অিভশাপ েতামার ওপের আসেব, েতামার
অনুসরণ কের েতামার ধ্বংস পযর্ন্ত েতামার েথেক এিগেয় যােব;
কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয সব আজ্ঞা ও িবিধ
িদেয়েছন, তুিম েস সব পালেনর জেন্য তঁার রেব কান িদেল না।
৪৬ এ সব েতামার ও িচরকাল েতামার বংেশর উপের িচহ্ন ও
অদু্ভত লক্ষেণর মেতা থাকেব। ৪৭ কারণ সমৃিদ্ধর জন্য তুিম
আনেন্দ এবং উল্লােস িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর দাসত্ব করেত না;
৪৮ এই জন্য সদাপ্রভু েতামার িবরুেদ্ধ েয শত্রুেদরেক পাঠােবন,
তুিম িখেদেত, তৃষ্ণায়, উলঙ্গতায় ও সব িবষেয়র অভাব েভাগ
করেত করেত তােদর দাসত্ব করেব এবং েয পযর্ন্ত িতিন েতামার
ধ্বংস না কেরন, েস পযর্ন্ত িতিন েতামার ঘােড় েলাহার েযঁায়ািল
িদেয় রাখেবন। ৪৯ সদাপ্রভুর েতামার িবরুেদ্ধ বহু দরূ েথেক,
পৃিথবীর েশষ েথেক এক জািতেক আনেবন; েযমন ঈগল পািখ
উেড় আেস, েস েসইভােব আসেব; েসই জািতর ভাষা তুিম বুঝেত
পারেব না। ৫০ েসই জািত ভয়ঙ্কর মুখ, েস বয়স্কেক শ্রদ্ধা করেব
না ও বালেকর প্রিত দয়া করেব না। ৫১ আর েয পযর্ন্ত েতামার
ধ্বংস না হেব, ততক্ষণ েস েতামার পশুর ফল ও েতামার ভূিমর
ফল খােব; যতক্ষণ েস েতামার ধ্বংস সম্পন্ন না করেব, ততক্ষণ
েতামার জন্য শস্য, আঙ্গরু রস িকংবা েতল, েতামার গরুর বাচ্চা
িকংবা েতামার েমষীর শাবক বািক রাখেব না। ৫২ আর েতামার
সব েদেশ েয সব উঁচু ও সুরিক্ষত েদওয়ােল তুিম িবশ্বাস করেত,
েস সব যতক্ষণ ভূিমসাৎ না হেব, ততক্ষণ েস েতামার সব শহেরর
দরজায় েতামােক অবেরাধ করেব; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েদওয়া েতামার সমস্ত েদেশ সব শহেরর দরজায় েস েতামােক
অবেরাধ করেব। ৫৩ আর যখন েতামার শত্রুেদর মাধ্যেম তুিম
অবরুদ্ধ ও কষ্ট পােব, তখন তুিম িনেজর শরীেরর ফল, েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া িনেজর েছেলেমেয়েদর মাংস খােব।
৫৪ যখন সব শহেরর দরজায় শত্রুেদর মাধ্যেম তুিম অবরুদ্ধ ও
কষ্ট পােব, তখন েতামার মেধ্য েয পুরুষ েকামল ও খুব িবলাসী,
িনেজর ভাইেয়র, তার িপ্রয় স্ত্রী ও বািক েছেলেমেয়েদর প্রিত েস
ঈষর্াপূণর্ েয, ৫৫ েস তােদর কাউেকও িনেজর েছেলেমেয়েদর
মাংেসর িকছুই েদেব না; তার িকছুমাত্র বািক না থাকার জন্য েস
তােদরেক খােব। ৫৬ যখন সব শহেরর দরজায় শত্রুেদর মাধ্যেম
তুিম অবরুদ্ধ ও কষ্ট পােব তখন েয স্ত্রী েকামলতা ও িবলািসতার
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জন্য িনেজর পা মািটেত রাখেত সাহস করত না, েতামার মােঝ
এমন েকামল ও িবলাসী মিহলার েচাখ িনেজর স্বামীর, িনেজর
েছেল ও েমেয়র ওপের, ৫৭ এমন িক, িনেজর দইু পােয়র মধ্য
েথেক েবর হওয়া সেদ্যাজাত ও িনেজর প্রসিবত িশশুেদর ওপের
অত্যাচার করেব; কারণ সব িকছুর অভােবর জন্য েস এেদরেক
েগাপেন খােব। ৫৮ তুিম যিদ এই বইেত েলখা িনয়েমর সমস্ত কথা
যত্ন সহকাের পালন না কর; এভােব যিদ “েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু” এই েগৗরবািন্বত ও ভয়াবহ নামেক ভয় না কর; ৫৯ তেব
সদাপ্রভু েতামােক ও েতামার বংশেক ভয়ঙ্কর মহামারী েদেবন;
ফেল অেনক সময়স্থায়ী মহাঘাত ও অেনক সময়স্থায়ী কিঠন
েরাগ েদেবন। ৬০ আর তুিম যা েথেক ভয় েপেত, েসই িমশরীয়
সব েরাগ আবার েতামার উপের আনেবন; েস সব েতামার সঙ্গী
হেব। ৬১ আর যা এই িনয়েমর বইেয় েলখা েনই, এমন প্রেত্যক
েরাগ ও আঘাত সদাপ্রভু েতামার ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত েতামার
উপের আনেবন। ৬২ তােত আকােশর তারার মেতা বহুসংখ্যক
িছেল েয েতামরা, েতামরা িকছু সংখ্যক বািক থাকেব; কারণ
তুিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব কান িদেত না। ৬৩ আর
েতামােদর ভােলা ও বহুগুণ করেত েযমন সদাপ্রভু েতামােদর
িবষেয় আনন্দ করেতন, েসরকম েতামােদর ধ্বংস ও িবনষ্ট
করেত সদাপ্রভু েতামােদর িবষেয় আনন্দ করেবন এবং তুিম েয
েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েসখান েথেক েতামরা অপহৃত হেব।
৬৪ আর সদাপ্রভু েতামােক পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত
পযর্ন্ত সব জািতর মেধ্য ছিড়েয় েদেবন; েসই জায়গায় তুিম
িনেজর ও িনেজর পূবর্পুরুষেদর অজানা অন্য েদবতােদর, কাঠ
ও পাথেরর েসবা করেব। ৬৫ আর তুিম েসই জািতেদর মেধ্য িকছু
সুখ পােব না ও েতামার পােয়র জন্য িবশ্রােমর জায়গা থাকেব
না, িকন্তু সদাপ্রভু েসই জায়গায় েতামােক হৃদেয়র কম্পতা,
েচােখর ক্ষীণতা ও প্রােণর েশাক েদেবন। ৬৬ আর েতামার জীবন
েতামার দিৃষ্টেত সংশেয় ঝুেল থাকেব এবং তুিম িদন রাত ভয়
করেব ও িনেজর জীবেনর িবষেয় েতামার িবশ্বাস থাকেব না।
৬৭ তুিম হৃদেয় েয ভয় করেব ও েচােখ েয ভয়ঙ্কর দশৃ্য েদখেব,
তার জন্য সকােল বলেব, ‘হায় হায়, কখন সন্ধ্যা হেব?’ এবং
সন্ধ্যােবলায় বলেব, ‘হায় হায়, কখন সকাল হেব?’ ৬৮ আর েয
পেথর িবষেয় আিম েতামােক বেলিছ, তুিম তা আর েদখেব না,
সদাপ্রভু েসই িমশর েদেশর পেথ জাহােজ কের েতামােক আবার
িনেয় যােবন এবং েসই জায়গায় েতামরা দাসদাসীরূেপ িনেজর
শত্রুেদর কােছ িবক্রীত হেত চাইেব; িকন্তু েকউ েতামােদরেক
িকনেব না।”

সদাপ্রভু েহােরেব ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ েয
িনয়ম িস্থর কেরিছেলন, তাছাড়া েমায়াব েদেশ তােদর

সেঙ্গ েয িনয়ম িস্থর করেত েমািশেক আজ্ঞা করেলন, এই সব
েসই িনয়েমর বাক্য।

েমািশর চতুথর্ প্রচার।

ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বেরর িনয়ম গ্রহণ।

২ েমািশ সমস্ত ইস্রােয়লেক ডাকেলন এবং তােদরেক বলেলন,
“সদাপ্রভু িমশর েদেশ ফেরৗেণর, তঁার সব দােসর ও সব েদেশর
প্রিত েয সব কাজ েতামােদর সামেন কেরিছেলন, তা েতামরা
েদেখছ; ৩ পরীক্ষািসদ্ধ েসই সব মহৎ প্রমাণ, েসই সব িচহ্ন ও
েসই সব মহৎ অদু্ভত লক্ষণ েতামরা িনেজর েচােখ েদেখছ;
৪ িকন্তু সদাপ্রভু আজ পযর্ন্ত েতামােদরেক জানার হৃদয়, েদখার
েচাখ ও েশানার কান েদনিন। ৫ আিম চিল্লশ বছর মরুভূিমেত
েতামােদরেক চািলেয়িছ; েতামােদর গােয় েতামােদর েপাষাক
পুরােনা হয়িন ও েতামার পােয় েতামার জতুা পুরাতন হয়িন;
৬ েতামরা রুিট খাওিন এবং আঙ্গরু রস িক সুরা পান করিন; েযন
েতামরা জানেত পার েয, আিমই েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু।
৭ আর েতামরা যখন এই জায়গায় উপিস্থত হেল, তখন
িহষ্েবােনর রাজা সীেহান ও বাশেনর রাজা ওগ আমােদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত েবর হেল আমরা তােদরেক আঘাত করলাম; ৮ আর
তােদর েদশ িনেয় অিধকােরর জেন্য রূেবণীয় ও গাদীয়েদরেক
এবং মনঃশীয়েদর অেধর্ক বংশেক িদলাম। ৯ অতএব েতামরা যা
যা করেব, সমস্ত িবষেয় েযন উন্নিতলাভ করেত পার, এই জন্য
এই িনয়েমর কথা সব পালন েকােরা এবং েসই অনুসাের কাজ
েকােরা। ১০ েতামরা সবাই আজ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন দঁািড়েয় আছ, েতামােদর অধ্যক্ষরা, েতামােদর বংশ সব,
েতামােদর প্রাচীনরা, েতামােদর শাসকরা, এমন িক, ইস্রােয়েলর
সব পুরুষ, ১১ েতামােদর বালক বািলকারা, েতামােদর স্ত্রীরা এবং
েতামার িশিবেরর মেধ্য েতামার কাঠ কাটার েলাক েথেক
জলবাহক পযর্ন্ত এবং িবেদশী, সবাই আছ; ১২ েযন তুিম েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসই িনয়েম ও েসই শপেথ আবদ্ধ হও, যা
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু আজ েতামার সেঙ্গ করেছন; ১৩ এই জন্য
করেছন, েযন িতিন আজ েতামােক িনেজর েলাক িহসােব স্থাপন
কেরন ও েতামার ঈশ্বর হন, েযমন িতিন েতামােক বেলেছন, আর
েযমন িতিন েতামার পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকােবর
কােছ শপথ কেরেছন। ১৪ এবং আিম এই িনয়ম ও এই শপথ
শুধু েতামােদরই সেঙ্গ করিছ, তা না; ১৫ বরং আমােদর সেঙ্গ
আজ এই জায়গায় আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন েয েকউ
দঁািড়েয় আেছ ও আমােদর সেঙ্গ আজ েয েনই, েসই সেবর সেঙ্গ
করিছ। ১৬ কারণ আমরা িমশর েদেশ েযভােব বাস কেরিছ এবং
জািতেদর মেধ্য িদেয় েযভােব এেসিছ, তা েতামরা জােনা
১৭ এবং তােদর ঘৃণাহর্  িজিনস সব, তােদর মেধ্য কােঠর,
পাথেরর, রূপার ও েসানার মূিতর্  সব েদেখছ। ১৮ এই জািতেদর
েদবতােদর েসবা করেত যাবার জন্য আজ আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু েথেক যার হৃদয় অন্য পেথ িফের যায়, এমন েকােনা
পুরুষ িকংবা স্ত্রী িকংবা েগাষ্ঠী িকংবা বংশ েতামােদর মেধ্য েযন
না থােক, িবষগােছর িক নাগদানার মূল েতামােদর মেধ্য েযন না
থােক ১৯ এবং এই শােপর কথা েশানার সমেয় েকউ েযন মেন
মেন িনেজর ধন্যবাদ করত না বেল, ‘আিম িভেজর সেঙ্গ
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শুকেনার ধ্বংস করার জন্য িনেজর হৃদেয়র একগঁুেয়িমতায়
চলেলও আমার শািন্ত হেব।’ ২০ সদাপ্রভু তােক ক্ষমা করেত
রািজ হেবন না, িকন্তু েসই মানুেষর ওপের তখন সদাপ্রভুর রাগ
ও তঁার ঈষর্া ধূমািয়ত হেব এবং এই বইেয় েলখা সমস্ত শাপ তার
ওপের শুেয় থাকেব এবং সদাপ্রভু আকাশমণ্ডেলর নীেচ েথেক
তার নাম মুেছ েদেবন। ২১ আর এই িনয়েমর বইেয় েলখা
িনয়েমর সব শাপ অনুসাের সদাপ্রভু তােক ইস্রােয়েলর সব বংশ
েথেক িবপযর্েয়র জন্য আলাদা করেবন। ২২ আর সদাপ্রভু েসই
েদেশর উপের েয সব আঘাত ও েরাগ আনেবন, তা যখন
আগামী বংশ, েতামােদর পের উৎপন্ন েতামােদর সন্তানরা এবং
িবেদশ েথেক আসা িবেদশী েদখেব ২৩ এবং সদাপ্রভু িনেজর
রােগ ও েক্রােধ েয সেদাম, ঘেমারা, অদমা ও সেবািয়ম শহর
উৎপন্ন কেরিছেলন, তার মত এই েদেশর সব ভূিম গন্ধক, জলন্ত
লবেণ পিরপূণর্ হেয়েছ, তােত িকছুই েবানা যায় না ও তা ফল
উৎপন্ন কের না ও তােত েকােনা তৃণ হয় না, এ সব যখন েদখেব;
তখন তারা বলেব, ২৪ এমন িক, সব জািত বলেব, ‘সদাপ্রভু এ
েদেশর প্রিত েকন এমন করেলন? এমন মহােক্রাধ প্রজ্বিলত
হবার কারণ িক?’ ২৫ তখন েলােক বলেব, ‘কারণ এই, তােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু িমশর েদশ েথেক েসই
পূবর্পুরুষেদরেক েবর কের আনার সমেয় তােদর সেঙ্গ েয িনয়ম
িস্থর কেরন, েসই িনয়ম তারা ত্যাগ কেরিছল ২৬ আর িগেয় অন্য
েদবতােদর েসবা কেরিছল, েয েদবতােদরেক তারা জানত না,
যােদরেক িতিন তােদর জন্য িনধর্ারণ কেরনিন, েসই েদবতােদর
কােছ নত কেরিছল; ২৭ তাই এই বইেয় েলখা সমস্ত শাপ েদেশর
উপর আনেত এই েদেশর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর রাগ প্রজ্বিলত হল
২৮ এবং সদাপ্রভু রােগ, েক্রােধ ও মহােকােপ তােদরেক তােদর
েদশ েথেক অন্য েদেশ িনেক্ষপ কেরেছন, েযমন আজ েদখা
যােচ্ছ। ২৯ েগাপন িবষয় সব আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
অিধকার; িকন্তু প্রকািশত িবষয় সব আমােদর ও িচরকাল
আমােদর বংশধরেদর অিধকার, েযন এই িনয়েমর সব কথা
আমরা পালন করেত পাির।

আিম েতামার সামেন এই েয আশীবর্াদ ও অিভশাপ
স্থাপন করলাম, তখন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েয সব

জািতর মেধ্য েতামােক তািড়েয় েদেবন, েসখােন যিদ তুিম মেন
েচতনা পাও ২ এবং তুিম ও েতামার সন্তানরা যিদ সম্পূণর্ হৃদেয়র
ও সম্পূণর্ প্রােণর সেঙ্গ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ িফের এস
এবং আজ আিম েতামােক েয সব আেদশ িদিচ্ছ, েসই অনুসাের
যিদ তঁার রেব অবধান কর; ৩ তেব েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামার বিন্দত্ব েফরােবন, েতামার প্রিত দয়া করেবন ও েয সব
জািতর মেধ্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক ছিড়েয়
িদেয়িছেলন, েসখান েথেক আবার েতামােক সংগ্রহ করেবন।
৪ যিদ েতামরা েকউ িনবর্ািসত হেয় আকাশমণ্ডেলর প্রােন্ত থাক,
তা সেত্ত্বও েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েসখান েথেক েতামােক সংগ্রহ
করেবন ও েসখান েথেক িনেয় আসেবন। ৫ আর েতামার
পূবর্পুরুেষরা েয েদশ অিধকার কেরিছল, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েসই েদেশ েতামােক আনেবন ও তুিম তা অিধকার করেব এবং
িতিন েতামার ভােলা করেবন ও েতামার পূবর্পুরুষেদর েথেকও
েতামার বহুগুণ করেবন। ৬ আর তুিম েযন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত

প্রােণর সেঙ্গ িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভােলােবেস জীবন লাভ
কর, এই জন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামার হৃদয় ও েতামার
বংেশর হৃদয় িছন্নত্বক্ করেবন। ৭ আর েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামার শত্রুেদর ওপের ও যারা েতামােক ঘৃণা কের তাড়না
কেরেছ, তােদর ওপের এই সমস্ত শাপ েদেবন। ৮ আর তুিম িফের
সদাপ্রভুর রেব অনুসরণ করেব এবং আিম আজই েতামােক তঁার
েয সব আেদশ জানািচ্ছ, তা পালন করেব। ৯ আর েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু সমৃিদ্ধর জেন্যই েতামার হােতর সব কােজ, েতামার
শরীেরর ফেল, েতামার পশুর ফেল ও েতামার ভূিমর ফেল
েতামােক ঐশ্বযর্্যশালী করেবন; েযেহতু সদাপ্রভু েতামার
পূবর্পুরুষেদর মেধ্যও েযমন আনন্দ করেতন, সমৃিদ্ধর জেন্য
আবার েতামার মেধ্যও েসরকম আনন্দ করেবন; ১০ শুধু যিদ
তুিম এই িনয়েমর বইেয় েলখা তঁার আেদশ সব ও তঁার িবিধ সব
পালেনর জেন্য েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব েমেন চল, যিদ
সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রিত
েফর। ১১ কারণ আিম আজ েতামােক এই েয আজ্ঞা িদিচ্ছ, তা
েতামার েবাঝার জন্য কিঠন না এবং দেূরও না। ১২ তা স্বেগর্ না
েয, তুিম বলেব, আমরা েযন তা পালন কির, এই জন্য েক
আমােদর জেন্য স্বেগর্ িগেয় তা এেন আমােদরেক শুনােব?’
১৩ আর তা সমুেদ্রর পােরও না েয, তুিম বলেব, ‘আমরা েযন তা
পালন কির, এই জন্য েক আমােদর জেন্য সমুদ্র পার হেয় তা
এেন আমােদরেক েশানােব?’ ১৪ িকন্তু েসই কথা েতামার খুব
কােছ, তা েতামার মুেখ ও েতামার হৃদেয়, েযন তুিম তা পালন
করেত পার। ১৫ েদখ, আিম আজই েতামার সামেন জীবন ও
ভােলা এবং মৃতু্য ও অমঙ্গল রাখলাম; ১৬ যিদ আিম আজ
েতামােক এই আজ্ঞা িদিচ্ছ েয, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
ভােলাবাসেত, তঁার পেথ চলেত এবং তঁার আজ্ঞা, তঁার িবিধ ও
তঁার শাসন পালন করেত হেব; তা করেল তুিম বঁাচেব ও বহুগুণ
হেব এবং েয েদশ অিধকার করেত যােচ্ছ, েসই েদেশ েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক আশীবর্াদ করেবন। ১৭ িকন্তু যিদ েতামার
হৃদয় অন্য পেথ যায় ও তুিম কথা না শুেন প্রিতসািরত হেয় অন্য
েদবতােদর কােছ নত হও ও তােদর েসবা কর; ১৮ তেব আজ
আিম েতামােদরেক জানািচ্ছ, েতামরা অবশ্যই িবনষ্ট হেব,
েতামরা অিধকােরর জেন্য েয েদেশ প্রেবশ করেত যদর্ন পার হেয়
যাচ্ছ, েসই েদেশ েতামােদর জীবনকাল দীঘর্িদন হেব না।
১৯ আিম আজ েতামােদর িবরুেদ্ধ আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীেক
সাক্ষী কের বলিছ েয, আিম েতামার সামেন জীবন ও মৃতু্য,
আশীবর্াদ ও শাপ রাখলাম। অতএব জীবন েবেছ নাও, েযন তুিম
ও েতামার বংশধর বঁাচেত পার; ২০ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
ভালবাস, তঁার রেব েমেন চল ও তােত আসক্ত হও; কারণ িতিনই
েতামার জীবন ও েতামার দীঘর্আয়ুর মেতা; তা হেল সদাপ্রভু
েতামার পূবর্পুরুষেদরেক, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যােকাবেক, েয
েদশ িদেত শপথ কেরিছেলন, েসই েদেশ তুিম বাস করেত
পারেব।”

িযেহাশূেয়র প্রিত ঈশ্বেরর আশ্বাস বাক্য।

পের েমািশ িগেয় সব ইস্রােয়লেক এই সব কথা
বলেলন। ২ আর িতিন তােদরেক বলেলন, “আজ
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আমার বয়স একেশা কুিড় বছর, আিম আর বাইের েযেত ও
িভতের আসেত পাির না এবং সদাপ্রভু আমােক বেলেছন, তুিম
এই যদর্ন পার হেব না। ৩ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজ েতামার
আেগ িগেয় পার হেয় যােবন; িতিনই েতামার সামেন েথেক েসই
জািতেদরেক ধ্বংস করেবন, তােত তুিম তােদরেক তািড়েয় েদেব;
সদাপ্রভু েযমন বেলেছন, েতমিন িযেহাশূয়ই েতামার আেগ িগেয়
পার হেয় যােব। ৪ আর সদাপ্রভু ইেমারীয়েদর সীেহান ও ওগ
নােম দইু রাজােক ধ্বংস কের তােদর প্রিত ও তােদর েদেশর প্রিত
েযমন কেরেছন, ওেদর প্রিতও েসরকম করেবন। ৫ যখন েতামরা
যুেদ্ধ তােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেব সদাপ্রভু তােদর িবরুেদ্ধ
েতামােদর জয় েদেবন, তখন েতামরা আমার আেদশ েদওয়া সব
আেদশ অনুসাের তােদর প্রিত ব্যবহার করেব। ৬ েতামরা
শিক্তশালী হও ও সাহস কর, ভয় েকােরা না, তােদর েথেক ভীত
হেয়া না; কারণ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজ েতামার সেঙ্গ
যােচ্ছন, িতিন েতামােক ছাড়েবন না, েতামােক ত্যাগ করেবন
না।” ৭ আর েমািশ িযেহাশূয়েক েডেক পুেরা ইস্রােয়েলর সামেন
বলেলন, “তুিম শিক্তশালী হও ও সাহস কর, কারণ সদাপ্রভু
এেদরেক েয েদশ িদেত এেদর পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ
কেরেছন, েসই েদেশ এই েলাকেদর সেঙ্গ তুিম প্রেবশ করেব এবং
তুিম এেদরেক েসই েদশ অিধকার করােব। ৮ আর সদাপ্রভু
িনেজ েতামার আেগ আেগ যােচ্ছন; িতিনই েতামার সেঙ্গ
থাকেবন; িতিন েতামােক ছাড়েবন না, েতামােক ত্যাগ করেবন
না; ভয় েকােরা না, িনরাশ হেয়া না।” ৯ পের েমািশ এই িনয়ম
িলখেলন এবং েলিবর েছেলরা যাজকরা, যারা সদাপ্রভুর িনয়ম
িসন্দকু বহন করত, তােদরেক ও ইস্রােয়েলর সব প্রাচীনেদরেক
সমপর্ণ করেলন। ১০ আর েমািশ তােদরেক এই আেদশ িদেলন,
“প্রেত্যক সাত বছেরর েশেষ, ঋণ বািতেলর সমেয় কুিটেরর
পেবর্, ১১ যখন সমস্ত ইস্রােয়ল েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মেনানীত
জায়গায় তঁার সামেন উপিস্থত হেব, েসই সমেয় তুিম সমস্ত
ইস্রােয়েলর সামেন তােদর কােছ এই িনয়ম পড়েব। ১২ তুিম
েলাকেদরেক, পুরুষ, স্ত্রী, বালক বািলকা ও েতামার শহেরর
দরজার মধ্যবত্তর্ী িবেদশী সবাইেক জেড়া করেব, েযন তারা শুেন
েশেখ ও েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভয় কের এবং এই িনয়েমর
সব কথা যত্নসহকাের পালন কের ১৩ আর তােদর েয সন্তানরা
এই সব জােন না, তারা েযন শুেন এবং েয েদশ অিধকার করেত
েতামরা যদর্ন পার হেয় যাচ্ছ, েসই েদেশ যতিদন েবঁেচ থােক,
তারা ততিদন েযন েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভয় করেত
েশেখ।” ১৪ পের সদাপ্রভু েমািশেক বলেলন, “েদখ, েতামার
মৃতু্যিদন কাছাকািছ, তুিম িযেহাশূয়েক ডাক এবং েতামরা উভেয়
সমাগম তঁাবুেত উপিস্থত হও, আিম তােক আেদশ েদব।” তােত
েমািশ ও িযেহাশূয় িগেয় সমাগম তঁাবুেত উপিস্থত হেলন। ১৫ আর
সদাপ্রভু েসই তঁাবুেত েমেঘর স্তেম্ভ েদখা িদেলন; েসই েমেঘর স্তম্ভ
তঁাবু দরজার ওপের িস্থর থাকল। ১৬ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
বলেলন, “েদখ, তুিম িনেজর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শুেব, আর এই
েলােকরা উঠেব এবং েয েদেশ প্রেবশ করেত যােচ্ছ, েসই েদেশর
িবেদশী েদবতােদর অনুসরেণ ব্যিভচার করেব এবং আমােক
ত্যাগ করেব ও তােদর সেঙ্গ কের আমার িনয়ম ভাঙ্গেব। ১৭ েসই
সমেয় তােদর িবরুেদ্ধ আমার রাগ প্রজ্বিলত হেব, আিম

তােদরেক ত্যাগ করব ও তােদর েথেক িনেজর মুখ লুকাব আর
তারা কবিলত হেব এবং তােদর ওপের নানা ধরেনর অমঙ্গল ও
সঙ্কট ঘটেব; েসই সমেয় তারা বলেব, ‘আমােদর উপর এই সমস্ত
অমঙ্গল ঘেটেছ, এর কারণ িক এটাই না, েয আমােদর ঈশ্বর
আমােদর মধ্যবত্তর্ী নন?’ ১৮ বাস্তিবক তারা অন্য েদবতােদর
কােছ িফের েয সব খারাপ কাজ করেব, তার জন্য েসই সমেয়
আিম অবশ্য তােদর েথেক িনেজর মুখ ঢাকব। ১৯ এখন েতামরা
িনেজেদর জন্য এই গান েলেখা এবং তুিম ইস্রােয়েলর
েলাকেদরেক এই গান েশখাও ও তােদরেক মুখস্থ করাও; েযন
এই গান ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ আমার সাক্ষী হয়।
২০ কারণ আিম েয েদশ িদেত তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ
কেরিছ, েসই দধু ও মধুপ্রবাহী েদশ তােদরেক িনেয় েগেল পর
যখন তারা েখেয় তৃিপ্ত ও েমাটা হেব, তখন অন্য েদবতােদর
কােছ িফরেব এবং তােদর েসবা করেব, আমােক অবজ্ঞা করেব
ও আমার িনয়ম ভাঙ্গেব। ২১ আর যখন তােদর ওপের নানা
ধরেনর অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটেব, েসই সমেয় এই গান সাক্ষী
িহসােব তােদর সামেন সাক্ষ্য েদেব; কারণ তােদর বংেশর মুেখ
এই গান ভুেল যােব না; প্রকৃতপেক্ষ আিম েয েদেশর িবষেয়
শপথ কেরিছ, েসই েদেশ তােদরেক আনার আেগও এখন তারা
েয পিরকল্পনা করেছ, তা আিম জািন।” ২২ পের েমািশ েসই িদেন
ঐ গান িলেখ ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক েশখােলন। ২৩ আর িতিন
নূেনর েছেল িযেহাশূয়েক আেদশ িদেয় বলেলন, “তুিম শিক্তশালী
হও ও সাহস কর; কারণ আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক েয েদশ
িদেত শপথ কেরিছ, েসই েদেশ তুিম তােদরেক িনেয় যােব এবং
আিম েতামার সঙ্গী হব।” ২৪ আর েমািশ েশষ পযর্ন্ত এই িনয়েমর
কথা সব বইেয় েলখার পর ২৫ সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকু বহনকারী
েলবীয়েদরেক এই আেদশ িদেলন, ২৬ “েতামরা এই িনয়েমর বই
িনেয় েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দেুকর পােশ রাখ;
এটা েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষীর জন্য েসই জায়গায় থাকেব।
২৭ কারণ েতামার িবরুদ্ধাচািরতা ও েতামার একগঁুেয়িমতা আিম
জািন; েদখ, েতামােদর সেঙ্গ আিম জীিবত থাকেতই আজ
েতামরা সদাপ্রভুর িবরুদ্ধাচারী হেল, তেব আমার মৃতু্যর পের িক
না করেব? ২৮ েতামরা িনেজেদর বংেশর সমস্ত প্রাচীনেদরেক ও
কম্মর্চারীেক আমার কােছ জেড়া কর; আিম তােদর কােন এই
সব কথা বিল এবং তােদর িবরুেদ্ধ আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীেক
সাক্ষী কির। ২৯ কারণ আিম জািন, আমার মৃতু্যর পের েতামরা
সম্পূণর্ ভ্রষ্ট হেয় পড়েব এবং আমার আেদশ েদওয়া পথ হইেত
িবপথগামী হেব। আর পরবতর্ীকােল েতামােদর অমঙ্গল ঘটেব,
কারণ সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত যা খারাপ, তা কের েতামরা িনেজেদর
হােতর কােজর মাধ্যেম তঁােক অসন্তুষ্ট করেব।” ৩০ পের েমািশ
েশষ পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সমস্ত সমােজর কােছ এই গােনর
কথাগুিল বলেত লাগেলন।

েমািশর গান।

আকাশমণ্ডল! কান দাও, আিম বিল; পৃিথবীও
আমার মুেখর কথা শুনুক। ২ আমার িশক্ষা বৃিষ্টর

মেতা বষর্ণ হেব, আমার কথা িশিশেরর মেতা েনেম আসেব,
ঘােসর ওপের পড়া িবন্দ ুিবন্দ ুবৃিষ্টর মেতা, শােকর ওপের পড়া
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জলধারার মেতা। ৩ কারণ আিম সদাপ্রভুর নাম প্রচার করব;
েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর মিহমা প্রশংসা কর। ৪ িতিন িশলা,
তঁার কাজ িনভুর্ ল, কারণ তঁার সব পথ সিঠক; িতিন িবশ্বাস্য
ঈশ্বর, তঁােত অন্যায় েনই; িতিনই ধম্মর্ময় ও সরল। ৫ এরা তঁার
িবষেয় ভ্রষ্টাচারী, তঁার সন্তান নয়, এই এেদর কলঙ্ক; এরা
িবপথগামী ও কুিটল বংশ। ৬ েতামরা িক সদাপ্রভুেক এই
প্রিতেশাধ িদচ্ছ? েহ েবাকা ও বুিদ্ধহীন জািত। িতিন িক েতামার
বাবা না, িযিন েতামােক লাভ করেলন? িতিনই েতামার সৃিষ্টকতর্ া
ও স্থাপনকতর্ া। ৭ পুরােনা সমেয়র িদন সব মেন কর, বহুপুরুেষর
বছর সব আেলাচনা কর; েতামার বাবােক িজজ্ঞাসা কর, েস
জানােব; েতামার প্রাচীনেদরেক িজজ্ঞাসা কর, তারা বলেব।
৮ পরাৎপর যখন জািতেদরেক অিধকার প্রদান করেলন, যখন
মানবজািতেক আলাদা করেলন, তখন ইস্রােয়লীয়েদর
সংখ্যানুসােরই েসই েলাকেদর সীমা িনধর্ারণ করেলন। ৯ কারণ
সদাপ্রভুর প্রজাই তঁার অংশ; যােকাবই তঁার ভােগর অিধকার।
১০ িতিন তােক েপেলন মরুভূিমর েদেশ, পশুগজর্নময় েঘার
মরুভূিমেত; িতিন তােক িঘের িনেলন, তার যত্ন করেলন, েচােখর
তারার মেতা তােক রক্ষা করেলন। ১১ ঈগল েযমন িনেজর বাসা
পাহারা েদয়, িনেজর শাবকেদর ওপের পাখা েদালায়, ডানা
বািড়েয় িদেয় তােদরেক তুেল, পালেকর ওপের তােদরেক বহন
কের; ১২ েসভােব সদাপ্রভু একাকী তােক িনেয় েগেলন; তঁার
সেঙ্গ েকােনা িবেদশী েদবতা িছল না। ১৩ িতিন পৃিথবীর উঁচু সব
জায়গাগুিলর ওপর িদেয় তােক চালােলন, েস েক্ষেতর ফল
েখল; িতিন তােক পাথর েথেক মধু পান করােলন, চক্মিক
পাথেরর িশলা েথেক েতল িদেলন; ১৪ িতিন গরুর মাখন, েমষীর
দগ্ু্ধ, েমষশাবেকর েমদ সহ, বাশন েদশজাত েমষ ও ছাগ এবং
উত্তম গেমর সার তােক িদেলন; তুিম দ্রাক্ষা ফেলর দ্রাক্ষারস
পান করেল। ১৫ িকন্তু িযশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হেয় পদাঘাত করল। তুিম
হৃষ্টপুষ্ট, েমাটা ও তৃপ্ত হেল; অমিন েস িনেজর সৃিষ্ট কতর্ া ঈশ্বরেক
ছাড়ল, িনেজর পিরত্রােণর িশলােক েছাট মেন করল। ১৬ তারা
িবজাতীয় েদবতার মাধ্যেম তার ঈষর্া জন্মাল, ঘৃণার বস্তু িদেয়
তঁােক অসন্তুষ্ট করল। ১৭ তারা বিলদান করল ভূতেদর উেদ্দেশ্য,
যারা ঈশ্বর নয়, েদবতােদর উেদ্দেশ্য, যােদরেক তারা জানত না,
বতর্ মান েদবতােদর উেদ্দেশ্য, যােদরেক েতামােদর পূবর্ পুরুষরা
ভয় করত না। ১৮ তুিম িনেজর জন্মদাতা িশলার প্রিত উদাসীন,
িনেজর জন্মদাতা ঈশ্বরেক ভুেল েগেল। ১৯ সদাপ্রভু েদখেলন,
ঘৃণা করেলন, িনেজর েছেল েমেয়েদর করা অসেন্তাষজনক
কােজর জন্য। ২০ িতিন বলেলন, “আিম ওেদর েথেক িনেজর
মুখ েঢেক রাখব;” িতিন বলেলন, “ওেদর েশষদশা িক হেব,
েদখব; কারণ ওরা িবপরীতধমর্ী বংশ, ওরা অিবশ্বস্ত সন্তান।
২১ যারা েদবতা নয় তােদর মাধ্যেম আমার অন্তরজ্বালা সৃিষ্ট
করল, িনজেদর অেযাগ্যও প্রিতমার মাধ্যেম আমােক অসন্তুষ্ট
করল; যারা জািত নয় তােদর মাধ্যেম আিমও ওেদর ঈষর্ািন্বত
করব, আিম ওেদরেক একজািতর মাধ্যেম অসন্তুষ্ট করব যারা
িকছুই েবােঝ না। ২২ কারণ আমার রােগ আগুন জ্বেল উঠল, তা
নীেচর পাতাল পযর্ন্ত দগ্ধ কের, পৃিথবী ও ফসল গ্রাস কের, পবর্ত
সব িকছুর িভিত্তেত আগুন লাগায়। ২৩ আিম তােদর ওপের
অমঙ্গেলর সূ্তপ করব, তােদর প্রিত আমার বাণ সব ছঁুড়ব।

২৪ তারা িখেদেত দবুর্ল হেব, জ্বলন্ত তােপ ও ভীষণভােব ধ্বংেস
কবিলত হেব; আিম তােদর কােছ জন্তুেদর দঁাত পাঠাব, ধূেলােত
অবিস্থত সরীসৃেপর িবষ সহকাের। ২৫ বাইের খড়গ এবং ঘেরর
মেধ্য ত্রাস িবনাশ করেব; যুবক ও কুমারীেক, দধু খাওয়া িশশু ও
সাদা চুল িবিশষ্ট বৃদ্ধেক মারেব। ২৬ আিম বললাম, তােদরেক
উিড়েয় েদব, মানুষেদর মেধ্য েথেক তােদর স্মৃিত মুেছ েদব।
২৭ িকন্তু ভয় কির, পােছ শত্রু িবরক্ত কের পােছ তােদর শত্রুরা
িবপরীত িবচার কের, পােছ তারা বেল, আমােদরই হাত উন্নত এ
সব কাজ সদাপ্রভু কেরনিন। ২৮ কারণ ওরা জ্ঞানিবহীন জািত,
ওেদর মেধ্য িবেবচনা নাই। ২৯ আহা, েকন তারা জ্ঞানবান হেয়
এই কথা েবােঝ না? েকন িনেজেদর েশষদশা িবেবচনা কের না?
৩০ এক জন িকভােব হাজার েলাকেক তািড়েয় েদয়, দইু জন্য
দশ হাজারেক পালােত সাহায্য কের? না, তােদর িশলা তােদরেক
িবিক্র করেলন, সদাপ্রভু তােদরেক সমপর্ণ করেলন। ৩১ কারণ
ওেদর িশলা আমােদর িশলার মেতা না, আমােদর শত্রুরাও
এরকম িবচার কের। ৩২ কারণ তােদর আঙ্গরু লতা সেদােমর
আঙ্গরু লতা েথেক উৎপন্ন; ঘেমারার েক্ষেত অবিস্থত আঙ্গরু লতা
েথেক উৎপন্ন; তােদর আঙ্গরু ফল িবষময়, তােদর গুচ্ছ েতেতা;
৩৩ তােদর আঙ্গরু রস সাপেদর িবষ, তা কালসােপর উৎকট
হলাহল। ৩৪ এটা িক আমার কােছ সঞ্চয় কের রাখা না? আমার
অথর্ভান্ডার সীলেমাহেরর মাধ্যেম রিক্ষত না? ৩৫ প্রিতেশাধ ও
প্রিতফলদান আমারই কাজ, েয সমেয় তােদর পা িপছেল যােব;
কারণ তােদর িবপেদর িদন কাছাকািছ, তােদর জন্য যা যা
িনধর্ািরত, তাড়াতািড় আসেব।” ৩৬ কারণ সদাপ্রভু িনেজর
প্রজােদর িবচার করেবন, িনেজর দাসেদর ওপের দয়া করেবন;
েযেহতু িতিন েদখেবন, তােদর শিক্ত িগেয়েছ, বন্ধ িক েখালা
েকউই েনই। ৩৭ িতিন বলেবন, “েকাথায় তােদর েদবতা, েকাথায়
েসই িশলা, যার শরণ িনেয়িছল, ৩৮ যা তােদর বিলর েমদ েখত,
তােদর পানীয় ৈনেবেদ্যর আঙ্গরু রস পান করত? তারাই উেঠ
েতামােদর সাহায্য করুক, তারাই েতামােদর আশ্রয় েহাক।
৩৯ এখন েদখ, আিম, আিমই িতিন; আিম ছাড়া েকােনা ঈশ্বর
েনই; আিম হত্যা কির, আিমই, জীবন্ত কির; আিম আঘাত
কেরিছ, আিমই সুস্থ কির; আমার হাত েথেক উদ্ধারকারী েকউই
েনই। ৪০ কারণ আিম আকােশর িদেক হাত তুিল, আর বিল,
আিম অনন্তজীবী, ৪১ আিম যিদ িনেজর চকচেক তেলায়াের
শাণ িদই, যিদ িবচারসাধেন হাত িদই, তেব আমার িবপক্ষেদর
প্রিতেশাধ েনব, আমার িবেদ্বষীেদরেক প্রিতফল িদব। ৪২ আিম
িনেজর বাণ সব মত্ত করব রক্তপােন, মারা যাওয়া ও বিন্দ
েলাকেদর রক্তপােন; আমার তেলায়াের মাংস খােব, শত্রুেদর
প্রধানেদর মাথা [খােব]। ৪৩ জািতরা, তঁার প্রজােদর সেঙ্গ
আনন্দ কর; কারণ িতিন িনেজর দাসেদর রেক্তর প্রিতফল
েদেবন, িনেজর িবপক্ষেদর প্রিতেশাধ েনেবন, িনেজর েদেশর
জন্য, িনেজর প্রজােদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেবন।” ৪৪ আর
েমািশ ও নূেনর েছেল েহােশয় এেস েলাকেদর কােন এই গােনর
সমস্ত কথা বলেলন। ৪৫ েমািশ সমস্ত ইস্রােয়েলর কােছ এই সব
কথা েশষ করেলন; ৪৬ আর িতিন তােদরেক বলেলন, “আিম
আজ েতামােদর কােছ সাক্ষ্য িহসােব যা যা বললাম, েতামরা
েসই সমস্ত কথায় মেনােযাগ কর, আর েতামােদর সন্তানরা েযন
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এই ব্যবস্থার সব কথা পালন করেত যত্নবান্ হয়, এই জন্য
তােদরেক তা আেদশ করেত হেব। ৪৭ কারণ এটা েতামােদর
পেক্ষ অথর্হীন বাক্য না, কারণ এটা েতামােদর জীবন এবং
েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যদর্ন পার হেয় যাচ্ছ, েসই
েদেশ এই বােক্যর মাধ্যেম দীঘর্ায়ু হেব।” ৪৮ েসই িদেন সদাপ্রভু
েমািশেক বলেলন, “তুিম এই অবারীম পবর্েত, ৪৯ অথর্াৎ
িযরীেহার সামেন অবিস্থত েমায়াব েদেশ অবিস্থত অবারীম
পবর্েত ওঠ এবং আিম অিধকােরর জেন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক
েয েদশ িদিচ্ছ, েসই কনান েদশ েদখ। ৫০ আর আমার ভাই
হােরাণ েযমন েহার পবর্েত মারা িগেয় িনেজর েলাকেদর কােছ
সংগৃহীত হল, েসরকম তুিম েয পবর্েত উঠেব, েতামােক েসখােন
মারা িগেয় িনেজর েলাকেদর কােছ সংগৃহীত হেত হেব; ৫১ কারণ
িসন মরুভূিমেত কােদেশ অবিস্থত মরীবা জেলর কােছ েতামরা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধ্য আমার িবরুেদ্ধ সত্যলঙ্ঘন
কেরিছেল, ফেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধ্য আমােক পিবত্র
বেল মান্য করিন। ৫২ তুিম িনেজর সামেন েদশ েদখেব, িকন্তু
আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক েয েদশ িদিচ্ছ, েসখােন প্রেবশ
করেত পারেব না।”

ইস্রােয়েলর প্রিত েমািশর আশীবর্াদ।

আর ঈশ্বেরর েলাক েমািশ মৃতু্যর আেগ ইস্রােয়েলর
েলাকেদরেক েয আশীবর্ােদ আশীবর্াদ করেলন, তা

এই। ২ িতিন বলেলন, “সদাপ্রভু সীনয় েথেক আসেলন, েসয়ীর
েথেক তােদর জন্য উঠেলন; পারণ পবর্ত েথেক িনেজর েতজ
প্রকাশ করেলন, হাজার হাজার পিবেত্রর কাছ েথেক আসেলন;
তােদর জন্য তঁার ডান হােত অিগ্নময় ব্যবস্থা িছল। ৩ অবশ্যই,
িতিন েগাষ্ঠীেদরেক ভালবােসন, তঁার পিবত্ররা সবাই েতামার
হােত; তারা েতামার পােয়র কােছ বসল, প্রেত্যেক েতামার বাক্য
গ্রহণ করল। ৪ েমািশ আমােদরেক ব্যবস্থা আেদশ করেলন, তা
যােকােবর সমােজর অিধকার। ৫ যখন েলাকেদর প্রধানরা
একিত্রত হল, ইস্রােয়েলর সমস্ত বংশ একত্র হল, তখন িযশুরূেণ
এক রাজা িছেলন। ৬ রূেবণ েবঁেচ থাকুক, তঁার মৃতু্য না েহাক,
তাছাড়া তার েলাক অল্পসংখ্যক েহাক।” ৭ আর িযহূদার িবষেয়
িতিন বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, িযহূদার রব েশােনা, তার েলাকেদর
কােছ তােক আন; েস িনেজর হােত িনেজর পেক্ষ যুদ্ধ করল,
তুিম শত্রুেদর িবরুেদ্ধ তার সাহায্যকারী হেব।” ৮ আর েলিবর
িবষেয় িতিন বলেলন, “েতামার েসই আনেন্দর সেঙ্গ েতামার
তুম্মীম ও ঊরীম রেয়েছ; যার পরীক্ষা তুিম মঃসােত করেল, যার
সেঙ্গ মরীবার জেলর কােছ িববাদ করেল। ৯ েস িনেজর বাবার
ও িনেজর মােয়র িবষেয় বলল, ‘আিম তােক েদিখিন; েস িনেজর
ভাইেদরেক স্বীকার করল না, িনেজর সন্তানেদরেকও গ্রহণ করল
না; কারণ তারা েতামার বাক্য রক্ষা কেরেছ এবং েতামার িনয়ম
পালন কের। ১০ তারা যােকাবেক েতামার শাসন, ইস্রােয়লেক
েতামার ব্যবস্থা িশক্ষা েদেব; তারা েতামার সামেন ধূপ রাখেব,
েতামার েবিদর ওপের সম্পূণর্ েহামবিল রাখেব। ১১ সদাপ্রভু, তার
সম্পিত্তেত আশীবর্াদ কর, তার হােতর কাজ গ্রাহ্য কর; তােদর
েকামের আঘাত কর, যারা তার িবরুেদ্ধ ওেঠ, যারা তােক ঘৃণা
কের, েযন তারা আর উঠেত না পাের।” ১২ িবন্যামীেনর িবষেয়

িতিন বলেলন, “সদাপ্রভুর িপ্রয় জন তঁার কােছ িনভর্ েয় বাস
করেব; িতিন সারা িদন তােক েঢেক রােখন, েস সদাপ্রভুর বাহুর
মেধ্য বাস কের।” ১৩ আর েযােষেফর িবষেয় িতিন বলেলন,
“তার েদশ সদপ্রভুর আশীবর্াদযুক্ত েহাক, আকােশর মূল্যবান
িজিনস ও িশিশেরর মাধ্যেম, নীেচ িবস্তীণর্ জেলর মাধ্যেম,
১৪ সূেযর্র আেলায় পাকা ফেলর মূল্যবান িজিনেসর মাধ্যেম,
অিতক্রান্ত মােসর মূল্যবান িজিনেসর মাধ্যেম, ১৫ পুরাতন
পবর্তেদর প্রধান প্রধান িজিনেসর মাধ্যেম, অনন্ত পাহােড়র
মূল্যবান িজিনেসর মাধ্যেম, ১৬ পৃিথবীর মূল্যবান িজিনস ও
প্রাচুযর্্যতার মাধ্যেম; আর িযিন েঝাপবাসী, তার ভােলা েহাক;
েসই আশীবর্াদ আসুক েযােষেফর মাথায় এবং তার মাথার ওপের
েয তার ভাইেদর ওপের রাজত্ব কের। ১৭ তার প্রথমজাত ষঁাড়
েশাভাযুক্ত, তার িশং দিুট বন্য ষঁােড়র িশং; তার মাধ্যেম েস
পৃিথবীর েশষ পযর্ন্ত সমস্ত জািতেক গুতােব; েসই িশং দিুট
ইফ্রিয়েমর হাজার হাজার েলাক, মনঃিশর হাজার হাজার
েলাক।” ১৮ আর সবূলূেনর িবষেয় িতিন বলেলন, “সবূলূন, তুিম
িনেজর যাওয়ােত আনন্দ কর এবং ইষাখর, তুিম িনেজর তঁাবুেত
আনন্দ কর। ১৯ এরা েগাষ্ঠীেদরেক পবর্েতর আহ্বান করেব; েস
জায়গায় ধািমর্কতার বিল উৎসগর্ করেব, কারণ এরা সমুেদ্রর
প্রচুর িজিনস এবং বালুকার লুকােনা ধন সব েশাষণ করেব।”
২০ আর গােদর িবষেয় িতন বলেলন, “ধন্য িতিন, িযিন গাদেক
বািড়েয় েদন; েস িসংহীর মেতা বাস কের, েস বাহু এবং মাথাও
িবিচ্ছন্ন কের। ২১ েস িনেজর জন্য প্রথমাংশ প্রদান করল; কারণ
েসখােন অিধপিতর অিধকার রিক্ষত হল; আর েস েলাকেদর
প্রধানেদর সেঙ্গ আসল; সদাপ্রভুর ধািমর্কতা সম্পন্ন করল।”
২২ আর দােনর িবষেয় িতিন বলেলন, “দান িসংহশাবক, েয
বাশন েথেক লাফ েদয়।” ২৩ আর নপ্তািলর িবষেয় িতিন বলেলন,
“নপ্তািল, তুিম অনুগ্রেহ সন্তুষ্ট, আর সদাপ্রভুর আশীবর্ােদ
পিরপূণর্; তুিম পিশ্চম ও দিক্ষণ অিধকার কর।” ২৪ আর আেশর
িবষেয় িতিন বলেলন, “েছেলেত আেশর আশীবর্াদযুক্ত েহাক, েস
িনেজর ভাইেদর কােছ অনুগৃহীত েহাক, েস িনেজর পা েতেল
ডুিবেয় িদক। ২৫ েতামার শহেরর দরজার িখল েলাহার ও
েব্রােঞ্জর হেব, েতামার েযমন িদন, েতমিন শিক্ত হেব।” ২৬ েহ
িযশুরূণ, ঈশ্বেরর মেতা েকউ েনই; িতিন েতামার সাহােয্যর জেন্য
আকাশরেথ, িনজ েগৗরেব েমেঘ যাতায়াত কেরন। ২৭ অনািদ
ঈশ্বর েতামার বাসস্থান, নীেচ িচরস্থায়ী হাত দিুট; িতিন েতামার
সামেন েথেক শত্রুেক দরূ করেলন, আর বলেলন, “ধ্বংস কর!”
২৮ তাই ইস্রােয়ল িনভর্ েয় বাস কের, যােকােবর উৎস একাকী
থােক, শেস্যর ও দ্রাক্ষারেসর েদেশ বাস কের; আর তার আকাশ
েথেকও িশিশর পেড়। ২৯ েহ ইস্রােয়ল। ধন্য তুিম, েতামার তুল্য
েক? তুিম সদাপ্রভুর দ্বারা িনস্তারপ্রাপ্ত জািত, িতিন েতামার
সাহােয্যর ঢাল, েতামার মিহমার খড়্গ। েতামার শত্রুরা েতামার
কতৃর্ ত্ব স্বীকার করেব, আর তুিমই তােদর উঁচু জায়গা দলন
করেব।

েমািশর মৃতু্য।

েমািশ েমায়ােবর সমভূিম েথেক নেবা পবর্েত,
িযরীেহার সামেন অবিস্থত িপস্গা শৃেঙ্গ উঠেলন।
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আর সদাপ্রভু তােক সমস্ত েদশ, দান পযর্ন্ত িগিলয়দ ২ এবং
সমস্ত নপ্তািল, আর ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর েদশ এবং পিশ্চম সমুদ্র
পযর্ন্ত িযহূদার সমস্ত েদশ ৩ এবং দিক্ষণ েদশ ও েসায়র পযর্ন্ত
তাল গােছর শহর িযরীেহার উপত্যকার অঞ্চল েদখােলন। ৪ আর
সদাপ্রভু তােক বলেলন, “আিম েয েদেশর িবষেয় শপথ কের
অব্রাহামেক, ইস্হাকেক ও যােকাবেক বেলিছলাম, আিম েতামার
বংশেক েসই েদশ েদব, এ েসই েদশ; আিম ওটা েতামােক েচােখ
েদখালাম, িকন্তু তুিম পার হেয় ঐ জায়গা যােব না।” ৫ তখন
সদাপ্রভুর দাস েমািশ সদাপ্রভুর কথা অনুসাের েসই জায়গায়
েমায়াব েদেশ মারা েগেলন। ৬ আর িতিন েমায়াব েদেশ ৈবৎ-
িপেয়ােরর সামেন অবিস্থত উপত্যকােত তঁােক কবর িদেলন;
িকন্তু তঁার কবরস্থান আজও েকউ জােন না। ৭ মৃতু্যর সময়
েমািশর বয়স একেশা কুিড় বছর হেয়িছল; তঁার চকু্ষ ক্ষীণ হয়িন

ও তঁার েতেজর হ্রাস হয় নাই। ৮ পের ইস্রােয়েলর েলাকেদর
েমািশর জন্য েমায়ােবর সমভূিমেত িত্রশ িদন েশাক করল;
এভােব েমািশর েশােকর িদন েশষ হল। ৯ আর নূেনর েছেল
িযেহাশূয় িবজ্ঞতার আত্মায় পিরপূণর্ িছেলন, কারণ েমািশ তঁার
উপের হাত েরেখিছেলন; আর ইস্রােয়েলর েলাকরা তঁার কথায়
মেনােযাগ িদেয় েমািশর প্রিত সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের কাজ
করেত লাগল। ১০ েমািশর মেতা েকােনা ভাববাদী ইস্রােয়েলর
মেধ্য আর সৃিষ্ট হয়িন; সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ সামনাসামিন আলাপ
করেতন; ১১ প্রকৃতপেক্ষ সদাপ্রভু তঁােক পাঠােল িতিন িমশর
েদেশ, ফেরৗেণর, তঁার সব দােসর ও তঁার সব েদেশর প্রিত
সবধরেনর িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষণ েদখােলন ১২ এবং সমস্ত
ইস্রােয়েলর দিৃষ্টেত েমািশ শিক্তশালী হােতর ও ভয়ঙ্করতার কত
না কাজ কেরিছেলন।
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১

২

িযেহাশূেয়র বই

িযেহাশূেয়র িনেয়াগ।

সদাপ্রভুর দাস েমািশর মৃতু্য হবার পর সদাপ্রভু নূেনর
পুত্র িযেহাশূয় নােম েমািশর প্রধান পিরচারকেক

বলেলন, ২ "আমার দাস েমািশর মৃতু্য হেয়েছ; এখন ওঠ, তুিম
এই সমস্ত েলাকেদর িনেয় এই যদর্ন নদী পার হও এবং
তােদরেক, অথর্াৎ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর আিম েয েদশ েদব, েসই
েদেশ যাও। ৩ েস সমস্ত স্থােন েতামরা যাতায়াত করেব, আিম
েমািশেক েযমন বেলিছলাম, েসই অনুযায়ী েসই সমস্ত স্থান
েতামােদরেক িদেয়িছ। ৪ মরুভূিম ও এই িলবােনান েথেক
মহানদী, ফরাৎ নদী পযর্ন্ত িহত্তীয়েদর সমস্ত েদশ এবং সূেযর্র
অস্ত যাওয়ার িদেক মহাসমুদ্র পযর্ন্ত েতামােদর সীমা হেব।
৫ েতামার সমস্ত জীবনকােল েকউ েতামার সামেন দঁাড়ােত
পারেব না; আিম েযমন েমািশর সেঙ্গ সেঙ্গ িছলাম, েতমনই
েতামারও সেঙ্গ সেঙ্গ থাকব; আিম েতামােক একা ছাড়ব না বা
েতামােক ত্যাগ করব না। ৬ বলবান হও ও সাহস কর; কারণ েয
েদশ িদেত এেদর িপতৃপুরুষেদর কােছ আিম শপথ কেরিছ, তা
তুিম এই েলাকেদরেক অিধকার করােব। ৭ তুিম বলবান ও
সাহসী হও; আমার দাস েমািশ েতামােক েয ব্যবস্থা আেদশ
কেরেছ, তুিম েসই সমস্ত যেত্নর সেঙ্গ পালন কর, েসই সমস্ত
েথেক ডান িদেক িকম্বা বঁা িদেক েযও না, েযন তুিম েয েকান
স্থােন যাও, েসখােন সফল হও। ৮ েতামার মুখ েথেক এই ব্যবস্থার
বই প্রস্থান না করুক; এর মেধ্য যা িকছু েলখা আেছ, যেত্নর
সেঙ্গ, েসই সমস্ত অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যেম তুিম িদন-রাত তা
গভীরভােব ধ্যান কর, কারণ তা করেল তুিম বৃিদ্ধ পােব ও সফল
হেব। ৯ আিম িক েতামােক আজ্ঞা িদই িন? তুিম বলবান হও ও
সাহস কর, ভয় েপেয়া না, িনরাশ হেয়া না, কারণ তুিম েয েকােনা
জায়গায় যােব, েসই সমস্ত জায়গায় েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামার সেঙ্গ থাকেবন।" ১০ তখন িযেহাশূয় েলাকেদর প্রধান
েনতােদর আেদশ িদেলন, ১১ "েতামরা িশিবেরর মধ্য িদেয় যাও,
েলাকেদর এই কথা বল, েতামরা েতামােদর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত
কর, কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু অিধকার করার জন্য
েতামােদরেক েয েদশ েদেবন, েসই েদেশ প্রেবশ কের তা
অিধকার করার জন্য িতন িদেনর মেধ্য েতামােদরেক এই যদর্ন
পার হেয় েযেত হেব।" ১২ পের িযেহাশূয় রূেবণীয়, গাদীয় ও
মনঃিশর অেধর্ক বংশেক বলেলন, ১৩ "সদাপ্রভুর দাস েমািশ
েতামােদর েয আেদশ িদেয়িছেলন, তা স্মরণ কর; িতিন
বেলিছেলন, 'েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদর িবশ্রাম
িদেয়েছন, আর এই েদশ েতামােদরেক েদেবন।' ১৪ েমািশ
যদর্ েনর অন্য পাের েতামােদরেক েয েদশ িদেয়েছন, েসই েদেশ

েতামােদর স্ত্রীরা, সন্তানরা ও পশুর পাল থাকেব; িকন্তু েতামরা,
সমস্ত বলবান বীর, স্বসজ্জ হেয় েতামােদর ভাইেদর আেগ পার
হেয় যােব ও তােদর সাহায্য করেব। ১৫ পের যখন সদাপ্রভু
েতামােদর মত েতামােদর ভাইেদর িবশ্রাম েদেবন, অথর্াৎ
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদরেক েয েদশ িদেচ্ছন, তারাও
যখন েসই েদশ অিধকার করেব, তখন েতামরা যদর্ েনর পূবর্িদেক
সূযর্্যদেয়র িদেক যা সদাপ্রভুর দাস েমািশ িদেয়িছেলন, েসখােন
িফের িগেয় তা অিধকার করেব।" ১৬ তারা িযেহাশূয়েক বলল,
"আপিন আমােদরেক যা িকছু আজ্ঞা কেরেছন, েস সমস্তই
আমরা করব; আপিন আমােদর েয েকান জায়গায় পাঠােবন,
েসই জায়গায় আমরা যাব। ১৭ আমরা সমস্ত িবষেয় েযমন
েমািশর কথা শুনতাম, েতমিন আপনার কথাও শুনব; শুধুমাত্র
আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু েযমন েমািশর সেঙ্গ সেঙ্গ িছেলন, েতমিন
আপনারও সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন। ১৮ েয েকউ আপনার আজ্ঞার
িবরুেদ্ধ যােব এবং আপনার আজ্ঞার অবাধ্য হেব, তঁার প্রাণদণ্ড
হেব, আপিন শুধু বলবান হন ও সাহস করুন।"

েদশ েদখার জন্য দইুজন গুপ্তচরেদর পাঠান হয়।

তখন নূেনর পুত্র িযেহাশূয় িশটীম েথেক দইু জন
গুপ্তচরেদরেক েগাপেন এই কথা বেল পাঠােলন,

"েতামরা যাও, ঐ েদশ, িবেশষ কের িযরীেহা নগরেক ভােলা
কের পযর্েবক্ষণ কর।" তখন তারা রাহব নােমর এক েবশ্যার
বািড়েত েগেলন ও েসই জায়গায় িবশ্রাম করেলন। ২ আর
েলােকরা িযরীেহার রাজােক বলল, "েদখুন, েদশ অনুসন্ধান
করেত ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য েথেক কেয়কটা েলাক আজ রােত
এই জায়গায় এেসেছ।" ৩ তখন িযরীেহার রাজা রাহেবর কােছ
এই কথা বেল পাঠােলন, "েয েলােকরা েতামার কােছ এেসেছ ও
েতামার বািড়েত প্রেবশ কেরেছ, তােদরেক বাইের িনেয় এস,
কারণ তারা সমস্ত েদশটােক অনুসন্ধান করেত এেসেছ।" ৪ তখন
েসই মিহলািট ঐ দইু জনেক লুিকেয় রাখেলন এবং বলেলন,
"সত্যই, েসই েলােকরা আমার কােছ এেসিছল; িকন্তু তারা
েকাথাকার েলাক, তা আিম জানতাম না। ৫ অন্ধকার হেল,
নগেরর দরজা বন্ধ করার একটু আেগই েসই েলােকরা চেল
েগেছ, তারা েকাথায় েগেছ, আিম জািন না; এখনই যিদ তােদর
অনুসরণ কর, তেব হয়ত তােদর ধরেত পারেব।" ৬ িকন্তু
মিহলািট তােদরেক ছােদর উপের িনেয় েগেলন ও ছােদর উপের
েস তঁার সাজােনা শন এর ডাল পালার মেধ্য লুিকেয়
েরেখিছেলন। ৭ ঐ েলােকরা তােদর অনুসরণ কের যদর্ েনর পেথ,
েযখান িদেয় েহঁেট পার হওয়া যায় েসই পযর্ন্ত তাড়া করল এবং
যারা তােদর তাড়া করার জন্য অনুসরণ করেত েগল, েসই
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েলােকরা বাইের যাওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গই নগেরর দরজা বন্ধ হল।
৮ েসই দইুজন গুপ্তচর ঘুমােত যাওয়ার আেগ ঐ মিহলািট ছােদর
উপের তােদর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন, ৯ আর তােদরেক
বলেলন, "আিম জািন, সদাপ্রভু েতামােদরেক এই েদশ
িদেয়েছন, আর েতামােদর কাছ েথেক আমােদর উপের মহাভয়
উপিস্থত হেয়েছ ও েতামােদর সামেন এই েদেশর বসবাসকারী
সমস্ত েলাক গেল িগেয়েছ (খুব ভয় েপেয়েছ)। ১০ কারণ িমশর
েথেক যখন েতামরা বার হেয় এেসিছেল তখন সদাপ্রভু
েতামােদর সামেন েকমনভােব সূফসাগেরর (েলািহত সাগেরর)
জল শুিকেয় িদেয়িছেলন এবং েতামরা যদর্ েনর অন্য পাের
সীেহান ও ওগ নােম ইেমারীয়েদর দইু রাজার প্রিত যা কেরিছেল,
যােদর েতামরা সম্পূণর্ ধ্বংস কেরিছেল, তা আমরা শুেনিছ;
১১ আর েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ আমােদর হৃদয় গেল েগল; েতামােদর
জন্য আর কােরা মেন সাহস থাকল না, কারণ েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু িযিন উপের স্বেগর্ ও িনেচ পৃিথবীেত ঈশ্বর। ১২ তাই
এখন, অনুেরাধ কির, েতামরা আমার কােছ সদাপ্রভুর নােম
শপথ কর, আিম েতামােদর উপের দয়া কেরিছ, তার জন্য
েতামরাও আমার বংেশর উপের দয়া করেব এবং একটা িনিশ্চত
িচহ্ন আমােক দাও৷ ১৩ অথর্াৎ েতামরা আমার মা, বাবা, ভাই,
েবান ও তােদর সমস্ত পিরজনেক বঁাচােব ও মৃতু্য েথেক আমােদর
প্রাণ উদ্ধার করেব।" ১৪ েসই দইু জন তঁােক বলল, "তুিম যিদ
আমােদর এই কাজ প্রকাশ না কর, তেব েতামােদর পিরবেত্তর্
আমােদর প্রাণ যাক; েয সমেয় সদাপ্রভু আমােদর এই েদশ
েদেবন, আমরা েতামার প্রিত দয়াময় ও িবশ্বস্ত হব।" ১৫ পের েস
জানালা িদেয় দিড়র মাধ্যেম তােদরেক নািমেয় িদেলন, কারণ
তার বািড় নগেরর েদওয়ােলর গােয় িছল, েস েদওয়ােলর উপের
বাস করত। ১৬ আর েস তােদরেক বলল, "যারা তাড়া করার
জন্য িগেয়েছ, তারা েযন েতামােদর ধরেত না পাের, এই জন্য
েতামরা পবর্েত যাও, িতন িদন েসই জায়গায় লুিকেয় থাক,
তারপর যারা তাড়া করেত িগেয়েছ, তারা িফের এেল েতামরা
িনেজেদর পেথ চেল েযও।" ১৭ েসই েলােকরা তঁােক বলল, "তুিম
আমােদর েয িদব্য কেরছ, েস িবষেয় আমরা িনেদ্দর্ াষ হব।
১৮ েদখ, তুিম েয জানালা িদেয় আমােদর নািমেয় িদেল,
আমােদর এই েদেশ আসার সমেয় েসই জানালায় এই লাল
রেঙর দিড়টা েবঁেধ রাখেব এবং েতামার মা-বাবা, ভাইেয়েদর
এবং েতামার সমস্ত বংশেক েতামার বািড়েত একত্র করেব।
১৯ তখন এইরূপ হেব, েয েকউ েতামার বািড় েথেক েবর হেয়
রাস্তায় যােব, তার রক্তপােতর দায়ী েস িনেজই হেব এবং আমরা
িনেদর্ াষ হব; িকন্তু েয েকউ েতামার সেঙ্গ বািড়র মেধ্য থাকেব,
আর তােক যিদ েকউ হত্যা কের, তেব তার রক্তপােতর দায়ী
আমরা হব। ২০ িকন্তু তুিম যিদ আমােদর এই কাজ প্রকাশ কের
দাও, তেব তুিম আমােদর েয শপথ কিরেয়ছ, তা েথেক আমরা
মুক্ত হব।" ২১ তখন েস বলল, "েতামরা েযমন বলেল, েতমনই
েহাক।" পের েস তােদরেক িবদায় করেল তারা চেল েগল এবং
েস ঐ লাল রেঙর দিড় জানালায় েবঁেধ রাখল। ২২ আর তারা
পবর্েত উপিস্থত হল, যারা তাড়া করার জন্য িগেয়িছল, তােদর
িফের আসা পযর্ন্ত িতন িদন েসখােন থাকল; তার ফেল যারা
তাড়া করার জন্য িগেয়িছল, তারা সমস্ত রাস্তায় তােদর েখঁাজ

কেরও েকান সন্ধান েপল না। ২৩ পের ঐ দইু ব্যিক্ত পবর্ত েথেক
েনেম এল ও পার হেয় নূেনর েছেল িযেহাশূেয়র কােছ েগল এবং
তােদর প্রিত যা িকছু ঘেটিছল, তার সমস্ত বৃত্তান্ত তঁােক বলল।
২৪ তারা িযেহাশূয়েক বলল, "সত্যই সদাপ্রভু এই সমস্ত েদশ
আমােদর হােত সমপর্ণ কেরেছন এবং েদেশর সমস্ত েলাক
আমােদর সামেন গেল িগেয়েছ।"

ইস্রােয়লীেয়রা যদর্ ন নদী পার হয়।

িযেহাশূয় অেনক েভাের ঘুম েথেক উেঠ সমস্ত ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর সেঙ্গ িশটীম েথেক যাত্রা শুরু কের যদর্ েনর

কােছ উপিস্থত হেলন, িকন্তু তখন পার না হেয় েসই স্থােনই রাত
কাটােলন। ২ িতন িদেনর পর আিধকািরকরা িশিবেরর মধ্য িদেয়
েগেলন; ৩ তঁারা েলাকেদর এই আজ্ঞা িদেলন; েতামরা যখন
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকু ও েলবীয় যাজকেদর
তা বহন করেত েদখেব, তখন িনেজর িনেজর স্থান েথেক যাত্রা
শুরু করেব ও তার েপছেন েপছেন যােব। ৪ েসখােন তার ও
েতামােদর মেধ্য প্রায় দইু হাজার হােতর দরূত্ব থাকেব; তার কােছ
যােব না; েযন েতামরা েতামােদর গন্তব্য পথ জানেত পার, কারণ
এর আেগ েতামরা এই পথ িদেয় যাও িন। ৫ পের িযেহাশূয়
েলাকেদর বলেলন, "েতামরা িনেজেদর পিবত্র কর, কারণ
কালেক সদাপ্রভু েতামােদর মেধ্য আশ্চযর্্য কাজ করেবন।"
৬ এরপের িযেহাশূয় যাজকেদর বলেলন, "েতামরা িনয়ম-িসন্দকু
তুেল িনেয় েলাকেদর আেগ আেগ যাও৷" তােত তারা িনয়ম-
িসন্দকু তুেল িনেয় েলাকেদর আেগ আেগ েগল। ৭ তখন সদাপ্রভু
িযেহাশূয়েক বলেলন, "আজ েথেক আিম সমস্ত ইস্রােয়েলর
সামেন েতামােক মিহমািন্বত করব, েযন তারা জানেত পাের েয
আিম েযমন েমািশর সেঙ্গ সেঙ্গ িছলাম, েতমিন েতামারও সেঙ্গ
সেঙ্গ থাকব। ৮ তুিম িনয়ম-িসন্দকুবাহক যাজকেদর এই আেদশ
দাও, যদর্ েনর জেলর কােছ উপিস্থত হেল, েতামরা যদর্ন নদীর
সামেন দঁািড়েয় থাকেব।" ৯ তখন িযেহাশূয় ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
বলেলন, "েতামরা এখােন এস, েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য
েশান।" ১০ এবং িযেহাশূয় বলেলন, "জীবন্ত ঈশ্বর েয েতামােদর
মেধ্য উপিস্থত এবং কনানীয়, িহত্তীয়, িহব্বীয়, পিরষীয়,
িগগর্াশীয়, ইেমারীয় ও িযবূষীয়েদর েতামােদর সামেন েথেক
িনশ্চয়ই তািড়েয় েদেবন, তা েতামরা এর মাধ্যেম জানেত পারেব।
১১ েদখ, সমস্ত পৃিথবীর প্রভুর িনয়ম-িসন্দকু েতামােদর আেগ
যদর্ েন যােচ্ছ। ১২ এখন েতামরা ইস্রােয়েলর প্রেত্যক বংশ েথেক
একজন কের অথর্াৎ বার বংশ েথেক বার জনেক, গ্রহণ কর।
১৩ পের এইরকম হেব, সমস্ত ভূমণ্ডেলর প্রভু সদাপ্রভুর িনয়ম-
িসন্দকু বহনকারী যাজকেদর পা যদর্ েনর জেল েডাবার সেঙ্গ
সেঙ্গ যদর্ েনর জল, অথর্াৎ উপর েথেক েয জল বেয় আসেছ, তা
িস্থর হেব এবং এক রািশ হেয় দঁািড়েয় থাকেব। ১৪ তখন
েলােকরা যদর্ন পার হবার জন্য িনেজেদর তঁাবু েথেক যাত্রা শুরু
করল, আর যাজকরা িনয়ম-িসন্দকু বহন করার জন্য েলাকেদর
সামেন েগল। ১৫ আর িসন্দকু-বাহেকরা যখন যদর্ েনর সামেন
উপিস্থত হল এবং জেলর কােছ িসন্দকু বহনকারী যাজকেদর পা
জেল ডুেব েগল, প্রকৃতপেক্ষ ফসল কাটার সমেয় যদর্ েনর সমস্ত
জল তীেরর উপের থােক৷ ১৬ তখন উপর েথেক আসা সমস্ত জল
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দঁাড়াল, অেনক দেূর সত্তর্ েনর কােছ আদম নগেরর কােছ এক
রািশ হেয় িস্থর হেয় থাকল এবং অরাবা তলভূিমর সমুেদ্র অথর্াৎ
লবণ সমুেদ্র েয জল েনেম যািচ্ছল, তা সম্পূণর্ভােব বন্ধ হল;
তােত েলােকরা িযরীেহার সামেন িদেয়ই পার হল। ১৭ আর েয
পযর্ন্ত না সমস্ত েলাক যদর্ন পার হল, েসই পযর্ন্ত সদাপ্রভুর িনয়ম-
িসন্দকু বহনকারী যাজকরা যদর্ েনর মেধ্য শুকেনা জিমেত
দঁািড়েয় রইল এবং সমস্ত ইস্রােয়ল শুকেনা জিম িদেয় পার হেয়
েগল।

এইভােব সমস্ত েলাক িবনা বাধায় যদর্ন েপরেনার পর
সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, ২ “েতামরা প্রেত্যক

বংেশর মধ্য েথেক একজন কের িনেয়, ৩ েমাট বােরা জনেক
গ্রহণ কর, আর তােদরেক এই আেদশ দাও, েতামরা যদর্ েনর
মাঝখােনর ঐ জায়গায়, েযখােন যাজকরা দঁািড়েয়িছল, েসখান
েথেক বােরািট পাথর িনেয় িনেজেদর সেঙ্গ কের িনেয় যাও,
আজ েযখােন রাত কাটােব, েসখােন েসগুিল রাখেব”। ৪ তাই
িযেহাশূয় ইস্রােয়ল-সন্তানেদর প্রেত্যক বংশ েথেক একজন কের
েয বােরা জনেক িনবর্াচন কেরিছেলন, তােদরেক ডাকেলন;
৫ আর িযেহাশূয় তােদরেক বলেলন, “েতামরা েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর িসন্দেুকর সামেন যদর্ েনর মাঝখােন িগেয় ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর বংেশর সংখ্যানুসাের প্রেত্যক জন একিট কের পাথর
কঁােধ তুেল নাও; ৬ েযন েসটা িচহ্নরূেপ েতামােদর মেধ্য থাকেত
পাের; ভিবষ্যেত যখন েতামােদর সন্তানরা িজজ্ঞাসা করেব, এই
পাথরগুিলর অথর্ িক? ৭ েতামরা তােদরেক বলেব, সদাপ্রভুর
িনয়ম-িসন্দেুকর সামেন যদর্ েনর জল িবিছন্ন হেয়িছল, িসন্দকু
যখন যদর্ন পার হয়, েসই সমেয় যদর্ েনর জল িবিছন্ন হেয়িছল;
তাই এই পাথরগুিল িচরকাল ইস্রােয়ল-সন্তানেদর স্মৃিতিচহ্ন
িহসােব থাকেব৷” ৮ আর ইস্রােয়ল-সন্তানরা িযেহাশূেয়র
আজ্ঞানুসাের কাজ করল, সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক েযমন
বেলিছেলন, েতমিন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বংেশর সংখ্যানুসাের
যদর্ েনর মধ্য েথেক বারিট পাথর তুেল িনল এবং িনেজেদর সেঙ্গ
পাের রাত কাটােনার জায়গায় িনেয় িগেয় েসখােন রাখল।
৯ আর েযখােন িনয়ম-িসন্দকুবহণকারী যাজকরা দঁািড়েয়িছল,
েসখােন যদর্ েনর মাঝখােন িযেহাশূয় বারিট পাথর স্থাপন
করেলন; েস সকল আজও েসখােন আেছ। ১০ িযেহাশূেয়র প্রিত
েমািশর আেদশানুযায়ী েয সমস্ত কথা েলাকেদরেক বলবার
আজ্ঞা সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক িদেয়িছেলন, তা েশষ না হওয়া
পযর্ন্ত িসন্দকু-বাহক যাজকরা যদর্ েনর মাঝখােন দঁািড়েয় থাকল
এবং েলােকরা তাড়াতািড় পার হেয় েগল। ১১ এইভােব সমস্ত
েলাক িবনা বাধায় েপরেনার পর সদাপ্রভুর িসন্দকু ও যাজকরা
েলাকেদর সামেন পার হল। ১২ আর রূেবণ-সন্তানরা, গাদ-
সন্তানরা ও মনঃিশর অেধর্ক েলাক তােদর প্রিত েমািশর
কথানুসাের প্রস্তুত হেয় ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সামেন পার হল;
১৩ যুদ্ধ করেত প্রস্তুত প্রায় চিল্লশ হাজার েলাক, যুদ্ধ করার জন্য
সদাপ্রভুর সামেন পার হেয় িযরীেহার তলভূিমেত েগল। ১৪ েসই
িদেন সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রােয়েলর সামেন িযেহাশূয়েক মিহমািন্বত
করেলন; তােত েলােকরা েযমন েমািশেক ভয় করত, েতমিন
িযেহাশূেয়র জীবনকােল তঁােকও ভয় করেত লাগল। ১৫ সদাপ্রভু
িযেহাশূয়েক বেলিছেলন, ১৬ “তুিম সাক্ষ্য-িসন্দকুবহণকারী

যাজকেদরেক যদর্ন েথেক উেঠ আসেত আজ্ঞা দাও৷” ১৭ তাই
িযেহাশূয় যাজকেদরেক এই আজ্ঞা করেলন, “েতামরা যদর্ন
েথেক উেঠ আেসা”। ১৮ পের যদর্ েনর মেধ্য েথেক সদাপ্রভুর
িনয়ম-িসন্দকুবহণকারী যাজকেদর উেঠ আসবার সমেয় যখন
যাজকেদর পা শুকেনা জিম স্পশর্ করল, তখনই যদর্ েনর জল
িনেজর জায়গায় িফের এেস আেগর মেতা সমস্ত তীেরর উপের
উেঠ েগল। ১৯ এইভােব েলােকরা প্রথম মােসর দশম িদেন যদর্ন
েথেক উেঠ এেস িযরীেহার পূব্বর্-সীমানায় িগল্গেল িশিবর স্থাপন
করেলন। ২০ আর তারা েয বারিট পাথর যদর্ন েথেক এেনিছল,
েস সকল িযেহাশূয় িগল্গেল স্থাপন করেলন। ২১ আর িতিন
ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক বলেলন, “ভিবষ্যতকােল যখন েতামােদর
সন্তানরা িনেজেদর িপতােদরেক িজজ্ঞাসা করেব, এই
পাথরগুিলর অথর্ িক? ২২ তখন েতামরা িনেজেদর সন্তানেদরেক
উত্তর েদেব, বলেব, ইস্রােয়ল শুকেনা জিম িদেয় এই যদর্ন পার
হেয়িছল। ২৩ কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু সূফসাগেরর প্রিত
েযমন কেরিছেলন, আমােদর পার না হওয়া পযর্ন্ত েযমন তা
শুকেনা কেরিছেলন, েতমিন েতামােদর পার না হওয়া পযর্ন্ত
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েতামােদর সামেন যদর্ েনর জল
শুকেনা করেলন; ২৪ েযন পৃিথবীর সমস্ত জািত জানেত পাের েয,
সদাপ্রভুর হাত বলবান এবং তারা েযন সবসময় েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ভয় কের।”

ইস্রােয়লীয়েদর ত্বকেছদ ও িনস্তারপবর্ পালন।

আর যখন যদর্ েনর পিশ্চম িদেকর ইেমারীয়েদর সমস্ত
রাজা ও সমুেদ্রর কাছাকািছ কনানীয়েদর সমস্ত রাজা

শুনেত েপেলন েয, আমরা যতক্ষণ পার না হলাম, ততক্ষণ
সদাপ্রভু ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সামেন যদর্ েনর জল শুকেনা
করেলন, তখন তঁােদর হৃদয় নরম হল ও ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
প্রিত তঁােদর আর সাহস রইল না। ২ েসই সমেয় সদাপ্রভু
িযেহাশূয়েক বলেলন, “তুিম চকমিক পাথেরর কতগুিল ছুির
ৈতরী কের িদ্বতীয় বার ইস্রােয়ল-সন্তানেদর ত্বকেছদ করাও৷”
৩ তােত িযেহাশূয় চকমিক পাথেরর ছুির ৈতরী কের ত্বক্পবর্েতর
সামেন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর ত্বক্েছদ করেলন। ৪ িযেহাশূয় েয
ত্বক্েছদ করেলন, তার কারণ এই; িমশর েথেক েয সমস্ত পুরুষ
েযাদ্ধা েবিরেয় এেসিছল, তারা িমশর েথেক আসার সমেয় পেথর
মেধ্য মরুভূিমেত মারা িগেয়িছল। ৫ যারা েবিরেয় এেসিছল, তারা
সবাই িছন্নত্বক িছল িঠকই, িকন্তু িমশর েথেক েবিরেয় আসার
পর েয সকল েলাক প্রান্তের পেথর মেধ্য জেন্মিছল, তােদর
ত্বক্েছদ হয়িন। ৬ তার ফেল েয সমস্ত েযাদ্ধারা িমশর েথেক
েবিরেয় এেসিছল, তারা সদাপ্রভুর কথা েমেন চলত না, তাই
তােদর িবনাশ না হওয়া পযর্ন্ত ইস্রােয়ল-সন্তানরা চিল্লশ বছর
প্রান্তের ঘুেরিছল; কারণ েয েদশ িদেয় দধু ও মধু প্রবািহত হয়
তােদর েসই েদশ েদবার কথা সদাপ্রভু তােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ শপথ কেরিছেলন, সদাপ্রভু তােদরেক েসই েদশ েদখেত
েদেবন না, এমন শপথ তােদর কােছ কেরিছেলন। ৭ তােদর
জায়গায় তােদর েয সন্তানেদরেক িতিন উৎপন্ন করেলন,
িযেহাশূয় তােদরই ত্বক্েছদ করেলন; কারণ তারা অিচ্ছন্নত্বক
িছল; কারণ পেথর মেধ্য তােদর ত্বকেছদ করা যায়িন। ৮ েসই
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সমস্ত েলােকর ত্বকেছদ েশষ হওয়ার পর যতিদন তারা সুস্থ না
হল, ততিদন িশিবেরর মেধ্য িনেজর জায়গায় থাকল। ৯ পের
সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “আজ আিম েতামােদর েথেক
িমশেরর বদনাম দরূ করলাম”। আর আজ পযর্ন্ত েসই জায়গার
নাম িগল্গল [গড়ান] িহসােব পিরিচত হেলা। ১০ ইস্রােয়ল-
সন্তানরা িগল্গেল িশিবর স্থাপন করল; আর েসই মােসর
েচৗদ্দিদেনর িদন সন্ধ্যােবলা িযরীেহার তলভূিমেত িনস্তারপবর্
পালন করল। ১১ েসই িনস্তারপেবর্র পেরর িদন তারা েদেশ
উৎপন্ন শস্য েভাজন করেত লাগল, েসিদেন তাড়ীশূন্য রুিট ও
ভাজা শস্য েভাজন করল। ১২ আর পেররিদন তােদর েদেশাৎপন্ন
শস্য েভাজেনর পের মান্না পড়া বন্ধ হল; তখন েথেক ইস্রােয়ল-
সন্তানরা আর মান্না েপল না, িকন্তু েসই বছের তারা কনান েদেশর
ফল েভাজন করল।

িযরীেহার পতন ও িবনাশ।

১৩ িযরীেহার কােছ বসবােসর সময় িযেহাশূয় েচাখ তুেল
চাইেলন, আর েদখেলন, এক পুরুষ তঁার সামেন দঁািড়েয় আেছন,
তঁার হােত একিট েখালা তেলায়ার; িযেহাশূয় তঁার কােছ িগেয়
িজজ্ঞাসা করেলন, আপিন আমােদর পেক্ষ, না িক আমােদর
শত্রুেদর পেক্ষ? ১৪ িতিন বলেলন “না; িকন্তু আিম সদাপ্রভুর
ৈসেন্যর প্রধান, এখনই উপিস্থত হলাম৷” তখন িযেহাশূয় ভূিমেত
উপুড় হেয় প্রণাম করেলন ও তঁােক বলেলন, “েহ আমার প্রভু,
আপনার এ দাসেক িক আেদশ েদন?” ১৫ সদাপ্রভুর ৈসেন্য
দেলর প্রধান িযেহাশূয়েক বলেলন, “েতামার পা েথেক জেুতা
খুেল েফল, কারণ েযখােন তুিম দঁািড়েয় আছ, ঐ জায়গা
পিবত্র।”

তখন িযেহাশূয় েসইরকম করেলন। েসই সমেয়
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর জন্য িযরীেহা নগর সম্পূণর্রূেপ বন্ধ

িছল, েকউ িভতের আসত না, েকউ বাইের েযত না। ২ আর
সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, "েদখ, আিম িযরীেহােক, এর
রাজােক ও সমস্ত বলবান বীরেদর েতামার হােত সমপর্ণ
করলাম। ৩ েতামরা সমস্ত েযাদ্ধারা এই নগেরর চািরিদেক এক
বার কের ঘুরেব; এইভােব ছয় িদন ঘুরেব। ৪ আর সাতজন
যাজক িসন্দেুকর আেগ আেগ মহাশব্দকারী সাতিট তূরী বহন
করেব; পের সাতিদেনর িদন েতামরা সাত বার নগর প্রদিক্ষণ
করেব ও যাজকরা তূরী বাজােব। ৫ আর তারা খুব েজাের
মহাশব্দকারী িশঙ্গা বাজােল যখন েতামরা েসই তূরীধ্বিন শুনেব,
তখন সমস্ত েলাক খুব েজাের িচত্কার কের উঠেব; তােত
নগেরর েদওয়াল েসই জায়গােতই পেড় যােব এবং েলােকরা
প্রেত্যেক সামেনর িদেক উেঠ যােব।" ৬ পের নূেনর পুত্র িযেহাশূয়
যাজকেদর েডেক বলেলন, "েতামরা িনয়ম-িসন্দকু েতাল এবং
সাতজন যাজক সদাপ্রভুর িসন্দেুকর আেগ আেগ মহাশব্দকারী
সাত তূরী বহন করুক।" ৭ আর িতিন েলাকেদর বলেলন,
"েতামরা এিগেয় িগেয় নগরেক িঘের েফল এবং স্বসজ্জ ৈসন্য
সদাপ্রভুর িসন্দেুকর আেগ যাক।" ৮ তখন েলাকেদর কােছ
িযেহাশূেয়র কথা েশষ হেল েসই সাতজন যাজক সদাপ্রভুর
আেগ আেগ মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন কের তূরী বাজােত
বাজােত েযেত লাগল ও সদাপ্রভুর িনয়ম-িসন্দকু তােদর েপছেন

েপছেন চলল। ৯ আর স্বসজ্জ ৈসন্য তূরীবাদক যাজকেদর আেগ
আেগ েযেত লাগল এবং িপছেনর ৈসন্যরা িসন্দেুকর িপছেন
িপছেন েযেত লাগল, [যাজকরা] তূরীধ্বিন করেত করেত চলল।
১০ আর িযেহাশূয় েলাকেদর বলেলন, "েতামরা িচত্কার কেরা
না, েতামােদর রব েযন েশানা না যায়, েতামােদর মুখ েথেক েকান
কথা বার না েহাক; পের আিম েয িদন েতামােদর িচত্কার
করেত বলব েসই িদন েতামরা িচত্কার করেব। ১১ এইভােব
িতিন নগেরর চািরিদেক এক বার সদাপ্রভুর িসন্দকু প্রদিক্ষণ
করােলন; আর তারা িশিবের এেস িশিবের রাত কাটােলন।
১২ আর িযেহাশূয় অেনক সকােল উঠেলন এবং যাজেকরা
সদাপ্রভুর িসন্দকু তুেল িনল। ১৩ আর েসই সাতজন যাজক
সদাপ্রভুর িসন্দেুকর আেগ আেগ মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন
কের অনবরত েযেত লাগল ও তূরী বাজােত লাগল এবং স্বসজ্জ
ৈসন্য তােদর আেগ আেগ চলল এবং িপছন িদেকর ৈসন্যরা
সদাপ্রভুর িসন্দেুকর েপছেন েপছেন েযেত লাগল, [যাজকরা]
তূরীধ্বিন করেত করেত চলল। ১৪ আর তারা িদ্বতীয় িদেন এক
বার নগর প্রদিক্ষণ কের িশিবের িফের এল; তারা ছয়িদন
এইরকম করল। ১৫ পের সাতিদেনর িদন তারা সকােল সূযর্্য
উদেয়র সমেয় উেঠ সাত বার েসইভােব নগর প্রদিক্ষণ করল,
শুধু েসই িদেন সাতবার নগর প্রদিক্ষণ করল। ১৬ পের যাজেকরা
সাতবার তূরী বাজােল িযেহাশূয় েলাকেদর বলেলন, "েতামরা
িচত্কার কর, কারণ সদাপ্রভু েতামােদর এই নগর িদেয়েছন।
১৭ আর নগর ও েসখােনর সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উেদ্দশ্য বিজর্ত
হেব; শুধু রাহব েবশ্যা ও তার সেঙ্গ যারা বািড়েত আেছ, েসই
সমস্ত েলাক বঁাচেব, কারণ েস আমােদর পাঠােনা দতূেদরেক
লুিকেয় েরেখিছল। ১৮ আর েতামরা েসই বিজর্ত দ্রব্য েথেক
িনেজেদরেক সাবধােন রক্ষা কেরা, নাহেল বিজর্ত করার পর
বিজর্ত দ্রেব্যর িকছু িনেল েতামরা ইস্রােয়েলর িশিবর বিজর্ত কের
ব্যাকুল করেব। ১৯ িকন্তু সমস্ত রূপা, েসানা এবং িপতেলর ও
েলাহার সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র; েস সমস্ত
সদাপ্রভুর ভান্ডাের যােব। ২০ পের েলােকরা িচত্কার করল ও
[যাজেকরা] তূরী বাজাল; আর েলােকরা তূরীধ্বিন শুেন খুব
েজাের িচত্কার কের উঠল, তােত েদওয়াল েসই জায়গায় পেড়
েগল; পের েলােকরা প্রেত্যেক সামেনর রাস্তায় উেঠ নগের িগেয়
নগর অিধকার করল। ২১ আর তারা তেরায়াল িদেয় নগেরর
মিহলা, পুরুষ, িশশু, বৃদ্ধ এবং গরু, েভড়া ও গাধা সবই
সম্পূণর্রূেপ ধ্বংস করল। ২২ িকন্তু েয দইু ব্যিক্ত েদশ পযর্েবক্ষণ
কেরিছল, িযেহাশূয় তােদরেক বলেলন, "েতামরা েসই েবশ্যার
বািড়েত যাও এবং তার কােছ েয শপথ কেরছ, েসই অনুসাের
েসই মিহলােক ও তার সমস্ত েলাকেক েবর কের আন।" ২৩ তােত
েসই দইুজন যুবক গুপ্তচর প্রেবশ কের রাহবেক এবং তার মা-
বাবা ও ভাইেদর ও তার সমস্ত েলাকেক েবর কের িনেয় এল;
তার সমস্ত েগাষ্ঠীেকও েবর কের িনেয় এল; তারা ইস্রােয়েলর
িশিবেরর বাইের তােদরেক রাখল। ২৪ আর েলােকরা নগর ও
েসই জায়গার সমস্ত বস্তু আগুেন পুিড়েয় িদল, শুধু রূপা, েসানা
এবং িপতেলর ও েলাহার সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর বািড়র ভান্ডাের
রাখল। ২৫ িকন্তু িযেহাশূয় রাহব েবশ্যােক, তার বাবার বংশ ও
তার পিরবােরর সবাইেক জীিবত রাখেলন; েস আজও
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ইস্রােয়েলর মেধ্য বসবাস করেছ; কারণ িযরীেহা পযর্েবক্ষণ
করার জন্য িযেহাশূেয়র পাঠােনা েসই দইুজন দতূেক েস লুিকেয়
েরেখিছল। ২৬ েসই সমেয় িযেহাশূয় শপথ কের েলাকেদরেক
বলেলন, "েয েকউ উেঠ এই িযরীেহা নগর স্থাপন করেব, েস
সদাপ্রভুর কােছ শাপগ্রস্ত েহাক; নগেরর িভিত্তমূল স্থাপেনর শািস্ত
স্বরূপ েস তার বড় েছেলেক ও নগেরর সমস্ত দরজা স্থাপেনর
শািস্ত স্বরূপ তার েছাট েছেলেক েদেব।" ২৭ এইভােব সদাপ্রভু
িযেহাশূেয়র সেঙ্গ সেঙ্গ িছেলন, আর তঁার যশ সমস্ত েদেশ ছিড়েয়
পড়ল।

আখেনর েলাভ ও তার শািস্ত।

িকন্তু ইস্রােয়ল-সন্তােনরা বািতল বস্তুর িবষেয় আেদশ
অমান্য করল; তার ফেল িযহূদাবংশীয় েসরেহর সন্তান

সিব্দর সন্তান কিম্মর্র পুত্র আখন বািতল িজিনেসর িকছু অংশ
চুির করল; তােত ইস্রােয়ল-সন্তানেদর প্রিত সদাপ্রভুর েক্রাধ খুব
েবেড় েগল। ২ আর িযেহাশূয় িযরীেহা েথেক ৈবেথেলর পূবর্িদেক
অবিস্থত ৈবৎ-আবেনর পােশ অেয় েলাক পাঠােলন, তােদরেক
বলেলন, “েতামরা উেঠ িগেয় েদশ পযর্েবক্ষণ কর।” তােত তারা
িগেয় অয় পযর্েবক্ষণ করল। ৩ পের তারা িযেহাশূেয়র কােছ
িফের এেস বলল, “েস জায়গায় সব েলাক না িগেয়, দইু িকম্বা
িতন হাজার েলাক উেঠ িগেয় অয় পরাজয় করুক; েসই
জায়গায় সব েলােকর কষ্ট করার দরকার েনই, কারণ
েসখানকার েলাক অল্প।” ৪ অতএব েলাকেদর মধ্য েথেক প্রায়
িতন হাজার জন েসই জায়গায় েগল, িকন্তু তারা অেয়র
েলাকেদর সামেন েথেক পালাল। ৫ আর অেয়র েলােকরা তােদর
মেধ্য প্রায় ছিত্রশ জনেক আঘাত করল; নগেরর দরজা েথেক
শবারীম পযর্ন্ত তােদরেক তাড়না কের িনেচ নামার পেথ আঘাত
করল, তােত েলাকেদর হৃদয় গেল িগেয় জেলর মত হল। ৬ তখন
িযেহাশূয় ও ইস্রােয়েলর প্রাচীনবগর্ িনেজর িনেজর বস্ত্র িচের
সদাপ্রভুর িসন্দেুকর সামেন মুখ িনচু কের সন্ধ্যা পযর্ন্ত ভূিমেত
পের থাকেলন এবং িনেজর িনেজর মাথায় ধূেলা ছড়ােলন।
৭ আর িযেহাশূয় বলেলন, “হায় হায়, েহ প্রভু সদাপ্রভু, িবনােশর
জন্য ইেমারীয়েদর হােত আমােদর সমপর্ণ করবার জন্য তুিম
েকন এই েলাকেদরেক যদর্ন পার কের আনেল? হায় হায়,
আমরা েকন সন্তুষ্ট হেয় যদর্ েনর ওপােড় থািকিন। ৮ েহ প্রভু,
ইস্রােয়ল িনেজর শত্রুেদর সামেন েথেক চেল েগেল আিম িক
বলব? ৯ কনানীেয়রা এবং েদশবাসী সমস্ত েলাক এই কথা
শুনেব, আর আমােদর িঘের ধের পৃিথবী েথেক আমােদর নাম
উেচ্ছদ করেব, তাহেল তুিম আপন মহানােমর জন্য িক করেব?”
১০ তখন সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “তুিম ওঠ, েকন তুিম
মুখ িনচু কের পের আছ? ১১ ইস্রােয়ল পাপ কেরেছ, এমন িক,
তারা আমার আেদশ েদওয়া িনয়ম অমান্য কেরেছ; এমন িক,
তারা েসই বািতল িজিনেসর িকছু িনেয়েছ; আবার চুির কেরেছ,
আবার প্রতারণা কেরেছ, আবার িনেজেদর িজিনসপেত্রর মেধ্য
তা েরেখেছ। ১২ এই জন্য ইস্রােয়ল-সন্তানরা িনেজেদর শত্রুেদর
সামেন দঁাড়ােত পাের না, শত্রুেদর সামেন েথেক চেল যায়, কারণ
তারা বািতল হেয়েছ; েতামােদর মধ্য েথেক েসই বািতল
িজিনসেক দরূ না করেল আিম আর েতামােদর সেঙ্গ থাকব না।

১৩ ওঠ, েলােকেদর পিবত্র কর, বল, েতামরা কালেকর জন্য
পিবত্র হও, কারণ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েহ
ইস্রােয়ল, েতামার মেধ্য েথেক বািতল িজিনস দরূ না করেল তুিম
িনেজর শত্রুেদর সামেন দঁাড়ােত পারেব না। ১৪ অতএব সকােল
িনেজেদর বংশ অনুসাের েতামােদর কােছ িনেয় আসা হেব;
তােত সদাপ্রভুর মাধ্যেম েয বংশেক মেনানীত করা হেব, েসই
বংেশর এক এক েগাষ্ঠী কােছ আসেব ও সদাপ্রভুর মাধ্যেম েয
বংশেক মেনানীত করা হেব, তার এক এক কুল কােছ আসেব ও
সদাপ্রভুর মাধ্যেম েয কুলেক মেনানীত করা হেব, তার এক এক
পুরুষ কােছ আসেব। ১৫ আর েয ব্যিক্ত বািতল িজিনস েরেখেছ
বেল ধরা পড়েব, তােক ও তার সম্পকর্ীয় সকলেকই আগুেন
পুিড়েয় িদেত হেব, কারণ েস সদাপ্রভুর িনয়ম অমান্য কেরেছ ও
ইস্রােয়েলর মেধ্য মূখর্তার কাজ কেরেছ’।” ১৬ পের িযেহাশূয় খুব
েভাের উেঠ ইস্রােয়লেক িনেজর িনেজর বংশ অনুসাের কােছ
আনেলন; তােত িযহূদা-বংশ ধরা পড়ল; ১৭ পের িতিন িযহূদার
েগাষ্ঠীর সবাইেক কােছ আনেল েসরহীয় েগাষ্ঠী ধরা পড়ল; পের
িতিন েসরহীয় েগাষ্ঠীেক পুরুষ অনুসাের িনেয় এেল সিব্দ ধরা
পড়ল। ১৮ পের িতিন তার কুলেক পুরুষানুসাের আনেল িযহূদা-
বংশীয় েসরেহর সন্তান সিব্দর সন্তান কিম্মর্র পুত্র আখন ধরা
পড়ল। ১৯ তখন িযেহাশূয় আখনেক বলেলন, “েহ আমার বৎস,
অনুেরাধ কির, তুিম ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর মিহমা স্বীকার
কর, তঁার স্তব কর; এবং তুিম িক কেরছ, আমােক বল; আমার
কােছ েগাপন কেরা না।” ২০ আখন উত্তর কের িযেহাশূয়েক
বলল, “সত্য আিম ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
কেরিছ, আিম এই এই কাজ কেরিছ; ২১ আিম লুট করা দ্রেব্যর
মেধ্য ভােলা একিট বািবলীয় শাল, দেুশা েশকল রূপা ও পঞ্চাশ
েশকল পিরমােপর েসানা েদেখ েলােভ পেড় চুির কেরিছ; আর
েদখুন, েস সকল আমার তঁাবুর মেধ্য মািটেত লুকান আেছ, আর
নীেচ রূপা আেছ।” ২২ তখন িযেহাশূয় দতূ পাঠােল তারা তার
তঁাবুেত েদৗেড় েগল, আর েদখ, তার তঁাবুর মেধ্য তা লুকান
আেছ, আর নীেচ রূপা িছল। ২৩ আর তারা তঁাবুর মধ্য েথেক েস
সমস্ত িকছু িনেয় িযেহাশূেয়র ও সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেদর কােছ
আনল এবং সদাপ্রভুর সামেন তা রাখল। ২৪ পের িযেহাশূয় ও
সমস্ত ইস্রােয়ল েসরেহর সন্তান আখনেক ও েসই রূপা, শাল,
েসানা ও তার েছেল ও েমেয়েদর এবং তার গরু, গাধা, েভড়া ও
তঁাবু এবং তার যা িকছু িছল, সমস্তই িনেলন; আর আেখার
উপত্যকায় আনেলন। ২৫ পের িযেহাশূয় বলেলন, “তুিম
আমােদর েকন ব্যাকুল করেল? আজ সদাপ্রভু েতামােক ব্যাকুল
করেবন।” পের সমস্ত ইস্রােয়ল তােক পাথর িদেয় আঘাত করল;
তারা তােদরেক আগুেন েপাড়াল ও পাথর িদেয় আঘাত করল।
২৬ পের তারা তার উপের পাথর জমা করল, তা আজ পযর্ন্ত
আেছ। এইভােব সদাপ্রভু িনেজর প্রচণ্ড েক্রাধ েথেক শান্ত হেলন।
অতএব েসই স্থান আজ পযর্ন্ত আেখার [ব্যাকুলতা] উপত্যকা
নােম পিরিচত।

অয় নগেরর িবনাশ।

পের সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, "তুিম ভয় েপেয়া
না, িনরাশ হেয়া না; সমস্ত ৈসন্যেক সেঙ্গ কের নাও, ওঠ,
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অেয় যাও; েদখ, আিম অেয়র রাজােক ও তার প্রজােদর এবং
তার নগর ও তার েদশ েতামার হােত সমপর্ণ কেরিছ। ২ তুিম
িযরীেহার ও েসখােনর রাজার প্রিত েযমন কেরিছেল, অেয়র ও
েসখােনর রাজার প্রিতও েতমনই করেব, িকন্তু তার লুটদ্রব্য ও
পশু েতামরা েতামােদর জন্য েনেব। তুিম নগেরর িবরুেদ্ধ
িপছেনর িদেক েতামার এক দল ৈসন্য েগাপেন রাখ।" ৩ তখন
িযেহাশূয় ও সমস্ত েযাদ্ধা উেঠ অেয়র িবরুেদ্ধ যাত্রা করেলন;
িযেহাশূয় িত্রশ হাজার বলবান বীর মেনানীত করেলন এবং
তােদরেক রােত পািঠেয় িদেলন। ৪ িতিন এই আেদশ িদেলন,
"েদখ, েতামরা নগেরর িপছেন নগেরর িবরুেদ্ধ লুিকেয় থাকেব;
নগর েথেক েবশী দেূর যােব না, িকন্তু সবাই প্রস্তুত থাকেব।
৫ পের আিম ও আমার সমস্ত সঙ্গীরা নগেরর কােছ উপিস্থত হব;
আর তারা যখন আেগর মত আমােদর িবরুেদ্ধ েবর হেয় আসেব,
তখন আমরা তােদর সামেন েথেক পািলেয় যাব। ৬ আর তারা
েবর হেয় আমােদর িপছন িপছন আসেব, েশেষ আমরা
তােদরেক নগর েথেক দেূর আকষর্ণ করব; কারণ তারা বলেব,
এরা আেগর মত আমােদর সামেন িদেয় পািলেয় যােচ্ছ;
এইভােব আমরা তােদর সামেন েথেক পািলেয় যাব; ৭ আর
েতামরা েসই েগাপন জায়গা েথেক উেঠ নগর অিধকার করেব;
কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু তা েতামােদর হােত সমপর্ণ
করেবন। ৮ নগর আক্রমণ করার সেঙ্গ সেঙ্গ েতামরা নগের
আগুন লািগেয় েদেব; েতামরা সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের কাজ
করেব; েদখ, আিম েতামােদরেক আেদশ করলাম।" ৯ এইভােব
িযেহাশূয় তােদরেক পাঠােলন; আর তারা িগেয় অেয়র পিশ্চেম
ৈবেথেলর ও অেয়র মােঝ লুিকেয় থাকল; িকন্তু িযেহাশূয়
েলাকেদর মেধ্য েসই রাত কাটােলন। ১০ পের িযেহাশূয় খুব
েভাের উেঠ েলাক সংগ্রহ করেলন, আর িতিন ও ইস্রােয়েলর
প্রাচীেনরা েলাকেদর আেগ আেগ অেয় েগেলন। ১১ আর তার
সঙ্গী, সমস্ত েযাদ্ধারা েগল এবং কােছ িগেয় নগেরর সামেন
উপিস্থত হল, আর অেয়র উত্তরিদেক িশিবর স্থাপন করল; তঁার
ও অেয়র মেধ্য এক উপত্যকা িছল। ১২ আর িতিন প্রায় পঁাচ
হাজার েলাক িনেয় নগেরর পিশ্চম িদেক ৈবেথেলর ও অেয়র
মেধ্য লুিকেয় রাখেলন। ১৩ এইভােব েলােকরা নগেরর উত্তর
িদেকর গুপ্ত দলেক স্থাপন করল এবং িযেহাশূয় ঐ রােত
উপত্যকার মেধ্য েগেলন। ১৪ পের যখন অেয়র রাজা তা
েদখেলন, তখন নগেরর েলােকরা, রাজা ও তঁার সকল েলাক,
তাড়াতািড় খুব েভাের উেঠ ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েবর হেয়
িনধর্ািরত স্থােন অরাবা উপত্যকার সামেন েগেলন; িকন্তু তঁার
িবরুেদ্ধ এক দল ৈসন্য নগেরর িপছেন লুিকেয় আেছ, তা িতিন
জানেতন না। ১৫ িযেহাশূয় ও সমস্ত ইস্রােয়ল তােদর সামেন
িনেজেদরেক পরািজতেদর মত েদিখেয় মরুভূিমর রাস্তা িদেয়
পািলেয় েগল। ১৬ তােত নগের অবিস্থত সব েলাকেক ডাকা হল,
েযন তারা তােদর েপছেন েদৗিড়েয় যায়। আর তারা িযেহাশূেয়র
িপছন িপছন েযেত েযেত নগর েথেক দেূর আকিষর্ত হল; ১৭ েবর
হেয় ইস্রােয়েলর িপছেন েগল না, এমন এক জনও অেয় বা
ৈবেথেল অবিশষ্ট থাকল না; সবাই নগেরর দরজা েখালা েরেখ
ইস্রােয়েলর িপছন িপছন েদৗড়াল। ১৮ তখন সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক
বলেলন, "তুিম েতামার হােতর বশর্া অেয়র িদেক িবস্তার কর;

কারণ আিম েসই নগর েতামার হােত েদব।" তখন িযেহাশূয় তার
হােতর বশর্া নগেরর িদেক িবস্তার করল। ১৯ িতিন হাত বাড়ােনার
সেঙ্গ সেঙ্গ েগাপেন অবিস্থত ৈসন্যদল অমিন তােদর জায়গা
েথেক উেঠ দ্রুত েগল ও নগের প্রেবশ কের তা অিধকার করল
এবং তাড়াতািড় নগের আগুন লািগেয় িদল। ২০ পের অেয়র
েলােকরা িপছন িফের েদখল, আর েদখ, নগেরর েধঁায়া আকােশ
উঠেছ, িকন্তু তারা এিদেক িক ওিদেক েকান িদেকই পালােনার
উপায় েপল না; আর মরুভূিমেত েয েলােকরা পািলেয় যািচ্ছল
তারা েসই েলাকেদর িদেক িফের আক্রমণ করেত লাগল যারা
তােদরেক তাড়া করিছল। ২১ যখন েগাপেন অবিস্থত ৈসন্যদল
নগর অিধকার কেরেছ ও নগেরর েধঁায়া উঠেছ, তা েদেখ
িযেহাশূয় ও সমস্ত ইস্রােয়ল িফের অেয়র েলাকেদরেক হত্যা
করেত লাগেলন; ২২ আর অন্য দলও নগর েথেক তােদর িবরুেদ্ধ
আসিছল; সুতরাং তারা ইস্রােয়েলর মেধ্য পড়ল, কেয়কজন
এপােশ কেয়কজন ওপােশ; আর তারা তােদরেক এমন আঘাত
করল েয, তােদর েকউই অবিশষ্ট বা রক্ষা েপল না। ২৩ আর তারা
অেয়র রাজােক জীিবত ধের িযেহাশূেয়র কােছ িনেয় েগল।
২৪ এইভােব ইস্রােয়ল তােদর সবাইেক মােঠ, অথর্াৎ েয
মরুভূিমেত অেয় বসবাসকারী েয েলােকরা তােদর তাড়া
কেরিছল, েসখােন তােদরেক সম্পূণর্রূেপ হত্যা করল; তােদর
সবাই তেরায়ােলর আঘােত মারা েগল, পের সমস্ত ইস্রােয়ল
িফের অেয় িগেয় তেরায়াল িদেয় েসখানকার েলাকেদরেকও
হত্যা করল। ২৫ েসই িদেন অেয় বসবাসকারী সমস্ত েলাক অথর্াৎ
মিহলা পুরুষ সবাইেক িমিলেয় েমাট বার হাজার েলাক মারা
েগল। ২৬ কারণ অেয় বসবাসকারী সবাই যতক্ষণ না সম্পূণর্ভােব
ধ্বংস হল, ততক্ষণ িযেহাশূয় তঁার বাড়ােনা বশর্া ধরা হাত নামােত
পারেলন না। ২৭ িযেহাশূেয়র প্রিত সদাপ্রভুর েদওয়া কথা
অনুযায়ী ইস্রােয়ল শুধু ঐ নগেরর পশু ও সমস্ত লুটদ্রব্য
িনেজেদর জন্য গ্রহণ করল। ২৮ আর িযেহাশূয় অয় নগর পুিড়েয়
িদেয় িচরস্থায়ী িঢিব এবং ধ্বংেসর স্থান করেলন, তা আজও
েসইরকম আেছ। ২৯ আর িতিন অেয়র রাজােক সন্ধ্যা পযর্ন্ত
গােছ টািঙ্গেয় রাখেলন, পের সূযর্ােস্তর সমেয় েলােকরা
িযেহাশূেয়র আেদেশ তঁার মৃত েদহ গাছ েথেক নািমেয় নগেরর
দরজার-প্রেবেশর স্থােন েফেল তার উপের পাথেরর এক বড়
িঢিব করল; তা আজও আেছ। ৩০ তখন িযেহাশূয় এবল পবর্েত
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দশ্য এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী
করেলন। ৩১ সদাপ্রভুর দাস েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক েযমন
আেদশ কেরিছেলন, েতমিন তারা েমািশর ব্যবস্থার বইেত েলখা
আেদশ অনুসাের েগাটা পাথের, যার উপের েকউ েলাহা উঠায়
িন, এমন পাথের ঐ যজ্ঞেবিদ ৈতরী করল এবং তার উপের
সদাপ্রভুর উেদ্দশ্য েহাম করল ও মঙ্গলােথর্ বিল উৎসগর্ করল।
৩২ আর েসখােন পাথরগুিলর উপের ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সামেন
িতিন েমািশর েলখা ব্যবস্থার এক অনুরূপ িলিপ িলখেলন।
৩৩ আর ইস্রােয়েলর েলাকেদর সবার প্রথেম আশীবর্াদ করার
জন্য, সদাপ্রভুর দাস েমািশ েযমন আেদশ কেরিছেলন, েতমন
সমস্ত ইস্রােয়ল, তােদর প্রাচীেনরা, কমর্চারীরা ও িবচারকতর্ ারা,
স্বজাতীয় িক প্রবাসী সমস্ত েলাক িসন্দেুকর এিদেক ওিদেক
সদাপ্রভুর িনয়ম-িসন্দকু-বহনকারী েলবীয় যাজকেদর সামেন
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দঁাড়াল; তােদর অেধর্ক গরীষীম পবর্েতর সামেন, অেধর্ক এবল
পবর্েতর সামেন থাকল। ৩৪ পের ব্যবস্থার বইেত যা যা েলখা
আেছ, েসই অনুযায়ী িতিন ব্যবস্থার সমস্ত কথা, আশীবর্ােদর ও
অিভশােপর কথা, পাঠ করেলন। ৩৫ েমািশ যা যা আেদশ
কেরিছেলন, িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর সমস্ত সমােজর এবং
মিহলােদর, েছাট েছেল-েমেয়েদর ও তােদর মধ্য প্রবাসীেদর
সামেন েসই সমস্ত পাঠ করেলন, একিট বােক্যরও কু্রিট করেলন
না।

ইস্রােয়েলর সেঙ্গ িগিবেয়ানীয়েদর সিন্ধ স্থাপন।

আর যদর্ েনর অন্য পােরর সমস্ত রাজা, পাহািড় অঞ্চেল
ও উপত্যকায় বসবাসকারী এবং িলবােনােনর সামেন

মহাসমুেদ্রর তীের বসবাসকারী সমস্ত িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয়,
পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়র রাজারা এই কথা শুনেত েপেয়,
২ একসেঙ্গ িযেহাশূেয়র ও ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য
একত্র হেলন। ৩ িকন্তু িযরীেহার প্রিত ও অেয়র প্রিত িযেহাশূয় যা
কেরিছেলন, তা যখন িগিবেয়ােন বসবাসকারীরা শুনল, ৪ তখন
তারাও বুিদ্ধর সেঙ্গ কাজ করল; তারা িগেয় রাজদেূতর েবশ
ধারণ কের িনেজেদর গাধার উপের পুরেনা বস্তা এবং আঙ্গেুরর
রেসর পুরেনা, জীণর্ ও তািল েদওয়া থিল চাপাল। ৫ আর পােয়
পুরেনা ও তািল েদওয়া জেুতা ও গােয় পুরেনা েপাশাক িদল এবং
সমস্ত শুকেনা ও ছাতাপড়া রুিট সেঙ্গ িনল। ৬ পের তারা
িগল্গেল অবিস্থত িশিবের িযেহাশূেয়র কােছ িগেয় তােক ও
ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক বলল, "আমরা দরূেদশ েথেক এেসিছ;
অতএব এখন আপনারা আমােদর সেঙ্গ িনয়ম স্থাপন করুন।"
৭ তখন ইস্রােয়েলর েলােকরা েসই িহব্বীয়েদর বলল, "িক জািন,
েতামরা আমােদরই মেধ্য বাস করছ; তা হেল আমরা েতামােদর
সেঙ্গ িকভােব িনয়ম স্থাপন করেত পাির?" ৮ িযেহাশূয়েক বলল,
"আমরা আপনার দাস।" তখন িযেহাশূয় িজজ্ঞাসা করেলন,
েতামরা কারা? েকাথা েথেক এেসছ? ৯ তারা বলল, "আপনার
দাস আমরা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম শুেন অেনক দেূরর
েদশ েথেক এেসিছ, কারণ তার কীিত্তর্  এবং িতিন িমশর েদেশ েয
কাজ কেরেছন, ১০ আর যদর্ েনর ওপােরর দইু ইেমারীয় রাজার
প্রিত, িহষ্েবােনর রাজা সীেহােনর ও বাশেনর রাজা অষ্টােরাৎ-
িনবাসী ওেগর প্রিত েয কাজ কেরেছন, সমস্তই আমরা শুেনিছ।
১১ আর আমােদর প্রাচীেনরা ও েদেশ বসবাসকারী সমস্ত েলাক
আমােদর বলল, 'েতামরা যাওয়ার জন্য হােত প্রেয়াজনীয় দ্রব্য
িনেয় তােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত যাও এবং তােদরেক বল,
আমরা আপনােদর দাস,' অতএব এখন আপনারা আমােদর
সেঙ্গ িনয়ম স্থাপন করুন। ১২ আপনােদর কােছ আসার জন্য েয
িদন যাত্রা কির, েসই িদন আমরা বািড় েথেক েয গরম রুিট
খাবার জন্য এেনিছলাম, এই েদখুন, আমােদর েসই রুিট এখন
শুকেনা ও ছাতাপড়া। ১৩ আর েয সব থিল আঙ্গেুরর রেস পূণর্
কেরিছলাম, েসগুিলও নূতন িছল, এই েদখুন, েস সব িছঁেড়
িগেয়েছ। আর আমােদর এই সব েপাশাক ও জেুতা পুরেনা হেয়
েগেছ, কারণ রাস্তার দরূত্ব অেনক। ১৪ তােত েলােকরা তােদর
খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করল, িকন্তু সদাপ্রভুর ইচ্ছা িক তা িজজ্ঞাসা
করল না। ১৫ আর িযেহাশূয় তােদর সেঙ্গ সিন্ধ কের যােত তারা

বঁােচ, এমন িনয়ম করেলন এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তােদর
কােছ শপথ করেলন। ১৬ এইভােব তােদর সেঙ্গ িনয়ম স্থাপন
করার পের িতন িদন পের তারা শুনেত েপল, তারা আমােদর
কােছর এবং আমােদর মেধ্য বাস করেছ। ১৭ পের ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা যাত্রা কের তৃতীয় িদেন তােদর নগরগুিলর কােছ
উপিস্থত হল। েসই সব নগেরর নাম িগিবেয়ান, কফারা, েবেরাৎ
ও িকিরয়ৎ-িযয়ারীম। ১৮ মণ্ডলীর েনতারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােম তােদর কােছ শপথ কেরিছেলন বেল ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা তােদরেক আঘাত করল না, িকন্তু সমস্ত মণ্ডলী
েনতােদর িবরুেদ্ধ বচসা করেত লাগল। ১৯ তােত সব েনতারা
সমস্ত মণ্ডলীেক বলেলন, "আমরা ওেদর কােছ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােম শপথ কেরিছ, অতএব এখন ওেদরেক স্পশর্
করেত পাির না। ২০ আমরা ওেদর প্রিত এটাই করব, এেদরেক
জীিবত রাখব, নাহেল এেদর কােছ েয শপথ কেরিছ, তারজন্য
আমােদর প্রিত েক্রাধ উপিস্থত হেব।" ২১ অতএব েনতারা
তােদরেক বলেলন, "ওরা জীিবত থাকুক; িকন্তু েনতােদর কথা
অনুযায়ী তারা সমস্ত মণ্ডলীর জন্য কাঠুিরয়া ও জল বহনকারী
হল।" ২২ আর িযেহাশূয় তােদরেক েডেক বলেলন, "েতামরা েতা
আমােদরই মেধ্য বাস করছ; তেব আমরা েতামােদর েথেক
অেনক দেূর থািক, এই কথা বেল েকন আমােদর ঠকােল?
২৩ এই জন্য েতামরা শাপগ্রস্ত হেল; আমার ঈশ্বেরর বািড়র জন্য
কাঠ কাটা ও জলবহন, এই দাসেত্বর েথেক েতামরা কখনও মুিক্ত
পােব না।" ২৪ তারা িযেহাশূয়েক এর উত্তের বলল,
"আপনােদরেক এই সমস্ত েদশ েদওয়ার জন্য ও আপনােদর
সামেন েথেক এই েদেশ বসবাসকারী সমস্ত েলাকেক ধ্বংস
করার জন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার দাস েমািশেক েয
আেদশ কেরিছেলন, তার িনিশ্চত সংবাদ আপনার দাস আমরা
েপেয়িছলাম, এইজন্য আমরা আপনােদর কাছ েথেক প্রাণ
হারােনার ভেয়, খুবই ভয় েপেয় এই কাজ কেরিছ। ২৫ এখন
েদখুন, আমরা আপনাির অধীেন, আমােদর প্রিত যা করা
আপনার ভাল ও ন্যায্য মেন হয়, তাই করুন।" ২৬ পের িতিন
তােদর প্রিত তাই করেলন ও ইস্রােয়ল-সন্তানেদর হাত েথেক
তােদরেক রক্ষা করেলন, তােত তারা তােদরেক বধ করল না।
২৭ আর সদাপ্রভুর মেনানীত স্থােন মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর
যজ্ঞেবিদর জন্য কাঠ কাটার ও জলবহেনর কােজ িযেহাশূয় েসই
িদেন তােদরেক িনযুক্ত করেলন; তারা আজও তাই করেছ।

পাাচ রাজার পরাজয় ও িবনাশ।

িযরুশােলেমর রাজা অেদানী-েষদক যখন শুনেলন,
িযেহাশূয় অয় অিধকার কের সম্পূণর্ভােব ধ্বংস

কেরেছন, িযরীেহা ও েসখানকার রাজার প্রিত েযমন
কেরিছেলন, অেয়র ও েসখােনর রাজার প্রিতও একই কেরেছন
এবং িগিবেয়ান-িনবাসীরা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ সিন্ধ কের তােদর
মধ্য বসবাস করেছ; ২ তখন েলােকরা খুবই ভয় েপল, কারণ
িগিবেয়ান নগর রাজধানীর মত বড় এবং অেয়র েথেকও বড়,
আর েসই জায়গার সমস্ত েলাক বলবান িছল। ৩ আর
িযরুশােলেমর রাজা অেদানী-েষদক িহেব্রােণর রাজা েহাহেমর,
যমূর্েতর রাজা িপরােমর, লাখীেশর রাজা যািফেয়র ও ইেগ্লােনর
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রাজা দবীেরর কােছ দতূ পািঠেয় এই কথা বলেলন; ৪ "আমার
কােছ উেঠ আসুন, আমােক সাহায্য করুন, চলুন আমরা
িগিবেয়ানীয়েদরেক আঘাত কির; কারণ তারা িযেহাশূেয়র ও
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সেঙ্গ সিন্ধ কেরেছ।" ৫ অতএব ইেমারীয়েদর
ঐ পঁাচ রাজা, অথর্াৎ িযরুশােলেমর রাজা, িহেব্রােণর রাজা,
যমূর্েতর রাজা, লাখীেশর রাজা ও ইেগ্লােনর রাজা তারা তােদর
সমস্ত ৈসেন্যর সেঙ্গ একত্র হেলন এবং উেঠ িগেয় িগিবেয়ােনর
সামেন িশিবর স্থাপন কের তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন। ৬ তােত
িগিবেয়ানীেয়রা িগল্গেল অবিস্থত িশিবের িযেহাশূেয়র কােছ
েলাক পািঠেয় বলল, "আপনার এই দাসেদর েথেক আপনার
হাত সিরেয় েনেবন না, তাড়াতািড় এেস আমােদর রক্ষা ও
সাহায্য করুন, কারণ পাহািড় অঞ্চেল বসবাসকারী ইেমারীয়েদর
সমস্ত রাজা আমােদর িবরুেদ্ধ একত্র হেয়েছন।" ৭ তখন
িযেহাশূয় সমস্ত েযাদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীর সেঙ্গ িনেয় িগল্গল
েথেক যাত্রা করেলন। ৮ তখন সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন,
"তুিম তােদরেক ভয় কর না; কারণ আিম েতামার হােত
তােদরেক সমপর্ণ কেরিছ, তােদর েকউই েতামার সামেন দঁাড়ােত
পারেব না।" ৯ পের িযেহাশূয় হঠাৎ তােদর কােছ উপিস্থত হেলন;
িতিন সমস্ত রাত িগল্গল েথেক উপেরর িদেক উঠিছেলন।
১০ তখন সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর সাক্ষােৎ তােদরেক হতভম্ভ
করেলন, তােত িতিন িগিবেয়ােন মহাসংহাের তােদরেক আঘাত
কের ৈবৎ-েহােরােণর আেরাহণ-পথ িদেয় তােদরেক তাড়া
করেলন এবং অেসকা ও মেক্কদা পযর্ন্ত তােদরেক আঘাত
করেলন। ১১ আর ইস্রােয়েলর সামেন েথেক পালােনার সমেয়
যখন তারা ৈবৎ-েহােরােণর উপের ওঠার-পেথ িছল, তখন
সদাপ্রভু অেসকা পযর্ন্ত আকাশ েথেক তােদর উপের বড় বড়
পাথর েফলেত লাগেলন, তােত তারা মারা পড়ল; ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা যােদরেক তেরায়াল িদেয় হত্যা করল, তার েথেক েবিশ
েলাক িশলাবৃিষ্টর জন্য মারা েগল। ১২ েসই সমেয় েয িদন
সদাপ্রভু ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সামেন ইেমারীয়িদগেক সমপর্ণ
কেরন, েসই িদন িযেহাশূয় সদাপ্রভুর কােছ অনুেরাধ করেলন;
আর িতিন ইস্রােয়েলর সামেন বলেলন, "সূযর্্য, তুিম িস্থর হও
িগিবেয়ােন, আর চন্দ্র, তুিম অয়ােলান উপত্যকায়।" ১৩ তখন
সূযর্্য িস্থর হল ও চন্দ্র িস্থর থাকল, যতক্ষণ না েসই জািত শত্রুেদর
উপর প্রিতেশাধ িনল। এই কথা িক যােশর বইেত েলখা েনই?
আর মধ্য আকােশ সূযর্্য িস্থর থাকল, অস্ত েযেত প্রায় সম্পূণর্ এক
িদন েদির করল। ১৪ তার আেগ িক পের সদাপ্রভু েয মানুেষর
কথা এমনভােব শুেনেছন, এমন আর আেগ েকান িদনও হয়িন;
কারণ সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর পেক্ষ যুদ্ধ করিছেলন। ১৫ পের
িযেহাশূয় সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ িনেয় িগল্গেলর িশিবের িফের
এেলন। ১৬ আর ঐ পঁাচ রাজা পািলেয় মেক্কদার গুহােত
লুিকেয়িছেলন। ১৭ পের েসই পঁাচ রাজােক মেক্কদার গুহােত
লুকােনা অবস্থায় পাওয়া িগেয়েছ, এই সংবাদ িযেহাশূয়েক
েদওয়া হল। ১৮ িযেহাশূয় বলেলন, "েতামরা েসই গুহার মুেখ
কেয়কিট বড় বড় পাথর গিড়েয় িদেয় েসগুিল রক্ষা করার জন্য
েসখােন েলাক িনযুক্ত কর, ১৯ িকন্তু েতামরা েদির কর না,
শত্রুেদর তাড়া কর ও তােদর ৈসন্যেদর িপছেনর িদক েথেক
আঘাত কর, তােদরেক তােদর নগের প্রেবশ করেত িদও না;

কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু তােদরেক েতামােদর হােত
সমপর্ণ কেরেছন। ২০ পের িযেহাশূয় ও ইস্রােয়ল-সন্তােনরা
তােদর সবর্নাশ পযর্ন্ত মহাসংহাের তােদরেক আঘাত করেলন,
তােদর মধ্য েথেক িকছু অবিশষ্ট েলাক পািলেয় েদওয়ােল েঘরা
িকছু নগের প্রেবশ করল। ২১ পের সমস্ত েলাক মেক্কদায়
িযেহাশূেয়র কােছ িশিবের ভােলাভােব িফের এল; ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর মেধ্য কােরা িবরুেদ্ধ েকউ িজভ নাড়ােলা না (েকােনা
কথা বলেত সাহস েপল না)। ২২ পের িযেহাশূয় বলেলন,
"েতামরা ঐ গুহার মুখ েখাল এবং েসখান েথেক েসই পঁাচ জন
রাজােক েবর কের আমার কােছ আন।" ২৩ তখন তারা
েসইরকম করল, িযরুশােলেমর রাজা, িহেব্রােণর রাজা, যমূর্েতর
রাজা, লাখীেশর রাজা ও ইেগ্লােনর রাজা, এই পঁাচ জন রাজােক
েসই গুহা েথেক েবর কের তার কােছ আনল। ২৪ এইভােব তারা
ঐ রাজােদরেক িযেহাশূেয়র কােছ িনেয় আসেল পর, িযেহাশূয়
ইস্রােয়েলর সমস্ত পুরুষেক ডাকেলন এবং যারা তার সেঙ্গ যুেদ্ধ
িগেয়িছল, তােদর েনতােদরেক বলেলন, "েতামরা কােছ এস,
এই রাজােদর ঘােড় পা দাও," তােত তারা কােছ এেস তােদর
ঘােড় পা িদল। ২৫ আর িযেহাশূয় তােদরেক বলেলন, "ভয় েপেয়া
না ও িনরাশ হেয়া না, বলবান হও, ও সাহস কর; কারণ েতামরা
েয শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব, তােদর সবার প্রিত সদাপ্রভু এমনই
করেবন।" ২৬ তারপের িযেহাশূয় আঘাত কের েসই পঁাচ জন
রাজােক বধ করেলন ও পঁাচিট গােছ ঝুিলেয় িদেলন; তােত তারা
সন্ধ্যা পযর্ন্ত গােছ টাঙ্গান অবস্থায় থাকেলন। ২৭ পের সূযর্ােস্তর
সমেয় েলােকরা িযেহাশূেয়র আেদেশ তােদরেক গাছ েথেক
নািমেয়, েয গুহােত তারা লুিকেয়িছেলন, েসই গুহার মেধ্য েফেল
িদল ও গুহার মুেখ কেয়কিট বড় বড় পাথর িদেয় রাখল; তা
আজও আেছ। ২৮ আর েসই িদন িযেহাশূয় মেক্কদা অিধকার
করেলন এবং মেক্কদা ও েসখােনর রাজােক তেরায়াল িদেয়
আঘাত করেলন; েসই জায়গার সমস্ত প্রাণীেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস
করেলন, কাউেকই অবিশষ্ট রাখেলন না; েযমন িযরীেহার রাজার
প্রিত কেরিছেলন, মেক্কদার রাজার প্রিতও েতমনই করেলন।
২৯ পের িযেহাশূয় সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ কের মেক্কদা েথেক
িলব্নােত িগয়া িলব্নার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন। ৩০ তােত সদাপ্রভু
িলব্না ও েসই জায়গার রাজােক ইস্রােয়েলর হােত সমপর্ণ
করেলন; তারা িলব্না ও েসই জায়গার সমস্ত প্রাণীেক তেরায়াল
িদেয় আঘাত করল, তার মেধ্য কাউেকই অবিশষ্ট রাখল না;
েযমন িযরীেহার রাজার প্রিত কেরিছল, েসই জায়গার রাজার
প্রিতও একই রকম করেলন। ৩১ পের িযেহাশূয় সমস্ত
ইস্রােয়লেক সেঙ্গ িনেয় িলব্না েথেক লাখীেশ িগেয় তার িবরুেদ্ধ
িশিবর স্থাপন কের যুদ্ধ করেলন। ৩২ আর সদাপ্রভু লাখীশেক
ইস্রােয়েলর হােত সমপর্ণ করেলন ও তারা িদ্বতীয় িদেন তা
অিধকার কের েযমন িলব্নার প্রিত কেরিছল, েতমন লাখীশ ও
েসই জায়গার সমস্ত প্রাণীেক তেরায়াল িদেয় আঘাত করল।
৩৩ েসই সময় েগষেরর রাজা েহারম লাখীেশর সাহায্য করেত
এেসিছেলন; আর িযেহাশূয় তােক ও তার েলাকেদরেক আঘাত
করেলন; তার কাউেকই অবিশষ্ট রাখেলন না। ৩৪ পের িযেহাশূয়
সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ িনেয় লাখীশ েথেক ইেগ্লােন যাত্রা
করেলন, আর তারা েসই জায়গার সামেন িশিবর স্থাপন কের
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তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল। ৩৫ আর েসই িদন তা অিধকার কের,
েযমন লাখীেশর প্রিত কেরিছল, েতমিন তেরায়াল িদেয় তা
আঘাত কের েসই িদন েসই জায়গার সমস্ত প্রাণীেক সম্পূণর্ভােব
ধ্বংস করল। ৩৬ পের িযেহাশূয় সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ িনেয়
ইেগ্লান েথেক িহেব্রােণ যাত্রা করেলন, আর তারা তার িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করল। ৩৭ আর তা অিধকার কের েসই নগর ও েসই
জায়গার রাজােক ও সমস্ত অধীন নগর ও সমস্ত প্রাণীেক
তেরায়াল িদেয় আঘাত করল; েযমন িতিন ইেগ্লােনর প্রিত
কেরিছেলন, েসইরকম কাউেকই অবিশষ্ট রাখেলন না; িহেব্রাণ ও
েসইজায়গার সমস্ত প্রাণীেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেলন। ৩৮ পের
িযেহাশূয় িফের সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ িনেয় দবীের িগেয় তার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন। ৩৯ আর েসই নগর ও েসখােনর রাজা ও
তার অধীেন সমস্ত নগরগুিল অিধকার করেলন এবং তারা
তেরায়াল িদেয় আঘাত কের েসখােনর সমস্ত প্রাণীেক
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করল; িতিন কাউেকই অবিশষ্ট রাখেলন না;
েযমন িতিন িহেব্রােণর প্রিত এবং িলব্নার ও েসই জায়গার
রাজার প্রিত কেরিছেলন, দবীেরর ও েসই জায়গার রাজার
প্রিতও একই রকম করেলন। ৪০ এইভােব িযেহাশূয় সমস্ত েদশ,
পাহািড় অঞ্চল, দিক্ষণ অঞ্চল, িনম্নভূিম, পাহােড়র পাদেদশ এবং
েসই সকল অঞ্চেলর সমস্ত রাজােক আঘাত করেলন, কাউেকই
অবিশষ্ট রাখেলন না; িতিন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা
অনুসাের শ্বাসিবিশষ্ট সবাইেকই সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেলন।
৪১ এইভােব িযেহাশূয় কােদশ-বেণর্য় েথেক ঘসা পযর্ন্ত তােদরেক
এবং িগিবেয়ান পযর্ন্ত েগাশেনর সমস্ত েদশেক আঘাত করেলন।
৪২ িযেহাশূয় এই সমস্ত েদশ ও রাজােদরেক এক িদেনই
পরািজত করেলন, কারণ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
পেক্ষ যুদ্ধ করিছেলন। ৪৩ পের িযেহাশূয় সমস্ত ইস্রােয়লেক সেঙ্গ
িনেয় িগল্গেল অবিস্থত িশিবের িফের এেলন।

উত্তর অঞ্চেল বসবাসকারী কনানীয়েদর পরাজয়।

পের যখন হাৎেসােরর রাজা যাবীন েসই সংবাদ
েপেলন, তখন িতিন মােদােনর রাজা েযাবেবর,

িশেম্রােণর রাজার ও অক্ষেফর রাজার কােছ, ২ এবং উত্তের,
পাহািড় অঞ্চেল, িকেন্নরেতর দিক্ষণ িদেকর অরাবা উপত্যকা,
িনম্নভূিমেত ও পিশ্চেম েদার নােমর পবর্ত িশখের অবিস্থত
রাজােদর কােছ; ৩ পূবর্ ও পিশ্চম েদশীয় কনানীয়েদর এবং
পাহািড় অঞ্চেলর ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয় ও িযবূষীয়েদর এবং
হেমর্ােণর অধীেন িমস্পােদশীয় িহব্বীয়েদর কােছ দতূ পাঠােলন।
৪ তােত তারা তােদর সমস্ত ৈসন্য, সমুদ্রতীের বািলর মেতা
অসংখ্য েলাক এবং অেনক েঘাড়া ও রথ সেঙ্গ িনেয় েবর হেলন।
৫ আর এই রাজারা সবাই পিরকল্পনা অনুসাের একত্র হেলন;
তারা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য েমেরাম জলাশেয়র কােছ
এেস একসেঙ্গ িশিবর স্থাপন করেলন। ৬ তখন সদাপ্রভু
িযেহাশূয়েক বলেলন, "তুিম তােদরেক ভয় েপেয়া না; কারণ
কালেক এমন সমেয় আিম ইস্রােয়েলর সামেন তােদর সবাইেকই
িনহত কের সমপর্ণ করব; তুিম তােদর েঘাড়ার পােয়র িশরা
কাটেব ও সব রথগুিল আগুেন পুিড়েয় েদেব। ৭ তখন িযেহাশূয়
সমস্ত ৈসন্য সেঙ্গ িনেয় েমেরাম জলাশেয়র কােছ তােদর িবরুেদ্ধ

হঠাৎ উপিস্থত হেয় তােদরেক আক্রমণ করেলন। ৮ তােত
সদাপ্রভু তােদরেক ইস্রােয়েলর হােত সমপর্ণ করেলন এবং তারা
তােদরেক আঘাত করল, আর মহাসীেদান ও িমষ্রেফাৎমিয়ম
পযর্ন্ত ও পূবর্িদেক িমস্পীর উপত্যকা পযর্ন্ত তােদরেক তািড়েয়
িনেয় েগল এবং তােদরেক আঘাত কের কাউেকই অবিশষ্ট রাখল
না। ৯ আর িযেহাশূয় তােদর প্রিত সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের
কাজ করেলন; িতিন তােদর েঘাড়ার পােয়র িশরা েকেট িদেলন
ও তােদর সব রথ আগুেন পুিড়েয় িদেলন। ১০ ঐ সমেয় িযেহাশূয়
িফের এেস হাৎেসার অিধকার করেলন ও তেরায়াল িদেয় েসই
জায়গার রাজােক আঘাত করেলন, কারণ আেগ েথেকই
হাৎেসার েসই সব রােজ্যর প্রধান িছল। ১১ আর েলােকরা
েসখােনর সমস্ত প্রাণীেক তেরায়াল িদেয় আঘাত কের
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করল; তার মেধ্য শ্বাসিবিশষ্ট কাউেকই
অবিশষ্ট রাখল না এবং িতিন হাৎেসার আগুেন পুিড়েয় িদেলন।
১২ আর িযেহাশূয় ঐ রাজােদর সমস্ত নগর ও েসই সব নগেরর
সমস্ত রাজােক পরািজত করেলন এবং সদাপ্রভুর দাস েমািশর
আেদশ অনুসাের তেরায়াল িদেয় তােদরেক আঘাত কের
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেলন। ১৩ িকন্তু েয সমস্ত নগরগুিল িঢিবর
উপের স্থািপত িছল, ইস্রােয়ল েসগুিলর একিটও েপাড়াল না;
িযেহাশূয় শুধু হাৎেসার পুিড়েয় িদেলন। ১৪ আর ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা েসই সব নগেরর সমস্ত দ্রব্য ও পশুপাল তােদর জন্য
লুট কের িনল, িকন্তু প্রেত্যক মানুষেক তেরায়াল িদেয় আঘাত
কের হত্যা করল; তােদর মেধ্য শ্বাসিবিশষ্ট কাউেকই অবিশষ্ট
রাখল না। ১৫ সদাপ্রভু তঁার দাস েমািশেক েযমন আেদশ
কেরিছেলন, েমািশও িযেহাশূয়েক েসইরকম আেদশ কেরিছেলন,
আর িযেহাশূয় েসইরকম কাজ করেলন; িতিন েমািশর প্রিত
সদাপ্রভুর েদওয়া সমস্ত আেদেশর একিট কথারও অবাধ্য হেলন
না। ১৬ এইভােব িযেহাশূয় েসই সমস্ত প্রেদশ, পাহািড় অঞ্চল,
সমস্ত দিক্ষণ অঞ্চল, সমস্ত েগাশন েদশ, িনম্নভূিম, অরাবা
তলভূিম, ইস্রােয়েলর পাহািড় অঞ্চল ও তার িনম্নভূিম,
১৭ েসয়ারগামী হালক পবর্ত েথেক হেমর্াণ পবর্েতর িনেচ
িলবােনােনর উপত্যকায় অবিস্থত বাল্গাদ পযর্ন্ত অিধকার
করেলন এবং তােদর সমস্ত রাজােক ধের আঘাত কের বধ
করেলন। ১৮ িযেহাশূয় অেনকিদন পযর্ন্ত েসই রাজােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেলন। ১৯ িগিবেয়ান-িনবাসী িহব্বীেয়রা ছাড়া আর েকান
নগেরর েলােকরা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সেঙ্গ সিন্ধ করল না; তারা
সবাইেকই যুেদ্ধ পরািজত করল। ২০ কারণ তােদর হৃদয়
সদাপ্রভুর েথেকই কিঠন হেয়িছল, েযন তারা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ
যুদ্ধ কের, আর িতিন তােদরেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কেরন, তােদর
প্রিত দয়া না কেরন, িকন্তু তােদরেক হত্যা কেরন; েযমন সদাপ্রভু
েমািশেক আেদশ কেরিছেলন। ২১ আর েসই সমেয় িযেহাশূয়
এেস পাহািড় অঞ্চল েথেক িহেব্রাণ, দবীর ও অনাব েথেক,
িযহূদার সমস্ত পাহািড় অঞ্চল েথেক, আর ইস্রােয়েলর সমস্ত
পাহািড় অঞ্চল েথেক অনাকীয়েদর উেচ্ছদ করেলন; িযেহাশূয়
তােদর নগরগুিলর সেঙ্গ তােদরেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেলন।
২২ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর েদেশ অনাকীয়েদর েকউ অবিশষ্ট থাকল
না; শুধু ঘসােত, গােত ও অস্েদােদ কেয়কজন অবিশষ্ট থাকল।
২৩ এইভােব েমািশর প্রিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য অনুসাের
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িযেহাশূয় সমস্ত েদশ অিধকার করেলন; আর িযেহাশূয় প্রেত্যক
বংশেক িবভাগ অনুসাের তা অিধকােরর জন্য ইস্রােয়লেক
িদেলন। পের েদেশ যুদ্ধ েশষ হল।

পরািজত রাজােদর তািলকা।

যদর্ েনর পাের সূযর্্য উদেয়র িদেক ইস্রােয়ল-সন্তােনরা
েদেশর েয দইু রাজােক আঘাত কের তােদর েদশ,

অথর্াৎ অেণর্ান উপত্যকা েথেক হেমর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত এবং
পূবর্িদেকর সমস্ত অরাবা উপত্যকা, এই েদশ অিধকার কেরিছল,
েসই দইু রাজা এই। ২ িহষ্েবান-িনবাসী ইেমারীয়েদর সীেহান
রাজা; িতিন অেণর্ান উপত্যকার সীমানায় অেরােয়র উপত্যকার
মেধ্য অবিস্থত নগর অবিধ এবং অেধর্ক িগিলয়দ, অেম্মান-
সন্তানেদর সীমা, ৩ যেব্বাক নদী পযর্ন্ত এবং িকেন্নরৎ হ্রদ পযর্ন্ত
অরাবা উপত্যকােত, পূব্বর্িদেক ও ৈবৎ-িযশীেমােতর পেথ অরাবা
উপত্যকার লবণ সমুদ্র পযর্ন্ত, পূবর্িদেক এবং িপস্গার
পাদেদেশর ঢালুস্থােনর দিক্ষণ েদেশ কতৃর্ ত্ব কেরিছেলন। ৪ আর
বাশেনর রাজা ওেগর অঞ্চল; িতিন অবিশষ্ট রফায়ীয় বংেশর
একজন িছেলন এবং অষ্টােরােত ও ইিদ্রয়ীেত বাস করেতন;
৫ আর হেমর্াণ পবর্েত, সল্খােত এবং গশূরীয়েদর ও
মাখাখীয়েদর সীমা পযর্ন্ত সমস্ত বাশন েদেশ এবং িহষ্েবােনর
সীেহান রাজার সীমা পযর্ন্ত অেধর্ক িগিলয়দ েদেশ কতৃর্ ত্ব
করিছেলন। ৬ সদাপ্রভুর দাস েমািশ ও ইস্রােয়ল-সন্তানরা
এেদরেক আঘাত কেরিছেলন এবং সদাপ্রভুর দাস েমািশ েসই
েদশ অিধকােরর জন্য রূেবণীয় ও গাদীয়েদরেক এবং মনঃিশর
অেধর্ক বংশেক িদেয়িছেলন। ৭ যদর্ েনর এপাের পিশ্চমিদেক
িলবােনােনর উপত্যকা অবিস্থত বাল্গাদ েথেক েসয়ীরগামী
হালক পবর্ত পযর্ন্ত িযেহাশূয় ও ইস্রােয়ল-সন্তানরা েদেশর েয েয
রাজােক আঘাত করেলন ও িযেহাশূয় যােদর েদশ অিধকােরর
জন্য িনেজেদর িবভাগ অনুসাের ইস্রােয়েলর বংশ সমূহেক
িদেলন, ৮ েসই সব রাজা, অথর্াৎ পবর্তময় েদশ, িনম্নভূিম, অরাবা
উপত্যকা, পবর্েতর ঢাল, প্রান্তর ও দিক্ষণ অঞ্চল-িনবাসী িহত্তীয়,
ইেমারীয়, কনানীয়, পরীষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয় [সব রাজা] এই
এই। ৯ িযরীেহার এক রাজা, ৈবেথেলর কােছর অেয়র এক
রাজা, ১০ িযরুশােলেমর এক রাজা, িহেব্রােণর এক রাজা,
১১ যমূর্েতর এক রাজা, লাখীেশর এক রাজা, ১২ ইেগ্লােনর এক
রাজা, েগষেরর এক রাজা, ১৩ দবীেরর এক রাজা, েগদেরর এক
রাজা, ১৪ হমর্ার এক রাজা, অরােদর এক রাজা, ১৫ িলব্নার
এক রাজা, অদলু্লেমর এক রাজা, ১৬ মেক্কদার এক রাজা,
ৈবেথেলর এক রাজা, ১৭ তপূেহর এক রাজা, েহফেরর এক
রাজা, ১৮ অেফেকর এক রাজা, লশােরােণর এক রাজা,
১৯ মােদােনর এক রাজা, হাৎেসােরর এক রাজা, ২০ িশেম্রাণ-
মেরােণর এক রাজা, অক্ষেফর এক রাজা, ২১ তানেকর এক
রাজা, মিগেদ্দার এক রাজা, ২২ েকদেশর এক রাজা, কিমর্ল
উপিস্থত যিক্লয়ােমর এক রাজা, ২৩ েদার উপিগিরেত উপিস্থত
েদােরর এক রাজা, িগল্গেল অবিস্থত েগায়ীেমর এক রাজা,
২৪ িতসর্ার এক রাজা; েমাট একিত্রশ রাজা।

যদর্ েনর পূবর্িদেকর েগাষ্ঠীেদর সীমানা িনিদর্ ষ্ট করা।

িযেহাশূয় বৃদ্ধ ও তঁার অেনক বয়স হেয়িছল; আর
সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, "েতামার অেনক বয়স

হেয়েছ ও বৃদ্ধ হেয়ছ; িকন্তু এখনও অিধকার করার জন্য অেনক
েদশ বািক আেছ। ২ এই েদশ এখনও বািক আেছ পেলষ্টীয়েদর
সমস্ত অঞ্চল এবং গশূরীয়েদর সমস্ত অঞ্চল; ৩ িমশেরর সামেন
সীেহার নদী েথেক ইেক্রােণর উত্তরসীমা পযর্ন্ত, যা কনানীয়েদর
অিধকােরর মধ্য; ঘসাতীয়, অস্েদাদীয়, অিস্কেলানীয়, গাতীয় ও
ইেক্রাণীয়, পেলষ্টীয়েদর এই পঁাচজন শাসেকর েদশ, ৪ আর
দিক্ষণ িদেক অব্বীয়েদর েদশ, কনানীয়েদর সমস্ত েদশ ও
ইেমারীয়েদর সীমায় অবিস্থত অেফক পযর্ন্ত সীেদানীয়েদর
অধীেন িময়ারা; ৫ িগব্লীয়েদর েদশ ও হেমর্াণ পবর্েতর িনেচ
বাল্গাদ েথেক হমােতর প্রেবশস্থান পযর্ন্ত, সূযর্্য উদেয়র িদেক
সমস্ত িলবােনান; ৬ িলবােনান েথেক িমষ্রেফাৎ-মিয়ম পযর্ন্ত
পাহািড় অঞ্চেল বসবাসকারী সীেদানীয়েদর সমস্ত েদশ। আিম
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সামেন েথেক তােদরেক অিধকার েথেক
বিঞ্চত করব; তুিম শুধু তা অিধকার িহসােব ইস্রােয়েলর জন্য
িনিদর্ ষ্ট কর, েযমন আিম েতামােক আেদশ করলাম। ৭ এখন
অিধকােরর জন্য নয়িট বংশেক ও মনঃিশর অেধর্ক বংশেক এই
েদশ ভাগ কের দাও।" ৮ মনঃিশর সেঙ্গ রূেবণীয় ও গাদীেয়রা
যদর্ েনর পূবর্পাের েমািশর েদওয়া তােদর অিধকার েপেয়িছল,
েযমন সদাপ্রভুর দাস েমািশ তােদরেক দান কেরিছেলন; ৯ অথর্াৎ
অেণর্ান উপত্যকার সীমানায় অবিস্থত আেরােয়র ও উপত্যকার
মধ্য নগর পযর্ন্ত এবং দীেবান পযর্ন্ত েমদবার সমস্ত সমতল ভূিম;
১০ এবং অেম্মান-সন্তানেদর সীমা পযর্ন্ত িহষ্েবােন রাজত্বকারী
ইেমারীয়েদর সীেহান রাজার সমস্ত নগর; ১১ এবং িগিলয়দ ও
গশূরীয়েদর ও মাখাথীয়েদর অঞ্চল ও সমস্ত হেমর্াণ পবর্ত এবং
সলখা পযর্ন্ত সমস্ত বাশন, ১২ অথর্াৎ রফায়ীয়েদর মেধ্য অবিশষ্ট
েয ওগ অষ্টােরােত ও ইিদ্রয়ীেত রাজত্ব করেতন, তার সমস্ত বাশন
রাজ্য িদেয়িছেলন; কারণ েমািশ এেদরেক আঘাত কের তািড়েয়
িদেয়িছেলন। ১৩ তবুও ইস্রােয়ল-সন্তানরা গশূরীয়েদরেক ও
মাখাথীয়েদরেক তািড়েয় েদয় িন; গশূর ও মাখাথ্ আজও
ইস্রােয়েলর মেধ্য বাস করেছ। ১৪ শুধুমাত্র েলিব বংশেকই েমািশ
িকছু অিধকার েদন িন; ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আগুেন
উত্সগর্ করা উপহার তার অিধকার, েযমন িতিন েমািশেক
বেলিছেলন। ১৫ েমািশ রূেবণ সন্তানেদর বংশেক তােদর েগাষ্ঠী
অনুসাের অিধকার িদেয়িছেলন। ১৬ অেণর্ান উপত্যকার সীমানায়
অবিস্থত অেরােয়র পযর্ন্ত তােদর সীমা িছল এবং উপত্যকার মধ্য
অবিস্থত নগর ও েমদবার কােছ সমস্ত সমভূিম; ১৭ িহষ্েবান ও
সমভূিমেত অবিস্থত তার সমস্ত নগর, দীেবান, বােমাৎ-বাল ও
ৈবৎ-বাল-িমেয়ান, ১৮ যহস, কেদেমাৎ ও েমফাৎ,
১৯ িকিরয়াথিয়ম, িসব্মা ও উপত্যকার পবর্েত অবিস্থত েসরৎ-
শহর, ২০ ৈবৎ-িপেয়ার, িপসগা-প্রান্ত ও ৈবৎ-িযশীেমাৎ; ২১ এবং
সমভূিমেত অবিস্থত সমস্ত নগর ও িহষ্েবােন রাজত্বকারী
ইেমারীয়েদর সীেহান রাজার সমস্ত রাজ্য; েমািশ তােক এবং
িমিদয়েনর েনতােদরেক, অথর্াৎ েসই েদেশ বসবাসকারী ইিব,
েরকম, সুর, হূর ও েরবা নােম সীেহােনর রাজােদরেক আঘাত
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কেরিছেলন। ২২ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা তেরায়াল িদেয় যােদরেক
বধ কেরিছল, তােদর মেধ্য িবেয়ােরর পুত্র ভাববাদী
িবিলয়মেকও বধ কেরিছল। ২৩ আর যদর্ন ও তার সীমা রূেবণ-
সন্তানেদর সীমা িছল; রূেবণ-সন্তানেদর েগাষ্ঠী অনুসাের তােদর
গ্রােমর সেঙ্গ এই সব নগরগুিলও তােদর অিধকার হল। ২৪ আর
েমািশ গাদ-সন্তানেদর েগাষ্ঠী অনুসাের গাদ বংশেক অিধকার
িদেয়িছেলন। ২৫ যােসর ও িগিলয়েদর সমস্ত নগর এবং রব্বার
সামেন অেরােয়র পযর্ন্ত অেম্মান-সন্তানেদর অেধর্ক েদশ তােদর
অঞ্চল হল। ২৬ আর িহষ্েবান েথেক রামৎ-িমস্পী ও বেটানীম
পযর্ন্ত, ২৭ এবং মহনিয়ম েথেক দবীেরর সীমা পযর্ন্ত; আর
িনম্নভূিমেত ৈবৎ-হারম, ৈবৎ-িনম্রা, সুেক্কাৎ, সােফান, িহষ্েবােনর
সীেহান রাজার অবিশষ্ট রাজ্য এবং যদর্ েনর পূবর্ তীর অথর্াৎ
িকেন্নরৎ হ্রেদর প্রান্ত পযর্ন্ত যদর্ন ও তার অঞ্চল। ২৮ গাদ-
সন্তানেদর েগাষ্ঠী অনুসাের তােদর গ্রােমর সেঙ্গ এই সব নগর
তােদর অিধকার হল। ২৯ আর েমািশ মনঃিশর অেধর্ক বংশেক
অিধকার িদেয়িছেলন; তা মনঃিশর-সন্তানেদর অেধর্ক বংেশর
জন্য তােদর েগাষ্ঠী অনুসাের েদওয়া হেয়িছল। ৩০ তােদর সীমা
মহনিয়ম পযর্ন্ত সমস্ত বাশন, বাশেনর রাজা ওেগর সমস্ত রাজ্য ও
বাশেনর যায়ীেরর সমস্ত নগর অথর্াৎ ষাটিট নগর; ৩১ এবং
অেধর্ক িগিলয়দ, অষ্টােরাৎ ও ইিদ্রয়ী, ওেগর বাশেনর রােজ্যর
এই সব নগরগুিল মনঃিশর পুত্র মাখীেরর সন্তানেদর, অথর্াৎ
েগাষ্ঠী অনুসাের মাখীেরর সন্তানেদর অেধর্ক- সংখ্যার অিধকার
হল। ৩২ িযরীেহােত যদর্ েনর পূবর্পাের েমায়ােবর সমভূিমেত েমািশ
এই সব অিধকার অংশ কের িদেয়িছেলন। ৩৩ িকন্তু েলিবর
বংশেক েমািশ েকান অিধকার েদন িন; ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু তােদর অিধকার, েযমন িতিন তােদরেক বেলিছেলন।

িযহূদা সন্তানেদর েদশ িনবর্াচন।

কনান েদেশ ইস্রােয়ল-সন্তানরা এই এই অিধকার
গ্রহণ করল; ইলীয়াসর যাজক ও নূেনর পুত্র িযেহাশূয়

এবং ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বংশগুিলর িপতৃকুলপিতরা এই সব
তােদরেক অংশ কের িদেলন; ২ সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম েযরকম
আেদশ কেরিছেলন, েসই অনুসাের তারা গুিলবােটর মাধ্যেম
সােড় নয় বংেশর অংশ িনধর্ারণ করেলন। ৩ কারণ যদর্ েনর
ওপাের েমািশ আড়াই বংশেক অিধকার িদেয়িছেলন, িকন্তু
েলবীয়েদর েলাকেদর মেধ্য েকান অিধকার েদন িন। ৪ কারণ
েযােষফ-সন্তানরা দইু বংশ হল, মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম; আর
েলবীয়েদরেক েদেশ েকান অংশ েদওয়া েগল না, েকবল বাস
করবার জন্য কতগুিল নগর এবং তােদর পশুপােলর ও তােদর
সম্পিত্তর জন্য েসই সকল নগেরর পশুপালেনর মাঠগুিলও
েদওয়া হল। ৫ সদাপ্রভু েমািশেক েয আেদশ িদেয়িছেলন,
ইস্রােয়ল-সন্তানরা েসই অনুসাের কাজ করল এবং েদশ িবভাগ
কের িনল। ৬ আর িযহূদা-সন্তানরা িগল্গেল িযেহাশূেয়র কােছ
আসল; আর কিনসীয় িযফুিন্নর পুত্র কােলব তােক বলেলন,
"সদাপ্রভু আমার ও েতামার িবষেয় কােদশ-বেণর্েয় ঈশ্বেরর
েলাক েমািশেক েয কথা বেলিছেলন, তা তুিম জােনা। ৭ আমার
চিল্লশ বছর বয়েসর সমেয় সদাপ্রভুর দাস েমািশ েদশ অনুসন্ধান
করেত কােদশ-বেণর্য় েথেক আমােক পািঠেয়িছেলন, আর আিম

সরল মেন তার কােছ সংবাদ এেন িদেয়িছলাম। ৮ আমার েয
ভাইেয়রা আমার সেঙ্গ িগেয়িছল, তারা েলাকেদর হৃদয় [ভেয়]
গিলেয় িদেয়িছল; িকন্তু আিম পুেরাপুিরভােব িনেজর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর অনুগামী িছলাম। ৯ আর েমািশ ওই িদেন শপথ কের
বেলিছেলন, েয জিমর উপের েতামার পা পেড়েছ, েসই জিম
েতামার ও িচরকাল েতামার সন্তানেদর অিধকার হেব; কারণ
তুিম পুেরাপুির আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুসরণ কেরছ। ১০ আর
এখন েদখ, প্রান্তের ইস্রােয়েলর ভ্রমেণর সমেয় যখন সদাপ্রভু
েমািশেক েসই কথা বেলিছেলন, তখন েথেক সদাপ্রভু িনেজর
বাক্য অনুসাের এই পঁয়তািল্লশ বছর আমােক জীিবত েরেখেছন;
আর এখন, েদখ, আজ আমার বয়স পঁচাশী বছর। ১১ েমািশ েয
িদন আমােক পািঠেয়িছেলন, েসই িদন আিম েযমন বলবান
িছলাম, এখন পযর্ন্ত েতমিন আিছ; যুেদ্ধর জন্য এবং বাইের
যাবার ও িভতের আসার জন্য আমার তখন েযমন শিক্ত িছল,
এখনও েসরকম শিক্ত আেছ। ১২ অতএব েসই িদন সদাপ্রভু এই
েয পবর্েতর িবষয় বেলিছেলন, এখন তা আমােক দাও; কারণ
তুিম েসই িদন শুেনিছেল েয, অনাকীেয়রা েসখােন থােক এবং
নগরগুিল বড় ও প্রাচীর িদেয় েঘরা; হয় েতা, সদাপ্রভু আমার
সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেবন, আর আিম সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের
তােদরেক অিধকার েথেক বিঞ্চত করব।" ১৩ তখন িযেহাশূয়
তােক আশীবর্াদ করেলন এবং িযফুিন্নর েছেল কােলবেক
রাজেত্বর জন্য িহেব্রাণ িদেলন। ১৪ এই জন্য আজ পযর্ন্ত িহেব্রাণ
কিনসীয় িযফুিন্নর পুত্র কােলেবর অিধকার রেয়েছ; কারণ িতিন
পুেরাপুিরভােব ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী িছেলন।
১৫ পূবর্কােল িহেব্রােণর নাম িকিরয়ৎ অবর্ [অবর্পুর] িছল; ঐ
অবর্ অনাকীয়েদর মেধ্য মহান িছেলন। পের েদেশ যুদ্ধ েশষ হল।

পের গুিলবাট অনুযায়ী িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
িযহূদা-সন্তানেদর বংেশর অংশ িঠক করা হল;

ইেদােমর সীমা পযর্ন্ত, অথর্াৎ দিক্ষণ িদেক, দিক্ষেণর এেকবাের
েশষ প্রােন্ত, িশন প্রান্তর পযর্ন্ত। ২ আর তােদর দিক্ষণ সীমা
লবণসমুেদ্রর প্রান্ত েথেক অথর্াৎ দিক্ষণ িদেক বঙ্ক েথেক আরম্ভ
হল; ৩ আর তা দিক্ষণ িদেক অক্রব্বীম উপের উেঠ যাওয়ার
রাস্তা িদেয় িসন পযর্ন্ত েগল এবং কােদশ-বেণর্েয়র দিক্ষণ িদক্
হেয় ঊদ্ধর্ গামী হল; পের িহেষ্রােণ িগেয় অদ্দেরর িদেক ঊদ্ধর্ গামী
হেয় কক্কর্ া পযর্ন্ত ঘুের েগল। ৪ পের অেস্মান হেয় িমশেরর েস্রাত
পযর্ন্ত েবর হেয় েগল; আর ঐ সীমার েশষ প্রান্ত সমুেদ্র িছল; এই
েতামােদর দিক্ষণ সীমা হেব। ৫ আর পূবর্ সীমা যদর্ েনর েমাহনা
পযর্ন্ত লবণসমুদ্র। আর উত্তর িদেকর সীমা যদর্ েনর েমাহনায়
িমেশেছ ৬ আর সমুেদ্রর েসই সীমা েথেক ৈবৎ-হগ্লায় উপর িদেয়
িগেয় ৈবৎ-অরাবার উত্তর িদক হেয় েগল, পের েস সীমা রূেবণ-
সন্তান েবাহেনর পাথর পযর্ন্ত উেঠ েগল। ৭ আর েস সীমা আেখার
তলভূিম েথেক দবীেরর িদেক েগল; পের েস্রােতর দিক্ষণ পাের
অদমু্মীেমর উপেরর িদেক যাওয়ার রাস্তার সামেন িগল্গেলর
িদেক মুখ কের উত্তর িদেক েগল ও ঐন্ েশমশ নােম জলাশেয়র
িদেক চেল েগল, আর তার অন্তভাগ ঐন্ েরােগেল িছল। ৮ েস
সীমা িহেন্নাম্-সন্তােনর উপত্যকা িদেয় উেঠ িযবূেষর অথর্াৎ
িযরুশােলেমর দিক্ষণ িদেক েগল; পের ঐ সীমা পিশ্চেম িহেন্নাম
উপত্যকার সামেন যা রফায়ীম উপত্যকার উত্তর প্রােন্ত অবিস্থত
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পবর্ত-চূড়া পযর্ন্ত েগল। ৯ পের ঐ সীমা েসই পবর্ত-চূড়া পযর্ন্ত
িনেপ্তােহর জেলর উনুই পযর্ন্ত িবসৃ্তত হল এবং ইেফ্রাণ পবর্েত
অবিস্থত নগরগুিল পযর্ন্ত েবর হেয় েগল। আর েস সীমা বালা
অথর্াৎ িকিরয়ৎ িযয়ারীম পযর্ন্ত েগল; ১০ পের েস সীমা বালা
েথেক েসয়ীর পবর্ত পযর্ন্ত পিশ্চম িদেক ঘুের িযয়ারীম পবর্েতর
উত্তর প্রান্ত অথর্াৎ কসােলান পযর্ন্ত েগল; পের ৈবৎ-েশমশ েথেক
িনেচর িদেক েনেম এেস িতম্নার কাছ িদেয় েগল। ১১ আর েস
সীমা ইেক্রােণর উত্তর প্রান্ত পযর্ন্ত েগল, পের েস সীমা িশক্কেরাণ
পযর্ন্ত িবসৃ্তত হল এবং বালা পবর্ত হেয় যব্িনেয়েল েগল; ঐ
সীমার অন্তভাগ সমুেদ্র িছল। ১২ আর পিশ্চম সীমা মহাসমুদ্র ও
তার অঞ্চল পযর্ন্ত। িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের িযহূদা-সন্তানেদর
চািরিদেকর সীমা এই। ১৩ আর িযেহাশূেয়র প্রিত সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের িতিন িযহূদা-সন্তানেদর মেধ্য িযফুিন্নর েছেল
কােলেবর অংশ িকিরয়ৎ-অবর্ [অবর্পুর] অথর্াৎ িহেব্রাণ িদেলন,
ঐ অবর্ অনােকর বাবা। ১৪ আর কােলব েসই জায়গা েথেক
অনােকর সন্তানেদরেক, েশশয়, অহীমান ও তল্ময় নােম
অনােকর িতন েছেলেক অিধকার েথেক বিঞ্চত করেলন।
১৫ েসখান েথেক িতিন দবীর িনবাসীেদর িবরুেদ্ধ েগেলন; আেগ
দবীেরর নাম িকিরয়ৎ-েসফর িছল। ১৬ আর কােলব বলেলন,
"েয েকউ িকিরয়ৎ-েসফরেক আক্রমণ কের অিধকার করেব,
তার সেঙ্গ আিম আমার েমেয় অক্ষার িবেয় েদব।" ১৭ আর
কােলেবর ভাই কনেষর েছেল অৎনীেয়ল তা অিধকার করেল
িতিন তার সেঙ্গ তার েমেয় অক্ষার িবেয় িদেলন। ১৮ আর ঐ
কন্যা এেস তার বাবার কােছ একিট জিম চাইেত স্বামীেক বুিদ্ধ
িদল এবং েস তার গাধার িপঠ েথেক নামল; কােলব তােক
বলেলন, "তুিম িক চাও?" ১৯ েস বলল, "আপিন আমােক
একিট উপহার িদন, দিক্ষণ অঞ্চেল অবিস্থত জিম আমােক
িদেয়েছন, জেলর উনুইগুিলও আমােক িদন। তােত িতিন তােক
উপেরর উনুইগুিল ও িনেচর উনুইগুিলও িদেলন। ২০ িনেজেদর
েগাষ্ঠী অনুসাের িযহূদা-সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার।
২১ দিক্ষণ অঞ্চেল ইেদােমর সীমার কােছ িযহূদা-সন্তানেদর
বংেশর প্রােন্ত অবিস্থত নগর কব্েসল, এদর, যাগুর, ২২ কীনা,
দীেমানা, অদাদা, ২৩ েকদশ, হাৎেসার, িযৎনন, ২৪ সীফ, েটলম,
বােলাৎ, ২৫ হাৎেসার-হদত্তা, কিরেয়াৎ-িহেষ্রাণ অথর্াৎ হাৎেসার,
২৬ অমাম, শমা, েমালদা, ২৭ হৎসর-গদ্দা, িহষ্েমান, ৈবৎ-েপলট,
২৮ হৎসর-শূয়াল, েবর-েশবা, িবিষেয়ািথয়া, ২৯ বালা, ইয়ীম,
এৎসম, ৩০ ইল্েতালদ, কসীল, হমর্া, ৩১ িসক্লগ, মদম্ন্না ও
সন্সন্না, ৩২ লবােয়াৎ, িশল্হীম, ঐন ও িরেম্মাণ; িনেজেদর
গ্রােমর সেঙ্গ েমাট উনিত্রশিট নগর। ৩৩ িনম্নভূিমেত ইষ্টােয়াল,
সরা, অশ্না, ৩৪ সােনাহ, ঐন্গন্নীম, তপূহ, ঐনম, ৩৫ যমূর্ৎ,
অদলু্লম, েসােখা, অেসকা, ৩৬ শারিয়ম, অদীথিয়ম, গেদরা ও
গেদেরাথিয়ম; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ েচৗদ্দিট নগর। ৩৭ সনান,
হদাশা, িমগদল্-গাদ, ৩৮ িদিলয়ন, িমস্পী, যেক্তল, ৩৯ লাখীশ,
বস্কৎ, ইেগ্লান, ৪০ কেব্বান, লহমম, িকৎলীশ, ৪১ গেদেরাৎ, ৈবৎ-
দােগান, নয়মা ও মেক্কদা; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ েষালিট নগর।
৪২ িলবনা, এথর, আশন, ৪৩ িযপ্তহ, অশ্না, নৎসীব, ৪৪ িকিয়লা,
অকষীব ও মােরশা; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ নয়িট নগর। ৪৫ ইেক্রাণ
এবং েসখােনর উপনগর ও সমস্ত গ্রামগুিল; ৪৬ ইেক্রাণ েথেক

মহাসমুদ্র পযর্ন্ত অস্েদােদর কােছ সমস্ত স্থান ও গ্রাম।
৪৭ অস্েদাদ, তার উপনগর ও সমস্ত গ্রামগুিল; ঘসা, তার
উপনগর ও সমস্ত গ্রামগুিল; িমশেরর েস্রাত ও মহাসমুদ্র ও তার
সীমা পযর্ন্ত। ৪৮ আর পাহািড় েদেশ শামীর, যত্তীর, েসােখা,
৪৯ দন্না, িকিরয়ৎ-সন্না অথর্াৎ দবীর, ৫০ অনাব, ইিষ্টেমায়, আনীম,
৫১ েগাশন, েহােলান ও গীেলা; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ এগারিট
নগর। ৫২ অরাব, দমূা, ইিশয়ন, ৫৩ যানীম, ৈবৎ-তপূহ, অেফকা,
৫৪ হুমটা, িকিরয়ৎ-অবর্ অথর্াৎ িহেব্রাণ ও সীেয়ার; তােদর গ্রােমর
সেঙ্গ নয়িট নগর। ৫৫ মােয়ান, কিমর্ল, সীফ, যুটা, ৫৬ িযিষ্রেয়ল,
যক্িদয়াম, সােনাহ, ৫৭ কিয়ন, িগিবয়া ও িতম্না; তােদর গ্রােমর
সেঙ্গ দশিট নগর। ৫৮ হল্হূল, ৈবৎ-সূর, গেদার, ৫৯ মারৎ, ৈবৎ-
অেনাৎ ও ইল্তেকান; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ ছয়িট নগর।
৬০ িকিরয়ৎ-বাল অথর্াৎ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম ও রব্বা; তােদর
গ্রােমর সেঙ্গ দইুিট নগর। ৬১ প্রান্তের ৈবৎ-অরাবা, িমদ্দীন,
সকাখা, ৬২ িনব্শন, লবন-নগর ও ঐন্-গদী; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ
ছয়িট নগর। ৬৩ িকন্তু িযহূদা-সন্তােনরা িযরুশােলেম বসবাসকারী
িযবূষীয়েদরেক অিধকার েথেক বিঞ্চত করেত পারল না;
িযবূিষেয়রা আজও িযহূদা-সন্তানেদর সেঙ্গ িযরূশােলেম বাস
করেছ।

েযােষেফর সন্তানেদর মেধ্য েদশ বণ্টন।

আর গুিলবঁােটর মাধ্যেম েযােষেফর সন্তানেদর অংশ
িযরীেহার কােছ যদর্ন, অথর্াৎ পূবর্ িদেকর িযরীেহার

জল পযর্ন্ত, িযরীেহা েথেক পাবর্ত্য েদশ িদেয় ঊদ্ধর্ গামী মরুভূিম
িদেয় ৈবেথেল েগল; ২ আর ৈবেথল েথেক লূেস েগল এবং েসই
জায়গা েথেক অকর্ীয়েদর সীমা পযর্ন্ত অটােরােত েগল। ৩ আর
পিশ্চম িদেক যফ্েলটীয়েদর সীমার িদেক িনেচ ৈবৎ-েহােরােণর
সীমা পযর্ন্ত, েগষর পযর্ন্ত েগল এবং তার েশষ সীমানা সমুেদ্র
িছল। ৪ এইভােব েযােষেফর সন্তােনরা মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম তঁােদর
িনেজর িনেজর অিধকার গ্রহণ করল। ৫ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী
অনুসাের ইফ্রিয়ম-সন্তানেদর সীমা এই; পূবর্ িদেক উপেরর ৈবৎ-
েহােরাণ পযর্ন্ত অটােরাৎ-অদ্দর তঁােদর অিধকােরর সীমা হল;
৬ পের ঐ সীমা পিশ্চম িদেক িমক্মথেতর উত্তের িবসৃ্তত হল;
পের েস সীমা পূব্বর্ িদেক ঘুের তানৎ-শীেলা পযর্ন্ত িগেয় তার
কাছ িদেয় যােনােহর পূবর্ িদেক েগল। ৭ পের যােনাহ েথেক
অটােরাৎ ও নারঃ হেয় িযরীেহা পযর্ন্ত িগেয় যদর্ েন িমেশেছ।
৮ পের েস সীমা তপূহ েথেক পিশ্চম িদক হেয় কান্না েস্রােত েগল
ও তার সীমান্তভাগ সমুেদ্র িছল। িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের
ইফ্রিয়ম-সন্তােনরা তঁােদর বংেশর এই অিধকার েপল। ৯ এছাড়া
মনঃিশ-সন্তানেদর অিধকােরর মেধ্য ইফ্রিয়ম-সন্তানেদর জন্য
আলাদা কের রাখা অেনক শহর ও তােদর গ্রামগুিলও িছল।
১০ িকন্ত তারা েগষরবাসী কনানীয়েদর তািড়েয় িদল না, িকন্তু
কনানীেয়রা আজ পযর্ন্ত ইফ্রিয়েমর মেধ্য বাস করেত থাকল
এবং তােদর অধীেন দাস হেয় থাকল।

আর গুিলবঁােটর মাধ্যেম মনঃিশ বংেশর অংশ িঠক
করা হল, েস েযােষেফর বড় েছেল। িকন্তু িগিলয়েদর

িপতা, অথর্াৎ মনঃিশর বড় েছেল মাখীর েযাদ্ধা বেল িগিলয়দ ও
বাশন েপেয়িছল। ২ আর [ঐ অংশ] িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী
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অনুসাের মনঃিশর অন্য অন্য সন্তানেদর হল; তারা এই এই,
অবীেয়ষেরর সন্তােনরা, েহলেকর সন্তােনরা, অস্রীেয়েলর
সন্তােনরা, েশখেমর সন্তােনরা, েহফেরর সন্তােনরা ও শমীদার
সন্তােনরা; এরা িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের েযােষেফর
সন্তান, মনঃিশর পুত্রসন্তান। ৩ িকন্তু মনঃিশর সন্তান মাখীেরর
সন্তান িগিলয়েদর সন্তান েহফেরর েছেল সল্ফােদর েকান েছেল
িছল না; শুধু কতগুিল েমেয় িছল; তার েমেয়েদর নাম মহলা,
েনায়া, হগ্লা, িমল্কা ও িতসর্া। ৪ তারা ইলীয়াসর যাজেকর, নূেনর
েছেল িযেহাশূেয়র সামেন ও েনতােদর সামেন এেস বলল,
"আমােদর ভাইেদর অিধকােরর মেধ্য আমােদর এক অংশ িদেত
সদাপ্রভু েমািশেক আেদশ কেরিছেলন।" অতএব সদাপ্রভুর
আেদশ অনুসাের িতিন তােদর বাবার ভাইেদর মেধ্য তােদরেক
এক অিধকার িদেলন। ৫ তােত যদর্ েনর অন্য পােড় িগিলয়দ ও
বাশন েদশ ছাড়াও মনঃিশর িদেক দশ ভাগ পড়ল; ৬ কারণ
মনঃিশর েছেলেদর মেধ্য তার েমেয়েদরও অিধকার িছল এবং
মনঃিশর অবিশষ্ট েছেলরা িগিলয়দ েদশ েপল। ৭ মনঃিশর সীমা
আেশর েথেক িশিখেমর সামেন িমক্মথৎ পযর্ন্ত িছল; পের ঐ
সীমা দিক্ষণ িদেক ঐন্-তপূেহ বসবাসকারীেদর সীমানা পযর্ন্ত
েগল। ৮ মনঃিশ তপূহ েদশ েপল, িকন্তু মনঃিশর সীমানায় তপূহ
[নগর] ইফ্রিয়ম-সন্তানেদর অিধকার হল; ৯ ঐ সীমা কান্না েস্রাত
পযর্ন্ত, েস্রােতর দিক্ষণ তীের েনেম েগল; মনঃিশর নগরগুিলর
মেধ্য অবিস্থত এই নগরগুিল ইফ্রিয়েমর িছল; মনঃিশর সীমা
েস্রােতর উত্তরিদেক িছল এবং তার েশষ সীমানা সমুেদ্র িছল।
১০ দিক্ষণ িদেক ইফ্রিয়েমর ও উত্তরিদেক মনঃিশর অিধকার
িছল এবং সমুদ্র তার সীমা িছল; তারা উত্তর িদেক আেশেরর ও
পূবর্ িদেক ইশাখেরর পােশ িছল। ১১ আর ইষাখেরর ও আেশেরর
মেধ্য অবিস্থত উপনগরগুিলর সেঙ্গ ৈবৎ-শান ও এর
উপনগরগুিলর সেঙ্গ িযব্িলয়ম ও এর উপনগরগুিলর সেঙ্গ
েদার-িনবাসীরা এবং এর উপনগরগুিলর সেঙ্গ ঐন্-েদার-
িনবাসীরা ও এর উপনগরগুিলর সেঙ্গ তানক-িনবাসীরা ও এর
উপনগরগুিলর সেঙ্গ মিগেদ্দািনবাসীরা, এই িতনিট পাহােড়
মনঃিশর অিধকার িছল। ১২ তবুও মনঃিশ-সন্তােনরা েসই সমস্ত
নগেরর অিধবাসীেদর অিধকার েথেক বিঞ্চত করেত পারল না;
কারণ কনানীেয়রা েসই েদেশ বাস করার জন্য দঢ়ৃ সঙ্কল্প িছল।
১৩ পের ইস্রােয়ল-সন্তােনরা যখন শিক্তশালী হেয় উঠল, তখন
কনানীয়েদর তােদর দাস করল, িকন্তু সম্পূণর্ভােব অিধকার
েথেক বিঞ্চত করল না। ১৪ পের েযােষেফর সন্তােনরা
িযেহাশূয়েক বলল, "আপিন অিধকার করার জন্য আমােদরেক
এক অংশ ও এক ভাগ েকন িদেলন? এখনও পযর্ন্ত সদাপ্রভু
আমােক আশীবর্াদ করােত আিম বড় জািত হেয়িছ।"
১৫ িযেহাশূয় তােদরেক বলেলন, "যিদ তুিম বড় জািত হেয় থাক,
তেব ঐ জঙ্গেলর িদেক উেঠ যাও; ঐ জায়গায় পিরষীয়েদর ও
রফায়ীয়েদর েদেশ িনেজেদর জন্য বন েকেট েফল, কারণ
পাবর্ত্য ইফ্রিয়ম প্রেদশ েতামার পেক্ষ সঙ্কীণর্। ১৬ েযােষেফর
সন্তানরা বলল, "এই পাবর্ত্য েদশ আমােদর জন্য যেথষ্ট নয় এবং
েয সমস্ত কনানীয় উপত্যকায় বাস কের, িবেশষভােব ৈবৎ-শােন
ও েসই জায়গার নগরগুিলেত এবং িযিষ্রেয়ল উপত্যকায় বাস
কের, তােদর েলাহার রথ আেছ।" ১৭ তখন িযেহাশূয় েযােষেফর

েগাষ্ঠীেক অথর্াৎ ইফ্রিয়ম ও মনঃিশেক বলেলন, "তুিম বড় জািত,
েতামার ক্ষমতাও অেনক েবিশ; তুিম শুধুমাত্র একিট অংশই
পােব না; ১৮ িকন্তু পাবর্ত্য অঞ্চলও েতামার হেব; যিদও েসটা
গােছ পিরপূণর্, িকন্তু েসই বন েকেট েফলেল তার নীেচর ভাগ
েতামার হেব; কারণ কনানীয়েদর েলাহার রথ থাকেলও এবং
তারা শিক্তশালী হেলও তুিম তােদরেক অিধকার েথেক বিঞ্চত
করেব।

শীেলােত সমাগম-তা াবু স্থাপন ও েগাষ্ঠীেদর মেধ্য েদশ
িবভাগ।

পের ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী শীেলােত
সমেবত হেয় েসই জায়গায় সমাগম-তঁাবু স্থাপন

করল; েদশ তােদর কােছ পরািজত হেয়িছল। ২ ঐ সমেয়
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য সাত বংশ অবিশষ্ট িছল, যারা
িনেজেদর অিধকার ভাগ কের েনয় িন। ৩ িযেহাশূয় ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর বলেলন, "েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন, েসই েদেশ িগেয় তা অিধকার
করেত েতামরা আর কত িদন েদির করেব? ৪ েতামরা িনেজেদর
এক একিট বংেশর মেধ্য েথেক িতনজন কের দাও; আিম
তােদরেক পাঠাব, তারা উেঠ েদেশর সমস্ত জায়গা ঘুের েদখেব
এবং প্রেত্যেকর অিধকার অনুসাের তার বণর্না িলেখ িনেয়
আমার কােছ িফের আসেব। ৫ তারা তা সাত ভােগ ভাগ করেব;
দিক্ষণ িদেক িযহূদা তােদর সীমােত থাকেব এবং উত্তর িদেক
েযােষেফর েগাষ্ঠী তােদর সীমােত থাকেব। ৬ েতামরা েদশিটেক
সাত অংেশ ভাগ কের তার বণর্না িলেখ আমার কােছ আনেব;
আিম এই জায়গায় আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন েতামােদর
জন্য গুিলবঁাট করব। ৭ কারণ েতামােদর মেধ্য েলবীয়েদর েকান
অংশ েনই, কারণ সদাপ্রভুর যাজকত্বপদ তােদর অিধকার; আর
গাদ ও রূেবণ এবং মনঃিশর অেধর্ক বংশ যদর্ েনর পূবর্ পাের যা
সদাপ্রভুর দাস েমািশর েদওয়া অিধকার তারা েপেয়েছ।" ৮ পের
েসই েলােকরা উেঠ চেল েগল; আর যারা েসই েদেশর বণর্না
িলখেত েগল, িযেহাশূয় তােদরেক এই আেদশ িদেলন, "েতামরা
িগেয় েদেশর সমস্ত জায়গা ঘুের েদেশর বণর্না িলেখ িনেয় আমার
কােছ িফের এস; তােত আিম এই শীেলােত সদাপ্রভুর সামেন
েতামােদর জন্য গুিলবঁাট করব।" ৯ পের ঐ েলােকরা িগেয়
েদেশর সমস্ত জায়গা ঘুের েদখল এবং নগর অনুযায়ী সাত অংশ
কের বইেত তার বণর্না িলখল; পের শীেলােত অবিস্থত িশিবের
িযেহাশূেয়র কােছ িফের েগল। ১০ আর িযেহাশূয় শীেলােত
সদাপ্রভুর সামেন তােদর জন্য গুিলবঁাট করেলন; িযেহাশূয় েসই
জায়গায় ইস্রােয়ল-সন্তানেদর িবভাগ অনুসাের েদশ তােদরেক
ভাগ কের িদেলন। ১১ আর গুিলবঁাট অনুযায়ী এক অংশ
িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের িবন্যামীন-সন্তানেদর বংেশর নােম
উঠল। গুিলবঁােট িনিদর্ ষ্ট তােদর সীমা িযহূদা-সন্তানেদর ও
েযােষেফর-সন্তানেদর মেধ্য হল। ১২ তােদর উত্তর িদেকর সীমা
যদর্ন েথেক িযরীেহার উত্তর িদক িদেয় েগল, পের পাবর্ত্য
প্রেদেশর মধ্য িদেয় পিশ্চম িদেক ৈবৎ-আবেনর মরুভূিম পযর্ন্ত
েগল। ১৩ েসখান েথেক ঐ সীমা লূেস, দিক্ষেণ লূেসর িদেক
অথর্াৎ ৈবেথেলর প্রান্ত পযর্ন্ত েগল এবং িনেচর ৈবৎ-েহােরােণর
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দিক্ষেণ অবিস্থত পবর্ত িদেয় অটােরাৎ-অদ্দেরর িদেক েনেম
েগল। ১৪ েসখান েথেক ঐ সীমা িফের পিশ্চম িদেক, ৈবৎ-
েহােরােণর দিক্ষেণ অবিস্থত পবর্ত েথেক দিক্ষণ িদেক েগল; আর
িযহূদা-সন্তানেদর িকিরয়ৎ বাল অথর্াৎ যার নাম িকিরয়ৎ-
িযয়ারীম েসই নগর পযর্ন্ত েগল; এিট পিশ্চম িদেক। ১৫ আর
দিক্ষণ িদেক িকিরয়ৎ-িযরারীেমর প্রান্ত েথেক আরম্ভ হল এবং
েস সীমা পিশ্চম িদেক বার হেয় িনেপ্তােহর জেলর উনুই পযর্ন্ত
েগল। ১৬ আর ঐ সীমা িহেম্নাম সন্তােনর উপত্যকার সামেন
অবিস্থত ও রফায়ীম তলভূিমর উত্তর িদেকর পবর্েতর প্রান্ত পযর্ন্ত
েনেম েগল এবং িহেম্নােমর উপত্যকায়, িযবূেষর দিক্ষণ প্রােন্ত
েনেম এেস ঐন্-েরােগেল েগল। ১৭ আর উত্তরিদেক িফের ঐন্-
েশমেশ েগল এবং অদমু্মীম উপের উেঠ যাওয়ার পেথর সামেন
অবিস্থত গলীেলােতর েথেক বার হেয় রূেবণ-সন্তান েবাহেনর
পাথর পযর্ন্ত েনেম েগল। ১৮ আর উত্তর িদেক অরাবা তলভূিমর
পাশ িদেয় িগেয় অরাবা তলভূিমেত েনেম েগল। ১৯ আর ঐ সীমা
উত্তর িদেক ৈবৎ-হগ্লার প্রান্ত পযর্ন্ত েগল; যদর্ েনর দিক্ষণ প্রােন্তর
লবণ-সমুেদ্রর উত্তর খাড়ী েসই সীমার প্রান্ত িছল; তা দিক্ষণ
সীমা। ২০ আর পূবর্ িদেক যদর্ন তার সীমা িছল। চািরিদেক তার
সীমা অনুসাের, িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের, িবন্যামীন-
সন্তানেদর এই অিধকার িছল। ২১ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী
অনুসাের িবন্যামীন-সন্তানেদর বংেশর নগর িযরীেহা, ৈবৎ-হগ্লা,
এমক-কিশশ, ২২ ৈবৎ-অরাবা, সমারিয়ম, ৈবেথল, ২৩ অব্বীম,
পারা অফ্রা, ২৪ কফর-অেম্নানী, অফ্িন ও েগবা; তােদর গ্রােমর
সেঙ্গ বারিট নগর িছল। ২৫ িগিবেয়ান, রামা, েবেরাৎ, ২৬ িমস্পী,
কফীরা, েমাৎসা, ২৭ েরকম, িযেপর্ল, তরলা, ২৮ েসলা, এলফ,
িযবূষ অথর্াৎ িযরূশােলম, িগিবয়াৎ ও িকিরয়ৎ, তােদর গ্রােমর
সেঙ্গ েচৗদ্দিট নগর। িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের িবন্যামীন-
সন্তানেদর এই অিধকার।

আর গুিলবঁাট অনুযায়ী িদ্বতীয় অংশ িশিমেয়ােনর
নােম, িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের িশিমেয়ান-

সন্তানেদর বংেশর নােম উঠল; তােদর অিধকার িযহূদা-
সন্তানেদর অিধকােরর মেধ্য হল। ২ তােদর অিধকার হল েবর-
েশবা, (বা েশবা)। েমালাদা, ৩ হৎসর-শূয়াল, বালা, এৎসম,
৪ ইল্েতালদ, বথুল, হমর্া, ৫ িসক্লগ, ৈবৎ-মকর্ ােবাৎ, হৎসর-সুষা,
৬ ৈবৎ-লবােয়াৎ ও শারূহণ; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ েতরিট নগর।
৭ ঐন, িরেম্মাণ, এথর ও আশন; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ চারিট
নগর। ৮ আর বালৎ-েবর, [অথর্াৎ] দিক্ষণ েদেশর রামা পযর্ন্ত
েসই সমস্ত নগেরর চািরিদেকর সমস্ত গ্রাম। িনেজর িনেজর
েগাষ্ঠী অনুসাের িশিমেয়ান-সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার।
৯ িশিমেয়ান-সন্তানেদর অিধকার িযহূদা-সন্তানেদর অিধকােরর
এক ভাগ িছল, কারণ িযহূদা-সন্তানেদর অংশ তােদর
প্রেয়াজেনর অেপক্ষা েবিশ িছল; অতএব িশিমেয়ান-সন্তানেদর
তােদর অিধকােরর মেধ্য অিধকার েপল। ১০ পের গুিলবঁাট
অনুযায়ী তৃতীয় অংশ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের সবূলূন-
সন্তানেদর নােম উঠল; সারীদ পযর্ন্ত তােদর অিধকােরর সীমা
হল। ১১ তােদর সীমা পিশ্চম িদেক অথর্াৎ মারালায় উেঠ েগল
এবং দেব্বশৎ পযর্ন্ত েগল, যিক্নয়ােমর সামেন েস্রাত পযর্ন্ত েগল।
১২ আর সারীদ হেত পূবর্ িদেক, সূযর্্য উদেয়র িদেক, িফের

িকশ্েলাৎ-তােবােরর সীমা পযর্ন্ত েগল; পের দাবরৎ পযর্ন্ত েবর
হেয় যািফেয় উেঠ েগল। ১৩ আর েসই জায়গা েথেক পূবর্ িদেক,
সূযর্্য উদেয়র িদেক, হেয় গাৎ-েহফর িদেয় এৎ-কাৎসীন পযর্ন্ত
েগল এবং েনেয়র িদেক িবসৃ্তত িরেম্মােণ েগল। ১৪ আর ঐ সীমা
হন্নােথােনর উত্তর িদেক তা েবষ্টন করল, আর িযপ্তেহল উপত্যকা
পযর্ন্ত েগল। ১৫ আর কটৎ, নহলাল, িশেম্রাণ, িযদালা ও
ৈবৎেলহম; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ বারিট নগর। ১৬ িনেজর িনেজর
েগাষ্ঠী অনুসাের সবূলূন-সন্তানেদর এই অিধকার; তােদর গ্রােমর
সেঙ্গ এই সব নগরগুিল। ১৭ পের গুিলবঁাট অনুযায়ী চতুথর্ অংশ
ইষাখেরর নােম, িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের ইষাখর-
সন্তানেদর নােম উঠল। ১৮ িযিষ্রেয়ল, কসুেল্লাৎ, শূেনম,
১৯ হফারিয়ম, শীেয়ান, অনহরৎ, ২০ রব্বীৎ, িকিশেয়ান, এবস,
২১ েরমৎ, ঐন্-গন্নীম, ঐন্-হদ্দা ও ৈবৎ-পৎেসস তােদর অিধকার
হল। ২২ আর েসই সীমা তােবার, শহৎসূমা ও ৈবৎ-েশমশ পযর্ন্ত
েগল, আর যদর্ন তােদর সীমার প্রান্ত হল; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ
েষালিট নগর। ২৩ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের ইষাখর-
সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ এই সব
নগরগুিল। ২৪ পের গুিলবঁাট অনুযায়ী পঞ্চম অংশ িনেজর
িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের আেশর-সন্তানেদর নােম উঠল।
২৫ তােদর সীমা িহল্কৎ, হলী, েবটন, অক্ষফ, ২৬ অলেম্মলক,
অমাদ, িমশাল এবং পিশ্চমিদেক কিমর্ল ও শীেহার-িলব্নৎ পযর্ন্ত
েগল। ২৭ আর সূেযর্্যাদয় িদেক ৈবৎ-দােগােনর অিভমুেখ ঘুের
সবূলূন ও উত্তরিদেক িষপ্তেহল উপত্যকা, ৈবৎ-এমক ও ন্যীেয়ল
পযর্ন্ত েগল, পের বঁা িদেক কাবূেল ২৮ এবং এেব্রােণ, রেহােব,
হেম্মােন ও কান্নােত এবং মহাসীেদান পযর্ন্ত েগল। ২৯ পের েস
সীমা ঘুের রামায় ও প্রাচীর েবিষ্টত েসার নগের েগল, পের েস
সীমা ঘুের েহাষােত েগল এবং অকষীয় প্রেদেশর সমুদ্রতীের,
৩০ আর উম্মা, অেফক ও রেহাব তার প্রান্ত হল; তােদর
গ্রামগুিলর সেঙ্গ বাইশিট নগর। ৩১ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী
অনুসাের আেশর-সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার; তােদর
গ্রােমর সেঙ্গ এই সব নগরগুিল। ৩২ পের গুিলবঁাট অনুযায়ী ষষ্ঠ
অংশ নপ্তািল-সন্তানেদর নােম, িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের
নপ্তািল-সন্তানেদর নােম উঠল। ৩৩ তােদর সীমা েহলফ অবিধ,
সানন্নীেমর অেলান বৃক্ষ পযর্ন্ত, অদামী-েনকব ও যব্িনেয়ল িদেয়
লকু্কম পযর্ন্ত েগল ও তার েশষভাগ যদর্ েন িছল। ৩৪ আর ঐ সীমা
পিশ্চম িদেক িফের অস্েনাৎ-তােবার পযর্ন্ত েগল এবং েসখান
িদেয় হুেক্কাক পযর্ন্ত েগল; আর দিক্ষেণ সবূলূন পযর্ন্ত ও পিশ্চেম
আেশর পযর্ন্ত ও সূযর্্য উদেয়র িদেক যদর্ েনর কােছ িযহূদা পযর্ন্ত
েগল। ৩৫ আর েদওয়ােল েঘরা নগর িসদ্দীম, েসর, হম্মৎ, রক্কৎ,
িকেন্নরৎ, ৩৬ অদামা, রামা, হাৎেসার, ৩৭ েকদশ, ইিদ্রয়ী, ঐন্-
হাৎেসার, ৩৮ িযেরাণ, িমগদল-এল, েহােরম, ৈবৎ-অনাৎ ও ৈবৎ-
েশমশ; তােদর গ্রােমর সেঙ্গ ঊিনশিট নগর। ৩৯ িনেজর িনেজর
েগাষ্ঠী অনুসাের নপ্তািল-সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার; তােদর
গ্রােমর সেঙ্গ এই সব নগরগুিল। ৪০ পের গুিলবঁাট অনুযায়ী
সপ্তম অংশ িনেজর িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের দান-সন্তানেদর নােম
উঠল। ৪১ তােদর অিধকােরর সীমা সরা, ইষ্টােয়াল, ঈর-েশমশ,
৪২ শালবীন, অয়ােলান, িযৎলা, ৪৩ এেলান, িতম্না, ইেক্রাণ,
৪৪ ইল্তকী, িগব্বেথান, বালৎ, ৪৫ িযহূদ, বেন-বরক, গাৎ-
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িরেম্মাণ, ৪৬ েময়েকর্ ান, রেক্কান ও যােফার সামেনর অঞ্চল।
৪৭ আর দান-সন্তানেদর সীমা েসই সমস্ত স্থান অিতক্রম করল;
কারণ দান-সন্তােনরা েলশম নগেরর িবরুেদ্ধ িগেয় যুদ্ধ করল
এবং তা অিধকার কের তেরায়াল িদেয় আক্রমণ করল এবং
অিধকােরর সেঙ্গ তার মেধ্য বাস করল এবং িনেজেদর পূবর্পুরুষ
দােনর নাম অনুসাের েলশেমর নাম দান রাখল। ৪৮ িনেজর
িনেজর েগাষ্ঠী অনুসাের দান-সন্তানেদর বংেশর এই অিধকার;
তােদর গ্রােমর সেঙ্গ এই সব নগরগুিল। ৪৯ এইভােব িনেজর
িনেজর সীমা অনুসাের অিধকােরর জন্য তারা েদশ িবভােগর
কাজ েশষ করল; আর ইস্রােয়ল-সন্তানরা তােদর মেধ্য নূেনর
পুত্র িযেহাশূয়েক এক অিধকার িদল। ৫০ তারা সদাপ্রভুর বাক্য
অনুসাের িতিন েয নগর েচেয়িছেলন অথর্াৎ পাহািড় অঞ্চল
ইফ্রিয়ম প্রেদেশ িতম্নৎ-েসরহ তঁােক িদল; তােত িতিন ঐ নগর
িনমর্াণ কের েসখােন বাস করেলন। ৫১ এই সমস্ত অিধকার
ইলীয়াসর যাজক, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় ও ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
বংেশর সমস্ত িপতৃকুলপিতেদর শীেলােত সদাপ্রভুর সামেন
সমাগম-তঁাবুর দরজার কােছ গুিলবঁােটর মাধ্যেম িদেলন।
এইভােব তঁারা েদশ ভােগর কাজ েশষ করেলন।

ছয়িট আশ্রয় নগর িনণর্য়।

পের সদাপ্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, ২ "তুিম
ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক বল; আিম েমািশর মাধ্যেম

েতামােদর কােছ েয সমস্ত নগেরর কথা বেলিছ, েতামরা
েতামােদর জন্য েসই সমস্ত আশ্রয়-নগর িনিদর্ ষ্ট কর। ৩ তােত েয
ব্যিক্ত অিনচ্ছাকৃতভােব ও অজােন্ত কাউেক হত্যা কের, েসই
হত্যাকারী েসখােন পালােত পারেব এবং েসই নগরগুিল রেক্তর
প্রিতেশাধদাতা েথেক েতামােদর রক্ষার স্থান হেব। ৪ আর েস তার
মেধ্য েকান এক নগের পািলেয় যােব এবং নগেরর দরজার
প্রেবশ স্থােন দঁািড়েয় নগেরর প্রাচীনেদর কােছ তার কথা বলেব;
পের তারা নগেরর মেধ্য তােদর কােছ তােক িনেয় এেস তােদর
মেধ্য বাস করেত স্থান েদেব। ৫ আর রেক্তর প্রিতেশাধদাতা
েদৗেড় তার িপছেন এেল তারা তার হােত েসই হত্যাকারীেক
সমপর্ণ করেব না; কারণ েস অজােন্ত তার প্রিতেবশীেক আঘাত
কেরিছল, েস আেগ তােক ঘৃণা কের িন। ৬ অতএব যতক্ষণ না
েস িবচােরর জন্য মণ্ডলীর সামেন দঁাড়ায় এবং েসই সমেয়র
মহাযাজেকর মৃতু্য না হয়, ততিদন েস ঐ নগের বাস করেব; পের
েসই হত্যাকারী তার নগের ও তার বািড়েত, েয নগর েথেক েস
পািলেয় এেসিছল, েসই স্থােন িফের যােব।" ৭ তােত তারা
নপ্তািলর পাহািড় অঞ্চেলর গালীেলর েকদশ, ইফ্রিয়েমর পাহািড়
অঞ্চেলর িশিখম ও িযহূদার পাহািড় অঞ্চেলর িকিরয়ৎ-অবর্
অথর্াৎ িহেব্রাণ আলাদা করল। ৮ আর িযরীেহার কােছ যদর্ েনর
পূবর্পাের তারা রূেবণ বংেশর অিধকার েথেক সমভূিমর
মরুভূিমেত অবিস্থত েবৎসর ও গাদ বংেশর অিধকার েথেক
িগিলয়েদ অবিস্থত রােমাৎ ও মনঃিশ বংেশর অিধকার েথেক
বাশেন অবিস্থত েগালন িনণর্য় করল। ৯ েকউ অিনচ্ছাকৃতভােব
মানুষ হত্যা করেল, যতক্ষণ না মণ্ডলীর সামেন দঁাড়ায়, ততিদন
েযন েসই স্থােন পািলেয় েযেত পাের ও রেক্তর প্রিতেশাধদাতার
হােত না মের, এই জন্য সমস্ত ইস্রােয়ল-সন্তানেদর জন্য ও তােদর

মেধ্য বসবাসকারী িবেদশীেদর জন্য এই সমস্ত নগর িনিদর্ ষ্ট করা
হল।

েলবীয়েদর প্রাপ্য নগরগুিল।

পের েলবীয়েদর িপতৃকুলপিতরা ইলীয়াসর যাজেকর,
নূেনর পুত্র িযেহাশূেয়র ও ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বংশ

সকেলর িপতৃকুলপিতেদর কােছ েগেলন, ২ ও কনান েদেশর
শীেলােত তঁােদরেক বলেলন, "আমােদর বসবাস করার জন্য
নগর ও পশুপােলর জন্য মাঠ েদওয়ার আেদশ সদাপ্রভু েমািশর
মাধ্যেম িদেয়িছেলন।" ৩ তােত সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের
ইস্রােয়ল-সন্তানরা িনেজেদর অিধকার েথেক েলবীয়েদর এই এই
নগর ও েসগুিলর মাঠও িদল; ৪ কহাতীয় েগাষ্ঠীেদর নােম গুিল
উঠল; তােত েলবীয়েদর মেধ্য হােরাণ যাজেকর সন্তানরা
গুিলবঁােটর মাধ্যেম িযহূদা বংশ, িশিমেয়ানীয়েদর বংশ ও
িবন্যামীন বংশ েথেক েতরিট নগর েপল। ৫ আর কহােতর
অবিশষ্ট সন্তােনরা গুিলবঁােটর মাধ্যেম ইফ্রিয়ম বংেশর েগাষ্ঠীর
কাছ েথেক এবং দান বংশ ও মনঃিশর অেধর্ক বংশ েথেক দশিট
নগর েপল। ৬ আর েগেশর্ান-সন্তােনরা গুিলবঁােটর মাধ্যেম
ইষাখর বংেশর েগাষ্ঠীর কাছ েথেক এবং আেশর বংশ, নপ্তািল
বংশ ও বাশেন অবিস্থত মনঃিশর অেধর্ক বংশ েথেক েতরিট
নগর েপল। ৭ আর মরাির-সন্তােনরা িনেজেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
রূেবণ বংশ, গাদ বংশ ও সবূলূন বংশ েথেক বারিট নগর েপল।
৮ এইভােব ইস্রােয়ল-সন্তােনরা গুিলবঁাট কের েলবীয়েদর এই সব
নগর ও েসগুিলর মাঠও িদল, েযমন সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম
আেদশ িদেয়িছেলন। ৯ তারা িযহূদা-সন্তানেদর বংেশর ও
িশিমেয়ান-সন্তানেদর বংেশর অিধকার েথেক এই এই নােমর
নগর িদল। ১০ েলবীর সন্তান কহাতীয় েগাষ্ঠীেদর মধ্যবত্তর্ী
হােরাণ-সন্তানেদর েস সমস্ত হল; কারণ তােদর নােম প্রথম গুিল
উঠল। ১১ তার ফেল তারা অনােকর িপতা অেবর্র িকিরয়ৎ-অবর্,
অথর্াৎ পাহািড় অঞ্চল িযহূদা প্রেদেশর িহেব্রাণ ও তার
চািরিদেকর মাঠ তােদরেক িদল। ১২ িকন্তু ঐ নগেরর েক্ষত ও
সমস্ত গ্রাম তারা অিধকার করার জন্য িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক
িদল। ১৩ তারা হােরাণ যাজেকর সন্তানেদরেক মাঠগুিলর সেঙ্গ
হত্যাকারীেদর আশ্রয়-নগর িহেব্রাণ িদল এবং পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ িলব্না, ১৪ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ যত্তীর,
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ইিষ্টেমায়, ১৫ পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ েহােলান, পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ দবীর,
১৬ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ঐন, পশুপালেনর মাঠগুিলর
সেঙ্গ যুটা ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ৈবৎ-েশমশ, ঐ দইু
বংেশর অিধকার েথেক এই নয়িট নগর িদল। ১৭ আর িবন্যামীন
বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ িগিবেয়ান,
১৮ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ েগবা, পশুপালেনর মাঠগুিলর
সেঙ্গ অনােথর্াৎ ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ অল্েমান, এই
চারিট নগর িদল। ১৯ েমাট পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ েতরিট
নগর হােরাণ-সন্তান যাজকেদর অিধকার হল। ২০ আর কহােতর
অবিশষ্ট সন্তানেদর অথর্াৎ কহাৎ-সন্তান েলবীয়েদর সমস্ত েগাষ্ঠী
ইফ্রিয়ম বংেশর অিধকার েথেক িনেজেদর অিধকােরর জন্য
নগর েপল। ২১ এবং হত্যাকারীর আশ্রয়-নগর পাহািড় অঞ্চেলর
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ইফ্রিয়ম প্রেদেশর িশিখম ও তার পশুপালেনর মাঠগুিল এবং
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ েগষর; ২২ ও পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ িকব্সিয়ম ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ৈবৎ-
েহােরাণ; এই চারিট নগর তারা তােদরেক িদল। ২৩ আর দান
বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ইল্তকী,
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ িগব্বেথান, ২৪ পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ অয়ােলান ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ গাৎ-
িরেম্মাণ, এই চারিট নগর িদল। ২৫ আর মনঃিশর অেধর্ক বংেশর
অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ তানক ও
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ গাৎ-িরেম্মাণ, এই দইুিট নগর িদল।
২৬ কহােতর অবিশষ্ট সন্তানেদর েগাষ্ঠীগুিলর জন্য েমাট
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ এই দশিট নগর িদল। ২৭ পের
তারা েলবীয়েদর েগাষ্ঠীগুিলর মেধ্য েগেশর্ান-সন্তানেদর মনঃিশর
অেধর্ক বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ
হত্যাকারীর আশ্রয়-নগর বাশেনর েগালন এবং পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ বীষ্টরা, এই দইুিট নগর িদল। ২৮ আর ইসাখর
বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ িকিশেয়ান,
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ দাবরৎ, ২৯ পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ যমূর্ৎ ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ ঐন্-
গন্নীম; এই চািরিট নগর িদল। ৩০ আর আেশর বংেশর অিধকার
েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ িমশাল, পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ আেব্দান, ৩১ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ
িহল্কৎ ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ রেহাব; এই চািরিট নগর
িদল। ৩২ আর নপ্তািল বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ নরহন্তার আশ্রয়-নগর গালীলস্থ েকদশ এবং
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ হেম্মাৎ-েদার, ও পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ কত্তর্ন, এই িতনটী নগর িদল। ৩৩ আপন আপন
েগাষ্ঠী অনুসাের েগেশর্ানীেয়রা সমস্ত পশুপালেনর মাঠগুিলর
সেঙ্গ এই েতরটী নগর েপল। ৩৪ পের তারা মরাির-সন্তানগেণর
েগাষ্ঠীিদগেক অথর্াৎ অবিশষ্ট েলবীয়িদগেক সবূলূন বংেশর
অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ যিক্লয়াম,
পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ কাত্তর্ া, ৩৫ পশুপালেনর মাঠগুিলর
সেঙ্গ িদম্না, ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ নহেলাল এই চািরটী
নগর িদল। ৩৬ আর রূেবণ বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ েবৎসর, পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ যহস,
৩৭ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ কেদেমাৎ ও পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ েমফাৎ, এই চািরটী নগর িদল। ৩৮ আর গাদ
বংেশর অিধকার েথেক পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ
হত্যাকারীর আশ্রয়-নগর িগিলয়দস্থ রােমাৎ এবং পশুপালেনর
মাঠগুিলর সেঙ্গ মহনিয়ম, ৩৯ পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ
িহষ্েবাণ ও পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ যােসর, সব িমিলেয়
এই চারিট নগর িদল। ৪০ এইভােব েলবীয়েদর অবিশষ্ট সমস্ত
েগাষ্ঠী, অথর্াৎ মরাির-সন্তােনর িনেজরেদর েগাষ্ঠী অনুসাের
গুিলবঁােটর মাধ্যেম েমাট বারিট নগর েপল। ৪১ ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর অিধকােরর মেধ্য পশুপালেনর মাঠগুিলর সেঙ্গ েমাট
আট-চিল্লশিট নগর েলবীয়েদর হল। ৪২ েসই সমস্ত নগেরর মেধ্য
প্রেত্যক নগেরর চািরিদেক পশুপালেনর মাঠ িছল; এইভােবই
েসই সমস্ত নগের তা িছল। ৪৩ সদাপ্রভু েলাকেদর পূবর্পুরুষেদর

কােছ েয েদেশর িবষয় শপথ কেরিছেলন, েসই সম্পূণর্ েদশ িতিন
ইস্রােয়লেক িদেলন এবং তারা তা অিধকার কের েসখােন
বসবাস করল। ৪৪ সদাপ্রভু তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ করা তঁার
সমস্ত প্রিতজ্ঞা অনুসাের চািরিদেক তােদরেক িবশ্রাম িদেলন;
তােদর সমস্ত শত্রুর মেধ্য েকউই তােদর সামেন দঁাড়ােত পারল
না; সদাপ্রভু তােদর সমস্ত শত্রুেক তােদর হােত সমপর্ণ করেলন।
৪৫ সদাপ্রভু ইস্রােয়ল-কুেলর কােছ েয সমস্ত মঙ্গেলর কথা
বেলিছেলন, তার মেধ্য একিট কথাও িনষ্ফল হল না; সমস্তই
সফল হল।

যদর্ েনর পূবর্ পােরর েগাষ্ঠীেদর িনেজেদর েদেশ যাত্রা।

েসই সমেয় িযেহাশূয় রূেবণীয় ও গাদীয়েদরেক এবং
মনঃিশর অেধর্ক বংশেক েডেক বলেলন,

২ "সদাপ্রভুর দাস েমািশ েতামােদরেক েয সমস্ত আেদশ
িদেয়িছেলন, েস সমস্তই েতামরা পালন কেরছ এবং আিম
েতামােদরেক েয সমস্ত আেদশ িদেয়িছ, েসই সমস্ত িবষেয়
আমার কথাও শুেনছ। ৩ েসিদন েথেক আজ পযর্ন্ত েতামরা
েতামােদর ভাইেদরেক েছেড় চেল যাও িন, িকন্তু েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আেদশ পালন কের চেলছ। ৪ েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু তঁার প্রিতজ্ঞা অনুসাের েতামােদর ভাইেদরেক িবশ্রাম
িদেয়েছন; অতএব এখন েতামরা েতামােদর তঁাবুেত, অথর্াৎ
সদাপ্রভুর দাস েমািশ যদর্ েনর অন্য পাের েয েদশ েতামােদরেক
িদেয়েছন, েতামােদর েসই অিধকার-েদেশ িফের যাও। ৫ শুধুমাত্র
এই সমস্ত িবষেয় খুব যেত্নর সেঙ্গ পালন কেরা, সদাপ্রভুর দাস
েমািশ েতামােদরেক েয আেদশ ও ব্যবস্থা িদেয়েছন, তা পালন
কেরা, েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক েপ্রম কেরা, তঁার সমস্ত পথেক
অনুসরণ কেরা, তঁার সমস্ত আেদশ পালন কেরা, তঁােত আসক্ত
েথেকা এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ তঁার েসবা কেরা।"
৬ পের িযেহাশূয় তােদরেক আশীবর্াদ কের িবদায় করেলন; তারা
তােদর তঁাবুেত চেল েগল। ৭ েমািশ মনঃিশর অেধর্ক বংশেক
বাশেন অিধকার িদেয়িছেলন এবং িযেহাশূয় তার অন্য অেধর্ক
বংশেক যদর্ েনর পিশ্চম পাের তােদর ভাইেদর মেধ্য অিধকার
িদেয়িছেলন। আর তােদর তঁাবুেত িবদায় করার সমেয় িযেহাশূয়
তােদরেক আশীবর্াদ করেলন, ৮ আর বলেলন, "েতামরা প্রচুর
সম্পিত্ত, প্রচুর পশুপাল এবং রূপা, েসানা, িপতল, েলাহা ও
অেনক েপাশাক সেঙ্গ িনেয় েতামােদর তঁাবুেত িফের যাও,
েতামােদর শত্রুেদর কাছ েথেক লুট করা িজিনসপত্র েতামােদর
ভাইেদর সেঙ্গ ভাগ কের নাও। ৯ পের রূেবণ-সন্তােনরা, গাদ-
সন্তােনরা ও মনঃিশর অেধর্ক বংশ কনান েদেশর শীেলােত
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর কাছ েথেক িফের েগল, েমািশর মাধ্যেম
সদাপ্রভুর েয বাক্য বলা হেয়িছল েসই বাক্য অনুসাের পাওয়া
িগিলয়দ েদেশর, তােদর অিধকার-েদেশর িদেক যাওয়ার জন্য
যাত্রা করল। ১০ আর কনান েদেশর যদর্ন অঞ্চেল উপিস্থত হেল
রূেবণ-সন্তােনরা, গাদ-সন্তােনরা ও মনঃিশর অেধর্ক বংশ েসই
স্থােন যদর্ েনর পােশ এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী করল, েসই েবিদ েদখেত
বড়। ১১ তখন ইস্রােয়ল-সন্তােনরা শুনেত েপল, েদখ, রূেবণ-
সন্তােনরা, গাদ-সন্তােনরা ও মনঃিশর অেধর্ক বংশ কনান েদেশর
সামেন যদর্ন অঞ্চেল, ইস্রােয়ল-সন্তানেদর পাের, এক যজ্ঞেবিদ
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ৈতরী কেরেছ। ১২ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা যখন এই কথা শুনল,
তখন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করার জন্য শীেলােত সমেবত হল। ১৩ পের ইস্রােয়ল-সন্তােনরা
রূেবণ-সন্তানেদর, গাদ-সন্তানেদর ও মনঃিশর অেধর্ক বংেশর
কােছ িগিলয়দ েদেশ ইলীয়াসর যাজেকর পুত্র পীনহসেক
১৪ এবং তঁার সেঙ্গ দশ জন েনতােক, ইস্রােয়েলর প্রেত্যক বংশ
েথেক এক এক জন িপতৃকুেলর প্রধানেক পাঠাল; তঁারা এক
এক জন ইস্রােয়েলর হাজার জেনর মেধ্য তােদর িপতৃকুেলর
প্রধান িছেলন। ১৫ তঁারা িগিলয়দ েদেশ রূেবণ-সন্তানেদর গাদ-
সন্তানেদর ও মনঃিশর অেধর্ক বংেশর কােছ িগেয় তােদরেক এই
কথা বলেলন, ১৬ "সদাপ্রভুর সমস্ত মণ্ডলীেক এই কথা বলেছন,
আজ সদাপ্রভুর িবপরীেত িবেদ্রাহী হওয়ার জন্য েতামােদর জন্য
এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী করােত েতামরা আজ সদাপ্রভুেক অনুসরণ
করার েথেক িফের যাওয়ার জন্য ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
এই েয সত্যলঙ্ঘন করেল, এটা িক? ১৭ েয অপরােধর জন্য
সদাপ্রভুর মণ্ডলীর মেধ্য মহামারী হেয়িছল এবং যা েথেক আমরা
এখনও পিবত্র হয়িন, িপেয়ার-িবষেয় েসই অপরাধ িক আমােদর
কােছ খুবই েছাট? ১৮ এই জন্যই িক আজ সদাপ্রভুেক অনুসরণ
করার েথেক িফের েযেত চাও? েতামরা আজ সদাপ্রভুর িবেদ্রাহী
হেল িতিন কাল ইস্রােয়েলর সমস্ত মণ্ডলীর প্রিত কু্রদ্ধ হেবন।
১৯ যাই েহাক, েতামােদর অিধকার-েদশ যিদ অশুিচ হয়, তেব
পার হেয় সদাপ্রভুর অিধকার েদেশ, েযখােন সদাপ্রভুর সমাগম
তঁাবু আেছ, েসখােন িগেয় আমােদরই মেধ্য অিধকার গ্রহণ কর;
িকন্তু আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদ ছাড়া েতামােদর জন্য
আর অন্য েকান যজ্ঞেবিদ ৈতরী করার মাধ্যেম সদাপ্রভুর
িবেদ্রাহী ও আমােদর িবেদ্রাহী হেয়া না। ২০ েসরেহর েছেল আখন
বিজর্ত বস্তু সম্বেন্ধ আজ্ঞার অবাধ্য হেল ঈশ্বেরর েক্রাধ িক
ইস্রােয়েলর সমস্ত মণ্ডলীর প্রিত উপিস্থত হয়িন? েস ব্যিক্ত েতা
তার অপরােধ একা িবনষ্ট হয়িন।" ২১ তখন রূেবন-সন্তােনরা,
গাদ-সন্তােনরা ও মনঃিশর অেধর্ক বংশ ইস্রােয়েলর েসই
সহস্রপিতেদরেক এই উত্তর িদল; ২২ "ঈশ্বরেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু,
ঈশ্বরেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, িতিনই জােনন এবং ইস্রােয়ল, েসও
জানেব; যিদ আমরা সদাপ্রভুর িবপরীেত িবেদ্রাহ-ভােব িকম্বা
আজ্ঞার অবাধ্য হেয় এিট কের থািক, তেব আজ আমােদর রক্ষা
কেরা না। ২৩ আমরা আমােদর জন্য েয যজ্ঞেবিদ ৈতরী কেরিছ,
তা যিদ সদাপ্রভুেক অনুসরণ করার েথেক িফের যাওয়ার জন্য,
িকম্বা তার উপের েহাম বা ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য উৎসগর্ করার জন্য
অথবা মঙ্গলাথর্ক বিলদান উৎসগর্ করার জন্য ৈতরী কের থািক,
তেব সদাপ্রভু িনেজই তার প্রিতফল িদন। ২৪ আমরা বরং ভয়
কের, একিট িবেশষ উেদ্দশ্যর জন্য এিট কেরিছ, হয়েতা িক
জািন, ভিবষ্যেত েতামােদর সন্তােনরা আমােদর সন্তানেদরেক
এই কথা বলেব, 'ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেঙ্গ েতামােদর
সম্পকর্  িক? ২৫ েহ রূেবন-সন্তােনরা, গাদ-সন্তােনরা, েতামােদর ও
আমােদর উভেয়র মেধ্য সদাপ্রভু যদর্নেক সীমা কের েরেখেছন;
সদাপ্রভুেত েতামােদর েকান অিধকার েনই।' এইভােব যিদ
েতামােদর সন্তােনরা আমােদর সন্তানেদরেক সদাপ্রভুর ভয় ত্যাগ
করায়। ২৬ এই জন্য আমরা বললাম, 'এস, আমরা এক েবিদ
ৈতরীর উেদ্যাগ িনই, েহােমর বা বিলদােনর জন্য নয়; ২৭ িকন্তু

আমােদর েহাম, আমােদর বিল ও আমােদর মঙ্গলাথর্ক
উপহােরর মাধ্যেম সদাপ্রভুর সামেন তঁােক েসবা করার অিধকার
আমােদর আেছ, এর প্রমােণর জন্য তা আমােদর ও েতামােদর
মেধ্য এবং আমােদর পের আমােদর ভাবী বংেশর মেধ্য সাক্ষী
হেব; তােত ভিবষ্যেত েতামােদর সন্তােনরা আমােদর
সন্তানেদরেক বলেত পারেব না েয, সদাপ্রভুেত েতামােদর েকান
অংশ েনই। ২৮ আমরা বেলিছলাম, 'তারা যিদ ভিবষ্যেত
আমােদর িকম্বা আমােদর বংশেক এই কথা বেল, তখন আমরা
বলব, েতামরা সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদর ঐ প্রিতরূপ েদখ, আমােদর
পূবর্পুরুষরা এিট ৈতরী কেরিছেলন; েহােমর বা বিলদােনর জন্য
নয়, িকন্তু তা আমােদর ও েতামােদর মেধ্য সাক্ষীস্বরূপ।
২৯ আমরা েয েহােমর, ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর িকম্বা বিলদােনর জন্য
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমাগম তঁাবুর সামেন অবিস্থত তঁার
যজ্ঞেবিদ ছাড়া অন্য যজ্ঞেবিদ ৈতরী করার মাধ্যেম সদাপ্রভুর
িবেদ্রাহী হব, বা আমরা েয সদাপ্রভুেক অনুসরণ করার েথেক
আজ িফের যাব, তা দেূর থাকুক।" ৩০ তখন পীনহস যাজক,
তঁার সেঙ্গ মণ্ডলীর েনতারা ও ইস্রােয়েলর সহস্রপিতরা রূেবণ-
সন্তানেদর, গাদ-সন্তানেদর ও মনঃিশ-সন্তানেদর এই কথা শুেন
সন্তুষ্ট হেলন। ৩১ আর ইলীয়াসর যাজেকর পুত্র পীনহস রূেবণ-
সন্তানেদর, গাদ-সন্তানেদর ও মনঃিশ-সন্তানেদর বলেলন, "আজ
আমরা জানেত পারলাম েয, সদাপ্রভু আমােদর মেধ্য আেছন,
কারণ েতামরা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ এই আেদেশর অবাধ্য হও িন;
এখন েতামরা ইস্রােয়ল-সন্তানেদরেক সদাপ্রভুর হাত েথেক
উদ্ধার করেল।" ৩২ পের ইলীয়াসর যাজেকর পুত্র পীনহস ও
অধ্যক্ষগণ রূেবণ-সন্তানেদর, গাদ-সন্তানেদর কাছ েথেক,
িগিলয়দ েদশ েথেক, কনান েদেশ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর কােছ
িফের এেস তােদরেক সংবাদ িদেলন। ৩৩ তখন ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা ঐ িবষেয় সন্তুষ্ট হল; আর ইস্রােয়ল-সন্তােনরা ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ করল এবং রূেবণ-সন্তানেদর, গাদ-সন্তানেদর বসবােসর
স্থান ধ্বংস করার জন্য যুেদ্ধ যাওয়ার িবষেয় আর িকছু বলল
না। ৩৪ পের রূেবণ-সন্তােনরা ও গাদ-সন্তােনরা েসই েবিদর নাম
[এদ] রাখল, কারণ [তারা বলল], "সদাপ্রভুই েয ঈশ্বর, তা
আমােদর মেধ্য তঁার সাক্ষী [এদ] হেব।

ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত িযেহাশূেয়র উপেদশ।

অেনক িদন পের, যখন সদাপ্রভু ইস্রােয়লেক-তােদর
চারিদেকর সমস্ত শত্রু েথেক িবশ্রাম িদেলন এবং

িযেহাশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হেলন; ২ তখন িযেহাশূয় সমস্ত
ইস্রােয়লেক, তােদর প্রাচীনবগর্, েনতােদর, িবচারকতর্ ােদর ও
শাসকেদরেক েডেক বলেলন, "আিম বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হেয়িছ।
৩ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদর জন্য এই সব জািতর প্রিত
েয েয কাজ কেরেছন, তা েতামরা েদেখছ; কারণ েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু িনেজই েতামােদর পেক্ষ যুদ্ধ কেরেছন। ৪ েদখ, েয
েয জািত অবিশষ্ট আেছ এবং যদর্ন পযর্ন্ত সূযর্্য অস্ত যাওয়ার
িদেক মহাসমুদ্র পযর্ন্ত েয সমস্ত জািতেক আিম ধ্বংস কেরিছ,
তােদর েদশ আিম েতামােদর সমস্ত বংেশর অিধকােরর জন্য
গুিলবঁােটর মাধ্যেম ভাগ কেরিছ। ৫ আর েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু িতিনই েতামােদর সামেন েথেক তােদরেক েঠেল েফেল
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েদেবন, েতামােদর দিৃষ্ট েথেক তািড়েয় েদেবন, তােত েতামরা
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা অনুসাের তােদর েদশ অিধকার
করেব। ৬ অতএব েতামরা েমািশর ব্যবস্থাগ্রেন্থ েলখা সমস্ত কথা
পালন ও রক্ষা করার জন্য সাহস কর; তঁার ডান িদেক িকম্বা বঁা
িদেক েযও না। ৭ আর এই জািতগুিলর েয অবিশষ্ট েলাক
েতামােদর মেধ্য আেছ, তােদর মেধ্য প্রেবশ কেরা না, তােদর
েদবতােদর নাম িনেয়া না, তােদর নােম শপথ কেরা না এবং
তােদর েসবা ও তােদর প্রণাম কেরা না; ৮ িকন্তু আজ পযর্ন্ত
েযমন কের আসছ, েতমনই েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেত আসক্ত
থাক। ৯ কারণ সদাপ্রভু েতামােদর সামেন েথেক বড় ও
শিক্তশালী জািতেদর তািড়েয় িদেয়েছন; িকন্তু েতামােদর সামেন
আজ পযর্ন্ত েকউ দঁাড়ােত পাের িন। ১০ েতামােদর একজন
হাজার জনেক তািড়েয় েদয়; কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
েতামােদরেক েযমন বেলিছেলন, েসই অনুসাের িতিন িনেজই
েতামােদর পেক্ষ যুদ্ধ করেছন। ১১ অতএব েতামরা েতামােদর
প্রােণর িবষেয় খুব সাবধান হেয় েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
েপ্রম কেরা। ১২ নাহেল েকানভােব যিদ িপছেন িফের যাও এবং
এই জািতগুিলর েশষ েয েলােকরা েতামােদর মেধ্য অবিশষ্ট
আেছ, তােদর প্রিত আসক্ত হও, তােদর সেঙ্গ িবেয়র সম্বন্ধ স্থাপন
কর এবং তােদর সেঙ্গ েতামরা ও েতামােদর সেঙ্গ তারা
েমলােমশা কের; ১৩ তেব িনশ্চয় জানেব, েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােদর দিৃষ্ট েথেক এই জািতগুিলেক আর তািড়েয়
েদেবন না, িকন্তু তারা েতামােদর ফঁাদ ও জাল স্বরূপ হেব এবং
েতামােদর িপেঠর চাবুক ও েতামােদর েচােখর কঁাটা হেয় থাকেব,
েয পযর্ন্ত েতামরা এই উত্তম ভূিম েথেক ধ্বংস না হও, েয ভূিম
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদরেক িদেয়েছন। ১৪ আর েদখ,
সমস্ত জগেতর েয পথ, আজও আিম েসই পেথ চেলিছ; আর
েতামরা সমস্ত হৃদেয় ও সমস্ত প্রােণ এটা েজেন রােখা েয,
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদর িবষেয় যত মঙ্গলবাক্য
বেলিছেলন, তার মেধ্য একিটও িবফল হয়িন; েতামােদর জন্য
সমস্তই সফল হেয়েছ, তার একিটও িবফল হয়িন। ১৫ িকন্তু
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদর কােছ েয সমস্ত মঙ্গলবাক্য
বেলিছেলন, তা েযমন েতামােদর পেক্ষ সফল হেয়িছল,
েসইরকম সদাপ্রভু েতামােদর প্রিত সমস্ত অমঙ্গলবাক্যও সফল
করেবন, েয পযর্ন্ত না িতিন েতামােদরেক এই উত্তম ভূিম েথেক
ধ্বংস কেরন, েয ভূিম েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােদরেক
িদেয়েছন। ১৬ েতামরা যিদ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েদওয়া
িনয়ম লঙ্ঘন কর, িগেয় অন্য েদবতােদর েসবা কর ও তােদর
কােছ প্রণাম কর, তেব েতামােদর প্রিত সদাপ্রভুর েক্রাধ
প্রজ্বিলত হেব এবং তঁার েদওয়া এই উত্তম েদশ েথেক েতামরা
খুব তাড়াতািড়ই ধ্বংস হেব।"

িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর সমস্ত বংশেক িশিখেম একত্র
করেলন ও ইস্রােয়েলর প্রাচীনবগর্, েনতােদর,

িবচারকতর্ ােদর ও শাসকেদর ডাকেলন, তােত তঁারা ঈশ্বেরর
সামেন উপিস্থত হেলন। ২ তখন িযেহাশূয় সমস্ত েলাকেক
বলেলন, "ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, অতীেত
েতামােদর পূবর্পুরুেষরা, অব্রাহােমর িপতা ও নােহােরর িপতা
েতরহ [ফরাৎ] নদীর ওপাের বাস করেতন; আর তারা অন্য

েদবতােদর েসবা করেতন। ৩ পের আিম েতামােদর িপতা
অব্রাহামেক েসই নদীর ওপার েথেক এেন কনান েদেশর সব
জায়গায় ভ্রমণ করালাম এবং তার বংশ বৃিদ্ধ করলাম, আর
তােক ইসহাকেক িদলাম। ৪ আর আিম এেষৗেক অিধকার করার
জন্য েসয়ীর পবর্ত িদলাম; িকন্তু যােকাব ও তার সন্তােনরা িমশের
েনেম েগল। ৫ পের আিম েমািশ ও হােরাণেক পাঠালাম এবং
িমশেরর মেধ্য েয কাজ কেরিছলাম, তার মাধ্যেম েসই েদশেক
শািস্ত িদলাম; তারপের েতামােদরেক বার কের আনলাম।
৬ আিম িমশর েথেক েতামােদর পূবর্পুরুষেদর বার করার পর
েতামরা সমুেদ্রর কােছ উপিস্থত হেল; তখন িমস্রীয়রা অেনক রথ
ও অশ্বােরাহী ৈসন্য িনেয় সূফসাগর (েলািহত সাগর) পযর্ন্ত
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েপছেন অনুসরণ করার জন্য এল।
৭ তােত তারা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদল ও িতিন িমস্রীয়েদর ও
েতামােদর মেধ্য অন্ধকার স্থাপন করেলন এবং তােদর উপের
সমুদ্রেক এেন তােদর আচ্ছন্ন করেলন; আিম িমশের িক কেরিছ,
তা েতামরা িনেজেদর েচােখ েদেখছ; পের অেনকিদন মরুভূিমেত
বাস করেল। ৮ তারপর আিম েতামােদর যদর্ েনর অন্য পাের
বসবাসকারী ইেমারীয়েদর েদেশ িনেয় েগলাম; তারা েতামােদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করল; আর আিম েতামােদর হােত তােদরেক সমপর্ণ
করলাম, তােত েতামরা তােদর েদশ অিধকার করেল; এইভােব
আিম েতামােদর সামেন েথেক তােদরেক ধ্বংস করলাম। ৯ পের
িসেপ্পােরর েছেল েমায়াবরাজ বালাক উেঠ ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ
করল এবং েলাক পািঠেয় েতামােদরেক শাপ েদওয়ার জন্য
িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেক েডেক আনল। ১০ িকন্তু আিম
িবিলয়েমর কথা শুনেত অসম্মত হলাম, তােত েস েতামােদরেক
শুধু আশীবর্াদই করল; এইভােব আিম তার হাত েথেক
েতামােদরেক উদ্ধার করলাম। ১১ পের েতামরা যদর্ন পার হেয়
িযরীেহােত উপিস্থত হেল; আর িযরীেহার েলােকরা, ইেমারীয়,
পিরষীয়, কনানীয়, িহত্তীয়, িগগর্াশীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়রা
েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল, আর আিম েতামােদর হােত
তােদরেক সমপর্ণ করলাম। ১২ আর েতামােদর আেগ আেগ
িভমরুল পাঠালাম; তারা েতামােদর সামেন েথেক েসই
জনগণেক, ইেমারীয়েদর েসই দইু রাজােক দরূ কের িদল;
েতামার তেরায়াল বা ধনুেক তা হয়িন। ১৩ আর েতামরা েয
জায়গায় পিরশ্রম কর িন, এমন এক েদশ ও যার স্থাপন কর িন,
এমন অেনক নগর আিম েতামােদরেক িদলাম; েতামরা েসখােন
বাস করছ; েতামরা েয আঙ্গরু গাছ ও িজতবৃক্ষ (অিলভ গাছ)
েরাপণ কর িন, তার ফল েভাগ করছ। ১৪ অতএব এখন েতামরা
সদাপ্রভুেক ভয় কর, সরলতায় ও সেত্য তঁার েসবা কর, আর
েতামােদর পূবর্পুরুেষরা [ফরাৎ] নদীর ওপাের ও িমশের েয
েদবতােদর েসবা করত, তােদরেক দরূ কের দাও এবং সদাপ্রভুর
েসবা কর। ১৫ যিদ সদাপ্রভুর েসবা করা েতামােদর মন্দ েবাধ হয়,
তেব যার েসবা করেব, তােক আজ মেনানীত কর; নদীর ওপাের
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েসিবত েদবতারা হয় েহাক, িকম্বা যােদর
েদেশ েতামরা বাস করছ, েসই ইেমারীয়েদর েদবতারা হয় েহাক;
িকন্তু আিম ও আমার পিরবার আমরা সদাপ্রভুর েসবা করব।
১৬ েলােকরা এর উত্তের বলল, "আমরা েয সদাপ্রভুেক ত্যাগ
কের অন্য েদবতােদর েসবা করব, তা দেূর থাকুক। ১৭ কারণ
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আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, িতিনই আমােদর ও আমােদর
পূবর্পুরুষেদর িমশর েদশ েথেক, দাসেত্বর-বািড় েথেক, বার কের
িনেয় এেসেছন ও আমােদর েচােখর সামেন েসই সমস্ত আশ্চযর্্য
িচহ্ন-কাজ কেরেছন এবং আমরা েয পেথ এেসিছ, েসই সমস্ত
পেথ ও েয সমস্ত জািতর মধ্য িদেয় এেসিছ, তােদর মেধ্য
আমােদর রক্ষা কেরেছন; ১৮ আর সদাপ্রভু এই েদেশ
বসবাসকারী ইেমারীয় প্রভৃিত সমস্ত জািতেক আমােদর সামেন
েথেক দরূ কের িদেয়েছন; অতএব আমরাও সদাপ্রভুর েসবা
করব; কারণ িতিনই আমােদর ঈশ্বর।" ১৯ িযেহাশূয় েলাকেদরেক
বলেলন, "েতামরা সদাপ্রভুর েসবা করেত পার না; কারণ িতিন
পিবত্র ঈশ্বর, িনেজর েগৗরব রক্ষা করেত উেদ্যাগী ঈশ্বর; িতিন
েতামােদর অধমর্ ও পাপ ক্ষমা করেবন না। ২০ েতামরা যিদ
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কের অন্য জাতীর েদবতােদর েসবা কর, তেব
আেগ েতামােদর মঙ্গল করেলও িতিন িপছন িফের দঁাড়ােবন,
েতামােদর অমঙ্গল করেবন ও েতামােদরেক ধ্বংস করেবন।"
২১ তখন েলােকরা িযেহাশূয়েক বলল, "না, আমরা সদাপ্রভুরই
েসবা করব।" ২২ িযেহাশূয় েলাকেদরেক বলেলন, "েতামরা
েতামােদর িবষেয় িনেজরাই সাক্ষী হেল েয, েতামরা সদাপ্রভুর
েসবা করার জন্য তঁােকই মেনানীত কেরছ।" তারা বলল, "সাক্ষী
হলাম।" ২৩ [িতিন বলেলন,] "তেব এখন েতামােদর মধ্য
অবিস্থত অন্য জাতীর েদবতােদর দরূ কের দাও ও েতামােদর
হৃদয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদেক রাখ।" ২৪ তখন
েলােকরা িযেহাশূয়েক বলল, "আমরা আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুরই েসবা করব ও তঁার কথা শুনব।" ২৫ তােত িযেহাশূয়
েসই িদন েলাকেদর সেঙ্গ িনয়ম স্থাপন করেলন, িতিন িশিখেম
তােদর জন্য িবিধ-ব্যবস্থা ও শাসন স্থাপন করেলন। ২৬ পের

িযেহাশূয় ঐ সমস্ত কথা ঈশ্বেরর ব্যবস্থাগ্রেন্থ িলখেলন এবং
একিট বড় পাথর িনেয় সদাপ্রভুর পিবত্র-স্থােনর কােছ এলা
গােছর তলায় স্থাপন করেলন। ২৭ পের িযেহাশূয় সমস্ত েলাকেক
বলেলন, "েদখ, এই পাথরিট আমােদর িবষেয় সাক্ষী হেব; কারণ
সদাপ্রভু আমােদর েয েয কথা বেলিছেলন, তঁার েসই সমস্ত কথা
এ শুনল; অতএব এ েতামােদর িবষেয় সাক্ষী হেব, ফেল েতামরা
েতামােদর ঈশ্বরেক অস্বীকার কর।" ২৮ পের িযেহাশূয়
েলাকেদরেক িনেজর িনেজর অিধকাের িবদায় করেলন।

িযেহাশূেয়র ও ইলীয়াসেরর মৃতু্য।

২৯ এই সমস্ত ঘটনার পের নূেনর পুত্র, সদাপ্রভুর দাস িযেহাশূয়
একশ দশ বছর বয়েস মারা েগেলন। ৩০ পের েলােকরা গাশ
পবর্েতর উত্তের ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল িতন্নৎ-েসরেহ তঁার
অিধকােরর অঞ্চেল তঁার কবর িদল। ৩১ িযেহাশূেয়র সমস্ত
জীবনকােল এবং েয প্রাচীেনরা িযেহাশূেয়র মৃতু্যর পের জীিবত
িছেলন ও ইস্রােয়েলর জন্য সদাপ্রভুর করা সমস্ত কাজ
েদেখিছেলন, তঁােদরও সমস্ত জীবনকােল ইস্রােয়ল সদাপ্রভুর
েসবা করল। ৩২ আর ইস্রােয়ল-সন্তােনরা েযােষেফর হাড়, যা
িমশর েথেক এেনিছল, তা িশিখেম েসই মািটেত পুঁেত িদল, যা
যােকাব একশ েরৗপ্য-মুদ্রায় িশিখেমর িপতা হেমােরর সন্তানেদর
কাছ েথেক িকেন িনেয়িছেলন; আর তা েযােষফ-সন্তানেদর
অিধকার হল। ৩৩ পের হােরােণর েছেল ইলীয়াসর মারা েগেলন;
আর েলােকরা তঁােক তঁার পুত্র পীনহেসর পাহােড় কবর িদল,
ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেলর েসই পাহাড় তঁােক যা েদওয়া
হেয়িছল।
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১

িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ

িযহূদা প্রভৃিত েগাষ্টীর িবষয়।

িযেহাশূেয়র মৃতু্যর পের ইস্রােয়েলর েলােকরা সদাপ্রভুর
কােছ এই কথা িজজ্ঞাসা করল, “কনানীয়েদর িবরুেদ্ধ,

তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য, প্রথেম আমােদর েক যােব?”
২ সদাপ্রভু বলেলন, “িযহূদা যােব; েদখ, আিম তার হােত েদশ
সমপর্ণ কেরিছ।” ৩ পের িযহূদা তার ভাই িশিমেয়ানেক বলল,
“তুিম আমার জায়গায় আমার সেঙ্গ এস, আমরা কনানীয়েদর
সেঙ্গ যুদ্ধ কির; পের আিমও েতামার জায়গায় েতামার সেঙ্গ
যাব।” তােত িশিমেয়ান তার সেঙ্গ েগল। ৪ িযহূদা েগেলন, আর
সদাপ্রভু তােদর হােত কনানীয় ও পিরষীয়েদরেক সমপর্ণ
করেলন; আর তারা েবষেক তােদর দশহাজার েলাকেক হত্যা
করল। ৫ তারা েবষেক অেদানী-েবষকেক েপেয় তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ
করল এবং কনানীয় ও পিরষীয়েদরেক আঘাত করল। ৬ তখন
অেদানী-েবষক পািলেয় েগল; আর তারা তার িপছন িপছন
েদৗিড়েয় িগেয় তঁােক ধরল এবং তঁার হাত ও পােয়র বুেড়া আঙ্গলু
েকেট িদল। ৭ তখন অেদানী-েবষক বলেলন, “যােদর হাত ও
পােয়র বুেড়া আঙ্গলু বাদ েদওয়া হেয়িছল, এমন সত্তর জন
রাজা আমার েমেজর (েটিবেলর) নীেচ খাবার কুড়ােতন; আিম
েযমন কাজ কেরিছ, ঈশ্বর আমােকও েসরকম প্রিতফল
িদেয়েছন।” পের েলােকরা তােক িযরুশােলেম আনেল িতিন েসই
জায়গায় মারা েগেলন। ৮ আর িযহূদার েলােকরা িযরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা িনেজেদর অিধকাের িনল ও তেরায়াল
িদেয় আঘাত করল এবং আগুন িদেয় নগর পুিড়েয় িদল। ৯ পের
িযহূদা সন্তানরা কনানীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েনেম েগল যারা
পাহােড়র দিক্ষণ িদেক এবং পিশ্চমীয় পাদেদেশ বাস করত।
১০ আর িযহূদা িহেব্রাণবাসী কনানীয়েদর িবরুেদ্ধ যাত্রা কের
েশশয়, অহীমান ও তলময়েক আঘাত করল; আেগ ঐ িহেব্রােণর
নাম িকিরয়ৎ েসফর িছল। ১১ েসখান েথেক েস দবীরবাসীেদর
িবরুেদ্ধ যাত্রা করল; আেগ দবীেরর নাম িকিরয়ৎ-েসফর িছল।
১২ আর কােলব বলেলন, “েয েকউ িকিরয়ৎ-েসফরেক আঘাত
কের িনেজর অিধকাের আনেব, তার সেঙ্গ আিম িনেজর েমেয়
অক্ষার িবেয় েদব।” ১৩ এবং কােলেবর েছাট েছেল কনেসর
েছেল অৎনীেয়ল তা িনেজর অিধকাের আনেল িতিন তার সেঙ্গ
িনেজর েমেয় অক্ষার িবেয় িদেলন। ১৪ আর ঐ েমেয় এেস তার
বাবার কােছ একখািন জিম চাইেত স্বামীেক পরামশর্ িদল এবং
েস গাধার িপঠ েথেক নামল; কােলব তােক বলেলন, “তুিম িক
চাও?” ১৫ েস তােক বলল, “আপিন আমােক এক উপহার িদন;
দিক্ষণাঞ্চল ভূিম আমােক িদেয়েছন, জেলর উনুইগুিলও
আমােক িদন।” তােত কােলব তােক উচ্চতর উনুইগুিল ও

িনম্নতর উনুইগুিল িদেলন। ১৬ পের েমািশর সম্বন্ধীয় েকনীেয়র
েলােকরা িযহূদার েলাকেদর সেঙ্গ খজ্জূর্ রপুর েথেক অরােদর
দিক্ষণিদেক অবিস্থত িযহূদা মরুভূিমেত উেঠ েগল; তারা িগেয়
েলাকেদর মেধ্য বাস করল। ১৭ আর িযহূদা িনেজর ভাই
িশিমেয়ােনর সেঙ্গ েগল এবং তারা সফাৎবাসী কনানীয়েদরেক
আঘাত কের ওই নগর িনঃেশেষ িবনষ্ট করল। আর েসই নগেরর
নাম হমর্া [িবনষ্ট] হল। ১৮ আর িযহূদা ঘসা ও তার অঞ্চল,
অিস্কেলান ও তার অঞ্চল এবং ইেক্রাণ ও তার অঞ্চল অিধকার
করল। ১৯ সদাপ্রভু িযহূদার সহবত্তর্ী িছেলন, েস পাহাড়ী
অঞ্চলগুিল অিধকার করল; িকন্তু েস তলভূিম-িনবাসীেদরেক
অিধকার েথেক বিঞ্চত করেত পারল না, কারণ তােদর েলাহার
রথ িছল। ২০ আর েমািশ েযমন বেলিছেলন, েসই অনুসাের তারা
কােলবেক িহেব্রাণ িদল এবং িতিন েসখান েথেক অনােকর িতন
েছেলেক তািড়েয় িদেলন। ২১ িকন্তু িবন্যামীেনর েলােকরা
িযরুশােলম-িনবাসী িযবূষীয়েদরেক তাড়ােলা না; িযবূষীেয়রা
আজ পযর্ন্ত িযরুশােলেম িবন্যামীন েলাকেদর সেঙ্গ বাস করেছ।
২২ আর েযােষেফর বংশও ৈবেথেলর িবরুেদ্ধ যাত্রা করল এবং
সদাপ্রভু তােদর সহবত্তর্ী িছেলন। ২৩ েযােষেফর েলােকরা
ৈবেথেলর েখঁাজ-খবর িনেত েলাক পাঠােলন। আেগ ঐ নগেরর
নাম লূস িছল। ২৪ আর েসই গুপ্তচেররা ঐ নগর েথেক এক
জনেক বাইের আসেত েদেখ তােক বলল, “অনুেরাধ কির, নগর
প্রেবেশর পথ আমােদরেক েদিখেয় দাও; িদেল আমরা েতামার
প্রিত দয়া করব।” ২৫ তােত েস তােদরেক নগের প্রেবশ করার
রাস্তা েদিখেয় িদল, আর তারা খড়েগর আঘােত েসই
নগরবাসীেদরেক আঘাত করল, িকন্তু ঐ ব্যিক্তেক ও তার সমস্ত
পিরবারেক েছেড় িদল। ২৬ পের ঐ ব্যিক্ত িহত্তীয়েদর েদেশ িগেয়
এক নগর সৃিষ্ট কের তার নাম লূস রাখল; তা আজ পযর্ন্ত েসই
নােম পিরিচত আেছ। ২৭ আর মনঃিশ গ্রামগুেলার সেঙ্গ ৈবৎ-
শান, গ্রামগুেলার সেঙ্গ তানক, গ্রামগুেলার সেঙ্গ েদার,
গ্রামগুেলার সেঙ্গ িযিব্লয়ম, ও গ্রামগুেলার সেঙ্গ মিগেদ্দা, এই সব
জায়গার বসবাসকারীেদর তাড়াল না; কনানীেয়রা েস েদেশ বাস
করেত দঢ়ৃপ্রিতজ্ঞ িছল। ২৮ পের ইস্রােয়ল যখন শিক্তশালী হল,
তখন েসই কনানীয়েদরেক তােদর দাস করল, িকন্তু সম্পূণর্ভােব
তাড়াল না। ২৯ আর ইফ্রিয়ম েগষর-িনবাসী কনানীয়েদরেক
বিঞ্চত করল না; কনানীেয়রা েগষের তােদর মেধ্য বাস করেত
লাগল। ৩০ সবূলূন িকটেরাণ ও নহেলাল িনবাসীেদরেক তাড়াল
না; কনানীেয়রা তােদর মেধ্য বাস করেত লাগল, আর তােদর
দাস হল। ৩১ আেশর অেক্কা, সীেদান, অহলব, অকষীব, েহল্বা,
অফীক ও রেহাব িনবাসীেদর বিঞ্চত করল না। ৩২ আেশরীেয়রা
কনানীয়েদর মেধ্য বাস করল, কারণ তারা তােদরেক তাড়াল না।
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৩৩ নপ্তািল ৈবৎ-েশমেশর ও ৈবৎ-অনাত-িনবাসীেদরেক তািড়েয়
িদল না; তারা কনানীয়েদর মেধ্য বাস করল, আর ৈবৎ-েশমেশর
ও ৈবৎ-অনাতিনবাসীরা তােদর দাস হল। ৩৪ আর ইেমারীেয়রা
দােনর বংশেদরেক পাহাড়ী অঞ্চেল থাকেত বাধ্য করল,
উপত্যকা েনেম আসেত িদল না; ৩৫ ইেমারীেয়রা েহরস পবর্ত,
অয়ােলােন ও শালবীেম বসবাস করেত থাকল; িকন্তু েযােষফ-
কুল তােদর পরািজত করল, তােত তারা তােদর দাস হল।
৩৬ অক্রব্বীম পাহাড়ী অঞ্চল েথেক েসলা পযর্ন্ত উপেরর িদেক
ইেমারীয়েদর অিধকাের িছল।

ইস্রােয়লীয়েদর অবাধ্যতা ও ঈশ্বরীয় শাসন।

আর সদাপ্রভুর দতূ িগলগল েথেক েবাখীেম উেঠ
আসেলন। িতিন বলেলন, “আিম েতামােদরেক িমশর

েথেক েবর কের এেনিছ; েয েদশ িদেত েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ শপথ কেরিছলাম, েস েদেশ েতামােদরেক এেনিছ, আর
এই কথা বেলিছ, আিম েতামােদর সেঙ্গ িনেজর িনয়ম কখনও
ভাঙব না; ২ েতামরাও এই েদেশ বসবাসকারীেদর সেঙ্গ চুিক্ত
স্থাপন করেব না, তােদর যজ্ঞেবিদ সব েভেঙ্গ েফলেব। িকন্তু
েতামরা আমার কথা েশানিন; েকন এমন কাজ কেরছ? ৩ এই
জন্য আিমও বললাম, ‘েতামােদর সামেন েথেক আিম এই
েলাকেদরেক দেূর সরােবা না; তারা েতামােদর পােশ কঁাটার মত,
ও তােদর েদবতারা েতামােদর ফঁাদস্বরূপ হেব’।” ৪ তখন
সদাপ্রভুর দতূ ইস্রােয়ল েলাকেদর এই কথা বলেল েলােকরা
েজাের িচত্কার কের কঁাদেত লাগল। ৫ আর তারা েসই জায়গার
নাম েবাখীম [েরাদনকারী-গণ] রাখল; পের তারা েসই জায়গায়
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করল। ৬ িযেহাশূয় েলাকেদর িবদায়
করেল পর ইস্রােয়ল-সন্তানরা েদশ অিধকার করার জন্য
প্রেত্যেক েসই জায়গায় েগল। ৭ আর িযেহাশূেয়র সমস্ত জীবেন
এবং েয প্রাচীনরা িযেহাশূেয়র মৃতু্যর পর জীিবত িছেলন ও
ইস্রােয়েলর জন্য সদাপ্রভুর করা সমস্ত মহান কাজ েদেখিছেলন,
তঁােদরও সমস্ত জীবেন েলােকরা সদাপ্রভুর েসবা করল। ৮ পের
নূেনর েছেল সদাপ্রভুর দাস িযেহাশূয় একেশা দশ বছর বয়েস
মারা েগেলন। ৯ তােত েলােকরা গাশ পবর্েতর উত্তর পাহাড়ী
অঞ্চল ইফ্রিয়ম প্রেদেশর িতম্নৎেহরেস তঁার অিধকােরর জায়গায়
তঁােক কবর িদল। ১০ আর েসই সমেয়র অন্য সব েলাকও
পূবর্পুরুষেদর কােছ সংগৃহীত হল এবং তােদর পের নতুন বংশ
বৃিদ্ধ হল, এরা সদাপ্রভুেক জানত না এবং ইস্রােয়েলর জন্য তঁার
করা কাজ জানা িছল না। ১১ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা সদাপ্রভুর
দিৃষ্টেত যা খারাপ, তাই করেত লাগল এবং বালেদবতােদর েসবা
করেত লাগল। ১২ আর িযিন তােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, িযিন
তােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছেলন, েসই
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কের অন্য েদবতােদর, অথর্াৎ িনেজেদর
চািরিদেক অবিস্থত েলােকেদর েদবতােদর অনুগামী হেয় তােদর
কােছ প্রাথর্না করেত লাগল, এইভােব সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট করল।
১৩ তারা সদাপ্রভুেক ত্যাগ কের বালেদবতার ও অষ্টােরাৎ
েদবীেদর েসবা করত। ১৪ তােত ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভু
েরেগ েগেলন, আর িতিন তােদরেক লুন্ঠনকারীেদর হােত সমপর্ণ
করেলন, তারা তােদর সম্পদ লুট করল; আর িতিন তােদর

চািরিদেকর শত্রুেদর হােত তােদর িবিক্র করেলন, তােত তারা
িনেজর শত্রুেদর সামেন আর দঁাড়ােত পারল না। ১৫ সদাপ্রভু
েযমন তােদর কােছ শপথ কেরিছেলন, েসই অনুসাের তারা েয
েকান জায়গায় েযত, েসই জায়গায় অমঙ্গেলর জন্য সদাপ্রভু
তােদর িবেরাধীতা করত; এইভােব তারা ভীষণ দঃুখ েপত।
১৬ তখন সদাপ্রভু িবচারকতর্ ােদরেক উঠােতন, আর তারা
লুটকারীেদর হাত েথেক তােদরেক রক্ষা করেতন; ১৭ তবুও তারা
িনেজেদর িবচারকতর্ ােদর কথায় কান িদত না, িকন্তু অন্য
েদবতােদর কােছ িগেয় ব্যিভচার করত ও তােদর কােছ উপাসনা
করত; এইভােব তােদর িপতৃপুরুেষরা সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন
কের েয পেথ চলেতন, তারা েসই অনুযায়ী না কের েসই পথ
েথেক সের আসল। ১৮ আর সদাপ্রভু যখন তােদর জন্য
িবচারকতর্ া উত্পন্ন করেতন, তখন সদাপ্রভু িবচারকতর্ ােদর সেঙ্গ
সেঙ্গ েথেক িবচারকতর্ ােদর সমস্ত জীবেন শত্রুেদর হাত েথেক
তােদরেক উদ্ধার করেতন, কারণ উপদ্রব ও তাড়নাকারীেদর
সামেন তােদর অনুনয়-িবনেয়র জন্য সদাপ্রভু করুণািবষ্ট হেতন।
১৯ িকন্তু েসই িবচারকতর্ া মারা েগেলই তারা িফরত, িপতৃপুরুষ
েথেক আরও দনুর্ীিতগ্রস্ত হেয় পড়ত, অন্য েদবতােদর অনুগামী
হয়া তােদর েসবা করত ও তােদর কােছ উপাসনা করত; িনেজর
িনেজর কাজ ও েস্বচ্ছাচারীতার িকছুই ছাড়ত না। ২০ তােত
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর েক্রাধ আেরা েবেড় েগল, িতিন
বলেলন, “আিম এেদর িপতৃপুরুষেদরেক েয িনয়ম পালেনর
আজ্ঞা িদেয়িছলাম, এই জািত তা অমান্য কেরেছ, আমার কথায়
কান েদয়িন; ২১ অতএব িযেহাশূয় মৃতু্যর সময় েয েয জািতেক
অবিশষ্ট েরেখেছ, আিমও এেদর সামেন েথেক তােদর কাউেকও
তাড়াব না। ২২ তােদর িপতৃপুরুেষরা েযমন সদাপ্রভুর পেথ গমন
কের তঁার আজ্ঞা পালন করত, তারাও েসরূপ করেব িক না, এই
িবষেয় ঐ জািতেদর মাধ্যেম ইস্রােয়েলর পরীক্ষা েনব।” ২৩ এই
জন্য সদাপ্রভু েসই জািতেদর তাড়াতািড় অিধকার েথেক তািড়েয়
না িদেয় অবিশষ্ট রাখেলন; িযেহাশূেয়র হােতও সমপর্ণ কেরনিন।

এখন ইস্রােয়েলর মেধ্য যােদর কনােনর সমস্ত যুেদ্ধর
িবষেয় জানা িছল না, েসই েলাকেদর পরীক্ষা েনওয়ার

জন্য ২ এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর পুরুষপরম্পরােক িশক্ষা েদবার
জেন্য, অথর্াৎ যারা আেগ যুদ্ধ জানত না; তােদরেক তা েশখাবার
জন্য সদাপ্রভু এই সব জািতেক অবিশষ্ট েরেখিছেলন তারা হল
৩ পেলষ্টীয়েদর পঁাচ রাজা, বাল হেম্মর্াণ পবর্ত েথেক িলব হমাত
েঢাকার রাস্তা পযর্ন্ত িলবােনান পবর্েত বসবাসকারী সস্মস্ত
কনানীয়, সীেদানীয় ও িহব্বীয়রা। ৪ এরা ইস্রােয়েলর পরীক্ষার
জন্য, অথর্াৎ সদাপ্রভু তােদর িপতৃপুরুষেদরেক েমািশ মাধ্যেম েয
সব আজ্ঞা িদেয়িছেলন, েসসব তারা পালন কের িক না, তা েযন
জানা যায়। ৫ ফেল ইস্রােয়লীয়রা কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়,
পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর মেধ্য বাস করল; ৬ আর তারা
তােদর েমেয়েদর িবেয় করত, তােদর েছেলেদর সেঙ্গ িনেজেদর
েমেয়েদর িবেয় িদত ও তােদর েদবতােদর েসবা করত।
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অরামীয় ও েমায়াবীয়েদর অত্যাচার েথেক ইস্রােয়েলর
উদ্ধার।

৭ আর ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত েযটা মন্দ, তাই করল
ও িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভুেল েগল। তারা বাল েদবতােদর
ও আেশরা েদবীেদর েসবা করল। ৮ অতএব ইস্রােয়েলর প্রিত
সদাপ্রভুর েক্রাধ প্রজ্বিলত হল, আর িতিন অরাম-নহরিয়েমর
রাজা কূশন িরিশয়াথিয়েমর হােত তােদরেক িবিক্র করেলন,
আর ইস্রােয়লীয়রা আট বছর পযর্ন্ত কূশন িরিশয়াথিয়েমর দাসত্ব
করল। ৯ পের ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদল এবং
সদাপ্রভু একজনেক উঠােলন েয ইস্রােয়লীয়েদর সাহায্য ও
উদ্ধার করেত পােরন। েস অৎনীেয়ল (কনেসর েছেল),
কােলেবর েছাট ভাই। ১০ সদাপ্রভুর আত্মা তঁার উপের আসেলন,
আর িতিন ইস্রােয়েলর িবচার করেত লাগেলন এবং িতিন যুেদ্ধর
জন্য েগেলন, আর সদাপ্রভু অরাম-রাজ কূশন িরিশয়াথিয়মেক
তঁার হােত সমপর্ণ করেলন; এটা িছল অৎনীেয়েলর ক্ষমতা যা
কূশন িরিশয়াথিয়মেক পরািজত কেরিছল। ১১ এইভােব চিল্লশ
বছর পযর্ন্ত েদশ শািন্তেত থাকল; পের কনেসর েছেল
অৎনীেয়েলর মৃতু্য হল।

১২ পের ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত েযটা মন্দ, আবার তাই
করল; অতএব সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত েযটা মন্দ, তা করায় সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ েমায়াব-রাজ ইেগ্লানেক শিক্তশালী করেলন।
১৩ রাজা ইেগ্লান অেম্মানেলকীয়েদরেক ও অমােলকেক একত্র
করেলন এবং তারা িগেয় ইস্রােয়লেক পরািজত করেলন ও
খজ্জূর্ রপুর অিধকার করেলন। ১৪ ইস্রােয়লীয়রা আঠার বছর
পযর্ন্ত েমায়াব-রাজ ইেগ্লােনর দাসত্ব করল। ১৫ িকন্তু যখন
ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদল; তখন সদাপ্রভু তােদর
জন্য একজন উদ্ধারকতর্ ােক, িবন্যামীনীয় েগরার েছেল এহূদেক
উঠােলন; িতিন বঁা হােত সব কাজ করেতন। ইস্রােয়লীয়রা তঁার
দ্বারা েমায়াব-রাজ ইেগ্লােনর কােছ উপহার পাঠােলন। ১৬ এহূদ
িনেজর জন্য একহাত লম্বা একটা দইুিদেক ধারযুক্ত তেরায়াল
ৈতরী কের িনেজর ডান উরুর কাপেড়র িভতের েবঁেধ রাখেলন।
১৭ িতিন েমায়াব-রাজ ইেগ্লােনর কােছ উপহার িনেয় েগেলন;
(এই ইেগ্লান অত্যন্ত েমাটা েলাক িছেলন।) ১৮ এহূেদর উপহার
েদওয়া হেয় েগেল িতিন ঐ উপহার বহনকারীেদর িবদায় িদেলন।
১৯ িতিন িনেজ িগল্গেল পাথেরর ৈতরী মূিতর্ র কাছ েথেক িফের
এেলন এবং বলেলন, “েহ রাজা, আপনার জন্য আমার কােছ
একিট েগাপন কথা আেছ।” ইেগ্লান বলেলন, “চুপ চুপ!” এবং
তঁার সব েসবেকরা ঘর েথেক েবিরেয় েগল। ২০ আর এহূদ তঁার
কােছ এেলন; রাজা একাকী িনেজর উপর তলার ঠান্ডা ঘের
বেসিছেলন; এহূদ বলেলন, আমার কােছ আপনার জন্য ঈশ্বেরর
একিট বাক্য বলার আেছ; রাজা তঁার িনেজর আসন েথেক
উঠেলন। ২১ তখন এহূদ িনেজর বঁা হাত বািড়েয় ডান ঊরু েথেক
েসই খড়গ িনেয় তঁার শরীের িবদ্ধ করেলন, ২২ আর খড়েগর
সেঙ্গ বঁাটও শরীের ঢুেক েগল ও খড়গ েমেদ আটেক েগল,
েসইজন্য িতিন শরীর েথেক খড়গ েবর করেলন না; আর তা
িপছন িদক িদেয় েবিরেয় েগল। ২৩ পের এহূদ বারান্দায় েবিরেয়
এেলন এবং উপেরর ঘেরর দরজা বন্ধ কের িখল িদেয় িদেলন।

২৪ পের এহূদ চেল েগেল রাজার দােসরা এল; তারা েদখল
উপেরর ঘেরর দরজা বন্ধ। তারা ভাবল, িতিন িনেজ অবশ্যই
উপেরর ঘের আরাম করেছন। ২৫ পের তারা লিজ্জত হওয়া
পযর্ন্ত অেপক্ষা করল িকন্তু রাজা উপেরর ঘেরর দরজা খুলল
না। তাই তারা চািব িনেয় এেস দরজা খুলল, েদখল তােদর প্রভু
মারা িগেয় মািটেত পেড় আেছন। ২৬ তারা যখন অেপক্ষা
করিছল, তখন এহূদ পািলেয় েগল এবং েসই পাথেরর ৈতরী মূিতর্
িছল েসখান েথেক িসয়ীরােত পািলেয় েগল। ২৭ িতিন উপিস্থত
হেয় পাহাড়ী অঞ্চল ইফ্রিয়ম প্রেদেশ তূরী বাজােলন।
ইস্রােয়লীয়রা তঁার সেঙ্গ পাহাড়ী অঞ্চল েথেক েনেম েগল, িতিন
তােদর েনতৃত্ব িদেলন। ২৮ িতিন তােদরেক বলেলন, “আমার
িপছন িপছন এস, কারণ সদাপ্রভু েতামােদর শত্রু
েমায়াবীয়েদরেক পরািজত কেরেছন।” তখন তারা তঁার িপছন
িপছন েনেম এল এবং েমায়ােবর িবরুেদ্ধ যদর্ েনর পারঘাটা সব
দখল কের িনল এবং কাউেকও নদী পার হেত িদল না। ২৯ ঐ
সমেয় তারা েমায়ােবর অনুমান দশহাজার েলাকেক হত্যা করল;
তারা সব শিক্তশালী এবং সক্ষম পুরুষ িছল। েকউই রক্ষা েপল
না। ৩০ েসই িদন েথেক েমায়াব ইস্রােয়েলর শিক্তর কােছ
পরািজত হল এবং আশী বছর েদশ শািন্তেত থাকল। ৩১ এহূেদর
পের শম্গর (অনােতর েছেল) পরবতর্ী শাসক িছল, িতিন
পশুপালন করার লািঠ িদেয় পেলষ্টীয়েদর ছয়েশা েলাকেক হত্যা
করেলন; ইিনও ইস্রােয়লেক িবপদ েথেক মুক্ত করেলন।

যাবীন রাজার অত্যাচার েথেক ইস্রােয়েলর উদ্ধার।

এহূেদর মৃতু্যর পর, ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত
েযটা মন্দ, আবার তাই করল। ২ তােত সদাপ্রভু

হাৎেসাের রাজত্বকারী কনানরাজ যাবীেনর হােত তােদরেক
সমপর্ণ করেলন। জািতগেণর হেরাশৎ-িনবাসী সীষরা তঁার
েসনাপিত িছেলন। ৩ আর ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদল,
কারণ সীষরার কােছ নয়েশা েলাহার রথ িছল এবং িতিন কুিড়
বছর পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়েদর উপর ভীষণ িনযর্াতন কেরিছেলন।
৪ লপ্পীেদােতর স্ত্রী দেবারা এক জন ভাববািদনী িছেলন,
েসইসমেয় িতিন ইস্রােয়েলর িবচার করেতন। ৫ দেবারা পবর্তময়
ইফ্রিয়ম প্রেদেশ রামার ও ৈবেথেলর মেধ্য অবিস্থত েখজরু
গােছর নীেচ বসেতন এবং ইস্রােয়লীয়রা িবচােরর জন্য তঁার
কােছ আসত। ৬ িতিন েলাক পািঠেয় েকদশ নপ্তািল েথেক
অবীেনায়েমর পুত্র বারকেক েডেক আনেলন। িতিন তােক
বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক িক এই আজ্ঞা
কেরনিন, নপ্তািল ও সবূলূন েদশ েথেক দশ হাজার েলাকেক
তােবার পবর্েত িনেয় যাও; ৭ তােত আিম যাবীেনর েসনাপিত
সীষরােক এবং তার রথ সকল ও েলাকেদরেক িনেয় কীেশান
নদীর কােছ েতামার সেঙ্গ েদখা করব এবং তােক েতামার হােত
সমপর্ণ করব।” ৮ তখন বারক তােক বলেলন, “তুিম যিদ আমার
সেঙ্গ যাও, তেব আিম যাব; িকন্তু তুিম যিদ আমার সেঙ্গ না যাও,
আিম যাব না।” ৯ দেবারা বলেলন, “আিম অবশ্য েতামার সেঙ্গ
যাব, যিদও েতামার এই যাত্রায় সুনাম হেব না, কারণ সদাপ্রভু
সীষরােক একিট স্ত্রীেলােকর শিক্তর কােছ পরািজত করেবন।”
পের দেবারা উঠেলন এবং বারেকর সেঙ্গ েকদেশ েগেলন।
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১০ পের বারক েকদেশ সবূলূন ও নপ্তািলর েলাকেদরেক
ডাকেলন; আর দশহাজার েলাক তঁার িপছন িপছন েগল এবং
দেবারাও তঁার সেঙ্গ েগেলন। ১১ ঐ সমেয় েকনীয় েহবর
েকনীয়েদর েথেক, েমািশর সম্বেন্ধ েহাবেবর সন্তানেদর েথেক
আলাদা হেয় েকদেশর কাছাকািছ সানন্নীমস্থ এেলান গাছ পযর্ন্ত
তঁাবু খঁাটােলন। ১২ যখন তারা সীষরােক বলল েয,
“অবীেনায়েমর েছেল বারক তােবার পবর্েত উেঠেছ।” ১৩ তখন
সীষরা িনেজর সব রথ অথর্াৎ নয়েশা েলাহার রথ এবং িনেজর
ৈসন্যেদরেক একত্র েডেক হেরাশৎ েথেক কীেশান নদীর কােছ
েগেলন। ১৪ দেবারা বারকেক বলেলন, “যাও, কারণ আজই
সদাপ্রভু েতামার হােত সীষরােক সমপর্ণ কেরেছন; সদাপ্রভু িক
েতামার আেগ আেগ যানিন?” তখন বারক তঁার অনুগামী
দশহাজার েলাকেক সেঙ্গ িনেয় তােবার পবর্ত েথেক নামেলন।
১৫ সদাপ্রভু সীষরার সব রথ ও তার ৈসন্যেদর িবভ্রান্ত করেলন
এবং বারেকর েলােকরা তােদরেক আক্রমণ করল এবং সীষরা
রথ েথেক েনেম েদৗড়ােত লাগল। ১৬ িকন্তু বারেকর েলােকরা
হেরাৎ পযর্ন্ত তঁার রথসমূেহর ও ৈসন্যেদর িপছেন ধাওয়া করল
আর সীষরার সব ৈসন্যেদর খড়গ িদেয় হত্যা করল, এক জনও
েবঁেচ থাকল না। ১৭ িকন্তু সীষরা েদৗেড় েকনীয় েহবেরর স্ত্রী
যােয়েলর তঁাবুর িদেক েগেলন; কারণ হাৎেসােরর যাবীন রাজােত
ও েকনীয় েহবেরর বংেশ তখন শািন্ত িছল। ১৮ আর যােয়ল
সীষরার সেঙ্গ েদখা করেত বাইের েগেলন এবং তঁােক বলেলন,
“েহ আমার প্রভু, িফের আসুন, আমার এখােন আসুন, ভয়
পােবন না।” তাই িতিন তঁার িদেক িফের এেলন এবং তঁাবুর মেধ্য
েগেলন আর েসই স্ত্রী এক কম্বল িদয়া তঁােক েঢেক িদেলন।
১৯ েস তঁােক বলেলন, “দয়া কের আমােক এক গ্লাস পানীয় জল
িদন, কারণ আিম িপপািসত।” িতিন একিট দেুধর থিল খুেল পান
করেত িদেলন তারপর তােক আবার েঢেক িদেলন। ২০ িতিন
তঁােক বলেলন, “তুিম তঁাবুর দয়ুাের দঁািড়েয় থাক; যিদ েকউ এেস
িজজ্ঞাসা কের, এখােন িক েকউ আেছ? তেব েবােলা, েকউ
েনই।” ২১ পের েহবেরর স্ত্রী যােয়ল তঁাবুর এক েখঁাটা িনেলন ও
মুগুর হােত কের ধীের ধীের তঁার কােছ েগেলন, কারণ েস ঘুমন্ত
অবস্থায় িছল তঁার কােন ওই েখঁাটা ঢুিকেয় িদেলন এবং তােক
মািটেত েফেল িদেলন আর েস মারা েগল। ২২ বারক সীষরােক
তাড়া কের যািচ্ছেলন; তখন যােয়ল তঁার সেঙ্গ েদখা করেত
বাইের এেস বলেলন, “এস, তুিম যার েখঁাজ করছ, েসই
মানুষেক আিম েতামােক েদখাই,” তাই িতিন তঁার সেঙ্গ তঁাবুর
িভতের েগল, আর, সীষরা মের পেড় আেছন ও তঁার কােন েখঁাটা
িবদ্ধ রেয়েছ। ২৩ এইভােব ঈশ্বর েসিদন কনান-রাজ যাবীনেক
ইস্রােয়লীয়েদর সামেন পরািজত করেলন। ২৪ আর
ইস্রােয়ললীয়রা েয পযর্ন্ত কনান-রাজ যাবীনেক ধ্বংস না করল,
েস পযর্ন্ত কনান-রাজ যাবীেনর িবরূেদ্ধ তারা আেরা েবিশ
শিক্তশালী হেয় উঠল।

দেবারার িবজয়-সঙ্গীত।

েসিদন দেবারা ও অবীেনায়েমর পুত্র বারক এই গান
করেলন। ২ ইস্রােয়েল েনতারা েনতৃত্ব িদেলন, প্রজারা

িনেজর ইচ্ছায় িনেজেদরেক উত্সগর্ করল, এজন্য েতামরা

সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। ৩ রাজারা েশােনা; শাসকরা মেনােযাগ
দাও; আিম, আিমই সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান করব, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান করব। ৪ েহ সদাপ্রভু, তুিম যখন
েসয়ীর েথেক চেল েগেল, ইেদাম-েক্ষত্র েথেক এিগেয় েগেল, ভূিম
েকঁেপ উঠল, আকাশও বষর্ণ করল, েমঘমালা জল বষর্ণ করল।
৫ সদাপ্রভুর সামেন পবর্েতরা কম্পমান হল, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সামেন ঐ সীনয় কম্পমান হল। ৬ অনােতর পুত্র
শম্গেরর সমেয়, যােয়েলর সমেয়, রাজপথ শূন্য হল, পিথেকরা
অন্য পথ িদেয় েযত। ৭ নায়করা ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেম িছল,
েশেষ আিম দেবারা উঠলাম, ইস্রােয়েলর মেধ্য মাতৃস্থানীয় হেয়
উঠলাম। ৮ তারা নূতন েদবতা মেনানীত কেরিছল; েসই সমেয়
নগেরর দরজার কােছ যুদ্ধ হল; ইস্রােয়েলর চিল্লশ হাজার
েলােকর মেধ্য িক একটা ঢাল বা বশর্া েদখা েগল না? ৯ আমার
হৃদয় ইস্রােয়েলর অধ্যক্ষগেণর িদেক েগল, যঁারা প্রজােদর মেধ্য
িনেজর ইচ্ছায় িনেজেদরেক উৎসগর্ করেলন; েতামরা সদাপ্রভুর
ধন্যবাদ কর। ১০ েতামরা যারা সাদা গাধীর িপেঠ চেড় থাক, যারা
আসেনর ওপের বেস থাক, যারা পেথ ভ্রমণ কর, েতামরাই ওর
সংবাদ দাও। ১১ ধনুদ্ধর্ রেদর আওয়াজ েথেক দেূর, জল তুলবার
স্থান সকেল েসখােন কীিত্তর্ত হেচ্ছ সদাপ্রভুর ধমর্কাজ, ইস্রােয়েল
তঁার শাসন সংক্রান্ত ধমর্-কাজ সমূহ, তখন সদাপ্রভুর প্রজারা
নগেরর দরজায় েনেম েযত। ১২ দেবাের, জাগ্রত হও; জাগ্রত
হও, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, গান গাও; বারক, উঠ,
অবীেনায়েমর েছেল, েতামার বিন্দেদরেক বিন্দ কর। ১৩ তখন
েবঁেচ থাকা মহান েলাকেদর অবিশেষ্টরা ও সদাপ্রভুর েলােকরা
আমার পেক্ষ েসই িবক্রমীেদর িবরুেদ্ধ নামেলন।
১৪ অমােলেকরা ইফ্রিয়ম েথেক আসেলা; িবন্যামীেনর েলােকরা
তােদর অনুসরণ কের আসেলা; মাখীর েথেক অধ্যক্ষরা েনেম
এেলন, সবূলূন েথেক শাসকেদর লািঠধারীরা েনেম এেলন।
১৫ ইষাখেরেত আমার অধ্যক্ষরা দেবারার সঙ্গী িছেলন, ইষাখর
েযমন বারকও েতমন, তার িপছেন তঁারা দ্রুত উপত্যকায় এেলন।
রূেবেণর েগাষ্ঠীর কােছ গুরুতর পরীক্ষা িছল। ১৬ তুিম েকন
েমষেদর মাঝখােন বসেল? িক েমষপালকেদর বঁািশর সুর
শুনবার জন্য? রূেবেণর েগাষ্ঠীর কােছ গুরুতর হৃদেয়র পরীক্ষা
হল। ১৭ িগিলয়দ যদর্ েনর ওপাের বাস করল, আর দান েকন
জাহােজ থাকল? আেশর সমুেদ্র বন্দের বেস থাকল, িনেজর
বন্দেরর ধাের বাস করল। ১৮ সবূলূনেগাষ্ঠীর জীবন তুচ্ছ করল
মৃতু্য পযর্ন্ত, নপ্তািলও যুদ্ধ েক্ষেত্র তাই করল। ১৯ রাজগণ এেস
যুদ্ধ করেলন, তখন কনােনর রাজারা যুদ্ধ করেলন; মিগেদ্দার
জলাশেয়র তীের যুদ্ধ করেলন; িকন্তু তঁারা একখণ্ড রূপাও লুট
করল না। ২০ আকাশমণ্ডল েথেক যুদ্ধ হল, িনেজর িনেজর পেথ
তারারা সীষরার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল। ২১ কীেশান নদী তােদরেক
ভািসেয় িনেয় েগল; েসই প্রাচীন নদী, কীেশান নদী। েহ আমার
প্রাণ, সবেল এিগেয় যাও। ২২ তখন শিক্তশালীেদর িনেয় যাওয়ার
জন্য েঘাড়ােদর খুর মািট িপেষ িদল। ২৩ সদাপ্রভুর দতূ বেলন,
েমেরাসেক অিভশাপ দাও, েসখানকার অিধবাসীেদরেক দারুন
অিভশাপ দাও; কারণ তঁারা িবক্রমীেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য
সদাপ্রভুেক সাহায্য করেত এল না। ২৪ মিহলােদর মেধ্য যােয়ল
ধন্যা, েকনীয় েহবেরর পত্নী ধন্যা, তঁাবুবািসনী স্ত্রীেলাকেদর মেধ্য
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িতিন ধন্যা। ২৫ েস জল চাইল, িতিন তােক দধু িদেলন। রাজার
উপেযাগী পােত্র ক্ষীর এেন িদেলন। ২৬ িতিন তঁাবুর েখঁাটায় হাত
রাখেলন, কামােরর হাতুিড়েত ডান হাত রাখেলন; িতিন সীষরােক
হাতুিড় িদেয় মারেলন, তার মাথা েভেঙ্গ িদেলন, তার মাথার খুিল
েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেলন ও কানপািট ভাঙ্গেলন। ২৭ েস তঁার
পােয় েহঁট হেয় পড়ল, লম্বা হেয় শুেয় পড়ল আর েযখােন েহঁট
হল, েসখােন মারা েগল। ২৮ সীষরার মা েছাট জানালা িদেয়
েদখল, েস জানালা েথেক েডেক বলল, “তার রথ আসেত েকন
েদরী করেছ? তার রেথর চাকা েকন ধীের ধীের চলেছ?” ২৯ তার
জ্ঞানবতী সহচরীরা উত্তর করল, েস িনেজও তার কথার উত্তর
িদল, ৩০ তারা িক পায়িন? লুেটর ভাগ কের েনয়িন? প্রেত্যক
পুরুেষর জন্য একিট স্ত্রী, দইুিট স্ত্রী আর সীষরার িচিত্রত বস্ত্র
েপেয়েছ, িচিত্রত দধুার বঁাধা বস্ত্র লুটকারীর গলায়। ৩১ েহ
সদাপ্রভু, েতামার সব শত্রু এইভােব িবনষ্ট েহাক, িকন্তু যারা
েতামােক েপ্রম কের তারা প্রভাবশালী সূেযর্্যর মেতা েহাক। পের
চিল্লশ বছর েদেশ শািন্ত থাকল।

িমিদয়নীয়েদর অত্যাচার। িগিদেয়ােনর িববরণ।

পের ইস্রােয়েলর েলােকরা সদাপ্রভুর সামেন যা মন্দ,
তাই করল, আর সদাপ্রভু তােদরেক সাত বছর পযর্ন্ত

িমিদয়েনর অধীেন রাখেলন। ২ আর ইস্রােয়েলর উপের
িমিদয়নীয়রা অত্যাচার করল, তাই ইস্রােয়লীয়রা িমিদয়েনর ভেয়
পবর্েতর গুহায় গতর্  করল ও দগুর্ ৈতরী করল। ৩ আর
ইস্রােয়লীয়রা যখন বীজ বপন করত তখন িমিদয়নীয়রা,
অমােলকীেয়রা ও পূবর্েদেশর েলােকরা এেস আক্রমণ করত
৪ তারা তােদর িবরুেদ্ধ ৈসন্যিশিবর স্থাপন করত ও ঘসা পযর্ন্ত
জিমর ফসল নষ্ট কের িদত। তারা ইস্রােয়েলর জন্য খাদ্য দ্রব্য,
িকম্বা েমষ, গরু বা গাধা িকছুই রাখত না। ৫ কারণ তারা
িনেজেদর পশুপাল ও তঁাবু সেঙ্গ কের িনেয় পঙ্গপােলর মেতা
আসত; তারা ও তােদর উট আর েলাকজন অসংখ্য িছল; আর
তারা এেদর েদশ েথেক উেচ্ছদ করার জন্য আসত। ৬ তােত
ইস্রােয়ল িমিদয়েনর সামেন খুব দবুর্ল হেয় পড়ল, আর
ইস্রােয়ললীয়রা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদল। ৭ যখন ইস্রােয়লীয়রা
িমিদয়েনর ভেয় সদাপ্রভুর কােছ ক্রন্দন করল, ৮ তখন সদাপ্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর কােছ একজন ভাববাদীেক পাঠােলন। িতিন
তােদরেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
আিম েতামােদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছ এবং দাসত্ব েথেক
মুক্ত কেরিছ ৯ িমশরীয়েদর হাত েথেক েতামােদর উদ্ধার কেরিছ
ও যারা েতামােদর উপের অত্যাচার করত, তােদর সকেলর হাত
েথেক েতামােদরেক উদ্ধার কেরিছ, আর েতামােদর সামেন েথেক
তােদর তািড়েয় িদেয় েসই েদশ েতামােদরেক িদেয়িছ। ১০ আর
আিম েতামােদরেক বেলিছ, ‘আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর;
েতামরা েয ইেমারীয়েদর েদেশ বাস করছ তােদর েদবতােদর
েতামরা ভয় কর না।’ িকন্তু েতামরা আমার বাক্য েশানিন।”
১১ পের সদাপ্রভুর দতূ এেস অবীেয়ষ্রীয় েযায়ােশর অিধকারভুক্ত
অফ্রােত অবিস্থত এলা গােছর তলায় বসেলন; আর তঁার পুত্র
িগিদেয়ান আঙ্গরু মাড়ােনার গেতর্  গম মাড়াই করিছেলন, েযন
িমিদয়নীয়েদর েথেক তা লুকােত পােরন। ১২ তখন সদাপ্রভুর দতূ

তঁােক দশর্ন িদেয় বলেলন, “েহ বলবান্ বীর, সদাপ্রভু েতামার
সহবত্তর্ী।” ১৩ িগিদেয়ান তঁােক বলেলন, “িনেবদন কির, েহ
আমার প্রভু, যিদ সদাপ্রভু আমােদর সহবত্তর্ী হন, তেব আমােদর
প্রিত এ সমস্ত েকন ঘটল? এবং আমােদর িপতৃপুরুেষরা তঁার েয
সমস্ত আশ্চযর্্য কােজর বৃত্তান্ত আমােদরেক বেলিছেলন, েস সব
েকাথায়? তঁারা বলেতন, ‘সদাপ্রভু িক আমােদরেক িমশর েথেক
আেননিন?’ িকন্তু এখন সদাপ্রভু আমােদরেক ত্যাগ কেরেছন,
িমিদয়েনর হােত সমপর্ণ কেরেছন।” ১৪ তখন সদাপ্রভু তার িদেক
িফের বলেলন, “তুিম েতামার এই শিক্তেতই চল, িমিদয়েনর হাত
েথেক ইস্রােয়লেক উদ্ধার কর; আিম িক েতামায় পাঠায়িন?”
১৫ িতিন তঁােক বলেলন, “অনুেরাধ কির, েহ প্রভু, ইস্রােয়লেক
িকভােব উদ্ধার করব?” েদখুন, মনঃিশর মেধ্য আমার েগাষ্ঠী
সবেচেয় দবুর্ল এবং আমার িপতৃকুেল আিম েছাট। ১৬ তখন
সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “িনশ্চয়ই আিম েতামার সহবত্তর্ী হব;
আর তুিম িমিদয়নীয়েদরেক সম্পূণর্ভােব পরািজত করেব।”
১৭ িতিন বলেলন, “আিম যিদ আপনার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেয়
থািক, তেব আপিনই েয আমার সেঙ্গ কথা বলেছন, তঁার েকান
িচহ্ন আমােক েদখান। ১৮ অনুেরাধ কির, আিম যখন আমার
ৈনেবদ্য এেন আপনার সামেন না রািখ, ততক্ষণ আপিন এখান
েথেক যােবন না।” তােত িতিন বলেলন, “তুিম যতক্ষণ না িফের
আস, ততক্ষণ আিম অেপক্ষা করব।” ১৯ তখন িগিদেয়ান
িভতের িগেয় একটা ছাগল ও এক ঐফা পিরিমত সূিজর
খািমহীন রুিট ৈতরী করেলন এবং মাংস ডালােত েরেখ েঝাল
পােত্র কের িনেয় বাইের এেস েসই এলা গােছর তলায় তঁার কােছ
এেন রাখেলন। ২০ ঈশ্বেরর দতূ তঁােক বলেলন, “মাংস ও
খািমহীন রুিটগুিল িনেয় এই পাথেরর উপের রাখ এবং েঝাল
েঢেল দাও।” িতিন তাই করেলন। ২১ তখন সদাপ্রভুর দতূ িনেজর
হােতর লািঠ সামেন বািড়েয় িদেয় েসই মাংস ও খািমিবহীন
রুিটগুিল স্পশর্ করেলন; তখন পাথর েথেক আগুন েবর হেয়
েসই মাংস ও খািমিবহীন রুিটগুিল গ্রাস করল; আর সদাপ্রভুর
দতূ তঁার সামেন েথেক চেল েগেলন। ২২ তখন িগিদেয়ান
েদখেলন েয িতিন সদাপ্রভুর দতূ; আর িগিদেয়ান বলেলন, “হায়
হায়, েহ প্রভু সদাপ্রভু, কারণ আিম সামনাসামিন হেয় সদাপ্রভুর
দতূেক েদখলাম।” ২৩ সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “েতামার শািন্ত
েহাক, ভয় কর না; তুিম মরেব না।” ২৪ পের িগিদেয়ান েসই
জায়গায় সদাপ্রভুর উেদ্দশ্য এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী করেলন ও তঁার
নাম িযেহাবাশােলাম [সদাপ্রভু শািন্ত] রাখেলন; তা
অবীেয়ষ্রীয়েদর অফ্রােত এখনও আেছ। ২৫ পের েসই রািত্রেত
সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “তুিম েতামার িপতার ষঁাড়, অথর্াৎ সাত
বছর বয়স্ক িদ্বতীয় ষঁাড়িট নাও এবং বালেদেবর েয যজ্ঞেবিদ
েতামার িপতার আেছ, তা েভেঙ্গ েফল ও তঁার পােশর আেশরা
েকেট েফল; ২৬ আর এই দেুগর্র চূড়ােত িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য পিরপাটী কের এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী কর, আর েস
িদ্বতীয় ষঁাড়িট িনেয়, েয আেশরা কাটেব, তারই কাঠ িদেয় েহাম
কর।” ২৭ পের িগিদেয়ান িনেজর দাসেদর মেধ্য দশ জনেক সেঙ্গ
িনেয়, সদাপ্রভু তঁােক েযমন বেলিছেলন, েসরকম করেলন; িকন্তু
িনেজর িপতৃকুল ও নগেরর েলাকেদরেক ভয় করােত িতিন
িদেনরেবলায় তা না কের রািত্রেত করেলন। ২৮ পের েভাের যখন
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নগেরর েলােকরা উঠল, তখন, েদখ, বালেদবতার যজ্ঞেবিদ
ভাঙ্গা ও তার পােশ আেশরা কাটা হেয়েছ এবং নূতন যজ্ঞেবিদর
ওপের িদ্বতীয় ষঁাড়টী উৎসগর্ করা হেয়েছ। ২৯ তখন তারা
পরস্পর বলল, “এ কাজ েক করল?” পের েখঁাজখবর িনেয়
িজজ্ঞাসা করেল েলােকরা বলল, “েযায়ােশর েছেল িগিদেয়ান
এটা কেরেছ।” ৩০ তােত নগেরর েলােকরা েযায়াশেক বলল,
“েতামার েছেলেক েবর কের আন, েস মারা যাক; কারণ েস
বালেদবতার যজ্ঞেবিদ েভেঙ্গ েফেলেছ, ও তার পােশর আেশরা
েকেট িদেয়েছ।” ৩১ তখন েযায়াশ তঁার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােনা
েলাকেদরেক বলেলন, “েতামরাই িক বালেদবতার পেক্ষ িববাদ
করেব? েতামরাই িক তােক রক্ষা করেব? েয েকউ তার পেক্ষ
িববাদ কের, তার প্রাণদণ্ড হেব, েভারেবলা পযর্ন্ত [থাক];
বালেদব যিদ েদবতা হয়, তেব েস িনেজর পেক্ষ িনেজ িববাদ
করুক; েযেহতু তারই যজ্ঞেবিদ ভাঙ্গা হেয়েছ।” ৩২ তাই িতিন
েসিদন তঁার নাম িযরুব্বাল [বালেদব িববাদ করুক] রাখেলন,
বলেলন, “বালেদবতা তার সেঙ্গ িববাদ করুক, কারণ েস তার
েবিদ েভেঙ্গ েফেলেছ।” ৩৩ েসই সমেয় িমিদয়নীয়, অমােলকীয়
ও পূব্বর্েদেশর েলােকরা জেড়া হল এবং পার হেয় িযিষ্রেয়েলর
উপত্যকায় িশিবর ৈতরী করল। ৩৪ িকন্তু সদাপ্রভুর আত্মা
িগিদেয়ানেক িঘের রাখেলন ও িতিন তূরী বাজােলন, আর
অবীেয়ষেরর েগাষ্ঠী তােক অনুসরণ করল। ৩৫ আর িতিন মনঃিশ
প্রেদেশর সব জায়গায় েলাক পাঠােলন, আর তারাও তােক
অনুসরণ করল; পের িতিন আেশর, সবূলূন ও নপ্তািলর কােছ
দতূ পাঠােলন, আর তারা ওেদর কােছ আসল। ৩৬ পের
িগিদেয়ান ঈশ্বরেক বলেলন, আপনার বাক্য অনুসাের আপিন
যিদ আমার মাধ্যেম ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরন, তেব েদখুন,
৩৭ আিম খামাের ছঁাটা েমষেলাম রাখব, যিদ েকবল েসই েলােমর
ওপের িশিশর পেড় এবং সমস্ত ভূিম শুকেনা থােক, তেব আিম
জানব েয, আপনার বাক্যানুসাের আপিন আমার মাধ্যেম
ইস্রােয়লেক রক্ষা করেবন। ৩৮ পের েসরকমই হল, পরিদন িতিন
েভারেবলায় উেঠ েসই েলাম েচেপ তা েথেক িশিশর, পূণর্ এক
বািট জল িনংিড়েয় েফলেলন। ৩৯ আর িগিদেয়ান ঈশ্বরেক
বলেলন, “আমার িবরুেদ্ধ আপনার রাগ প্রজ্বিলত না েহাক,
আিম শুধু আর একবার কথা বলব; অনুেরাধ কির, েলােমর
মাধ্যেম আমােক আর একবার পরীক্ষা িনেত িদন; এখন শুধু
েলাম শুকেনা েহাক, আর সব ভূিমর উপের িশিশর পড়ুক।”
৪০ পের ঈশ্বর েসই রািত্রেত েসরকম করেলন; তােত শুধু েলাম
শুকেনা হল, আর সব ভূিমেত িশিশর পড়ল।

িমিদয়নীয়েদর ওপের িগিদেয়ােনর জয়লাভ।

পের িযরুব্বাল অথর্াৎ িগিদেয়ান ও তঁার সঙ্গী সব েলাক
েভারেবলায় উেঠ হােরাদ নামক উনুইর কােছ িশিবর

ৈতরী করেলন; তখন িমিদয়েনর িশিবর তঁােদর উত্তরিদেক েমাির
পবর্েতর কােছ উপত্যকায় িছল। ২ পের সদাপ্রভু িগিদেয়ানেক
বলেলন, েতামার সঙ্গী েলাকেদর সংখ্যা এত েবিশ েয, আিম
িমিনয়নীয়েদরেক তঁােদর হােত সমপর্ণ করব না; যিদ ইস্রােয়ল
আমার িবরুেদ্ধ গবর্ কের বেল, আিম িনেজর ক্ষমতায় উদ্ধার
েপলাম। ৩ অতএব তুিম এখন েলাকেদর সামেন এই কথা

েঘাষণা কর, েয েকউ ভীত ও ত্রাসযুক্ত, েস িফের িগিলয়দ পবর্ত
েথেক চেল যাক। তােত েলাকেদর মধ্য েথেক বাইশহাজার েলাক
িফের েগল, দশহাজার েথেক েগল। ৪ পের সদাপ্রভু িগিদেয়ানেক
বলেলন, েলাক এখনও অেনক আেছ; তুিম তােদরেক িনেয় ঐ
জেলর কােছ েনেম যাও; েসখােন আিম েতামার জন্য তঁােদর
পরীক্ষা েনব; তােত যার িবষেয় েতামােক বিল, এ েতামার সেঙ্গ
যােব, েসই েতামার সােথ যােব; এবং যার িবষেয় েতামােক বিল
েস েতামার সেঙ্গ যােব না, েস যােব না। ৫ পের িতিন েলাকেদরেক
জেলর কােছ িনেয় েগেল সদাপ্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, েয
েকউ কুকুেরর মেতা িজভ িদেয় জল েচেট খায়, তােক ও েয
েকউ পান করবার জন্য হঁাটুর উপের উপুড় হয়, তােক পৃথক
কের রাখ। ৬ তােত সংখ্যায় িতনেশা েলাক মুেখ অঞ্জিল তুেল
জল েচেট েখল, িকন্তু অন্য সব েলাক পান করবার জন্য হঁাটুর
উপের উপুড় হল। ৭ তখন সদাপ্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, এই েয
িতনেশা েলাক জল েচেট েখল, এেদর মাধ্যেম আিম
েতামােদরেক উদ্ধার করব, ও িমিদয়নীয়েদরেক েতামার হােত
সমপর্ণ করব; অন্য সব েলাক িনেজর িনেজর জায়গায় চেল
যাক। ৮ পের েলােকরা িনেজর িনেজর হােত খাদ্য দ্রব্য ও তূরী
িনল, আর িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক িনেজর িনেজর তঁাবুেত
িবদায় কের ঐ িতনেশা েলাকেক রাখেলন; েসইসমেয় িমিদয়েনর
িশিবর তঁার নীেচর উপত্যকােত িছল। ৯ আর েসই রািত্রেত
সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, উঠ, তুিম েনেম িশিবেরর মেধ্য যাও;
কারণ আিম েতামার হােত তা সমপর্ণ কেরিছ। ১০ আর যিদ তুিম
েযেত ভয় পাও, তেব েতামার চাকর ফুরােক সেঙ্গ িনেয় েনেম
িশিবের যাও, ১১ এবং ওরা যা বেল, তা েশান তার পের েতামার
হাত শিক্তশালী হেব, তােত তুিম ঐ িশিবেরর িবরুেদ্ধ েনেম যােব।
তখন িতিন িনেজর চাকর ফুরােক সেঙ্গ কের িশিবের অবিস্থত
সসজ্জ েলাকেদরেক িনেয় েশষ পযর্ন্ত েনেম েগেলন। ১২ তখন
িমিদয়নীয়, অমােলকীয় ও পূব্বর্েদেশর সব েলাক পঙ্গপােলর
মেতা উপত্যকােত েনেম পেড়িছল এবং তঁােদর উটও
সমুদ্রতীেরর বালুকার মেতা অসংখ্য িছল যা গণনা করা যায় না।
১৩ পের িগিদেয়ান আসেলন, আর েদখ, তােদর মেধ্য এক জন
িনেজর বনু্ধেক এই স্বেপ্নর কথা বলল, েদখ, আিম একটা স্বপ্ন
েদেখিছ, আর েদখ, েযন যেবর একটা রুিট িমিদয়েনর িশিবেরর
মধ্য িদেয় গিড়েয় েগল এবং তঁাবুর কােছ িগেয় আঘাত করল;
তােত তঁাবুটা উেল্ট লম্বা হেয় পড়ল। ১৪ তখন তার বনু্ধ বলল,
ওটা আর িকছু না, ইস্রােয়লীয় েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ােনর
খড়গ; ঈশ্বর িমিদয়নেক ও সমস্ত িশিবরেক তার হােত সমপর্ণ
কেরেছন। ১৫ তখন িগিদেয়ান ঐ স্বেপ্নর কথা ও তার অথর্ শুেন
প্রাথর্না করেলন; পের ইস্রােয়েলর িশিবের িফের এেস বলেলন,
“ওঠ, কারণ সদাপ্রভু েতামােদর হােত িমিদয়েনর িশিবর সমপর্ণ
কেরেছন।” ১৬ পের িতিন ঐ িতনেশা েলাকেক িতনিট দেল ভাগ
কের প্রেত্যেকর হােত একটা কের তূরী এবং একটা কের শূন্য
ঘট, ও ঘেটর মেধ্য মশাল িদেলন। ১৭ িতিন তােদরেক বলেলন,
েতামরা আমার িদেক েদেখ আমার মত কাজ কর; েদখ, আিম
িশিবেরর েশষভােগ েপৗঁেছ েযরকম করব, েতামরাও েসরকম
করেব। ১৮ আিম ও আমার সঙ্গীরা সবাই তূরী বাজােল েতামরাও
সমস্ত িশিবেরর চারিদেক েথেক তূরী বাজােব, আর বলেব,
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“সদাপ্রভুর জন্য ও িগিদেয়ােনর জন্য।” ১৯ পের মধ্যরািত্রর
শুরুেত নতুন প্রহরী আসামাত্র িগিদেয়ান ও তার সঙ্গী একেশা
েলাক িশিবেরর েশেষ েপৗেছ তূরী বাজােলন এবং িনেজর
িনেজর হােত থাকা ঘট েভেঙ্গ েফলেলন। ২০ এইভােব িতন দেলই
তূরী বাজাল ও ঘট েভেঙ্গ েফলল এবং বঁা হােত মশাল ও ডান
হােত বাজাবার তূরী ধের খুব েজাের বলেত লাগল, “সদাপ্রভুর
ও িগিদেয়ােনর খড়গ।” ২১ আর িশিবেরর চারিদেক প্রেত্যেক
িনেজর িনেজর জায়গায় দঁািড়েয় থাকল; তােত িশিবেরর সব
েলাক েদৗড়ােদৗিড় কের িচৎকার করেত করেত পািলেয় েযেত
লাগল। ২২ তখন ওরা ঐ িতনেশা তূরী বাজাল, আর সদাপ্রভু
িশিবেরর প্রেত্যক জেনর খড়গ তার বনু্ধর ও সব ৈসেন্যর িবরুেদ্ধ
চালনা করেলন; তােত ৈসন্যরা সেরারার িদেক ৈবৎ-িশট্টা পযর্ন্ত,
টব্বেতর িনকটবত্তর্ী আেবল-মেহালার সীমা পযর্ন্ত পািলেয় েগল।
২৩ পের নপ্তািল, আেশর ও সমস্ত মনঃিশর েথেক ইস্রােয়লীয়রা
জেড়া হেয় িমিদয়েনর িপছন িপছন তাড়া কের েগল। ২৪ আর
িগিদেয়ান পাহাড়ী অঞ্চেল ইফ্রিয়ম প্রেদেশর সব জায়গায় দতূ
পািঠেয় এই কথা বলেলন, েতামরা িমিদয়েনর িবরুেদ্ধ েনেম এস
এবং তােদর আেগ ৈবৎ-বারা ও যদর্ন পযর্ন্ত জলাশয় সব দখল
কর। তােত ইফ্রিয়েমর সব েলাক জেড়া হেয় ৈবৎ-বারা ও যদর্ন
পযর্ন্ত জলাশয় সব দখল করল। ২৫ আর তারা ওেরব ও
েসবনােম িমিদয়েনর দইু অধ্যক্ষেক ধরল; আর ওেরব নামক
পাথেরর ওপর ওেরবেক হত্যা করল এবং েসব নামক
দ্রাক্ষাকুেণ্ডর কােছ েসবেক হত্যা করল এবং িমিদয়েনর িপছন
িপছন তাড়া করল; আর ওেরেবর ও েসেবর মাথা যদর্ েনর পাের
িগিদয়েনর কােছ িনেয় েগল।

পের ইফ্রিয়েমর েলােকরা তঁােক বলল, তুিম িমিদয়েনর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যাবার সমেয় আমােদরেক ডাক িন,

আমােদর প্রিত এ েকমন ব্যবহার করেল? এইভােব তারা তঁার
সেঙ্গ খুব িববাদ করল। ২ তখন িতিন তােদরেক বলেলন, এখন
েতামােদর কােজর সমান েকান কাজ আিম কেরিছ?
অবীেয়ষেরর দ্রাক্ষা েতালার েথেক ইফ্রিয়েমর পেড় থাকা
দ্রাক্ষাফল কুড়ান িক ভাল না? ৩ েতামােদরই হােত েতা ঈশ্বর
িমিদয়েনর দইু রাজােক, ওেরব ও েসবেক, সমপর্ণ কেরেছন;
আিম েতামােদর এই কােজর সমান েকান্ কাজ করেত েপেরিছ?
তখন তঁার এই কথায় তঁার প্রিত তােদর েক্রাধ কেম েগল।
৪ িগিদেয়ান ও তঁার সঙ্গী িতনেশা েলাক যদর্ েন এেস পার হেলন;
তারা ক্লান্ত হেলও তাড়া কের যািচ্ছেলন। ৫ আর িতিন সুেক্কােতর
েলাকেদরেক বলেলন, অনুেরাধ কির, েতামরা আমার অনুগামী
েলাকেদরেক রুিট দাও, কারণ তারা ক্লান্ত হেয়েছ; আর আিম
েসবহ ও সল্মুেন্নর িমিদয়েনর দইু রাজার িপছন িপছন তাড়া
কের যািচ্ছ। ৬ তােত সুেক্কােতর েনতারা বলল, েসবেহর ও
সল্মুেন্নর ক্ষমতা িক এখন েতামার হােত এেসেছ েয, আমরা
েতামার ৈসন্যেদরেক রুিট েদব? ৭ িগিদেয়ান বলেলন, ভাল,
যখন সদাপ্রভু েসবহেক ও সল্মুন্নেক আমার হােত সমপর্ণ
করেবন, তখন আিম মরুভূিমর কঁাটা ও কঁাটাগাছ িদেয়
েতামােদর মাংস িছঁেড় েনব। ৮ পের িতিন েসখান েথেক পনূেয়েল
উেঠ িগেয় েসখানকার েলাকেদর কােছও েসইভােব বলেলন,
তােত সুেক্কােতর েলােকরা েযরকম উত্তর িদেয়িছল, পনূেয়েলর

েলােকরাও তঁােক েসইরকম উত্তর িদল। ৯ তখন িতিন পনূেয়েলর
েলাকেদরেকও বলেলন, আিম যখন ভােলাভােব িফের আসব,
তখন এই দগুর্ েভেঙ্গ েফলব। ১০ েসবহ ও সল্মুন্ন কেকর্ াের
িছেলন এবং তঁােদর সঙ্গী ৈসন্য প্রায় পেনেরা হাজার েলাক িছল;
পূবর্েদেশর েলাকেদর সব ৈসেন্যর মেধ্য এরাই মাত্র অবিশষ্ট িছল;
আর খড়গধারী একলক্ষ কুিড় হাজার েলাক মারা িগেয়িছল।
১১ পের িগিদেয়ান েনাবেহর ও যগ্িবেহর পূবর্িদেক তঁাবুেত
বসবাসকারীেদর পথ িদেয় উেঠ িগেয় েসই ৈসন্যেদরেক আঘাত
করেলন, েযেহতু ৈসন্যরা িনিশ্চেন্ত িছল। ১২ তখন েসবহ ও
সল্মুন্ন পািলেয় েগেলন িকন্তু িতিন তঁােদর িপছন িপছন তাড়া
করেলন; এবং েসবহ ও সল্মুন্নেক, িমিদয়েনর েসই দইু রাজােক,
ধরেলন; আর সব ৈসন্যেক ভয়যুক্ত করেলন। ১৩ পের েযায়ােশর
পুত্র িগিদেয়ান েহরেসর উপের ওঠার পথ িদেয় যুদ্ধ েথেক িফের
আসিছেলন, ১৪ এমন সমেয় সুেক্কাৎ-িনবাসীেদর একজন
যুবকেক ধের িজজ্ঞাসাবাদ করেলন; তােত েস সুেক্কােতর
অধ্যক্ষেদর ও েসখানকার প্রাচীনেদর সাতাত্তর জেনর নাম িলেখ
িদল। ১৫ পের িতিন সুেক্কােতর েলাকেদর কােছ িগেয় বলেলন,
েসবহ ও সল্মুন্নেক েদখ, যােদর িবষেয় েতামরা আমােক ঠাট্টা
কের বেলিছেল, েসবেহর ও সল্মুেন্নর ক্ষমতা িক এখন েতামার
হােত এেসেছ েয, আমরা েতামার ক্লান্ত েলাকেদরেক রুিট েদব?
১৬ আর িতিন ঐ নগেরর প্রাচীনেদরেক ধরেলন এবং মরুভূিমর
কঁাটা ও কঁাটাগাছ িনেয় তার মাধ্যেম সুেক্কােতর েলাকেদরেক
িশক্ষা িদেলন। ১৭ পের িতিন পনূেয়েলর দগুর্ েভেঙ্গ েফলেলন ও
নগেরর েলাকেদরেক হত্যা করেলন। ১৮ আর িতিন েসবহ ও
সল্মুন্নেক বলেলন, েতামরা তােবাের েয পুরুষেদরেক হত্যা
কেরিছেল, তারা িক ধরেনর েলাক? তঁারা উত্তর িদেলন, আপিন
েযমন, তারাও েতমন, প্রেত্যেক রাজপুত্রর মেতা িছল। ১৯ িতিন
বলেলন, তঁারা আমার ভাই, আমারই িনেজর ভাই; জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য, েতামরা যিদ তােদরেক জীিবত রাখেত, আিম
েতামােদরেক হত্যা করতাম না। ২০ পের িতিন িনেজর বড় েছেল
েযথরেক বলেলন, ওঠ, এেদরেক হত্যা কর। িকন্তু েসই বালক
িনেজর খড়গ েবর করল না, কারণ েস ভয় েপেয় েগল, কারণ
তখনও েস বালক। ২১ তখন েসবহ ও সল্মুন্ন বলেলন, আপিন
উেঠ আমােদরেক আঘাত করুন, কারণ েয েযমন পুরুষ, তঁার
েতমন বীরত্ব। তােত িগিদেয়ান উেঠ েসবহ ও সল্মুন্নেক হত্যা
করেলন এবং তঁােদর উটগুিলর গলার সমস্ত চন্দ্রহার িনেলন।
২২ পের ইস্রােয়েলর েলােকরা িগিদেয়ানেক বলল, আপিন
বংশপরম্পরায় আমােদর উপের কতৃর্ ত্ব করুন, কারণ আপিন
আমােদরেক িমিদয়েনর হাত েথেক উদ্ধার কেরেছন। ২৩ তখন
িগিদেয়ান বলেলন, আিম েতামােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করব না এবং
আমার েছেলও েতামােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেব না; সদাপ্রভুই
েতামােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেবন। ২৪ আর িগিদেয়ান তােদরেক
বলেলন, আিম েতামােদর কােছ একটা অনুেরাধ কির, েতামরা
প্রেত্যক জন িনেজর িনেজর লুট করা কােনর দলু আমােক দাও;
কারণ শত্রুরা ইশ্মােয়লীয়, এই জন্য তঁােদর েসানার কােনর দলু
িছল। ২৫ তারা উত্তর করল, অবশ্য েদব; পের তারা একখানা বস্ত্র
েপেত প্রেত্যেক তােত িনেজর িনেজর লুট করা কােনর দলু
েফলল; ২৬ তােত তঁার চাওয়া কােনর দেুলর পিরমাণ একহাজার
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সাতেশা েশকল েসানা হল। এছাড়া চন্দ্রহার, ঝুমকা ও িমিদয়নীয়
রাজােদর পরা েবগুনী রেঙর বস্ত্র ও তঁােদর উেটর গলার হার
িছল। ২৭ পের িগিদেয়ান তা িদেয় এক এেফাদ ৈতরী কের
িনেজর বসিত-নগর অফ্রােত রাখেলন; তােত সব ইস্রােয়ল েস
জায়গায় েসই এেফােদর অনুসরেণ ব্যিভচারী হল; আর তা
িগিদেয়ােনর ও তঁার কুেলর ফঁাদস্বরূপ হল। ২৮ এইভােব িমিদয়ন
ইস্রােয়লীয়েদর সামেন নত হল, আর মাথা তুলেত পারল না।
আর িগিদেয়ােনর সমেয় চিল্লশ বৎসর েদশ শািন্তেত থাকল।
২৯ পের েযায়ােশর পুত্র িযরুব্বাল িনেজর বািড়েত বসবাস
করেলন। ৩০ িগিদেয়ােনর ঔরসজাত সত্তরটী েছেল িছল, কারণ
তঁার অেনক স্ত্রী িছল। ৩১ আর িশিথেম তঁার েয এক উপপত্নী
িছল, েসও তঁার জন্য এক পুত্র প্রসব করল, আর িতিন তঁার নাম
অবীেমলক রাখেলন। ৩২ পের েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ান
ভােলাভােব বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেলন, আর অবীেয়ষ্রীয়েদর
অফ্রােত তঁার িপতা েযায়ােশর কবের তােক কবর েদওয়া হল।
৩৩ িগিদেয়ােনর মৃতু্যর পেরই ইস্রােয়লীয়রা আবার
বালেদবতােদর কােছ িফের িগেয় ব্যিভচারী হল, আর
বাল্বরীৎেক িনেজেদর ইষ্ট েদবতা করল। ৩৪ আর িযিন
চারিদেকর সব শত্রুর হাত েথেক তােদরেক উদ্ধার কেরিছেলন,
ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর ঈশ্বর েসই সদাপ্রভুেক ভুেল েগল।
৩৫ আর িযরুব্বাল িগিদেয়ান ইস্রােয়েলর েযরকম মঙ্গল
কেরিছেলন, তারা েসই অনুসাের তঁার বংেশর প্রিত ভােলা
ব্যবহার করল না।

অবীেমলেকর িববরণ।

পের িযরুব্বােলর েছেল অবীেমলক িশিখেম িনেজর
মােয়র আত্মীয়েদর কােছ িগেয় তােদরেক এবং িনেজর

মােয়র িপতৃকুেলর সব েগাষ্ঠীেক এই কথা বলল; িনেবদন কির,
২ েতামরা িশিখেম সব বািড়র েলােকেদর এই কথা বল,
েতামােদর পেক্ষ ভাল িক? েতামােদর ওপের িযরুব্বােলর সব
েছেলর অথর্াৎ সত্তর জেনর কতৃর্ ত্ব ভাল, না এক জেনর কতৃর্ ত্ব
ভাল? আর এটাও মেন কর, আিম েতামােদর অিস্থ ও েতামােদর
মাংস। ৩ আর তঁার মাতার আত্মীেয়রা তঁার পেক্ষ িশিখেমর সব
বািড়র েলােকেদর ঐ সব কথা বলেল অবীেমলেকর অনুগামী
হেত তােদর মেন ইচ্ছা হল; কারণ তারা বলল, উিন আমােদর
আত্মীয়। ৪ আর তারা বাল্-বরীেতর মিন্দর েথেক তঁােক সত্তর
[থান] রূপা িদল; তােত অবীেমলক অসার ও উৎশৃঙ্খল
েলাকেদরেক ঐ রূপার েবতন িদেল তারা তঁার অনুগামী হল।
৫ পের েস অফ্রায় বাবার বািড়েত িগেয় িনেজর ভাইেদরেক
অথর্াৎ িযরুব্বােলর সত্তর জন েছেলেক এক পাথেরর ওপের
হত্যা করল; েকবল িযরুব্বােলর েছাট েছেল েযাথম লুিকেয়
থাকােত েবঁেচ েগল। ৬ পের িশিখেমর সব বািড়র েলাক এবং
িমেল্লার সব েলাক জেড়া হেয় িশিখমস্থ স্তেম্ভর এেলান গােছর
কােছ িগেয় অবীেমলকেক রাজা করল। ৭ আর েলােকরা
েযাথমেক এই সংবাদ িদেল েস িগেয় গিরষীম পবর্েতর চূড়ােত
দঁািড়েয় েজাের িচত্কার কের েডেক তােদরেক বলল, েহ
িশিখেমর বািড়র েলাক সকল, আমার কথা েশােনা, শুনেল ঈশ্বর
েতামােদর কথা শুনেবন। ৮ একবার বৃেক্ষরা িনেজেদর উপের

অিভেষক করার জন্য রাজার েখঁােজ েগল। তারা িজতবৃক্ষেক
বলল, তুিম আমােদর উপের রাজত্ব কর। ৯ িজতবৃক্ষ তােদরেক
বলল, আমার েয েতেলর জন্য ঈশ্বর ও মানুেষরা আমার েগৗরব
কেরন, তা ত্যাগ কের আিম িক বৃক্ষেদর ওপের দলুেত থাকব?
১০ পের বৃক্ষরা ডুমুরবৃক্ষেক বলল, তুিম এেস আমােদর উপের
রাজত্ব কর। ১১ ডুমুরবৃক্ষ তােদরেক বলল, আিম িক িনেজর
িমষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ কের বৃক্ষেদর উপের দলুেত থাকেব?
১২ পের বৃক্ষরা আঙ্গরু গাছেক বলল, তুিম এেস আমােদর ওপের
রাজত্ব কর। ১৩ দ্রাক্ষালতা তােদরেক বলল, আমার েয রস
ঈশ্বরেক ও মানুষেদরেক খুিশ কের, তা ত্যাগ কের আিম িক
বৃক্ষেদর ওপের দলুেত থাকেব? ১৪ পের সমস্ত বৃক্ষ কঁাটাযুক্ত
বৃক্ষেক বলল, তুিম এেস আমােদর উপের রাজত্ব কর।
১৫ কঁাটাযুক্ত বৃক্ষ েসই বৃক্ষেদরেক বলল, েতামরা যিদ িনেজেদর
ওপের সিত্যই আমােক রাজা বেল অিভেষক কর, তেব এেস
আমার ছায়ার শরণ নাও, তেব এই কঁাটাযুক্ত বৃক্ষ েথেক আগুন
েবর হেয় িলবােনােনর এরস বৃক্ষেদরেক পুিড়েয় িদক। ১৬ এখন
অবীেমলকেক রাজা করােত েতামরা যিদ সত্য ও যথাথর্ আচরণ
কের থাক এবং যিদ িযরুব্বােলর ও তঁার কুেলর প্রিত ভােলা
আচরণ কের থাক, ও তঁার হােতর উপকারানুসাের তঁার প্রিত
ব্যবহার কের থাক;- ১৭ কারণ আমার বাবা েতামােদর জন্য যুদ্ধ
কেরিছেলন, ও প্রাণপণ েচষ্টা কের িমিদয়েনর হাত েথেক
েতামােদরেক উদ্ধার কেরিছেলন; ১৮ িকন্তু েতামরা আজ আমার
িপতৃকুেলর িবরুেদ্ধ উেঠ এক পাথেরর ওপের তার সত্তর জন
েছেলেক হত্যা করেল, ও তঁার দাসীর েছেল অবীেমলকেক
িনেজেদর ভাই বেল িশিকেমর েনতােদর ওপের রাজা করেল;--
১৯ আজ যিদ েতামরা িযরুব্বােলর ও তঁার কুেলর প্রিত সত্য ও
যথাথর্ আচরণ কের থাক, তেব অবীেমলেকর িবষেয় আনন্দ কর
এবং েসও েতামােদর িবষয় আনন্দ করুন। ২০ িকন্তু তা যিদ না
হয়, তেব অবীেমলক েথেক আগুন েবিরেয় িশিখেমর
েলাকেদরেক ও িমেল্লার েলাকেদরেক পুিড়েয় িদক; আবার
িশিখেমর েলাকেদর েথেক িমেল্লার েলাকেদর েথেক আগুন েবর
হেয় অবীেমলকেক পুিড়েয় িদক। ২১ পের েযাথম েদৗিড়েয়
পািলেয় েগল, েস েবের েগল এবং তার ভাই অবীেমলেকর ভেয়
েসই জায়গায় বাস করল। ২২ অবীেমলক ইস্রােয়েলর উপের িতন
বছর কতৃর্ ত্ব করল। ২৩ পের ঈশ্বর অবীেমলেকর ও িশিখেমর
েলাকেদর মেধ্য এক মন্দ আত্মা পাঠােলন, তােত িশিখেমর
েলােকরা অবীেমলেকর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা করল; ২৪ েযন
িযরুব্বােলর সত্তরিট েছেলর প্রিত করা অত্যাচােরর প্রিতফল
ঘেট এবং তােদরেক হত্যা কেরিছল েয তােদর ভাই অবীেমলক,
তার ওপের এবং ভাই হত্যায় যারা তােক সাহায্য কেরিছল, েসই
িশিখমস্থ েলাকেদর ওপের ঐ রক্তপােতর অপরােধ অপরাধী
হয়। ২৫ আর িশিখেমর েলােকরা তার জন্য েকান েকান পবর্ত-
শৃেঙ্গ েগাপেন েলাক বিসেয় েগল, সবারই দ্রব্যািদ তারা লুট
করল; আর অবীেমলক তার সংবাদ েপল। ২৬ পের এবেদর
েছেল গাল িনেজর ভাইেদরেক সেঙ্গ িনেয় িশিখেম আসল; আর
িশিখেমর েলােকরা তােক িবশ্বাস করল। ২৭ আর তারা েবর হেয়
িনেজর িনেজর দ্রাক্ষােক্ষেত্র ফল তুলল ও তা মাড়াই করল এবং
উৎসব করল, আর িনেজেদর েদবতার মিন্দের িগেয় েভাজন
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পান কের অবীেমলকেক অিভশাপ িদল। ২৮ আর এবেদর েছেল
গাল বলল, অবীেমলক েক, েস িশিখমীয় েক, েয আমরা তার
দাসত্ব করব? েস িক িযরুব্বােলর েছেল না? সবূল িক তার
েসনাপিত না? েতামরা বরং িশিখেমর বাবা হেমােরর েলাকেদর
দাসত্ব কর; ২৯ আমরা ওর দাসত্ব েকন স্বীকার করব? আহা, এই
সব েলাক আমার অিধকাের এেল আিম অবীেমলকেক দরূ কের
িদই। পের েস অবীেমলেকর উেদ্দেশ্য বলল, তুিম দলবল বৃিদ্ধ
কের েবর হেয় এস েদিখ। ৩০ এবেদর েছেল গােলর েসই কথা
নগেরর কতর্ া সবূল শুেন েস েক্রােধ প্রজ্বিলত হেয় উঠল;
৩১ আর েস েকৗশল কের অবীেমলেকর কােছ দতূ পািঠেয় বলল,
েদখুন, এবেদর েছেল গাল ও তার ভাইরা িশিখেম এেসেছ; আর
েদখুন, তারা আপনার িবরুেদ্ধ নগের কুকথা বলেছ। ৩২ অতএব
আপিন ও আপনার সেঙ্গ েয সব েলাক আেছ, আপনারা রােত
উেঠ িগেয় মােঠ লুিকেয় থাকুন। ৩৩ পের েভারেবলায় সূেযর্্যাদয়
হওয়ামাত্র আপিন উেঠ নগর আক্রমণ করেবন; আর েদখুন, েস
ও তার সঙ্গী েলােকরা আপনার িবরুেদ্ধ েবর হেব, তখন
আপনার হাত যা করেত পারেব, তা করেবন। ৩৪ পের
অবীেমলক ও তার সঙ্গী সমস্ত েলাক রািত্রেত উেঠ চারেট দল
ভাগ হেয় িশিখেমর িবরুেদ্ধ লুিকেয় থাকল। ৩৫ আর এবেদর
েছেল গাল বাইের িগেয় নগেরর দরজার প্রেবেশর মুেখ দঁাড়াল;
পের অবীেমলক ও তার সঙ্গী েলােকরা েগাপন জায়গা েথেক
উঠল। ৩৬ আর গাল েসই েলাকেদরেক েদেখ সবূলেক বলল,
েদখ, পবর্তশৃঙ্গ েথেক েলাকসকল েনেম আসেছ। সবূল তােক
বলল, তুিম মানুেষর ভুল পেথর পবর্েতর ছায়া েদখছ। ৩৭ পের
গাল আবার বলল, েদখ, উচ্চ েদশ েথেক েলাকসকল েনেম
আসেছ এবং গণকেদর এেলান বৃেক্ষর পথ িদেয় এক দল
আসেছ। ৩৮ সবূল তােক বলল, েকাথায় এখন েতামার েসই মুখ,
েয মুেখ বেলিছেল, অবীেমলক েক েয আমরা তার দাসত্ব স্বীকার
কির? তুিম েয েলাকেদরেক তুচ্ছ কেরিছেল, ওরা িক েসই েলাক
না? এখন যাও, েবর হেয় ওর সেঙ্গ যুদ্ধ কর। ৩৯ পের গাল
িশিখেমর েলাকেদর আেগ আেগ েবিরেয় িগেয় অবীেমলেকর
সেঙ্গ যুদ্ধ করল। ৪০ তােত অবীেমলক তােক তাড়া করল ও েস
তার সামেন েথেক পািলেয় েগল এবং প্রেবশ দ্বােরর জায়গা
পযর্ন্ত অেনক েলাক আহত হেয় পড়ল। ৪১ পের অবীেমলক
অরূমায় থাকল এবং সবূল গালেক ও তার ভাইেদরেক তািড়েয়
িদল, তারা আর িশিখেম বাস করেত পারল না। ৪২ পর িদন
েলােকরা েবর হেয় মােঠ যািচ্ছল, আর অবীেমলক তার সংবাদ
েপল। ৪৩ েস েলাকেদরেক িনেয় িতনেট দল কের মােঠর মেধ্য
লুিকেয় থাকল; পের েস েচেয় েদখল, আর েদখ, েলােকরা নগর
েথেক েবর হেয় আসিছল; তখন েস তােদর িবরুেদ্ধ উেঠ
তােদরেক আঘাত করল। ৪৪ পের অবীেমলক ও তার সঙ্গীদল
সকল তাড়াতািড় এিগেয় িগেয় নগর-দ্বার-প্রেবেশর জায়গায়
দঁািড়েয় থাকল এবং দিুট দল মােঠর সব েলাকেক আক্রমণ কের
আঘাত করল। ৪৫ আর অবীেমলক েসই সব িদন ঐ নগেরর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল; আর নগর অিধকার কের েসখানকার
েলাকেদরেক হত্যা করল এবং নগর সমভূিম কের তার ওপের
লবণ ছিড়েয় িদল। ৪৬ পের িশিখেমর দেূগর্ অবিস্থত েলােকরা সব
এই কথা শুেন এল্-বরীৎ-এর দেূগর্ এক গৃেহ প্রেবশ করল।

৪৭ পের িশিখেমর দেূগর্ অবিস্থত সব গৃহস্থ জেড়া হেয়েছ, এই
কথা অবীেমলক শুনল। ৪৮ তখন অবীেমলক ও তার সঙ্গীরা
সকেল সল্েমান পবর্েত উঠল। আর অবীেমলক কুঠার হােত
িনেয়িছল; েস বৃক্ষ েথেক একটা ডাল েকেট িনেয় িনেজর কঁােধ
রাখল এবং িনেজর সঙ্গী েলাকেদরেক বলল, েতামরা আমােক
যা করেত েদখেল, তাড়াতািড় েসরকম কর। ৪৯ তােত সব েলাক
প্রেত্যেক এক একটা ডাল েকেট িনেয় অবীেমলেকর িপছন
িপছন চলল; পের েসই সমস্ত ডাল ঐ উঁচু বাড়ীর গােয় েরেখ
েসই বািড়েত আগুন লািগেয় িদল; এইভােব িশিখেমর দেুগর্
অবিস্থত সমস্ত েলাকও মারা েগল; তারা স্ত্রী ও পুরুষ অনুমান
হাজার েলাক িছল। ৫০ পের অবীেমলক েতেবেস চেল েগল, ও
েতেবেসর িবরুেদ্ধ িশিবর ৈতরী কের তা দখল করল। ৫১ িকন্তু ঐ
নগেরর মেধ্য এক শিক্তশালী দগূর্ িছল, অতএব সমস্ত পুরুষ ও
স্ত্রী এবং নগেরর সমস্ত েলােকরা পািলেয় তার মেধ্য িগেয় দরজা
বন্ধ কের দেূগর্র ছােদর ওপের উঠল। ৫২ পের অবীেমলক েসই
দেূগর্র কােছ িগেয় তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল এবং তা আগুন িদেয়
পুিড়েয় েদবার জন্য দেূগর্র দরজা পযর্ন্ত েগল। ৫৩ তখন একিট
স্ত্রীেলাক যঁাতার উপেরর পাথরিট িনেয় অবীেমলেকর মাথার
ওপের ছঁুেড় তার মাথার খুিল েভেঙ্গ িদল। ৫৪ তােত েস তাড়াতািড়
িনেজর অস্ত্রবাহক যুবকেক েডেক বলল, তুিম তেরায়াল েবর
কের আমােক হত্যা কর; যিদ েলােক আমার িবষেয় বেল, একটা
স্ত্রীেলাক ওেক হত্যা কেরেছ। তখন েসই যুবক তােক িবদ্ধ করেল
েস মের েগল। ৫৫ পের অবীেমলক মারা িগেয়েছ েদেখ
ইস্রােয়লীয়রা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর জায়গায় চেল েগল।
৫৬ এইভােব অবীেমলক িনেজর সত্তর জন ভাইেক হত্যা কের
িনেজর বাবার িবরুেদ্ধ েয দষু্কম্মর্ কেরিছল, ঈশ্বর তার সিঠক
শািস্ত তােক িদেলন; ৫৭ আবার িশিখেমর েলাকেদর মাথায় ঈশ্বর
তােদর সমস্ত দষু্কেম্মর্র প্রিতফল িদেলন; তােত িযরুব্বােলর েছেল
েযাথেমর অিভশাপ তােদর ওপের পড়ল।

েতালয়, যায়ীর ও িযপ্তেহর িববরণ।

অবীেমলেকর পের েতালয় ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধােরর
জন্য উৎপন্ন হেলন; িতিন ইষাখর বংশীয় েদাদেয়র

নািত পূয়ার েছেল; িতিন পবর্তময় ইফ্রিয়ম প্রেদেশ অবিস্থত
শামীের বাস করেতন। ২ িতিন েতইশ বছর ইস্রােয়েলর িবচার
করেলন; পের িতিন মারা েগেলন এবং শামীের তার কবর েদওয়া
হল। ৩ তঁার পের িগিলয়দীয় যায়ীর উৎপন্ন হেয় বাইশ বছর
পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর িবচার করেলন। ৪ তঁার িত্রশটী েছেল িছল,
তারা িত্রশিট গাধায় চেড় েবড়াত; এবং তােদর িত্রশিট নগর িছল;
িগিলয়দ েদশস্থ েসই সকল নগরেক এখন হেবাৎ-যায়ীর বলা
যায়। ৫ পের যায়ীর মারা েগেলন এবং কােমােন তঁার কবর
েদওয়া হল। ৬ পের ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত যা মন্দ, তাই
পুনরায় করল এবং বালেদবতােদর, অষ্টােরাৎ েদবীেদর,
অরােমর েদবতােদর, সীেদােনর েদবতােদর, েমায়ােবর
েদবতােদর, অেম্মান-সন্তানেদর েদবতােদর ও পেলষ্টীয়েদর
েদবতােদর েসবা করেত লাগল; তারা সদাপ্রভুেক ত্যাগ করল,
তঁার েসবা করল না। ৭ তখন ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর রাগ
প্রজ্বিলত হল, আর িতিন পেলষ্টীয়েদর হােত ও অেম্মান-
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সন্তানেদর হােত তােদরেক িবক্রয় করেলন। ৮ আর এরা ঐ বছর
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক অত্যাচার ও চূণর্ করল; আঠার বছর
পযর্ন্ত যদর্ন-পারস্থ িগিলয়েদর অন্তঃপাতী ইেমারীয় েদশিনবাসী
সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদরেক চূণর্ করল। ৯ আর অেম্মান-সন্তানরা
িযহূদার ও িবন্যামীেনর এবং ইফ্রিয়ম কুেলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
যদর্ন পার হেয় আসত; এইভােব ইস্রােয়ল খুব কষ্ট েপেত লাগল।
১০ পের ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদ বলল, আমরা
েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ, কারণ আমরা িনেজেদর ঈশ্বরেক
ত্যাগ কেরিছ এবং বালেদবতােদর েসবা কেরিছ। ১১ তােত
সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদরেক বলেলন, িমস্রীয়েদর েথেক,
ইেমারীয়েদর েথেক, অেম্মান-সন্তানেদর েথেক ও পেলষ্টীয়েদর
েথেক আিম িক েতামােদরেক [িনস্তার কির] িন? ১২ আর
সীেদানীয়, অমােলকীয় ও মােয়ানীয়রা েতামােদর উপের
অত্যাচার কেরিছল এবং েতামরা আমার কােছ কঁাদেল আিম
তােদর হাত েথেক েতামােদরেক িনস্তার করলাম। ১৩ তবুও
েতামরা আমােক ত্যাগ কের অন্য েদবতােদর েসবা করেল,
অতএব আিম আর েতামােদর উদ্ধার করব না; যাও,
১৪ িনেজেদর মেনানীত ঐ েদবতােদর কােছ কঁাদ; সঙ্কেটর সমেয়
তারাই েতামােদরেক উদ্ধার করুক। ১৫ তখন ইস্রােয়লীয়রা
সদাপ্রভুেক বলল, আমরা পাপ কেরিছ; এখন েতামার দিৃষ্টেত যা
ভাল মেন হয়, তাই আমােদর প্রিত কর; অনুেরাধ কির, েকবল
আজ আমােদরেক উদ্ধার কর। ১৬ পের তারা িনেজেদর মধ্য
েথেক িবজাতীয় েদবতােদরেক দরূ কের সদাপ্রভুর েসবা করল;
তােত ইস্রােয়েলর কেষ্ট তঁার প্রাণ দঃুিখত হল। ১৭ ঐ সমেয়
অেম্মান-সন্তানরা জেড়া হেয় িগিলয়েদ িশিবর ৈতরী করল। আর
ইস্রােয়লীয়রা জেড়া হেয় িমস্পােত িশিবর ৈতরী করল। ১৮ তােত
েলােকরা, িগিলয়েদর অধ্যক্ষরা, পরস্পর বলল, অেম্মান-
সন্তানেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েকান্ ব্যিক্ত আরম্ভ করেব? েস
িগিলয়দ-িনবাসী সমস্ত েলােকর প্রধান হেব।

ঐ সমেয় িগিলয়দীয় িযপ্তহ বলবান্ বীর িছেলন;
িতিন এক েবশ্যার েছেল; িগিলয়দ তঁার জন্ম

িদেয়িছেলন। ২ আর িগিলয়েদর স্ত্রী তঁার জন্য কেয়কিট েছেল
প্রসব করল; পের েসই স্ত্রীজাত েছেলরা যখন বড় হেয় উঠল,
তখন িযপ্তহেক তািড়েয় িদল, বলল, আমােদর িপতৃকুেলর মেধ্য
তুিম অিধকার পােব না, কারণ তুিম অন্য এক স্ত্রীর েছেল।
৩ তােত িযপ্তহ িনেজর ভাইেদর সামেন েথেক পািলেয় িগেয় েটাব
েদেশ বাস করেত লাগল; এবং কতগুেলা মন্দ অধািমর্ক েলাক
িযপ্তেহর কােছ এক সেঙ্গ হল, তারা তঁার সেঙ্গ বাইের েযত।
৪ িকছু িদন পের অেম্মানীয়রা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
লাগল। ৫ তখন ইস্রােয়েলর সেঙ্গ অেম্মানীয়রা যুদ্ধ করেত
িগিলয়েদর প্রাচীনবগর্ িযপ্তহেক েটাব েদশ েথেক আনেত েগল।
৬ তারা িযপ্তহেক বলল, এস, তুিম আমােদর েনতা হও, আমরা
অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব। ৭ িযপ্তহ িগিলয়েদর প্রাচীনবগর্েক
বলেলন, েতামরাই িক আমােক ঘৃণা কের আমার িপতৃকুল েথেক
আমােক তািড়েয় দাওিন? এখন িবপদগ্্রস্ত হেয়ছ বেল আমার
কােছ েকন এেল? ৮ তখন িগিলয়েদর প্রাচীনবগর্ িযপ্তহেক বলল,
এখন আমরা েতামার কােছ িফের এেসিছ, েযন তুিম আমােদর
সেঙ্গ িগেয় অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত পার এবং আমােদর

অথর্াৎ িগিলয়দ-িনবাসী সমস্ত েলােকর প্রধান হও। ৯ তখন িযপ্তহ
িগিলয়েদর প্রাচীনবগর্েক বলেলন, েতামরা যিদ অেম্মানীয়েদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য আমােক পুনরায় স্বেদেশ িনেয় যাও, আর
সদাপ্রভু যিদ আমার হােত তােদরেক সমপর্ণ কেরন, তেব আিমই
িক েতামােদর প্রধান হব? ১০ তখন িগিলয়েদর প্রাচীনবগর্
িযপ্তহেক বলল, সদাপ্রভু আমােদর মেধ্য সাক্ষী; আমরা অবশ্য
েতামার কথা অনুসাের কাজ করব। ১১ পের িযপ্তহ িগিলয়েদর
প্রাচীনবেগর্র সেঙ্গ েগেলন; তােত েলােকরা তােক িনেজেদর
প্রধান ও শাসনকতর্ া করল; পের িযপ্তহ িমস্পােত সদাপ্রভুর
সামেন িনেজর সমস্ত কথা বলেলন। ১২ পের িযপ্তহ
অেম্মানীয়েদর রাজার কােছ দতূ পািঠেয় বলেলন, আমার সেঙ্গ
েতামার িবষয় িক েয, তুিম আমার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আমার েদেশ
আসেল? ১৩ তােত অেম্মানীয়েদর রাজা িযপ্তেহর দতূেদরেক
বলেলন, কারণ এই, ইস্রােয়ল যখন িমশর েথেক আেস, তখন
অেণর্ান পযর্ন্ত যেব্বাক ও যদর্ন পযর্ন্ত আমার ভূিম েকেড়
িনেয়িছল; অতএব এবং এখন শািন্তেত তা িফিরেয় দাও।
১৪ তােত িযপ্তহ অেম্মানীয়েদর রাজার কােছ পুনরায় দতূ
পাঠােলন; ১৫ িতিন তােক বলেলন, িযপ্তহ এই কথা বেলন,
েমায়ােবর ভূিম িকম্বা অেম্মানীয়েদর ভূিম ইস্রােয়ল েকেড় েনয়িন।
১৬ িকন্তু িমশর েথেক আসবার সমেয় ইস্রােয়ল সূফসাগর পযর্ন্ত
প্রান্তেরর মেধ্য ভ্রমণ কের যখন কােদেশ েপৗছায়, ১৭ তখন
ইেদােমর রাজার কােছ দতূ পািঠেয় বেলিছল, অনুেরাধ কির,
আপিন িনজ েদেশর মধ্য িদেয় আমােক েযেত িদন, িকন্তু
ইেদােমর রাজা েস কথায় কান িদেলন না; আর েসইরকম
েমায়ােবর রাজার কােছ বেল পাঠােল িতিনও রািজ হেলন না;
অতএব ইস্রােয়ল কােদেশ থাকল। ১৮ পের তারা প্রান্তেরর মধ্য
িদেয় িগেয় ইেদাম েদশ ও েমায়াব েদশ ঘুের েমায়াব েদেশর
পূবর্িদক িদেয় এেস অেণর্ােনর ওপাের িশিবর ৈতরী করল,
েমায়ােবর সীমার মেধ্য প্রেবশ করল না, কারণ অেণর্ান েমায়ােবর
সীমা। ১৯ পের ইস্রােয়ল িহষ্েবােনর রাজা, ইেমারীয়েদর রাজা,
সীেহােনর কােছ দতূ পাঠাল; ইস্রােয়ল তােক বলল, অনুেরাধ
কির, আপিন িনেজর েদেশর মধ্য িদেয় আমােদরেক িনজ
জায়গায় েযেত িদন। ২০ িকন্তু সীেহান ইস্রােয়লেক িবশ্বাস কের
আপন সীমার মধ্য িদেয় েযেত িদেলন না; সীেহান আপনার সব
েলাক জেড়া কের যহেস িশিবর ৈতরী করেলন; ইস্রােয়েলর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেলন। ২১ আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু সীেহানেক ও
তঁার সব েলাকেক ইস্রােয়েলর হােত সমপর্ণ করেলন, ও তারা
তােদরেক আঘাত করল; এইভােব ইস্রােয়ল েসই েদশিনবাসী
ইেমারীয়েদর সমস্ত েদশ অিধকার করল। ২২ তারা অেণর্ান েথেক
যেব্বাক পযর্ন্ত ও প্রান্তর েথেক যদর্ন পযর্ন্ত ইেমারীয়েদর সব
অঞ্চল অিধকার করল। ২৩ সুতরাং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু
িনেজর প্রজা ইস্রােয়েলর সামেন ইেমারীয়েদরেক অিধকারচু্যত
করেলন; এখন আপিন িক তােদর েদশ অিধকার করেবন?
২৪ আপনার কেমাশ েদব আপনােক অিধকার করার জন্য যা
েদন, আপিন িক তারই অিধকারী নন? আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
আমােদর সামেন যােদরেক তািড়েয়েছন, েস সমেস্তর অিধকারী
আমরাই আিছ। ২৫ বলুন েদিখ, েমায়ােবর রাজা িসেপ্পােরর
েছেল বালাক েথেক আপিন িক েশ্রষ্ঠ? িতিন িক ইস্রােয়েলর সেঙ্গ
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িববাদ কেরিছেলন, না তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছেলন?
২৬ িহষ্েবােন ও তঁার উপনগরগুিল, অেরােয়ের ও তঁার
উপনগরসমূেহ এবং অেণর্ান তীের সমস্ত নগের িতনেশা বছর
পযর্ন্ত ইস্রােয়ল বাস করেছ; এত িদেনর মেধ্য আপনারা েকন েস
সমস্ত িফিরেয় েননিন? ২৭ আিম েতা আপনােদর িবরুেদ্ধ েকান
েদাষ কিরিন; িকন্তু আমার সেঙ্গ যুদ্ধ করােত আপিন আমার
প্রিত অন্যায় করেছন; িবচারকতর্ া সদাপ্রভু আজ ইস্রােয়লীয়েদর
ও অেম্মানীয়েদর মেধ্য িবচার করুন। ২৮ িকন্তু িযপ্তেহর পাঠােনা
এই সব কথায় অেম্মানীয়েদর রাজা কান িদেলন না। ২৯ পের
সদাপ্রভুর আত্মা িযপ্তেহর ওপের আসেলন, আর িতিন িগিলয়দ
ও মনঃিশ প্রেদশ িদেয় িগিলয়েদর িমস্পীেত েগেলন; এবং
িগিলয়েদর িমস্পী েথেক অেম্মানীয়েদর কােছ েগেলন। ৩০ আর
িযপ্তহ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ মানত কের বলেলন, তুিম যিদ
অেম্মানীয়েদরেক িনশ্চয় আমার হােত সমপর্ণ কর, ৩১ তেব
অেম্মানীয়েদর কাছ েথেক যখন আিম ভােলাভােব িফের আসব,
তখন যা িকছু আমার বািড়র দরজা েথেক েবর হেয় আমার সেঙ্গ
েদখা করেত আসেব, তা অবশ্যই সদাপ্রভুরই হেব, আর আিম তা
েহামবিলরূেপ উৎসগর্ করব। ৩২ পের িযপ্তহ অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করার জন্য তােদর কােছ পার হেয় েগেল সদাপ্রভু তােদরেক
তঁার হােত সমপর্ণ করেলন। ৩৩ তােত িতিন অেরােয়র েথেক
িমন্নীেতর কাছ পযর্ন্ত কুিড়িট নগের এবং আেবল-করামীম পযর্ন্ত
অিত মহাসংহাের তােদরেক সংহার করেলন। এইভােব
অেম্মানীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর সামেন নত হল। ৩৪ পের িযপ্তহ
িমস্পায় িনেজর বািড়েত আসেলন, আর েদখ, তঁার সেঙ্গ েদখা
করবার জন্য তঁার েমেয় তবল হােত কের নাচ করেত করেত
বাইের আসিছল। েস তঁার একমাত্র েমেয়, েস ছাড়া তঁার েকান
েছেল বা েমেয় িছল না। ৩৫ তখন তােক েদখামাত্র িতিন বস্ত্র
িছঁেড় বলেলন, হায় হায়, আমার বৎেস, তুিম আমােক বড়
ব্যাকুল করেল; আমার কষ্টদায়কেদর মেধ্য তুিম এক জন হেল;
িকন্তু আিম সদাপ্রভুর কােছ মুখ খুেলিছ, আর অন্য িকছু করেত
পারব না। ৩৬ েস তােক বলল, েহ আমার িপতঃ, তুিম সদাপ্রভুর
কােছ মুখ খুেলছ, েতামার মুখ িদেয় েয কথা েবিরেয়েছ, েসই
অনুসাের আমার প্রিত কর, কারণ সদাপ্রভু েতামার জন্য েতামার
শত্রুেদর, অেম্মানীয়েদর, কােছ প্রিতেশাধ িনেয়েছন। ৩৭ পের েস
িনেজর িপতােক বলল, আমার জন্য একটা কাজ করা েহাক; দইু
মােসর জন্য আমােক িবদায় দাও; আিম পবর্েত যাই এবং আমার
কুমারীেত্বর িবষেয় সখীেদরেক িনেয় দঃুখ কির। ৩৮ িতিন
বলেলন, যাও; আর তােক দইু মােসর জন্য পািঠেয় িদেলন;
তখন েস িনেজর সখীেদর সেঙ্গ িগেয় পবর্েতর উপের িনেজর
কুমারীত্ব িবষেয় দঃুখ করল। ৩৯ পের দইু মাস হেয় েগেল েস
িপতার কােছ িফের আসল; িপতা েয মানত কেরিছেলন, েসই
অনুসাের তার প্রিত করেলন; েস পুরুেষর পিরচয় পায়িন। আর
ইস্রােয়েলর মেধ্য এই রীিত প্রচিলত হল েয, ৪০ বছর বছর
িগিলয়দীয় িযপ্তেহর েমেয়র সুনাম করেত ইস্রােয়লীয় েমেয়রা
বছেরর মেধ্য চারিদন যায়।

পের ইফ্রিয়েমর েলােকরা জেড়া হেয় সােফােন েগল;
তারা িযপ্তহেক বলল, “েতামার সেঙ্গ েযেত

আমােদরেক না েডেক তুিম অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েকন

পার হেয় িগেয়িছেল? আমরা েতামােক শুদ্ধ েতামার বািড়
আগুন িদেয় পুিড়েয় েদব।” ২ িযপ্তহ তােদরেক বলেলন,
“অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ আমার ও আমার েলাকেদর বড় িবেরাধ
িছল, তাই আিম েতামােদরেক েডেকিছলাম, িকন্তু েতামরা তােদর
হাত েথেক আমােক উদ্ধার করিন। ৩ েতামরা আমােক উদ্ধার
করেল না েদেখ আিম প্রাণ হােত কের অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ
পার হেয় িগেয়িছলাম, আর সদাপ্রভু আমার হােত তােদরেক
সমপর্ণ করেলন, অতএব েতামরা আমার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আজ
েকন আমার কােছ আসেল?” ৪ পের িযপ্তহ িগিলয়েদর সব
েলাকেক জেড়া কের ইফ্রিয়েমর সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন, তােত
িগিলয়েদর েলােকরা ইফ্রিয়েমর েলাকেদরেক আঘাত করল;
কারণ তারা বেলিছল, “েতামরা িগিলয়দীেয়রা, েতামরা
ইফ্রিয়েমর মেধ্য ও মনঃিশর মেধ্য ইফ্রিয়েমর পলাতক।” ৫ পের
িগিলয়দীেয়রা ইফ্রিয়মীয়েদর িবরুেদ্ধ যদর্ েনর পার ঘাট সব দখল
করল; তােত ইফ্রিয়েমর েকান পলাতক যখন বলত, “আমােক
পার হেত দাও,” তখন িগিলয়েদর েলােকরা তােক িজজ্ঞাসা
করত, “তুিম িক ইফ্রিয়মীয়?” ৬ েস যিদ বলত, না, তেব তারা
বিলত, “িশেব্বােলৎ” বল েদিখ; েস বলত, “িসেব্বােলৎ,” কারণ
েস ভােলাভােব তা উচ্চারণ করেত পারত না; তখন তারা তােক
ধের িনেয় যদর্ েনর পার ঘােট হত্যা করত। েসই সমেয় ইফ্রিয়েমর
িবয়ািল্লশ হাজার েলাক মারা েগল। ৭ িযপ্তহ ছয় বছর পযর্ন্ত
ইস্রােয়েলর িবচার করেলন। পের িগিলয়দীয় িযপ্তহ মারা েগেলন
এবং িগিলয়েদর এক নগের তঁার কবর েদওয়া হল। ৮ তঁার পের
ৈবৎেলহমীয় ইব্সন ইস্রােয়েলর িবচারকতর্ া হেলন। ৯ তঁার িত্রশিট
েছেল িছল এবং িতিন িত্রশিট েমেয়র িবেয় িদেলন ও িনেজর
েছেলর জন্য বাইের েথেক িত্রশিট েমেয় আনেলন; িতিন সাত
বছর ইস্রােয়েলর িবচার করেলন। ১০ পের ইব্সন মারা েগেলন
এবং ৈবৎেলহেম তঁার কবর েদওয়া হল। ১১ তঁার পের সবূলূনীয়
এেলান ইস্রােয়েলর িবচারকতর্ া হেলন; িতিন দশ বছর ইস্রােয়েলর
িবচার করেলন। ১২ পের সবূলূনীয় এেলান মারা েগেলন এবং
সবূলূন েদশস্থ অয়ােলােন তঁার কবর েদওয়া হল। ১৩ তঁার পের
িপিরয়ােথানীয় িহেল্লােলর পুত্র অেব্দান ইস্রােয়েলর িবচারকতর্ া
হেলন। ১৪ তঁার চিল্লশ েছেল ও িত্রশিট নািত সত্তরিট গাধায় চেড়
ঘুের েবড়াত; িতিন আট বছর ইস্রােয়েলর িবচার করেলন।
১৫ পের িপিরয়ােথানীয় িহেল্লেলর পুত্র অেব্দান মারা েগেলন এবং
ইফ্রিয়ম েদেশ অমােলকীয়েদর পাহাড়ী অঞ্চল প্রেদেশ
িপিরয়ােথােন তঁার কবর হল।

িশম্েশােনর জেন্মর িববরণ।

পের ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত যা মন্দ, তাই
করল; তােত সদাপ্রভু চিল্লশ বছর তােদরেক

পেলষ্টীয়েদর হােত সমপর্ণ করেলন। ২ েসই সমেয় দানীয় েগাষ্ঠীর
মেধ্য সরা-িনবাসী মােনাহ নােম এক ব্যিক্ত িছেলন, তঁার স্ত্রী বন্ধ্যা
হওয়ােত সন্তান হয়িন। ৩ পের সদাপ্রভুর দতূ েস স্ত্রীেক দশর্ন
িদেয় বলেলন, “েদখ, তুিম বন্ধ্যা, েতামার সন্তান হয় না, িকন্তু
তুিম গভর্ ধারণ কের েছেলর জন্ম েদেব। ৪ অতএব সাবধান,
আঙ্গেুরর রস িক সুরা পান কর না এবং েকান অশুিচ বস্তু
েভাজন কর না। ৫ কারণ েদখ, তুিম গভর্ ধারণ কের পুত্র প্রসব
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করেব; আর তার মাথায় কু্ষর উঠেব না, কারণ েসই বালক গভর্
েথেকই ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য নাসরীয় হেব এবং েস পেলষ্টীয়েদর
হাত েথেক ইস্রােয়লেক উদ্ধার করেত আরম্ভ করেব।” ৬ তখন
েসই স্ত্রী এেস িনেজর স্বামীেক বলেলন, “ঈশ্বেরর এক জন েলাক
আমার কােছ এেসিছেলন, তঁার েচহারা ঈশ্বরীয় দেূতর রূেপর
মেতা, অিত ভয়ঙ্কর; িতিন েকাথা েথেক আসেলন, তা আিম
তঁােক িজজ্ঞাসা কিরিন, আর িতিনও আমােক তঁার নাম
বেলনিন। ৭ িকন্তু িতিন আমােক বলেলন, েদখ, তুিম গভর্ ধারণ
কের পুত্র প্রসব করেব; এখন দ্রাক্ষারস িকম্বা সুরা পান কর না
এবং েকান অশুিচ বস্তু েভাজন কর না কারণ েসই বালক জন্ম
েথেক মৃতু্যিদন পযর্ন্ত ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য নাসরীয় হেব।” ৮ তখন
মােনাহ সদাপ্রভুর কােছ অনুেরাধ কের বলেলন, “েহ প্রভু,
ঈশ্বেরর েয েলাকেক আপিন আমােদর কােছ পািঠেয়িছেলন,
তঁােক আবার আমােদর কােছ আসেত িদন এবং েয বালকিট
জন্মােব, তার প্রিত আমােদর িক কতর্ ব্য, তা আমােদরেক বুিঝেয়
িদন।” ৯ তখন ঈশ্বর মােনােহর রেব কণর্পাত করেলন; ঈশ্বেরর
েসই দতূ আবার েসই স্ত্রীর কােছ আসেলন; েসই সমেয় িতিন
মােঠ বেসিছেলন; তখন তঁার স্বামী মােনাহ তঁার সেঙ্গ িছেলন না।
১০ েসই স্ত্রী শীঘ্র েদৗিড়েয় িগেয় িনেজর স্বামীেক সংবাদ িদেলন,
তঁােক বলেলন, “েদখ, েস িদন েয েলাকটী আমার কােছ
এেসিছেলন, িতিন আমােক দশর্ন িদেয়েছন।” ১১ মােনাহ উেঠ
িনেজর স্ত্রীর িপছন িপছন েগেলন এবং েসই ব্যিক্তর কােছ িগেয়
তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “এই স্ত্রীর সেঙ্গ িযিন কথা বেলিছেলন,
আপিন িক েসই ব্যিক্ত?” িতিন বলেলন, “আিমই েসই।”
১২ মােনাহ বলেলন, “এখন আপনার বাক্য সত্য েহাক; েসই
বালেকর প্রিত িক িবিধ ও িক কতর্ ব্য?” ১৩ সদাপ্রভুর দতূ
মােনাহেক বলেলন, “আিম ঐ স্ত্রীেক েয সব কথা বেলিছ, েস সব
িবষেয় েস সাবধান থাকুক। ১৪ েস দ্রাক্ষালতা জাতীয় েকান বস্তু
েভাজন করেব না, দ্রাক্ষারস িক সুরা পান করেব না এবং েকান
অশুিচ দ্রব্য েভাজন করেব না; আিম তােক যা িকছু আজ্ঞা
কেরিছ, েস তা পালন করুক।” ১৫ পের মােনাহ সদাপ্রভুর দতূেক
বলেলন, “অনুেরাধ কির, একটু অেপক্ষা করুন, আমরা
আপনার জন্য একিট ছাগেলর বাচ্চা েমের রান্না কের িদই।”
১৬ সদাপ্রভুর দতূ মােনাহেক বলেলন, “তুিম আমােক অেপক্ষা
করােলও আিম েতামার খাদ্য দ্রব্য েভাজন করব না; আর তুিম
যিদ েহামবিল উৎসগর্ কর, তেব সদাপ্রভুরই উেদ্দেশ্য তা কর।”
বস্তুতঃ িতিন েয সদাপ্রভুর দতূ, তা মােনাহ জানেত পােরনিন।
১৭ পের মােনাহ সদাপ্রভুর দতূেক বলেলন, “আপনার নাম িক?
আপনার বাক্য সফল হেল আমরা আপনার েগৗরব করব।”
১৮ সদাপ্রভুর দতূ বলেলন, “েকন আমার নাম িজজ্ঞাসা করছ?
তা েতা আশ্চযর্্য।” ১৯ পের মােনাহ ঐ ছাগেলর বাচ্চা ও ভক্ষ্য
ৈনেবদ্য িনেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পাথেরর ওপের উৎসগর্
করেলন; তােত ঐ দতূ, আশ্চযর্্য ব্যাপার সাধন করেলন, মােনাহ
ও তঁার স্ত্রী তা েদখিছেলন। ২০ যখন অিগ্নিশখা েবিদ েথেক
আকােশর িদেক উঠল, তখন সদাপ্রভুর দতূ ঐ েবিদর িশখােত
উঠেলন; আর মােনাহ ও তঁার স্ত্রী েদখেলন এবং তঁারা ভূিমেত
উপুড় হেয় পড়েলন। ২১ তারপের সদাপ্রভুর দতূ মােনাহেক ও
তঁার স্ত্রীেক আর দশর্ন িদেলন না; তখন িতিন েয সদাপ্রভুর দতূ,

এটা মােনাহ জানেত পারেলন। ২২ পের মােনাহ িনেজর স্ত্রীেক
বলেলন, “আমরা অবশ্য মারা যাব, কারণ ঈশ্বরেক েদেখিছ।”
২৩ িকন্তু তঁার স্ত্রী বলেলন, “আমােদরেক হত্যা করেত যিদ
সদাপ্রভুর ইচ্ছা হত, তেব িতিন আমােদর হাত েথেক েহাম ও
ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য গ্রহণ করেতন না এবং এই সব আমােদরেক
েদখােতন না, আর এই সময় আমােদরেক এমন সব কথাও
েশানােতন না।” ২৪ পের ঐ মিহলা েছেল প্রসব কের তঁার নাম
িশম্েশান রাখেলন। আর বালকিট েবেড় উঠল ও সদাপ্রভু তঁােক
আশীবর্াদ করেলন। ২৫ আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রথেম সরার ও
ইষ্টােয়ােলর মধ্যস্থােন, মহেন-দােন, তঁােক চালােত লাগেলন।

িশম্েশােনর জীবন চিরত্র।

আর িশম্েশান িতম্নায় েনেম েগেলন, ও িতম্নায়
পেলষ্টীয়েদর েমেয়েদর মেধ্য একিট েমেয়িট েদখেত

েপেলন। ২ পের িফের এেস িনেজর মা-বাবােক সংবাদ িদেয়
বলেলন, “আিম িতম্নায় পেলষ্টীয়েদর েমেয়েদর মেধ্য একিট
েমেয়িট েদেখিছ; েতামরা তােক এেন আমার সেঙ্গ িবেয় দাও।”
৩ তখন তঁার বাবা-মা তঁােক বলেলন, “েতামার আত্মীয়েদর মেধ্য
ও আমার সব িনেজর জািতর মেধ্য িক েকােনা েমেয় েনই েয,
তুিম অিচ্ছন্নত্বক পেলষ্টীয়েদর েমেয় িবেয় করেত যাচ্ছ?”
িশম্েশান বাবােক বলেলন, “তুিম আমার জন্য তােকই িনেয় এস,
কারণ আমার দিৃষ্টেত েস খুবই সুন্দরী।” ৪ িকন্তু তঁার মা-বাবা
জানেতন না েয, ওটা সদাপ্রভু েথেক হেয়েছ, কারণ িতিন
পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ সুেযাগ খুঁজিছেলন। েসই সমেয়
পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়েলর উপের কতৃর্ ত্ব করত। ৫ পের িশম্েশান ও
তঁার মা-বাবা িতম্নায় েনেম েগেলন, িতম্নায় আঙ্গরু েক্ষেত
েপৗছােল েদখ, এক যুবিসংহ িশম্েশােনর সামেন হেয় গজর্ন কের
উঠল। ৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা তঁার ওপের আসেলন, তােত
তঁার হােত িকছু না থাকেলও িতিন ছাগেলর বাচ্চা িছঁড়বার মত
ঐ িসংহেক িছঁেড় েফলেলন, িকন্তু িক কেরেছন, তা বাবা মােক
বলেলন না। ৭ পের িতিন িগেয় েসই কন্যার সেঙ্গ আলাপ
করেলন; আর েস িশম্েশােনর দিৃষ্টেত খুবই সুন্দরী িছল। ৮ িকছু
সময় পের িতিন তােক িবেয় করেত েসই জায়গায় িফের েগেলন
এবং েসই িসংেহর শব েদখবার জন্য পথ েছেড় েগেলন; আর
েদখ, িসংেহর েদেহ এক ঝঁাক েমৗমািছ ও েমৗচাক রেয়েছ।
৯ তখন িতিন তা হােত িনেয় চলেলন, েভাজন করেত করেত
চলেলন এবং মা-বাবার কােছ িগেয় তঁােদরেকও িকছু িদেল
তঁারাও েভাজন করেলন; িকন্তু েসই মধু েয িসংেহর েদহ েথেক
এেনেছন, তা িতিন তঁােদরেক বলেলন না। ১০ পের তঁার িপতা
েসই েমেয়র কােছ েগেল িশম্েশান েসই জায়গায় েভাজ প্রস্তুত
করেলন্, কারণ যুবকেদর েসইরকম রীিত িছল। ১১ আর তঁােক
েদেখ পেলষ্টীেয়রা তঁার কােছ থাকেত িত্রশ জন বনু্ধেদরেক
আনল। ১২ িশম্েশান তােদরেক বলেলন, “আিম েতামােদর
কােছ একিট ধঁাধা বিল, েতামরা যিদ এই উৎসেবর সাত িদেনর
মেধ্য তার অথর্ বুেঝ আমােক বেল িদেত পার, তেব আিম
েতামােদরেক িত্রশিট জামা ও িত্রশ েজাড়া বস্ত্র েদব। ১৩ িকন্তু
যিদ আমােক তার অথর্ বলেত না পার, তেব েতামরা আমােক
িত্রশিট জামা ও িত্রশ েজাড়া বস্ত্র েদেব।” তঁারা বলল, “েতামার
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ধঁাধািট বল, আমরা শুিন।” ১৪ িতিন তােদরেক বলেলন, “খাদক
েথেক েবর হল খাদ্য, বলবান েথেক েবর হল িমষ্ট দ্রব্য।” তারা
িতন িদেন েসই েহঁয়ািলর অথর্ করেত পারল না। ১৫ পের সপ্তম
িদেন তারা িশম্েশােনর স্ত্রীেক বলল, “তুিম িনেজর স্বামীেক
েখাসােমাদ, যােত িতিন ধঁাধার অথর্ আমােদরেক বেলন; না হেল
আমরা েতামােক ও েতামার িপতৃকুলেক আগুেন পুিড়েয় মারব।
েতামরা িক আমােদরেক দিরদ্র করার জন্য এই জায়গায় িনমন্ত্রণ
কেরছ? তাই নয় িক?” ১৬ তখন িশম্েশােনর স্ত্রী স্বামীর কােছ
েকঁেদ বলল, “তুিম আমােক শুধুই ঘৃণা কর, ভালবাস না; আমার
স্বজাতীয়েদরেক একটা ধঁাধা বলেল, িকন্তু আমােক তা বুিঝেয়
িদেল না।” িতিন তঁােক বলেলন, “েদখ, আমার বাবা-মােকও তা
বুিঝেয় েদয়িন, তেব েতামােক িক েবাঝাব?” ১৭ তার স্ত্রী উৎসব-
সপ্তােহর েশষ পযর্ন্ত তঁার কােছ কঁাদল; পের িতিন সপ্তম িদেন
তােক বেল িদেলন; কারণ েস তঁােক ক্রমাগত েখাসােমাদ
কেরিছল। পের ঐ স্ত্রী স্বজাতীয়েদরেক ধঁাধার অথর্ বেল িদল।
১৮ পের সপ্তম িদেন সূযর্্য অস্ত যাবার আেগ ঐ নগেরর েলােকরা
তঁােক বলল, “মধু েথেক িমষ্ট আর িক? আর িসংেহর েথেক
বলবান্ িক?” িতিন তােদরেক বলেলন, “েতামরা যিদ আমার
গাভী িদেয় চাষ না করেত, তেব আমার ধঁাধার অথর্ খুঁেজ েপেত
না।” ১৯ পের সদাপ্রভুর আত্মা তঁার ওপের সবেল আসেলন,
আর িতিন অিস্কেলােন েনেম িগেয় েসখানকার িত্রশ জনেক
আঘাত কের তােদর বস্ত্র খুেল িনেয় ধঁাধার অথর্কারীেদরেক
েজাড়া েজাড়া বস্ত্র িদেলন। আর েস প্রচন্ড েরেগ েগল; িতিন
িপতার বািড়েত উেঠ েগেলন। ২০ পের িশম্েশােনর েয িপ্রয় বনু্ধ
তার কােছ এেসিছল, তােক তঁার স্ত্রী েদওয়া হল।

িকছু িদন পের গম কাটার সমেয় িশম্েশান এক
ছাগেলর বাচ্চা সেঙ্গ িনেয় িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গ েদখা

করেত েগেলন; িতিন বলেলন, “আিম িনেজর স্ত্রীর ঘের প্রেবশ
করব৷” িকন্তু েসই স্ত্রীর িপতা তঁােক িভতের েযেত িদল না; ২ তার
িপতা বলল, “আিম িনশ্চয় মেন কেরিছলাম, তুিম তঁােক খুবই
ঘৃণা করেল, তাই আিম তােক েতামার িপ্রয় বনু্ধেক িদেয়িছ; তার
েছাট েবান িক তার েথেক সুন্দরী না? অনুেরাধ কির, এর
পিরবেতর্  তােকই গ্রহণ কর।” ৩ িশম্েশান তােদরেক বলেলন, “এ
বার আিম পেলষ্টীয়েদর অিনষ্ট করেলও তােদর সম্বেন্ধ িনেদর্ াষ
হব।” ৪ পের িশম্েশান িগেয় িতনেশা িশয়াল ধের মশাল িনেয়
তােদর েলেজ েলেজ েযাগ কের দইু দইু েলেজ এক একিট কের
মশাল বঁাধেলন। ৫ পের েসই মশােল আগুন িদেয় পেলষ্টীয়েদর
শস্যেক্ষেত্র েছেড় িদেলন; তােত বঁাধা আঁিট, েক্ষেত্রর শস্য ও
িজতবৃেক্ষর উদ্যান সবই পুেড় েগল। ৬ তখন পেলষ্টীেয়রা
িজজ্ঞাসা করল, “এ কাজ েক করল? েলােকরা বলল,
িতম্নায়ীেয়র জামাই িশম্েশান কেরেছ; েযেহতু তার শ্বশুর তার
স্ত্রীেক িনেয় তার বনু্ধেক িদেয়েছ।” তােত পেলষ্টীেয়রা এেস েসই
স্ত্রীেক ও তার িপতােক আগুেন পুিড়েয় মারল। ৭ িশম্েশান
তােদরেক বলেলন, “েতামরা যিদ এই ধরেনর কাজ কর, তেব
আিম িনশ্চয়ই েতামােদর প্রিতেশাধ েনব, তারপর শান্ত হব।”
৮ পের িতিন তােদরেক আঘাত করেলন, েকামেরর ওপের উরুেত
ভীষণভােব আঘাত করেলন; আর েনেম িগেয় ঐটম পাথেরর
গুহায় বাস করেলন। ৯ আর পেলষ্টীেয়রা উেঠ িগেয় িযহূদা েদেশ

িশিবর ৈতরী কের িলহীেত িবসৃ্তত থাকল। ১০ তােত িযহূদার
েলােকরা িজজ্ঞাসা করল, “েতামরা আমােদর িবরুেদ্ধ েকন
আসেল?” তারা বলল, “িশম্েশানেক বঁাধেত এেসিছ; েস
আমােদর সেঙ্গ েযমন কেরেছ, আমরাও তার সেঙ্গ েতমন
করব।” ১১ তখন িযহূদার িতন হাজার েলাক ঐটম পাথেরর
গুহায় েনেম িগেয় িশম্েশানেক বলল, “পেলষ্টীেয়রা েয আমােদর
কতর্ া, তা তুিম িক জান না?” িশমেশান তােদরেক বলল, “তেব
আমােদর প্রিত েযমন কেরেছ, আিমও তােদর প্রিত েসরকম
কেরিছ।” ১২ তারা তঁােক বলল, “আমরা পেলষ্টীয়েদর হােত
সমপর্ণ করবার জন্য েতামােক বঁাধেত এেসিছ।” িশম্েশান
তােদরেক বলেলন, “েতামরা আমােক আক্রমণ করেব না,
আমার কােছ এই শপথ কর।” ১৩ তারা বলল, “না, েকবল
েতামােক দঢ়ৃভােব েবঁেধ তােদর হােত সমপর্ণ করব, িকন্তু আমরা
েয েতামােক হত্যা করব, তা না।” পের তারা দ ুগাছা নূতন দিড়
িদেয় তঁােক েবঁেধ ঐ পাথর েথেক িনেয় েগল। ১৪ িতিন িলহীেত
েপৗঁছােল পেলষ্টীেয়রা তার কােছ িগেয় জয়ধ্বিন করল। তখন
সদাপ্রভুর আত্মা সবেল তঁার ওপের আসেলন, আর তঁার দ ুহােত
দিুট দিড় আগুেন েপাড়া শেণর মেতা হল এবং তঁার দইু হাত
েথেক েবড়ী খেস পড়ল। ১৫ পের িতিন গাধার টাটকা েচায়ােলর
হাড় েদখেত েপেয় হাত বািড়েয় তা িনেয় তা িদেয় হাজার
েলাকেক আঘাত করেলন। ১৬ আর িশম্েশান বলেলন,
“গদ্দর্ েভর টাটকা েচায়ােলর হাড় িদেয় রািশর উপের রািশ হল,
গদ্দর্ েভর টাটকা েচায়ােলর হাড় িদেয় হাজার জনেক আঘাত
করলাম।” ১৭ পের িতিন কথা েশষ কের হাত েথেক ঐ েচায়ােলর
হাড় িনেয় ছঁুেড় িদেলন, আর েসই জায়গায় নাম রামৎ-িলহী
[হনূ-িগির] রাখেলন। ১৮ পের িতিন অিতশয় তৃষ্ণাতর্  হওয়ােত
সদাপ্রভুেক েডেক বলেলন, “তুিম িনেজর দােসর হাত িদেয় এই
িবজয়লাভ কেরছ, এখন আিম তৃষ্ণার জন্য মারা পিড় ও
অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদর হােত পিড়।” ১৯ তােত ঈশ্বর িলহীেত
অবিস্থত শূন্যগভর্  জায়গা েভদ করেলন ও তা েথেক জল েবিরেয়
এল; তখন িতিন জল পান করেল তঁার শিক্ত িফের এল ও িতিন
সজীব হেলন; অতএব তার নাম ঐন্-হেক্কারী [আহবানকারীর
উনুই] রাখা হল; তা আজও িলহীেত আেছ। ২০ পেলষ্টীয়েদর
সমেয় িতিন কুিড় বছর ধের ইস্রােয়েলর িবচার করেলন।

আর িশম্েশান ঘসােত িগেয় েসখােন একটা েবশ্যােক
েদেখ তার কােছ েগেলন। ২ “তােত িশম্েশান এই

জায়গায় এেসেছ,” এই কথা শুেন ঘসাতীেয়রা তঁােক িঘের েরেখ
সমস্ত রািত্র তার জন্য নগেরর দরজার কােছ লুিকেয় থাকল,
সমস্ত রািত্র চুপ কের থাকল, বলল, “সকাল হেল আমরা তােক
হত্যা করব।” ৩ িকন্তু িশম্েশান মাঝরাত পযর্ন্ত শয়ন করেলন,
মােঝরােত উেঠ িতিন নগর-দ্বােরর স্তম্ভশুদ্ধ দেুটা কবাট ও দইু
বাজ ুধের উপড়ােলন এবং কঁােধ কের িহেব্রােণর সামেনর পবর্ত
শৃেঙ্গ িনেয় েগেলন।

৪ তারপের িতিন েসােরক উপত্যকার একটা স্ত্রীেলাকেক
ভালবাসেলন, তার নাম দলীলা। ৫ তােত পেলষ্টীয়েদর শাসেকরা
েসই স্ত্রীর কােছ এেস তােক বলেলন, “তুিম তােক েখাসােমাদ
কের েদখ, িকেস তার এমন মহাবল হয় ও িকেস আমরা তােক
জয় কের কষ্ট েদবার জন্য রাখেত পারব; তােত আমরা প্রেত্যেক
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েতামােক এগারেশা রূপার মুদ্রা েদব।” ৬ তখন দলীলা
িশম্েশানেক বলল, “অনুেরাধ কির, েতামার এমন মহাবল িকেস
হয়, আর কষ্ট েদবার জন্য িকেস েতামােক বঁাধেত পারা যায়, তা
আমােক বল।” ৭ িশম্েশান তােক বলেলন, “শুকেনা হয়িন,
এমন সাত গাছা কঁাচা তঁাত িদেয় যিদ তারা আমােক বঁােধ, তেব
আিম দবুর্ল হেয় অন্য েলােকর সমান হব।” ৮ পেলষ্টীয়েদর
শাসেকরা অশুষ্ক সাত গাছা কঁাচা তঁাত এেন েসই স্ত্রীেক িদেলন;
আর েস তা িদেয় তােক বঁাধল। ৯ তখন তার অন্তরাগাের
েগাপনভােব েলাক বেসিছল। পের দলীলা তঁােক বলল, “েহ
িশম্েশান, পেলষ্টীেয়রা েতামােক ধরল।” তােত আগুেনর স্পেশর্
শেনর দিড় েযমন িছঁেড় যায়, েতমন িতিন ঐ তঁাত সব িছঁেড়
েফলেলন; এইভােব তঁার শিক্ত জানা েগল না। ১০ পের দলীলা
িশম্েশানেক বলল, “েদখ, তুিম আমােক উপহাস করেল,
আমােক িমথ্যা কথা বলেল; এখন অনুেরাধ কির, িকেস
েতামােক বঁাধেত পারা যায়, তা আমােক বল।” ১১ িতিন তােক
বলেলন, “েয দিড় িদয়া েকান কাজ করা হয়িন, এমন কেয়ক
গাছা নূতন দিড় িদেয় যিদ তারা আমােক বঁােধ, তেব আিম দবুর্ল
হেয় অন্য েলােকর সমান হব।” ১২ তােত দলীলা নতুন দিড় িদেয়
তঁােক তারা বঁাধল; পের তঁােক বলল, “েহ িশম্েশান, পেলষ্টীেয়রা
েতামােক ধরল।” তখন অন্তরাগাের েগাপনভােব েলাক
বেসিছল। িকন্তু িতিন িনেজর হাত েথেক সুেতার মেতা ঐ সব
িছঁেড় েফলেলন। ১৩ পের দলীলা িশম্েশানেক বলল, “এখন
পযর্ন্ত তুিম আমােক উপহাস করেল, আমােক িমথ্যা কথা বলেল;
িকেস েতামােক বঁাধেত পারা যায়, আমােক বল না।” িতিন
বলেলন, “তুিম যিদ আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তঁােতর সেঙ্গ
েবােনা, তেব হেত পাের।” ১৪ তােত েস তঁােতর েগঁােজর সেঙ্গ তা
েবঁেধ তঁােক বলল, “েহ িশম্েশান, পেলষ্টীেয়রা েতামােক ধরল।
তখন িতিন ঘুম েথেক েজেগ উেঠ তানা শুদ্ধ তঁােতর েগঁাজ
উপিড়েয় েফলেলন।” ১৫ পের দলীলা তঁােক বলল, “তুিম
িকভােব বলেত পার েয, তুিম আমােক ভালবাস? েতামার মন
েতা আমােত েনই; এই িতন বার তুিম আমােক উপহাস করেল;
িকেস েতামার এমন মহাবল হয়, তা আমােক বলেল না।”
১৬ এইভােব েস প্রিতিদন কথা িদেয় তঁােক িবরক্ত কের এমন ব্যস্ত
কের তুলল েয, প্রাণধারেণ তঁার িবরিক্ত েবাধ হল। ১৭ তাই িতিন
মেনর সমস্ত কথা েভেঙ্গ বলেলন, তঁােক বলেলন, আমার মস্তেক
কখনও কু্ষর ওেঠিন, কারণ মােয়র গভর্  েথেক আিম ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য নাসরীয়; েক্ষৗির হেল আমার বল আমােক েছেড় যােব
এবং আিম দবুর্ল হেয় অন্য সব েলােকর সমান হব। ১৮ তখন, এ
আমােক মেনর সব কথা েভেঙ্গ বেলেছ বুেঝ, দলীলা েলাক
পািঠেয় পেলষ্টীয়েদর শাসকেদরেক েডেক বলল, “এই বার
আসুন, কারণ েস আমােক মেনর সমস্ত কথা েভেঙ্গ বেলেছ।”
তােত পেলষ্টীয়েদর শাসেকরা টাকা হােত কের তার কােছ
আসেলন। ১৯ পের েস িনেজর উরুর উপের তঁােক ঘুম পাড়াল
এবং এক জনেক েডেক তঁার মস্তেকর সাত েগাছা চুল েকেট
িদল; এইভােব েস তঁােক কষ্ট িদেত আরম্ভ করল, আর তঁার বল
তঁােক েছেড় েগল। ২০ পের েস বলল, “েহ িশম্েশান, পেলষ্টীেয়রা
েতামােক ধরল।” তখন িতিন ঘুম েথেক উেঠ বলেলন, “অন্যান্য
সমেয়র মেতা বাইের িগেয় গা ঝাড়া েদব।” িকন্তু সদাপ্রভু েয

তঁােক ত্যাগ কেরেছন, তা িতিন বুঝেলন না। ২১ তখন
পেলষ্টীেয়রা তঁােক ধের তঁার দইু েচাখ উপিড়েয় িনল; এবং তঁােক
ঘসােত এেন িপতেলর দইু েশকল িদেয় েবঁেধ িদল; িতিন
কারাগাের যঁাতা েপষণ করেত থাকেলন। ২২ তবু মাথা মুণ্ডন
করার পর তঁার মাথার চুল আবার বৃিদ্ধ েপেত লাগল। ২৩ পের
পেলষ্টীয়েদর শাসেকরা িনেজেদর েদবতা দােগােনর উেদ্দেশ
মহাযজ্ঞ ও আেমাদ প্রেমাদ করেত জেড়া হেলন; কারণ তারা
বলেলন, “আমােদর েদবতা আমােদর শত্রু িশম্েশানেক
আমােদর হােত িদেয়েছন।” ২৪ আর তঁােক েদেখ েলােকরা
িনেজেদর েদবতার প্রশংসা করেত লাগল; কারণ তারা বলল,
“এই েয ব্যিক্ত আমােদর শত্রু ও আমােদর েদশনাশক, েয
আমােদর অেনক েলাকেক হত্যা কেরেছ, এেক আমােদর েদবতা
আমােদর হােত িদেয়েছন।” ২৫ তােদর অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হেল
তারা বলল, “িশম্েশানেক ডাক, েস আমােদর কােছ েকৗতুক
করুক।” তােত েলােকরা কারাগৃহ েথেক িশম্েশানেক েডেক
আনল, আর িতিন তােদর সামেন েকৗতুক করেত লাগেলন। তারা
স্তম্ভ সকেলর মেধ্য তঁােক দঁাড় কিরেয়িছল। ২৬ পের েয বালক
হাত িদেয় িশম্েশানেক ধেরিছল, িতিন তঁােক বলেলন, “আমােক
েছেড় দাও, েয দইু স্তেম্ভর উপের গৃেহর ভার আেছ, তা আমােক
স্পশর্ করেত দাও; আিম ওেত েহলান িদেয় দঁাড়াব।” ২৭ পুরুেষ
ও স্ত্রীেলােক েসই বািড় পিরপূণর্ িছল, আর পেলষ্টীয়েদর সব
শাসক েসখােন িছেলন এবং ছােদর উপের স্ত্রী পুরুষ প্রায়
িতনহাজার েলাক িশম্েশােনর েকৗতুক েদখিছল। ২৮ তখন
িশম্েশান সদাপ্রভুেক েডেক বলেলন, “েহ প্রভু সদাপ্রভু, অনুগ্রহ
কের েকবল এই একিট বার আমােক বলবান্ করুন, েযন আিম
পেলষ্টীয়েদরেক আমার দইু েচােখর জন্য এেকবােরই প্রিতেশাধ
িদেত পাির।” ২৯ পের িশম্েশান, মধ্যিস্থত েয দইু স্তেম্ভর ওপের
গৃেহর ভার িছল, তা ধের তার একিটর উপের ডান হাত িদেয়,
অন্যিটর উপের বঁা হাত িদেয় িনভর্ র করেলন। ৩০ আর
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ আমার প্রাণ যাক, এই বেল িশম্েশান িনেজর
সমস্ত শিক্ত িদেয় নত হেয় পড়েলন; তােত ঐ গৃহ শাসকেদর ও
যত েলাক িভতের িছল, সমস্ত েলােকর ওপের পড়ল; এইভােব
িতিন জীবনকােল যত েলাক হত্যা কেরিছেলন, মরণকােল তার
েথেক েবিশ েলাকেক হত্যা করেলন। ৩১ পের তঁার ভােয়রা ও
তঁার সমস্ত িপতৃকুল েনেম এেস তঁােক িনেয় সরা ও ইষ্টােয়ােলর
মাঝখােন তঁার িপতার মােনােহর কবরস্থােন তঁার কবর িদল।
িতিন কুিড় বছর ইস্রােয়েলর িবচার কেরিছেলন।

মীখা ও দানীয়েদর িববরণ।

ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল মীখা নােম এক ব্যিক্ত
িছল। ২ েস িনেজর মােক বলল, “েয এগারেশা রূপার

মুদ্রা েতামার কাছ েথেক চুির িগেয়িছল, েয িবষেয় তুিম শাপ
িদেয়িছেল ও আমােক বেলিছেল, েদখ, েসই রূপা আমার কােছ
আেছ, আিমই তা িনেয়িছলাম।” তার মা বলল, “বৎস, তুিম
সদাপ্রভুর আশীবর্াদপাত্র হও।” ৩ পের েস ঐ এগােরােশা রূপা
মুদ্রা মােক িফিরেয় িদেল তার মা বলল, “আিম এই রূপা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র করিছ; আমার েছেল এটা আমার হাত
েথেক িনেয়, এক ছঁােচ ঢালা ও এক েক্ষািদত প্রিতমা িনমর্াণ
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করুক। অতএব এখন এটা েতামােক িফিরেয় িদলাম।” ৪ েস
িনেজর মােক ঐ রূপা িফিরেয় িদেল তার মা দেুশা রূপা মুদ্রা
িনেয় স্বণর্কারেক িদল; আর েস এক ছঁােচ ঢালা ও এক েক্ষািদত
প্রিতমা িনমর্াণ করেল তা মীখার ঘের থাকল। ৫ ঐ মীখার এক
মিন্দর িছল; আর েস এক এেফাদ ও কেয়কিট ঠাকুর িনমর্াণ
করল এবং িনেজর এক েছেলর হােত িদেল েস তার পুেরািহত
হল। ৬ ঐ সমেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য রাজা িছল না, যার দিৃষ্টেত যা
ভাল মেন হত, েস তাই করত। ৭ েসই সময় িযহূদা েগাষ্ঠীর
ৈবৎেলহম-িযহূদার একটা েলাক িছল, েস েলবীয়, ও েস েসখােন
বাস করিছল। ৮ েসই ব্যিক্ত েযখােন জায়গা েপেত পাের, েসখােন
বাস করবার জন্য নগর েথেক, ৈবৎেলহম-িযহূদা েথেক, চেল
িগেয় ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল ঐ মীখার বািড়েত েপৗঁছােলন।
৯ মীখা তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিম েকাথা েথেক আসেল?” েস
তােক বলল, “আিম ৈবৎেলহম-িযহূদার এক জন েলবীয়;
েযখােন জায়গা পাই, েসখােন বাস করেত যািচ্ছ।” ১০ মীখা
তােক বলল, “তুিম আমার এখােন থাক, আমার বাবা ও
পুেরািহত হও, আিম বছের েতামােক দশটা রূপার মুদ্রা, এক
েজাড়া বস্ত্র ও েতামার খাদ্য দ্রব্য েদব।” তােত েসই েলবীয়
িভতের েগল। ১১ েসই েলবীয় তার েসখােন থাকেত রািজ হল;
আর এই যুবক তার এক েছেলর মত হল। ১২ পের মীখা েসই
েলবীেয়র পাওনা হােত িদল, আর েসই যুবক মীখার পুেরািহত
হেয় তার বাড়ীেত থাকল। ১৩ তখন মীখা বলল, “এখন আিম
জানলাম েয, সদাপ্রভু আমার মঙ্গল করেবন, েযেহতু এক জন
েলবীয় আমার পুেরািহত হেয়েছ।”

েসই সমেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য রাজা িছল না; আর েসই
সমেয় দানীয় বংশ িনেজেদর বসবােসর জন্য

অিধকােরর েচষ্টা করিছল, কারণ েসই িদন পযর্ন্ত ইস্রােয়ল-
বংশগুেলার মেধ্য তারা অিধকার প্রাপ্ত হয়িন। ২ তখন দান-
সন্তানরা িনেজেদর পূণর্ সংখ্যা েথেক িনেজেদর েগাষ্ঠীর পঁাচ জন
বীর পুরুষেক েদশ িনরীক্ষণ ও অনুসন্ধান করবার জন্য সরা ও
ইষ্টােয়াল েথেক পাঠাল; তােদরেক বলল, “েতামরা যাও, েদশ
অনুসন্ধান কর;” তােত তারা ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল মীখার
বািড় পযর্ন্ত িগেয় েসই জায়গায় রাত কাটাল। ৩ তারা যখন
মীখার বািড়েত িছল, তখন েসই েলবীয় যুবেকর স্বর িচেন কােছ
িগেয় তােক িজজ্ঞাসা করল, “এখােন েতামােক েক এেনেছ?
এবং এ জায়গায় তুিম িক করছ? আর এখােন েতামার িক
আেছ?” ৪ েস তােদরেক বলল, “মীখা আমার প্রিত এই এই
ধরেনর ব্যবহার কেরেছন, িতিন আমােক েবতন িদেচ্ছন, আর
আিম তার পুেরািহত হেয়িছ।” ৫ তখন তারা বলল, “অনুেরাধ
কির, ঈশ্বেরর কােছ িজজ্ঞাসা কর, েযন আমােদর গন্তব্য পেথ
মঙ্গল হেব িক না, তা আমরা জানেত পাির।” ৬ পুেরািহত
তােদরেক বলল, “ভােলাভােব যাও, েতামরা েযখােন যােব,
েতামােদর পথ সদাপ্রভুর সামেন।” ৭ পের েসই পঁাচ জন যাত্রা
কের লিয়েশ আসল। তারা েদখল, েসখানকার েলােকরা
সীেদানীয়েদর রীিত অনুসাের সুিস্থর ও িনিশ্চন্ত হেয় িনিবর্েঘ্ন বাস
করেছ এবং েস েদেশ েকান িবষেয় তােদরেক অপ্রস্তুত করেত
পাের, কতৃর্ ত্বিবিশষ্ট এমন েকউ েনই আর সীেদানীয়েদর েথেক
তারা অেনক দেূর এবং অন্য কােরার সেঙ্গ তােদর সম্বন্ধ েনই।

৮ পের ওরা সরা ও ইষ্টােয়ােল িনেজর ভাইেদর কােছ আসল;
তােদর ভাইেয়রা িজজ্ঞাসা করল, “েতামরা িক বল?” ৯ তারা
বলল, “ওঠ, আমরা েসই েলাকেদর িবরুেদ্ধ যাই; আমরা েস
েদশ েদেখিছ; আর েদখ, তা অিত উত্তম, েতামরা েকন চুপ কের
আছ? েসই েদশ অিধকার করবার জন্য েসখােন েযেত েদরী কর
না। ১০ েতামরা েগেলই িনিবর্ঘ্ন এক েলাক-সমােজর কােছ
েপৗছােব, আর েদশ িবস্তীণর্; ঈশ্বর েতামােদর হােত েসই েদশ
সমপর্ণ কেরেছন; আর েসখােন পৃিথবীর েকান বস্তুর অভাব
েনই।” ১১ তখন দানীয় েগাষ্ঠীর ছয়েশা েলাক যুদ্ধােস্ত্র সুসজ্জ
হেয় েসখান েথেক অথর্াৎ সরা ও ইষ্টােয়াল েথেক যাত্রা করল।
১২ তারা িযহূদার িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম উেঠ িগেয় েসখােন িশিবর
ৈতরী করল। এই কারণ আজ পযর্ন্ত েসই জায়গােক মহেন-দান
[দােনর িশিবর] বেল; েদখ, তা িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর িপছেন
আেছ। ১৩ পের তারা েসখান েথেক পবর্তময় ইফ্রিয়েমর পাহািড়
অঞ্চেল েগল, ও মীখার বািড় পযর্ন্ত এল। ১৪ তখন, েয পঁাচ জন
লিয়শ প্রেদশ অনুসন্ধান করেত এেসিছল, তারা িনেজর
ভাইেদরেক বলল, “েতামরা িক জান েয, এই বািড়েত এক
এেফাদ, কেয়কটা ঠাকুর, এক েক্ষািদত প্রিতমা ও ছঁােচ ঢালা
এক প্রিতমা আেছ? এখন েতামােদর যা কতর্ ব্য, তা িবেবচনা
কর।” ১৫ পের তারা েসই িদেক িফের মীখার বািড়েত ঐ েলবীয়
যুবেকর ঘের এেস তার মঙ্গল িজজ্ঞাসা করল। ১৬ আর দান-
সন্তানেদর মেধ্য যুদ্ধােস্ত্র সুসজ্জ েসই ছয়েশা পুরুষ প্রেবশদ্বাের
দঁািড়েয় থাকল। ১৭ আর েদশ িনরীক্ষেণর জন্য যারা িগেয়িছল,
েসই পঁাচ জন উেঠ েগল; তারা েসখােন প্রেবশ কের ঐ েক্ষািদত
প্রিতমা, এেফাদ, ঠাকুরগুিল ও ছঁােচ ঢালা প্রিতমা তুেল িনল;
এবং ঐ পুেরািহত যুদ্ধােস্ত্র সুসজ্জ ঐ ছয়েশা পুরুেষর সেঙ্গ দ্বার-
প্রেবশ-স্থােন দঁািড়েয় িছল। ১৮ যখন ওরা মীখার বািড়েত প্রেবশ
কের েসই েক্ষািদত প্রিতমা, এেফাদ, ঠাকুরগুেলা ও ছঁােচ ঢালা
প্রিতমা তুেল িনল, তখন পুেরািহত তােদরেক বলল, “েতামরা িক
করছ?” ১৯ তারা বলল, “চুপ কর, মুেখ হাত িদেয় আমােদর
সেঙ্গ সেঙ্গ চল এবং আমােদর বাবা ও পুেরািহত হও। েতামার
পেক্ষ েকান্টা ভাল, এক জেনর কুেলর পুেরািহত হওয়া, না
ইস্রােয়েলর এক বংেশর ও েগাষ্ঠীর পুেরািহত হওয়া?” ২০ তােত
পুেরািহেতর মন আনিন্দত হল, েস ঐ এেফাদ, ঠাকুরগুেলা ও
েক্ষািদত প্রিতমা িনেয় েস েলাকেদর মধ্যবত্তর্ী হল। ২১ আর তারা
মুখ িফিরেয় চেল েগল এবং েছাট েছেল-েমেয়, পশু ও দ্রব্য
সামগ্রী িনেজেদর সামেন রাখল। ২২ তারা মীখার বািড় েথেক
িকছুটা দেূর যাওয়ার পর মীখার বািড়র কােছর বািড়গুিলর
েলােকরা জেড়া হেয় দান-সন্তানেদর কােছ িগেয় উপিস্থত হল
এবং দান-সন্তানেদরেক ডাকেত লাগল। ২৩ তােত তারা মুখ
িফিরেয় মীখােক বলল, “েতামার িক হেয়েছ, েয, তুিম এত েলাক
সেঙ্গ কের িনেয় আসছ?” ২৪ েস বলল, “েতামরা আমার ৈতরী
েদবতা ও পুেরািহতেক চুির কের িনেয় যাচ্ছ, এখন আমার আর
িক আেছ?” অতএব “েতামার িক হেয়েছ? এটা আমােক েকন
িজজ্ঞাসা করছ?” ২৫ দান-সন্তানরা তােক বলল, “আমােদর
মেধ্য েযন েতামার রব েশানা না যায়; পােছ রাগী েলােকরা
েতামােদর উপর পেড় এবং তুিম সপিরবাের প্রাণ হারাও।”
২৬ পের দান-সন্তানরা িনেজর পেথ েগল এবং মীখা তােদরেক
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িনেজর েথেক েবিশ বলবান েদেখ িফরল, িনেজর বািড়েত িফের
এল। ২৭ পের তারা মীখার ৈতরী সমস্ত বস্তু ও তার পুেরািহতেক
সেঙ্গ িনেয় লিয়েশ েসই সুিস্থর ও িনিশ্চন্ত েলাক-সমােজর কােছ
উপিস্থত হল এবং তেরায়াল িদেয় তােদরেক হত্যা করল, আর
নগর-আগুেন পুিড়েয় িদল। ২৮ উদ্ধারকতর্ া েকউ িছল না, কারণ
েস নগর সীেদান েথেক দেূর িছল এবং অন্য কারও সেঙ্গ তােদর
সম্বেন্ধ িছল না। আর তা ৈবৎ-রেহােবর কাছাকািছ উপত্যকা
িছল। পের তারা ঐ নগর িনমর্াণ কের েসখােন বাস করল।
২৯ আর তােদর পূবর্পুরুষ েয দান ইস্রােয়েলর পুত্র, তার নাম
অনুসাের েসই নগেরর নাম দান রাখল; িকন্তু আেগ েসই নগেরর
নাম লিয়শ িছল। ৩০ আর দান-সন্তানরা িনেজেদর জন্য েসই
েক্ষািদত প্রিতমা স্থাপন করল এবং েসই েদেশর েলাকেদর
বিন্দেত্বর সময় পযর্ন্ত েমািশর পুত্র েগেশর্ােমর সন্তান েযানাথন
এবং তার সন্তানরা দানীয় বংেশর পুেরািহত হল। ৩১ আর যত
িদন শীেলােত ঈশ্বেরর গৃহ থাকল, তারা িনেজেদর জন্য মীখার
ৈতরী ঐ েক্ষািদত প্রিতমা স্থাপন কের রাখল।

েসই সমেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য রাজা িছল না। আর
ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল প্রান্তভােগ এক জন

েলবীয় বাস করত; েস ৈবৎেলহম-িযহূদা েথেক এক উপপত্নী
গ্রহণ কেরিছল। ২ পের েসই উপপত্নী তার িবরুেদ্ধ ব্যিভচার
করল এবং তােক ত্যাগ কের ৈবৎেলহম-িযহূদায় িনেজর বাবার
বািড়েত িগেয় চার মাস েস জায়গায় থাকল। ৩ পের তার স্বামী
উেঠ তােক সান্ত্বনা িদেয় বলল ও িফিরেয় আনেত তার কােছ
েগল, তার সেঙ্গ তার চাকর ও দিুট গাধা িছল। তার উপপত্নী
তােক বাবার বািড়র মেধ্য িনেয় েগেল েসই যুবতীর বাবা তােক
েদেখ আনন্দ সহকাের তার সেঙ্গ েদখা করল; ৪ তার শ্বশুর ঐ
যুবতীর বাবা আগ্রহ সহকাের তােক রাখেল েস তার সেঙ্গ িতন
িদন থাকল; এবং তারা েসই জায়গায় েভাজন পান ও রািত্র
যাপন করল। ৫ পের চতুথর্ িদেন তারা েভারেবলায় ঘুম েথেক
উঠল, আর েস যাবার জন্য ৈতরী হল। তখন েসই যুবতীর বাবা
জামাইেক বলল, “িকছু েখেয়-েদেয় িনেজেক বলযুক্ত কর, পের
িনেজর পেথ যাও।” ৬ তােত তারা দইু জন একসেঙ্গ বেস েভাজন
পান করল; পের যুবতীর বাবা েসই ব্যিক্তেক বলল, “অনুেরাধ
কির, রািজ হও, এই রাতটুকু অেপক্ষা কর, আনিন্দত হও।”
৭ তবুও েসই ব্যিক্ত যাবার জন্য উঠল; িকন্তু তার শ্বশুর তােক
অনুেরাধ করেল েস েসই রািত্রেত েসখােন থাকল। ৮ পের পঞ্চম
িদেন েস যাবার জন্য েভারেবলায় উঠল; আর যুবতীর িপতা
তােক বলল, “অনুেরাধ কির, িনেজেক বলযুক্ত কর, িবকাল
পযর্ন্ত েতামরা অেপক্ষা কর;” তােত তারা উভেয় আহার করল।
৯ পের েসই পুরুষ, তার উপপত্নী ও চাকর যাবার জন্য উঠেল
তার শ্বশুর ঐ যুবতীর বাবা তােক বলল, “েদখ, প্রায় িদন েশষ
হল, অনুেরাধ কির, েতামরা এই রাতটুকু অেপক্ষা কর; েদখ,
েবলা েশষ হেয়েছ; তুিম এক জায়গায় রাত কাটাও, আনিন্দত
হও; কাল েতামরা েভারেবলায় উঠেলই তুিম েতামার তঁাবুেত
েযেত পারেব।” ১০ িকন্তু ঐ ব্যিক্ত েসই রােত অেপক্ষা করেত
রািজ হল না; েস উেঠ যাত্রা কের িযবূেষর অথর্াৎ িযরূশােলেমর
সামেন এেস উপিস্থত হল; তার সেঙ্গ সাজােনা দিুট গাধা িছল;
আর তার উপপত্নীও সেঙ্গ িছল। ১১ িযবূেষর কােছ উপিস্থত হেল

িদন প্রায় এেকবাের েশষ হল; তােত চাকরটা িনেজর কতর্ ােক
বলল, “অনুেরাধ কির, আসুন, আমরা িযবূষীয়েদর এই নগের
প্রেবশ কের রাত কাটাই।” ১২ িকন্তু তার কতর্ া তােক বলল, “যারা
ইস্রােয়লীয় না, এমন িবজাতীয়েদর নগের আমরা প্রেবশ করব
না; আমরা বরং এিগেয় িগেয় িগিবয়ােত যাব।” ১৩ েস
চাকরটােক আরও বলল, “এস, আমরা এই অঞ্চেলর েকােনা
জায়গায় যাই, িগিবয়ােত িকম্বা রামােত রাত কাটাই।”
১৪ এইভােব তারা এিগেয় চলল; পের িবন্যামীেনর অিধকারভুক্ত
িগিবয়ার কােছ উপিস্থত হেল সূযর্্য অস্ত েগল। ১৫ তখন তারা
িগিবয়ােত প্রেবশ ও রািত্রবাস করার জন্য পথ েছেড় েসখােন
েগল; েস েসখােন িগেয় ঐ নগেরর চেক বেস থাকল; েকান ব্যিক্ত
তােদরেক িনেজর বািড়েত রােত থাকবার জন্য জায়গা িদল না।
১৬ আর েদখ, এক জন বৃদ্ধ সন্ধ্যােবলায় মাঠ েথেক কাজ কের
আসিছেলন; েসই ব্যিক্ত ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেলর েলাক;
আর িতিন িগিবয়ােত বাস করিছেলন, িকন্তু নগেরর েলােকরা
িবন্যামীনীয় িছল। ১৭ েসই ব্যিক্ত েচাখ তুেল নগেরর চেক ঐ
পিথকেক েদখেলন; আর বৃদ্ধ িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথায়
যাচ্ছ? েকাথা েথেক এেসছ?” ১৮ েস তঁােক বলল, “আমরা
ৈবৎেলহম-িযহূদা েথেক ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেলর প্রান্তভােগ
যািচ্ছ; আিম েসই স্থােনর েলাক; ৈবৎেলহম-িযহূদা পযর্ন্ত
িগেয়িছলাম; আিম সদাপ্রভুর গৃেহ যািচ্ছ। আর আমােক েকােনা
ব্যিক্ত তার বািড়েত থাকেত িদল না। ১৯ আমােদর সেঙ্গ গাধােদর
জন্য খড় ও কলাই এবং আমার জন্য, িনেজর এই দাসীর জন্য
এবং িনেজর দাসদাসীর সঙ্গী এই যুবেকর জন্য রুিট ও দ্রাক্ষারস
আেছ, েকােনা দ্রেব্যর অভাব েনই।” ২০ বৃদ্ধ বলেলন, “েতামার
শািন্ত েহাক, েতামার যা িকছু প্রেয়াজনীয়, তার ভার আমার
উপের থাকুক; তুিম েকােনাভােব এই চেক রাত কািটও না।”
২১ পের বৃদ্ধ তােক িনেজর বািড়েত এেন গাধােদরেক ঘাস িদেলন
এবং তারা পা ধুেয় েভাজন পান করল। ২২ তারা িনেজর িনেজর
হৃদয় আপ্যািয়ত করেছ, এমন সমেয়, েদখ, নগেরর েলােকরা,
কতগুিল পাষণ্ড, েসই বািড়র চারিদেক িঘের দরজায় আঘাত
করেত লাগল এবং বািড়র কতর্ ােক, ঐ বৃদ্ধেক, বলল, “েতামার
বািড়েত েয পুরুষ এেসেছ, তােক েবর কের আন; আমরা তার
পিরচয় েনব।” ২৩ তােত েসই ব্যিক্ত, বািড়র কতর্ া, েবর হেয়
তােদর কােছ িগেয় বলেলন, “েহ আমার ভাইেয়রা, না, না;
অনুেরাধ কির, এমন খারাপ কাজ কর না; ঐ পুরুষ আমার
বািড়েত এেসেছ, অতএব এমন খারাপ কাজ কর না। ২৪ েদখ,
আমার যুবতী েমেয় এবং তার উপপত্নী; এেদরেক েবর কের
আিন; েতামরা তােদরেক অপমান কর, ও তােদর প্রিত েতামােদর
যা ভাল মেন হয়, তাই কর; িকন্তু েসই পুরুেষর প্রিত এমন খারাপ
কাজ কর না।” ২৫ তবুও তারা তঁার কথা শুনেত অস্বীকার করল,
তখন ঐ পুরুষ িনেজর উপপত্নীেক ধের তােদর কােছ েবর কের
আনল; আর তারা তার পিরচয় িনল এবং প্রভাত পযর্ন্ত সমস্ত
রাত তার প্রিত অত্যাচার করল; পের আেলা হেয় আসেল তােক
েছেড় িদল। ২৬ তখন রাত েশষ হেল ঐ স্ত্রী স্বামীর আপ্যায়নকারী
বৃেদ্ধর বািড়র দরজায় এেস সূযর্্যাদয় পযর্ন্ত পেড় থাকল।
২৭ সকাল হেল তার স্বামী উেঠ পেথ যাবার জন্য ঘেরর দরজা
খুেল েবর হেয় এল, আর েদখ, েসই স্ত্রীেলাক, তার উপপত্নী,
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ঘেরর দরজায় ওপের হাত েরেখ পেড় আেছ। ২৮ তােত েস তােক
বলল, “ওঠ, চল, আমরা যাই;” িকন্তু েস িকছুই উত্তর িদল না।
পের ঐ েলাকিট গদ্দর্ েভর ওপের তােক তুেল িনল এবং উেঠ
িনেজর জায়গায় চেল েগল। ২৯ পের েস িনেজর বািড়েত এেস
একিট ছুির িনেয় িনেজর উপপত্নীেক ধের অিস্থ অনুসাের বােরা
খণ্ড কের ইস্রােয়েলর সমস্ত অঞ্চেল পািঠেয় িদল। ৩০ যারা তা
েদখল, সবাই বলল, “ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েদশ েথেক েবর হেয়
আসার িদন েথেক আজ পযর্ন্ত এমন কাজ কখনও হয়িন,
েদখাও যায়িন; এ িবষেয় িবেবচনা কর, পরামশর্ কর, িক কতর্ ব্য
বল।”

পের ইস্রােয়লীয়রা সবাই বাইের এল, দান েথেক েবর-
েশবা পযর্ন্ত ও িগিলয়দ েদশ সেমত সমস্ত মণ্ডলী এক

মানুেষর মেতা িমস্পােত সদাপ্রভুর কােছ সমেবত হল।
২ ঈশ্বেরর প্রজােদর েসই সমােজ ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর সমস্ত
জনসমােজর অধ্যক্ষ ও চারলাখ খড়গধারী পদািতক উপিস্থত
হল। ৩ আর ইস্রােয়লীয়রা িমস্পােত উেঠ িগেয়েছ, এই কথা
িবন্যামীনরা শুনেত েপল। পের ইস্রােয়লীয়রা বলল, “বল েদিখ,
এই খারাপ কাজ িকভােব হল?” ৪ েসই েলবীয়, মৃত স্ত্রীর পুরুষ
উত্তর কের বলল্, “আিম ও আমার উপপত্নী রাত কাটােনার
জন্য িবন্যামীেনর অিধকারভুক্ত িগিবয়ােত প্রেবশ কেরিছলাম।”
৫ আর িগিবয়ার গৃহেস্থরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠ রািত্রেবলায়
আমার জন্য গৃেহর চারিদক্ িঘের রাখল। তারা আমােক হত্যা
করার পিরকল্পনা কেরিছল, আর আমার উপপত্নীেক ধষর্ণ
করায় েস মারা েগল। ৬ পের আিম িনজ উপপত্নীেক িনেয় খণ্ড
খণ্ড কের ইস্রােয়েলর অিধকারস্থ প্রেদেশর সব জায়গায়
পাঠালাম, কারণ তারা ইস্রােয়েলর মেধ্য খারাপ কাজ কেরেছ।
৭ েদখ, েতামরা সবাই ইস্রােয়ল সন্তান; অতএব এ িবষেয় িনেজর
িনেজর মতামত বেল মন্ত্রণা িস্থর কর। ৮ তখন সকল েলাক এক
মানুেষর মেতা উেঠ বলল, “আমরা েকউ িনেজর তঁাবুেত যাব না,
েকউ িনেজর বািড়েত িফের যাব না; ৯ িকন্তু এখন িগিবয়ার প্রিত
এই কাজ করব, আমরা গুিলবঁােটর মাধ্যেম তার িবরুেদ্ধ যাব।
১০ আর আমরা েলাকেদর জন্য খাদ্য দ্রব্য আনেত ইস্রােয়ল-
বংশসমূেহর মেধ্য একেশা েলােকর প্রিত দশ, হাজােরর প্রিত
একেশা ও দশ হাজােরর প্রিত এক হাজার েলাক গ্রহণ করব,
েযন আমরা িবন্যামীেনর িগিবয়ােত িগেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য কৃত
সমস্ত খারাপ কাজ অনুসাের প্রিতফল িদেত পাির।” ১১ এইভােব
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এক মানুেষর মেতা একেযাগ হেয় ঐ
নগেরর প্রিতকূেল জেড়া হল। ১২ পের ইস্রােয়েলর সমস্ত
বংশগুিল িবন্যামীন বংেশর সমস্ত জায়গায় েলাক পািঠেয় বলল,
“েতামােদর মেধ্য এ িক খারাপ কাজ হেয়েছ?” ১৩ েতামরা এখন
ঐ েলাকেদরেক, িগিবয়া-িনবাসী পাষণ্ডেদরেক, সমপর্ণ কর,
আমরা তােদরেক হত্যা কের ইস্রােয়ল েথেক দষু্টাচার বন্ধ করব।
িকন্তু িবন্যামীন িনেজর ভাইেদর অথর্াৎ ইস্রােয়লীয়েদর কথা
শুনেত রািজ হল না। ১৪ বরং ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার
জন্য িবন্যামীনরা নানা নগর েথেক িগিবয়ােত িগেয় জেড়া হল।
১৫ েসই িদন নানা নগর েথেক আসা িবন্যামীনেদর ছািব্বশ
হাজার খড়গধারী েলাক গণনা করা হল; এরা িগিবয়া-
িনবাসীেদর েথেক আলাদা; তারাও সাতেশা মেনানীত েলাক

গণনা করা হল। ১৬ আবার এই সকল েলােকর মেধ্য সাতেশা
মেনানীত েলাক বঁা-হািত িছল; তােদর প্রেত্যক জন চুল লক্ষ্য
কের িফঙ্গার পাথর মারেত পারত, লক্ষ্যচু্যত হত না।
১৭ িবন্যামীন িভন্ন ইস্রােয়েলর খড়গধারী চারলাখ েলাক গণনা
করা হল; এরা সবাই েযাদ্ধা িছল। ১৮ ইস্রােয়লীয়রা উেঠ ৈবেথেল
িগেয় ঈশ্বেরর কােছ িজজ্ঞাসা করল; তারা বলল, “িবন্যামীনেদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আমােদর মেধ্য প্রথেম েক যােব?” সদাপ্রভু
বলেলন, “প্রথেম িযহূদা যােব।” ১৯ পের ইস্রােয়লীয়রা সকােল
উেঠ িগিবয়ার সামেন িশিবর ৈতরী করল। ২০ পের ইস্রােয়লীয়রা
িবন্যামীেনর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েবিরেয় েগল; তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত ইস্রােয়লীয়রা িগিবয়ার িবরুেদ্ধ ৈসন্য স্থাপন করল।
২১ তখন িবন্যামীনরা িগিবয়া েথেক েবর হেয় ঐ িদেন ইস্রােয়েলর
মেধ্য বাইশ হাজার েলাকেক সংহার কের ভূতলশায়ী করল।
২২ পের ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদরেক আশ্বাস িদেয়, প্রথম িদেন েয
জায়গায় ৈসন্য স্থাপন কেরিছল, আবার েসই জায়গায় ৈসন্য
স্থাপন করল। ২৩ আর ইস্রােয়লীয়রা উেঠ িগেয় সন্ধ্যা পযর্ন্ত
সদাপ্রভুর সামেন কঁাদেত লাগল এবং সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা
করল, “আমরা িনেজর ভাই িবন্যামীনেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িক
আবার যাব?” সদাপ্রভু বলেলন, “তার িবরুেদ্ধ যাও।” ২৪ পের
ইস্রােয়লীয়রা িদ্বতীয় িদেন িবন্যামীনেদর প্রিতকুেল উপিস্থত হল।
২৫ আর িবন্যামীন েসই িদ্বতীয় িদেন তােদর িবরুেদ্ধ িগিবয়া
েথেক েবর হেয় আবার ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য আঠার হাজার
েলাকেক সংহার কের ভূতলশায়ী করল, এরা সবাই খড়গধারী
িছল। ২৬ পের সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা, সমস্ত েলাক, িগেয় ৈবেথেল
উপিস্থত হল এবং েসই জায়গায় সদাপ্রভুর সামেন কঁাদল ও বেস
থাকল এবং েসই িদন সন্ধ্যা পযর্ন্ত উপবাস কের সদাপ্রভুর
সামেন েহাম ও মঙ্গেলর জন্য বিল উৎসগর্ করল। ২৭ েসই সমেয়
ঈশ্বেরর িনয়ম-িসন্দকু ঐ জায়গায় িছল, ২৮ এবং হােরােণর
নািত ইলীয়াসেরর পুত্র পীনহস তার সামেন দণ্ডায়মান িছেলন;
অতএব ইস্রােয়লীয়রা সদাপ্রভুেক এই কথা িজজ্ঞাসা করল,
“আমরা িনেজর ভাই িবন্যামীনেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এখনও িক
আবার যাব? না থামব?” সদাপ্রভু বলেলন, “যাও, কারণ কাল
আিম েতামােদর হােত তােদরেক সমপর্ণ করব।” ২৯ পের
ইস্রােয়ল িগিবয়ার চারিদেক ঘঁািট বসাল। ৩০ পের তৃতীয় িদেন
ইস্রােয়লীয়রা িবন্যামীনেদর িবরুেদ্ধ উেঠ িগেয় অন্যান্য সমেয়র
মেতা িগিবয়ার কােছ ৈসন্য রচনা করল। ৩১ তখন িবন্যামীনরা ঐ
েলাকেদর িবরুেদ্ধ েবর হল এবং নগর েথেক দেূর আকিষর্ত হেয়
প্রথম বােরর মেতা েলাকেদরেক আঘাত ও হত্যা করেত লাগল,
িবেশষতঃ ৈবেথেল যাবার ও েক্ষত্রস্থ িগিবয়ােত যাবার দইু
রাজপেথ তারা ইস্রােয়েলর মেধ্য অনুমান িত্রশ জনেক হত্যা
করল। ৩২ তােত িবন্যামীনরা বলল, “ওরা আমােদর সামেন
আেগর মেতা পরািজত হেচ্ছ।” িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা বেলিছল,
“এস, আমরা পািলেয় ওেদরেক নগর েথেক রাজপেথ আকষর্ণ
কির।” ৩৩ অতএব ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক িনেজর িনেজর
জায়গা েথেক উেঠ িগেয় বাল্-তামের ৈসন্য স্থাপন করল;
ইিতমেধ্য ইস্রােয়েলর লুক্কািয়ত েলােকরা িনেজেদর জায়গা েথেক
অথর্াৎ মাের-েগবা েথেক েবর হল। ৩৪ পের সমস্ত ইস্রােয়ল েথেক
দশ হাজার মেনানীত েলাক িগিবয়ার সামেন আসল, তােত
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েঘারতর সংগ্রাম হল; িকন্তু ওরা জানত না েয, অমঙ্গল ওেদর
কাছাকািছ। ৩৫ তখন সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর সামেন িবন্যামীনেক
আঘাত করেলন, আর েস িদন ইস্রােয়লীয়রা িবন্যামীেনর পঁিচশ
হাজার একেশা েলাকেক সংহার করল, এরা সবাই খড়গধারী
িছল। ৩৬ এইভােব িবন্যামীনরা েদখল েয, তারা আহত হেয়েছ;
কারণ ইস্রােয়েলর েলােকরা িবন্যামীেনর কাছ েথেক পািলেয়
িগেয়িছল, েযেহতু তারা যােদরেক িগিবয়ার িবরুেদ্ধ স্থাপন
কেরিছল, েসই লুিকেয় থাকা েলাকেদর উপের িনভর্ র করিছল।
৩৭ ইিতমেধ্য ঐ লুিকেয় থাকা েলােকেদর উপর সত্বর িগিবয়া
আক্রমণ করল, আর প্রেবশ কের খড়গধাের সব নগরেক
আঘাত করল। ৩৮ ইস্রােয়ল-েলাকেদর ও লুক্কািয়ত েলাকেদর
মেধ্য এই িচহ্ন িস্থর করা হেয়িছল, লুক্কািয়েতরা নগর েথেক
েধঁায়ার েমঘ উঠােব। ৩৯ অতএব ইস্রােয়ল-েলােকরা সংগ্রাম
করেত করেত মুখ েফরাল। তখন িবন্যামীন তােদর অনুমান িত্রশ
জনেক আঘাত ও হত্যা কেরিছল, কারণ তারা বেলিছল, প্রথম
যুেদ্ধর মেতা এবােরও ওরা আমােদর সামেন আহত হল। ৪০ িকন্তু
যখন নগর েথেক স্তম্ভাকাের ধূমময় েমঘ উঠেত লাগল, তখন
িবন্যামীন িপছেন েচেয় েদখল, আর েদখ, সব নগর ধূমময় হেয়
আকােশ উেড় যােচ্ছ। ৪১ আর ইস্রােয়লীয়রাও মুখ েফরাল;
তােত অমঙ্গল আমােদর ওপের এেস পড়ল েদেখ িবন্যামীেনর
েলােকরা ভয় েপল। ৪২ অতএব তারা ইস্রােয়ল-েলাকেদর সামেন
মােঠর পেথর িদেক িফরল এবং নগর িকন্তু েসই জায়গােতও
যুদ্ধ তােদর অনুবত্তর্ী হল এবং নগর সব েথেক আসা েলােকরা
েসখােন তােদরেক সংহার করল। ৪৩ তারা চারিদেক িবন্যামীনেক
িঘের তাড়ােত লাগল এবং সূেযর্্যাদেয়র িদেক িগিবয়ার সামেনর
িদক পযর্ন্ত তােদর িবশ্রােমর জায়গায় তােদরেক দিলত করেত
লাগল। ৪৪ তােত িবন্যামীেনর আঠার হাজার েলাক হত হল,
তারা সকেলই েযাদ্ধা িছল। ৪৫ পের অবিশেষ্টরা প্রান্তেরর িদেক
িফের িরেম্মাণ পবর্েত পািলেয় েযেত লাগল, আর ওরা রাজপেথ
তােদর অন্য পঁাচ হাজার েলাকেক হত্যা করল; পের েবেগ তােদর
িপছন িপছন তাড়া কের িগেদাম পযর্ন্ত িগেয় তােদর দইু হাজার
েলাকেক আঘাত করল। ৪৬ অতএব েসই িদন িবন্যামীেনর মেধ্য
খড়গধারী পঁিচশ হাজার েলাক হত হল; তারা সবাই বলবান
েলাক িছল। ৪৭ িকন্তু ছয়েশা েলাক প্রান্তেরর িদেক িফের িরেম্মাণ
পবর্েত পািলেয় িগেয় েসই িরেম্মাণ পবর্েত চার মাস বাস করল।
৪৮ পের ইস্রােয়লীয়রা িবন্যামীেদর প্রিতকূেল িফের নগরস্থ মানুষ
ও পশু প্রভৃিত যা যা পাওয়া েগল, েস সবেক খড়গ িদেয় আঘাত
করল; তারা যত নগর েপল, েস সব আগুেন পুিড়েয় িদল।

িমস্পােত ইস্রােয়ল-েলােকরা এই শপথ কেরিছল,
আমরা েকউ িবন্যামীেনর মেধ্য কারও সেঙ্গ িনেজর

েমেয়র িবেয় েদব না। ২ পের েলােকরা ৈবেথেল এেস সন্ধ্যা পযর্ন্ত
েসই জায়গায় ঈশ্বেরর সামেন বেস খুব েজাের িচত্কার কের
কঁাদেত লাগল। ৩ তারা বলল, “েহ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর,
আজ ইস্রােয়েলর মেধ্য এক বংেশর েলাপ হল, ইস্রােয়েলর মেধ্য
েকন এমন হল?” ৪ পরিদেন েলােকরা েভারেবলায় উেঠ েসই
জায়গায় যজ্ঞেবিদ ৈতরী করল এবং েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল
উৎসগর্ করল। ৫ পের ইস্রােয়লীয়রা বলল, “সমােজ সদাপ্রভুর
কােছ আেসিন, ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর মেধ্য এমন েক

আেছ?” কারণ িমস্পােত সদাপ্রভুর কােছ েয না আসেব, েস
অবশ্য হত হেব, এই মহািদিব্য তারা কেরিছল। ৬ আর
ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর ভাই িবন্যামীেনর জন্য অনুতাপ কের
বলল, “ইস্রােয়েলর মধ্য েথেক আজ এক বংশ উিচ্ছন্ন হল।
৭ এখন তার অবিশষ্ট েলাকেদর িবেয়র িবষেয় িক কতর্ ব্য?
আমরা েতা সদাপ্রভুর নােম এই িদিব্য কেরিছ েয, আমরা তােদর
সেঙ্গ আমােদর েমেয়েদর িবেয় েদব না।” ৮ অতএব তারা বলল,
“িমস্পােত সদাপ্রভুর কােছ আেসিন, ইস্রােয়েলর এমন েকান
বংশ িক আেছ?” আর েদখ, যােবশ-িগিলয়দ েথেক েকউ
িশিবরস্থ ঐ সমােজ আেসিন। ৯ েলাক সকল গণনা হল, িকন্তু
েদখ, যােবশ-িগিলয়দ-িনবাসীেদর এক জনও েস জায়গায় েনই।
১০ তােত মণ্ডলী বলবানেদর মধ্য েথেক বােরা হাজার েলাকেক
েস জায়গায় পাঠাল, আর তােদরেক এই আজ্ঞা করল, “েতামরা
যাও, যােবশ-িগিলয়দ-িনবাসীেদরেক স্ত্রীেলাক ও বালক-
বািলকাশুদ্ধ খড়গ িদেয় আঘাত কর। ১১ আর এই কাজ করেব;
প্রেত্যক পুরুষেক এবং পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ র প্রেত্যক
স্ত্রীেক িনঃেশেষ িবনষ্ট করেব।” ১২ আর তারা যােবশ-িগিলয়দ-
িনবাসীেদর মেধ্য এমন চারেশা কুমারী েপল, যারা পুরুেষর সেঙ্গ
শয়ন কের তার পিরচয় প্রাপ্ত হয়িন। তারা কনান েদশস্থ শীেলার
িশিবের তােদরেক আনল। ১৩ পের সমস্ত মণ্ডলী েলাক পািঠেয়
িরেম্মাণ পবর্েত অবিস্থত িবন্যামীনেদর সেঙ্গ আলাপ করল ও
তােদর কােছ সিন্ধ েঘাষণা করল। ১৪ েসই সমেয় িবন্যামীেনর
েলােকরা িফের আসল, আর তারা যােবশ-িগিলয়দস্থ েয
কন্যােদরেক জীিবত েরেখিছল, ওেদর সেঙ্গ তােদর িববাহ িদল;
তা সেত্ত্বও ওেদর অকুলান হল। ১৫ আর সদাপ্রভু ইস্রােয়ল-
বংশগুিলর মেধ্য িছদ্র কেরিছেলন; এই কারণ েলােকরা
িবন্যামীেনর জন্য অনুতাপ করল। ১৬ পের মণ্ডলীর প্রাচীেনরা
বলেলন, “িবন্যামীন েথেক স্ত্রীজািত উিচ্ছন্ন হেয়েছ, অতএব
অবিশষ্টেদর িবেয় েদবার জন্য আমােদর িক কতর্ ব্য?” ১৭ আরও
বলেলন, “ইস্রােয়েলর মেধ্য এক বংেশর েলাপ েযন না হয়, তার
জন্য িবন্যামীেনর ঐ রক্ষাপ্রাপ্ত েলাকেদর একিট অিধকার থাকা
আবশ্যক। ১৮ িকন্তু আমরা ওেদর সেঙ্গ আমােদর েমেয়েদর িবেয়
িদেত পাির না; কারণ ইস্রােয়লীয়রা এই িদিব্য কেরেছ, েয েকউ
িবন্যামীনেক েমেয় েদেব, েস অিভশাপগ্রস্ত হেব।” ১৯ েশেষ তঁারা
বলেলন, “েদখ, শীেলােত প্রিতবছর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক
উৎসব হেয় থােক।” ওটা ৈবেথেলর উত্তরিদেক, ৈবেথল েথেক েয
রাজপথ িশিথেমর িদেক িগেয়েছ, তার পূব্বর্িদেক এবং লেবানার
দিক্ষণিদেক অবিস্থত। ২০ তােত তঁারা িবন্যামীনেদরেক আজ্ঞা
করেলন, “েতামরা িগেয় দ্রাক্ষােক্ষেত্র লুিকেয় থাক; ২১ িনরীক্ষণ
কর, আর েদখ, যিদ শীেলার কন্যারা দেলর মেধ্য নাচ করেত
করেত বাইের েবর হয় আেস, তেব েতামরা দ্রাক্ষােক্ষত্র েথেক
েবর হেয় এেস প্রেত্যক শীেলার কন্যােদর মধ্য েথেক িনেজর
িনেজর স্ত্রী ধের িনেয় িবন্যামীন েদেশ চেল যাও। ২২ আর তােদর
িপতা িকম্বা ভােয়রা যিদ িববাদ করবার জন্য আমােদর কােছ
আেস, তেব আমরা তােদরেক বলব, েতামরা আমােদর
অনুেরােধ তােদরেক দান কর; কারণ যুেদ্ধর সমেয় আমরা
তােদর প্রেত্যক জেনর জন্য স্ত্রী পায়িন; আর েতামরাও
তােদরেক দাওিন, িদেল এখন অপরাধী হেত।” ২৩ তখন
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িবন্যামীনরা েসরকম কের িনেজেদর সংখ্যানুসাের নৃত্যকািরণী
কন্যােদর মধ্য েথেক স্ত্রী ধের গ্রহণ করল; পের িনেজর িনেজর
অিধকাের িফের েগল এবং আবার নগরগুিল িনমর্াণ কের তােদর
মেধ্য বাস করল। ২৪ আর েসই সমেয় ইস্রােয়লীয়রা েসখান

েথেক প্রেত্যেক িনেজর িনেজর বংেশর ও েগাষ্ঠীর কােছ চেল
েগল; তারা েসখান েথেক েবর িনেজর িনেজর অিধকাের েগল।
২৫ েসই সমেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য রাজা িছল না; যার দিৃষ্টেত যা
ভাল মেন হত, েস তাই করত।
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১

২

রূেতর িববরণ

নয়মী ও রুৎ ৈবৎেলহেম যান।

আর িবচারকতৃ্তর্গেনর শাসেনর সমেয় একবার েদেশ
দিূভর্ ক্ষ হয়। আর ৈবৎেলহম-িযহূদার একিট েলাক, তার

স্ত্রী ও দইু েছেল েমায়াব েদেশ বাস করেত যায়। ২ েসই েলাকিটর
নাম ইলীেমলক, তার স্ত্রীর নাম নয়মী এবং তার দইু েছেলর নাম
মহেলান ও িকিলেয়ান; এরা ৈবৎেলহম-িযহূদা িনবাসী ইফ্রাথীয়।
এরা েমায়াব েদেশ িগেয় েসখােন েথেক েগল। ৩ পের নয়মীর
স্বামী ইলীেমলক মারা েগল, তােত েস ও তার দইু েছেল অবিশষ্ট
থাকল। ৪ পের েসই দইুজেন দইু েমায়াবীয়া েমেয়েক িবেয় করল।
একজেনর নাম অপর্া আেরকজেনর নাম রূত। আর তারা
অনুমান দশ বছর ধের েসই জায়গায় বাস করল। ৫ পের
মহেলান ও িকিলেয়ান এই দইু জনই মের েগল, তােত নয়মী
স্বামীহীন ও পুত্রহীন হেয় অবিশষ্টা থাকল। ৬ তখন েসই দইু
েছেলর স্ত্রীেদরেক সেঙ্গ িনেয় েমায়াব েদশ েথেক িফের যাবার
জন্য উঠল; কারণ েস েমায়াব েদেশ শুনেত েপেয়িছল েয,
সদাপ্রভু িনেজর প্রজােদর সাহায্য কের তােদরেক খাবার
িদেয়েছন। ৭ েস ও তার দইু েছেলর স্ত্রী িনেজর বাসস্থান েথেক
েবর হল এবং িযহূদা েদেশ িফের যাবার জন্য পেথ চলেত
লাগল। ৮ তখন নয়মী দইু েছেলর স্ত্রীেদরেক বলল, “েতামরা
িনেজর িনেজর মােয়র বািড়েত িফের যাও; মৃতেদর প্রিত ও
আমার প্রিত েতামরা েযমন দয়া কেরছ, সদাপ্রভু েতামােদর প্রিত
েসরকম দয়া করুন। ৯ েতামরা উভেয় েযন স্বামীর বািড়েত
িবশ্রাম পাও, সদাপ্রভু েতামােদরেক এই বর িদন।” পের েস
তােদরেক চুম্বন করল; তােত তারা উচ্চঃস্বের কঁাদল। ১০ আর
তারা তােক বলল, “না, আমরা েতামারই সােথ েতামার
েলােকেদর কােছ িফের যাব।” ১১ নয়মী বলল, “েহ আমার
বত্সারা, িফের যাও; েতামরা আমার সেঙ্গ েকন যােব?
েতামােদর স্বামী হবার জন্য এখেনা িক আমার গেভর্  সন্তান
আেছ? ১২ েহ আমার বত্সরা, িফের চেল যাও; কারণ আিম
বৃদ্ধা, আবার িবেয় করেত পাির না; আর আমার প্রত্যাশা আেছ,
এই বেল যিদ আিম আজ রােত িবেয় কির আর যিদ েছেলও
প্রসব কির, ১৩ তেব েতামরা িক তােদর বয়ঃপ্রািপ্ত পযর্ন্ত অেপক্ষা
করেব? েতামরা িক েস জন্য িবেয় করেত িনবৃত্তা থাকেব? েহ
আমার বত্সরা, তা নয়, েতামােদর জন্য আমার বড় দঃুখ
হেয়েছ; কারণ সদাপ্রভুর হাত আমার িবরুেদ্ধ প্রসািরত হেয়েছ।”
১৪ পের তারা আবার উচ্চঃস্বের কঁাদল এবং অপর্া িনেজর
শাশুড়ীেক চুম্বন করল, িকন্তু রূত তার প্রিত অনুরক্তা থাকল।
১৫ তখন েস বলল, “ঐ েদখ, েতামার যা িনেজর েলােকেদর ও
িনেজর েদবতার কােছ িফের েগল, তুিমও েতামার জা-এর

িপছেন িপছেন িফের যাও।” ১৬ িকন্তু রূত বলল, “েতামােক ত্যাগ
কের েযেত, েতামার িপছেন চলার েথেক িফের েযেত, আমােক
অনুেরাধ কর না; তুিম েযখােন যােব, আিমও েসখােন যাব এবং
তুিম েযখােন থাকেব, আিমও েসখােন থাকব; েতামার েলাকই
আমার েলাক, ১৭ েতামার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর; তুিম েযখােন
মারা যােব, আিমও েসখােন মারা যাব, েস জায়গায় কবর প্রাপ্ত
হব; েকবল মৃতু্য ব্যতীত আর িকছুই যিদ আমােক ও েতামােক
পৃথক করেত পাের, তেব সদাপ্রভু আমােক অমুক ও তেতািধক
দন্ড িদন।” ১৮ যখন েস েদখল, তার সেঙ্গ েযেত রূত সুিনিশ্চত
আেছ, তখন েস তােক আর িকছু বলল না। ১৯ পের তারা দইু
জন চলেত চলেত েশেষ যখন ৈবৎেলহেম উপিস্থত হল, তখন
তােদর িবষেয় সমস্ত নগের জনরব হল; স্ত্রী েলােকরা বলল, “এ
িক নয়মী?” ২০ েস তােদরেক বলল, “আমােক নয়মী [মেনারমা]
বল না, বরং মারা [িতক্তা] বেল ডাক, কারণ সবর্শিক্তমান
আমার প্রিত খুব িতক্ত ব্যবহার কেরেছন। ২১ আিম পিরপূণর্া হেয়
যাত্রা কেরিছলাম, এখন সদাপ্রভু আমােক শূন্যা কের িফিরেয়
আনেলন। েতামরা েকন আমােক নয়মী বেল ডাকছ? সদাপ্রভু
েতা আমার িবপেক্ষ প্রমাণ িদেয়েছন, সবর্শিক্তমান আমােক
িনগ্রহ কেরেছন।” ২২ এইভােব নয়মী িফের আসল, তার সেঙ্গ
তার েছেলর স্ত্রী েমায়াবীয়া রূত েমায়াব েদশ েথেক আসল; যব
কাটা আরম্ভ হেলই তারা ৈবৎেলহেম উপিস্থত হল।

রূেতর প্রিত েবায়েসর সৎ ব্যবহার।

নয়মীর স্বামী ইলীেমলেকর েগাষ্ঠীর এক জন ভদ্র ধনী
েলাক িছেলন; তঁার নাম েবায়স। ২ পের েমায়াবীয়া রূত

নয়মীেক বলল, “অনুেরাধ কির, আিম েক্ষেত্র িগেয় যার দিৃষ্টেত
অনুগ্রহ পাই, তার িপছেন িপছেন শেস্যর পেড় থাকা শীষ
কুড়াই।” নয়মী বলল, “বৎেস, যাও।” ৩ পের েস িগেয় এক
েক্ষেত্র উপিস্থত হেয় েছদকেদর িপছেন িপছেন পেড় থাকা শীষ
কুড়ােত লাগল; আর ঘটনাক্রেম েস ইলীেমলেকর েগাষ্ঠীর ঐ
েবায়েসর ভূিমেতই িগেয় পড়ল। ৪ আর েদখ, েবায়স ৈবৎেলহম
েথেক এেস েছদকেদরেক বলেলন, “সদাপ্রভু েতামােদর সহবত্তর্ী
েহান।” তারা উত্তর করল, “সদাপ্রভু আপনােক আশীবর্াদ
করুন।” ৫ পের েবায়স েছদকেদর উপের িনযুক্ত িনেজর
চাকরেক িজজ্ঞাসা করেলন, “এ যুবতী কার?” ৬ তখন
েছদকেদর উপর িনযুক্ত চাকর বলল, “এ েসই েমায়াবীয়া যুবতী,
েয নয়মীর সেঙ্গ েমায়াব েদশ েথেক এেসেছ;” ৭ েস বলল,
“অনুগ্রহ কের আমােক েছদকেদর িপছেন িপছেন আঁিটর মেধ্য
শীষ কুড়ােত দাও;” অতএব েস এেস সকাল েথেক এখন পযর্ন্ত
রেয়েছ; েকবল ঘের অল্পক্ষণ িছল। ৮ পের েবায়স রূতেক
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৩বলেলন, “বৎেস, বিল শুন; তুিম কুড়ােত অন্য েক্ষেত্র েযও না,
এখান েথেক চেল েযও না, এখােন আমার যুবতী দাসীেদর সেঙ্গ
সেঙ্গ থাক। ৯ েছদেকরা েয েক্ষেত্রর শস্য কাটেব, তার প্রিত েচাখ
েরেখ তুিম দাসীেদর িপছেন েযও; েতামােক স্পশর্ করেত আিম
িক যুবকেদরেক িনেষধ কিরিন? আর িপপাসা েপেল তুিম
পােত্রর কােছ িগেয়, যুবকরা েয জল তুেলেছ, তা েথেক পান
েকােরা।” ১০ তােত েস উপুর হেয় মািটেত নত হেয় তঁােক বলল,
“আিম েতা িবেদিশনী, তবুও আপিন আমার িবষয় জানেত
চাইেছন, আপনার দিৃষ্টেত এ অনুগ্রহ আিম িকেসর জন্য
েপলাম?” ১১ েবায়স উত্তর করেলন, “েতামার স্বামীর মৃতু্যর পের
তুিম েতামার শাশুড়ীর সেঙ্গ েযমন ব্যবহার কেরছ এবং িনেজর
বাবা-মা ও জন্মেদশ েছেড়, আেগ যােদরেক জানেত না, এমন
েলাকেদর কােছ এেসছ, এ সব কথা আমার েশানা আেছ।
১২ সদাপ্রভু েতামার কােজর উপেযাগী ফল িদন; তুিম
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েয সদাপ্রভুর পেক্ষর নীেচ শরণ িনেত এেসছ,
িতিন েতামােক সম্পূণর্ পুরস্কার িদন।” ১৩ েস বলল, “েহ আমার
প্রভু, আপনার দিৃষ্টেত েযন আিম অনুগ্রহ পাই; আপিন আমােক
সান্ত্বনা করেলন এবং আপনার এই দাসীর কােছ মঙ্গলকাঙ্খী
কথা বলেলন; আিম েতা আপনার একিট দাসীর মেতাও নই।”
১৪ পের েভাজন সমেয় েবায়স তােক বলেলন, “তুিম এই
জায়গায় এেস রুিট খাও এবং েতামার রুিটর খন্ড িসরকায়
ডুিবেয় নাও।” তখন েস েছদকেকর পােশ বসেল তারা তােক
ভাজা শস্য িদল; তােত েস েখেয় তৃপ্ত হল এবং িকছু েরেখ িদল।
১৫ পের েস কুড়ােত উঠেল েবায়স িনেজর চাকরেদরেক আজ্ঞা
করেলন, “ওেক আঁিটর মেধ্যও কুড়ােত দাও এবং ওেক িতরস্কার
করও না; ১৬ আবার ওর জন্য বঁাধা আঁিট েথেক িকছু েটেন েরেখ
দাও, ওেক কুড়ােত দাও, ধমকীয়ও না।” ১৭ আর েস সন্ধ্যা পযর্ন্ত
েসই েক্ষেত্র কুড়াল; পের েস িনেজর কুড়ান শস্য মাড়াই করেল
প্রায় এক ঐফা যব হল। ১৮ পের েস তা তুেল িনেয় নগের েগল
এবং তার শাশুড়ী তার কুড়ান শস্য েদখল; আর েস আহার কের
তৃপ্ত হেল পর যা েরেখিছল, তা েবর কের তােক িদল। ১৯ তখন
তার শাশুড়ী তােক বলল, “তুিম আজ েকাথায় কুিড়েয়ছ?
েকাথায় কাজ কেরছ? েয ব্যিক্ত েতামার সাহায্য কেরেছন, িতিন
ধন্য েহান।” তখন েস কার কােছ কাজ কেরিছেল, তা শাশুিড়েক
জািনেয় বলল, “েয ব্যিক্তর কােছ আজ কাজ কেরিছ, তঁার নাম
েবায়স।” ২০ তােত নয়মী িনেজর েছেলর স্ত্রীেক বলল, “িতিন
েসই সদাপ্রভুর আশীবর্াদ লাভ করুন, িযিন জীিবত ও মৃতেদর
প্রিত দয়া িনবৃত্ত কেরনিন।” নয়মী আরও বলল, “েসই ব্যিক্ত
আমােদর কােছর আত্মীয়, িতিন আমােদর মুিক্তকতর্ া জ্ঞািতেদর
মেধ্য এক জন।” ২১ আর েমায়াবীয়া রূত বলল, “িতিন আমােক
এটাও বলেলন, আমার সমস্ত ফসল কাটা েশষ না হওয়া পযর্ন্ত
তুিম আমার চাকরেদর সেঙ্গ সেঙ্গ থাক।” ২২ তােত নয়মী িনেজর
েছেলর স্ত্রী রূতেক বলল, “বৎেস, তুিম েয তার দাসীেদর সেঙ্গ
যাও এবং অন্য েকােনা জায়গায় েকউ েয েতামার েদখা না পায়,
েস ভাল।” ২৩ অতএব যব ও গম কাটা েশষ হওয়া পযর্ন্ত েস
কুড়াবার জন্য েবায়েসর দাসীেদর সেঙ্গ থাকল এবং িনেজর
শাশুড়ীর সেঙঁ্গ বাস করল।

পের তার শাশুড়ী নয়মী তােক বলল, “বৎেস, েতামার
যােত মঙ্গল হয়, এমন িবশ্রামস্থান আিম িক েতামার

জন্য েচষ্টা করব না? ২ সম্প্রিত েয েবায়েসর দাসীেদর সেঙ্গ তুিম
িছেল, িতিন িক আমােদর জ্ঞািত নন? েদখ, িতিন আজ রােত
খামাের যব ঝাড়েবন। ৩ অতএব তুিম এখন স্নান কর, েতল
মােখা, েতামার েপাশাক পিরবতর্ ন কর এবং েসই খামাের েনেম
যাও; িকন্তু েসই ব্যিক্ত খাওয়া-দাওয়া েশষ না করেল তঁােক
িনেজর পিরচয় িদও না। ৪ িতিন যখন ঘুমােবন, তখন তুিম তঁার
েশায়ার জায়গা েদেখ িঠক কর; পের েসই জায়গায় িগেয় তঁার
পােয়র চাদর সিরেয় শুেয় পড়; তােত িতিন িনেজর কাজ
েতামােক বলেবন।” ৫ েস উত্তর করল, “তুিম যা বলছ, েস
সমস্তই আিম করব।” ৬ পের েস ঐ খামাের েনেম িগেয় তার
শাশুড়ী যা যা আেদশ কেরিছল, সমস্তই করল। ৭ ফেল েবায়স
আহার করেলন ও তঁার হৃদয় আনিন্দত হেল িতিন শস্যরািশর
প্রােন্ত শুেত েগেলন; আর রূত ধীের ধীের এেস তঁার পােয়র চাদর
সিরেয় শুেয় পড়ল। ৮ পের মাঝরােত ঐ েলাক চমেক িগেয় পাশ
পিরবতর্ ন করেলন; আর েদখ, এক স্ত্রী তঁার পােয়র কােছ শুেয়
আেছ। ৯ তখন িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েক েগা?” েস
উত্তর করল, “আিম আপনার দাসী রূত; আপনার এই দাসীর
উপের আপিন িনেজর েপাশাক আমার উপের িবস্তার করুন,
কারণ আপিন মুিক্তদাতা জ্ঞািত।” ১০ িতিন বলেলন, “অিয়
বৎেস, তুিম সদাপ্রভুর আশীবর্াদপাত্রী, কারণ ধনবান িক দিরদ্র
েকােনা যুবেকর অনুগািমনী না হওয়ােত তুিম প্রথেমর েথেক
েশেষ েবিশ সুশীলতা েদখােল। ১১ এখন বৎেস, ভয় করও না,
তুিম যা বলেব, আিম েতামার জন্য েস সমস্ত করব; কারণ তুিম
েয সাধ্বী, এটা আমার স্বজাতীয়েদর নগর-দ্বােরর সবাই জােন।
১২ আর আিম মুিক্তকতর্ া জ্ঞািত, এটা সত্য; িকন্তু আমার েথেকও
কােছর সম্পকর্ীয় আর এক জন জ্ঞািত আেছ। ১৩ আজ রােত
থাক, সকােল েস যিদ েতামােক মুক্ত কের, তেব ভাল, েস মুক্ত
করুক; িকন্তু েতামােক মুক্ত করেত যিদ তার ইচ্ছা না হয়, তেব
জীিবত সদাপ্রভুর শপথ, আিমই েতামােক মুক্ত করব; তুিম
সকাল পযর্ন্ত শুেয় থাক।” ১৪ তােত রূত সকাল পযর্ন্ত তঁার
পােয়র কােছ শুেয় থাকল, পের েকউ তােক িচনেত পাের, এমন
সময় না হেত উঠল; কারণ েবায়স বলেলন, “খামাের েয
স্ত্রীেলাকিট এেসেছ, এটা েলােক না জানুক।” ১৫ িতিন আরও
বলেলন, “েতামার গােয়র চাদর আন, েপেত ধর৷” রূত তা েপেত
ধরেল িতিন ছয় [মাণ] যব েমেপ তার মাথায় িদেয় নগের চেল
েগেলন। ১৬ পের রূত িনেজর শাশুড়ীর কােছ আসেল তার
শাশুড়ী বলল, “বৎেস, িক হল?” তােত েস িনেজর প্রিত েসই
ব্যিক্তর করা সমস্ত কাজ তােক জানাল। ১৭ আরও বলল,
“শাশুড়ীর কােছ খািল হােত েযও না৷” এই বেল িতিন আমােক
এই ছয় [মাণ] যব িদেয়েছন ১৮ পের তার শাশুড়ী তােক বলল,
“েহ বৎেস, এ িবষেয় িক হয়, তা েয পযর্ন্ত জানেত না পার, েস
পযর্ন্ত বেস থাক; কারণ েস ব্যিক্ত আজ এ কাজ েশষ না কের
িবশ্রাম করেবন না।”
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৪

রূেতর সেঙ্গ েবায়েসর িবেয়

পের েবায়স নগর-দ্বাের উেঠ িগেয় েসই জায়গায়
বসেলন। আর েদখ, েয মুিক্তকতর্ া জ্ঞািতর কথা েবায়স

বেলিছেলন, েসই ব্যিক্ত পথ িদেয় আসিছল; তােত েবায়স তােক
বলেলন, “ওেহ অমুক, পথ েছেড় এই জায়গায় এেস বস,” তখন
েস পথ েছেড় এেস বসল। ২ পের েবায়স নগেরর দশ জন
প্রাচীনেক িনেয় বলেলন, আপনারাও এই জায়গায় বসুন তঁারা
বসেলন। ৩ তখন েবায়স ঐ মুিক্তকতর্ া জ্ঞািতেক বলেলন,
“আমােদর ভাই ইলীেমলেকর েয জিম িছল, তা েমায়াব েদশ
েথেক আসা নয়মী িবিক্র করেছন। ৪ অতএব আিম েতামােক এই
কথা জানােত িস্থর কেরিছ; তুিম এই েলাকেদর সামেন ও আমার
িনেজর জােতর প্রাচীনবেগর্র সামেন তা িকেন নাও। যিদ তুিম
মুক্ত করেত চাও, মুক্ত কর; িকন্তু যিদ মুক্ত করেত না চাও,
আমােক বল, আিম জানেত চাই; কারণ তুিম মুক্ত করেল আর
েকউ করেত পাের না; িকন্তু েতামার পের আিম পাির।” েস বলল,
“আিম মুক্ত করব।” ৫ তখন েবায়স বলেলন, “তুিম েয িদেন
নয়মীর হাত েথেক জিম িকনেব, েসই িদেন মৃত ব্যিক্তর
অিধকাের তার নাম উদ্ধােরর জন্য তার স্ত্রী েমায়াবীয়া রূত
েথেকও তা িকনেত হেব।” ৬ তখন ঐ মুিক্তদাতা জ্ঞািত বলল,
“আিম আপনার জন্য তা মুক্ত করেত পাির না, করেল িনেজর
অিধকার নষ্ট করেব; আমার মুক্ত করবার বস্তু তুিম মুক্ত কর,
কারণ আিম মুক্ত করেত পািরনা। ৭ মুিক্ত ও িবিনময় িবষেয়র
সব কথা িস্থর করবার জন্য আেগ ইস্রােয়েলর মেধ্য এইরকম
রীিত িছল; েলােক িনেজর জেুতা খুেল প্রিতবাসীেক িদত; এটা
ইস্রােয়েলর মেধ্য সাক্ষ্যস্বরূপ হত।” ৮ অতএব েস মুিক্তদাতা
জ্ঞািত যখন েবায়সেক বলল, “তুিম িনেজ তা েকেনা, তখন েস
িনেজর জেুতা খুেল িদল।” ৯ পের েবায়স প্রাচীনেদরেক ও সকল
েলাকেক বলেলন, “আজ আপনার সাক্ষী হেলন, ইলীেমলেকর
যা যা িছল এবং িকিলেয়ােনর ও মহেলােনর যা যা িছল, েস

সমস্তই আিম নয়মীর হাত েথেক িকনলাম। ১০ আর িনেজর
ভাইেদর মেধ্য ও িনেজর বাসস্থােনর দ্বাের েসই মৃত ব্যিক্তর নাম
েযন উিছন্ন না হয়, এই জন্য েসই মৃত ব্যিক্তর অিধকাের তার নাম
উদ্ধােরর জন্য আিম িনেজর স্ত্রীরূেপ মহেলােনর স্ত্রী েমায়াবীয়া
রূতেকও িকনলাম; আজ আপনারা সাক্ষী হেলন।” ১১ তােত
দরজায় দঁািড়েয় থাকা সমস্ত েলাক ও প্রাচীনরা বলেলন,
“আমরা সাক্ষী হলাম। েয স্ত্রী েতামার কুেল এেসেছ, সদাপ্রভু
তােক রােহল ও েলয়ার মেতা করুন, েয দইু জন ইস্রােয়েলর বংশ
ৈতরী কেরিছেলন; আর ইফ্রাথায় েতামারই ঐশ্বযর্্য ও ৈবৎেলহেম
েতামার সুখ্যািত েহাক। ১২ সদাপ্রভু েসই যুবতীর গভর্  েথেক েয
েছেল েতামােক েদেবন, তা িদেয় তামেরর গভর্ জাত িযহূদার
েছেল েপরেসর বংেশর মেতা েতামার বংশ েহাক।” ১৩ পের
েবায়স রূতেক িবেয় করেল িতিন তঁার স্ত্রী হেলন এবং েবায়স
তঁার কােছ েগেল িতিন সদাপ্রভু েথেক গভর্ ধারণশিক্ত েপেয় েছেল
প্রসব করেলন। ১৪ পের স্ত্রীেলােকরা নয়মীেক বলল, “ধন্য
সদাপ্রভু, িতিন আজ েতামােক মুিক্তদাতা জ্ঞািত েথেক বিঞ্চত
কেরনিন; তঁার নাম ইস্রােয়েলর মেধ্য িবখ্যাত েহাক। ১৫ [এই
বালকিট] েতামার প্রাণ উদ্ধার করেব ও বৃদ্ধাবস্থায় েতামার
রক্ষণােবক্ষণকারী হেব; কারণ েয েতামােক ভালবােস ও েতামার
পেক্ষ সাত েছেল েথেকও েসরা, েতামার েসই েছেলর স্ত্রীই এেক
জন্ম িদেয়েছ।” ১৬ তখন নয়মী বালকিটেক িনেয় িনেজর েকােল
রাখল ও তার অিভভাবক হল। ১৭ পের নয়মীর এক েছেল
জন্মাল, এই বেল তার প্রিতবাসীরা তার নাম রাখল; তারা তার
নাম ওেবদ রাখল। েস িযশেয়র বাবা, আর িযশয় দায়ূেদর বাবা।
১৮ েপরেসর বংশাবলী এই। ১৯ েপরেসর েছেল িহেষাণ;
িহেষােণর েছেল রাম; রােমর েছেল অম্মীনাদব; ২০ অম্মীনাদেবর
েছেল নহেশান; নহেশােনর েছেল সল্-েমান; ২১ সল্-েমােনর
েছেল েবায়স; েবায়েসর েছেল ওেবদ; ওেবেদর েছেল িযশয়;
২২ ও িযশেয়র েছেল দায়ূদ।
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শমূেয়েলর প্রথম বই

শমূেয়েলর জন্ম৷

ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী এলাকায় রামাথিয়ম েসাফীম শহের
ইলকানা নােম একজন েলাক ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর

েলাকেদর সেঙ্গ বাস করেতন। তঁার বাবার নাম িছল িযেরাহম।
িযেরাহম িছেলন ইলীহূর েছেল, ইলীহূ িছেলন েতােহর েছেল এবং
েতাহ িছেলন সুেফর েছেল। ২ তঁার দইুজন স্ত্রী িছল; একজেনর
নাম হান্না আর অন্যজেনর নাম পিনন্না। পিনন্নার েছেলেমেয়
হেয়িছল, িকন্তু হান্নার েকােনা েছেলেমেয় হয়িন। ৩ এই ব্যিক্ত
প্রেত্যক বছর তঁার শহর েথেক শীেলােত িগেয় বািহনীগেণর
সদাপ্রভুর উপাসনা ও বিলদান করেতন। েসখােন এিলর দইু
েছেল হফ্িন ও পীনহস সদাপ্রভুর যাজক িছল। ৪ যেজ্ঞর িদেন
ইলকানা তঁার স্ত্রী পিনন্না ও তঁার সব েছেলেমেয়েদর ভাগ িদেতন।
৫ িকন্তু হান্নােক দইু ভাগ িদেতন, কারণ িতিন হান্নােক
ভালবাসেতন। িকন্তু সদাপ্রভু হান্নােক বন্ধ্যা কের েরেখিছেলন।
৬ সদাপ্রভু তঁােক বন্ধ্যা েরেখিছেলন বেল তঁার সতীন তঁােক দঃুখ
েদবার েচষ্টায় িবরক্ত কের তুলত। ৭ বছেরর পর বছর হান্না
যখনই সদাপ্রভুর ঘের েযেতন তখন তঁার স্বামী ঐরকম করেতন
এবং পিনন্না তঁােক ঐভােব িবরক্ত করেতন; তাই িতিন িকছু না
েখেয় কান্নাকািট করেতন। ৮ তােত তঁার স্বামী ইলকানা তঁােক
বলেতন, “হান্না, েকন কঁাদছ? েকন িকছু খাচ্ছ না? েতামার মেন
এত দঃুখ েকন? আিম িক েতামার কােছ দশটা েছেলর েচেয়ও
েবশী না?” ৯ এক সময় শীেলােত খাওয়া-দাওয়া েশষ কের হান্না
উঠেলন৷ তখন এিল সদাপ্রভুর মিন্দেরর দরজার কােছ
যাজেকর আসেন বেস িছেলন। ১০ হান্না প্রচণ্ড দঃুেখ সদাপ্রভুর
কােছ কাতর স্বের েকঁেদ প্রাথর্না করেত লাগেলন। ১১ িতিন মানত
কের বলেলন, “েহ বািহনীগেণর সদাপ্রভু, যিদ তুিম েতামার এই
দাসীর দঃুেখর প্রিত মেনােযাগ দাও, আমােক স্মরণ কর এবং
েতামার দাসীেক ভুেল না িগেয় েতামার এই দাসীেক যিদ একটা
েছেল দাও তেব সারা জীবেনর জন্য আিম তােক সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য দান করব; তার মাথায় কু্ষর লাগােনা হেব না।”
১২ যতক্ষণ হান্না সদাপ্রভুর কােছ দীঘর্ প্রাথর্না করেলন ততক্ষণ
এিল তঁার মুেখর িদেক তািকেয় থাকেলন। ১৩ হান্না মেন মেন
কথা বলিছেলন, তঁার েঠঁাট নড়িছল, িকন্তু গলার আওয়াজ
েশানা যািচ্ছল না। েসইজন্য এিল তঁােক মাতাল ভাবেলন।
১৪ তাই এিল তঁােক বলেলন, “তুিম কতক্ষণ মাতাল হেয় থাকেব?
আঙ্গরু-রস েতামার েথেক দরূ কর।” ১৫ হান্না উত্তের বলেলন,
“েহ আমার প্রভু, তা নয়। আিম দঃুিখনী স্ত্রী, আিম আংগুর-রস
িকংবা মদ পান কির িন। সদাপ্রভুর সামেন আমার মেনর কথা
েভেঙ্গ বেলিছ। ১৬ আপনার এই দাসীেক আপিন একজন মন্দ

স্ত্রীেলাক মেন করেবন না। আসেল আমার িচন্তা ও মেনর দঃুেখর
জন্য আিম এতক্ষণ কথা বলিছলাম।” ১৭ তখন এিল উত্তর
িদেলন, “তুিম শািন্তেত যাও; ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বেরর কােছ তুিম
যা চাইেল, তা েযন িতিন েতামােক েদন।” ১৮ হান্না বলেলন,
“আপনার দিৃষ্টেত আপনার এই দাসী অনুগ্রহ পাক।” এই বেল
িতিন তার পেথ চেল েগেলন এবং খাওয়া-দাওয়া করেলন। তঁার
মুেখ আর দঃুেখর ছায়া থাকল না। ১৯ পের তঁারা খুব েভাের উেঠ
সদাপ্রভুর উপাসনা করেলন এবং রামায় তঁােদর িনেজেদর
বাড়ীেত িফের েগেলন। পের ইলকানা তঁার স্ত্রী হান্নার সেঙ্গ িমিলত
হেল সদাপ্রভু তঁােক স্মরণ করেলন। ২০ তােত িনিদর্ ষ্ট সমেয় হান্না
গভর্ বতী হেয় একিট েছেলর জন্ম িদেলন, আর আিম সদাপ্রভুর
কাছ েথেক তােক েচেয় িনেয়িছ, এই বেল তার নাম শমূেয়ল
রাখেলন। ২১ পের তঁার স্বামী ইলকানা ও তঁার সমস্ত পিরবার
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বািষর্ক বিলদান ও মানত িনেবদন করেত
েগেলন, ২২ িকন্তু হান্না েগেলন না, কারণ িতিন স্বামীেক বলেলন,
“েছেলিটেক বুেকর দধু ছাড়ােনার পর আিম তােক িনেয় যাব,
তােত েস সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত হেয় সবসময় েসখােনই
থাকেব।” ২৩ তঁার স্বামী ইলকানা তঁােক বলেলন, “েতামার দিৃষ্টেত
যা ভাল মেন হয় তাই কর; তার দধু ছাড়ােনা পযর্ন্ত তুিম অেপক্ষা
কর; সদাপ্রভু শুধু তঁার বাক্য পূরণ করুন।” অতএব েসই স্ত্রী
বাড়ীেতই রেয় েগেলন এবং েছেলিটেক দধু না ছাড়ােনা পযর্ন্ত
তােক দধু পান করােলন। ২৪ পের তার দধু ছাড়ার পর িতিন
িতনিট ষঁাড়, এক ঐফা সুজী ও এক থিল আংগুর-রেসর সেঙ্গ
তােক শীেলােত সদাপ্রভুর বািড়েত িনেয় েগেলন; তখন েছেলিটর
অল্প বয়স িছল। ২৫ পের তঁারা ষঁাড় বিলদান করেলন এবং
েছেলিটেক এিলর কােছ িনেয় েগেলন। ২৬ আর হান্না বলেলন,
“েহ আমার প্রভু, আপনার প্রােণর িদিব্য, েহ আমার প্রভু, েয স্ত্রী
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য প্রাথর্না করেত করেত এখােন আপনার
সামেন দঁািড়েয়িছল, আিমই েসই। ২৭ আিম এই েছেলিটর জন্য
প্রাথর্না কেরিছলাম আর সদাপ্রভুর কােছ যা েচেয়িছলাম তা
িতিন আমােক িদেয়েছন। ২৮ েসইজন্য আিমও এেক সদাপ্রভুেক
িদলাম, এ সারািজবেনর জন্য সদাপ্রভুরই থাকেব।” পের তঁারা
েসখােন সদাপ্রভুর উপাসনা করেলন।

হান্নার প্রশংসা গান৷

পের হান্না প্রাথর্না কের বলেলন, “আমার হৃদয়
সদাপ্রভুেত উল্লািসত; আমার িশং সদাপ্রভুেত উন্নত

হেলা; শত্রুেদর কােছ আমার মুখ উজ্জ্বল হল; কারণ েতামার
পিরত্রােণ আিম আনিন্দতা। ২ সদাপ্রভুর মত পিবত্র আর েকউ
েনই, তুিম ছাড়া আর েকউ েনই; আমােদর ঈশ্বেরর মত ৈশল

শমূেয়েলর প্রথম বই ১:২ ১৯৬ শমূেয়েলর প্রথম বই ২:২



আর েনই। ৩ েতামরা এমন গেবর্র কথা আর েবােলা না,
েতামােদর মুখ েথেক অহংকােরর কথা েবর না েহাক; কারণ
সদাপ্রভু জ্ঞােনর ঈশ্বর, তঁার সব কাজ দঁািড়পাল্লায় পিরমাপ করা
হয়। ৪ শিক্তমানেদর ধনুক েভেঙ্গ েগল, যারা পেড় িগেয়িছল তারা
শিক্তেত পিরপূণর্ হেলা। ৫ পিরতৃেপ্তরা খাবােরর জন্য েবতনভুক্ত
হেলা; যােদর িখেদ িছল তােদর আর িখেদ েপল না; এমনিক,
বন্ধ্যা স্ত্রী সাতিট সন্তােনর জন্ম িদল, আর যার অেনক সন্তান েস
দবুর্ল হেলা। ৬ সদাপ্রভু মােরন ও বঁাচান; িতিনই পাতােল নামান
ও উপের েতােলন। ৭ সদাপ্রভু দিরদ্র কেরন ও ধনী কেরন, িতিন
নত কেরন ও উন্নত কেরন। ৮ িতিন ধূেলা েথেক গিরবেক
েতােলন, আর ছাইেয়র গাদা েথেক দিরদ্রেক েতােলন, সম্মানীয়
েলাকেদর সেঙ্গ বিসেয় েদন, প্রতাপ িসংহাসেনর অিধকারী
কেরন। কারণ পৃিথবীর থামগুিল সদাপ্রভুরই, িতিন েসগুিলর
উপের জগত স্থাপন কেরেছন। ৯ িতিন তঁার সাধুেদর চরণ রক্ষা
করেবন, িকন্তু দষু্টরা অন্ধকাের নীরব হেব; কারণ িনেজর
শিক্তেত েকােনা মানুষ জয়ী হেব না। ১০ সদাপ্রভুর সেঙ্গ
িববাদকারীরা চূণর্ িবচূণর্ হেব, িতিন স্বেগর্ েথেক তােদর িবরুেদ্ধ
গজর্ন করেবন; সদাপ্রভু পৃিথবীর েশষ সীমা পযর্ন্ত শাসন
করেবন, িতিন তঁার রাজােক শিক্ত েদেবন, তঁার অিভিষক্ত
ব্যিক্তর িশং (মাথা) উন্নত করেবন।” ১১ পের ইলকানা রামায়
িনেজর বাড়ীেত েগেলন। আর েছেলিট এিল যাজেকর সামেন
সদাপ্রভুর েসবা করেত লাগেলন।

এিলর দইু েছেলর পাপ ও তার ফল

১২ এিলর দইু েছেল ভীষণ দষু্ট িছল, তারা সদাপ্রভুেক জানত
না। ১৩ বাস্তেব ঐ যাজেকরা েলাকেদর সেঙ্গ এইরকম ব্যবহার
করত; েকউ বিলদান করেল যখন তার মাংস েসদ্ধ করা হত,
তখন যাজেকর চাকর িতনিট কঁাটাযুক্ত চামচ হােত কের িনেয়
আসত। ১৪ এবং েস েডচিকেত িকংবা গামলােত িকম্বা কড়াইেত
িকম্বা পােত্র েখঁাচা মারত এবং েসই কঁাটােত েয মাংস উেঠ আসত
তা সবই যাজক কঁাটায় কের িনেয় েযত; ইস্রােয়লীয়েদর যত
েলাক শীেলােত আসত তােদর প্রিত তারা এই রকম ব্যবহারই
করত। ১৫ আবার চিবর্ আগুেন েপাড়ার আেগই যাজেকর চাকর
এেস েয েলাকিট উৎসগর্ করত তােক বলত, “যাজকেক আগুেন
ঝল্সাবার জন্য মাংস দাও, িতিন েতামার কাছ েথেক িসদ্ধ মাংস
েনেবন না, কঁাচাই েনেবন।” ১৬ আর ঐ ব্যিক্ত যখন বলত,
“প্রথেম চিবর্ েপাড়ােত হেব, তারপর তুিম েতামার ইচ্ছামত গ্রহণ
কর,” তখন েস এর উত্তের বলত, “না, এখনই দাও, না হেল
েকেড় েনব।” ১৭ এইভােব সদাপ্রভুর সমােন ঐ যুবকেদর পাপ
ভীষণ েবেড় েগল, কারণ েলােকরা সদাপ্রভুর ৈনেবদ্য তুচ্ছ
করত। ১৮ িকন্তু েছাট েছেল শমূেয়ল মসীনা সুেতার এেফাদ পের
সদাপ্রভুর েসবা করেতন। ১৯ আর তঁার মা প্রিত বছর একিট
েছাট েপাশাক ৈতরী কের স্বামীর সেঙ্গ বািষর্ক বিলদান করেত
যাওয়ার সমেয় তা এেন তঁােক িদেতন। ২০ আর এিল ইলকানা ও
তঁার স্ত্রীেক এই আশীবর্াদ করেলন, “সদাপ্রভুেক যা েদওয়া
হেয়িছল, তার পিরবেতর্  িতিন এই স্ত্রী েথেক েতামােক আরও
সন্তান িদন।” পের তঁারা তঁােদর বাড়ী চেল েগেলন। ২১ আর
সদাপ্রভু হান্নার যত্ন িনেলন; তােত িতিন গভর্ বতী হেলন, িতিন

িতনিট েছেল ও দইু েমেয়র জন্ম িদেলন। এিদেক েছাট শমূেয়ল
সদাপ্রভুর সামেন বড় হেয় উঠেত লাগেলন। ২২ আর এিল খুব
বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন এবং সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত তঁার
েছেলরা যা যা কের, েসই সমস্ত কথা এবং সমাগম তঁাবুর
দরজার সামেন েসবায় িনেয়ািজত স্ত্রীেলাকেদর সেঙ্গ ব্যিভচার
করত, েসই কথা িতিন শুনেত েপেলন। ২৩ তখন িতিন তােদর
বলেলন, “েতামরা েকন এমন ব্যবহার করছ? আিম এই সব
েলােকর কাছ েথেক েতামােদর খারাপ কােজর কথা শুনেত
পািচ্ছ। ২৪ েহ আমার সন্তােনরা না না, আিম েলাকেদর েয সব
কথা শুনেত পািচ্ছ তা ভাল নয়; েতামরা সদাপ্রভুর প্রজােদর
আজ্ঞা অমান্য করেত বাধ্য করছ। ২৫ মানুষ যিদ মানুেষর
িবরুেদ্ধ পাপ কের, তেব ঈশ্বর তার িবচার করেবন; িকন্তু মানুষ
যিদ সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কের, তেব তার জন্য েক িবনিত
করেব?” তবুও তারা তােদর বাবার কথায় কান িদত না, কারণ
সদাপ্রভু তােদর েমের েফলেবন বেল িঠক কেরিছেলন। ২৬ িকন্তু
েছাট েছেল শমূেয়ল বৃিদ্ধ েপেয় সদাপ্রভু ও মানুেষর কােছ
অনুগ্রহ েপেতন। ২৭ পের ঈশ্বেরর একজন েলাক এিলর কােছ
এেস বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েয সমেয় েতামার
পূবর্পুরুেষরা িমশের ফেরৗেণর বংশধরেদর অধীেন িছল, তখন
আিম িক তােদর কােছ িনেজেক স্পষ্টভােব প্রকাশ কির িন?
২৮ আমার যাজক হওয়ার জন্য, আমার যজ্ঞেবিদর ওপর বিল
উত্সগর্ করেত ও ধূপ জ্বালােত আমার সামেন এেফাদ পরেত
আিম না ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত বংশ েথেক তােক মেনানীত
কেরিছলাম? আর ইস্রােয়ল সন্তানেদর আগুেন উৎসগর্ করা
সমস্ত উপহার না েতামার পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম? ২৯ অতএব
আিম [আমার] ঘের যা উৎসগর্ করেত আেদশ িদেয়িছ, আমার
েসই বিল ও ৈনেবদ্যেক েকন েতামরা পদাঘাত (তুচ্ছ) করছ?
এবং আমার প্রজা ইস্রােয়লীয়েদর ৈনেবেদ্যর প্রথম অংশ, যা
িদেয় েতামরা িনেজেদর েমাটােসাটা কর, এই িবষেয় তুিম েকন
আমার েথেক েতামার েছেলেদর েবিশ সম্মান করছ?’
৩০ েসইজন্য ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু বেলন, ‘আিম অবশ্যই
বেলিছলাম, েতামার বংশ ও েতামার পূবর্পুরুষ িচরকাল আমার
সামেন যাতায়াত করেব,’ িকন্তু এখন সদাপ্রভু বেলন, ‘তা আমার
েথেক দেূর থাকুক। কারণ যারা আমােক সম্মান কের, তােদরেক
আিম সম্মান করব; িকন্তু যারা আমােক তুচ্ছ কের, তােদরও
তুচ্ছ করা হেব।’ ৩১ েদখ, এমন সময় আসেছ, েয সমেয় আিম
েতামার শিক্ত ও েতামার পূবর্পুরুষেদর শিক্ত ধ্বংস করব, েতামার
বংেশ একিট বৃদ্ধও থাকেব না। ৩২ আর ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েয
সমস্ত মঙ্গল করেবন তােত তুিম [আমার] ঘেরর দদুর্শা েদখেত
পােব এবং েতামার বংেশ েকউ কখনও বৃদ্ধ হেব না। ৩৩ আর
আিম আমার যজ্ঞেবিদ েথেক েতামার েয েলাকেক েছঁেট না
েফলব, েস েতামার েচােখর ক্ষয় ও প্রােণর ব্যথা জন্মাবার জন্য
থাকেব এবং েতামার বংেশ উত্পন্ন সমস্ত েলাক েযৗবন অবস্থায়
মারা যােব। ৩৪ আর েতামার দইু েছেলর উপের, হফ্িন ও
পীনহেসর সেঙ্গ যা ঘটেব, তা েতামার জন্য একটা িচহ্ন হেব;
তারা দইুজেনই একই িদেন মারা যােব। ৩৫ আর আিম আমার
জন্য একজন িবশ্বস্ত যাজকেক উত্পন্ন করব, েয আমার
হৃদেয়র ও আমার মেনর মত কাজ করেব; আর আিম তার এক
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বংশেক স্থায়ী করব; েস সব সময় আমার অিভিষক্ত ব্যিক্তর
সামেন যাতায়াত করেব। ৩৬ আর েতামার বংেশর মেধ্য অবিশষ্ট
প্রেত্যক জন এক রূপার মুদ্রা ও এক টুকেরা রুিটর জন্য তার
কােছ অনুেরাধ করেত আসেব, আর বলেব, ‘অনুেরাধ কির,
আিম যােত এক টুকেরা রুিট েখেত পাই, েসই জন্য একিট
যাজেকর পেদ আমােক িনযুক্ত করুন’।”

শমূেয়েলর দশর্নপ্রািপ্ত

েছাট েছেল শমূেয়ল এিলর সামেন েথেক সদাপ্রভুর
েসবা-কাজ করেতন। আর েসই সমেয় সদাপ্রভুর বাক্য

খুব কমই েশানা েযত, তঁার দশর্নও যখন-তখন পাওয়া েযত না।
২ আর েসই সময় দিৃষ্ট শিক্ত কম হওয়ােত এিল আর েদখেত
েপেতন না। ৩ একিদন এিল তঁার িনেজর জায়গায় শুেয় িছেলন,
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য েয প্রদীপ জ্বালােনা হেয়িছল তা তখনও িনেভ
যায় িন এবং ঈশ্বেরর েয িসন্দকু েয জায়গায় িছল, শমূেয়ল েসই
জায়গায় অথর্াৎ ঈশ্বেরর মিন্দেরর মেধ্য শুেয় আেছন। ৪ এমন
সময় সদাপ্রভু শমূেয়লেক ডাকেলন; আর িতিন উত্তর িদেলন,
“এই েয আিম।” ৫ পের িতিন এিলর কােছ েদৗেড় িগেয় বলেলন,
“এই েয আিম, আপিন েতা আমােক েডেকেছন৷” িতিন বলেলন,
“আিম ডািক িন, তুিম িগেয় শুেয় পড়।” তখন িতিন িগেয় শুেয়
পড়েলন। ৬ পের সদাপ্রভু আবার ডাকেলন, "শমূেয়ল," তােত
শমূেয়ল উেঠ এিলর কােছ িগেয় বলেলন, “এই েয আিম;
আপিন েতা আমােক েডেকেছন৷” িতিন এর উত্তের বলেলন,
“বাছা, আিম ডািক িন, তুিম িগেয় শুেয় পড়।” ৭ েসই সমেয়
শমূেয়ল সদাপ্রভুর পিরচয় পানিন এবং তঁার কােছ সদাপ্রভুর
বাক্যও প্রকািশত হয়িন। ৮ পের সদাপ্রভু তৃতীয়বার শমূেয়লেক
ডাকেলন; তােত িতিন উেঠ এিলর কােছ িগেয় বলেলন, “এই েয
আিম; আপিন েতা আমােক েডেকেছন।” তখন এিল বুঝেত
পারেলন, সদাপ্রভুই েছেলিটেক ডাকিছেলন। ৯ েসইজন্য এিল
শমূেয়লেক বলেলন, “তুিম িগেয় শুেয় পড়; যিদ িতিন আবার
েতামােক ডােকন, তেব বলেব, ‘েহ সদাপ্রভু, বলুন, আপনার দাস
শুনেছ’।” তখন শমূেয়ল িগেয় তঁার িনেজর জায়গায় শুেয়
পড়েলন। ১০ তারপর সদাপ্রভু এেস দঁাড়ােলন এবং অন্য বােরর
মত েডেক বলেলন, “শমূেয়ল, শমূেয়ল,” তখন শমূেয়ল উত্তর
িদেলন, “বলুন, আপনার দাস শুনেছ।” ১১ তখন সদাপ্রভু
শমূেয়লেক বলেলন, “েদখ, আিম ইস্রােয়েলর মেধ্য একিট কাজ
করব, তা েয শুনেব, তার দইু কান িশউের উঠেব। ১২ আিম
এিলর বংেশর িবষেয় যা যা বেলিছ, েসই সমস্ত েসই িদন তার
িবরুেদ্ধ তা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত পূণর্ করব। ১৩ আিম তােক
বেলিছ, েস েয অপরাধ জােন, েসই অপরােধর জন্য আিম যুেগ
যুেগ তার বংশেক শািস্ত েদব; কারণ তার েছেলরা িনেজেদরেক
শাপগ্রস্ত করেছ, তবুও েস তােদরেক সংেশাধন কের িন।
১৪ েসইজন্য এিলর বংেশর িবষয় আিম এই শপথ কেরিছ েয,
এিলর বংেশর অপরাধ বিলদান বা ৈনেবদ্যর মাধ্যেম কখনই
পিরস্কার করা যােব না।” ১৫ শমূেয়ল সকাল পযর্ন্ত শুেয়
থাকেলন, পের সদাপ্রভুর ঘেরর দরজা খুলেলন, িকন্তু শমূেয়ল
এিলেক ঐ দশর্েনর িবষেয় বলেত ভয় েপেলন। ১৬ পের এিল
শমূেয়লেক ডাকেলন, বলেলন “েহ আমার বাছা শমূেয়ল!” িতিন

উত্তর িদেলন, “এই েয আিম।” ১৭ এিল িজজ্ঞাসা করেলন,
“িতিন েতামােক িক কথা বেলেছন? অনুেরাধ কির, আমার কাছ
েথেক তা েগাপন কর না; ঈশ্বর েয সব কথা েতামােক বেলেছন,
তার েকােনা কথা যিদ আমার কাছ েথেক েগাপন কর, তেব িতিন
েতামােক েসই রকম ও তার েথেকও েবিশ শািস্ত িদন।” ১৮ তখন
শমূেয়ল তঁােক েসই সব কথা বলেলন, িকছুই েগাপন করেলন
না। তখন এিল বলেলন, “িতিন সদাপ্রভু; তঁার দিৃষ্টেত যা ভাল
মেন হয়, তা-ই করুন।” ১৯ পের শমূেয়ল েবেড় উঠেত লাগেলন
এবং সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ িছেলন, তঁার েকান কথাই িবফল হেত
িদেতন না। ২০ তােত দান েথেক েবর-েশবা পযর্ন্ত সমস্ত ইস্রােয়ল
জানেত পারল েয, শমূেয়ল সদাপ্রভুর ভাববাদী হওয়ার জন্য
িবশ্বাসেযাগ্য হেয়েছন। ২১ আর সদাপ্রভু শীেলােত আবার দশর্ন
িদেলন, কারণ সদাপ্রভু শীেলােত শমূেয়েলর কােছ সদাপ্রভুর
বােক্যর মধ্য িদেয় িনেজেক প্রকাশ করেতন। আর সমস্ত
ইস্রােয়েলর কােছ শমূেয়েলর বাক্য উপিস্থত হত।

ঈশ্বরীয় িসন্দকু পেলষ্টীয়েদর অিধকাের চেল যায়৷
এিলর মৃতু্য৷

শমূেয়েলর বাক্য সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর কােছ উপিস্থত
হেলা। পের ইস্রােয়ল যুেদ্ধর জন্য পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ

েবর হেয় এবন্-এষের িশিবর স্থাপন করল এবং পেলষ্টীেয়রা
অেফেক িশিবর স্থাপন করল। ২ আর পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়েলর
িবরুেদ্ধ ৈসন্য সাজাল; যখন যুদ্ধ েবেধ েগল, তখন ইস্রােয়ল
পেলষ্টীয়েদর সামেন আহত হল; তারা ঐ যুদ্ধেক্ষেত্র ৈসন্যেদর
মেধ্য প্রায় চার হাজার েলাকেক েমের েফলল। ৩ পের েলােকরা
িশিবের প্রেবশ করেল ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা বলেলন, “সদাপ্রভু
আজ পেলষ্টীয়েদর সামেন েকন আমােদরেক আঘাত করেলন?
এস, আমরা শীেলা েথেক আমােদর কােছ সদাপ্রভুর িনয়ম
িসন্দকুিট িনেয় আিস, েযন তা আমােদর মধ্য এেস শত্রুেদর হাত
েথেক আমােদরেক রক্ষা কের।” ৪ েসইজন্য েলােকরা শীেলােত
দতূ পািঠেয় বািহনীগেণর সদাপ্রভু, িযিন দইু করূেবর মাঝখােন
থােকন, তঁার িনয়ম িসন্দকু েসখান েথেক িনেয় এল। তখন এিলর
দইু েছেল, হফ্িন ও পীনহস, েসই জায়গায় ঈশ্বেরর িনয়ম
িসন্দেুকর সেঙ্গ িছল। ৫ পের সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট িশিবের
উপিস্থত হেল সমস্ত ইস্রােয়ল এমন েজাের িচৎকার কের উঠল
েয, পৃিথবী কঁাপেত লাগল। ৬ তখন পেলষ্টীেয়রা ঐ িচৎকার শুেন
িজজ্ঞাসা করল, “ইব্রীয়েদর িশিবের এত আওয়াজ হেচ্ছ েকন?”
পের তারা বুঝেলা, সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকু িশিবের এেসেছ।
৭ তখন পেলষ্টীেয়রা ভয় েপেয় বলল, “িশিবের ঈশ্বর এেসেছন।”
আরও বলল, “হায়, হায়! এর আেগ েতা কখনও এমন হয়িন।
৮ হায়, হায়, এই শিক্তশালী েদবতােদর হাত েথেক আমােদর েক
রক্ষা করেব? এরা েসই েদবতা, যঁারা মরু এলাকায় নানা রকেমর
আঘােত িমশরীয়েদর হত্যা কেরিছেলন। ৯ েহ পেলষ্টীেয়রা,
বলবান হও, পুরুষত্ব েদখাও; ঐ ইব্রীেয়রা েযমন েতামােদর দাস
হল, েতমিন েতামরা েযন তােদর দাস না হও; পুরুষত্ব েদখাও,
যুদ্ধ কর।” ১০ তখন পেলষ্টীেয়রা যুদ্ধ করেলন এবং ইস্রােয়ল
আহত হেয় প্রেত্যকজন িনেজর িনেজর তঁাবুেত পািলেয় েগল।
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আর অেনকেক হত্যা করা হল, কারণ ইস্রােয়েলর মধ্য িত্রশ
হাজার পদািতক ৈসন্য মারা পড়ল। ১১ আর ঈশ্বেরর িসন্দকু
শত্রুরা িনেয় েগল এবং এিলর দইু েছেল, হফ্িন ও পীনহস, মারা
পড়ল। ১২ তখন িবন্যামীেনর একজন েলাক ৈসন্যদেলর মধ্য
েথেক েদৗেড় িগেয় েসইিদন শীেলােত উপিস্থত হল; তার েপাশাক
েছঁড়া এবং মাথায় মািট িছল। ১৩ যখন েস আসিছল, েদখ,
পেথর পােশ এিল তঁার আসেন বেস অেপক্ষা করিছেলন; কারণ
তঁার হৃদয় ঈশ্বেরর িসন্দেুকর জন্য থরথর কের কঁাপিছল। পের
েসই েলাকিট শহের উপিস্থত হেয় ঐ সংবাদ িদেল শহেরর সব
েলাক কঁাদেত লাগেলা। ১৪ আর এিল েসই কান্নার আওয়াজ
শুেন িজজ্ঞাসা করেলন, “এই েকালাহেলর কারণ িক?” তখন
েসই েলাকিট তাড়াতািড় িগেয় এিলেক খবর িদল। ১৫ ঐ সমেয়
এিলর আটানব্বই বছর বয়স িছল এবং দিৃষ্টশিক্ত কম হওয়ােত
েদখেত েপেতন না। ১৬ েসই ব্যিক্ত এিলেক বলল, “আিম
ৈসন্যদল েথেক এেসিছ, আজই ৈসন্যদল েথেক পািলেয়
এেসিছ।” এিল িজজ্ঞাসা করেলন, “বাছা, খবর িক?” ১৭ েয
সংবাদ এেনিছল, েস উত্তর িদল, “ইস্রােয়ল পেলষ্টীয়েদর সামেন
েথেক পািলেয় েগেছ, আর অেনক েলাক মারা পেড়েছ, আপনার
দইু েছেল হফ্িন ও পীনহসও মারা েগেছ এবং ঈশ্বেরর িসন্দকু
শত্রুরা িনেয় েগেছ।” ১৮ তখন েস ঈশ্বেরর িসন্দেুকর নাম করার
সেঙ্গ সেঙ্গই এিল ফটেকর পােশ তঁার আসন েথেক িপছন িদেক
পেড় েগেলন এবং তঁার ঘাড় েভেঙ েগল, িতিন মারা েগেলন,
কারণ িতিন বুেড়া হেয় িগেয়িছেলন এবং তঁার শরীর ভারী িছল।
িতিন চিল্লশ বছর ইস্রােয়লীয়েদর িবচার কেরিছেলন। ১৯ তখন
তঁার েছেলর েবৗ, পীনহেসর স্ত্রী, গভর্ বতী িছল, প্রসেবর সময়ও
ঘিনেয় এেসিছল; ঈশ্বেরর িসন্দকু শত্রুেদর হােত চেল েগেছ এবং
তার শ্বশুর ও স্বামী মারা েগেছন, এই খবর শুেন েস নত হেয়
প্রসব করল; কারণ প্রসব-েবদনা হঠাৎ উপিস্থত হল। ২০ তখন
তার মৃতু্যর সমেয় েয স্ত্রীেলােকরা কােছ দঁািড়েয়িছল, তারা
বলল, “ভয় েনই, েতামার েছেল হেয়েছ।” িকন্তু েস েকান উত্তরই
িদল না, েকান কথায় মেনােযাগও িদল না। ২১ পের েস েছেলিটর
নাম ঈখােবাদ [হীনপ্রতাপ] েরেখ বলল, “ইস্রােয়েলর েথেক
েগৗরব চেল েগল,” কারণ ঈশ্বেরর িসন্দকু শত্রুেদর হােত চেল
েগেছ এবং তার শ্বশুর ও স্বামীর মৃতু্য হেয়িছল। ২২ েস বলল,
“ইস্রােয়ল েথেক েগৗরব চেল েগল, কারণ ঈশ্বেরর িসন্দকু
শত্রুেদর হােত চেল েগেছ।”

িসন্দকু আবার ইস্রােয়লীয়েদর কােছ িফের এল৷

পেলষ্টীেয়রা ঈশ্বেরর িসন্দকু িনেয় এবন্ এষর েথেক
অস্েদােদ িনেয় এেসিছল। ২ পের পেলষ্টীেয়রা ঈশ্বেরর

িসন্দকু দােগান েদবতার মিন্দের িনেয় িগেয় দােগােনর পােশ
রাখল। ৩ পেররিদন অস্েদােদর েলােকরা খুব েভাের উেঠ
েদখল, সদাপ্রভুর িসন্দেুকর সামেন দােগান মািটেত উপুড় হেয়
পেড় আেছ; তােত তারা দােগানেক তুেল িনেয় আবার তার
জায়গায় রাখল। ৪ তার পেরর িদনও েলােকরা খুব েভাের উেঠ
েদখল, সদাপ্রভুর িসন্দেুকর সামেন দােগান মািটেত উপুড় হেয়
পেড় আেছ এবং েচৗকােঠর উপর দােগােনর মাথা ও দইু হাত

েভেঙ পেড় আেছ, শুধু েদেহর বাকী অংশটুকু আস্ত আেছ।
৫ এইজন্য দােগােনর পুেরািহত এবং আর যত েলাক দােগােনর
মিন্দের েঢােক, তােদর মেধ্য আজ পযর্ন্ত েকউই অস্েদােদ
অবিস্থত দােগােনর েচৗকােঠর উপর পা েদয় না। ৬ আর
অস্েদাদীয়েদর উপের সদাপ্রভুর হাত ভারী হল এবং িতিন
তােদরেক ধ্বংস করেলন, অস্েদােদর ও আেশপােশর
েলাকেদরেক েফাড়ার মাধ্যেম আঘাত করেলন। ৭ পের
অস্েদাদীয়রা এইরকম েদেখ বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
িসন্দকু আমােদর কােছ থাকেব না; কারণ আমােদর ও
আমােদর েদবতা দােগােনর উপের তঁার হাত যন্ত্রণাদায়ক হেয়
উেঠেছ।” ৮ েসইজন্য তারা েলাক পািঠেয় পেলষ্টীয়েদর
শাসনকতর্ ােদর িনেজেদর কােছ এক জায়গায় েডেক এেন বলল,
“ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসন্দেুকর িবষেয় আমােদর িক কতর্ ব্য?”
শাসনকতর্ ারা বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসন্দকু গােত িনেয়
যাওয়া েহাক।” তােত তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসন্দকু েসখােন
িনেয় েগল। ৯ তারা িনেয় যাওয়ার পের েসই শহেরর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভুর হাত খুবই ভয়ংকর হেয় উঠেলা এবং িতিন শহেরর
েছাট-বড় সমস্ত েলাকেক আঘাত করেলন, তােদর েফাড়া হল।
১০ পের তারা ঈশ্বেরর িসন্দকু ইেক্রােণ পািঠেয় িদল। িকন্তু
ঈশ্বেরর িসন্দকু ইেক্রােণ উপিস্থত হেল ইেক্রােণর েলােকরা েকঁেদ
বলল, “আমােদরেক ও আমােদর েলাকেদরেক েমের েফলবার
জন্যই ওরা আমােদর কােছ ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসন্দকু িনেয়
এেসেছ।” ১১ পের তারা েলাক পািঠেয় পেলষ্টীয়েদর সব
শাসনকতর্ ােদর এক জায়গায় েডেক এেন বলল, “ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর িসন্দকু পািঠেয় িদন, তা িনেজর জায়গােতই িফের যাক,
আমােদর ও আমােদর েলাকেদর হত্যা না করুক।” কারণ
মহামারীর ভেয় শহেরর সব জায়গায় ভয় উপিস্থত হেয়িছল;
েসই জায়গায় ঈশ্বেরর হাত খুবই ভারী হেয়িছল। ১২ েয সব
েলাক মারা যায় িন, তারা েফাড়ায় আহত হল; আর শহেরর
িচত্কােরর শব্দ আকাশ পযর্ন্ত উঠেলা।

সদাপ্রভুর িসন্দকু পেলষ্টীয়েদর েদেশ সাত মাস
থাকেলা। ২ পের পেলষ্টীেয়রা যাজক ও গণকেদর

েডেক বলল, “সদাপ্রভুর িসন্দেুকর িবষেয় আমােদর িক কতর্ ব্য?
বল েতা, আমরা িকভােব এটােক িনেজর জায়গায় পািঠেয়
েদব?” ৩ তারা বলল, “েতামরা যিদ ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসন্দকু
পািঠেয় দাও; তেব খািল পাঠােব না, েকােনা প্রকাের েদাষাথর্ক
উপহার তঁার কােছ পািঠেয় দাও; তােত সুস্থ হেত পারেব এবং
েতামােদর েথেক তঁার হাত েকন সরেছ না, তা জানেত পারেব।”
৪ তারা িজজ্ঞাসা করল, “েদাষাথর্ক উপহার িহসােব তঁার কােছ
িক পািঠেয় েদব?” তারা বলল, “পেলষ্টীয়েদর শাসনকতর্ ােদর
সংখ্যা অনুসাের েসানার পঁাচটা িটউমার ও পঁাচটা েসানার ইঁদরু
দাও, কারণ েতামােদর সবার উপের ও েতামােদর শাসনকতর্ ােদর
উপের একই আঘাত এেসেছ। ৫ েসইজন্য েতামরা িনেজেদর
িটউমােরর মূিতর্  েদশ ধ্বংসকারী ইঁদেুরর মূিতর্  ৈতরী কর এবং
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েগৗরব স্বীকার কর; হয়েতা িতিন েতামােদর
উপর েথেক, েতামােদর েদবতােদর ও েদেশর উপর েথেক, তঁার
হাত সিরেয় েনেবন। ৬ আর েতামরা েকন িনেজেদর হৃদয় ভারী
করেব? িমশরীয়রা ও ফেরৗণ এইভােব িনেজেদর হৃদয় কিঠন
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৭কেরিছল; িতিন যখন তােদর মধ্য আশ্চযর্্য কাজ করেলন, তখন
তারা িক েলাকেদরেক িবদায় করেলা না? ৭ েসইজন্য এখন কাঠ
িনেয় একটা নতুন গাড়ী ৈতরী কর এবং কখনও েযঁায়ালী বহন
কের িন, দধু েদয় এমন দেুটা গরু িনেয় েসই গাড়ীেত জেুড় েদেব,
িকন্তু তােদর বাছুরগুেলা, তােদর কাছ েথেক ঘের িনেয় এস।
৮ তারপর সদাপ্রভুর িসন্দকু িনেয় েসই গাড়ীর উপর রাখ এবং ঐ
েয েসানার িজিনসগুিল েদাষাথর্ক উপহার িহসােব তঁােক েদেব,
তা তার পােশ একিট বােক্সর মেধ্য রাখ; পের িবদায় কর, তা
যাক। ৯ আর েদেখা, িসন্দকু যিদ িনেজর সীমার পথ িদেয় ৈবৎ-
েশমেশ যায়, তেব িতিনই আমােদর উপর এই ভীষণ অমঙ্গল
এেনেছন; নাহেল জানব, আমােদরেক েয হাত আঘাত কেরেছ
েস তঁার নয়, িকন্তু আমােদর প্রিত এইসব হঠাৎই ঘেটেছ৷”
১০ েলােকরা েসইরকম করল; দধু েদওয়া দেুটা গরু িনেয়
গাড়ীেত জড়ুল ও তােদর বাছুরগুেলােক ঘের আটেক রাখল।
১১ পের সদাপ্রভুর িসন্দকু এবং ঐ েসানার ইঁদরু ও িটউমােরর
মূিতর্ গুিল বােক্স িনেয় গাড়ীর উপের রাখল। ১২ আর েসই দেুটা
গরু ৈবৎ-েশমেশর েসাজা পথ ধের চলল, রাজপথ িদেয় হাম্বা রব
করেত করেত চলল, ডােন িকম্বা বঁােয় িফরল না এবং
পেলষ্টীয়েদর শাসনকতর্ ারা ৈবৎ-েশমেশর সীমা পযর্ন্ত তােদর
িপছেন িপছেন েগেলন। ১৩ ঐ সমেয় ৈবৎ-েশমেশর েলােকরা
উপত্যকায় গম কাটিছল। তারা েচাখ তুেল িসন্দকুিট েদখল,
েদেখ খুবই খুশী হল। ১৪ পের ঐ গাড়ী ৈবৎ-েশমেশ িযেহাশূেয়র
েক্ষেতর মেধ্য উপিস্থত হেয় েথেম েগল; েসখােন একটা বড়
পাথর িছল; পের তারা গাড়ীটার কাঠ েকেট িনেয় ঐ গরুগুিল
েহােমর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করল। ১৫ আর
েলবীেয়রা সদাপ্রভুর িসন্দকু এবং তার সেঙ্গ ঐ েসানার
িজিনসগুিল সেমত বাক্সটা নািমেয় েসই বড় পাথরটার উপর
রাখল এবং ৈবৎ-েশমেশর েলােকরা েসই িদেন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য েহাম ও বিলদান করল। ১৬ তখন পেলষ্টীয়েদর েসই
পঁাচজন শাসনকতর্ া তা েদেখ েসই িদনই ইেক্রােণ িফের েগেলন।
১৭ পেলষ্টীেয়রা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েদাষাথর্ক উপহার িহসােব
েসই সমস্ত েসানার েফাড়া উত্সগর্ কেরিছল, অস্েদােদর জন্য
এক, ঘসার (গাজা) জন্য এক, অিস্কেলােনর জন্য এক, গােতর
জন্য এক ও ইেক্রােণর জন্য এক এবং ১৮ েদয়াল েঘরা শহর
েহাক িকম্বা গ্রাম, পঁাচজন শাসনকতর্ ার অধীেন পেলষ্টীয়েদর যত
শহর িছল, ততগুিল েসানার ইঁদরু। সদাপ্রভুর িসন্দকু যার উপর
রাখা হেয়িছল, েসই বড় পাথর সাক্ষী, েসটা ৈবৎ-েশমেশ
িযেহাশূেয়র েক্ষেতর মেধ্য আজও আেছ। ১৯ পের িতিন ৈবৎ-
েশমেশর েলাকেদর মেধ্য িকছু জনেক আঘাত করেলন, কারণ
তারা সদাপ্রভুর িসন্দেুক দিৃষ্টপাত কেরিছল। িতিন সত্তর জন
েলাকেক েমের েফলেলন। েলােকরা েশাক কেরিছল, কারণ
সদাপ্রভু মহাআঘােত েলাকেদর আঘাত কেরিছেলন। ২০ আর
ৈবৎ-েশমেশর েলােকরা বলল, “সদাপ্রভুর সামেন, এই পিবত্র
ঈশ্বেরর সামেন, েক দঁাড়ােত পাের? আর িতিন আমােদর কাছ
েথেক কার কােছ যােবন?” ২১ পের তারা িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর
েলাকেদর কােছ দতূ পািঠেয় বলল, “পেলষ্টীেয়রা সদাপ্রভুর
িসন্দকু িফিরেয় িনেয় এেসেছ, েতামরা েনেম এস, েতামােদর
কােছ তা তুেল িনেয় যাও।”

তােত িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর েলােকরা এেস সদাপ্রভুর
িসন্দকু তুেল িনেয় িগেয় পাহােড় অবিস্থত অবীনাদেবর

বাড়ীেত রাখল এবং সদাপ্রভুর িসন্দকু রক্ষা করার জন্য তার
েছেল ইলীয়াসরেক পিবত্র করেলা।

পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার।

২ সদাপ্রভুর িসন্দকু িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম রাখবার পর অেনক
িদন পার হেয় েগল, কুিড় বছর েগল, আর ইস্রােয়েলর সমস্ত
বংশ সদাপ্রভুর কােছ িবলাপ করেত লাগল। ৩ তােত শমূেয়ল
সমস্ত ইস্রােয়েলর বংশেক বলেলন, “েতামরা যিদ সমস্ত অন্তেরর
সেঙ্গ সদাপ্রভুর কােছ িফের আেসা, তেব েতামােদর মধ্য েথেক
অন্য জািতেদর েদব-েদবতা এবং অষ্টােরাৎ েদবীর মূিতর্ গুেলা দরূ
কর ও সদাপ্রভুর িদেক িনেজেদর অন্তর িস্থর কর, শুধু তঁারই
েসবা কর; তাহেল িতিন পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক েতামােদরেক
উদ্ধার করেবন।” ৪ তখন ইস্রােয়ল সন্তােনরা বাল েদবতােদর ও
অষ্টােরাৎ েদবীর মূিতর্ গুেলা দরূ কের শুধু সদাপ্রভুর েসবা করেত
লাগল। ৫ পের শমূেয়ল বলেলন, “েতামরা সমস্ত ইস্রােয়লেক
িমসপােত জেড়া কর; আিম েতামােদর জন্য সদাপ্রভুর কােছ
প্রাথর্না করব।” ৬ তােত তারা সবাই িমসপােত জেড়া হেয় জল
তুেল সদাপ্রভুর সামেন েঢেল িদল এবং েসই িদন উেপাস কের
েসখােন বলল, “আমরা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।” আর
শমূেয়ল িমসপােত ইস্রােয়ল সন্তানেদর িবচার করেত লাগেলন।
৭ পের পেলষ্টীয়রা যখন শুনেত েপল েয, ইস্রােয়ল সন্তােনরা
িমসপােত জেড়া হেয়েছ, তখন পেলষ্টীয়েদর শাসনকতর্ ারা
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ উেঠ আসেলন; তা শুেন ইস্রােয়ল সন্তােনরা
পেলষ্টীয়েদর েথেক ভয় েপল। ৮ আর ইস্রােয়ল সন্তােনরা
শমূেয়লেক বলল, “আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু পেলষ্টীয়েদর হাত
েথেক েযন আমােদর উদ্ধার কেরন, এই জন্য আপিন তঁার কােছ
আমােদর জন্য কঁাদনু।” ৯ তখন শমূেয়ল এমন একটা েভড়ার
বাচ্চা িনেলন েযটা দধু ছােড় িন আর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েগাটা
বাচ্চাটা েহামবিল উৎসগর্ করেলন এবং শমূেয়ল ইস্রােয়েলর জন্য
সদাপ্রভুর কােছ কঁাদেলন; আর সদাপ্রভু তঁােক উত্তর িদেলন।
১০ েয সমেয় শমূেয়ল ঐ েহামবিল উৎসগর্ করিছেলন, তখন
পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করবার জন্য এিগেয়
আসল। িকন্তু েসই িদন সদাপ্রভু পেলষ্টীয়েদর উপের বাজ
পড়বার মত ভীষণ শেব্দ গজর্ন কের তােদর ব্যাকুল করেলন;
তােত তারা ইস্রােয়েলর সামেন আহত হল। ১১ আর ইস্রােয়েলর
েলােকরা িমসপা েথেক েবর হেয় পেলষ্টীয়েদর েপছেন েপছেন
তাড়া কের ৈবৎ-কেরর নীেচ পযর্ন্ত তােদরেক আঘাত করল।
১২ তখন শমূেয়ল একটা পাথর িনেয় িমসপা ও েশেনর মাঝখােন
স্থাপন করেলন এবং “এই পযর্ন্ত সদাপ্রভু আমােদর সাহায্য
কেরেছন,” এই বেল তার নাম এবন্ এষর (“সাহােয্যর পাথর”)
রাখেলন। ১৩ এইভােব পেলষ্টীয়রা নত হল এবং ইস্রােয়লীয়েদর
সীমানায় আর প্রেবশ করল না। আর শমূেয়ল যতিদন েবঁেচ
িছেলন ততিদন পযর্ন্ত সদাপ্রভুর হাত পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ িছল।
১৪ আর পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়ল েথেক েয সব শহরগুেলা েকেড়
িনেয়িছল, ইেক্রাণ েথেক গাত পযর্ন্ত েসই সব আবার ইস্রােয়েলর
হােত িফের এল এবং ইস্রােয়ল েসই সমস্ত অঞ্চল পেলষ্টীয়েদর
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হাত েথেক উদ্ধার করল। আর ইেমারীয়েদর ও ইস্রােয়েলর মেধ্য
শািন্ত স্থািপত হল। ১৫ শমূেয়ল যতিদন েবঁেচ িছেলন ততিদন
ইস্রােয়েলর িবচার করেলন। ১৬ িতিন প্রেত্যক বছর ৈবেথেল,
িগল্গেল ও িমসপােত ভ্রমণ কের েসই সব জায়গায় ইস্রােয়েলর
িবচার করেতন। ১৭ পের িতিন রামায় িফের আসেতন, কারণ
েসখােন তঁার বািড় িছল এবং েসখােন িতিন ইস্রােয়েলর িবচার
করেতন; আর িতিন েসখােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একটা যজ্ঞেবদী
ৈতরী কেরন।

ইস্রােয়লীয়রা রাজা চায়।

পের শমূেয়ল যখন বৃদ্ধ হেলন, তখন তঁার েছেলেদরেক
শাসনকতর্ া কের ইস্রােয়েলর ওপর িনযুক্ত করেলন।

২ তঁার বড় েছেলর নাম েযােয়ল, িদ্বতীয় েছেলর নাম অিবয়;
তারা েবর-েশবােত িবচার করত, ৩ িকন্তু তার েছেলরা তঁার পেথ
চলত না, তারা ধন লােভর আশায় িবপেথ েগল, ঘুষ িনত ও
উেল্টা িবচার করত। ৪ তাই ইস্রােয়েলর প্রাচীন েনতারা একত্র
হেলন এবং রামায় শমূেয়েলর কােছ িগেয়, ৫ তারা তঁােক
বলেলন, “েদখুন, আপিন বৃদ্ধ হেয়েছন এবং আপনার েছেলরা
আপনার পেথ চলেছ না, এখন অন্যান্য জািতেদর মত আমােদর
িবচার করেত আপিন আমােদর উপের একজন রাজা িনযুক্ত
করুন।” ৬ “আমােদর শাসন করবার জন্য আমােদর একজন
রাজা িদন,” তােদর এই কথা শমূেয়েলর কােছ ভাল মেন হল না;
তােত শমূেয়ল সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন। ৭ তখন সদাপ্রভু
শমূেয়লেক বলেলন, “এই েলােকরা েতামােক যা যা বলেছ, েসই
সমস্ত িবষেয় তুিম তােদর কথা েশান, কারণ তারা েতামােক
অগ্রাহ্য করল, এমন নয়, আমােকই অগ্রাহ্য করল, েযন আিম
তােদর উপর রাজত্ব না কির। ৮ েয িদন িমশর েথেক তােদর েবর
কের িনেয় এেসিছলাম, েসইিদন েথেক আজ পযর্ন্ত তারা েযমন
ব্যবহার কের চেলেছ, অন্য েদবতােদর েসবা করার জন্য
আমােক ত্যাগ কেরেছ, েতমন ব্যবহার েতামার প্রিতও করেছ।
৯ এখন তােদর কথা েমেন নাও; িকন্তু তােদর িবরুেদ্ধ দঢ়ৃভােব
সাক্ষী দাও এবং তােদর উপর েয রাজত্ব করেব, েসই রাজার
িনয়ম তােদরেক জানাও।” ১০ পের েয েলােকরা শমূেয়েলর
কােছ রাজা েচেয়িছল, তােদরেক িতিন সদাপ্রভুর েসই সমস্ত
কথা জানােলন। ১১ আরও বলেলন, “েতামােদর উপের
রাজত্বকারী রাজার এইরকম িনয়ম হেব; িতিন েতামােদর
েছেলেদর িনেয় তঁার রথ ও েঘাড়ার উপর িনযুক্ত করেবন এবং
তারা তঁার রেথর আেগ আেগ েদৗড়ােব। ১২ আর িতিন িনেজর
জন্য তােদরেক হাজার ৈসেন্যর উপের ও পঞ্চাশজন ৈসেন্যর
উপের েসনাপিত কের িনযুক্ত করেবন এবং কাউেক কাউেক
িতিন তঁার জিম চােষর ও ফসল কাটবার কােজ এবং যুেদ্ধর
অস্ত্রশস্ত্র ও রেথর সাজ সরঞ্জাম ৈতরী করবার কােজ লাগােবন।
১৩ আর িতিন েতামােদর েমেয়েদর িনেয় সুগিন্ধ ৈতরী, রাধুনী ও
রুিট ৈতরীর কাজ করােবন। ১৪ িতিন েতামােদর সবেচেয় ভাল
জিম, আংগুর েক্ষত ও সমস্ত িজতবৃক্ষ িনেয় তঁার কমর্চারীেদর
েদেবন। ১৫ েতামােদর শস্য ও আংগুেরর দশ ভােগর এক ভাগ
িনেয় িতিন তঁার কমর্চারী ও অন্যান্য দাসেদর েদেবন। ১৬ িতিন

েতামােদর দাসদাসী এবং েতামােদর েসরা যুবকেদর ও
গাধাগুেলা িনেয় িনেজর কােজ লাগােবন। ১৭ েতামােদর েভড়ার
পােলর দশ ভােগর এক ভাগ িতিন িনেয় েনেবন আর েতামরা
তঁার দাস হেব। ১৮ েসই িদন েতামরা েতামােদর মেনানীত রাজার
জন্য কঁাদেব, িকন্তু েসই িদন সদাপ্রভু েতামােদর উত্তর েদেবন
না।” ১৯ তবুও েলােকরা শমূেয়েলর এই সব কথা শুনেত রািজ
হল না, তারা বলল, “না, আমােদর উপের একজন রাজা চাই।
২০ তাহেল আমরা অন্য সব জািতর সমান হব এবং আমােদর
রাজা আমােদর িবচার করেবন ও আমােদর আেগ আেগ েথেক
যুদ্ধ করেবন।” ২১ তখন শমূেয়ল েলাকেদর সব কথা শুেন
সদাপ্রভুর কােছ তা বলেলন। ২২ তােত সদাপ্রভু শমূেয়লেক
বলেলন, “তুিম তােদর কথা েশান এবং তােদর জন্য একজনেক
রাজা কর।” তখন শমূেয়ল ইস্রােয়লীয়েদর বলেলন, “েতামরা
প্রেত্যেক িনেজর িনেজর নগের যাও।”

েশৗল রাজপেদ িনযুক্ত হন৷

িবন্যামীন েগাষ্ঠীর একজন েলাক িছেলন, তঁার নাম
কীশ। িতিন অবীেয়েলর েছেল, ইিন সেরােরর েছেল,

ইিন বেখারেতর েছেল, ইিন অফীেহর েছেল। কীশ একজন
িবন্যামীনীয় বলবান বীর িছেলন৷ ২ আর েশৗল নােম তঁার একিট
েছেল িছল; িতিন যুুবক ও েদখেত সুন্দর িছেলন; ইস্রােয়লীয়েদর
মেধ্য তঁার েথেক েবিশ সুন্দর আর েকান পুরুষ িছল না, িতিন
অন্য সমস্ত েলাকেদর েথেক লম্বা িছেলন, সবাই তঁার কঁাধ পযর্ন্ত
িছল। ৩ একিদন েশৗেলর বাবা কীেশর েয সব গাধী িছল
েসগুেলা হািরেয় েগল, তােত কীশ তঁার েছেল েশৗলেক বলেলন,
“তুিম একজন চাকরেক সেঙ্গ নাও, ওঠ ও গাধীগুেলা খুঁজেত
যাও।” ৪ তােত িতিন ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী এলাকা িদেয় ভ্রমণ কের
শািলশা এলাকার মধ্য িদেয় িগেয়, শালীম প্রেদশ িদেয় েগেলন,
েসখােনও েনই। পের িতিন িবন্যামীনীয়েদর এলাকায় েগেলন,
িকন্তু তঁারা েসখােনও েপেলন না। ৫ পের সূফ এলাকায় উপিস্থত
হেল েশৗল তঁার সঙ্গী চাকরিটেক বলেলন, “চল, আমরা িফের
যাই; িক জািন আমার বাবা হয়েতা গাধীগুেলার িচন্তা বাদ িদেয়
আমােদর জন্য দিুশ্চন্তা করেবন।” ৬ েস তঁােক বলল, “েদখুন,
এই শহের ঈশ্বেরর একজন েলাক আেছন; িতিন খুবই সম্মানীয়;
িতিন যা িকছু বেলন, সমস্ত িকছুই সফল হয়; চলুন, আমরা
এখন েসখােন যাই; হয়েতা িতিন আমােদর সিঠক রাস্তা বেল
িদেত পারেবন।” ৭ তখন েশৗল তঁার চাকরেক বলেলন, “িকন্তু
েদখ, যিদ আমরা যাই তেব েসই ব্যিক্তর কােছ িক িনেয় যাব?
আমােদর থিলর মেধ্য েয খাবার িছল তা েতা েশষ হেয় েগেছ;
ঈশ্বেরর েলােকর কােছ িনেয় যাওয়ার জন্য আমােদর কােছ
েকান উপহার েনই; আমােদর কােছ িক আেছ?” ৮ তখন উত্তের
েসই চাকরিট েশৗলেক বলল, “েদখুন, আমার হােত েশকেলর
চার ভােগর একভাগ রূপা আেছ; আিম ঈশ্বেরর েলাকেক তাই
েদব, আর িতিন আমােদর পথ বেল েদেবন।” ৯ আেগকার িদেন
ইস্রােয়েলর মেধ্য েকােনা েলাক যিদ ঈশ্বেরর কাছ েথেক েকােনা
িবষয় জানেত চাইত তেব েস যাবার আেগ বলত, “চল, আমরা
দশর্েকর কােছ যাই,” এখন যঁােক ভাববাদী বলা হয় আেগকার
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িদেন তঁােক দশর্ক বলা হত। ১০ তখন েশৗল তঁার চাকরেক
বলেলন, “েবশ বেলছ; চল, আমরা যাই।” আর ঈশ্বেরর েলাক
েযখােন িছেলন েসই শহের তঁারা েগেলন। ১১ যখন তঁারা নগেরর
েসই পথ ধের উেঠ যািচ্ছেলন তখন কেয়কজন যুবতী জল
েনবার জন্য েবিরেয় এেসিছল, তঁারা তােদর েদেখ িজজ্ঞাসা
করেলন, “দশর্ক িক এখােন আেছন?” ১২ উত্তের তারা বলল,
“হঁ্যা, আেছন; আর একটু সামেন এিগেয় যান; আপনারা
তাড়াতািড় যান। িতিন আজই শহের এেসেছন, কারণ ঐ উঁচু
স্থােন আজ েলােকেদর একিট যজ্ঞ হেব। ১৩ আপনারা শহের
ঢুকেলই তঁার সেঙ্গ আপনােদর েদখা হেব, আপনারা েদখেবন
িতিন পাহােড়র উপের েখেত যােচ্ছন, কারণ িতিন না যাওয়া
পযর্ন্ত েলােকরা খাওয়া দাওয়া করেব না, কারণ িতিন যেজ্ঞর
িজিনসপত্র আশীবর্াদ কেরন; তারপর িনমিন্ত্রেতরা খাওয়া দাওয়া
কের, তাই আপনারা এখনই উেঠ যান, এখনই তঁার েদখা
পােবন।” ১৪ তঁারা শহেরর মেধ্য উপিস্থত হেয় েদখেলন, শমূেয়ল
উঁচু স্থােন যাবার জন্য েবর হেয়েছন ও তঁােদর সামেন উপিস্থত
হেলন। ১৫ আর েশৗেলর আসবার আেগর িদন সদাপ্রভু
শমূেয়েলর কােছ এই কথা প্রকাশ কেরিছেলন, ১৬ “আগামী
কাল এই সমেয় আিম িবন্যামীেনর এলাকা েথেক একজন
েলাকেক েতামার কােছ পাঠাব; তুিম আমার প্রজা ইস্রােয়েলর
রাজা হবার জন্য তুিম তােক অিভেষক করেব; আর েস
পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক আমার েলাকেদর উদ্ধার করেব; কারণ
আমার েলাকেদর কান্না আমার কােন এেস েপৗঁেছেছ তাই আিম
তােদর প্রিত মেনােযাগ িদেয়িছ।” ১৭ পের শমূেয়ল েশৗলেক
েদখেল সদাপ্রভু েক বলেলন, “েদখ, এই েসই েলাক, যার কথা
আিম েতামােক বেলিছলাম, এই আমার েলাকেদর উপের কতৃর্ ত্ব
করেব।” ১৮ তখন েশৗল ফটেকর মেধ্য শমূেয়েলর কােছ িগেয়
িজজ্ঞাসা করেলন, “দশর্েকর বািড়টা েকাথায় দয়া কের আমােক
বেল িদন।” ১৯ তখন শমূেয়ল এর উত্তের েশৗলেক বলেলন,
“আিমই দশর্ক, আমার আেগ আেগ উঁচু স্থােন যাও, কারণ আজ
েতামরা আমার সেঙ্গ খােব; কাল সকােল আিম েতামােক িবদায়
েদব এবং েতামার মেনর সমস্ত কথা েতামােক জানাব। ২০ আজ
িতন িদন হল, েতামার েয গাধীগুেলা হািরেয় েগেছ, তােদর জন্য
িচন্তা েকােরা না; েসগুেলা পাওয়া েগেছ। আর ইস্রােয়ল েদেশর
মেধ্য সমস্ত ভাল ভাল িজিনস কার জন্য? েস সমস্ত িক েতামার
আর েতামার বাবার বংেশর েলাকেদর নয়?” ২১ এর উত্তের
েশৗল বলেলন, “আিম িক ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত েগাষ্ঠীর মেধ্য
সবেচেয় েছাট িবন্যামীনীয় না? আবার িবন্যামীন বংেশর মেধ্য
আমার বংশ িক সব েথেক েছাট নয়? তেব আপিন েকন আমােক
এই সব কথা বলেছন?” ২২ পের শমূেয়ল েশৗল ও তঁার চাকরেক
খাবার ঘের িনেয় েগেলন এবং প্রায় িত্রশজন িনমিন্ত্রত েলাকেদর
মেধ্য তঁােদর সবেচেয় সম্মািনত জায়গায় বসােলন। ২৩ পের
শমূেয়ল েয েলাকিট রান্না কেরেছ তােক বলেলন, “েয মাংস
আলাদা কের রাখবার জন্য েতামােক িদেয়িছলাম েসটা িনেয়
এস।” ২৪ তােত েস িগেয় ঊরু আর তার উপের যা িকছু িছল, তা
এেন েশৗেলর সামেন রাখল। আর শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন,
“েদখ এটা রাখা হেয়িছল; তুিম এটা েতামার সামেন রাখ, খাও;
কারণ িনিদর্ ষ্ট সমেয়র অেপক্ষােত এটা েতামার জন্য আলাদা

কের রাখা হেয়িছল, আিমই বেলিছলাম েয, আিম েলাকেদর
িনমন্ত্রণ কেরিছ।” তােত েসই িদন েশৗল শমূেয়েলর সেঙ্গ খাওয়া
দাওয়া করেলন। ২৫ এর পর তঁারা েসই উঁচু স্থান েথেক শহেরর
িদেক েনেম েগেলন, তারপর শমূেয়ল তঁার বািড়র ছােদ েশৗেলর
সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেলন। ২৬ পের তঁারা খুব েভাের ঘুম েথেক
উঠেলন, আেলা হেল পর শমূেয়ল বািড়র ছােদর উপর েশৗলেক
েডেক বলেলন, “ওঠ, আিম েতামােক এখন িবদায় েদব।” তখন
েশৗল উঠেলন, আর িতিন ও শমূেয়ল দইুজেন বাইের েগেলন।
২৭ পের তঁারা েনেম শহেরর সীমানা িদেয় যািচ্ছেলন, এমন সময়
শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন, “েতামার চাকরেক এিগেয় েযেত বল,
িকন্তু তুিম িকছুক্ষেণর জন্য এখােন দঁাড়াও, আিম েতামােক ঈশ্বর
বাক্য েশানাব।” তােত তঁার চাকর এিগেয় েগল।

তারপর শমূেয়ল একটা েতেলর িশিশ িনেয় েশৗেলর
মাথার উপর েঢেল িদেলন এবং তঁােক চুমু িদেয়

বলেলন, “সদাপ্রভু িক েতামােক তঁার সমস্ত িকছুর উপর রাজা
িহসােব অিভেষক কেরন িন? ২ তুিম আমার কাছ েথেক চেল
যাবার পর আজ িবন্যামীন এলাকার সীমানায় েসল্সেহ
রােহেলর কবেরর কােছ দইুজন েলােকর েদখা পােব; তারা
েতামােক বলেব, ‘তুিম েয সব গাধীগুেলার েখঁােজ েবিরেয়িছেল
েসগুেলা পাওয়া েগেছ, িকন্তু এখন, েতামার বাবা গাধীগুেলার
িচন্তা েছেড় েতামার জন্য িচন্তা করেছন, বলেছন, আমার েছেলর
জন্য িক করব’?" ৩ তারপর তুিম েসখান েথেক এিগেয় িগেয়
তােবার এলাকার এেলান গােছর কােছ েগেল েদখেত পােব,
িতনজন েলাক যারা ৈবেথেল ঈশ্বেরর কােছ যােচ্ছ, তুিম েদখেব,
তােদর একজন িতনিট ছাগেলর বাচ্চা, আর একজন িতনিট
রুিট ও আর একজন এক পাত্র আঙুর-রস বেয় িনেয় যােচ্ছ।
৪ তারা েতামােক শুেভচ্ছা জানােব ও দইুিট রুিট েদেব এবং তুিম
তা তােদর হাত েথেক েনেব। ৫ তারপর পেলষ্টীয়েদর ৈসন্যরা
েযখােন আেছ, ঈশ্বেরর েসই পাহােড় উপিস্থত হেব, েসই শহের
েপৗঁছােল পর, এমন এক দল ভাববাদীর সেঙ্গ েতামার েদখা হেব
যারা বীণা, খঞ্জিন, বঁাশী ও তবলা িনেয় উঁচু স্থান েথেক েনেম
আসেছ, আর ভাববাণী প্রচার করেছ। ৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা
সম্পূণর্ভােব েতামার উপের আসেবন, তােত তুিমও তােদর সেঙ্গ
ভাববাণী প্রচার করেব এবং অন্য ধরেনর মানুষ হেয় যােব। ৭ এই
সব িচহ্ন েতামার প্রিত ঘটেল পর েতামার তখন যা করা উিচত
তুিম তাই েকােরা; কারণ ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ থাকেবন। ৮ "আর
তুিম আমার আেগ েনেম িগল্গেল যােব, আর েদখ েহামবিল ও
মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ করবার জন্য আিম েতামার কােছ যাব;
আিম যতক্ষণ না েতামার কােছ িগেয় েতামার কতর্ ব্য েতামােক না
জানাই েসই পযর্ন্ত তুিম সাত িদন অেপক্ষা করেব।” ৯ পের িতিন
শমূেয়েলর কাছ েথেক চেল যাবার উেদ্দেশ্য ঘুের দঁাড়ােতই ঈশ্বর
তঁার মন বদেল িদেলন এবং েসই িদনই েসই সমস্ত িচহ্ন সফল
হল। ১০ তঁারা েসখােন, েসই পাহােড় উপিস্থত হেল, েদখ, এক
দল ভাববাদী তঁার সামেন পড়ল এবং ঈশ্বেরর আত্মা েশৗেলর
উপর সবেল এেলন ও তঁােদর মাঝখােন িতিন ভাববাণী প্রচার
করেত লাগেলন। ১১ আর যারা তঁােক আেগ েথেকই িচনত, তারা
সবাই যখন েদখল েয, িতিনও ভাববাদীেদর সেঙ্গ ভাববাণী প্রচার
করেছন, তখন েলােকরা এেক অন্যেক বলেত লাগল, “কীেশর
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েছেলর িক হল? েশৗলও িক ভাববাদীেদর মেধ্য একজন?”
১২ তােত েসখানকার একজন েলাক বলল, “িকন্তু ওেদর বাবা
েক?” এইভােব, “েশৗলও িক ভাববাদীেদর মেধ্য একজন?” এই
কথািট প্রবাদ হেয় উঠল৷ ১৩ পের িতিন ভাববাণী বলা েশষ কের
উঁচু স্থােন উেঠ েগেলন। ১৪ পের েশৗেলর কাকা েশৗল ও তঁার
চাকরেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা েকাথায় িগেয়িছেল?”
িতিন বলেলন, “গাধীগুেলা খুঁজেত িগেয়িছলাম, িকন্তু েসগুেলা
েকাথাও না েপেয় আমরা শমূেয়েলর কােছ িগেয়িছলাম।”
১৫ েশৗেলর কাকা বলেলন, “আমােক বল, শমূেয়ল েতামােদর
িক বেলেছন?” ১৬ তখন েশৗল তঁার কাকােক বলেলন, “িতিন
আমােদর স্পষ্টই বেল িদেলন েয, গাধীগুেলা পাওয়া েগেছ।”
িকন্তু তঁার রাজত্ব করার সম্বেন্ধ শমূেয়ল তঁােক েয কথা
বেলিছেলন তা িতিন তঁােক বলেলন না। ১৭ পের শমূেয়ল
িমসপােত সদাপ্রভুর সামেন েলাকেদর েডেক জেড়া করেলন।
১৮ আর ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বলেলন, “সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এমন বেলন, ‘আিম ইস্রােয়েলেক িমশর েথেক িনেয়
এেসিছ এবং িমশরীয়েদর হাত েথেক ও েয রাজ্যগুেলা
েতামােদর উপর অত্যাচার করত তােদর হাত েথেক েতামােদর
উদ্ধার কেরিছ’।” ১৯ “িকন্তু েতামরা আজ েতামােদর ঈশ্বরেক,
িযিন সমস্ত িবপদ ও দদুর্শা েথেক েতামােদর উদ্ধার কের
চেলেছন, তঁােকই েতামরা অগ্রাহ্য করেল এবং তঁােক বলেল েয,
‘আমােদর উপের একজন রাজা িনযুক্ত করুন,’ তাই েতামরা
এখন িনেজেদর বংশ অনুসাের ও হাজার-হাজার েলাক অনুসাের
সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত হও।” ২০ পের শমূেয়ল ইস্রােয়েলর
সমস্ত েগাষ্ঠীেক কােছ িনেয় আসেল িবন্যামীন বংশেক িনিদর্ ষ্ট
করা হল। ২১ আর এক এক বংশ অনুসাের িবন্যামীন বংশেক
কােছ িনেয় এেল, মট্রীেয়র বংশেক েবেছ েনওয়া হল এবং
তােদর মধ্য কীেশর েছেল েশৗলেক েবেছ েনওয়া হল। িকন্তু তঁার
েখঁাজ করা হেল তঁােক পাওয়া েগল না। ২২ েসইজন্য তারা
আবার সদাপ্রভুেক িজজ্ঞাসা করল, “আর েকউ িক এখােন
আেছ?” সদাপ্রভু বলেলন, “েদখ, েস মালপেত্রর মেধ্য লুিকেয়
আেছ।” ২৩ তখন তারা েদৗেড় িগেয় েসখান েথেক েশৗলেক িনেয়
আসল। আর িতিন এেস েলাকেদর মেধ্য দঁাড়ােল পর েদখা েগল
িতিন সবার েথেক লম্বা ও সবাই তঁার কঁাধ পযর্ন্ত। ২৪ পের
শমূেয়ল সবাইেক বলেলন, “েতামরা িক এেক েদখেত পাচ্ছ?
ইিনই সদাপ্রভুর মেনানীত; সমস্ত েলােকর মেধ্য তঁার মত আর
েকউ েনই।” তখন সমস্ত েলােকরা জয়ধ্বিন িদেয় বলল, “রাজা
িচরজীবী েহান।” ২৫ পের শমূেয়ল েলাকেদরেক রাজ্য শাসেনর
িনয়ম-কানুনগুেলা বলেলন এবং েসগুেলা একটা বইেয় িলেখ
সদাপ্রভুর সামেন রাখেলন। তারপর শমূেয়ল সমস্ত েলাকেক যার
যার বািড়েত পািঠেয় িদেলন। ২৬ আর েশৗলও িগিবয়ােত তঁার
িনেজর বািড়েত িফের েগেলন এবং ঈশ্বর যােদর হৃদয় স্পশর্
করেলন এমন একদল ৈসন্য তঁার সেঙ্গ েগল। ২৭ িকন্তু কতগুেলা
বােজ েলাক বলল, “এই েলাকটা িক কের আমােদর রক্ষা
করেব?” তারা তঁােক তুচ্ছ করল এবং েকান উপহার িদল না;
তবুও িতিন বিধেরর (চুপ কের) মত থাকেলন।

েশৗেলর বীরত্ব

পের অেম্মানীয় নাহশ এেস যােবশ-িগিলয়েদর সামেন
িশিবর স্থাপন করেলন; আর যােবেশর সব েলাক

নাহশেক বলল, “আপিন আমােদর সেঙ্গ িনয়ম ৈতরী করুন;
আমরা আপনার দাস হব৷” ২ অেম্মানীয় নাহশ তােদরেক এই
উত্তর িদেলন, “আিম এই শেতর্  েতামােদর সেঙ্গ িনয়ম ৈতরী করব
েয, েতামােদর সবার ডান েচাখ তুেল েফলেত হেব এবং তার
মাধ্যেম আিম সমস্ত ইস্রােয়েলর বদনাম করব৷” ৩ তখন
যােবেশর প্রাচীেনরা বলেলন, “আপিন সাত িদন আমােদর প্রিত
ৈধযর্ ধরুন; আমরা ইস্রােয়েলর সব জায়গায় দতূ পাঠাই; তােত
েকউ যিদ আমােদরেক উদ্ধার না কের, তেব আমরা েবিরেয়
আপনার কােছ যাব৷” ৪ পের দেূতরা েশৗেলর [বািড়] িগিবয়ায়
এেস েলােকেদর কােনর কােছ এই কথা বলল, “তােত সব েলাক
খুব েজাের কঁাদেত লাগেলা৷” ৫ পের েদখ, েশৗল েক্ষত েথেক
বলেদর িপছন িপছন যািচ্ছেলন৷ েশৗল িজজ্ঞাসা করেলন,
“েলােকেদর িক হেয়েছ? ওরা কঁাদেছ েকন?” েলােকরা যােবেশর
েলােকেদর কথা তঁােক বলল৷ ৬ ঐ কথা েশানার পর ঈশ্বেরর
আত্মা েশৗেলর ওপর সবেল আসেলন এবং িতিন প্রচন্ড েরেগ
েগেলন৷ ৭ আর িতিন দিুট বলদ িনেয় খন্ড খন্ড কের ঐ দেূতেদর
িদেয় ইস্রােয়ল েদেশর সব জায়গায় পািঠেয় িদেয় বলেলন, “েয
েকউ েশৗেলর ও শমূেয়েলর সেঙ্গ বাইের না আসেব তার বলেদর
সেঙ্গ এই রকম করা হেব,” তােত সদাপ্রভুর প্রিত েলাকেদর ভয়
উপিস্থত হওয়ােত তারা এক মানুেষর মত বার হল৷ ৮ পের িতিন
েবষেক তােদর গণনা করেলন; তােত ইস্রােয়ল সন্তানেদর িতন
লক্ষ ও িযহূদার িত্রশ হাজার েলাক হল৷ ৯ পের তারা েসই আগত
দেূতেদর বলল, “েতামরা যােবশ-িগিলয়েদর েলাকেদর েক
বলেব, কাল কড়া েরােদর সময় েতামরা উদ্ধার পােব৷” তখন
দেূতরা এেস যােবেশর েলােকেদর ঐ খবর িদল ও তারা আনন্দ
েপল৷ ১০ পের যােবেশর েলােকরা [নাহশেক] বলল, “কাল
আমরা আপনােদর কােছ যাব; আপনােদর েচােখ যা ভােলা মেন
হয়, আমােদর প্রিত তাই করেবন৷” ১১ পেরর িদন েশৗল িনেজর
েলাকেদরেক িতন দল কের খুব েভাের [শত্রুেদর] িশিবেরর মেধ্য
এেস কড়া েরাদ পযর্ন্ত অেম্মানীয়েদরেক হত্যা করেলন; আর
তােদর অবিশষ্ট েলােকরা এমন িছন্ন-িভন্ন হল েয, তােদর দজুন
এক জায়গায় থাকেলা না৷ ১২ পের েলােকরা শমূেয়লেক বলল,
“েক বেলেছ, েশৗল িক আমােদর ওপর রাজা হেব? েসই
েলােকেদর আন, আমরা তােদরেক হত্যা কির৷” ১৩ িকন্তু েশৗল
বলেলন, “আজ কােরা প্রাণদন্ড হেব না, কারণ আজ সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর মেধ্য উদ্ধার কাজ করেলন৷” ১৪ পের শমূেয়ল
েলাকেদরেক বলেলন, “চল, আমরা িগলগেল িগেয় েসখােন
পুনরায় রাজত্ব ৈতরী কির৷” ১৫ তােত সমস্ত েলাক িগলগেল িগেয়
েসই িগলগেল সদাপ্রভুর সামেন েশৗলেক রাজা করল এবং েস
স্থােন সদাপ্রভুর সামেন মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ করল, আর েসই
জায়গায় েশৗল ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক খুব আনন্দ করল৷
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ইস্রােয়লীয়েদর কােছ শমূেয়েলর উপেদশ৷

পের শমূেয়ল সমস্ত ইস্রােয়লেক বলেলন, “েদখ,
েতামরা আমােক যা যা বলেল, আিম েতামােদর েসই

সব কথা শুেন েতামােদর উপের একজনেক রাজা করলাম৷
২ এখন েদখ, রাজা েতামােদর সামেন যাতায়াত করেছন; িকন্তু
আমার বয়স হেয়েছ ও চুল সাদা হেয়েছ; আর েদখ, আমার
েছেলরা েতামােদর সেঙ্গ আেছ এবং আিম েছেলেবলা েথেক
আজ পযর্ন্ত েতামােদর সামেন যাতায়াত কের আসিছ৷ ৩ আিম
এই জায়গায় আিছ; েতামরা সদাপ্রভুর সামেন এবং তঁার
অিভিষক্ত ব্যিক্তর সামেন আমার িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেয় বল েদিখ,
আিম কার গরু িনেয়িছ? কার গাধা িনেয়িছ? কােক তাড়না
কেরিছ? কার উপেরই বা অত্যাচার কেরিছ? িকংবা িনেজর
েচাখ অন্ধ করার জন্য ঘুষ িনেয়িছ? আিম েতামােদর তা িফিরেয়
েদব৷” ৪ তারা বলল, “আপিন আমােদর প্রিত তাড়না কেরনিন,
আমােদর উপের অত্যাচার কেরনিন, কার হাত েথেক িকছু েনন
িন৷” ৫ িতিন তােদরেক বলেলন, “েতামরা আমার হােত েকােনা
িজিনস পাওিন, এ িবষেয় আজ েতামােদর িবপেক্ষ সদাপ্রভু
সাক্ষী এবং তঁার অিভিষক্ত ব্যিক্ত সাক্ষী৷” তারা উত্তর িদল,
“িতিন সাক্ষী৷” ৬ পের শমূেয়ল েলাকেদরেক বলেলন,
“সদাপ্রভুই েমািশ ও হােরাণেক উত্পন্ন কেরিছেলন এবং
েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের
এেনেছন৷ ৭ েতামরা এখন দাড়াও; েতামােদর প্রিত ও েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর প্রিত সদাপ্রভু েয সব ভােলা কাজ কেরেছন, েসই
িবষেয় আিম সদাপ্রভুর সামেন েতামােদর সেঙ্গ আেলাচনা করব৷
৮ যােকাব িমশের যাওয়ার পর যখন েতামােদর পূবর্পুরুেষরা
সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদিছল, তখন সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক
পাঠান; আর তঁারা িমশর েথেক েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক েবর
কের আনেলন এবং এই জায়গায় তােদরেক বাস করােলন৷
৯ িকন্তু েলােকরা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ভুেল েগল, আর
িতিন হাৎেসােরর েসনাপিত সীষরার হােত, পেলষ্টীয়েদর হােত ও
েমায়াবরােজর হােত তােদরেক িবক্রয় করেলন এবং এরা তােদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করল৷” ১০ তখন তারা সদাপ্রভুর কােছ েকঁেদ বলল,
“আমরা পাপ কেরিছ, আমরা সদাপ্রভুেক ত্যাগ কের
বালেদবতােদর ও অস্টােরাৎ েদবীেদর েসবা কেরিছ; িকন্তু এখন
তুিম শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর উদ্ধার কর, আমরা েতামার
েসবা করব৷ ১১ পের সদাপ্রভু িযরুব্বাল, বদান, িযপ্তহ ও
শমূেয়লেক পািঠেয় েতামােদর চারিদেকর শত্রুেদর হাত েথেক
েতামােদর উদ্ধার করেলন; তাহােত েতামরা িনভর্ েয় বাস করেল৷
১২ পের যখন েতামরা েদখেল অেম্মান-সন্তানেদর রাজা নাহশ
েতামােদর িবরুেদ্ধ েবিরেয় আসেছ, তখন, েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু েতামােদর রাজা থাকেতও েতামরা আমােক বলেল, না,
আমােদর উপের একজন রাজা রাজত্ব করুন৷ ১৩ অতএব এই
েদখ, েসই রাজা, যঁােক েতামরা মেনানীত কেরছ ও েচেয়ছ; েদখ,
সদাপ্রভু েতামােদর উপের একজন রাজা িনযুক্ত কেরেছন৷
১৪ েতামরা সদাপ্রভুেক ভয় কর, তঁার েসবা কর ও তঁার কথায়
কান দাও এবং সদাপ্রভুর আেদেশর িবরুেদ্ধ েযও না, আর
েতামরা ও েতামােদর উপের ভারপ্রাপ্ত রাজা, উভেয়ই যিদ

িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুসারী হও তেব ভােলা৷ ১৫ িকন্তু
েতামরা যিদ সদাপ্রভুর আওয়ােজ কান না দাও, তেব সদাপ্রভুর
হাত েযমন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িবরুদ্ধ িছল, েতমিন
েতামােদরও িবরুদ্ধ হেব৷ ১৬ অতএব েতামরা দাড়াও; সদাপ্রভু
েতামােদর সামেন েয মহৎ কাজ করেবন, তা েদখ৷ ১৭ আজ িক
গম কাটার সময় নয়? আিম সদাপ্রভুেক ডাকব, েযন িতিন েমঘ
গজর্ন ও বৃিষ্ট েদন; তােত েতামরা জানেব ও বুঝেব েয, েতামরা
িনেজেদর জন্য রাজা েচেয় সদাপ্রভুর সামেন খুব খারাপ
কেরছ৷” ১৮ তখন শমূেয়ল সদাপ্রভুেক ডাকেল সদাপ্রভু ঐ িদেন
েমঘ গজর্ন ও বৃিষ্ট িদেলন; তােত সব েলাক সদাপ্রভুর েথেক ও
শমূেয়েলর েথেক খুব ভীত হল৷ ১৯ আর সব েলাক শমূেয়লেক
বলল, “আমরা েযন না মির, এই জন্য আপিন িনেজর দাসেদর
জন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন; কারণ
আমরা আমােদর সব পােপর উপের এই খারাপ কাজ কেরিছ
েয, আমােদর জন্য রাজা েচেয়িছ৷” ২০ পের শমূেয়ল
েলাকেদরেক বলেলন, “ভয় কেরা না; েতামরা এই মন্দ কাজ
কেরছ িঠকই, িকন্তু েকােনা মেত সদাপ্রভুর কাছ েথেক সের েযও
না, সমস্ত হৃদয় িদেয় সদাপ্রভুর েসবা কর৷ ২১ সের েযও না,
েগেল েসই সব অবস্তুর অনুগামী হেব, যারা অবস্তু বেল উপকার
ও উদ্ধার করেত পাের না৷ ২২ কারণ সদাপ্রভু িনেজর মহানােমর
গুেন িনেজর প্রজােদরেক ত্যাগ করেবন না; কারণ েতামােদরেক
িনেজর প্রজা করেত সদাপ্রভুর ইচ্ছা হেয়েছ৷ ২৩ আর আিমই েয
েতামােদর জন্য প্রাথর্না করেত িবরত হেয় সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
করব, তা দেূর থাক; আিম েতামােদরেক ভােলা ও সরল পেথর
িশক্ষা েদব; ২৪ েতামরা শুধুমাত্র সদাপ্রভুেক ভয় কর ও সমস্ত
হৃদয় িদেয় সেত্য তঁার েসবা কর; কারণ েদখ, িতিন েতামােদর
জন্য েকমন মহান কাজ করেলন৷ ২৫ িকন্তু েতামরা যিদ খারাপ
ব্যবহার কর, তেব েতামরা ও েতামােদর রাজা উভেয়ই িবনষ্ট
হেব৷”

পেলষ্টীয়েদর অত্যাচার৷ েশৗেলর অবাধ্যতা৷

েশৗল িত্রশ বছর বয়েস রাজা হন৷ দইু বছর
ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব করার পর ২ েশৗল

িনেজেদর জন্য ইস্রােয়েলর মেধ্য িতন হাজার জন েলাক িনবর্াচন
করেলন; তার মেধ্য দহুাজার িমকমেস ও ৈবেথল পবর্েত েশৗেলর
সেঙ্গ থাকল এবং এক হাজার িবন্যামীন প্রেদেশর িগিবয়ােত
েযানাথেনর সেঙ্গ থাকল; আর অন্য সব েলাকেক িতিন
িনেজেদর তঁাবুেত পািঠেয় িদেলন৷ ৩ পের েযানাথন েগবােত
থাকা পেলষ্টীয়েদর পাহারাদার ৈসন্যদলেক আঘাত করেলন ও
পেলষ্টীেয়রা তা শুনল; তখন েশৗল েদেশর সব জায়গায় তূরী
বািজেয় বলেলন, “ইব্রীেয়রা শুনুক৷” ৪ তখন সমস্ত ইস্রােয়ল এই
কথা শুনল েয, েশৗল পেলষ্টীয়েদর েসই পাহারাদার ৈসন্যদলেক
আঘাত কেরেছন, আর ইস্রােয়েলর জন্য পেলষ্টীয়েদর তীব্র ঘৃণা
জেন্মেছ৷ পের েলােকরা েশৗেলর সেঙ্গ িগলগেল েযাগ িদল৷
৫ পের পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এল; িত্রশ
হাজার রথ, ছয় হাজার েঘাড়াচালক ও সমুদ্রতীেরর বািলর মেতা
অগুিন্ত েলাক আসল; তারা এেস ৈবৎ-আবেনর পূবর্িদেক
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িমকমেস িশিবর ৈতরী করল৷ ৬ তখন ইস্রােয়েলর েলােকরা
িনেজেদরেক িবপেদর মেধ্য েদখল, কারণ েলােকরা পীিড়ত
হিচ্ছল; তখন েলােকরা গুহােত, েঝােপ, ৈশেল, উঁচু জায়গায় ও
গেতর্  লুকাল৷ ৭ আর কেয়কজন ইব্রীয় যদর্ন পার হেয় গাদ ও
িগিলয়দ েদেশ েগল৷ িকন্তু তখনও েশৗল িগলগেল িছেলন এবং
তঁার িপছেন আসা েলােকরা সবাই কঁাপেত লাগল৷ ৮ পের েশৗল
শমূেয়েলর িঠক করা সময় অনুসাের সাত িদন অেপক্ষা করেলন;
িকন্তু শমূেয়ল িগলগেল এেলন না এবং েলােকরা তঁার কাছ
েথেক ছিড়েয় পড়েত লাগল৷ ৯ তােত েশৗল বলেলন, “এই
জায়গায় আমার কােছ েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল আন৷” পের
িতিন েহামবিল উত্সগর্ করেলন৷ ১০ েহামবিল উত্সগর্ েশষ করার
সেঙ্গ সেঙ্গই শমূেয়ল উপিস্থত হেলন; তােত েশৗল তঁােক
অিভবাদন করার জন্য তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন৷ ১১ পের
শমূেয়ল বলেলন, “তুিম িক করেল?” েশৗল বলেলন, “আিম
েদখলাম, েলােকরা আমার কাছ েথেক ছিড়েয় পড়েছ এবং
িনধর্ািরত িদেনর মেধ্য আপিনও আেসন িন, আর পেলষ্টীেয়রা
িমকমেস জেড়া হেয়েছ; ১২ তাই আিম মেন মেন বললাম,
‘পেলষ্টীেয়রা এখনই আমার িবরুেদ্ধ িগলগেল েনেম আসেব,’
আর আিম সদাপ্রভুর দয়া চাই িন; তাই ইচ্ছা না থাকেলও আিম
েহামবিল উত্সগর্ করলাম৷” ১৩ শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন, “তুিম
েবাকার মত কাজ কেরছ; েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয
আেদশ িদেয়েছন, তা েমেন চলিন; মানেল সদাপ্রভু এখন
ইস্রােয়েলর উপের েতামার রাজত্ব িচরকাল স্থায়ী করেতন৷
১৪ িকন্তু এখন েতামার রাজত্ব িস্থর থাকেব না; সদাপ্রভু িনেজর
মেনর মত একজনেক েবেছ িনেয় তােকই িনেজর প্রজােদর
শাসনকতর্ ার পেদ িনযুক্ত কেরেছন; কারণ সদাপ্রভু েতামােক যা
আেদশ কেরিছেলন, তুিম তা পালন করিন৷” ১৫ পের শমূেয়ল
উেঠ িগলগল েথেক িবন্যামীেনর িগিবয়ােত চেল েগেলন; তখন
েশৗল িনেজর কােছর বতর্ মান েলাকেদরেক গণনা করেলন, তারা
অনুমান ছেশা জন৷ ১৬ েশৗল তঁার েছেল েযানাথন ও তােদর
কােছর বতর্ মান েলােকরা িবন্যামীেনর েগবােত থাকেলন এবং
পেলষ্টীেয়রা িমকমেস িশিবর ৈতরী কের থাকেলা৷ ১৭ পের
পেলষ্টীয়েদর িশিবর েথেক িতনদল িবনাশকারী ৈসন্য েবিরেয়
এল, তার একদল অফ্রার রাস্তা িদেয় শূয়াল প্রেদেশ েগল৷
১৮ আর একদল ৈবৎ-েহােরােণর পেথর িদেক িফরল এবং আর
একদল মরুভূিমর িদেক িসেবািয়ম উপত্যকার িদেক সীমানার
পথ িদেয় েগল৷ ১৯ ঐ সমেয় সমস্ত ইস্রােয়ল েদেশ কামার পাওয়া
েযত না; কারণ পেলষ্টীেয়রা বলত, “যিদ ইব্রীেয়রা িনেজেদর
জন্য তেরায়াল িক বশর্া ৈতরী কের৷” ২০ এই জন্য িনেজেদর
হলমুখ বা ফাল বা কুড়ুল বা েকাদাল ধার েদবার জন্য
ইস্রােয়েলর সব েলাকেক পেলষ্টীয়েদর কােছ েনেম আসেত হত৷
২১ সুতরাং সকেলর েকাদাল, ফাল, িবদা, কুড়ুেলর ধার এবং
রাখােলর লািঠর কঁাটা েভঁাতা িছল; ২২ আর যুেদ্ধর িদেন েশৗেলর
ও েযানাথেনর সঙ্গী েলাকেদর কারও হােত তেরায়াল বা বশর্া
পাওয়া েগল না, শুধুমাত্র েশৗেলর ও তঁার েছেল েযানাথেনর হােত
পাওয়া েগল৷ ২৩ পের পেলষ্টীয়েদর পাহারাদার ৈসন্যদল েবিরেয়
এেস িমকমেসর িগিরপেথ এল৷

পেলষ্টীয়েদর পরাজয়। েশৗেলর শপথ।

একিদন এই ঘটনা ঘটল, েশৗেলর েছেল েযানাথন
তঁার অস্ত্র বহনকারী যুবকিটেক বলেলন, “চল,

আমরা ওপােশ পেলষ্টীয়েদর ৈসন্যেদর ছাউিনেত যাই,” িকন্তু
িতিন এই কথা তঁার বাবােক জানােলন না। ২ তখন েশৗল
িগিবয়ার সীমানায় িমেগ্রােণর একটা ডািলম গােছর তলায়
িছেলন এবং তঁার সেঙ্গ প্রায় ছয়েশা েলাক িছল। ৩ আর এিল,
িযিন শীেলােত সদাপ্রভুর যাজক িছেলন, তার সন্তান পীনহেসর
েছেল ঈখােবােদর ভাই অহীটূেবর েছেল েয অিহয়, িতিন এেফাদ
পেরিছেলন। আর েযানাথন েয েবর হেয় েগেছন, েসই কথা
েলােকরা জানত না। ৪ েযানাথন েয িগিরপথ িদেয় পেলষ্টীয়েদর
ৈসন্য-ছাউিনর কােছ যাওয়ার েচষ্টা করেলন, েসই ঘােটর
মাঝখােনর একপােশ একিট খাড়া উঁচু পাহােড়র েদওয়াল এবং
অন্যপােশ আর একিট খাড়া উঁচু পাহােড়র েদওয়াল িছল; তার
একিটর নাম েবাৎেসস ও অন্যিটর নাম েসিন। ৫ তার মধ্য একিট
পাহােড়র েদওয়াল িছল উত্তেরর িমক্মেসর িদেক আর অন্যিট
িছল দিক্ষেণ েগবার িদেক। ৬ আর েযানাথন তঁার অস্ত্র বহনকারী
যুবকিটেক বলেলন, “চল, আমরা ওপােশ ঐ অিচ্ছন্নত্বক
েলাকেদর ছাউিনেত যাই; হয়েতা সদাপ্রভু আমােদর জন্য িকছু
করেবন, কারণ অেনক েলাক িদেয় েহাক বা কম েলাক িদেয়
েহাক, উদ্ধার করেত েকান িকছুই সদাপ্রভুেক বাধা িদেত পাের
না।” ৭ তখন তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিট বলল, “আপনার মন
যা বেল, তাই করুন; েসই িদেক যান, েদখুন, আপনার ইচ্ছামতই
আিম আপনার সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ।” ৮ েযানাথন বলেলন, “েদখ,
আমরা ঐ েলােকেদর িদেক এিগেয় যাব, ওেদর েদখা েদব।
৯ যিদ তারা আমােদর এই কথা বেল, ‘থাক, আমরা েতামােদর
কােছ আসিছ,’ তাহেল আমরা আমােদর জায়গায় দঁািড়েয়
থাকব, ওেদর কােছ উেঠ যাব না। ১০ িকন্তু যিদ এই কথা বেল,
‘আমােদর কােছ উেঠ এস,’ তাহেল আমরা উেঠ যাব, কারণ
সদাপ্রভু আমােদর হােত ওেদর তুেল িদেয়েছন; ওটাই আমােদর
িচহ্ন হেব।” ১১ পের তঁারা দইু জন পেলষ্টীয় ৈসন্যেদর সামেন
িগেয় েদখা িদেল পেলষ্টীেয়রা বলল, “েদখ, ইব্রীেয়রা যারা গেতর্
লুিকেয় িছল, তা েথেক এখন েবর হেয় আসেছ।” ১২ পের েসই
ৈসন্য-ছাউিনর েলােকরা েযানাথন ও তঁার অস্ত্র বহনকারী
েলাকিটেক বলল, “আমােদর কােছ উেঠ এস, আমরা েতামােদর
িকছু েদখাব।” েযানাথন তঁার অস্ত্র বহনকারীেক বলেলন,
“আমার িপছেন িপছেন উেঠ এস, কারণ সদাপ্রভু ওেদরেক
ইস্রােয়লীয়েদর হােত িদেয়েছন।” ১৩ পের েযানাথন হামাগুিড়
িদেয় উেঠ েগেলন এবং তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিটও তঁার
িপছেন িপছেন উেঠ েগল; তােত েসই েলােকরা েযানাথেনর
সামেন মারা পড়েত লাগল এবং তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিটও
তঁার িপছেন িপছেন তােদর মারেত লাগল। ১৪ েযানাথন ও তঁার
অস্ত্র বহনকারী েলাকিটর আক্রমেণর শুরুেতই এক িবেঘ জিমর
অেধর্ক হাল েদওয়া জিমর মেধ্য প্রায় কুিড় জন েলাক মারা
পড়ল। ১৫ িশিবেরর মেধ্য, েক্ষেত ও সমস্ত ৈসন্যেদর মেধ্য ভীষণ
ভয় উপিস্থত হল; পাহারাদার ও িবনাশকারীর দলও ভয় েপল,
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ভূিমকম্প হল, আর এইভােব ঈশ্বেরর কাছ েথেক মহাভয়
উপিস্থত হল। ১৬ তখন িবন্যামীেনর িগিবয়ােত েশৗেলর েয
পাহারাদার ৈসেন্যরা িছল তারা েদখেত েপল, েদখ, েলােকর ভীড়
েভেঙ েগল তারা চারিদেক ছিড়েয় পড়েছ। ১৭ তখন েশৗল তঁার
সেঙ্গর েলাকেদর বলেলন, “একবার েলাক গুেন েদখ, েক
আমােদর মধ্য েথেক চেল েগেছ।” পের তারা েলাক গুেন েদখেত
েপল, আর েদখ েযানাথন ও তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিট
েসখােন েনই। ১৮ তখন েশৗল অিহয়েক বলেলন, “ঈশ্বেরর
িসন্দকুিট এই জায়গায় িনেয় এস,” কারণ েসই সময় ঈশ্বেরর
িসন্দকু ইস্রােয়লীয়েদর কােছই িছল। ১৯ পের যখন েশৗল
যাজেকর সেঙ্গ কথা বলিছেলন, তখন পেলষ্টীয়েদর ৈসন্যেদর
মধ্য েগালমাল েবেড়ই চলল। তােত েশৗল যাজকেক বলেলন,
“হাত সিরেয় নাও।” ২০ তারপর েশৗল ও তঁার সমস্ত সঙ্গীরা
একত্র হেয় যুদ্ধ করেত েগেলন; আর েদখ, প্রেত্যক জেনর
তেরায়াল তার বনু্ধর িবরুেদ্ধ যাওয়ােত ভীষণ েকালাহল েশানা
যািচ্ছল। ২১ আর েয সব ইব্রীেয়রা আেগ পেলষ্টীয়েদর পেক্ষ
িছল, যারা চািরিদক েথেক তােদর সেঙ্গ িশিবের িগেয়িছল
তারাও েশৗল ও েযানাথেনর সঙ্গী ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ েযাগ
িদল। ২২ আর ইস্রােয়েলর েয সব েলাক ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী
এলাকায় লুিকেয় িছল, তারাও পেলষ্টীয়েদর পালােনার খবর
েপেয় যুেদ্ধ েযাগ িদল এবং তারা তােদর তাড়া করেত লাগল।
২৩ এইভােব সদাপ্রভু েসই িদন ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার করেলন
এবং ৈবৎ-আবন পার পযর্ন্ত যুদ্ধ ছিড়েয় পড়ল। ২৪ েসই িদন
ইস্রােয়েলর েলােকরা খুব কেষ্টর মেধ্য িছল, কারণ েশৗল
েলাকেদর এই িদিব্য কিরেয় িনেয়িছেলন েয, িতিন সন্ধ্যার আেগ,
আিম েয পযর্ন্ত আমার শত্রুেদর উপর প্রিতেশাধ না েনওয়া
পযর্ন্ত, েয েকউ খাবার গ্রহণ করেব েস শাপগ্রস্ত েহাক। এইজন্য
েলােকেদর মধ্য েকউই খাদ্য গ্রহণ করল না। ২৫ পের সবাই
বেনর মেধ্য েগল, েসখােন মািটর উপর মধু িছল। ২৬ আর
েলােকরা যখন বেন উপিস্থত হল, েদখ, মধু ঝের পড়েছ, িকন্তু
েকউ তা মুেখ িদল না, কারণ তারা েসই শপেথ ভয় েপেয়িছল।
২৭ িকন্তু েযানাথেনর বাবা েলাকেদরেক েয শপথ কিরেয়িছেলন,
েযানাথন তা েশােনন িন, তাই িতিন তঁার হােতর লািঠর আগাটা
বািড়েয় েমৗচােক ঢুকােলন এবং মধু হােত িনেয় মুেখ িদেলন;
তােত তঁার েচাখ সেতজ হল। ২৮ তখন েলােকেদর মধ্য একজন
বলল, “েতামার বাবা শপেথর সেঙ্গ একিট দঢ়ৃ আেদশ িদেয়েছন,
‘েয ব্যিক্ত আজ খাবার গ্রহণ করেব েস শাপগ্রস্ত েহাক,’ িকন্তু
েলােকরা দবুর্ল হেয় পেড়েছ।” ২৯ েযানাথন বলেলন, “আমার
বাবা েতা েলাকেদর কষ্ট িদেচ্ছন, অনুেরাধ কির, েদখ, এই মধু
একটুখািন মুেখ েদওয়ােত আমার েচাখ সেতজ হল। ৩০ আজ
যিদ েলােকরা শত্রুেদর কাছ েথেক লুেট েনওয়া খাবার েথেক
যিদ আজ েলােকরা েখেত পারত তাহেল আেরা সেতজ হত।
কারণ এখনও পেলষ্টীয়েদর মধ্য মহাসংহার হয়িন।” ৩১ েসই িদন
তারা িমক্মস েথেক অয়ােলান পযর্ন্ত পেলষ্টীয়েদর আঘাত
করল; আর েলােকরা খুবই ক্লান্ত হেয় পড়ল। ৩২ পের েলােকরা
লুেটর িজিনেসর িদেক েদৗিড়েয় েভড়া, গরু ও বাছুর ধের মািটেত
েফেল েকেট রক্ত শুদ্ধই েখেত লাগল। ৩৩ তখন েকউ েকউ
েশৗলেক বলল, “েদখুন, েলােকরা রক্ত শুদ্ধ মাংস েখেয়

সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করেছ।” তােত িতিন বলেলন, “েতামরা
অিবশ্বস্ত হেয়ছ; আজ আমার কােছ একটা বড় পাথর গিড়েয়
িনেয় এস।” ৩৪ েশৗল আেরা বলেলন, “েতামরা েলাকেদর মেধ্য
চািরিদেক িগেয় তােদরেক বল, েতামরা প্রেত্যক জন িনেজেদর
গরু ও প্রেত্যেক িনেজর িনেজর েভড়া আমার কােছ িনেয় এস,
আর এখােন েমের খাও; রক্ত সেমত েখেয় সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ
পাপ কেরা না।” েসই রােত প্রেত্যেক েয যার গরু িনেয় এেস
েসখােন কাটল। ৩৫ আর েশৗল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একটা
যজ্ঞেবদী ৈতরী করেলন, তা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তঁার ৈতরী প্রথম
েবদী। ৩৬ পের েশৗল বলেলন, “চল, আমরা রােত পেলষ্টীয়েদর
তাড়া কির এবং সকাল পযর্ন্ত তােদর িজিনসপত্র লুট কির এবং
তােদর একজনেকও বঁািচেয় রাখব না।” তারা বলল, “আপিন
যা ভাল মেন কেরন তা-ই করুন।” পের যাজক বলেলন, “এস,
আমরা এখােন ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হই।” ৩৭ তােত েশৗল
ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর তাড়া
করব? তুিম িক তােদর ইস্রােয়লীয়েদর হােত তুেল েদেব?” িকন্তু
েসই িদন িতিন তঁােক উত্তর িদেলন না। ৩৮ েসইজন্য েশৗল
বলেলন, “ৈসন্যদেলর সমস্ত েনতারা, েতামরা কােছ এস এবং
আজেকর এই পাপ িক কের হল, জােনা ও তার েখঁাজ কের
েদখ। ৩৯ ইস্রােয়েলর উদ্ধারকতর্ া জীবন্ত সদাপ্রভুর িদব্য, এমনিক
আমার েছেল েযানাথনও যিদ তা কের থােক তেব িনশ্চয়ই
তােকও মরেত হেব।” িকন্তু সমস্ত েলােকর মধ্য েকউই তঁােক
উত্তর িদল না। ৪০ পের িতিন সমস্ত ইস্রােয়লেক বলেলন,
“েতামরা এক িদেক থাক, আিম ও আমার েছেল েযানাথন অন্য
িদেক থািক।” তােত েলােকরা েশৗলেক বলল, “আপিন যা ভাল
মেন কেরন তা-ই করুন।” ৪১ পের েশৗল সদাপ্রভুেক বলেলন,
“েহ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সিঠক িক তা েদিখেয় িদন,” তখন
েযানাথন ও েশৗল ধরা পড়েলন, িকন্তু েলােকরা মুক্ত হল।
৪২ পের েশৗল বলেলন, “আমার ও আমার েছেল েযানাথেনর
মেধ্য গুিলবঁাট করা েহাক।” তােত েযানাথন ধরা পড়ল। ৪৩ তখন
েশৗল েযানাথনেক বলেলন, “বল েদিখ, তুিম িক কেরছ?”
েযানাথন তঁােক বলেলন, “আমার লািঠর আগা িদেয় আিম
একটুখািন মধু িনেয় েখেয়িছ, েদখুন, তাই আমােক মরেত হেব।”
৪৪ েশৗল বলেলন, “ঈশ্বর েতামােক েতমন ও তার েবিশ শািস্ত
িদন; েযানাথন, তুিম অবশ্যই মারা যােব।” ৪৫ িকন্তু েলােকরা
েশৗলেক বলল, “ইস্রােয়েলর মধ্য িযিন এই মহান উদ্ধার
কেরেছন, েসই েযানাথন িক মারা যােবন? এমন না েহাক; জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদব্য, তঁার মাথার একটা চুলও মািটেত পড়েব না,
কারণ িতিন আজ ঈশ্বেরর সেঙ্গ কাজ কেরেছন।” এইভােব
েলােকরা েযানাথনেক রক্ষা করল, তঁার মৃতু্য হল না। ৪৬ পের
েশৗল পেলষ্টীয়েদর তাড়া করেলন না, আর পেলষ্টীেয়রাও
িনেজেদর েদেশ চেল েগল। ৪৭ ইস্রােয়লীয়েদর উপর রাজা হবার
পর েশৗল সমস্ত িদেক সমস্ত শত্রুেদর সেঙ্গ, েমায়ােবর, অেম্মান
সন্তানেদর, ইেদােমর, েসাবার রাজােদর ও পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেলন; িতিন েযিদেক েযেতন েসিদেকই ভীষণ ক্ষিত
করেতন। ৪৮ িতিন বীেরর মত কাজ করেতন, অমােলকীয়েদর
আঘাত করেলন এবং লুটকারীেদর হাত েথেক ইস্রােয়লেক রক্ষা
করেলন। ৪৯ েযানাথন, িযশ্িব ও মল্কীশূয় নােম েশৗেলর িতনজন
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েছেল িছল; তঁার বড় েমেয়র নাম িছল েমরব ও েছাট েমেয়র নাম
িছল মীখল। ৫০ আর েশৗেলর স্ত্রীর নাম িছল অহীেনায়ম, িতিন
অহীমােসর েমেয়; এবং তঁার েসনাপিতর নাম অব্েনর; িতিন
েশৗেলর কাকা েনেরর েছেল। ৫১ আর কীশ েশৗেলর বাবা এবং
অব্েনেরর বাবা েনর িছেলন অবীেয়েলর েছেল। ৫২ েশৗেলর
রাজত্বকােল পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ ভীষণ যুদ্ধ হেয়িছল। আর েশৗল
েকান শিক্তশালী েলাক বা েকান বীর পুরুষেক েদখেলই গ্রহণ
করেতন।

অমােলকীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ৷ েশৗেলর অবাধ্যতা৷

আর শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন, “সদাপ্রভু তঁার
েলাকেদর উপের, ইস্রােয়লীয়েদর উপের েতামােক

রাজপেদ অিভেষক করবার জন্য আমােক পািঠেয়িছেলন; তাই
এখন তুিম সদাপ্রভুর কথায় কান দাও। ২ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘ইস্রােয়েলর প্রিত অমােলক যা কেরিছল, িমশর
েথেক আসবার সমেয় েস পেথর মধ্য তার িবরুেদ্ধ েয ঘঁািট
বিসেয়িছল, আিম তা লক্ষ্য কেরিছ। ৩ এখন তুিম িগেয়
অমােলকীয়েদর আক্রমণ কর ও তােদর যা িকছু আেছ, সব
সম্পূণর্রূেপ ধ্বংস কের েফলেব; তােদর প্রিত দয়া করেব না;
তােদর স্ত্রী পুরুষ, েছেল েমেয়, দধু খাওয়া িশশু, গরু, েভড়া, উট,
গাধা সব েমের েফলেব’।” ৪ পের েশৗল েলাকেদর টলায়ীেম
েডেক গুনেলন; তােত ইস্রােয়েলর পদািতক ৈসেন্যর সংখ্যা হল
দইু লক্ষ এবং িযহূদা-েগাষ্ঠীর ৈসেন্যর সংখ্যা হল দশ হাজার।
৫ েশৗল অমােলকীয়েদর শহেরর কােছ িগেয় েসখানকার
উপত্যকার মেধ্য লুিকেয় থাকেলন। ৬ আর েশৗল েকনীয়েদর
বলেলন, যাও, চেল যাও, অমােলকীয়েদর মধ্য েথেক অন্য
েকাথাও চেল যাও, যােত অমােলকীয়েদর সেঙ্গ আিম
েতামােদরও ধ্বংস কের না েফিল; “যখন িমশর েথেক
ইস্রােয়লীেয়রা েবর হেয় এেসিছল, তখন েতামরা তােদর প্রিত
দয়া েদিখেয়িছেল।” তখন েকনীেয়রা অমােলকীয়েদর মধ্য
েথেক চেল েগল। ৭ পের েশৗল হবীলা এলাকা েথেক িমশেরর
পূবর্ িদেক শূর মরু-এলাকা পযর্ন্ত সমস্ত অমােলকীয়েদর আঘাত
করেলন। ৮ িতিন অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক জীিবত
অবস্থায় ধরেলন এবং সমস্ত েলাকেদর সম্পূণর্রূেপ ধ্বংস
করেলন। ৯ িকন্তু েশৗল ও তঁার ৈসেন্যরা অগাগেক বঁািচেয়
রাখেলন এবং অমােলকীয়েদর ভাল ভাল গরু, েভড়া,
েমাটােসাটা বাছুর এবং েভড়ার বাচ্চাগুিলর প্রিত ও সমস্ত ভােলা
িজিনেসর উপর দয়া করেলন, েসগুেলােক সম্পূনর্ভােব ধ্বংস
কের িদেত চাইেলন না, িকন্তু েযগুেলা অেকেজা এবং েরাগা,
েসগুিলেকই এেকবাের েশষ করেলন। ১০ তখন শমূেয়েলর কােছ
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপিস্থত হল, ১১ “আিম েশৗলেক রাজা
কেরিছ বেল আমার দঃুখ হেচ্ছ, কারণ েস আমার কাছ েথেক
সের েগেছ এবং আমার বাক্য পালন কের িন।” তখন শমূেয়ল
েরেগ েগেলন এবং েগাটা রাত িতিন সদাপ্রভুর কােছ কঁাদেলন।
১২ পরিদন েভাের উেঠ শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন, েসখােন তঁােক বলা হল েয, েশৗল কিমর্ল পাহােড় িগেয়
িনেজর সম্মােনর জন্য েসখােন একটা স্তম্ভ ৈতরী করবার পর

িগল্গেল চেল েগেছন। ১৩ আর শমূেয়ল েশৗেলর কােছ এেল,
েশৗল তঁােক বলেলন, “আপিন সদাপ্রভুর আশীবর্ােদর পাত্র;
আিম সদাপ্রভুর আেদশ পালন কেরিছ।” ১৪ শমূেয়ল বলেলন,
“তেব েভড়ার ডাক আমার কােন আসেছ েকন? গরুর ডাকই বা
আিম শুনেত পািচ্ছ েকন?” ১৫ েশৗল বলেলন, “আপনার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করবার জন্য েলােকরা ভাল ভাল
েভড়া ও গরুর প্রিত দয়া কেরেছ; িকন্তু আমরা বাকী সব
েলাকেদর এেকবাের েশষ কের িদেয়িছ।” ১৬ শমূেয়ল তখন
েশৗলেক বলেলন, “চুপ কর, গত রােত সদাপ্রভু আমােক যা
বেলেছন তা আিম েতামােক বিল।” েশৗল বলেলন, “বলুন।”
১৭ শমূেয়ল বলেলন, “যিদও তুিম িনেজর েচােখ খুবই সামান্য
িছেল, তবুও েতামােক িক ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত বংেশর মাথা
করা হয়িন? সদাপ্রভু েতামােক ইস্রােয়ল েদেশর উপের রাজপেদ
অিভেষক কেরেছন। ১৮ পের সদাপ্রভু েতামােক েতামার রাস্তায়
পািঠেয়িছেলন, বেলিছেলন, ‘যাও, েসই পাপীেদর অথর্াৎ
অমােলকীয়েদর এেকবাের ধ্বংস করেব। এবং েয পযর্ন্ত না তারা
ধ্বংস হয়, ততক্ষণ তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব।’ ১৯ তেব তুিম
সদাপ্রভুর আেদশ পালন না কের েকন লুেটর উপর পেড়
সদাপ্রভুর েচােখ যা খারাপ তাই করেল?” ২০ েশৗল শমূেয়লেক
বলেলন, “আিম েতা সদাপ্রভুর আেদশ পালন কেরিছ, েয পেথ
সদাপ্রভু আমােক পািঠেয়িছেলন আিম েসই পেথ িগেয়িছ, আিম
অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক ধেরিছ ও অমােলকীয়েদর
এেকবাের েশষ কের িদেয়িছ। ২১ িকন্তু িগল্গেল আপনার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করার জন্য েলােকরা রাখা িজিনস
েথেক কতগুেলা ভাল ভাল েভড়া ও গরু এেনেছ।” ২২ শমূেয়ল
বলেলন, “সদাপ্রভুর কথা শুনেল িতিন যত খুশী হন, েতমনিক
েহােম ও বিলদােন িক সদাপ্রভু তত খুশী হন? েদখ, বিলদােনর
েথেক আেদশ পালন করা ভাল এবং েভড়ার চিবর্র েথেক কথা
েশানা অেনক ভাল। ২৩ কারণ আেদশ অগ্রাহ্য করা আর মন্ত্রপাঠ
করা একই পাপ এবং অবাধ্যতা, প্রিতমাপূজা ও অধািমর্কতার
সমান। তুিম সদাপ্রভুর আেদশ অগ্রাহ্য কেরছ, তাই িতিনও
েতামােক রাজা িহসােব অগ্রাহ্য কেরেছন।” ২৪ েশৗল তখন
শমূেয়লেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ; সদাপ্রভুর আেদশ
আর আপনার িনেদর্শ আিম সিত্যই অমান্য কেরিছ, কারণ আিম
েলাকেদর ভেয় তােদর কথামতই কাজ কেরিছ। ২৫ এখন
অনুেরাধ কির আমার পাপ ক্ষমা কের িদন, আর আমার সেঙ্গ
চলুন, আিম সদাপ্রভুর উপাসনা করব।” ২৬ শমূেয়ল েশৗলেক
বলেলন, “আিম েতামার সেঙ্গ িফের যাব না; কারণ তুিম
সদাপ্রভুর আেদশ অগ্রাহ্য কেরছ, আর তাই সদাপ্রভুও েতামােক
ইস্রােয়লীয়েদর রাজা িহসােব অগ্রাহ্য কেরেছন।” ২৭ এই বেল
শমূেয়ল চেল যাবার জন্য ঘুের দঁাড়ােতই, েশৗল তঁার কাপেড়র
একটা অংশ েটেন ধরেলন; তােত তা িছঁেড় েগল। ২৮ তখন
শমূেয়ল তঁােক বলেলন, “সদাপ্রভু আজ েতামার কাছ েথেক
ইস্রােয়লীয়েদর রাজ্য েটেন িছঁড়েলন এবং েতামার েচেয় ভাল
েতামার এক প্রিতেবশীেক তা িদেলন। ২৯ আবার ইস্রােয়েলর
িবশ্বাসভূিম িমথ্যা কথা বেলন না ও অনুেশাচনা কেরন না; কারণ
িতিন মানুষ নন েয, অনুেশাচনা করেবন।” ৩০ তখন েশৗল
বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ; তবুও অনুেরাধ কির, এখন

শমূেয়েলর প্রথম বই ১৪:৫০ ২০৭ শমূেয়েলর প্রথম বই ১৫:৩০



১৬

১৭

আমার জািতর প্রাচীন েনতােদর ও ইস্রােয়লীয়েদর সামেন
আমার সম্মান রাখুন, আমার সেঙ্গ চলুন; আিম আপনার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উপাসনা করব।” ৩১ তােত শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ
েগেলন আর েশৗল সদাপ্রভুর উপাসনা করেলন। ৩২ পের
শমূেয়ল বলেলন, “েতামরা অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক
আমার কােছ িনেয় এস।” তােত অগাগ আনন্দ মেন শমূেয়েলর
কােছ আসেলন, িতিন ভাবেলন মৃতু্যর যন্ত্রণা এখন আর েনই।
৩৩ িকন্তু শমূেয়ল বলেলন, “েতামার তেলায়াের েযমন অেনক
স্ত্রীেলাক সন্তানহারা হেয়েছ, েতমিন েসই সব স্ত্রীেলাকেদর মেধ্য
েতামার মা-ও সন্তানহারা হেব।” তখন শমূেয়ল িগল্গেল
সদাপ্রভুর সামেন অগাগেক টুকেরা টুকেরা কের েকেট
েফলেলন। ৩৪ তারপর শমূেয়ল রামায় চেল েগেলন আর েশৗল
েশৗেলর িগিবয়ায় তঁার িনেজর বািড়েত েগেলন। ৩৫ শমূেয়ল
যতিদন েবঁেচ িছেলন ততিদন িতিন েশৗেলর সেঙ্গ আর েদখা
করেলন না। শমূেয়ল েশৗেলর জন্য দঃুখ করেতন। আর সদাপ্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর উপর েশৗলেক রাজা কেরিছেলন বেল
অনুেশাচনা করেলন।

শমূেয়ল দায়ূদেক অিভেষক কেরন৷

পের সদাপ্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “তুিম আর
কতিদন েশৗেলর জন্য েশাক করেব? আিম েতা তঁােক

ইস্রােয়লীয়েদর রাজা িহসােব অগ্রাহ্য কেরিছ। তুিম েতামার
িশঙায় েতল ভর, যাও, আিম েতামােক ৈবৎেলহমীয় িযশেয়র
কােছ পাঠািচ্ছ। কারণ তার েছেলেদর মধ্য েথেক আিম আমার
জন্য একজন রাজােক েদেখ েরেখিছ।” ২ শমূেয়ল বলেলন,
“আিম িক কের যাব? েশৗল যিদ এই কথা েশােন তাহেল
আমােক েমের েফলেব।” সদাপ্রভু বলেলন, “তুিম একটা বাছুর
েতামার সেঙ্গ িনেয় যাও বলেব, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য করেত করেত
এেসিছ। ৩ আর িযশয়েক েসই যেজ্ঞ িনমন্ত্রণ করেব, তারপের
েতামােক যা করেত হেব তা আিম বেল েদব এবং আিম েতামার
কােছ যার নাম বলব, তুিম তােকই আমার উেদ্দেশ্য অিভেষক
করেব।” ৪ পের শমূেয়ল সদাপ্রভুর েসই কথামতই কাজ
করেলন, িতিন ৈবৎেলহেম উপিস্থত হেলন। তখন গ্রােমর প্রাচীন
েনতারা ভেয় কঁাপেত কঁাপেত তঁার সেঙ্গ েদখা করেত আসেলন,
আর বলেলন, “আপিন শািন্তেত এেসেছন েতা?” ৫ িতিন
বলেলন, “শািন্তর সেঙ্গই এেসিছ, আিম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যজ্ঞ
করেত এেসিছ। েতামরা িনেজেদর পিবত্র কের আমার সেঙ্গ
যেজ্ঞ এস।” আর িতিন িযশয় ও তঁার েছেলেদর পিবত্র কের
যেজ্ঞ িনমন্ত্রণ করেলন। ৬ পের তঁারা এেল িতিন ইলীয়াবেক েদেখ
মেন মেন ভাবেলন িনশ্চয়ই সদাপ্রভুর অিভিষক্ত ব্যিক্ত তঁার
সামেন এেসেছ। ৭ িকন্তু সদাপ্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “তার
েচহারা বা েস কতটা লম্বা তা তুিম েদেখা না, কারণ আিম তােক
অগ্রাহ্য কেরিছ। কারণ মানুষ যা েদেখ তা িকছু নয়, েযেহতু
মানুষ যা েদখেত পায় তাই েদেখ িকন্তু সদাপ্রভু হৃদয় েদেখন।”
৮ তারপর িযশয় অবীনাদবেক েডেক শমূেয়েলর সামেন িদেয়
েযেত বলেলন। শমূেয়ল বলেলন, “সদাপ্রভু এেকও েবেছ েনন
িন।” ৯ পের িযশয় শম্মেক তঁার সামেন িদেয় েযেত বলেলন;

িকন্তু শমূেয়ল বলেলন, “সদাপ্রভু এেকও েবেছ েনন িন।”
১০ এইভােব িযশয় তঁার সাতিট েছেলেক শমূেয়েলর সামেন িদেয়
েযেত বলেলন। পের শমূেয়ল িযশয়েক বলেলন, “সদাপ্রভু এেদর
কাউেকই েবেছ েনন িন।” ১১ পের শমূেয়ল িযশয়েক িজজ্ঞাসা
করেলন, “এরা ছাড়া িক েতামার আর েছেল েনই?” িতিন
বলেলন, “সবেচেয় েছাটিট বাকী আেছ; েস েভড়া চরােচ্ছ।”
তখন শমূেয়ল বলেলন, “েলাক পািঠেয় তঁােক েডেক িনেয় এস।
েস না এেল আমরা েখেত বসব না।” ১২ পের িতিন েলাক পািঠেয়
তঁােক আনােলন। তঁার গােয়র রং িছল লালেচ, সুন্দর েচাখ দেুটা
এবং তঁােক েদখেত সুন্দর িছল। তখন সদাপ্রভু বলেলন, “ওঠ,
এেকই অিভেষক কর, কারণ এ েসই ব্যিক্ত।” ১৩ আর শমূেয়ল
েতেলর িশঙা িনেয় তঁার ভাইেদর মেধ্য তঁােক অিভেষক করেলন।
আর েসই িদন েথেক সদাপ্রভুর আত্মা দায়ূেদর উপর এেলন।
পের শমূেয়ল উেঠ রামায় চেল েগেলন। ১৪ তখন সদাপ্রভুর
আত্মা েশৗলেক ত্যাগ কের িছেলন, আর সদাপ্রভুর কাছ েথেক
একটা মন্দ আত্মা এেস তঁােক কষ্ট িদেত লাগল। ১৫ তখন
েশৗেলর কমর্চারীরা তঁােক বলল, “েদখুন ঈশ্বেরর কাছ েথেক
এক মন্দ আত্মা এেস আপনােক কষ্ট িদেচ্ছ। ১৬ আমােদর প্রভু
আেদশ িদন, েযন আপনার সামেন উপিস্থত এই দােসরা একজন
ভাল বীণা বাজােত পাের এমন েলােকর েখঁাজ করেব, পের যখন
েসই মন্দ আত্মা ঈশ্বেরর কাছ েথেক আপনার উপর আসেব
তখন েসই ব্যিক্ত হাত িদেয় বীণা বাজােল আপিন আরাম েবাধ
করেবন।” ১৭ তখন েশৗল তঁার দাসেদর আেদশ িদেলন,
বলেলন, “ভাল, েতামরা একজন ভাল বীণা বাজােত পাের এমন
েলােকর েখঁাজ কের আমার কােছ তােক িনেয় এস।”
১৮ যুবকেদর একজন বলল, “আিম ৈবৎেলহেম িযশেয়র এক
েছেলেক েদেখিছ; েস ভাল বীণা বাজায়। েস একজন বলবান
বীর এবং েযাদ্ধা, েস সুন্দর কের কথা বলেত পাের ও েদখেতও
সুন্দর, আর সদাপ্রভু তার সেঙ্গ আেছন।” ১৯ পের েশৗল িযশেয়র
কােছ দতূ পািঠেয় বলেলন, েতামার েছেল দায়ূদ, েয েভড়া
চড়ােচ্ছ, তােক আমার কােছ পািঠেয় দাও। ২০ তখন িযশয়
একটা গাধার িপেঠ রুিট, এক থিল আঙুর-রস এবং একটা
ছাগেলর বাচ্চা তার েছেল দায়ূদেক িদেয় েশৗেলর কােছ পািঠেয়
িদেলন। ২১ পের দায়ূদ েশৗেলর কােছ এেস তঁার সামেন দঁাড়ােল
িতিন তঁােক খুবই ভালবাসেত লাগেলন, আর িতিন তঁার একজন
অস্ত্র বহনকারী হেলন। ২২ পের েশৗল িযশয়েক বেল পাঠােলন,
“অনুেরাধ কির দায়ূদেক আমার সামেন দঁাড়ােত দাও, কারণ েস
আমার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেয়েছ।” ২৩ পের ঈশ্বেরর কাছ েথেক
যখন েসই মন্দ আত্মা েশৗেলর কােছ আসত, তখন দায়ূদ বীণা
িনেয় বাজােতন, তােত েশৗেলর ভাল লাগত এবং িতিন শািন্ত
েপেতন এবং েসই মন্দ আত্মা তঁােক েছেড় চেল েযত।

দায়ূদ গিলয়াৎ বীরেক বধ কেরন৷

পের পেলষ্টীেয়রা যুদ্ধ করবার জন্য ৈসন্য জড় কের
িযহূদার অধীেন থাকা েসােখােত একত্র হল ও

েসােখার এবং অেসকার মােঝ এফসদম্মীেম িশিবর স্থাপন
করেলন৷ ২ আর েশৗল ও ইস্রােয়েলর েলােকরা এক হেয় এলার
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উপত্যকায় িশিবর ৈতির কের পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ ৈসন্য
সাজাল। ৩ এইভােব পেলষ্টীেয়রা এক িদেকর পাহােড় ও
ইস্রােয়ল অন্য িদেকর পাহােড় দঁাড়ােলা; দইু দেলর মােঝ একিট
উপত্যকা িছল। ৪ পের গােতর এক বীর পেলষ্টীয়েদর িশিবর
েথেক েবর হল, তার নাম গিলয়াৎ, েস লম্বায় সােড় ছয় হাত৷
৫ তার মাথায় িপতেলর িশরস্ত্রান িছল এবং আঁেশর মত বমর্ তার
গােয় িছল; েসই বমর্ িপতেলর, তার ওজন পঁাচ হাজার েশকল
(ষাট েকিজ)। ৬ তঁার পা িপতল িদেয় ঢাকা িছল, আর তার কঁােধ
িপতেলর বশর্া িছল। ৭ তার বশর্ার লািঠটা িছল তঁাতীেদর লম্বা
লািঠর মত ও বশর্ার েলাহার ফলাটার ওজন িছল ছয়েশা েশকল
(সাত েকিজ দেুশা গ্রাম) এবং তার ঢাল বহনকারী তার আেগ
আেগ েযত। ৮ েস দঁািড়েয় িচৎকার কের ইস্রােয়েলর ৈসন্যদলেক
লক্ষ্য কের বলল, “েতামরা েকন যুেদ্ধর জন্য ৈসন্য সাজােত বার
হেয় এেসছ? আিম িক পেলষ্টীয় না, আর েতামরা িক েশৗেলর
দাস না? েতামােদর পক্ষ েথেক েতামরা একজনেক েবেছ নাও;
েস আমার কােছ েনেম আসুক। ৯ যিদ েস আমার সেঙ্গ যুদ্ধ কের
জয়লাভ কের, আমােক েমের েফলেত পাের, তাহেল আমরা
েতামােদর দাস হব; িকন্তু যিদ আিম তােক হািরেয় িদেয় েমের
েফলেত পাির, তেব েতামরা আমােদর দাস হেব ও আমােদর
দাসত্ব করেব।” ১০ েসই পেলষ্টীয় আরও বলল, “আজ আিম
ইস্রােয়েলর ৈসন্যদলেক িটটকারী িদেয় বলিছ, আমার সেঙ্গ যুদ্ধ
করবার জন্য েতামরা একজনেক দাও।” ১১ তখন েশৗল ও সমস্ত
ইস্রােয়লীেয়রা েসই পেলষ্টীেয়র এই সব কথা শুেন হতাশ ও
ভীষণ ভয় েপেলন। ১২ দায়ূদ ৈবৎেলহম-িযহূদায় বসবাসকারী
েসই ইফ্রাথীয় পুরুেষর েছেল যার নাম িযশয়; তঁার আটিট েছেল
িছল। েশৗেলর রাজেত্বর সমেয় িতিন বৃদ্ধ, েলােকেদর মধ্য িতিন
অেনক বয়স্ক িছেলন। ১৩ েসই িযশেয়র বড় িতন েছেল েশৗেলর
সেঙ্গ যুেদ্ধ িগেয়িছল। েয িতনজন যুেদ্ধ িগেয়িছল তােদর মেধ্য
বড়িটর নাম ইলীয়াব, িদ্বতীয়িটর নাম অবীনাদব এবং তৃতীয়িটর
নাম শম্ম। ১৪ দায়ূদই িছেলন সবার েছাট; আর েসই িতনজন
েশৗেলর সেঙ্গ িগেয়িছল, ১৫ িকন্তু দায়ূদ েশৗেলর কাছ েথেক তঁার
বাবার েভড়া চরাবার জন্য ৈবৎেলহেম যাতায়াত করেতন।
১৬ আর েসই পেলষ্টীয় চিল্লশ িদন পযর্ন্ত প্রিতিদন সকাল ও
সন্ধ্যার সময় এিগেয় এেস িনেজেক েদখাত। ১৭ আর িযশয় তঁার
েছেল দায়ূদেক বলেলন, “তুিম েতামার ভাইেদর জন্য এক ঐফা
ভাজা শস্য আর এই দশটা রুিট িনেয় তাড়াতািড় িশিবের
ভাইেদর কােছ যাও, ১৮ আর এই দশ তাল পনীর তােদর
হাজারপিতেদর জন্য িনেয় যাও এবং েতামার ভাইেয়রা েকমন
আেছ তা েদেখ এস, আর তােদর কাছ েথেক েকােনা একটা িচহ্ন
িনেয় এস। ১৯ েশৗল ও েতামার ভাইেয়রা আর সমস্ত ইস্রােয়ল
এলা উপত্যকায় আেছ এবং পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেছ।”
২০ দায়ূদ েভাের উেঠই অন্য একজন রাখােলর হােত তঁার েভড়ার
পােলর ভার িদেলন এবং তারপর িযশেয়র আেদশ মত িতিন ঐ
সব িজিনস িনেয় চেল েগেলন। িতিন যখন ছাউিনর কােছ
েপৗঁছােলন তখন ইস্রােয়লীয় ৈসেন্যরা যুেদ্ধ যাওয়ার জন্য বার
হিচ্ছল এবং যুেদ্ধর জন্য িচত্কার করিছল। ২১ পের
ইস্রােয়লীেয়রা ও পেলষ্টীেয়রা যুদ্ধ করবার জন্য মুেখামুিখ তােদর
ৈসন্য সাজাল। ২২ তখন দায়ূদ তঁার িজিনসগুেলা মাল-রক্ষেকর

কােছ েরেখ েদৗেড় ৈসন্যদেলর মেধ্য ঢুেক তঁার ভাইেদর মঙ্গল
িজজ্ঞাসা করেলন। ২৩ িতিন যখন তঁােদর সেঙ্গ কথা বলিছেলন,
েসই সমেয় গাৎ-িনবাসী েসই পেলষ্টীয় বীর গিলয়াৎ তার
ৈসন্যদল েথেক েবর হেয় আেগর মতই কথা বলেত লাগল, আর
দায়ূদ তা শুনেলন। ২৪ িকন্তু ইস্রােয়লীয় ৈসেন্যরা সবাই ঐ
েলাকিটেক েদেখ তার সামেন েথেক পািলেয় েগল কারণ তারা
ভীষণ ভয় েপেয়িছল। ২৫ আর ইস্রােয়েলর েলােকরা বলাবিল
করিছল, “ঐ েয েলাকটা বার হেয় আেস, ওেক েতামরা েদেখছ
েতা? েস ইস্রােয়লীয়েদর িটটকারী িদেত আেস। ঐ এেক েয েমের
েফলেত পারেব রাজা তােক প্রচুর ধন-সম্পিত্ত েদেবন ও তােক
তঁার েমেয় েদেবন আর ইস্রােয়ল েদেশ তার পিরবারেক খাজনা
েথেক মুিক্ত েদেবন।” ২৬ তখন েয েলােকরা দায়ূেদর কােছ
দঁািড়েয় িছল, তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “েয এই পেলষ্টীয়েক
েমের েফেল ইস্রােয়লীয়েদর উপর েথেক এই অসম্মান দরূ করেব
তার প্রিত িক করা হেব? এই অিচ্ছন্নত্বক পেলষ্টীয়টা েক, েয
জীবন্ত ঈশ্বেরর ৈসন্যদলেক িটটকারী েদয়?” ২৭ তােত েলােকরা
যা বলাবিল করিছল েসইমতই তঁােক জানােনা হল েয, ওেক েয
েমের েফলেব েস িক িক পুরষ্কার পােব। ২৮ েসই েলাকেদর সেঙ্গ
তঁার কথাবাতর্ ার সমেয় তঁার বড় ভাই ইলীয়াব সব শুনেলন; তাই
ইলীয়াব দায়ূেদর উপর রােগ জ্বেল উেঠ বলেলন, “তুই েকন
এখােন েনেম এেসিছস? মরু-এলাকায় েভড়াগুেলা কার কােছ
েরেখ এেসিছস? েতার অহংকার ও েতার মেনর দষু্টতা আিম
জািন। তুই যুদ্ধ েদখেত এেসিছস,” ২৯ দায়ূদ বলেলন, “আিম িক
করলাম? এটা িক একটা প্রশ্ন নয়?” ৩০ পের িতিন অন্য েলােকর
কােছ িগেয় তােক েসই একই কথা িজজ্ঞাসা করেলন আর
েলােকরা তঁােক আেগর মতই উত্তর িদল। ৩১ তখন দায়ূদ যা যা
বলিছেলন তা সারা েদেশ ছিড়েয় পড়ল ও েশৗেলর কােছ তঁার
িবষেয় জানান হল। তােত িতিন তঁােক েডেক পাঠােলন। ৩২ তখন
দায়ূদ েশৗলেক বলেলন, “ওেক েদেখ কােরা হৃদয় হতাশ না
েহাক; আপনার এই দাস িগেয় এই পেলষ্টীেয়র সেঙ্গ যুদ্ধ
করেব।” ৩৩ তখন েশৗল দায়ূদেক বলেলন, “তুিম ঐ
পেলষ্টীয়টার সেঙ্গ িগেয় যুদ্ধ করেত পারেব না, কারণ তুিম
একিট েছাট েছেল, আর ঐ পেলষ্টীয়টা অল্প বয়স েথেকই
েযাদ্ধা।” ৩৪ দায়ূদ েশৗলেক বলেলন, “আপনার এই দাস তার
বাবার েভড়ার পাল রক্ষা করিছল তখন একিট িসংহ ও একিট
ভাল্লুক এেস পাল েথেক েভড়া ধের িনল; ৩৫ তখন আিম তার
িপছেন িপছেন েদৗেড় িগেয় তােক েমের তার মুখ েথেক
েভড়াটােক রক্ষা কেরিছ। পের েস উেঠ যখন আমােক রুেখ
দঁাড়াত তখন আিম তার দািড় ধের আঘাত কের েসটােক েমের
েফললাম। ৩৬ আপনার এই দাস েসই িসংহ, ভাল্লুক দেুটােকই
েমের েফেলেছ, আর এই অিচ্ছন্নত্বক পেলষ্টীয়টা ঐগুেলার মধ্য
একটার মত হেব, কারণ েস জীবন্ত ঈশ্বেরর ৈসন্যদলেক
িটটকারী িদেয়েছ।” ৩৭ দায়ূদ বলেলন, “সদাপ্রভু, িযিন আমােক
িসংহ আর ভাল্লুেকর থাবা েথেক রক্ষা কেরেছন, িতিনই আমােক
ঐ পেলষ্টীয়টার হাত েথেকও রক্ষা করেবন।” তখন েশৗল
দায়ূদেক বলেলন, “যাও, সদাপ্রভু েতামার সহবত্তর্ী হেবন।”
৩৮ পের েশৗল তঁার িনেজর েপাশাক দায়ূদেক পিরেয় িদেলন।
িতিন তঁার মাথায় িপতেলর িশরস্ত্র আর গােয় বম্মর্ িদেলন।
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৩৯ তখন দায়ূদ তঁার েপাশােকর উপের েশৗেলর তেলায়ারটা েবঁেধ
হঁাটেত েচষ্টা করেলন, কারণ আেগ িতিন তা কখনও অভ্যাস
কেরন িন। তখন দায়ূদ েশৗলেক বলেলন, “এই সব পের আিম
েযেত পারব না, কারণ এর আেগ আিম তা কখনও অভ্যাস
কিরিন।” পের দায়ূদ েসগুেলা খুেল েফলেলন। ৪০ তারপর িতিন
তঁার লািঠখানা হােত িনেলন এবং নদীর েস্রােতর মধ্য েথেক
পঁাচটা মসৃণ পাথর েবেছ িনেয় রাখােলর অথর্াৎ তঁার চামড়ার
থিলর মেধ্য রাখেলন। তারপর তঁার িফংগাটা িনেয় িতিন েসই
পেলষ্টীেয়র িদেক এিগেয় েযেত লাগেলন, ৪১ আর েসই
পেলষ্টীয়ও দায়ূেদর িদেক এিগেয় আসেত লাগল। তার ঢাল
বহনকারী ঢাল িনেয় তার সামেন সামেন আসিছল। ৪২ েসই
পেলষ্টীয় দায়ূেদর িদেক ভাল কের তািকেয় েদেখ তােক তুচ্ছ
করল, কারণ দায়ূেদর বয়স অল্প িছল। তঁার গােয়র রং লালেচ
এবং েচহারা সুন্দর িছল। ৪৩ পের ঐ পেলষ্টীয় দায়ূদেক বলল,
“আিম িক কুকুর েয, তুই লািঠ িনেয় আমার কােছ আসিছস?”
আর েসই পেলষ্টীয় তার েদব-েদবতার নাম কের দায়ূদেক
অিভশাপ িদেত লাগল। ৪৪ পেলষ্টীয় দায়ূদেক আরও বলল, “তুই
আমার কােছ আয়; আিম েতার মাংস আকােশর পাখী আর
বুেনা পশুেদর েখেত িদই।” ৪৫ তখন দায়ূদ েসই পেলষ্টীয়েক
বলেলন, “তুিম আমার কােছ এেসছ তেলায়ার, বশর্া আর েছারা
িনেয়, িকন্তু আিম েতামার কােছ যািচ্ছ বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়লীয় ৈসন্যদেলর ঈশ্বেরর নাম িনেয়, যঁােক তুিম িটটকারী
িদেয়ছ। ৪৬ আজ সদাপ্রভু েতামােক আমার হােত তুেল েদেবন।
আিম েতামােক আঘাত করব আর েতামার মাথা েকেট েনব।
আজেকই আিম পেলষ্টীয় ৈসন্যেদর মৃতেদহ আকােশর পাখী ও
পৃিথবীর পশুেদর েখেত েদব। তা েদেখ পৃিথবীর সবাই জানেত
পারেব েয, ইস্রােয়লীয়েদর পেক্ষ একজন ঈশ্বর আেছন। ৪৭ েয
সমস্ত েলাক আজ এখােন রেয়েছ তারাও জানেত পারেব েয,
সদাপ্রভু েকান তেলায়ার বা বশর্া িদেয় উদ্ধার কেরন না, কারণ
এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর; আর িতিন আমােদর হােত েতামােদর তুেল
েদেবন।” ৪৮ ঐ পেলষ্টীয় যখন দায়ূদেক আক্রমণ করবার জন্য
এিগেয় আসেত লাগল তখন দায়ূদও তার কােছ যাবার জন্য
িবপেক্ষর ৈসন্যদেলর িদেক েদৗেড় েগেলন, ৪৯ আর তঁার থিল
েথেক একটা পাথর িনেয় িফংগােত বিসেয় েঘারােত েঘারােত
েসই পেলষ্টীেয়র কপােল েসটা ছঁুেড় মারেলন। পাথরটা তার
কপােল বেস েগেল েস মুখ থুবেড় মািটেত পেড় েগল।
৫০ এইভােব দায়ূদ শুধু একটা িফংগা আর একটা পাথর িদেয়
েসই পেলষ্টীয়েক হািরেয় িদেয়িছেলন। তঁার হােত েকান তেলায়ার
না থাকেলও িতিন েসই পেলষ্টীয়েক আঘাত কেরিছেলন এবং
তােক েমের েফেলিছেলন। ৫১ তখন দায়ূদ েদৗেড় িগেয় েসই
পেলষ্টীেয়র পােশ দঁাড়ােলন এবং তারই তেলায়ার খাপ েথেক
েটেন েবর কের িনেয় তােক েমের েফলেলন এবং তার মাথাটা
েকেট িনেলন। পেলষ্টীেয়রা যখন েদখল েয, তােদর প্রধান বীর
মের েগেছ তখন তারা পালােত শুরু করল। ৫২ তখন ইস্রােয়ল
আর িযহূদার েলােকরা িচৎকার কের উঠল এবং গয় ও
ইেক্রােণর ফটক পযর্ন্ত পেলষ্টীয়েদর তাড়া কের িনেয় েগল।
পেলষ্টীয়েদর আহত েলােকরা গাৎ ও ইেক্রাণ পযর্ন্ত শারিয়েমর
পেথ পেথ পেড় রইল। ৫৩ পের ইস্রােয়লীেয়রা পেলষ্টীয়েদর

িপছেন তাড়া করা বন্ধ কের িফের এেস তােদর ছাউিন লুট
করেত লাগল। ৫৪ পের দায়ূদ েসই পেলষ্টীয় মাথাটা িযরূশােলেম
িনেয় েগেলন, আর তার অস্ত্রশস্ত্র ও যুেদ্ধর েপাশাক িতিন িনেজর
তঁাবুেত রাখেলন। ৫৫ দায়ূদেক েসই পেলষ্টীেয়র সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
েযেত েদেখ েশৗল তঁার েসনাপিত অব্েনরেক বেলিছেলন,
“আচ্ছা অব্েনর, এই যুবকিট কার েছেল?” উত্তের অবেনর
বেলিছেলন, “মহারাজ, আপনার প্রােণর িদব্য িদেয় বলিছ েয,
আিম জািন না।” ৫৬ তখন রাজা বেলিছেলন, “তুিম েখঁাজ নাও
যুবকিট কার েছেল।” ৫৭ তারপর দায়ূদ যখন েসই পেলষ্টীয়েক
েমের িফের আসিছেলন তখন অব্েনর তঁােক িনেয় েশৗেলর
কােছ েগেলন। তঁার হােত ঐ পেলষ্টীেয়র মুণ্ডটা িছল। ৫৮ েশৗল
তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “যুবক, তুিম কার েছেল?” দায়ূদ
বলেলন, “আিম আপনার দাস ৈবৎেলহমীয় িযশেয়র েছেল।”

েশৗেলর সেঙ্গ তঁার কথাবাতর্ া েশষ হেয় েগেল পর
েযানাথেনর প্রাণ আর দায়ূেদর প্রাণ েযন একসেঙ্গ

বঁাধা পেড় েগল এবং েযানাথন দায়ূদেক িনেজর মতই
ভালবাসেত লাগেলন। ২ আর েশৗল েসই িদন তঁােক গ্রহণ
করেলন; তঁার বাবার বািড়েত িফের েযেত িদেলন না। ৩ দায়ূদেক
িনেজর মত ভালবাসেতন বেল েযানাথন তঁার সেঙ্গ একটা চুিক্ত
করেলন। ৪ আর েযানাথন তঁার গােয়র উপরকার লম্বা জামা
খুেল দায়ূদেক িদেলন, আর তঁার যুেদ্ধর েপাশাক, এমন িক, তঁার
তেলায়ার, ধনুক ও েকামর-বঁাধিনও তঁােক িদেলন। ৫ আর েশৗল
দায়ূদেক েযখােন পাঠােতন দায়ূদ েসখােন েযেতন এবং বুিদ্ধর
পিরচয় িদেয় সফলতা লাভ করেতন। েসইজন্য েশৗল তঁােক
ৈসন্যদেলর একজন েসনাপিত করেলন। এেত সমস্ত েলাক এবং
েশৗেলর কমর্চারীরাও খুশী হল। ৬ দায়ূদ েসই পেলষ্টীয়
গিলয়াত্েক েমের েফলবার পর েলােকরা যখন বাড়ী িফের
আসিছল তখন ইস্রােয়েলর সমস্ত গ্রাম ও শহর েথেক েমেয়রা
েনেচ েনেচ আনেন্দর গান েগেয় এবং খঞ্জনী ও িতনতারা
বাজােত বাজােত রাজা েশৗলেক শুেভচ্ছা জানােত েবর হেয়
আসল। ৭ তারা নাচেত নাচেত এই গান গাইিছল, “েশৗল
মারেলন হাজার হাজার, আর দায়ূদ মারেলন অযুত অযুত।”
৮ তােত েশৗল খুব েরেগ েগেলন। িতিন অসন্তুষ্ট হেয় বলেলন,
“ওরা দায়ূেদর িবষেয় অযুত অযুেতর কথা বলল অথচ আমার
িবষেয় বলল হাজার হাজার। এর পর রাজ্য ছাড়া দায়ূেদর আর
িক পাওয়ার বাকী রইল?” ৯ েসই িদন েথেক েশৗল দায়ূদেক
িহংসার েচােখ েদখেত লাগেলন।

দায়ূেদর প্রিত েশৗেলর িহংসা

১০ পর িদন ঈশ্বেরর কাছ েথেক একটা মন্দ আত্মা েশৗেলর
উপর আসল। িতিন িনেজর বাড়ীর মেধ্য আেবাল-তােবাল
কথাবাতর্ া বলেত লাগেলন, আর দায়ূদ অন্যান্য িদেনর মত তঁার
সামেন বীণা বাজােত লাগেলন। তখন েশৗেলর হােত িছল একটা
বশর্া। ১১ েশৗল বলেলন, “আিম দায়ূদেক েদওয়ােলর সেঙ্গ েগঁেথ
েফলব।” িকন্তু দায়ূদ দইুবার তা এিড়েয় েগেলন। ১২ েশৗল
দায়ূদেক ভয় করেত লাগেলন, কারণ সদাপ্রভু দায়ূেদর সেঙ্গ
িছেলন িকন্তু েশৗলেক িতিন েছেড় িদেয়িছেলন। ১৩ েসইজন্য
েশৗল দায়ূদেক িনেজর কাছ েথেক সিরেয় িদেলন এবং তঁােক
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১৯ৈসন্যদেল হাজারপিতর পেদ িনযুক্ত করেলন। তােত িতিন
েলােকেদর সক্ষােত েভতের বাইের যাতায়াত করেত লাগেলন।
১৪ আর দায়ূদ তঁার সমস্ত পেথ বুিদ্ধর পিরচয় িদেতন এবং
সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ িছেলন। ১৫ িতিন েবশ সফলতা লাভ
কেরেছন েদেখ েশৗল তঁার িবষেয় ভয় েপেলন। ১৬ িকন্তু ইস্রােয়ল
ও িযহূদার সমস্ত েলাক দায়ূদেক ভালবাসত, কারণ িতিন তােদর
সাক্ষােৎ েভতের বাইের যাতায়াত করেতন। ১৭ পের েশৗল
দায়ূদেক বলেলন, “আমার বড় েমেয় েমরবেক আিম েতামার
সেঙ্গ িবেয় েদব। তুিম েকবল আমার পেক্ষ েথেক বীেরর মত
সদাপ্রভুর জন্য যুদ্ধ করেব।” িকন্তু েশৗেলর বলেলন, “আমার
হাত তঁার উপর না উঠুক,” িকন্তু পেলষ্টীয়েদর হাত তঁার উপের
উঠুক। ১৮ আর দায়ূদ েশৗলেক বলেলন, “আিমই বা েক আর
আমার পিরবার ও ইস্রােয়েলর মেধ্য আমার বাবার বংশই বা
এমন িক েয, আিম রাজার জামাই হই?” ১৯ িকন্তু দায়ূেদর সেঙ্গ
েশৗেলর েমেয় েমরেবর িবেয়র সময় উপিস্থত হেল েদখা েগল
দায়ূদেক বাদ িদেয় মেহালাৎ গ্রােমর অদ্রীেয়েলর সেঙ্গ েমরেবর
িবেয় েদওয়া হেয় েগেছ। ২০ তেব েশৗেলর আর এক েমেয় মীখল
দায়ূদেক ভালবাসেতন। েলােকরা যখন েসই কথা েশৗলেক
জানাল তখন েশৗল খুশীই হেলন। ২১ িতিন মেন মেন বলেলন,
“আিম দায়ূদেক আমার েমেয় েদব যােত েমেয়িট তার কােছ
একটা ফঁাদ হয় আর পেলষ্টীেয়রা তার িবরুেদ্ধ ওেঠ।” এই েভেব
েশৗল দায়ূদেক বলেলন, “এই িদ্বতীয় বার আমার জামাই হও।”
২২ েশৗল তঁার কমর্চারীেদর এই আেদশ িদেলন, “েতামরা
েগাপেন দায়ূেদর সেঙ্গ আলাপ কের তােক এই কথা বল, ‘রাজা
আপনার উপর খুশী হেয়েছন, আর তঁার কমর্চারীরা সবাই
আপনােক পছন্দ কের। তাই আপিন এখন রাজার জামাই হন’।”
২৩ তারা এই সব কথা দায়ূদেক জানােল পর িতিন বলেলন,
“রাজার জামাই হওয়াটা িক েতামরা একটা সামান্য ব্যাপার বেল
মেন কর? আিম েতা গিরব, একজন সামান্য েলাক।” ২৪ দায়ূদ
যা বেলিছেলন েশৗেলর কমর্চারীরা তা েশৗলেক বলল। ২৫ তখন
েশৗল বলেলন, “েতামরা দায়ূদেক বল েয, রাজা েকবল তঁার
শত্রুেদর উপর প্রিতেশাধ িহসােব একেশা জন পেলষ্টীেয়র
পুরুষাংেঙ্গর সামেনর চামড়া চান, অন্য েকােনা পণ চান না।”
েশৗল ভাবেলন পেলষ্টীয়েদর হােত এবার দায়ূদেক েশষ করা
যােব। ২৬ কমর্চারীরা দায়ূদেক সব কথা জানােল পর দায়ূদ খুশী
হেয় রাজার জামাই হেত রািজ হেলন। ২৭ তখন সময় সম্পূণর্
হয়িন, দায়ূদ ও তঁার েলােকরা িগেয় দইুেশা পেলষ্টীয়েক েমের
েফলেলন। তারপর দায়ূদ রাজার জামাই হবার জন্য েসই সব
পেলষ্টীয়েদর পুরুষাংেঙ্গর সামেনর চামড়া এেন রাজােক িদেলন।
তখন েশৗল তঁার সেঙ্গ মীখেলর িবেয় িদেলন। ২৮ েশৗল যখন
বুঝেত পারেলন েয, সদাপ্রভু দায়ূেদর সেঙ্গ আেছন এবং তঁার
েমেয় মীখলও দায়ূদেক ভালবােস, ২৯ তখন দায়ূেদর প্রিত তঁার
ভয় আরও েবেড় েগল। আর সবসময়ই িতিন দায়ূেদর শত্রু হেয়
থাকেলন। ৩০ এর পর পেলষ্টীয়েদর েসনাপিতরা যুদ্ধ করবার
জন্য েবিরেয় আসেত লাগল। যতবার তারা েবিরেয় আসল
ততবারই েশৗেলর অন্যান্য কমর্চারীেদর েচেয় দায়ূদ েবশী বুিদ্ধর
পিরচয় িদেয় সফলতা লাভ করেলন। এেত তঁার খুব সুনাম হল।

পের েশৗল তঁার েছেল েযানাথনেক ও সমস্ত
কমর্চারীেদর বলেলন েযন তারা দায়ূদেক েমের

েফেল। িকন্তু দায়ূেদর প্রিত েশৗেলর েছেল েযানাথেনর খুব টান
িছল। ২ েযানাথন দায়ূদেক বলেলন, “আমার বাবা েশৗল
েতামােক েমের েফলবার েচষ্টা করেছন। েশান, তুিম কাল সকােল
সাবধােন েথেকা। একটা েগাপন জায়গায় িগেয় লুিকেয় েথেকা।
৩ তুিম েয মােঠ থাকেব, আিম আমার বাবােক িনেয় েসখােন
িগেয় দঁাড়াব। আর যিদ েতমন িকছু জানেত পাির তা েতামােক
জানাব।” ৪ েযানাথন তঁার বাবা েশৗেলর কােছ দায়ূেদর সুনাম
কের বলেলন, “মহারাজ, আপনার দাস দায়ূেদর িবরুেদ্ধ আপিন
েকান পাপ করেবন না। েস েতা আপনার িবরুেদ্ধ েকান পাপ
কের িন, বরং েস যা কেরেছ তােত আপনার অেনক উপকার
হেয়েছ। ৫ েস তার প্রােণর ঝঁুিক িনেয় েসই পেলষ্টীয়েক েমের
েফেলেছ, আর সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রােয়লেক মহাজয় দান
কেরেছন; আপিন েতা তা েদেখ খুশী হেয়িছেলন। তেব এখন
আপিন অকারেণ দায়ূদেক েমের েফেল েকন একজন িনেদর্ াষ
েলােকর রক্তপাত কের তার িবরুেদ্ধ পাপ করেবন?” ৬ তখন
েশৗল েযানাথেনর কথা শুেন শপথ কের বলেলন, “জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদব্য তােক েমের েফলা হেব না।” ৭ পের েযানাথন
দায়ূদেক েডেক তঁােক সমস্ত কথা জানােলন। িতিন তঁােক
েশৗেলর কােছ িনেয় েগেলন এবং দায়ূদ আেগর মতই েশৗেলর
কােছ থাকেলন।

েশৗেলর কাছ েথেক দায়ূদ পািলেয় েগেলন৷

৮ তারপর আবার যখন যুদ্ধ শুরু হেয় েগল তখন দায়ূদ েবর
হেয় পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত লাগেলন। িতিন তােদর
অেনক েলাকেক েমের েফলেলন এবং তারা তঁার সামেন েথেক
পািলেয় েগল। ৯ পের সদাপ্রভুর কাছ েথেক একটা মন্দ আত্মা
েশৗেলর উপর আসল। েশৗল তখন তঁার ঘের বেস িছেলন এবং
তঁার হােত একটা বশর্া িছল, আর দায়ূদ বীণা বাজািচ্ছেলন।
১০ এমন সময় েশৗল বশর্া িদেয় দায়ূদেক েদয়ােল েগঁেথ েফলবার
েচষ্টা করেলন, িকন্তু িতিন েশৗেলর সামেন েথেক সের েগেলন
বেল বশর্াটা েদয়ােল ঢুেক েগল এবং েসই রােত দায়ূদ পািলেয়
রক্ষা েপেলন। ১১ দায়ূেদর উপর নজর রাখবার জন্য েশৗল তঁার
বাড়ীেত েলাক পািঠেয় িদেলন যােত পেরর িদন সকােল তঁােক
েমের েফলা যায়। িকন্তু দায়ূেদর স্ত্রী মীখল তঁােক সব িকছু
জািনেয় বলেলন, “আজ রােত তুিম যিদ প্রাণ িনেয় না পালাও
তেব কালই তুিম মারা পড়েব।” ১২ আর মীখল দায়ূদেক জানলা
িদেয় নীেচ নািমেয় িদেলন আর িতিন পািলেয় িগেয় রক্ষা
েপেলন। ১৩ মীখল তখন পািরবািরক েদবমূিতর্ গুেলা িনেয়
িবছানায় রাখেলন এবং িবছানার মাথার িদেক িদেলন ছাগেলর
েলােমর একটা বািলশ; তারপর েসগুেলা কাপড় িদেয় েঢেক
িদেলন। ১৪ দায়ূদেক ধরবার জন্য েশৗল েলাক পাঠােল মীখল
বলেলন, “উিন অসুস্থ।” ১৫ এই খবর শুেন েশৗল দায়ূদেক
েদখবার জন্য েসই েলাকেদরই আবার পাঠােলন এবং বেল
িদেলন, “দায়ূদেক খাট শুদ্ধই িনেয় এস; আিম তােক েমের
েফলব।” ১৬ েলাকগুেলা ঘের ঢুেক িবছানার উপর েসই
েদবমূিতর্ গুেলা এবং িবছানার মাথার িদেক ছাগেলর েলােমর
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বািলশটা েদখেত েপল। ১৭ পের েশৗল মীখলেক বলেলন, “তুিম
েকন এইভােব আমােক ঠকােল? তুিম আমার শত্রুেক েছেড়
েদওয়ােত েস পািলেয় েগেছ।” মীখল তঁােক বলেলন, “িতিন
বেলিছেলন, ‘আমােক েযেত দাও৷ আিম েকন শুধু শুধু েতামােক
খুন করব’?” ১৮ এিদেক দায়ূদ পািলেয় িগেয় প্রাণ বঁাচােলন।
িতিন রামায় শমূেয়েলর কােছ েগেলন এবং েশৗল তঁার উপর যা
যা কেরেছন তা সবই তঁােক জানােলন। এর পর িতিন ও শমূেয়ল
িগেয় নােয়ােত বাস করেত লাগেলন। ১৯ পের েকউ েশৗলেক
বলল, “েদখুন দায়ূদ রামার নােয়ােত আেছন।” ২০ তখন
দায়ূদেক ধের আনবার জন্য িতিন েলাক পািঠেয় িদেলন। েসই
েলােকরা িগেয় েদখল শমূেয়েলর অধীেন একদল ভাববাদী যারা
ভাববানী বেলন। ঈশ্বেরর আত্মা যখন েশৗেলর েলাকেদর
উপেরও আসেলন তখন তারাও ভাববানী বলেত লাগল।
২১ েশৗলেক েসই খবর জানােনা হেল িতিন আরও েলাক
পাঠােলন িকন্তু তারাও িগেয় ভাববানী প্রচার করেত লাগল। পের
েশৗল তৃতীয়বার েলাক পাঠােলন আর তারাও িগেয় ভাববানী
প্রচার করেত লাগল। ২২ েশেষ েশৗল িনেজই রামায় েগেলন এবং
েসখূেত জল জমা কের রাখবার েয বড় জায়গা িছল েসখােন
িগেয় িজজ্ঞাসা করেলন, “শমূেয়ল আর দায়ূদ েকাথায়?”
একজন বলল, “তঁারা রামার নােয়ােত আেছন।” তখন েশৗল
রামার নােয়ােত েগেলন৷ ২৩ আর ঈশ্বেরর আত্মা তঁার উপেরও
এেল িতিন রামার নােয়াত উপিস্থত না হওয়া পযর্ন্ত ভাববাণী
বলেলন। ২৪ আর িতিনও তঁার েপাশাক খুেল েফেল শমূেয়েলর
সামেন ভাববাণী বলেত লাগেলন। িতিন সারা িদন ও সারা রাত
কাপড়-েচাপড় ছাড়াই পেড় রইেলন। েসইজন্যই েলােক বেল,
“েশৗলও িক তেব ভাববাদীেদর মেধ্য একজন?”

দায়ূদ ও েযানাথেনর বনু্ধত্ব৷

পের দায়ূদ রামার নােয়াৎ েথেক পািলেয় েযানাথেনর
কােছ েগেলন এবং তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম

িক কেরিছ? আমার েদাষ িক? েতামার বাবার িবরুেদ্ধ আিম িক
পাপ কেরিছ েয, িতিন আমােক েমের েফলবার েচষ্টা কেরেছন?”
২ েযানাথন বলেলন, “এমন না েহাক, তুিম মরেব না। েদখ,
আমার বাবা আমােক না জািনেয় েছাট-বড় েকান কাজই কেরন
না। তেব এই কথা িতিন আমার কাছ েথেক েকন লুকােবন? এ
হেতই পাের না।” ৩ তােত দায়ূদ আবার িদিব্য কের বলেলন,
“েতামার বাবা খুব ভাল কেরই জােনন েয, আিম েতামার দিৃষ্টেত
অনুগ্রহ েপেয়িছ। তাই হয়েতা িতিন মেন মেন েভেবেছন,
েযানাথনেক এই িবষেয় না জানােনাই ভাল, যিদ েস দঃুখ পায়।
িকন্তু জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য এবং েতামার প্রােণর িদিব্য িদেয়
আিম বলিছ েয, মৃতু্য আমার কাছ েথেক মাত্র এক পা দেূর।”
৪ েযানাথন দায়ূদেক বলেলন, “েতামার প্রাণ যা বলেব আিম
েতামার জন্য তা-ই করব।” ৫ তখন দায়ূদ েযানাথনেক বলেলন,
“েদখ, কাল অমাবস্যার উৎসব। রাজার সেঙ্গ আমার েখেত
বসেতই হেব। িকন্তু তুিম আমােক েযেত দাও। আিম পরশু সন্ধ্যা
পযর্ন্ত মােঠর মেধ্য লুিকেয় থাকব। ৬ যিদ েতামার বাবা আমার
েখঁাজ কেরন তেব তুিম তঁােক বলেব, ‘দায়ূদ ৈবৎেলহেম তার

বাড়ীেত তাড়াতািড় যােব বেল আমার কােছ িমনিত কের
অনুমিত েচেয়িছল, কারণ েসখােন তােদর বংেশর জন্য
বাৎসিরক যজ্ঞ হেচ্ছ।’ ৭ িতিন যিদ বেলন, ‘ভাল,’ তেব েতামার
দাস আিম িনরাপদ; িকন্তু যিদ খুব েরেগ ওেঠন তেব তুিম েজেনা
েয, িতিন আমার ক্ষিত করেবন বেল িঠক কের েরেখেছন। ৮ তাই
তুিম এখন আমার প্রিত িবশ্বস্ত হও, কারণ সদাপ্রভুেক সাক্ষী
েরেখ তুিম আমার সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরছ। আিম যিদ েদাষ
কের থািক তেব তুিম িনেজই আমােক েমের েফল, তুিম েকন
েতামার বাবার কােছ আমােক িনেয় যােব?” ৯ েযানাথন বলেলন,
“তুিম কখনও এমন িচন্তা েকােরা না। যিদ আিম জানেত পাির
েয, আমার বাবা েতামার ক্ষিত করাই িস্থর কেরেছন, তেব
িনশ্চয়ই আিম িক তা েতামােক জানাব না?” ১০ তখন দায়ূদ
বলেলন, “এই ব্যাপাের েতামার বাবা যিদ েতামার সেঙ্গ খারাপ
ব্যবহার কেরন, তেব েক তা আমােক জানােব?” ১১ েযানাথন
বলেলন, “চল, আমরা মােঠ যাই।” এই বেল তঁারা দইুজেন েবর
হেয় একসেঙ্গ মােঠ েগেলন। ১২ তারপর েযানাথন দায়ূদেক
বলেলন, “ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর সদাপ্রভু সাক্ষী, কাল িকম্বা
পরশু এই সমেয় আিম আমার বাবার সেঙ্গ কথা বেল েদখব।
যিদ েতামার পেক্ষ ভাল বুিঝ তেব আিম তখনই েলাক পািঠেয়
েতামােক জানাব। ১৩ যিদ আমার বাবা েতামার ক্ষিত করেত চান
আর আিম েতামােক না জানাই এবং িনরাপেদ েতামােক পািঠেয়
েদবার ব্যবস্থা না কির তেব সদাপ্রভু েযন আমােক শািস্ত েদন
এবং তার েথেকও েবিশ শািস্ত িদন। সদাপ্রভু েযমন আমার
বাবার সেঙ্গ িছেলন েতমিন েতামার সেঙ্গও থাকুন। ১৪ আিম যিদ
েবঁেচ থািক তেব সদাপ্রভু েযমন িবশ্বস্ত েতমিন তুিম আমার প্রিত
িবশ্বস্ত েথেকা। িকন্তু যিদ আিম মারা যাই তেব আমার বংেশর
প্রিতও েকান ত্রুিট কর না ১৫ িচরকাল িবশ্বস্ত েথেকা; এমন িক,
সদাপ্রভু যখন পৃিথবীর বুক েথেক দায়ূেদর প্রিতিট শত্রুেক েশষ
কের েদেবন তখনও িবশ্বস্ত েথেকা।” ১৬ েযানাথন তখন দায়ূদ ও
তঁার বংশধরেদর সেঙ্গ এই বেল চুিক্ত করেলন, “সদাপ্রভু েযন
দায়ূেদর শত্রুেদর উপর প্রিতেশাধ গ্রহণ কেরন।” ১৭ েযানাথন
দায়ূদেক িনেজর মতই ভালবাসেতন বেল িতিন দায়ূদেক িদেয়
তঁার প্রিত দায়ূেদর ভালবাসার শপথ আবার কিরেয় িনেলন।
১৮ পের েযানাথন দায়ূদেক বলেলন, “আগামীকাল অমাবস্যার
উৎসব। েসখােন েতামার আসন খািল থাকেল তুিম েয েনই তা
েচােখ পড়েব। ১৯ তুিম আেগ েযখােন লুিকেয় িছেল পরশু িদন
তাড়াতািড় েসখােন িগেয় এষল নােম বড় পাথরটার কােছ
অেপক্ষা েকােরা। ২০ আিম েযন েকান িকছু লক্ষ্য কের তীর
ছঁুড়িছ এইভােব েসই পাথেরর পােশ িতনেট তীর ছঁুড়ব।
২১ তারপর একটা েছেলেক এই বেল পািঠেয় েদব, ‘যাও,
তীরগুেলা খুঁেজ িনেয় এেসা।’ যিদ আিম তােক বিল, ‘তীরগুেলা
েতামার এিদেক আেছ, িনেয় এস,’ তাহেল তুিম চেল এেসা,
কারণ জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য তুিম িনরাপদ, েতামার েকান ভয়
েনই। ২২ িকন্তু যিদ েছেলিটেক বিল, ‘েতামার ঐিদেক তীরগুেলা
রেয়েছ,’ তাহেল তুিম চেল েযেয়া, বুঝেব সদাপ্রভুই েতামােক
চেল েযেত বলেছন। ২৩ মেন েরেখা, েতামার ও আমার মেধ্য এই
েয চুিক্ত হল সদাপ্রভুই তার িচরকােলর সাক্ষী হেয় রইেলন।”
২৪ এর পর দায়ূদ মােঠ িগেয় লুিকেয় থাকেলন। এিদেক
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অমাবস্যার উৎসব উপিস্থত হেল রাজা অন্যান্য বােরর মত
েদয়ােলর পােশ িনেজর আসেন েখেত বসেলন। ২৫ েযানাথন
উেঠ দঁাড়ােলন েযন অবেনর িগেয় েশৗেলর পােশ বসেত পােরন।
দায়ূেদর আসনটা িকন্তু খািল থাকল। ২৬ েশৗল েসই িদন িকছুই
বলেলন না, কারণ িতিন ভাবেলন, হয়েতা এমন িকছু হেয় েগেছ
যােত দায়ূদ অশুিচ হেয়েছ; িনশ্চয়ই েস শুিচ অবস্থায় েনই।
২৭ পেরর িদন, অথর্াৎ অমাবস্যা-উৎসেবর িদ্বতীয় িদেনও
দায়ূেদর আসনটা খািল পেড় রইল। তখন েশৗল তঁার েছেল
েযানাথনেক িজজ্ঞাসা করেলন, “িযশেয়র েছেল েখেত আেস িন
েকন? কালও আেস িন, আজও আেস িন।” ২৮ েযানাথন উত্তের
বলেলন, “দায়ূদ ৈবৎেলহেম যাবার অনুমিত েচেয় আমােক খুব
িমনিত কেরিছল। ২৯ েস আমােক বেলিছল, ‘দয়া কের আমােক
েযেত দাও; আমােদর বংেশর েলােকেদর একটা যজ্ঞ আেছ এবং
আমার ভাই আমােক েসখােন উপিস্থত থাকেত আেদশ
কেরেছন। যিদ আমার প্রিত েতামার মেন একটু দয়া থােক তেব
আমােক িগেয় আমার ভাইেদর েদেখ আসবার অনুমিত দাও।’
েসইজন্যই েস মহারাজার েভােজ আেস িন।” ৩০ এই কথা শুেন
েশৗল েযানাথেনর উপর েরেগ আগুন হেয় েগেলন। িতিন তঁােক
বলেলন, “ওের িবেদ্রািহনী স্ত্রীেলােকর জারজ সন্তান! আিম িক
জািন না েয, তুই িযশেয়র েছেলর পক্ষ িনেয়িছস্ আর তােত তুই
িনেজর উপর এবং েতার মােয়র উপর লজ্জা েডেক এেনিছস?
৩১ যতিদন িযশেয়র েছেল এই পৃিথবীেত েবঁেচ থাকেব ততিদন
তুই িস্থর থাকিব না, েতার রাজ্যও িস্থর থাকেব না। কােজই
এখনই েলাক পািঠেয় তােক আমার কােছ িনেয় আয়, তােক
মরেতই হেব।” ৩২ েযানাথন তঁার বাবােক বলেলন, “েকন তােক
মরেত হেব? েস িক কেরেছ?” ৩৩ তখন েশৗল েযানাথনেক েমের
েফলার জন্য বশর্া ছঁুড়েলন। এেত েযানাথন বুঝেত পারেলন, তঁার
বাবা দায়ূদেক েমের েফলেবন বেল িঠক কেরেছন। ৩৪ তখন
েযানাথন ভীষণ েরেগ িগেয় েটিবল েছেড় উেঠ েগেলন এবং েসই
িদেনর েভােজ িকছুই েখেলন না। তঁার বাবা দায়ূদেক অপমান
কেরিছেলন বেল তঁার মেন খুব দঃুখ হল। ৩৫ দায়ূেদর সেঙ্গ
েযানাথেনর েয ব্যবস্থা হেয়িছল েসই অনুসাের পরিদন সকােল
েযানাথন েবর হেয় মােঠ েগেলন। তঁার সেঙ্গ একিট েছাট েছেল
িছল। ৩৬ িতিন েছেলিটেক বলেলন, “আিম েয তীর ছঁুড়ব তুিম
েদৗেড় িগেয় তা খুঁেজ আন।” েছেলিট যখন েদৗড়ািচ্ছল তখন
িতিন েছেলিটেক ছািড়েয় সামেনর িদেক তীর ছঁুড়েলন।
৩৭ েযানাথেনর তীরটা েযখােন পেড়িছল েছেলিট েসখােন েগেল
পর িতিন তােক েডেক বলেলন, “েতামার ঐিদেক িক তীর েনই।”
৩৮ তারপর িতিন েচঁিচেয় বলেলন, “িশগ্িগর েদৗেড় যাও, েথেমা
না।” েছেলিট তীর কুিড়েয় িনেয় তার মিনেবর কােছ িফের
আসল। ৩৯ েছেলিট এই সব িবষেয়র িকছুই বুঝল না, বুঝেলন
েকবল েযানাথন আর দায়ূদ। ৪০ এর পর েযানাথন তঁার তীর-
ধনুক েছেলিটর হােত িদেয় বলেলন, “তুিম এগুেলা িনেয় শহের
িফের যাও।” ৪১ েছেলিট চেল েগেল পর দায়ূদ েসই পাথরটার
দিক্ষণ িদক েথেক উেঠ আসেলন। িতিন েযানাথেনর সামেন
মািটেত মাথা েঠিকেয় িতনবার তঁােক প্রণাম করেলন। তারপর
তঁারা এেক অন্যেক চুম্বন কের কঁাদেত লাগেলন, তেব দায়ূদই
েবশী কঁাদেলন। ৪২ পের েযানাথন দায়ূদেক বলেলন, “তুিম

িনভর্ েয় চেল যাও, কারণ আমরা সদাপ্রভুর নাম কের এেক
অেন্যর কােছ শপথ কের বেলিছ, ‘সদাপ্রভু েতামার ও আমার
মেধ্য এবং েতামার ও আমার বংশধরেদর মেধ্য িচরকাল সাক্ষী
থাকেবন’।” পের িতিন চেলেগেলন আর েযানাথন শহের িফের
েগেলন।

েনাব, গাৎ ও অদ্দলুেম দায়ূদ পািলেয় েগেলন৷

পের দায়ূদ েনােব অহীেমলক যাজেকর কােছ
েগেলন; আর অহীেমলক কঁাপেত কঁাপেত এেস

দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেলন ও তঁােক বলেলন, “আপিন একা
েকন? আপনার সেঙ্গ েকউ েনই েকন?” ২ দায়ূদ অহীেমলক
যাজকেক বলেলন, “রাজা একিট কােজর দািয়ত্ব িদেয় আমােক
বেলেছন, আিম েতামােক েয কােজ পাঠালাম ও যা আেদশ
করলাম, তার িকছু েযন েকউ না জােন আর; আিম িনেজর সঙ্গী
যুবকেদরেক ওই জায়গায় আসেত বেলিছ৷ ৩ এখন আপনার
কােছ িক আেছ? পঁাচটা রুিট িকংবা যা থােক, আমার হােত
িদন৷” ৪ যাজক দায়ূদেক উত্তর িদেলন, “আমার কােছ সাধারণ
রুিট েনই, শুধুমাত্র পিবত্র রুিট আেছ-যিদ েসই যুবেকরা শুধু
স্ত্রীর েথেক আলাদা হেয় থােক৷” ৫ দায়ূদ যাজকেক উত্তর
িদেলন, “সিত্যই িতন িদন আমােদর েথেক স্ত্রীরা আলাদা আেছ;
আিম যখন েবিরেয় আিস, তখন যাত্রা সাধারণ হেলও যুবকেদর
পাত্রগুিল পিবত্র িছল; তাই আজ তােদর পাত্রগুিল আরও কত
না পিবত্র৷” ৬ তখন যাজক তঁােক পিবত্র রুিট িদেলন; কারণ
েসখােন অন্য রুিট িছল না, েকবল ওটা তুেল েনবার িদেন েসকা
রুিট রাখবার জন্য েয দশর্ন-রুিট সদাপ্রভুর সামেন েথেক সিরেয়
রাখা হেয়িছল, েসটাই শুধু িছল৷ ৭ েসই িদন েশৗেলর দােসেদর
মেধ্য ইেদামীয় েদােয়গ নােম একজন সদাপ্রভুর সামেন আবদ্ধ
হেয় েসখােন িছল, েস েশৗেলর প্রধান পশুপালক৷ ৮ পের দায়ূদ
অহীেমলকেক বলেলন, “এখােন আপনার কােছ বশর্া িকংবা
তেলায়ার েনই? কারণ রাজকােজর তাড়াতািড়েত আিম িনেজর
তেলায়ার বা অস্ত্র সেঙ্গ আিন িন৷” ৯ যাজক বলেলন, “এলা
উপত্যকায় আপিন যােক হত্যা কেরিছেলন, েসই পেলষ্টীয়
গিলয়ােতর তেলায়ার আেছ; েদখুন, এেফােদর িপছন িদেক
এখােন কাপেড় জড়ান আেছ; এটা যিদ িনেত চান, িনন, কারণ,
এটা ছাড়া আর েকান তেরায়াল এখােন েনই৷” দায়ূদ বলেলন,
“েসটার মত আর েনই; েসটাই আমােক িদন৷” ১০ পের দায়ূদ
উেঠ েসিদন েশৗেলর ভেয় পািলেয় গােতর রাজা আখীেশর কােছ
েগেলন। ১১ তােত আখীেশর দােসরা তঁােক বলল, “এ ব্যিক্ত িক
েদেশর রাজা দায়ূদ না? েলােকরা িক নাচেত নাচেত ওঁর িবষেয়
িনেজরা গান কের বেল িন, ‘েশৗল হত্যা করেলন হাজার হাজার
আর দায়ূদ হত্যা করেলন অযুত অযুত’?” ১২ আর দায়ূদ েস
কথা মেন রাখেলন এবং গােতর রাজা আখীেশর েথেক খুব ভীত
হেলন৷ ১৩ আর িতিন তােদর সামেন তঁার আচরণ পিরবতর্ ন
করেলন; িতিন তােদর কােছ পাগেলর মত ব্যবহার করেতন,
ফটেকর দরজা আঁচড়ােতন, িনেজর দািড়র উপের লালা ঝরেত
িদেতন৷ ১৪ তখন আখীশ িনেজর দাসেদরেক বলেলন, “েদখ,
েতামরা েদখেত পাচ্ছ, এ পাগল; তেব এেক আমার কােছ
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আনেল েকন? ১৫ আমার িক পাগেলর অভাব আেছ েয, েতামরা
এেক আমার কােছ পাগলািম করেত এেনছ? এ িক আমার
বািড়েত আসেব?”

পের দায়ূদ েসখান েথেক িগেয় অদলু্লম গুহােত
পািলেয় েগেলন; আর তঁার ভাইরা ও তঁার বাবার

বািড়র সবাই তা শুেন েসখােন তঁার কােছ চেল েগল৷ ২ আর
পীিড়ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট সব েলাক তঁার কােছ জেড়া হল, আর
িতিন তােদর েসনাপিত হেলন; এভােব প্রায় চারেশা েলাক তঁার
সঙ্গী হল৷ ৩ পের দায়ূদ েসখান েথেক েমায়ােবর িমস্পীেত িগেয়
েমায়াব-রাজােক বলেলন, “অনুেরাধ কির, ঈশ্বর আমার প্রিত
িক করেবন, তা যতক্ষণ পযর্ন্ত আিম জানেত না পাির ততক্ষণ
আমার বাবা-মা এেস আপনােদর কােছ থাকুন৷” ৪ পের িতিন
তঁােদরেক েমায়াব রাজার সামেন আনেলন; আর যতিদন দায়ূদ
েসই দগুর্ম জায়গায় থাকেলন, ততিদন তঁারা ঐ রাজার সেঙ্গ
থাকেলন৷ ৫ পের গাদ ভাববাদী দায়ূদেক বলেলন, “তুিম আর
এই দগুর্ম জায়গায় েথেকা না, িযহূদা েদেশ চেল যাও৷” তখন
দায়ূদ েহরত বেন িগেয় উপিস্থত হেলন৷

েশৗেলর আেদেশ যাজকেদর বধ

৬ পের েশৗল শুনেত েপেলন েয, দায়ূেদর ও তঁার সঙ্গীেদর
েখঁাজ পাওয়া েগেছ৷ েসই সমেয় েশৗল বশর্া হােত িগিবয়ায়,
রামার কােছর ঝাউ গােছর িনেচ বেস িছেলন এবং তঁার
চািরিদেক তঁার সমস্ত দাস দঁািড়েয়িছল৷ ৭ তখন েশৗল িনেজর
চারিদেক দঁািড়েয় থাকা দাসেদরেক বলেলন, “েহ িবন্যামীনীেয়রা
েশান৷ িযশেয়র েছেল িক েতামােদর সবাইেক েক্ষত ও আঙুেরর
বাগান েদেব? েস িক েতামােদর সকলেকই সহস্রপিত ও শতপিত
করেব? ৮ এই জন্য েতামরা সবাই িক আমার িবরুেদ্ধ মতলব
কেরছ? িযশেয়র েছেলর সেঙ্গ আমার েছেল েয িনয়ম কেরেছ,
তা েকউ আমােক বেল িন এবং আমার েছেল আজেকর মত
আমার িবরুেদ্ধ ঘঁািট বসাবার জন্য আমার দাসেক েয উসেক
িদেয়েছ, তােতও েতামােদর মেধ্য েকউ আমার জন্য দঃুিখত হও
িন বা আমােক তা বল িন৷” ৯ তখন ইেদামীয় েদােয়গ-েয েশৗেলর
দাসেদর কােছ দঁািড়েয়িছল-েস উত্তর িদল, “আিম েনােব
অহীটূেবর েছেল অহীেমলেকর কােছ িযশেয়র েছেলেক েযেত
েদেখিছলাম৷ ১০ েসই ব্যিক্ত তার জন্য সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা
কেরিছল ও তােক খাবার িদেয়িছল এবং পেলষ্টীয় গিলয়ােতর
তেলায়ার তােক িদেয়িছল?” ১১ তখন রাজা েলাক পািঠেয়
অহীটূেবর েছেল অহীেমলক যাজকেক ও তঁার বাবার সমস্ত
বংশেক, েনােব বসবাসকারী সমস্ত যাজকেক ডাকেলন; আর
তঁারা সবাই রাজার কােছ আসেলন৷ ১২ তখন েশৗল বলেলন,
“েহ অহীটূেবর েছেল, েশান৷” িতিন উত্তর িদেলন, “েহ আমার
প্রভু, েদখুন, এই আিম৷” ১৩ েশৗল তঁােক বলেলন, “তুিম ও
িযশেয়র েছেল আমার িবরুেদ্ধ েকন মতলব করেল? েস েযন
আজেকর মত আমার িবরুেদ্ধ উেঠ ঘঁািট বসায়, েসই জন্য তুিম
তােক রুিট ও তেলায়াল িদেয়ছ এবং তার জন্য ঈশ্বেরর কােছ
িজজ্ঞাসা কেরছ৷” ১৪ অহীেমলক রাজােক উত্তর িদেলন,
“আপনার সব দােসর মেধ্য েক দায়ূেদর মেতা িবশ্বস্ত? িতিন েতা
মহারােজর জামাই, আপনার লুকােনা পরামশর্ জানবার

অিধকারী ও আপনার বািড়েত সম্মানীয়৷ ১৫ আিম িক এই প্রথম
বার তঁার জন্য ঈশ্বেরর কােছ িজজ্ঞাসা কেরিছ? কখনই নয়;
মহারাজ আপনার এই দাসেক ও আমার সমস্ত বাবার বংশেক
েদাষ েদেবন না, কারণ আপনার দাস এ িবষেয়র কম িকংবা
েবিশ িকছুই জােন না৷” ১৬ িকন্তু রাজা বলেলন, “েহ অহীেমলক,
েতামােক ও েতামার সব বাবার বংশেক মরেত হেব৷” ১৭ তখন
রাজা িনেজর চারপােশ দঁািড়েয় থাকা পদািতক ৈসন্যেদর
বলেলন, “েতামরা িফের দঁাড়াও, সদাপ্রভুর এই যাজকেদরেক
হত্যা কর; কারণ এরাও দায়ূেদর সাহায্য কের এবং তার
পালােনার কথা েজেনও আমােক েশানায় িন৷” সদাপ্রভুর
যাজকেদরেক আক্রমণ করবার জন্য হাত তুলেত রাজার
দােসরা রািজ হল না৷ ১৮ পের রাজা েদােয়গেক বলেলন, “তুিম
িফের িগেয় এই যাজকেদরেক আক্রমণ কর৷” তখন ইেদামীয়
েদােয়গ িফের দঁাড়াল ও যাজকেদরেক আক্রমণ কের েস িদেন
মসীনা-সুেতার এেফাদ পরা পঁচাশী জনেক হত্যা করল৷ ১৯ পের
েস তেলায়ার িদেয় যাজকেদর েনাব নগের আঘাত করল; েস স্ত্রী,
পুরুষ, েছাট েছেল-েমেয় ও দধু খাওয়া িশশু এবং গরু, গাধা ও
েভড়া সব তেরায়াল িদেয় হত্যা করল৷ ২০ ঐ সমেয় অহীটূেবর
েছেল অহীেমলেকর একমাত্র েছেল রক্ষা েপেলন; তঁার নাম
অিবয়াথর; িতিন দায়ূেদর কােছ পািলেয় েগেলন৷ ২১ অিবয়াথর
দায়ূদেক এই খবর িদেলন েয, েশৗল সদাপ্রভুর যাজকেদরেক
হত্যা কেরেছন৷ ২২ দায়ূদ অিবয়াথরেক বলেলন, “ইেদামীয়
েদােয়গ েসখােন থাকােত আিম েসিদনই বুেঝিছলাম েয, েস
িনশ্চয়ই েশৗলেক খবর েদেব৷ আিমই েতামার বাবার বংেশর সব
েলােকর হত্যার কারণ৷ ২৩ তুিম আমার সেঙ্গ থাক, ভয় েপও না৷
কারণ েয আমােক হত্যা করার েচষ্টা কের, েসই েতামােক হত্যা
করার েচষ্টা করেছ৷ িকন্তু আমার সেঙ্গ তুিম িনরাপেদ থাকেব৷”

দায়ূেদর প্রিত েশৗেলর তাড়না ও েশৗেলর প্রিত
দায়ূেদর দয়া৷

আর েলােকরা দায়ূদেক এই খবর িদল, “েদখ,
পেলষ্টীয়রা িকয়ীলার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ, আর সবার

খামার েথেক শস্য লুট করেছ৷” ২ তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ
িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক িগেয় ঐ পেলষ্টীয়েদরেক আঘাত
করব?” সদাপ্রভু দায়ূদেক বলেলন, “যাও, েসই পেলষ্টীয়েদরেক
আঘাত কর ও িকয়ীলা রক্ষা কর৷” ৩ দায়ূেদর েলােকরা তঁােক
বলল, “েদখুন, আমােদর এই িযহূদা েদেশ থাকাই ভেয়র িবষয়;
তেব িকয়ীলােত পেলষ্টীয় ৈসন্যেদর িবরুেদ্ধ যাওয়া আরও কত
না ভেয়র িবষয়?” ৪ তখন দায়ূদ পুনরায় সদাপ্রভুর কােছ
িজজ্ঞাসা করেলন; আর সদাপ্রভু উত্তর িদেলন, “ওঠ, িকয়ীলােত
যাও, কারণ আিম পেলষ্টীয়েদরেক েতামার হােত সমপর্ণ করব৷”
৫ তখন দায়ূদ ও তঁার েলােকরা িকয়ীলােত েগেলন এবং
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের তােদর পশুেদরেক িনেয় আসেলন
আর তােদরেক হত্যা করেলন; এইভােব দায়ূদ িকয়ীলা-
িনবাসীেদরেক রক্ষা করেলন৷ ৬ অহীেমলেকর েছেল অিবয়াথর
যখন িকয়ীলােত দায়ূেদর কােছ পািলেয় যায়, তখন িতিন এক
এেফাদ হােত কের এেসিছেলন৷ ৭ পের দায়ূদ িকয়ীলােত
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এেসেছ, এই খবর েপেয় েশৗল বলেলন, “ঈশ্বর তােক আমার
হােত সমপর্ণ কেরেছন, কারণ ফটক ও িখলযুক্ত নগের প্রেবশ
করােত েস আবদ্ধ হেয়েছ৷” ৮ পের দায়ূদেক ও তার
েলাকেদরেক আটকাবার জন্য েশৗল যুেদ্ধর জন্য িকয়ীলােত
যাবার জন্য সব েলাকেক ডাকেলন৷ ৯ দায়ূদ জানেত পারেলন
েয, েশৗল তঁার িবরুেদ্ধ খারাপ পিরকল্পনা করেছন, তাই িতিন
অিবয়াথর যাজকেক বলেলন, “এখােন এেফাদ আন৷” ১০ পের
দায়ূদ বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েশৗল িকয়ীলােত
এেস আমার জন্য এই নগর িবনষ্ট করার েচষ্টা করেছন, েতামার
দাস আিম এটা শুনলাম৷ ১১ িকয়ীলার িনবাসীরা িক তঁার হােত
আমােক সমপর্ণ করেব? েতামার দাস আিম েযমন শুনলাম, েস
রকম েশৗল িক আসেবন? েহ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রাথর্না
কির, েতামার দাসেক তা বল৷” ১২ সদাপ্রভু বলেলন, “েস
আসেব৷” দায়ূদ িজজ্ঞাসা করেলন, “িকয়ীলার িনবাসীরা িক
আমােক ও আমার েলাকেদরেক েশৗেলর হােত সমপর্ণ করেব?”
সদাপ্রভু বলেলন, “সমপর্ণ করেব৷” ১৩ তখন দায়ূদ ও তঁার
েলােকরা, প্রায় ছেশা েলাক, উেঠ িকয়ীলা েথেক েবিরেয় িগেয়
েযখােন েযেত পারেলন, েগেলন; আর েশৗলেক যখন বলা হল
েয, দায়ূদ িকয়ীলা েথেক পািলেয় েগেছ, তখন িতিন যাওয়া
থািমেয় িদেলন; ১৪ পের দায়ূদ মরুভূিমেত নানা সুরিক্ষত
জায়গায় বাস করেলন, সীফ মরুভূিমর পাহাড়ী এলাকায়
থাকেলন৷ আর েশৗল প্রিতিদন তঁার েখঁাজ করেলন, িকন্তু ঈশ্বর
তঁার হােত তঁােক সমপর্ণ করেলন না৷ ১৫ আর দায়ূদ েদখেলন েয,
েশৗল আমােক হত্যা করার জন্য েবিরেয় এেসেছন৷ তখন দায়ূদ
সীফ মরুভূিমর বেন িছেলন৷ ১৬ আর েশৗেলর েছেল েযানাথন
উেঠ বেন দায়ূেদর কােছ িগেয় ঈশ্বের তঁার হাত সবল করেলন৷
১৭ আর িতিন তঁােক বলেলন, “ভয় কর না, আমার বাবা েশৗল
েতামােক খুঁেজ পােব না, আর তুিম ইস্রােয়েলর উপের রাজা হেব
এবং আিম েতামার পােশ থাকব, এটা আমার বাবা েশৗলও
জােনন৷” ১৮ পের তঁারা দজুন সদাপ্রভুর সামেন িনয়ম ৈতরী
করেলন৷ আর দায়ূদ বেন থাকেলন; িকন্তু েযানাথন বািড়
েগেলন৷ ১৯ পের সীফীেয়রা িগিবয়ােত েশৗেলর কােছ িগেয়
বলল, “দায়ূদ িক আমােদর কােছর মরুভূিমর দিক্ষেণ িদেক
হখীলা পাহােড়র বেন েকান সুরিক্ষত জায়গায় লুিকেয় েনই?
২০ অতএব েহ রাজা! েনেম আসবার জন্য আপনার মেন যত
ইচ্ছা আেছ, েসই অনুসাের েনেম আসুন; রাজার হােত তােক
সমপর্ণ করা আমােদর কাজ৷” ২১ েশৗল বলেলন, “েতামরা
সদাপ্রভুর আশীবর্াদ প্রাপ্ত হও, কারণ েতামরা আমার প্রিত দয়া
করেল৷ ২২ েতামরা যাও, আরও েখঁাজ নাও, জােনা, েদেখ নাও,
তার পা রাখবার জায়গা েকাথায়? আর েসখােন তােক েক
েদেখেছ? কারণ েদখ, েলােক আমােক বেলেছ, ‘েস খুব বুিদ্ধর
সেঙ্গ চেল৷’ ২৩ অতএব েয সমস্ত েগাপন জায়গায় েস লুিকেয়
থােক, তার েকান জায়গায় েস আেছ, তা েদখ, লক্ষ্য কর, পের
আমার কােছ আবার সিঠক খবর িনেয় এস, আসেল আিম
েতামােদর সেঙ্গ যাব; েস যিদ েদেশ থােক, তেব আিম িযহূদার
সমস্ত হাজােরর মেধ্য তার সন্ধান করব৷” ২৪ তােত তারা উেঠ
েশৗেলর আেগ সীেফ েগল; িকন্তু দায়ূদ ও তঁার েলােকরা
মরুভূিমর দিক্ষেণ অরাবায়, মােয়ান প্রান্তের, িছেলন৷ ২৫ পের

েশৗল ও তঁার েলােকরা তঁার েখঁােজ েগেলন, আর েলােকরা
দায়ূদেক তার খবর িদেল িতিন ৈশেল েনেম এেলন এবং মােয়ান
প্রান্তের থাকেলন৷ তা শুেন েশৗল মােয়ান মরুভূিমেত দায়ূেদর
িপছেন তাড়া করেত েগেলন৷ ২৬ আর েশৗল পবর্েতর এক পােশ্বর্
েগেলন এবং দায়ূদ ও তঁার েলােকরা পবর্েতর অন্য পােশ্বর্ েগেলন৷
আর দায়ূদ েশৗেলর ভেয় অন্য জায়গায় যাবার জন্য দ্রুত এিগেয়
েগেলন; কারণ তঁােক ও তঁার েলাকেদরেক ধরবার জন্য েশৗল
িনেজর েলাকেদর সেঙ্গ তঁােক িঘের েফেলিছেলন৷ ২৭ িকন্তু
একজন দতূ েশৗেলর কােছ এস বলল, “আপিন শীঘ্র আসুন,
কারণ পেলষ্টীয়রা েদশ আক্রমণ কেরেছ৷” ২৮ তখন েশৗল
দায়ূেদর িপছেন তাড়া করা বন্ধ কের িফের িগেয় পেলষ্টীয়েদর
িবরুেদ্ধ েগেলন৷ এই জন্য েসই জায়গার নাম েসলা-হম্মলেকাৎ
[রক্ষা ৈশল] হল৷ ২৯ পের দায়ূদ েসখান েথেক উেঠ িগেয় ঐন-
গদীস্থ নানা সুরিক্ষত জায়গায় বাস করেলন৷

পের েশৗল পেলষ্টীয়েদর আর তাড়া না কের িফের
এেল েলােক তঁােক এই খবর িদল, “েদখুন, দায়ূদ

ঐন-গদীর উপত্যকায় আেছ৷” ২ তােত েশৗল সমস্ত ইস্রােয়ল
েথেক িনবর্ািচত িতন হাজার েলাক িনেয় বন্য ছাগেলর ৈশেলর
উপের দায়ূেদর ও তঁার েলাকেদর েখঁােজ েগেলন৷ ৩ পেথর মেধ্য
িতিন েমষবাথােন উপিস্থত হেলন; েসখােন এক গুহা িছল; আর
েশৗল পা ঢাকবার জন্য তার মেধ্য প্রেবশ করেলন; িকন্তু দায়ূদ ও
তঁার েলােকরা েসই গুহার একদম েভতের বেসিছেলন৷ ৪ তখন
দায়ূেদর েলােকরা তঁােক বলল, “েদখুন, এ েসই িদন, েয িদেনর
কথা সদাপ্রভু আপনােক বেলেছন, েদখ, আিমই েতামার শত্রুেক
েতামার হােত সমপর্ণ করব, তখন তুিম তার প্রিত যা ভােলা
বুঝেব, তাই করেব৷” তােত দায়ূদ উেঠ চুিপচুিপ েশৗেলর
কাপেড়র সামেনর অংশ েকেট িনেলন৷ ৫ তারপের, েশৗেলর
কাপেড়র অংশ কাটােত দায়ূেদর হৃদয় ধুকধুক করেত লাগল;
৬ আর িতিন িনেজর েলাকেদরেক বলেলন, “আমার প্রভুর প্রিত,
সদাপ্রভুর অিভিষেক্তর প্রিত এমন কাজ করেত, তঁার িবরুেদ্ধ
আমার হাত তুলেত সদাপ্রভু আমােক না িদন; কারণ িতিন
সদাপ্রভুর অিভিষক্ত৷” ৭ এইরকম কথা বেল দায়ূদ িনেজর
েলাকেদরেক শাসন করেলন, েশৗেলর িবরুেদ্ধ েযেত িদেলন না৷
পের েশৗল উেঠ গুহা েথেক েবিরেয় িগেয় িনেজর পেথ চলেলন৷
৮ তারপের দায়ূদও উেঠ গুহা েথেক েবিরেয় এেলন এবং
েশৗলেক িপছন েথেক েডেক বলেলন, “েহ আমার প্রভু
মহারাজ,” আর েশৗল িপছেনর িদেক তাকােল দায়ূদ ভূিমেত
মাথা িনচু কের প্রণাম করেলন৷ ৯ আর দায়ূদ েশৗলেক বলেলন,
“মানুেষর এমন কথা আপিন েকন েশােনন েয, ‘েদখুন, দায়ূদ
আপনার ক্ষিত করার েচষ্টা করেছ?’ ১০ েদখুন, আপিন আজ
িনেজর েচােখ েদখেছন, আজ এই গুহার মেধ্য সদাপ্রভু
আপনােক আমার হােত সমপর্ণ কেরিছেলন এবং েকউ
আপনােক হত্যা করবার পরামশর্ িদেয়িছল, িকন্তু আপনার
উপের মমতা হল, আিম বললাম, ‘আমার প্রভুর িবরুেদ্ধ হাত
তুলব না, কারণ িতিন সদাপ্রভুর অিভিষক্ত৷’ ১১ আর েহ আমার
িপতা, েদখুন; হঁ্যা, আমার হােত আপনার কাপেড়র এই অংশ
েদখুন; কারণ আিম আপনার কাপেড়র সামেনর অংশ েকেট
িনেয়িছ, তবুও আপনােক হত্যা কির িন, এেত আপিন িবচার
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কের েদখেবন, আিম িহংসায় িক অধেমর্ হাত তুিল না এবং
আপনার িবরুেদ্ধ পাপ কির িন; তবুও আপিন আমার প্রাণ েকেড়
েনবার জন্য [িশকার] মৃগয়া করেছন৷ ১২ সদাপ্রভু আমার ও
আপনার মেধ্য িবচার করেবন, আপনার করা অন্যায় েথেক
আমােক উদ্ধার করেবন, িকন্তু আমার হাত আপনার িবরুেদ্ধ
উঠেব না৷ ১৩ প্রাচীনেদর প্রবােদ বেল, ‘দষু্টেদর েথেকই দষু্টতা
জন্মায়,’ িকন্তু আমার হাত আপনার িবরুদ্ধ হেব না৷
১৪ ইস্রােয়েলর রাজা কার িপছেন েবিরেয় এেসেছন? আপিন
কার িপছেন িপছেন তাড়া করেছন? একটা মৃত কুকুেরর িপছেন,
একটা মািছর িপছেন৷ ১৫ িকন্তু সদাপ্রভু িবচারকতর্ া হন, িতিন
আমার ও আপনার মেধ্য িবচার করুন; আর িতিন দিৃষ্টপাত কের
আমার িববাদ েশষ করুন এবং আপনার হাত েথেক আমােক
রক্ষা করুন৷” ১৬ দায়ূদ েশৗেলর কােছ এই সব কথা েশষ করেল
েশৗল িজজ্ঞাসা কিরেলন, “েহ আমার সন্তান দায়ূদ, এ িক
েতামার স্বর?” আর েশৗল খুব েজাের কঁাদেলন৷ ১৭ পের িতিন
দায়ূদেক বলেলন, “আমার েথেক তুিম ধািমর্ক, কারণ তুিম
আমার উপকার কেরছ, িকন্তু আিম েতামার অপকার কেরিছ৷
১৮ তুিম আমার প্রিত েকমন ভােলা ব্যবহার কের আসছ, তা
আজ েদখােল; সদাপ্রভু আমােক েতামার হােত সমপর্ণ করেলও
তুিম আমােক হত্যা করিন৷ ১৯ মানুষ িনেজর শত্রুেক েপেল িক
তােক ভােলার পেথ েছেড় েদয়? আজ তুিম আমার প্রিত যা
করেল, তার প্রিতেশােধ সদাপ্রভু েতামার মঙ্গল করুন৷ ২০ এখন
েদখ, আিম জািন, তুিম অবশ্যই রাজা হেব, আর ইস্রােয়েলর
রাজ্য েতামার হােত িস্থর থাকেব৷ ২১ অতএব এখন সদাপ্রভুর
নােম আমার কােছ িদিব্য কর েয, তুিম আমার পের আমার বংশ
িবনাশ করেব না ও আমার বাবার বংশ েথেক আমার নাম েলাপ
করেব না৷” ২২ তখন দায়ূদ েশৗেলর কােছ িদিব্য করেলন৷ পের
েশৗল বািড় চেল েগেলন, িকন্তু দায়ূদ ও তঁার েলােকরা সুরিক্ষত
জায়গায় উেঠ েগেলন৷

শমূেয়েলর মৃতু্য৷ নাবেলর িববরণ৷

পের শমূেয়েলর মৃতু্য হল এবং সমস্ত ইস্রােয়ল জেড়া
হেয় তঁার জন্য েশাক করল, আর রামায় তঁার বািড়েত

তঁার কবর িদল৷ পের দায়ূদ উেঠ পারণ মরুভূিমেত চেল েগেলন৷
২ েসই সমেয় মােয়ােন এক েলাক িছল, কিমর্েল তার িবষয়
সম্পিত্ত িছল; েস খুব বড় মানুষ; তার িতন হাজার েভড়া ও এক
হাজার ছাগী িছল৷ েসই েলাক কিমর্েল িনেজর েভড়ােদর েলাম
কাটিছল৷ ৩ েসই েলাকিটর নাম নাবল ও তার স্ত্রীর নাম অবীগল;
ঐ স্ত্রী বুিদ্ধমিত ও সুন্দরী, িকন্তু ঐ েলাকিট কিঠন ও দষু্ট িছল;
েস কােলব বংেশর সন্তান৷ ৪ আর নাবল িনেজর েভড়ােদর েলাম
কাটেছ, দায়ূদ মরুভূিমেত এই কথা শুনেলন৷ ৫ পের দায়ূদ
দশজন যুবকেক পাঠােলন; দায়ূদ েসই যুবকেদরেক বলেলন,
“েতামরা কিমর্েল উেঠ নাবেলর কােছ যাও এবং আমার নােম
তােক অিভবাদন কর; ৬ আর তােক এই কথা বল, ‘িচরজীবী
হন; আপনার ভােলা, আপনার বািড়র ভােলা ও আপনার
সবিকছুর ভােলা েহাক৷ ৭ আিম শুনেত েপলাম েয, আপনার
কােছ েলামেছদনকারীরা আেছ; ইিতমেধ্য আপনার

েমষপালকরা আমােদর সেঙ্গ িছল, আমরা তােদর অপকার কির
িন এবং যতিদন তারা কিমর্েল িছল, ততিদন তােদর িকছুই
হারায়ও িন৷ ৮ আপনার যুবকেদরেক িজজ্ঞাসা করুন, তারা
আপনােক বলেব; অতএব এই যুবকেদর প্রিত আপিন করুণার
েচােখ েদখুন, কারণ আমরা শুভ িদেন আসলাম৷ অনুেরাধ কির,
িনেজর দাসেদরেক ও িনেজর েছেল দায়ূদেক, যা আপনার হােত
ওেঠ, দান করুন’৷” ৯ তখন দায়ূেদর যুবকরা িগেয় দায়ূেদর নাম
কের নাবলেক েসই সব কথা বলল, পের তারা চুপ কের থাকল৷
১০ নাবল উত্তর িদেয় দায়ূেদর দাসেদরেক বলল, “দায়ূদ েক?
িযশেয়র েছেল েক? এই সমেয় অেনক দাস িনেজর প্রভুর েথেক
আলাদা হেয় ঘুরেছ৷ ১১ আিম িক িনেজর রুিট, জল ও িনেজর
েভড়ার েলাম েছদনকারীেদর জন্য েয সব পশু েমেরিছ, তােদর
মাংস িনেয় অজানা েকাথাকার েলাকেদরেক েদব?” ১২ তখন
দায়ূেদর যুবকরা মুখ িফিরেয় িনেজেদর পেথ চেল আসল এবং
তঁার কােছ িফের এেস ঐ সমস্ত কথা তঁােক বলল৷ ১৩ তখন
দায়ূদ িনেজর েলাকেদরেক বলেলন, “েতামরা প্রেত্যক জন
তেলায়ার বঁাধ৷” প্রেত্যেক িনেজেদর তেলায়ার বঁাধল এবং
দায়ূদও িনেজর তেলায়ার বঁাধেলন৷ পের দায়ূেদর সেঙ্গ প্রায়
চারেশা েলাক েগল এবং িজিনসপত্র রক্ষার জন্য দেুশা েলাক
থাকেলা৷ ১৪ এরমেধ্য যুবকেদর একজন নাবেলর স্ত্রী অবীগলেক
খবর িদেয় বলল, “েদখুন, দায়ূদ আমােদর কতর্ ােক অিভবাদন
করেত মরুভূিম েথেক দতূেদরেক পািঠেয়িছেলন, আর িতিন
তােদরেক অপমান করেলন৷ ১৫ িকন্তু েসই েলােকরা আমােদর
জন্য খুব ভালই িছল; যখন আমরা মােঠ িছলাম, তখন যতক্ষণ
তােদর সেঙ্গ িছলাম, ততক্ষণ আমােদর ক্ষিত হয়িন, িকছুই
হারায়ও িন৷ ১৬ আমরা যতিদন তােদর কােছ েথেক েভড়া রক্ষা
করিছলাম, তারা িদনরাত আমােদর চারিদেক প্রাচীেরর মত
িছল৷ ১৭ অতএব এখন আপনার িক করা উিচত, েসটা িবচার
কের বুঝুন, কারণ আমােদর কতর্ ার ও তঁার সমস্ত বংেশর ক্ষিত
িনিশ্চত; িকন্তু িতিন এমন অধািমর্ক েয, তঁােক েকান কথা বলেত
পারা যায় না৷” ১৮ তখন অবীগল তাড়াতািড় দেুশা রুিট, দ ুকুপা
আঙুেরর রস, পঁাচটা ৈতরী েভড়া, পঁাচ কাঠা ভাজা দানাশস্য,
একেশা েগাছা শুকেনা আঙুরফল ও দেুশা ডুমুর-চাক িনেয়
গাধার উপের চাপাল৷ ১৯ আর েস িনেজর চাকরেদরেক বলল,
“েতামরা আমার আেগ চল, েদখ, আিম েতামােদর িপছেন
যািচ্ছ৷” িকন্তু েস তার স্বামী নাবলেক তা জানাল না৷ ২০ পের েস
গাধােত চেড় পবর্েতর িভতরিদক িদেয় েনেম যািচ্ছল, এরমেধ্য
েদখ, দায়ূদ িনেজর েলাকেদর সেঙ্গ তার সামেন েনেম আসেলন,
তােত তার সেঙ্গ তঁােদর েদখা হল৷ ২১ দায়ূদ বেলিছেলন,
“মরুভূিমেত অবিস্থত ওর সব িজিনস আিম বৃথাই রক্ষা কেরিছ,
ওর সব িজিনেসর মেধ্য িকছুই হারায় িন; আর েস উপকােরর
বদেল আমার অপকার কেরেছ৷ ২২ যিদ আিম ওর সম্পকর্ীয়
পুরুষেদর মেধ্য এক জনেকও রাত সকাল হওয়া পযর্ন্ত অবিশষ্ট
রািখ, তেব ঈশ্বর দায়ূেদর শত্রুেদর প্রিত েসইরকম ও তার
েথেকও েবিশ শািস্ত িদন৷” ২৩ পের অবীগল দায়ূদেক েদখার
সেঙ্গ সেঙ্গ তাড়াতািড় গাধা েথেক েনেম দায়ূেদর সামেন উপুড়
হেয় পের ভূিমেত প্রণাম করেলন৷ ২৪ আর তঁার পােয় পেড়
বলেলন, “েহ আমার প্রভু, আমার উপের, আমারই উপের এই
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অপরাধ পড়ুক৷ অনুেরাধ কির, আপনার দাসীেক আপনার কােছ
কথা বলবার অনুমিত িদন; আর আপিন আপনার দাসীর কথা
শুনুন৷ ২৫ অনুেরাধ কির, আমার প্রভু েসই অধািমর্কেক অথর্াৎ
নাবালেক গণনার মেধ্য ধরেবন না; তার েযমন নাম, েসও েতমন৷
তার নাম নাবল [মূখর্], তার মেনর মেধ্য মূখর্তা৷ িকন্তু আপনার
এই দাসী আিম আমার প্রভুর পাঠােনা যুবকেদরেক েদিখ িন৷
২৬ অতএব েহ আমার প্রভু, জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য ও আপনার
জীিবত প্রােণর িদিব্য, সদাপ্রভুই আপনােক রক্তপােত জিড়েয়
পড়েত ও িনেজর হােত প্রিতেশাধ িনেত বারণ কেরেছন, িকন্তু
িনেজর শত্রুরা ও যারা আমার প্রভুর ক্ষিত করার েচষ্টা কের,
তারা নাবেলর মত হক৷ ২৭ এখন আপনার দাসী এই েয উপহার
প্রভুর জন্য এেনিছ, এটা প্রভুর সেঙ্গ আসা যুবকেদরেক িদেত
আেদশ করুন৷ ২৮ অনুেরাধ কির, আপনার দাসীর অপরাধ ক্ষমা
করুন, কারণ সদাপ্রভু িনশ্চয়ই আমার প্রভুর বংশ ধের রাখেবন;
কারণ সদাপ্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করেছন, সারািজবন
আপনার েকান ক্ষিত েদখা যােব না৷ ২৯ মানুষ উেঠ আপনােক
তাড়না ও হত্যার েচষ্টা করেলও আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ
আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-েবাচকােত সুরিক্ষত থাকেব, িকন্তু
আপনার শত্রুেদর প্রাণ িতিন িফঙ্গার জােল িদেয় হত্যা করেবন৷
৩০ সদাপ্রভু আমার প্রভুর িবষেয় েয সব মঙ্গেলর কথা বেলেছন,
তা যখন পূরণ করেবন, আপনােক ইস্রােয়েলর উপের
শাসনকতর্ াপেদ িনযুক্ত করেবন, ৩১ তখন িবনাকারেণ রক্তপাত
করােত িকংবা িনেজ প্রিতেশাধ েনওয়ার জন্য আমার প্রভুর
েশাক বা হৃদেয় বাধা সৃিষ্ট হেব না৷ যখন সদাপ্রভু আমার প্রভুর
মঙ্গল করেবন, তখন আপনার এই দাসীেক মেন করেবন৷”
৩২ পের দায়ূদ অবীগলেক বলেলন, “ধন্য ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু, িযিন আজ আমার সেঙ্গ েদখা করার জন্য েতামােক
পাঠােলন৷ ৩৩ আর ধন্য েতামার সুিবচার এবং ধন্যা তুিম, কারণ
আজ তুিম রক্তপাত ও িনেজর হােত প্রিতেশাধ িনেত আমােক
আটকােল৷ ৩৪ কারণ েতামার িহংসা করেত িযিন আমােক বারণ
কেরেছন, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েসই জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, আমার
সেঙ্গ েদখা করেত যিদ তুিম তাড়াতািড় না আসেত, তেব নাবেলর
সম্পকর্ীয় পুরুষেদর মেধ্য একজনও অবিশষ্ট থাকত না৷”
৩৫ পের দায়ূদ িনেজর জন্য আনা ঐ সকল িজিনস তার হাত
েথেক গ্রহণ কের তােক বলেলন, “তুিম িনিশ্চেন্ত ঘের যাও; েদখ,
আিম েতামার কথা শুেন েতামােক গ্রহণ করলাম৷” ৩৬ পের
অবীগল নাবেলর কােছ আসল; আর েদখ, রাজেভােজর মত
তার বািড়েত খাওয়াদাওয়া হিচ্ছল এবং নাবেলর মেন আনন্দ
িছল, েস খুব মাতাল হেয়িছল; এই জন্য অবীগল রাত েথেক
সকাল হওয়ার আেগ ঐ িবষেয়র কম িক েবিশ িকছুই তােক
বলল না৷ ৩৭ িকন্তু সকােল নাবেলর মত্ততা দরূ হেল তার স্ত্রী
তােক ঐ সমস্ত ঘটনা বলল; তখন েস হৃদেরােগ আক্রান্ত হল
এবং েস পাথেরর মেতা হেয় পড়ল৷ ৩৮ আর দশ িদন পের
সদাপ্রভু নাবলেক আঘাত করােত েস মারা েগল৷ ৩৯ পের নাবল
মেরেছ, এই কথা শুেন দায়ূদ বলেলন, “ধন্য সদাপ্রভু, িতিন
নাবেলর হােত আমার কলঙ্কজনক িববাদ েশষ করেলন এবং
িনেজর দাসেক খারাপ কাজ করা েথেক রক্ষা করেলন; আর
নাবেলর িহংসা সদাপ্রভু তারই মাথায় িদেলন৷” পের দায়ূদ েলাক

পািঠেয় অবীগলেক িবেয় করবার প্রস্তাব তােক জানােলন৷
৪০ দায়ূেদর দাসরা কিমর্েল অবীগেলর কােছ িগেয় তােক বলল,
“দায়ূদ আপনােক িবেয়র জন্য িনেয় েযেত আপনার কােছ
আমােদরেক পািঠেয়েছন৷” ৪১ তখন েস উেঠ উপুড় হেয় ভূিমেত
প্রণাম কের বলল, “েদখুন, আপনার এই দাসী আমার প্রভুর
দাসেদর পা েধায়াবার দাসী৷” ৪২ পের অবীগল তাড়াতািড় উেঠ
গাধায় চেড় িনেজর পঁাচজন কুমারী যুবতীেদর িনেয় দায়ূেদর
দেূতেদর সেঙ্গ েগল, িগেয় দায়ূেদর স্ত্রী হল৷ ৪৩ আর দায়ূদ
িযিষ্রেয়লীয়া অহীেনায়মেকও িবেয় করেলন; তােত তারা উভেয়ই
তঁার স্ত্রী হল৷ ৪৪ িকন্তু েশৗল মীখল নােম িনেজর েমেয়, দায়ূেদর
স্ত্রীেক িনেয় গল্লীমেলর লিয়েশর েছেল পলিটেক িদেয়িছেলন৷

েশৗেলর অত্যাচার৷ তা ার প্রিত দায়ূেদর দয়া৷

পের সীফীেয়রা িগিবয়ােত েশৗেলর কােছ িগেয় বলল,
“দায়ূদ িক মরুভূিমর সামেনর হখীলা পাহােড় লুিকেয়

েনই?” ২ তখন েশৗল উঠেলন ও সীফ মরুভূিমেত দায়ূেদর
েখঁােজ ইস্রােয়েলর িতন হাজার মেনানীত েলাকেক সেঙ্গ িনেয়
সীফ মরুভূিমেত েনেম েগেলন৷ ৩ আর েশৗল মরুভূিমর সামেনর
হখীলা পাহােড় পেথর পােশ িশিবর স্থাপন করেলন৷ িকন্তু দায়ূদ
মরুভূিমেত িছেলন; আর িতিন েদখেত েপেলন, েশৗল তঁার পের
মরুভূিমেত আসেছন৷ ৪ তখন দায়ূদ চর পািঠেয় েশৗল সিত্যই
এেসেছন, এটা জানেলন৷ ৫ পের দায়ূদ উেঠ েশৗেলর িশিবেরর
জায়গায় েগেলন এবং দায়ূদ েশৗেলর ও তঁার েসনাপিত, েনেরর
েছেল অবেনেরর েশায়ার-জায়গা েদখেলন; েশৗল শকটমণ্ডেলর
মেধ্য শুেয়িছেলন এবং েলােকরা তঁার চািরিদেক ছাউিন কের
েরেখিছল৷ ৬ পের দায়ূদ তখন িহত্তীয় অহীেমলক ও সরূয়ার
েছেল েযায়ােবর ভাই অবীশয়েক বলেলন, “ঐ িশিবের েশৗেলর
কােছ েতামরা েক আমার সেঙ্গ যােব?” অবীশয় বলল, “আিম
যাব।” ৭ পের রােতর েবলা দায়ূদ ও অবীশয় েশৗেলর ৈসন্যেদর
মেধ্য েগেলন। েশৗল ছাউিনেত মালপেত্রর মাঝখােন ঘুিমেয়
িছেলন। তঁার বশর্াটা তঁার মাথার কােছ মািটেত েপঁাতা িছল।
অব্েনর ও ৈসেন্যরা তঁার চারপােশ শুেয় িছল। ৮ তখন অবীশয়
দায়ূদেক বলল, “আজ ঈশ্বর আপনার শত্রুেক আপনার হােত
তুেল িদেয়েছন। তাই অনুেরাধ কির অনুমিত িদন, আমার বশর্ার
এক ঘােয় ওঁেক মািটেত েগঁেথ েফিল। আমােক দইুবার আঘাত
করেত হেব না।” ৯ দায়ূদ অবীশয়েক বলেলন, “না, ওঁেক েমের
েফেলা না। সদাপ্রভুর অিভেষক করা েলােকর উপর হাত তুেল
েক িনেদর্ াষ থাকেত পাের?” ১০ দায়ূদ আেরা বলেলন “জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য েয, সদাপ্রভু িনেজই ওেক শািস্ত েদেবন। হয়
িতিন এমিনই মারা যােবন, না হয় যুেদ্ধ িগেয় েশষ হেয় যােবন।
১১ আিম েয সদাপ্রভুর অিভেষক করা েলােকর উপর হাত তুিল,
সদাপ্রভু এমন না করুক। িকন্তু তঁার মাথার কাছ েথেক বশর্াটা
এবং জেলর পাত্রটা তুেল িনেয় এস, পের আমরা চেল যাব।”
১২ দায়ূদ তারপর েশৗেলর মাথার কাছ েথেক তঁার বশর্া ও জেলর
পাত্রটা িনেয় চেল েগেলন। েকউ তা েদখল না, জানল না, েকউ
েজেগও উঠল না। কারণ তারা সবাই ঘুমািচ্ছল, কারণ সদাপ্রভু
তােদর একটা গভীর ঘুেমর মেধ্য েফেল েরেখিছেলন। ১৩ পের
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দায়ূদ অন্য পাের িগেয় দেূরর একটা পাহােড়র উপের িগেয়
দঁাড়ােলন। তঁােদর মধ্য অেনকটা দরূত্ব িছল, ১৪ তারপর দায়ূদ
ৈসন্যেদর এবং েনেরর েছেল অব্েনরেক ডাক িদেয় বলেলন,
“অব্েনর, তুিম িক িকছু বলেব না?” উত্তের অব্েনর বলল, “েক
তুিম, রাজােক ডাকাডািক করছ?” ১৫ দায়ূদ অব্েনরেক
বলেলন, “তুিম িক একজন পুরুষ না? ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য
েতামার সমান আর েক আেছ? তেব তুিম েকন শত্রুর িবপেক্ষ
েতামার প্রভু মহারাজেক পাহারা িদেয় েকন রাখিন? েতামার প্রভু
মহারাজেক েমের েফলবার জন্য একজন েলাক িগেয়িছল।
১৬ তুিম যা কেরছ তা েমােটই িঠক হয়িন। জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য
েয, তুিম ও েতামার েলাকেদর মরা উিচত, কারণ আপনােদর
মিনব, িযিন সদাপ্রভুর অিভেষক করা েলাক, তঁােক েতামরা
শত্রুেদর েথেক পাহারা িদেয় রাখিন। তুিম একবার েদখ রাজার
মাথার কােছ তঁার েয বশর্া ও জেলর পাত্র িছল েসগুেলা
েকাথায়?” ১৭ েশৗল দায়ূেদর গলার স্বর িচেন বলেলন, “েহ
আমার েছেল দায়ূদ, এ িক সিত্যই েতামার গলার স্বর?” দায়ূদ
বলেলন, “হঁ্যা প্রভু মহারাজ, এ আমারই গলার স্বর।” ১৮ তারপর
িতিন আরও বলেলন, “েকন আমার মিনব তঁার দােসর িপছেন
তাড়া কের েবড়ােচ্ছন? আিম িক কেরিছ? িক অন্যায় কেরিছ?
১৯ আমার মহারাজ, আমার প্রভু, এখন দয়া কের আপনার
দােসর কথা শুনুন। যিদ সদাপ্রভুই আপনােক আমার িবরুেদ্ধ
দঁাড় কিরেয় থােকন তেব আমার করা উৎসগর্ তঁার কােছ
গ্রহণেযাগ্য েহাক। িকন্তু যিদ মানুষ তা কের থােক তেব তােদর
উপর েযন সদাপ্রভুর অিভশাপ েনেম আেস, কারণ তারা আজ
সদাপ্রভুর েদওয়া সম্পিত্তেত আমার েয ভাগ আেছ তা েথেক
আমােক তািড়েয় েদবার েচষ্টা করেছ। তারা বলেছ, ‘চেল যাও,
েদব-েদবতার পূজা কর িগেয়।’ ২০ িকন্তু আপনার কােছ আমার
এই িমনিত েয, সদাপ্রভু েনই এমন দেূরর েকান জায়গায় েযন
আমার রক্তপাত না হয়। েলােক পাহােড় েযমন কের িতিতর পাখী
ধরেত যায় ইস্রােয়লীয়েদর রাজা েতমিন কের একটা েপাকার
েখঁােজ েবর হেয় এেসেছন।” ২১ তখন েশৗল বলেলন, “আিম
পাপ কেরিছ। বত্স দায়ূদ, তুিম িফের এস। কারণ আজ প্রাণ
েতামার দিৃষ্টেত মূল্যবান িছল; েদখ আিম েবাকার মত কাজ
কেরিছ।” ২২ উত্তের দায়ূদ বলেলন, “মহারাজ, এই েয েসই বশর্া,
আপনার েকান েলাক এেস ওটা িনেয় যাক। ২৩ সদাপ্রভু প্রেত্যক
েলাকেক তার িবশ্বস্ততা ও সততার পুরস্কার েদন। সদাপ্রভু আজ
আপনােক আমার হােত তুেল িদেয়িছেলন, িকন্তু আিম সদাপ্রভুর
অিভেষক করা েলােকর উপর হাত তুলেত চাই িন। ২৪ আজ
আমার কােছ আপনার জীবন েযমন মহামূল্যবান হল েতমিন
সদাপ্রভুর কােছও েযন আমার জীবন মহামূল্যবান হয়। িতিন
েযন সমস্ত িবপদ েথেক আমােক উদ্ধার কেরন।” ২৫ তখন েশৗল
দায়ূদেক বলেলন, “বত্স দায়ূদ, তুিম ধন্য! তুিম অবশ্যই অেনক
বড় বড় কাজ করেব আর জয়ী হেব।” এর পর দায়ূদ তঁার পেথ
চেল েগেলন আর েশৗলও তঁার িনেজর জায়গায় িফের েগেলন।

দায়ূদ গাৎ নগের আশ্রয় িনেলন৷

পের দায়ূদ মেন মেন ভাবেলন, “েকােনা একিদন এই
েশৗেলর হােতই আমােক মারা পড়েত হেব, তাই

পেলষ্টীয়েদর েদেশ পািলেয় যাওয়াই আমার পেক্ষ সবেচেয় ভাল
হেব। তাহেল ইস্রােয়ল েদেশর মেধ্য িতিন আর আমােক খুঁেজ
েবড়ােবন না, আর আিমও তঁার হাত েথেক রক্ষা পাব।” ২ এই
েভেব দায়ূদ তঁার সেঙ্গর ছয়েশা েলাক িনেয় েসই জায়গা েছেড়
মােয়ােকর েছেল আখীেশর কােছ েগেলন। আখীশ গােতর রাজা
িছেলন। ৩ দায়ূদ ও তঁার েলােকরা গােত আখীেশর কােছ বাস
করেত লাগেলন। তঁার েলাকেদর প্রেত্যেকর সেঙ্গ িছল তােদর
পিরবার, আর দায়ূেদর সেঙ্গ িছেলন তঁার দইু স্ত্রী, িযষ্রীেয়ল
গ্রােমর অহীেনায়ম এবং কিমর্ল গ্রােমর অবীগল। অবীগল
িছেলন নাবেলর িবধবা স্ত্রী। ৪ েশৗল যখন জানেত পারেলন েয,
দায়ূদ গােত পািলেয় েগেছন তখন িতিন তঁার েখঁাজ করা বন্ধ
কের িদেলন। ৫ পের দায়ূদ আখীশেক বলেলন, “আপিন যিদ
আমার উপর সন্তুষ্ট হেয় থােকন তেব এই েদেশর েকান একটা
গ্রােম আমােক িকছু জায়গা িদন যােত আিম েসখােন িগেয় বাস
করেত পাির। আপনার এই দাস েকন আপনার সেঙ্গ রাজধানীেত
বাস করেব?” ৬ তখন আখীশ িসক্লগ শহরটা দায়ূদেক দান
করেলন। েসইজন্য আজও িসক্লগ িযহূদার রাজােদর অিধকাের
আেছ। ৭ দায়ূদ পেলষ্টীয়েদর েদেশ এক বছর চার মাস িছেলন।
৮ েসই সমেয়র মেধ্য িতিন তঁার েলাকেদর িনেয় গশূরীয়, িগষর্ীয়
ও অমােলকীয়েদর েদেশ লুট পাট করেত িগেয়িছেলন। এই সব
জািতর েলােকরা অেনক কাল আেগ শূর েথেক িমশর পযর্ন্ত
সমস্ত এলাকাটায় বাস করত। ৯ দায়ূদ যখন েকান এলাকা
আক্রমণ করেতন তখন েসখানকার স্ত্রী-পুরুষ সবাইেক েমের
েফলেতন এবং তােদর েভড়া, গরু, গাধা, উট, আর কাপড়-
েচাপড় িনেয় আসেতন। যখন িতিন আখীেশর কােছ িফের
আসেতন ১০ তখন আখীশ িজজ্ঞাসা করেতন, “আজ েকাথায়
লুটপাট করেত িগেয়িছেল?” উত্তের দায়ূদ বলেতন েয, িতিন
িযহূদার দিক্ষণাঞ্চেল িকম্বা িযরহেমলীয়েদর দিক্ষণাঞ্চেল িকম্বা
েকনীয়েদর দিক্ষণাঞ্চেল িগেয়িছেলন। ১১ িকন্তু দায়ূদ েকান
স্ত্রীেলাক িকম্বা পুরুষেক গােত িনেয় আসবার জন্য বঁািচেয়
রাখেতন না, কারণ িতিন মেন করেতন, তারা তােদর িবষয় সব
কথা জািনেয় িদেয় বলেব েয, দায়ূদ এই কাজ কেরেছ।
পেলষ্টীয়েদর েদেশ আসবার পর েথেক দায়ূদ বরাবরই এই রকম
করেতন, ১২ িকন্তু আখীশ দায়ূদেক িবশ্বাস করেতন আর
ভাবেতন দায়ূদ এই সব কাজ কের তঁার িনেজর জািত
ইস্রােয়লীয়েদর কােছ িনেজেক খুব ঘৃণার পাত্র কের তুেলেছ
আর তােত েস িচরকাল আমার দাস হেয় থাকেব।

েশৗেলর হতাশা

েসই সমেয় পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ সংগ্রাম
করার উেদ্দেশ্য যুেদ্ধর জন্য িনেজেদর ৈসন্যদল

সংগ্রহ করল। আর আখীশ দায়ূদেক বলেলন, “িনশ্চয় জানেব,
েতামােক ও েতামার েলাকেদরেক ৈসন্যদেল যুক্ত কের আমার
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সেঙ্গ েযেত হেব।” ২ দায়ূদ আখীশেক বলেলন, “ভাল, আপনার
এই দাস িক করেত পাের, তা আপিন জানেত পােরন।” আখীশ
দায়ূদেক বলেলন, “ভাল, আিম েতামােক সারািজবন মাথা
রক্ষক িহসােব িনযুক্ত করব।” ৩ তখন শমূেয়ল মারা িগেয়িছেলন
এবং সমস্ত ইস্রােয়ল তঁার জন্য েশাক কেরিছল এবং রামায়, তঁার
িনেজর নগের, তােক কবর িদেয়িছল। আর েশৗল ভূতুেড় ও
গুণীেদরেক েদশ েথেক দরূ কের িদেয়িছেলন। ৪ পের পেলষ্টীয়রা
জেড়া হল এবং এেস শূেনেম িশিবর স্থাপন করল, আর েশৗল
সমস্ত ইস্রােয়লেক জেড়া কের িগলেবােয় িশিবর স্থাপন করেলন।
৫ িকন্তু েশৗল পেলষ্টীয়েদর ৈসন্য েদেখ ভয় েপেলন, তার খুব
হৃদয় েকঁেপ উঠল। ৬ তখন েশৗল সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা
করেলন, িকন্তু সদাপ্রভু তােক উত্তর িদেলন না; স্বপ্ন িদেয়ও না,
ঊরীম িদেয়ও না, ভাববাদীেদর িদেয়ও না। ৭ তখন েশৗল িনেজর
দাসেদরেক বলেলন, “আমার জন্য একিট ভূতুেড় স্ত্রীেলােকর
েখঁাজ কর; আিম তার কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করব।” তার দাসরা
বলল, “েদখুন, ঐনেদাের একিট ভূতুেড় স্ত্রী েলাক আেছ।”
৮ তখন েশৗল ছদ্মেবশ ধরেলন, অন্য বস্ত্র পরেলন ও দইু জন
পুরুষেক সেঙ্গ িনেয় যাত্রা করেলন এবং রােত েসই স্ত্রী েলাকটার
কােছ এেস বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম আমার জন্য ভূেতর
দ্বারা মন্ত্র পেড়, যার নাম আিম েতামােক বলব, তােক উিঠেয়
আন।” ৯ েসই স্ত্রী েলাক তােক বলল, “েদখ, েশৗল যা কেরেছন,
িতিন েয ভূতুেড়েদরেক ও গুণীেদরেক েদেশর মেধ্য েথেক উিচ্ছন্ন
কেরেছন, তা তুিম জােনা; অতএব আমােক হত্যা করেত আমার
প্রােণর িবরুেদ্ধ েকন ফঁাদ পাতছ?” ১০ তখন েশৗল তার কােছ
সদাপ্রভুর িদিব্য কের বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, এজন্য
েতামার উপের েদাষ আসেব না।” ১১ তখন েসই স্ত্রী েলাক
িজজ্ঞাসা করল, “আিম েতামার কােছ কােক উিঠেয় আনব?”
িতিন বলেলন, “শমূেয়লেক উিঠেয় আন।” ১২ পের েসই স্ত্রী
েলাক শমূেয়লেক েদখেত েপেয় উচ্চস্বের কঁাদেত লাগল; আর
েসই স্ত্রী েলাক েশৗলেক বলল, “আপিন েকন আমােক প্রতারণা
করেলন? আপিন েশৗল।” ১৩ রাজা তােক বলেলন, “ভয় েনই;
তুিম িক েদখছ?” স্ত্রী েলাকটা েশৗলেক বলল, “আিম েদখিছ,
েদবতা ভূিম েথেক উেঠ আসেছন।” ১৪ েশৗল িজজ্ঞাসা করেলন,
“তার আকার েকমন?” েস বলল, “একজন বৃদ্ধ উঠেছন, িতিন
েপাশােক আবৃত।” তােত েশৗল বুঝেত পারেলন, িতিন শমূেয়ল,
আর মাথা নত কের ভূিমেত নীচু হেয় প্রাথর্না করেলন। ১৫ পের
শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন, “িক জন্য আমােক উিঠেয় কষ্ট
িদেল?” েশৗল বলেলন, “আিম মহা সঙ্কেট পেড়িছ, পেলষ্টীয়রা
আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ, ঈশ্বরও আমােক ত্যাগ কেরেছন,
আমােক আর উত্তর েদন না, ভাববাদীেদর মাধ্যেমও না, স্বপ্ন
িদেয়ও না। অতএব আমার যা কতর্ ব্য, তা আমােক জানােনার
জন্য আপনােক ডাকলাম।” ১৬ শমূেয়ল বলেলন, “যখন
সদাপ্রভু েতামােক ত্যাগ কের েতামার িবপক্ষ হেয়েছন, তখন
আমােক েকন িজজ্ঞাসা কর? ১৭ সদাপ্রভু আমার মাধ্যেম েযমন
বেলেছন, েসইরকম আপনার জন্য করেলন; ফলতঃ সদাপ্রভু
েতামার হাত েথেক রাজ্য েটেন িছঁেড়েছন ও েতামার প্রিতবাসী,
দায়ূদেক িদেয়েছন। ১৮ েযেহতু তুিম সদাপ্রভুর রেব কান েদওিন
এবং অমােলেকর প্রিত তার প্রচণ্ড রাগ সফল করিন, এই জন্য

আজ সদাপ্রভু এইরকম করেলন। ১৯ আর সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ
ইস্রােয়লেকও পেলষ্টীয়েদর হােত সমপর্ণ করেবন। কাল েতামার
ও েতামার পুত্ররা আমার সঙ্গী হেব; আর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
ৈসন্যদলেকও পেলষ্টীয়েদর হােত সমপর্ণ করেবন।” ২০ েশৗল
তখনই ভূিমেত লম্বা হেয় পড়েলন; শমূেয়েলর কথায় িতিন খুব
ভয় েপেলন এবং সমস্ত িদন-রাত অনাহাের থাকােত িতিন
শিক্তহীন হেয় পেড়িছেলন। ২১ পের েসই স্ত্রী েলাক েশৗেলর কােছ
এেস তােক খুবই িচিন্তত েদেখ, বলেলন, “েদখুন, আপনার দাসী
আিম আপনার কথা েরেখিছ, আপিন আমােক যা বেলিছেলন,
প্রাণ হােত কের আপনার েসই কথা েরেখিছ। ২২ অতএব
অনুেরাধ কির, এখন আপিনও এই দাসীর কথা রাখুন; আিম
আপনার সামেন িকছু খাবার রািখ, আপিন েভাজন করুন, তা
হেল পেথ চলবার সময় শিক্ত পােবন।” ২৩ িকন্তু িতিন অসম্মত
হেয় বলেলন, “আিম েভাজন করব না,” তবুও তার দাসরা ও
েসই স্ত্রী েলাকিট আগ্রহ কের অনুেরাধ করেল িতিন তােদর কথা
শুেন ভূিম েথেক উেঠ খােট বসেলন। ২৪ তখন েসই স্ত্রী েলােকর
গৃেহ একটা েমাটােসাটা েগাবত্স িছল, আর েস তাড়াতািড় েসিট
মারল এবং সূজী িনেয় েঠেস তাড়ীশূন্য রুিট ৈতরী করল।
২৫ পের েশৗেলর ও তার দাসেদর সামেন তা আনল, আর তারা
েভাজন করেলন; পের েসই রােত উেঠ চেল েগেলন।

অমােলকীয়েদর ওপের দায়ূেদর জয়লাভ

পের পেলষ্টীয়রা িনেজেদর সমস্ত ৈসন্যদল অেফেক
জেড়া করল এবং ইস্রােয়লীয়েদর িযিষ্রেয়েল

অবিস্থত উনুই-এর কােছ িশিবর স্থাপন করেলন। ২ পেলষ্টীয়েদর
শাসেকরা একেশা সংখ্যক ও হাজার সংখ্যক ৈসন্যদল িনেয়
এিগেয় েযেত লাগেলন, আর সবার েশেষ আখীেশর সেঙ্গ দায়ূদ
ও তার েলােকরা এিগেয় েগেলন। ৩ তখন পেলষ্টীয়েদর অধ্যক্ষরা
িজজ্ঞাসা করেলন, “এই ইব্রীেয়রা এখােন িক কের?” আখীশ
পেলষ্টীয়েদর অধ্যক্ষেদর উত্তর করেলন, “এই ব্যিক্ত িক
ইস্রােয়েলর রাজা েশৗেলর দাস দায়ূদ না? েস এতিদন ও এত
বছর আমার সেঙ্গ বাস করেছ এবং েযিদন আমার পেক্ষ
এেসেছ, েসই েথেক আজ পযর্ন্ত এর েকােনা ত্রুিট েদিখিন।”
৪ তােত পেলষ্টীয়েদর অধ্যক্ষরা তার উপর কু্রদ্ধ হেলন; আর
পেলষ্টীয়েদর অধ্যক্ষরা তােক বলেলন, “তুিম তােক িফিরেয়
পািঠেয় দাও; েস েতামার িনরূিপত িনেজর জায়গায় িফের যাক,
আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ না আসুক, যিদ েস যুেদ্ধ আমােদর িবপক্ষ
হয়; কারণ এইসব েলােকর মুনু্ড ছাড়া আর িকেস িনেজর
কতর্ ােক প্রসন্ন করেব? ৫ এই িক েসই দায়ূদ না, যার িবষেয়
েলােকরা েনেচ েনেচ পরস্পর গান করত,
“েশৗল হত্যা করেলন হাজার হাজার আর দায়ূদ হত্যা করেলন

অযুত অযুত?”
৬ তখন আখীশ দায়ূদেক েডেক বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর

িদিব্য, তুিম সরল েলাক এবং ৈসেন্যর মেধ্য আমার সেঙ্গ েতামার
যাতায়াত আমার দিৃষ্টেত ভাল, কারণ েতামার আসবার িদন
েথেক আজ পযর্ন্ত আিম েতামার েকােনা েদাষ পায়িন, তবুও
শাসেকরা েতামার উপের সন্তুষ্ট নন। ৭ অতএব এখন শািন্তেত
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িফের যাও, পেলষ্টীয়েদর শাসেকর দিৃষ্টেত যা খারাপ তা কর
না।” ৮ তখন দায়ূদ আখীশেক বলেলন, “িকন্তু আিম িক
কেরিছ? আজ পযর্ন্ত যতিদন আপনার সামেন আিছ, আপিন
এই দােসর িক েদাষ েপেয়েছন েয, আিম িনেজর প্রভু মহারােজর
শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত পারব না?” ৯ তােত আখীশ উত্তর
কের দায়ূদেক বলেলন “আিম জািন, ঈশ্বেরর দেূতর মেতা তুিম
আমার দিৃষ্টেত ভােলা, িকন্তু পেলষ্টীয়েদর অধ্যক্ষরা বেলেছন,
েসই ব্যিক্ত আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ েযেত পারেব না।" ১০ অতএব
েতামার সেঙ্গ েতামার প্রভুর েয দােসরা এেসেছন, তােদরেক
িনেয় েভারেবলায় ওঠ; আর েভারেবলায় ওঠা মাত্র আেলা হেল
চেল েযও।” ১১ তােত দায়ূদ ও তার েলােকরা েভারেবলায় উেঠ
সকােল যাত্রা কের পেলষ্টীয়েদর েদেশ িফের েগেলন। আর
পেলষ্টীেয়রা িযিষ্রেয়েল েগেলন।

পের দায়ূদ ও তার েলােকরা তৃতীয় িদেন িসক্লেগ
উপিস্থত হেলন৷ এর মেধ্য অমােলকীয়রা দিক্ষণ

অঞ্চেলও িসক্লেগ চড়াও হেয়িছল, িসক্লেগ আঘাত কের তা
আগুেন পুিড়েয় িদেয়িছল৷ ২ তারা েসখানকার স্ত্রী েলাক এবং
েছাট বড় সবাইেক বন্দী কের িনেয় িগেয়িছল; তারা কাউেকও
হত্যা কের িন, িকন্তু সবাইেক িনেয় িনেজেদর পেথ চেল
িগেয়িছল৷ ৩ পের দায়ূদ ও তার েলােকরা যখন েসই নগের
উপিস্থত হেলন, েদখ, নগর আগুেন পুেড় িগেয়েছ ও তােদর স্ত্রী
েছেলেমেয়েদর বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেয়েছ৷ ৪ তখন দায়ূদ ও
তার সঙ্গী েলােকরা উচ্চস্বের কঁাদেত লাগল, েশেষ কঁাদেত
তােদর আর শিক্ত থাকল না৷ ৫ ঐ সময় দায়ূেদর দইু স্ত্রী,
িযিষ্রেয়লীয়া অহীেনায়ম ও কিমর্লীয় নাবেলর িবধবা অবীগল
বন্দী হেয়িছেলন৷ ৬ তখন দায়ূদ খুব ব্যাকুল হেলন, কারণ
প্রেত্যক জেনর মন িনেজর িনেজর পুত্র-কন্যার জন্য েশাকাকুল
হওয়ােত েলােকরা দায়ূদেক পাথর িদেয় আঘাত করার কথা
বলেত লাগেলন; তবুও দায়ূদ িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুেত িনেজেক
সবল করেলন৷ ৭ পের দায়ূদ অহীেমলেকর পুত্র অিবয়াথর
যাজকেক বলেলন, “অনুেরাধ কির, এখােন আমার কােছ
এেফাদ আন,” তােত অিবয়াথর দায়ূেদর কােছ এেফাদ
আনেলন৷ ৮ তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ এই কথা িজজ্ঞাসা
করেলন, “ঐ ৈসন্যদেলর িপছেন িপছেন েগেল আিম িক তােদর
নাগাল পাব?” িতিন তােক বলেলন, “তােদর িপছেন িপছেন
তাড়া কের যাও, িনশ্চয়ই তােদর নাগাল পােব ও সবাইেক উদ্ধার
করেব৷” ৯ তখন দায়ূদ ও তার সঙ্গী ছয়েশা েলাক িগেয় িবেষার
েস্রােত উপিস্থত হেল িকছু েলাকেক েসখােন রাখা হল; ১০ িকন্তু
দায়ূদ ও তার সঙ্গী চারেশা েলাক শত্রুেদর িপছেন িপছেন তাড়া
কের েগেলন; কারণ দেুশা েলাক ক্লািন্তর জন্য িবেষার েস্রাত পার
হেত না পারােত েসই জায়গায় থাকল৷ ১১ পের তারা মােঠর মেধ্য
একজন িমস্রীয়েক েপেয় তােক দায়ূেদর কােছ আনল এবং
তােক রুিট িদেল েস েভাজন করল, আর তারা তােক জলপান
করেত িদল; ১২ আর তারা ডুমুরচােকর একখন্ড ও দইু থেল
শুকেনা দ্রাক্ষা তােক িদল; তা েখেল পর েস পুনরায় শিক্ত লাভ
করল, কারণ িতন িদনরাত েস রুিট েভাজন িক জলপান কের
িন৷ ১৩ পের দায়ূদ তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিম কার েলাক?
েকান জায়গা েথেক এেসছ?” েস বলল, “আিম একজন িমস্রীয়

যুবক, একজন অমােলকীেয়র দাস; আজ িতন িদন হল, আিম
অসুস্থ হেয়িছলাম বেল আমার কতর্ া আমােক ত্যাগ কের েগেলন৷
১৪ আমরা কেরথীয়েদর দিক্ষণ অঞ্চেল, িযহূদার অিধকাের ও
কােলেবর অিধকােরর দিক্ষণ অঞ্চেল চড়াও হেয়িছলাম, আর
িসক্লগ আগুেন পুিড়েয় িদেয়িছলাম৷” ১৫ পের দায়ূদ তােক
বলেলন, “েসই দেলর কােছ িক আমােক েপৗঁিছেয় েদেব?” েস
বলল, “আপিন আমার কােছ ঈশ্বেরর নােম িদিব্য করুন েয,
আমােক হত্যা করেবন না, বা আমার কতর্ ার হােত আমােক
সমপর্ণ করেবন না, তা হেল আিম েসই দেলর কােছ আপনােক
েপৗঁিছেয় েদব৷” ১৬ পের যখন েস তােক েপৗিছেয় িদল, েদখ,
তারা সমস্ত ভূিম জেুড়, েভাজন পান ও উত্সব করিছল, কারণ
পেলষ্টীয়েদর েদশ ও িযহূদার েদশ েথেক তারা প্রচুর লুট দ্রব্য
এেনিছল৷ ১৭ দায়ূদ সন্ধ্যা েথেক পেরর িদন সন্ধ্যা পযর্ন্ত
তােদরেক আঘাত করেলন; তােদরও মেধ্য একজনও রক্ষা েপল
না, শুধু চারেশা যুবক উেট চেড় পালাল৷ ১৮ আর অমােলকীেয়রা
যা িকছু িনেয় িগেয়িছল, দায়ূদ েস সমস্ত উদ্ধার করেলন,
িবেশষত দায়ূদ িনেজর দইু স্ত্রীেকও মুক্ত করেলন৷ ১৯ তােদর
েছাট িক বড়, পুত্র িক কন্যা, অথবা দ্রব্য সামগ্রী প্রভৃিত যা ওরা
িনেয় িগেয়িছল, তার িকছুই বাদ েগল না; দায়ূদ সবই িফিরেয়
আনেলন৷ ২০ আর দায়ূদ সমস্ত েমষপাল ও গরুর পাল িনেলন
এবং েলােকরা েসগুিলেক অন্য পশুপােলর আেগ আেগ চালাল,
আর বলল, “এটা দায়ূেদর লুট দ্রব্য৷” ২১ পের েয দেুশা েলাক
ক্লািন্তর জন্য দায়ূেদর িপছেন েযেত পােরিন, যােদরেক তারা
িবেষার েস্রােতর ধাের েরেখ িগেয়িছেলন, তােদর কােছ দায়ূদ
আসেলন; তারা দায়ূদ ও তার সঙ্গী েলাকেদর সেঙ্গ েদখা করেত
েগল; আর দায়ূদ েলােকেদর সেঙ্গ কােছ এেস তােদর খবরাখবর
িনেলন৷ ২২ িকন্তু দায়ূেদর সেঙ্গ যারা িগেয়িছল, তােদর মেধ্য দষু্ট
েলােকরা সবাই বলল, “ওরা আমােদর সেঙ্গ যায়িন; অতএব
আমরা েয লুট দ্রব্য উদ্ধার কেরিছ, ওেদরেক তা েথেক িকছুই
েদব না, ওরা প্রেত্যেক েকবল িনেজর িনেজর স্ত্রী ও সন্তানেদর
িনেয় চেল যাক৷” ২৩ তখন দায়ূদ উত্তর করেলন, “েহ আমার
ভােয়রা, েয সদাপ্রভু আমােদরেক রক্ষা কের আমােদর িবরুেদ্ধ
আসা ৈসন্যদলেক আমােদর হােত সমপর্ণ করেলন, িতিন
আমােদরেক যা িদেলন, তা িনেয় েতামরা এরকম কর না৷ ২৪ েক
বা এ িবষেয় েতামােদর কথা শুনেব? েয যুেদ্ধ যায়, েস েযমন
অংশ পােব, েয িজিনসপেত্রর কােছ থােক, েসও েসরকম অংশ
পােব; উভেয়র সমান অংশ হেব৷” ২৫ েসই িদন েথেক দায়ূদ
ইস্রােয়েলর জন্য এই িবিধ ও শাসন িস্থর করেলন, এটা আজ
পযর্ন্ত চলেছ৷ ২৬ পের দায়ূদ যখন িসক্লেগ উপিস্থত হেলন, তখন
িনেজর বনু্ধ িযহূদার প্রাচীনেদর কােছ লুট দ্রেব্যর িকছু পািঠেয়
িদেয় বলেলন, “েদখ, সদাপ্রভুর শত্রুেদর েথেক আনা লুট দ্রেব্যর
মেধ্য এটা েতামােদর জন্য উপহার৷” ২৭ ৈবেথল, দিক্ষণ অঞ্চেল
অবিস্থত রােমাৎ, ২৮ যত্তীর, অেরােয়র, িশফেমাৎ, ইিষ্টেমায়,
রাখেলর েলাক, ২৯ িযরহেমলীয়েদর নগর সব, ৩০ হম্মর্া,
েবারআশন, অথাক ও ৩১ িহেব্রাণ, েয েয জায়গায় দায়ূেদর ও
তার েলােকেদর যাতায়াত হত, েস সব জায়গার েলাকেদর কােছ
িতিন তা পাঠােলন৷
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েশৗল ও েযানাথেনর মৃতু্য।

এর মেধ্য পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেল
ইস্রােয়ল েলােকরা পেলষ্টীয়েদর সামেন েথেক

পািলেয় েগল এবং িগলেবায় পবর্েত মারা পড়েত লাগল৷ ২ আর
পেলষ্টীয়রা েশৗেলর ও তার েছেলেদর িপছেন িপছেন েদৗড়াল
এবং পেলষ্টীয়রা েযানাথন, অবীনাদব ও মলিক-শূয় েশৗেলর এই
েছেলেদর হত্যা করল৷ ৩ পের েশৗেলর িবরুেদ্ধ ভীষণভােব
সংগ্রাম হল, আর ধনুদ্ধর্ েররা তার নাগাল েপল; েসই ধনুদ্ধর্ ারীেদর
েথেক েশৗল খুব ভয় েপেলন৷ ৪ আর েশৗল িনেজর অস্ত্রবাহকেক
বলেলন, “েতামার তেলায়ার বার কর, ওটা িদেয় আমােক িবদ্ধ
কর; না হেল িক জািন, ঐ অিছন্নত্বেকরা এেস আমােক িবদ্ধ
কের আমার অপমান করেব৷” িকন্তু তঁার অস্ত্রবাহক তা করেত
চাইল না, কারণ েস খুব ভয় েপেয়িছল; অতএব েশৗল তেলায়ার
িনেয় িনেজ তার উপের পড়েলন৷ ৫ আর েশৗল মারা িগেয়েছন
েদেখ তার অস্ত্রবাহকও িনেজর তেলায়ােরর ওপের পেড় তার
সেঙ্গ মারা েগল৷ ৬ এইভােব েসই িদন েশৗল, তঁার িতন েছেল,
তঁার অস্ত্রবাহক ও তঁার সমস্ত েলাক একসেঙ্গ মারা যান৷ ৭ পের

ইস্রােয়েলর েয েলােকরা উপত্যকার ওপের ও যদর্ েনর ওপের
িছল, তারা যখন েদখেত েপল েয, ইস্রােয়েলর েলােকরা পািলেয়
েগেছ এবং েশৗল ও তার েছেলরা মারা িগেয়েছ, তখন তারা
সবাই নগর েছেড় পালাল, আর পেলষ্টীয়রা এেস েসইসব নগেরর
মেধ্য বাস করেত লাগল৷ ৮ পেরর িদন পেলষ্টীয়রা িনহত
েলাকেদর েপাশাক খুেল িনেয় এেস িগলেবায় পবর্েত পেড় থাকা
েশৗল ও তঁার িতন েছেলেক েদখেত েপল; ৯ তখন তারা তঁার
মাথা েকেট েপাশাক খুেল িনল এবং িনেজেদর েদবালেয় ও
েলােকেদর মেধ্য েসই বাতর্ া জানােনার জন্য পেলষ্টীয়েদর েদেশ
সব জায়গায় পাঠাল৷ ১০ পের তারা েপাশাক অষ্টােরাৎ
েদবেদবীর গৃেহ রাখল এবং তঁার মৃতেদহ ৈবৎ-শােনর েদওয়ােল
টািঙ্গেয় িদল৷ ১১ পের যখন যােবশ িগিলয়দ িনবাসীরা েশৗেলর
প্রিত পেলষ্টীয়েদর করা েসই কােজর সংবাদ েপল, ১২ তখন
সমস্ত শিক্তশালী েলাক উঠল এবং সমস্ত রাত েহঁেট িগেয় েশৗেলর
ও তঁার েছেলেদর শরীর ৈবৎ-শােনর েদওয়াল েথেক নামাল,
আর যােবেশ এেস েসখােন তঁােদর মৃতেদহ পুিড়েয় িদল৷ ১৩ আর
তারা তঁােদর হাড় িনেয় যােবেশ অবিস্থত ঝাউ গােছর তলায়
পুঁেত রাখল, পের সাত িদন উেপাশ করল৷
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েশৗল ও েযানাথেনর জন্য দায়ূেদর িবলাপ সঙ্গীত৷

েশৗেলর মৃতু্যর পের এই ঘটনা হল; দায়ূদ
অমােলকীয়েদরেক হত্যা কের িফের এেলন; আর দায়ূদ

িসক্লেগ দইু িদন থাকেলন; ২ পের তৃতীয় িদেন, েদখ, েশৗেলর
িশিবর েথেক একটা েলাক এল, তার কাপড় েছঁড়া ও মাথায় মািট
িছল, দায়ূেদর কােছ এেস েস মািটেত পেড় প্রণাম করল৷ ৩ দায়ূদ
তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথা েথেক এেসছ?” েস বলল,
“আিম ইস্রােয়েলর িশিবর েথেক পািলেয় এেসিছ৷” ৪ দায়ূদ
িজজ্ঞাসা করেলন, “খবর িক? আমােক তা বল৷” েস উত্তর িদল,
“েলােকরা যুদ্ধ েথেক পািলেয় েগেছ; আবার েলােকেদর মেধ্যও
অেনেক পেড় িগেয়েছ, মারা েগেছ এবং েশৗল ও তঁার েছেল
েযানাথনও মারা েগেছন৷” ৫ পের দায়ূদ েসই সংবাদদাতা
যুবকেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েশৗল ও তঁার েছেল েযানাথন েয
মারা েগেছন, এটা তুিম িক কের জানেল?” ৬ তােত েসই
সংবাদদাতা যুবক তঁােক বলল, “আিম ঘটনাক্রেম িগলেবায়
পবর্েত িগেয়িছলাম, আর েদখ, েশৗল বশর্ার উপর ভর িদেয়
দঁািড়েয় িছেলন এবং েদখ, রথ ও েঘাড়াচালেকরা চাপাচািপ কের
তঁার খুব কােছ এেস পেড়িছল৷ ৭ ইিতমেধ্য িতিন িপছেনর িদেক
মুখ িফিরেয় আমােক েদেখ ডাকেলন৷ ৮ আিম বললাম, ‘এই েয
আিম৷’ িতিন আমােক বলেলন, ‘তুিম েক?’ আিম বললাম,
‘আিম একজন অমােলকীয়৷’ ৯ িতিন আমােক বলেলন,
‘অনুেরাধ কির, আমার কােছ দঁািড়েয় আমােক হত্যা কর, কারণ
আমার মাথা ঘুরেছ, আর এখনও আমার মেধ্য সম্পূণর্ প্রাণ
রেয়েছ৷’ ১০ তােত আিম কােছ দঁািড়েয় তঁােক হত্যা করলাম;
কারণ পতেনর পের িতিন েয আর জীিবত থাকেবন না, এটা
িঠকই বুঝলাম; আর তঁার মাথায় েয মুকুট িছল ও হােত েয বালা
িছল, তা িনেয় এই জায়গায় আমার প্রভুর কােছ এেসিছ৷”
১১ তখন দায়ূদ িনেজর কাপড় িছঁড়ল এবং তঁার সঙ্গীরাও সবাই
েসই রকম করল, ১২ আর েশৗল, তঁার েছেল েযানাথন, সদাপ্রভুর
প্রজারা ও ইস্রােয়েলর কুল তেরায়ােল পিতত হওয়ার ফেল
তঁােদর জন্য তঁারা েশাক ও িবলাপ এবং সন্ধ্যা পযর্ন্ত উেপাস
করেলন৷ ১৩ পের দায়ূদ ঐ সংবাদদাতা যুবকেক বলেলন, “তুিম
েকাথাকার েলাক?” েস বলল, “আিম একজন প্রবাসীর েছেল,
অমােলকীয়৷” ১৪ দায়ূদ তােক বলেলন, “সদাপ্রভুর অিভিষক্তেক
হত্যা করার জন্য িনেজর হাত তুলেত তুিম েকন ভয় েপেল না?”
১৫ পের দায়ূদ যুবকেদর একজনেক েডেক আেদশ িদেলন,
“তুিম কােছ িগেয় এেক আক্রমণ কর৷” তােত েস তােক আঘাত
করেল েস মারা েগল৷ ১৬ আর দায়ূদ তােক বলেলন, “েতামার
মৃতু্যর জন্য তুিম িনেজই দায়ী; কারণ েতামারই মুখ েতামার

িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেয়েছ, তুিমই বেলছ, আিমই সদাপ্রভুর
অিভিষক্ত ব্যিক্তেক হত্যা কেরিছ৷” ১৭ পের দায়ূদ েশৗেলর ও
তঁার েছেল েযানাথেনর িবষেয় এই িবলাপ গান গাইেলন ১৮ এবং
িযহূদার সন্তানেদরেক এই ধনুেকর গান েশখােত আেদশ িদেলন;
েদখ, েসটা যােশর গ্রেন্থ েলখা আেছ৷ ১৯ “েহ ইস্রােয়ল, েতামার
উঁচু জায়গায় েতামার মিহমা মারা পড়ল! হায়! বীেররা পরািজত
হেলন৷ ২০ গােত খবর িদও না, অিস্কেলােনর রাস্তায় প্রকাশ কর
না; যিদ পেলষ্টীয়েদর েমেয়রা আনন্দ কের, যিদ অিচ্ছন্নত্বকেদর
েমেয়রা উল্লাস কের৷ ২১ েহ িগলেবােয়র পবর্তমালা, েতামােদর
ওপের িশিশর িকংবা বৃিষ্ট না পড়ুক, উপহােরর েক্ষত না থাকুক;
কারণ েসখােন বীেরেদর ঢাল অশুদ্ধ হল, েশৗেলর ঢাল েতল
িদেয় অিভিষক্ত হল না৷ ২২ মৃতেদর রক্ত ও বীরেদর েমদ না
েপেল েযানাথেনর ধনুক িফের আসত না, েশৗেলর তেরায়ালও
ওই ভােব িফের আসত না৷ ২৩ েশৗল ও েযানাথান জীবনকােল
িপ্রয় ও আনিন্দত িছেলন, তঁারা মারা িগেয়ও আলাদা হেলন না;
তঁােদর গিত ঈগেলর েথেকও দ্রুত িছল, িসংেহর েথেকও
শিক্তশালী িছেলন৷ ২৪ ইস্রােয়েলর েমেয়রা! েশৗেলর জন্য কঁাদ,
িতিন সুন্দর লাল রেঙর েপাশাক েতামােদর পড়ােতন, েতামােদর
েপাশােকর ওপর েসানার গয়না পড়ােতন৷ ২৫ হায়! যুেদ্ধর মেধ্য
বীেররা পরািজত হেলন৷ েযানাথন েতামােদর উঁচু জায়গায় মারা
েগেলন৷ ২৬ হঁ্যা, ভাই েযানাথন৷ েতামার জন্য আিম িচিন্তত৷ তুিম
আমার কােছ খুব আনন্দদায়ক িছেল; েতামার ভালবাসা আমার
কােছ খুবই মূল্যবান িছল, নারীেদর ভালবাসার েথেকও েবিশ
িছল! ২৭ হায়! বীেররা পরািজত হল, যুেদ্ধর সমস্ত অস্ত্রগুিল
ধ্বংস হল!”

দায়ূদ িযহূদা বংেশর উপের রাজা িহসােব অিভিষক্ত হন৷

তারপের দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেলন,
“আিম িক িযহূদার েকােনা একিট নগের উেঠ যাব?”

সদাপ্রভু বলেলন, “যাও৷” পের দায়ূদ িজজ্ঞাসা করেলন,
“েকাথায় যাব?” িতিন বলেলন, “িহেব্রােণ৷” ২ অতএব দায়ূদ
আর তঁার দইু স্ত্রী, িযিষ্রেয়লীয়া অহীেনায়ম ও কিমর্লীয় নাবেলর
িবধবা অবীগল, েসই জায়গায় েগেলন৷ ৩ আর দায়ূদ প্রেত্যেকর
পিরবােরর সেঙ্গ িনেজর সঙ্গীেদরেকও িনেয় েগেলন, তােত তারা
িহেব্রােণর নগরগুিলেত বসবাস কিরল৷ ৪ পের িযহূদার েলােকরা
এেস েসই জায়গায় দায়ূদেক িযহূদার বংেশর উপের রাজপেদ
অিভেষক করল৷ পের “যােবশ-িগিলয়েদর েলােকরা েশৗেলর
কবর িদেয়েছ,” এই খবর েলােকরা দায়ূদেক িদল৷ ৫ তখন দায়ূদ
যােবশ-িগিলয়েদর েলােকেদর কােছ দতূেদরেক পািঠেয়
বলেলন, “েতামরা সদাপ্রভুর আশীবর্ােদর পাত্র, কারণ েতামরা
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িনেজর প্রভুর প্রিত, েশৗেলর প্রিত, এই দয়া কেরছ, তঁার কবর
িদেয়ছ৷ ৬ অতএব সদাপ্রভু েতামােদর প্রিত দয়া ও সত্য ব্যবহার
করুন এবং েতামরা এই কাজ কেরছ, এই জন্য আিমও
েতামােদর প্রিত ভােলা ব্যবহার করব৷ ৭ অতএব এখন েতামােদর
হাত সবল েহাক ও েতামরা সাহসী হও, কারণ েতামােদর প্রভু
েশৗল মারা েগেছন, আর িযহূদার বংশ তােদর উপের আমােক
রাজপেদ অিভেষক কেরেছ৷” ৮ ইিতমেধ্য েনেরর েছেল অবেনর
েশৗেলর েসনাপিত, েশৗেলর েছেল ঈশেবাশৎেক ওপাের
মহনিয়েম িনেয় েগেলন; ৯ আর িগিলয়েদর, অশূরীয়েদর,
িযিষ্রেয়েলর, ইফ্রিয়েমর ও িবন্যামীেনর এবং সমস্ত ইস্রােয়েলর
উপের রাজা করেলন৷ ১০ েশৗেলর েছেল ঈশেবাশৎ চিল্লশ বছর
বয়েস ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং দইু
বছর রাজত্ব কেরন৷ িকন্তু িযহূদা বংশ দায়ূদেক অনুসরণ করত৷
১১ আর দায়ূদ সাত বছর ছয় মাস িহেব্রােণ িযহূদা বংেশর উপের
রাজত্ব করেলন৷ ১২ একসমেয় েনেরর েছেল অবেনর এবং
েশৗেলর েছেল ঈশেবাশেতর দাসরা মহনিয়ম েথেক িগিবেয়ােন
েগেলন৷ ১৩ তখন সরূয়ার েছেল েযায়াব ও দায়ূেদর দাসরা
েবিরেয় এেলন, আর িগিবেয়ােনর পুকুেরর কােছ তঁারা পরস্পর
মুেখামুিখ হল, একদল পুকুেরর এপাের, অন্যদল পুকুেরর
ওপাের বসল৷ ১৪ পের অবেনর েযায়াবেক বলেলন, “অনুেরাধ
কির, যুবকরা উেঠ আমােদর সামেন যুেদ্ধর প্রিতেযািগতা
করুক৷” েযায়াব বলেলন, “ওরা উঠুক৷” ১৫ অতএব েলােকরা
সংখ্যা অনুসাের উেঠ এিগেয় েগল; েশৗেলর েছেল ঈশেবাশেতর
ও িবন্যামীেনর পেক্ষ বােরা জন এবং দায়ূেদর দােসেদর মেধ্য
েথেক বার জন৷ ১৬ আর তারা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর
প্রিতেযাদ্ধার মাথা ধের পঁাজের তেরায়াল িবদ্ধ করার ফেল
সকেল এক জায়গায় মৃতু্য বরণ করল৷ এই জন্য েসই জায়গার
নাম িহলকত্হত্সূরীম [ছুিরকা-ভূিম] হল; তা িগিবেয়ােন আেছ৷
১৭ আর েসই িদন ভীষণ যুদ্ধ হল এবং অবেনর ও ইস্রােয়েলর
েলােকরা দায়ূেদর দােসেদর সামেন েহের েগল৷ ১৮ েসই জায়গায়
েযায়াব, অবীশয় ও অসােহল নােম সরূয়ার িতন েছেল িছেলন,
েসই অসােহল বেনর হিরেণর মত তঁার পা দ্রতগামী িছল৷
১৯ আর অসােহল অবেনেরর িপছু িপছু েদৗড়ােত লাগেলন,
েযেত েযেত অবেনেরর িপছু েনওয়া েথেক ডানিদেক িকংবা
বঁািদেক িফরেলন না৷ ২০ পের অবেনর িপছন িদেক িফের
বলেলন, “তুিম িক অসােহল?” িতিন উত্তর িদেলন, “আিম
েসই৷” ২১ অবেনর তঁােক বলেলন, “তুিম ডানিদেক িকংবা
বঁািদেক িফের এই যুবকেদর েকান একজনেক ধের তার মত
সাজ৷” িকন্তু অসােহল তঁার িপছু েনওয়া েথেক িফরেত রািজ
হেলন না৷ ২২ পের অবেনর অসােহলেক পুনরায় বলেলন,
“আমার িপছু েনওয়া বন্ধ কর; আিম েকন েতামােক আঘাত
কের মািটেত েফেল েদব? এমন করেল েতামার ভাই েযায়ােবর
সামেন িক কের মুখ েদখাব?” ২৩ তবু িতিন িফরেত রািজ হেলন
না; অতএব অবেনর বশর্ার েগাড়া তঁার েপেট এমন েগঁেথ িদেলন
েয, বশর্া তঁার িপঠ িদেয় েবরল; তােত িতিন েসখােন পেড়
েগেলন, েসই জায়গােতই মরেলন এবং যত েলাক অসােহেলর
পতন ও মৃতু্যর স্থােন উপিস্থত হল, সবাই দঁািড়েয় থাকল৷
২৪ িকন্তু েযায়াব ও অবীশয় অবেনেরর িপছেন িপছেন তাড়া

কের েগেলন; সূযর্্য অস্ত যাবার সময় িগিবেয়ােনর মরুভূিমর
কােছ রাস্তার কােছ গীেহর সামেনর অম্মা িগিরর কােছ উপিস্থত
হেলন৷ ২৫ আর িবন্যামীন সন্তানরা অবেনেরর সেঙ্গ একসােথ
জেড়া হেয় এই িগিরর চূড়ায় দঁািড়েয় থাকল৷ ২৬ তখন অবেনর
েযায়াবেক েডেক বলেলন, “তেরায়াল িক িচরকাল গ্রাস করেব?
অবেশেষ িতক্ততা হেব, এটা িক জান না? অতএব তুিম িনেজর
ভাইেদর িপছেন তাড়া না কের িফের আসেত িনেজর
েলাকেদরেক কতিদন আেদশ করেব না?” ২৭ েযায়াব বলেলন,
“জীবন্ত ঈশ্বেরর িদিব্য, তুিম যিদ কথা না বলেত, তেব েলােক
সকােলই চেল েযত, িনেজর িনেজর ভাইেয়র িপছেন িপছেন
েযত না৷” ২৮ পের েযায়াব তূরী বাজােলন; তােত সমস্ত েলাক
েথেম েগল, ইস্রােয়েলর িপছেন আর তাড়া করল না, আর যুদ্ধ
করল না৷ ২৯ পের অবেনর ও তঁার েলােকরা অরাবা উপত্যকা
িদেয় েসই সমস্ত রাত পােয় েহঁেট যদর্ন পার হেলন এবং পুেরা
িবেথাণ িদেয় মহনিয়েম উপিস্থত হেলন৷ ৩০ আর েযায়াব
অবেনেরর িপছেন তাড়া না কের িফের এেলন; পের সমস্ত
েলাকেক একসােথ করেল দায়ূেদর দাসেদর মেধ্য ঊিনশ জেনর
ও অসােহেলর অভাব হল৷ ৩১ িকন্তু দায়ূেদর দাসেদর আঘােত
িবন্যামীেনর ও অবেনেরর েলাকেদর িতনেশা ষাট জন মারা
েগল৷ ৩২ পের েলােকরা অসােহলেক তুেল িনেয় ৈবৎেলহেম, তঁার
বাবার কবের কবর িদল৷ পের েযায়াব ও তঁার েলােকরা সমস্ত
রাত েহঁেট সকােল িহেব্রােণ েপৗঁছােলন৷

দায়ূেদর বলবৃিদ্ধ৷ অবেনেরর মৃতু্য৷

েশৗেলর বংেশ ও দায়ূেদর বংেশ পরস্পেরর মধ্য অেনক
িদন যুদ্ধ হল; তােত দায়ূদ শিক্তশালী হেয় উঠেলন, িকন্তু

েশৗেলর বংশ দবুর্ল হেয় পড়ল৷ ২ আর িহেব্রােণ দায়ূেদর একিট
েছেল হল; তঁার বড় েছেল অেম্মান, েস িযিষ্রেয়লীয়া
অহীেনায়েমর েছেল; ৩ তঁার িদ্বতীয় েছেল িকলাব, েস কিমর্লীয়
নাবেলর িবধবা অবীগেলর েছেল; তৃতীয় অবশােলাম, েস
গশূেরর তলময় রাজার েমেয় মাখার েছেল; ৪ চতুথর্ আেদািনয়,
েস হগীেতর েছেল; পঞ্চম শফিটয়, েস অবীটেলর েছেল ৫ এবং
ষষ্ঠ িযিত্রয়ম, েস দায়ূেদর স্ত্রী ইগ্লার েছেল; দায়ূেদর এই সব
েছেলর িহেব্রােণ জন্ম হল৷ ৬ েয সমেয় েশৗেলর বংেশ ও দায়ূেদর
বংেশ পরস্পর যুদ্ধ হল, েসই সমেয় অবেনর েশৗেলর বংেশর
হেয় বীরত্ব েদখােলন৷ ৭ িকন্তু অয়ার েমেয় িরসপা নােম েশৗেলর
একজন উপপত্নী িছল; ঈশেবাশৎ অবেনরেক বলেলন, “তুিম
আমার বাবার উপপত্নীর সেঙ্গ েকন শয়ন কেরছ?”
৮ ঈশেবাশেতর এই কথায় অবেনর খুব েরেগ িগেয় বলেলন,
“আিম িক িযহূদা কুেলর কুকুেরর মাথা? আজ পযর্ন্ত েতামার
বাবা েশৗেলর বংেশর প্রিত, তঁার ভাইেয়রা এবং বনু্ধেদর প্রিত
দয়া করিছ এবং েতামােক দায়ূেদর হােত তুেল িদইিন; তবু তুিম
আজ ওই মিহলার িবষেয় আমােক অপরাধী করছ? ৯ ঈশ্বর
অবেনরেক ঐরকম ও তার েথেক েবিশ শািস্ত িদন, যিদ দায়ূেদর
িবষেয় সদাপ্রভু েয শপথ কেরেছন, আিম েসই অনুসাের কাজ না
কির, ১০ েশৗেলর বংশ েথেক রাজ্য িনেয় দান েথেক েবর-েশবা
পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর উপের ও িযহূদার উপের দায়ূেদর িসংহাসন
স্থাপন করার েচষ্টা না কির৷” ১১ তখন িতিন অবেনরেক আর
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একটা কথাও বলেত পারেলন না, কারণ িতিন তঁােক ভয়
করেলন৷ ১২ পের অবেনর িনেজর হেয় দায়ূেদর কােছ দতূেদর
পািঠেয় বলেলন, “এই েদশ কার?” আরও বলেলন, “আপিন
আমার সেঙ্গ িনয়ম করুন, আর েদখুন, সমস্ত ইস্রােয়লেক
আপনার পেক্ষ আনেত আমার হাত আপনার সাহায্যকারী হেব৷”
১৩ দায়ূদ বলেলন, “ভােলা; আিম েতামার সেঙ্গ িনয়ম করব; শুধু
একটা িবষয় আিম েতামার কােছ চাই; যখন তুিম আমার মুখ
েদখেত আসেব, তখন েশৗেলর েমেয় মীখলেক না আনেল
আমার মুখ েদখেত পােব না৷” ১৪ আর দায়ূদ েশৗেলর েছেল
ঈশেবাশেতর কােছ দতূ পািঠেয় বলেলন, “আিম পেলষ্টীয়েদর
একেশাটা িলেঙ্গর চামড়া েযৗতুক িদেয় যােক িবেয় কেরিছ,
আমার েসই স্ত্রী মীখলেক দাও৷” ১৫ তােত ঈশেবাশৎ েলাক
পািঠেয় তঁার স্বামী অথর্াৎ লিয়েশর েছেল পলিটেয়র কাছ েথেক
মীখলেক িনেয় আসেলন৷ ১৬ তখন তঁার স্বামী তঁার িপছন িপছন
কঁাদেত কঁাদেত বহুরীম পযর্ন্ত তঁার সেঙ্গ চলেত লাগেলা৷ পের
অবেনর তােক বলেলন, “যাও, িফের যাও,” তােত েস িফের
েগল৷ ১৭ পের অবেনর ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর সেঙ্গ এইরকম
কথাবাতর্ া করেলন, “েতামরা এর আেগই িনেজেদর উপের
দায়ূদেক রাজা করার েচষ্টা কেরিছেল৷ ১৮ এখন তাই কর, কারণ
সদাপ্রভু দায়ূেদর িবষেয় বেলেছন, ‘আিম িনেজর দাস দায়ূেদর
হাত িদেয় িনেজর প্রজা ইস্রােয়লেক পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক ও
সব শত্রুর হাত েথেক উদ্ধার করব’৷” ১৯ আর অবেনর িবন্যামীন
বংেশর কােনর কােছও েসই কথা বলেলন৷ আর ইস্রােয়েলর ও
িবন্যামীেনর সব বংেশর েচােখ যা ভােলা মেন হল, অবেনর েসই
সব কথা দায়ূেদর কােনর কােছ বলার জন্য িহেব্রােণ েগেলন৷
২০ তখন অবেনর কুিড় জনেক সেঙ্গ িনেয় িহেব্রােণ দায়ূেদর
কােছ উপিস্থত হেল দায়ূদ অবেনেরর ও তঁার সঙ্গীেদর জন্য
আহার ৈতরী করেলন৷ ২১ পের অবেনর দায়ূদেক বলেলন,
“আিম উেঠ িগেয় সকল ইস্রােয়লেক আমার প্রভু মহারােজর
কােছ জেড়া কির; েযন তারা আপনার সেঙ্গ িনয়ম কের, আর
আপিন িনেজর প্রােণর ইচ্ছামত সবার উপের রাজত্ব কেরন৷”
পের দায়ূদ অবেনরেক িবদায় িদেল িতিন ভােলাভােব চেল
েগেলন৷ ২২ আর েদখ, দায়ূেদর দােসরা ও েযায়াব আক্রমণ কের
িফের আসেলন, অেনক লুট করা িজিনস সেঙ্গ কের িনেয়
আসেলন৷ তখন অবেনর িহেব্রােণ দায়ূেদর কােছ িছেলন না,
কারণ দায়ূদ তঁােক িবদায় কেরিছেলন, িতিন ভােলাভােব চেল
িগেয়িছেলন৷ ২৩ পের েযায়াব ও তঁার সঙ্গী সমস্ত ৈসন্য আসেল
েলােকরা েযায়াবেক বলল, “েনেরর েছেল অবেনর রাজার কােছ
এেসিছেলন, রাজা তঁােক িবদায় িদেয়েছন, িতিন ভােলাভােব
চেল েগেছন৷” ২৪ তখন েযায়াব রাজার কােছ িগেয় বলেলন,
“আপিন িক কেরেছন? েদখুন, অবেনর আপনার কােছ
এেসিছল, আপিন েকন তােক িবদায় িদেয় এেকবাের চেল েযেত
িদেয়েছন? ২৫ আপিন েতা েনেরর েছেল অবেনরেক জােনন;
আপনােক ভুলাবার জন্য, আপনার বাইের ও িভতের যাতায়াত
জানার জন্য, আর আপিন যা যা করেছন, েস সমস্ত জানার জন্য
েস এেসিছল৷” ২৬ পের েযায়াব দায়ূেদর কাছ েথেক েবিরেয়
িগেয় অবেনেরর িপছেন দতূেদরেক পাঠােলন; তারা িসরা কূেপর
কাছ েথেক তঁােক িফিরেয় আনেলা; িকন্তু দায়ূদ তা জানেতন না৷

২৭ পের অবেনর িহেব্রােণ িফের এেল েযায়াব তঁার সেঙ্গ েগাপেন
আলাপ করার ছলনায় নগেরর ফটেকর িভতের তঁােক িনেয়
েগেলন, পের িনেজর ভাই অসােহেলর রেক্তর প্রিতশােধর জন্য
েসই জায়গায় তঁার েপেট আঘাত করেলন, তােত িতিন মারা
েগেলন৷ ২৮ তারপর দায়ূদ যখন েসই কথা শুনেলন, তখন িতিন
বলেলন, “েনেরর েছেল অবেনেরর রক্তপােতর িবষেয় আিম ও
আমার রাজ্য সদাপ্রভুর সামেন িচরকাল িনেদর্ াষ৷ ২৯ েসই রক্ত
েযায়ােবর ও তার সমস্ত বংেশর উপের পড়ুক এবং েযায়ােবর
বংেশর বহুমূত্র েরাগ িকংবা কুষ্ঠী িকংবা লািঠেত ভর িদেয় চলার
িকংবা তেলায়াের মারা যাওয়ার িকংবা খাবােরর অভােব কষ্ট
পাওয়ার েলােকর অভাব না েহাক৷” ৩০ এইভােব েযায়াব ও তঁার
ভাই অবীশয় অবেনরেক হত্যা করেলন, কারণ িতিন িগিবেয়ােন
যুেদ্ধর সমেয় তঁােদর ভাই অসােহলেক হত্যা কেরিছেলন৷ ৩১ পের
দায়ূদ েযায়াবেক ও তঁার সঙ্গী সব েলাকেক বলেলন, “েতামরা
িনেজর িনেজর েপাশাক িছঁেড় চট পর এবং েশাক করেত করেত
অবেনেরর আেগ আেগ চল৷” আর দায়ূদ রাজাও শবযাত্রার
িপছেন িপছেন চলেলন৷ ৩২ আর িহেব্রােণ অবেনরেক কবর
েদওয়া হল; তখন রাজা অবেনেরর কবেরর কােছ খুব েজাের
কঁাদেত লাগেলন, সব েলাকও কঁাদেলা৷ ৩৩ রাজা অবেনেরর
িবষেয় দঃুখ কের বলেলন, “েযমন মূখর্ মের, েসই ভােবই িক
অবেনর মরেলন?” ৩৪ েতামার হাত বঁাধা িছল না, েতামার পােয়
িশকলও িছল না; েযমন েকউ অন্যায়কারীেদর সামেন পেড়,
েতমনভােব তুিমও পড়েল৷ তখন সব েলাক তঁার জন্য আবার
কঁাদেলা৷ ৩৫ পের েবলা থাকেত সব েলাক দায়ূদেক খাবার
খাওয়ােত এল, িকন্তু দায়ূদ এই শপথ করেলন, “ঈশ্বর আমােক
ওই রকম ও তার েথেক েবিশ শািস্ত িদন, যিদ সূযর্্য অস্ত যাবার
আেগ আিম রুিট িকংবা অন্য েকােনা িজিনেসর স্বাদ গ্রহণ
কির৷” ৩৬ তখন সব েলাক তা লক্ষ্য করল ও সন্তুষ্ট হল; রাজা যা
িকছু করেলন, তােতই সব েলাক সন্তুষ্ট হল৷ ৩৭ আর েনেরর
েছেল অবেনেরর হত্যা রাজার েথেক হয়িন, এটা সব েলাক ও
সমস্ত ইস্রােয়ল, েসই িদেন জানেত পারল৷ ৩৮ আর রাজা িনেজর
দােসেদর বলেলন, “েতামরা িক জান না েয, আজ ইস্রােয়েলর
মেধ্য প্রধান ও মহান একজন মারা েগেছন? আর রাজপেদ
অিভিষক্ত হেলও আজ আিম দবুর্ল; ৩৯ এই কেয়কজন েলাক,
সরূয়ার েছেলরা, আমার অবাধ্য৷ সদাপ্রভু খারাপ কাজ করা
ব্যিক্তেক, তার দষু্টতা অনুযায়ী প্রিতফল িদন৷”

ঈশেবাশেতর মৃতু্য৷

পের যখন েশৗেলর েছেল শুনেলন েয, অবেনর িহেব্রােণ
মারা েগেছন, তখন তঁার হাত দবুর্ল হল এবং সমস্ত

ইস্রােয়ল ভয় েপল৷ ২ েশৗেলর েছেলর দজুন দলপিত িছল,
একজেনর নাম বানা, আেরকজেনর নাম েরখব, তারা িবন্যামীন
বংেশর েবেরাতীয় িরেম্মােণর েছেল৷ ৩ আসেল েবেরাৎ ও
িবন্যামীেনর অিধকােরর মেধ্য গিণত, িকন্তু েবেরাতীেয়রা
িগত্তিয়েম পািলেয় যায়, আর েসখােন এখেনা পযর্ন্ত প্রবাসী হেয়
আেছ৷ ৪ আর েশৗেলর েছেল েযানাথেনর এক েছেল িছল, তার
দপুােয়ই েখঁাড়া; িযিষ্রেয়ল েথেক যখন েশৗেলর ও েযানাথেনর
মৃতু্যর সংবাদ এেসিছল, তখন তার বয়স িছল পঁাচ বছর; তার
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ধাত্রী তােক তুেল িনেয় পািলেয় যািচ্ছল, িকন্তু ধাত্রী খুব
তাড়াতািড় পালােনার সময় েছেলিট পেড় িগেয় েখঁাড়া হেয়
িগেয়িছল; তার নাম মফীেবাশৎ৷ ৫ একসময় েবেরাতীয়
িরেম্মােণর েছেল েরখব ও বানা িগেয় িদেনর েরােদর সময়
ঈশেবাশেতর বািড়েত উপিস্থত হল, তখন িতিন দপুুরেবলা িবশ্রাম
িনিচ্ছেলন৷ ৬ আর তারা প্রেবশ কের গম েনবার ছলনায় বািড়র
মাঝখান পযর্ন্ত িগেয় েসখােন তঁার েপেট আঘাত করল; পের
েরখব ও তার ভাই বানা পািলেয় েগল৷ ৭ িতিন েয সমেয়
েশায়ারঘের িনেজর খািটয়ােত শুেয়িছেলন, েসই সময় তারা
িভতের িগেয় আঘাত কের তঁােক হত্যা করল; পের তঁার মাথা
েকেট মাথািট িনেয় অরাবা উপত্যকার পথ ধের সমস্ত রাত
হঁাটল৷ ৮ তারা ঈশেবাশেতর মাথা িহেব্রােণ দায়ূেদর কােছ এেন
রাজােক বলল, “েদখুন আপনার শত্রু েশৗল, েয আপনােক হত্যা
করার েচষ্টা করত, তার েছেল ঈশেবাশেতর মাথা; সদাপ্রভু আজ
আমােদর প্রভু মহারােজর পেক্ষ েশৗলেক ও তার বংশেক
অন্যােয়র প্রিতফল িদেলন৷” ৯ িকন্তু দায়ূদ েবেরাতীয় িরম্মেণর
েছেল েরখব ও তার ভাই বানােক এই উত্তর িদেলন, “িযিন সব
িবপদ েথেক আমার প্রাণ মুক্ত কেরেছন, ১০ েসই জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য, েয ব্যিক্ত আমােক বেলিছল, ‘েদখ, েশৗল মারা
েগেছ,’ েস শুভ খবর এেনেছ মেন করেলও আিম তােক ধের
িসক্লেগ হত্যা কেরিছলাম, তার খবেরর জন্য আিম তােক এই
পুরস্কার িদেয়িছলাম৷ ১১ এখন যারা ধািমর্ক ব্যিক্তেক তঁারই
ঘেরর মেধ্য তঁার খািটয়ার উপের হত্যা কেরেছ, েসই দষু্ট েলাক
েয েতামরা, আিম েতামােদর েথেক তার রেক্তর প্রিতেশাধ িক
আরও েনব না? পৃিথবী েথেক িক েতামােদর উেচ্ছদ করব না?”
১২ পের দায়ূদ িনেজর যুবকেদরেক আেদশ করেল তারা
তােদরেক হত্যা করল এবং তােদর হাত পা েকেট িহেব্রােণর
পুকুেরর পােড় টািঙ্গেয় িদল৷ িকন্তু ঈশেবাশেতর মাথা িনেয়
িহেব্রােণ অবেনেরর কবের পুঁেত রাখল৷

িযরূশােলেম দায়ূেদর সম্মান বৃিদ্ধ৷

পের ইস্রােয়েলর সমস্ত বংশ িহেব্রােণ দায়ূেদর কােছ
এেস বলল, “েদখুন, আমরা আপনার হাড় ও মাংস৷

২ আেগ যখন েশৗল আমােদর রাজা িছেলন, তখন আপিনই
ইস্রােয়লেক বাইের ও িভতের িনেয় েযেতন৷ আর সদাপ্রভু
আপনােক বেলিছেলন, ‘তুিমই আমার প্রজা ইস্রােয়লেক চরােব
ও ইস্রােয়েলর নায়ক হেব’৷” ৩ এইভােব ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা
সবাই িহেব্রােণ রাজার কােছ আসেলন; তােত দায়ূদ রাজা
িহেব্রােণ সদাপ্রভুর সামেন তঁােদর সেঙ্গ িনয়ম করেলন এবং তঁারা
ইস্রােয়েলর উপের দায়ূদেক রাজপেদ অিভিষক্ত করেলন৷
৪ দায়ূদ িত্রশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং চিল্লশ
বছর রাজত্ব কেরন৷ ৫ িতিন িহেব্রােণ িযহূদার উপের সাত বছর
ছমাস রাজত্ব কেরন; পের িযরূশােলেম সমস্ত ইস্রােয়ল ও
িযহূদার উপের েতিত্রশ বছর রাজত্ব কেরন৷ ৬ পের রাজা ও তঁার
েলােকরা েদেশ বসবাসকারী িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ িযরূশােলেম
যাত্রা করেলন; তােত তারা দায়ূদেক বলল, “তুিম এই জায়গায়
প্রেবশ করেত পারেব না, অন্ধ ও েখঁাড়ারাই েতামােক তািড়েয়
েদেব৷” তারা েভেবিছল, দাযূদ এই জায়গায় প্রেবশ করেত

পারেবন না৷ ৭ িকন্তু দায়ূদ িসেয়ােনর দগুর্ দখল করেলন; েসটাই
দায়ূদ-নগর৷ ৮ ঐ িদেন দায়ূদ বলেলন, “েয েকউ িযবূষীয়েদরেক
আঘাত কের, েস জলেস্রাত িদেয় িগেয় দায়ূেদর প্রােণর ঘৃিণত
েখঁাড়া ও অন্ধেদরেক আঘাত করুক৷” েযেহতু, েলােক বেল,
“অন্ধ ও েখঁাড়ারা রেয়েছ, েস ঘেরর মেধ্য প্রেবশ করেব না৷”
৯ আর দায়ূদ েসই দেুগর্ বাস কের তার নাম রাখেলন দায়ূদ-নগর
এবং দায়ূদ িমেল্লা েথেক িভতর পযর্ন্ত চািরিদেক প্রাচীর গঁাথেলন৷
১০ পের দায়ূদ ক্রমশ মহান হেয় উঠেলন, কারণ বািহনীগেণর
ঈশ্বর সদাপ্রভূ, তঁার সহবতর্ী িছেলন৷ ১১ আর েসােরর রাজা
হীরম দায়ূেদর কােছ দতূেদরেক এবং এরস কাঠ, ছুেতার ও
রাজিমস্ত্রীেদরেক পাঠােলন; তারা দায়ূেদর জন্য এক বািড় ৈতরী
করল৷ ১২ তখন দায়ূদ বুঝেলন েয, সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
রাজপেদ তঁােক প্রিতষ্ঠা কেরেছন এবং িনেজর প্রজা ইস্রােয়েলর
জন্য তঁার রােজ্যর উন্নিত কেরেছন৷ ১৩ আর দায়ূদ িহেব্রাণ েথেক
আসার পর িযরূশােলেম আরও উপপত্নী ও স্ত্রী গ্রহণ করেলন,
তােত দায়ূেদর আরও েছেল েমেয় হল৷ ১৪ িযরূশােলেম তঁার েয
সব েছেল জন্মাল, তােদর নাম; সম্মূয়, েশাবব, নাথন, শেলামন,
১৫ িযভর, ইলীশূয়, েনফগ, যািফয়, ১৬ ইলীশামা, ইিলয়াদা ও
ইলীেফলট৷ ১৭ পেলষ্টীয়রা যখন শুনল েয, দায়ূদ ইস্রােয়েলর
উপের রাজপেদ অিভিষক্ত হেয়েছন, তখন পেলষ্টীয় সব েলাক
দায়ূেদর েখঁােজ উেঠ এল; দায়ূদ তা শুেন দেুগর্ েনেম েগেলন৷
১৮ আর পেলষ্টীেয়রা এেস রফায়ীম উপত্যকায় ছিড়েয় পড়ল৷
১৯ তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক
পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ উেঠ যাব? তুিম আমার হােত তােদরেক
সমপর্ণ করেব?” সদাপ্রভু দায়ূদেক বলেলন, “যাও, আিম
অবশ্যই েতামার হােত পেলষ্টীয়েদরেক সমপর্ণ করব৷” ২০ পের
দায়ূদ বাল-পরাসীেম আসেলন ও দায়ূদ তােদরেক আঘাত
করেলন, আর বলেলন, “সদাপ্রভু আমার সামেন আমার
শত্রুেদরেক েসতু ভাঙ্গার মত কের েভেঙ্গ েফলেলন,” এই জন্য
েসই জায়গার নাম বাল-পরাসীম [ভাঙ্গা-স্থান] রাখেলন৷ ২১ েসই
জায়গায় তারা িনেজেদর প্রিতমাগুেলা েফেল িগেয়িছল, আর
দায়ূদ ও তঁার েলােকরা েসগুেলা তুেল িনেয় েগেলন৷ ২২ পের
পেলষ্টীেয়রা আবার এেস রফায়ীম উপত্যকায় ছিড়েয় পড়ল৷
২৩ তােত দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেলন, আর িতিন
বলেলন, “তুিম েযও না, িকন্তু ওেদর িপছেন ঘুের এেস তঁুত
গােছর সামেন ওেদরেক আক্রমণ কর৷ ২৪ েসই সব তঁুত গােছর
ওপের ৈসন্য যাওয়ার আওয়াজ শুনেল তুিম েজেগ উঠেব; কারণ
তখনই সদাপ্রভু পেলষ্টীয়েদর ৈসন্যেক আঘাত করার জন্য
েতামার সামেন এিগেয় েগেছন৷” ২৫ দায়ূদ সদাপ্রভুর আেদশ
অনুযায়ী কাজ করেলন৷ েগবা েথেক েগষেরর কাছ পযর্ন্ত
পেলষ্টীয়েদর আঘাত করেলন৷

িনয়ম-িসন্দকু িযরূশােলেম আনা হল৷

পের দায়ূদ আবার ইস্রােয়েলর সব মেনানীত েলাকেক,
িত্রশ হাজার জনেক, জেড়া করেলন৷ ২ আর দায়ূদ ও

তঁার সঙ্গী সব েলাক উেঠ ঈশ্বেরর িসন্দকু, যার উপের েসই নাম,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু, িযিন স্বগর্দতূেদর মেধ্য বসবাসকারী, তঁার
নাম কীিতর্ ত, তা বািল-িযহূদা েথেক আনেত যাত্রা করেলন৷
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৩ পের তঁারা ঈশ্বেরর িসন্দকু এক নতুন গরুর গািড়েত পাহােড়
অবিস্থত অবীনাদেবর বািড় েথেক েবিরেয় পড়েলন, আর
অবীনাদেবর েছেল উষ ও অিহেয়া েসই নতুন গরুর গািড়
চালাল৷ ৪ তারা পাহােড় অবিস্থত অবীনাদেবর বািড় েথেক
ঈশ্বেরর িসন্দকুসহ গরুর গািড় েবর কের আনল এবং অিহেয়া
িসন্দকুটার আেগ আেগ চলল৷ ৫ আর দায়ূদ ও ইস্রােয়েলর সব
বংশ সদাপ্রভুর সামেন েদবদারু কােঠর ৈতরী সবরকেমর বাদ্য-
যন্ত্র এবং বীণা, েনবল, তবল, জয়শৃঙ্গ ও করতাল বাজােলন৷
৬ পের তারা নােখােনর খামার পযর্ন্ত েগেল উষ হাত ছিড়েয়
ঈশ্বেরর িসন্দকু ধরল, কারণ বলদ দিুট িপিছেয় পেড়িছল৷
৭ তখন উেষর প্রিত সদাপ্রভু প্রচণ্ড েরেগ েগেলন ও তার
হঠকািরতার জন্য ঈশ্বর েসই জায়গায় তােক আঘাত করেলন;
তােত েস েসখােন ঈশ্বেরর িসন্দেুকর পােশ মারা েগল৷ ৮ সদাপ্রভু
উষেক আক্রমণ করায় দায়ূদ অসন্তুষ্ট হেলন, আর েসই জায়গার
নাম েপরস-উষ [উষ-ভাঙ্গা] রাখেলন; আজ পযর্ন্ত েসই নাম
প্রচিলত আেছ৷ ৯ আর দায়ূদ েসইিদন সদাপ্রভুর েথেক ভয় েপেয়
বলেলন, “সদাপ্রভুর িসন্দকু িক কের আমার কােছ আসেব?”
১০ তাই দায়ূদ সদাপ্রভুর িসন্দকু দায়ূদ-নগের িনেজর কােছ
আনেত অিনচু্ছক হেলন, িকন্তু দায়ূদ পেথর পােশ গাতীয় ওেবদ-
ইেদােমর বািড়েত িনেয় রাখেলন৷ ১১ সদাপ্রভুর িসন্দকু গাতীয়
ওেবদ-ইেদােমর বািড়েত িতনমাস থাকল; আর সদাপ্রভু ওেবদ-
ইেদামেক ও তার সমস্ত বািড়েক আশীবর্াদ করেলন৷ ১২ পের
দায়ূদ রাজা শুনেলন, ঈশ্বেরর িসন্দেুকর জন্য সদাপ্রভু ওেবদ-
ইেদােমর বািড় ও তার সমস্ত িকছুেক আশীবর্াদ কেরেছন; তােত
দায়ূদ িগেয় ওেবদ-ইেদােমর বািড় েথেক আনন্দ সহকাের
ঈশ্বেরর িসন্দকু দায়ূদ-নগের আনেলন৷ ১৩ আর এইরকম হল,
সদাপ্রভুর িসন্দকু-বাহেকরা ছয় পা েগেল িতিন এক গরু ও
একিট েমাটােসাটা বাছুর বিলদান করেলন৷ ১৪ আর দায়ূদ
সদাপ্রভুর সামেন পুেরা শিক্ত িদেয় নাচেত লাগেলন; তখন দায়ূদ
সাদা এেফাদ পের িছেলন৷ ১৫ এইভােব দায়ূদ ও ইস্রােয়েলর
সমস্ত বংশ জয়ধ্বিন ও তূরীধ্বিন িদেয় সদাপ্রভুর িসন্দকু
আনেলন৷ ১৬ আর দায়ূদ-নগের সদাপ্রভুর িসন্দেুকর প্রেবেশর
সময় েশৗেলর েমেয় মীখল জানালা িদেয় েদখেলন এবং
সদাপ্রভুর সামেন দায়ূদ রাজােক লাফােত ও নাচেত েদেখ মেন
মেন তুচ্ছ করেলন৷ ১৭ পের েলােকরা সদাপ্রভুর িসন্দকু িভতের
এেন িনেজর জায়গায়, অথর্াৎ িসন্দেুকর জন্য দায়ূদ েয তঁাবু
স্থাপন কেরিছেলন, তার মেধ্য রাখল এবং দায়ূদ সদাপ্রভুর
সামেন েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিলর উত্সগর্ করেলন৷ ১৮ আর
েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিলর উত্সগর্ েশষ করার পর দায়ূদ
বািহনীগেণর সদাপ্রভুর নােম েলাকেদরেক আশীবর্াদ করেলন৷
১৯ আর িতিন সব েলােকর মেধ্য অথর্াৎ ইস্রােয়েলর সমস্ত
েলােকেদর মেধ্য প্রেত্যক পুরুষেক ও প্রেত্যক স্ত্রীেক একিট কের
রুিট ও একভাগ মাংস ও একখানা শুকেনা আঙ্গেুরর িপেঠ
িদেলন; পের সব েলাক িনেজর িনেজর ঘের চেল েগল৷ ২০ পের
দায়ূদ িনেজর আত্মীয়েদরেক আশীবর্াদ করার জন্য িফের
আসেলন; তখন েশৗেলর েমেয় মীখল দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত
বাইের এেস বলেলন, “আজ ইস্রােয়েলর রাজা েকমন মিহমািন্বত
হেলন, েকােনা িনেবর্াধ েলাক েযমন লজ্জাহীন ভােব বস্ত্রহীন হয়,

েসইরকম িতিন আজ িনেজর দাস ও দাসীেদর সামেন বস্ত্রহীন
হেলন৷” ২১ তখন দায়ূদ মীখলেক বলেলন, “সদাপ্রভুর প্রজার
উপের, ইস্রােয়েলর উপের শাসনকতর্ ার পেদ আমােক িনযুক্ত
করার জন্য িযিন েতামার বাবা ও তঁার সমস্ত বংেশর েথেক
আমােক মেনানীত কেরেছন, েসই সদাপ্রভুর সামেনই তা কেরিছ;
অতএব আিম সদাপ্রভুরই সামেন আনন্দ করব৷ ২২ আর এর
েথেক আরও েছাট হব এবং আমার িনেজর েচােখ আরও নীচ
হব; িকন্তু তুিম েয দাসীেদর কথা বলেল, তােদর কােছ মিহমািন্বত
হব৷” ২৩ আর েশৗেলর েমেয় মীখেলর, মৃতু্যর সময় পযর্ন্ত সন্তান
হল না৷

দায়ূেদর কােছ ঈশ্বেরর শপথ৷

পের রাজা যখন িনেজর ঘের বাস করেত লাগেলন
এবং সদাপ্রভু চািরিদেকর সব শত্রুর েথেক তঁােক

িবশ্রাম িদেলন, ২ তখন রাজা নাথন ভাববাদীেক বলেলন,
“েদখুন, আিম এরস কােঠর ঘের বাস করিছ, িকন্তু ঈশ্বেরর
িসন্দকু যবিনকার মেধ্য বাস করেছ৷” ৩ নাথন রাজােক বলেলন,
“ভােলা, যা িকছু আপনার মেন আেছ, তাই করুন; কারণ
সদাপ্রভু আপনার সহবতর্ী৷” ৪ িকন্তু েসই রােত সদাপ্রভুর এই
বাক্য নাথেনর কােছ উপিস্থত হল, ৫ “তুিম যাও, আমার দাস
দায়ূদেক বল, সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘তুিম িক আমার
বসবােসর জন্য ঘর ৈতরী করেব?’ ৬ ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক
িমশর েথেক েবর কের আনার িদন েথেক আজ পযর্ন্ত আিম েতা
েকান ঘের বসবাস কিরিন, শুধু তঁাবুেত ও পিবত্র স্থােন েথেক
যাতায়াত কেরিছ৷ ৭ সমস্ত ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য আমার
যাওয়া আসার সময় আিম যােক িনেজর প্রজা ইস্রােয়লেক
পালন করার দািয়ত্ব িদেয়িছলাম, ইস্রােয়েলর এমন েকােনা
বংশেক িক কখনও এই কথা বেলিছ েয, েতামরা েকন আমার
জন্য এরস কােঠর ঘর ৈতরী কর িন? ৮ অতএব এখন তুিম
আমার দাস দায়ূদেক এই কথা বল, ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, আমার প্রজার উপের, ইস্রােয়েলর উপের শাসক
করার জন্য আিমই েতামােক পশু চরাবার মাঠ েথেক ও েভড়া
চরােনার সময় গ্রহণ কেরিছ৷ ৯ আর তুিম েয েকােনা জায়গায়
েগছ, েসই জায়গায় েতামার সহবতর্ী েথেক েতামার সামেন েথেক
েতামার সব শত্রুেক ধ্বংস কেরিছ৷ আর আিম পৃিথবীর
মহাপুরুষেদর নােমর মত েতামার নাম মহান করব৷ ১০ আর
আিম িনেজর প্রজা ইস্রােয়েলর জন্য একিট জায়গা িনবর্াচন
করব ও তােদরেক েরাপণ করব; েযন িনেজেদর েসই জায়গায়
তারা বসবাস কের এবং আর িবচিলত না হয়৷ দষু্ট েলােকরা
তােদরেক আর দঃুখ েদেব না, েযমন আেগ িদত ১১ এবং যখন
েথেক আিম িনেজর প্রজা ইস্রােয়েলর উপের িবচারকতর্ ােদরেক
িনযুক্ত কেরিছলাম, তখন পযর্ন্ত েযমন িদত৷ আর আিম যাবতীয়
শত্রুর েথেক েতামােক িবশ্রাম েদব৷’ আরও সদাপ্রভু েতামােক
বলেছন েয, ‘েতামার জন্য সদাপ্রভু এক বংশ ৈতরী করেবন৷
১২ েতামার িদন সম্পূণর্ হেল যখন তুিম িনেজর পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েব, তখন আিম েতামার পের েতামার বংশেক,
েয েতামার ঔরেস জন্মােব তােক স্থাপন করব এবং তার রাজ্য
প্রিতষ্ঠা করব৷ ১৩ আমার নােমর জন্য েস এক ঘর ৈতরী করেব
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এবং আিম তার রাজিসংহাসন িচরস্থায়ী করব৷ ১৪ আিম তার
বাবা হব ও েস আমার েছেল হেব; েস অপরাধ করেল আিম
েলােকেদর শািস্ত ও মানব-সন্তানেদর েবত িদেয় আঘাত কের
তােক শািস্ত েদব৷ ১৫ িকন্তু আিম েতামার সামেন েথেক যােক দরূ
করলাম, েসই েশৗল েথেক আিম েযমন িনেজর দয়া সিরেয়
িনলাম, েতমিন আমার দয়া তার েথেক দেূর যােব না৷ ১৬ আর
েতামার বংশ ও েতামার রাজত্ব েতামার সামেন িচরকাল িস্থর
থাকেব; েতামার িসংহাসন িচরকাল স্থায়ী হেব’৷” ১৭ নাথন
দায়ূদেক এই সব বাক্য অনুসাের ও এই সব দশর্ন অনুসাের কথা
বলেলন৷ ১৮ তখন দায়ূদ রাজা িভতের িগেয় সদাপ্রভুর সামেন
বসেলন, আর বলেলন, “েহ প্রভু সদাপ্রভু, আিম েক, আমার
বংশই বা িক েয, তুিম আমােক এ পযর্ন্ত এেনছ? ১৯ আর েহ প্রভু
সদাপ্রভু, েতামার েচােখ এটাও েছাট িবষয় হল; তুিম িনেজর
দােসর বংেশর িবষেয়ও ভিবষ্যেতর জন্য কথা বলেল; েহ প্রভু
সদাপ্রভু, এটা িক মানুেষর িনয়ম? ২০ আর দায়ূদ েতামােক আর
িক বলেব? েহ প্রভু সদাপ্রভু, তুিম েতা িনেজর দাসেক জােনা৷
২১ েতামার কথার অনুেরােধ ও েতামার হৃদয় অনুসাের এই সমস্ত
মহান কাজ সম্পন্ন কের িনেজর দাসেক জািনেয়ছ৷ ২২ অতএব,
েহ সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুিম মহান; কারণ েতামার মত েকউ েনই ও
তুিম ছাড়া েকান ঈশ্বর েনই; আমার িনেজর কােন যা যা শুেনিছ,
েসই অনুযায়ী এটা জািন৷ ২৩ পৃিথবীর মেধ্য েকান একিট জািত
েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর মত? ঈশ্বর তােক িনেজর প্রজা করার
জন্য এবং িনেজর নাম প্রিতিষ্ঠত করার জন্য মুক্ত করেত
িগেয়িছেলন, তুিম আমােদর পেক্ষ মহান মহান কাজ ও েতামার
েদেশর হেয় ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাজ েতামার প্রজােদর সামেন
সম্পন্ন কেরিছেল, তােদরেক তুিম িমশর, জািতেদর ও
েদবতােদর েথেক মুক্ত কেরিছেল৷ ২৪ তুিম েতামার জন্য িনেজর
প্রজা ইস্রােয়লেক স্থাপন কের িচরকােলর জন্য েতামার প্রজা
কেরছ; আর েহ সদাপ্রভু, তুিম তােদর ঈশ্বর হেয়ছ৷ ২৫ এখন েহ
সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুিম িনেজর দােসর ও তার বংেশর িবষেয় েয
বাক্য বেলছ, তা িচরকােলর জন্য িস্থর কর; েযমন বেলছ, েসই
অনুসাের কর৷ ২৬ েতামার নাম িচরকাল মিহমািন্বত েহাক; েলােক
বলুক, ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভুই ইস্রােয়েলর উপের ঈশ্বর; আর
েতামার দাস দায়ূেদর বংশ েতামার সামেন প্রিতিষ্ঠত হেব৷’ ২৭ েহ
বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তুিমই িনেজর দােসর
কােছ প্রকাশ কেরছ, বেলছ, ‘আিম েতামার জন্য এক বংশ ৈতরী
করব,’ এই কারণ েতামার কােছ এই প্রাথর্না করেত েতামার
দােসর মেন সাহস জন্মােলা৷ ২৮ আর এখন, েহ প্রভু সদাপ্রভু,
তুিমই ঈশ্বর, েতামার বাক্য সত্য, আর তুিম িনেজর দােসর কােছ
এই মঙ্গল শপথ কেরছ৷ ২৯ অতএব দয়া কের েতামার দােসর
বংশেক আশীবর্াদ কর, তা েযন েতামার সামেন িচরকাল থােক৷
কারণ েহ প্রভু সদাপ্রভু, তুিম িনেজ এটা বেলছ; আর েতামার
আশীবর্ােদ েতামার এই দােসর বংশ িচরকাল আশীবর্াদপ্রাপ্ত
থাকুক৷”

দায়ূেদর িবজয়লাভ৷

তারপের দায়ূদ পেলষ্টীয়েদরেক আঘাত কের পরািজত
করেলন, আর দায়ূদ পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক প্রধান

নগেরর কতৃর্ ত্ব েকেড় িনেলন৷ ২ আর িতিন েমায়াবীয়েদরেক
আঘাত কের দিড় িদেয় মাপেলন, মািটেত শুইেয় হত্যা করার
জন্য দইু দিড় এবং জীিবত রাখবার জন্য সম্পূণর্ এক দিড় িদেয়
মাপেলন; তােত েমায়াবীেয়রা দায়ূেদর দাস হেয় উপহার আনল৷
৩ আর েয সমেয় েসাবার রাজা রেহােবর েছেল হদেদষর ফরাৎ
নদীর কােছ িনেজর কতৃর্ ত্ব আবার স্থাপন করেত যান, তখন
দায়ূদ তঁােক আঘাত কেরন৷ ৪ দায়ূদ তঁার কাছ েথেক সেতরেশা
েঘাড়াচালক ও কুিড় হাজার পদািতক ৈসন্য িনেজর দখেল
আনেলন, আর দায়ূদ তঁার রেথর েঘাড়ােদর পােয়র িশরা িছঁেড়
িদেলন, িকন্তু তার মেধ্য একেশািট রেথর জন্য েঘাড়া রাখেলন৷
৫ পের দেম্মশেকর অরামীেয়রা েসাবার হদেদেষর রাজােক
সাহায্য করেত এেল দায়ূদ েসই অরামীয়েদর মেধ্য বাইশ হাজার
জনেক আঘাত করেলন৷ ৬ আর দায়ূদ দেম্মশেকর অরাম েদেশ
ৈসন্য স্থাপন করেলন, তােত অরামীেয়রা দায়ূেদর দাস হেয়
উপহার আনল৷ এইভােব দায়ূদ েয েকান জায়গায় েযেতন, েসই
জায়গায় সদাপ্রভু তঁােক িবজয়ী করেতন৷ ৭ আর দায়ূদ
হদেদষেরর দাসেদর েসানার ঢালগুেলা খুেল িযরূশােলেম
আনেলন৷ ৮ আর দায়ূদ রাজা হদেদষেরর েবটহ ও েবেরাথা
নগর েথেক অেনক িপতল আনেলন৷ ৯ আর দায়ূদ হদেদষেরর
সমস্ত ৈসন্যদলেক আঘাত কেরেছন শুেন হমােতর রাজা তিয়
দায়ূদ রাজা েকমন আেছন িজজ্ঞাসা করবার জন্য ১০ এবং িতিন
হদেদষেরর সেঙ্গ যুদ্ধ কের তঁােক আঘাত কেরেছন বেল তঁার
ধন্যবাদ করবার জন্য িনেজর েছেল েযারামেক তঁার কােছ
পাঠােলন; কারণ হদেদষেরর সেঙ্গ তিয়রও যুদ্ধ হেয়িছল৷
েযারাম রূপার পাত্র, েসানার পাত্র ও িপতেলর পাত্র সেঙ্গ িনেয়
আসেলন৷ ১১ তােত দায়ূদ রাজা েস েসগুিলও সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য পিবত্র করেলন; ১২ তাই অরাম, েমায়াব, অেম্মােনর
েলােকরা এবং পেলষ্টীয় ও অমােলক প্রভৃিত েয সমস্ত জািতেক
িতিন বশীভূত কেরিছেলন, তােদর েথেক পাওয়া িজিনেসর মেধ্য
রূেপা ও েসানা এবং েসাবার রাজা রেহােবর েছেল হদেদষর
েথেক পাওয়া লুিটত িজিনস সকল িতিন পিবত্র কেরিছেলন৷
১৩ আর দায়ূদ অরামেক আঘাত কের িফের আসবার সময় লবণ
উপত্যকােত আঠােরা হাজার জনেক হত্যা কের খুব সুনাম
অজর্ন করেলন৷ ১৪ পের দায়ূদ ইেদােম ৈসন্যদল স্থাপন করেলন,
সমস্ত ইেদােম ৈসন্যদল রাখেলন এবং ইেদামীয় সব েলাক
দায়ূেদর দাস হল৷ আর দায়ূদ েয েকােনা জায়গায় েযেতন, েসই
জায়গায় সদাপ্রভু তঁােক িবজয়ী করেতন৷ ১৫ দায়ূদ সমস্ত
ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব করেলন; দায়ূদ িনেজর সমস্ত প্রজা
েলােকর পেক্ষ িবচার ও ন্যায় সম্পন্ন করেতন৷ ১৬ আর সরূয়ার
েছেল েযায়াব প্রধান েসনাপিত িছেলন এবং অহীলূেদর েছেল
িযেহাশাফট িযিন ইিতহােসর েলখক িছেলন; ১৭ আর অহীটূেবর
েছেল সােদাক ও অিবয়াথেরর েছেল অহীেমলক যাজক িছেলন
এবং সরায় েলখক িছেলন; ১৮ আর িযেহায়াদার েছেল বনায়
কেরথীয় ও পেলথীেদর উপের িনযুক্ত িছেলন এবং দায়ূেদর
েছেলরা যাজক (রাজমন্ত্রী) িছেলন৷

শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ৭:১৪ ২2৭ শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ৮:১৮
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মফীেবাশেতর প্রিত দায়ূেদর দয়া৷

পের দায়ূদ বলেলন, “আিম েযানাথেনর জন্য যার প্রিত
দয়া করেত পাির, এমন েকউ িক েশৗেলর বংেশ

অবিশষ্ট আেছ?” ২ সীবঃ নােম েশৗেলর বংেশ এক দাস িছল,
তােক দায়ূেদর কােছ ডাকা হেল রাজা তােক বলেলন, “তুিম িক
সীবঃ?” েস বলল, “হঁ্যা আিমই েসই দাস৷” ৩ রাজা বলেলন,
“আিম যার প্রিত ঈশ্বেরর দয়া েদখােত পাির, েশৗেলর বংেশ
এমন েকউই িক অবিশষ্ট েনই?” সীবঃ রাজােক বলল,
“েযানাথােনর এক েছেল এখনও অবিশষ্ট আেছন, তঁার পা
েখঁাড়া৷” ৪ রাজা বলেলন, “েস েকাথায়?” সীবঃ রাজােক বলল,
“েদখুন, িতিন েলা-দবাের অম্মীেয়েলর েছেল মাখীেরর বািড়েত
আেছন৷” ৫ পের দায়ূদ রাজা েলা-দবাের েলাক পািঠেয়
অম্মীেয়েলর েছেল মাখীেরর বািড় েথেক তঁােক আনেলন৷
৬ তখন েশৗেলর নািত েযানাথেনর েছেল মফীেবাশৎ দায়ূেদর
কােছ এেস উপুড় হেয় পেড় প্রণাম করেলন৷ তখন দায়ূদ
বলেলন, “মফীেবাশৎ৷” িতিন উত্তর িদেলন, “েদখুন, এই
আপনার দাস৷” ৭ দায়ূদ তঁােক বলেলন, “ভয় কেরা না, আিম
েতামার বাবা েযানাথেনর জন্য অবশ্যই েতামার প্রিত দয়া করব,
আিম েতামার দাদ ুেশৗেলর সমস্ত জিম েতামােক িফিরেয় েদব,
আর তুিম েরাজ আমার েটিবেল আহার করেব৷” ৮ তােত িতিন
প্রণাম কের বলেলন, “আপনার এই দাস েক েয, আপিন আমার
মত মরা কুকুেরর প্রিত েচাখ তুেল েদখেছন?” ৯ পের রাজা
েশৗেলর চাকর সীবঃেক েডেক বলেলন, “আিম েতামার মিনেবর
েছেলেক েশৗেলর ও তঁার সমস্ত বংেশর সব িকছু িদলাম৷ ১০ আর
তুিম, েতামার েছেলরা ও দােসরা তঁার জন্য জিমেত লাঙ্গল েদেব
এবং েতামার মিনেবর েছেলর খােদ্যর জন্য উত্পন্ন শস্য এেন
েদেব; িকন্তু েতামার মিনেবর েছেল মহীেবাশৎ েরাজ আমার
েটিবেল আহার করেবন৷” ঐ সীেবর পেনরটা েছেল ও কুিড়টা
দাস িছল৷ ১১ তখন সীবঃ রাজােক বলল, “আমার প্রভু মহারাজ
িনেজর দাসেক েয আেদশ করেলন, েসই অনুসাের আপনার এই
দাস সবিকছুই করেব৷” আর মফীেবাশৎ রাজার েছেলেদর
একজেনর মত রাজার েটিবেল আহার করেত লাগেলন৷
১২ মফীেবাশেতর মীখা নােম একিট েছাট েছেল িছল৷ আর
সীেবর ঘের বাসকারী সব েলাক মফীেবাশেতর দাস িছল৷
১৩ মফীেবাশৎ িযরূশােলেম বাস করেলন, কারণ িতিন েরাজ
রাজার েটিবেল আহার করেতন, িতিন দ ুপােয়ই েখঁাড়া িছেলন৷

অেম্মানীয় ও অরামীয়েদর পরাজয়৷

তারপের অেম্মানীয়েদর রাজা মারা েগেল তঁার েছেল
হানূন তঁার জায়গায় রাজা হেলন৷ ২ তখন দায়ূদ

বলেলন, “হানূেনর বাবা নাহশ আমার প্রিত েযমন ভােলা ব্যবহার
কেরিছেলন, আিমও হানূেনর প্রিত েতমিন ভােলা ব্যবহার
করব৷” পের দায়ূদ তঁােক বাবার েশােক সান্ত্বনা েদবার জন্য
িনেজর কেয়ক জন দাসেক পাঠােলন৷ তখন দায়ূেদর দােসরা
অেম্মানীয়েদর েদেশ উপিস্থত হল৷ ৩ িকন্তু অেম্মানীয়েদর
শাসনকতর্ ারা িনেজেদর প্রভু হানূনেক বলেলন, “আপিন িক মেন

করেছন েয, দায়ূদ আপনার বাবার সম্মান কের বেল আপনার
কােছ সান্ত্বনাকারীেদরেক পািঠেয়েছ? দায়ূদ িক নগের সন্ধান
েনবার ও নগর পযর্েবক্ষণ কের নষ্ট করবার জন্য িনেজর
দাসেদরেক পাঠায় িন?” ৪ তখন হানূন দায়ূেদর দাসেদরেক ধের
তােদর দািড়র অেধর্ক েচঁেচ িদেলন ও েপাশােকর অেধর্ক অথর্াৎ
েকামর পযর্ন্ত েকেট তােদরেক িবদায় করেলন৷ ৫ পের তারা
দায়ূদেক এই কথা বেল পাঠাল, িতিন তােদর সেঙ্গ েদখা করেত
েলাক পাঠােলন; কারণ তারা খুব লিজ্জত হেয়িছল৷ রাজা বেল
পাঠােলন, “যতিদন েতামােদর দািড় না বােড়, ততিদন েতামরা
িযরীেহােত থাক, তারপের িফের এেসা৷” ৬ অেম্মানীয়রা যখন
েদখল েয, তারা দায়ূেদর কােছ ঘৃণার পাত্র হেয়েছ, তখন
অেম্মানীয়রা েলাক পািঠেয় ৈবৎ-রেহােব ও েসাবায় অরামীয়েদর
কুিড় হাজার পদািতকেক, এক হাজার েলাক সেমত মাখার
রাজােক এবং েটােবর বােরা হাজার েলাকেক ভাড়া কের িনেয়
এল৷ ৭ এই খবর েপেয় দায়ূদ েযায়াবেক ও শিক্তশালী সমস্ত
ৈসন্যেক েসখােন পাঠােলন৷ ৮ অেম্মান সন্তােনরা বাইের এেস
নগেরর ফটেকর প্রেবশস্থােন যুেদ্ধর জন্য ৈসন্য সাজাল এবং
েসাবার ও রেহােবর অরামীয়রা, আর েটােবর ও মাখার েলােকরা
মােঠ ৈতরী থাকল৷ ৯ এইভােব সামেন ও িপছেন দইু িদেকই তঁার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ হেব েদেখ েযায়াব ইস্রােয়েলর সমস্ত মেনানীত
েলােকর মেধ্য েথেক েলাক েবেছ িনেয় অরামীয়েদর সামেন ৈসন্য
সাজােলন; ১০ আর অবিশষ্ট েলাকেদরেক িতিন িনেজর ভাই
অবীশেয়র হােত সমপর্ণ করেলন; আর িতিন অেম্মান সন্তানেদর
সামেন ৈসন্য সাজােলন৷ ১১ িতিন বলেলন, “যিদ অরামীেয়রা
আমার েথেক শিক্তশালী হয়, তেব তুিম আমায় সাহায্য করেব;
আর যিদ অেম্মান সন্তানরা েতামার েথেক শিক্তশালী হয়, তেব
আিম িগেয় েতামায় সাহায্য করব৷ ১২ সাহস কর, আমােদর
জািতর জন্য ও আমােদর ঈশ্বেরর সকল নগেরর জন্য আমরা
িনেজেদরেক বলবান করব; আর সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল, িতিন
তাই করুন৷” ১৩ পের েযায়াব ও তঁার সঙ্গী েলােকরা অরামীয়েদর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ মুেখামুিখ হেল তারা তঁার সামেন েথেক পািলেয়
েগল৷ ১৪ আর অরামীেয়রা পািলেয় েগেছ েদেখ অেম্মানীয়রা
অবীশেয়র সামেন েথেক পািলেয় নগের ঢুকল৷ পের েযায়াব
অেম্মানীয়েদর কাছ েথেক িযরূশােলেম িফের আসেলন৷
১৫ অরামীেয়রা যখন েদখেত েপল েয, তারা ইস্রােয়েলর সামেন
েহের েগল, তখন তারা জেড়া হল৷ ১৬ আর হদেরষর েলাক
পািঠেয় [ফরাৎ] নদীর পােরর অরামীয়েদরেক েবর কের
আনেলন; তারা েহলেম এল; হদেরষেরর দেলর েসনাপিত
েশাবক তােদর েথেক এিগেয় িছেলন৷ ১৭ পের দায়ূদেক এই খবর
িদেল িতিন সমস্ত ইস্রােলেক জেড়া করেলন এবং যদর্ন পার হেয়
েহলেম উপিস্থত হেলন৷ তােত অরামীেয়রা দায়ূেদর সামেন ৈসন্য
সািজেয় তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করল৷ ১৮ আর অরামীেয়রা ইস্রােয়েলর
সামেন েথেক পািলেয় েগল৷ আর দায়ূদ অরামীয়েদর সাতেশা
রথ চালক ও চিল্লশ হাজার েঘাড়া চালক ৈসন্য হত্যা করেলন
এবং তােদর দেলর েসনাপিত েশাবকেকও আঘাত করেলন,
তােত িতিন েসই জায়গায় মারা েগেলন৷ ১৯ হদেরষেরর অধীেন
সমস্ত রাজা যখন েদখেলন েয, তঁারা ইস্রােয়েলর সামেন েহের
েগেছন, তখন তঁারা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ সিন্ধ কের তােদর দাস
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হেলন৷ তখন েথেক অরামীেয়রা অেম্মান সন্তানেদর সাহায্য
করেত ভয় েপল৷

দায়ূেদর মহাপােপর িববরণ৷

পের বছর িফের এেল রাজােদর যুেদ্ধ যাবার সমেয়
দায়ূদ েযায়াবেক, তঁার সেঙ্গ িনেজর দাসেদরেক ও

সমস্ত ইস্রােয়লেক পাঠােলন; তারা িগেয় অেম্মানীয়েদর হত্যা
কের রব্বা নগর িঘের েফলল; িকন্তু দায়ূদ িযরূশােলেম
থাকেলন৷ ২ একসমেয় িবকােল দায়ূদ িবছানা েথেক উেঠ
রাজবািড়র ছােদ েবড়ািচ্ছেলন, আর ছাদ েথেক েদখেত েপেলন
েয, একিট মিহলা স্নান করেছ; মিহলািট েদখেত খুব সুন্দরী িছল৷
৩ দায়ূদ তার িবষেয় িজজ্ঞাসা করেত েলাক পাঠােলন৷ একজন
বলল, “এ িক ইলীয়ােমর েমেয়, িহত্তীয় ঊিরেয়র স্ত্রী বৎেশবা
নয়?” ৪ তখন দায়ূদ েলাক পািঠেয় তােক আনেলন এবং েস তঁার
কােছ আসেল দায়ূদ তার সেঙ্গ শয়ন করেলন; েস স্ত্রী ঋতুস্নান
কের শুিচ হেয়িছল৷ পের েস িনেজর ঘের িফের েগেল, ৫ পের
েসই স্ত্রী গভর্ বতী হল; আর েলাক পািঠেয় দায়ূদেক এই খবর
িদল, “আমার গভর্  হেয়েছ৷” ৬ তখন দায়ূদ েযায়ােবর কােছ
েলাক পািঠেয় এই আেদশ িদেলন, “িহত্তীয় ঊিরয়েক আমার
কােছ পািঠেয় দাও৷” তােত েযায়াব দায়ূেদর কােছ ঊিরয়েক
পাঠােলন৷ ৭ ঊিরয় তঁার কােছ উপিস্থত হেল দায়ূদ তােক
েযায়ােবর খবর, েলাকেদর খবর ও যুেদ্ধর খবর িজজ্ঞাসা
করেলন৷ ৮ পের দায়ূদ ঊিরয়েক বলেলন, “তুিম িনেজর বািড়েত
িগেয় পা েধাও৷” তখন ঊিরয় রাজবািড় েথেক েবিরেয় েগল,
আর রাজার কাছ েথেক তার িপছেন িপছেন উপহার েগল৷
৯ িকন্তু ঊিরয় িনেজর প্রভুর দাসেদর সেঙ্গ রাজবািড়র ফটেক
ঘুিমেয় পড়ল, ঘের েগল না৷ ১০ পের এই কথা দায়ূদেক বলা হল
েয, “ঊিরয় ঘের যায় িন৷” দায়ূদ ঊিরয়েক বলেলন, “তুিম িক
পথ ঘুের আেসা িন? তেব েকন বািড়েত েগেল না?” ১১ ঊিরয়
দায়ূদেক বলল, “িসন্দকু, ইস্রােয়ল ও িযহূদা কুটীের বাস করেছ
এবং আমার প্রভু েযায়াব ও আমার প্রভুর দাসরা েখালা মােঠ
ছাউনী কের আেছন; তেব আিম িক খাওয়া-দাওয়া করেত ও
স্ত্রীর সেঙ্গ শুেত িনেজর ঘের েযেত পাির? আপনার জীবেনর ও
আপনার জীিবত প্রােণর িদিব্য, আিম এমন কাজ করব না৷”
১২ তখন দায়ূদ ঊিরয়েক বলেলন, “আজও তুিম এখােন থাক,
কাল েতামােক িবদায় করব৷” তােত ঊিরয় েস িদন ও পেরর িদন
িযরূশােলেম থাকল৷ ১৩ আর দায়ূদ তােক িনমন্ত্রণ করেল েস
তঁার সামেন খাওয়া-দাওয়া করল; আর িতিন তােক মাতাল
করেলন; িকন্তু েস সন্ধ্যােবলা িনেজর প্রভুর দাসেদর সেঙ্গ
িনেজর িবছানায় ঘুমােনার জন্য বাইের েগল, ঘের েগল না৷
১৪ সকােল দায়ূদ েযায়ােবর কােছ এক িচিঠ িলেখ ঊিরেয়র
হােত িদেয় পাঠােলন৷ ১৫ িচিঠেত িতিন িলেখিছেলন, “েতামরা
এই ঊিরয়েক তুমুল যুেদ্ধর সামেন িনযুক্ত কর, পের এর িপছন
েথেক সের যাও, েযন এ আহত হেয় মারা যায়৷” ১৬ পের েকান
জায়গায় শিক্তশালী েলাক আেছ, তা জানােত েযায়াব নগর
অবেরােধর সময় েসই জায়গায় ঊিরয়েক িনযুক্ত করেলন৷
১৭ পের নগেরর েলােকরা েবিরেয় িগেয় েযায়ােবর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেল কেয়ক জন েলাক, দায়ূেদর দাসেদর মেধ্য কেয়ক জন,

পেড় েগল, িবেশষত িহত্তীয় ঊিরয়ও মারা েগল৷ ১৮ পের েযায়াব
েলাক পািঠেয় যুেদ্ধর সমস্ত ঘটনা দায়ূদেক জানােলন, ১৯ আর
দতূ আেদশ করেলন, “তুিম রাজার সামেন যুেদ্ধর সমস্ত ঘটনা
েশষ করেল, ২০ যিদ রাজা েরেগ যায়, আর যিদ িতিন বেলন,
েতামরা যুদ্ধ করেত নগেরর এত কােছ েকন িগেয়িছেল? তারা
েদওয়ােলর উপর েথেক িতর মারেব এটা িক জানেত না?
২১ িযরূেব্বশেতর েছেল অবীেমলকেক েক আঘাত কেরিছল?
েতেবেষ একটা মিহলা যঁাতার একিট উপেরর পাট প্রাচীর েথেক
তার উপের েফেল িদেল েস িক তােতই মারা যায় িন? েতামরা
েকন েদওয়ােলর কােছ িগেয়িছেল? তা হেল তুিম বলেব,
আপনার দাস িহত্তীয় ঊিরয় মারা েগেছ৷” ২২ পের েসই দতূ
েসখান েথেক িগেয় েযায়ােবর েপ্রিরত সমস্ত কথা দায়ূদেক
জানাল৷ ২৩ দতূ দায়ূদেক বলল, “েসই েলােকরা আমােদর
িবপেক্ষ প্রবল হেয় মােঠ আমােদর কােছ বাইের এেসিছল; তখন
আমােদর ফটেকর দরজা পযর্ন্ত তােদর িপছু িপছু তাড়া
কেরিছলাম৷ ২৪ তখন ধনুকধারীরা প্রাচীর েথেক আপনার
দাসেদর উপের িতর ছুড়ল; তাই মহারােজর িকছু দাস মারা
পেড়েছ; আর আপনার দাস িহত্তীয় ঊিরয়ও মারা েগেছ৷”
২৫ তখন দায়ূদ দতূেক বলেলন, “েযায়াবেক এই কথা বেলা,
‘তুিম এেত অসন্তুষ্ট হেয়া না, কারণ তেরায়াল েযমন এক জনেক
েতমিন আরও এক জনেকও গ্রাস কের; তুিম নগেরর িবরুেদ্ধ
আরও পরাক্রেমর সেঙ্গ যুদ্ধ কর, নগর উেচ্ছদ কর,’ এইভােব
তােক আশ্বাস েদেব৷” ২৬ আর ঊিরেয়র স্ত্রী িনেজর স্বামী
ঊিরেয়র মৃতু্যর খবর েপেয় স্বামীর জন্য েশাক করল৷ ২৭ পের
েশাক অতীত হেল, দায়ূদ েলাক পািঠেয় তােক িনেজর বািড়েত
আনেলন, তােত েস তঁার স্ত্রী হল ও তঁার জন্য েছেলর জন্ম িদল৷
িকন্তু দায়ূেদর করা এই কাজ সদাপ্রভু খারাপ েচােখ েদখেলন৷

পের সদাপ্রভু দায়ূেদর কােছ নাথনেক পাঠােলন৷
আর িতিন তঁার কােছ এেস তঁােক বলেলন, “একিট

নগের দইুজন েলাক িছল; তােদর মেধ্য একজন ধনী, আর
একজন গিরব৷ ২ ধনী ব্যিক্তর অেনক েভড়া পাল ও গরুর পাল
িছল৷ ৩ িকন্তু েসই গিরেবর িকছুই িছল না, শুধু একিট বাচ্চা
েভড়া িছল, েস তােক িকেন পুষিছল; আর েসটা তার সেঙ্গ ও
তার সন্তানেদর সেঙ্গ েথেক েবেড় উঠিছল; েস তার খাবার েখত
ও তারই পােত্র পান করত, আর তার বুেকর মেধ্য ঘুমাত ও তার
েমেয়র মত িছল৷ ৪ পের ঐ ধনীর ঘের একজন পিথক এল,
তােত বািড়েত আসা অিতিথর জন্য খাবার ৈতরী করার জন্য েস
িনেজর েভড়ার পাল ও গরুর পাল েথেক িকছু িনেত দঃুখ েপল,
িকন্তু েসই গিরেবর বাচ্চা েভড়ািট িনেয়, েয অিতিথ এেসিছল,
তার জন্য তা িদেয় রান্না করল৷” ৫ তােত দায়ূদ েসই ধনীর প্রিত
প্রচণ্ড েরেগ েগেলন; িতিন নাথনেক বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর
িদিব্য, েয ব্যিক্ত এমন কাজ কেরেছ, েস মৃতু্যর সন্তান; ৬ েস িকছু
দয়া না কের এ কাজ কেরেছ, এই জন্য েসই বাচ্চা েভড়ািটর চার
গুণ িফিরেয় েদেব৷” ৭ তখন নাথন দায়ূদেক বলেলন, “আপিনই
েসই ব্যিক্ত৷ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘আিম
েতামােক ইস্রােয়েলর উপের রাজপেদ অিভিষক্ত কেরিছ এবং
েশৗেলর হাত েথেক উদ্ধার কেরিছ; ৮ আর েতামার প্রভুর বািড়
েতামােক িদেয়িছ ও েতামার প্রভুর স্ত্রীেদরেক েতামার বুেক
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িদেয়িছ এবং ইস্রােয়েলর ও িযহূদার বংশ েতামােক িদেয়িছ; আর
তা যিদ অল্প হেতা, তেব েতামােক আরও অেনক বস্তু িদতাম৷’
৯ তুিম েকন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ কের তঁার েচােখ যা খারাপ,
তাই কেরছ? তুিম িহত্তীয় ঊিরয়েক তেরায়াল িদেয় আঘাত
কিরেয়ছ ও তার স্ত্রীেক িনেয় িনেজর স্ত্রী কেরছ, অেম্মানীয়েদর
তেরায়াল িদেয় ঊিরয়েক েমের েফেলছ৷ ১০ অতএব তেরায়াল
কখেনা েতামার বংশেক েছেড় যােব না; কারণ তুিম আমােক
তুচ্ছ কের িহত্তীয় ঊিরেয়র স্ত্রীেক িনেয় িনেজর স্ত্রী কেরছ৷
১১ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম েতামার বংশ েথেকই
েতামার িবরুেদ্ধ অমঙ্গল উত্পন্ন করব এবং েতামার সামেন
েতামার স্ত্রীেদরেক িনেয় েতামার আত্মীয়েক েদব; তােত েস এই
সূেযর্্যর সামেন েতামার স্ত্রীেদর সেঙ্গ শয়ন করেব৷’ ১২ েযেহতু
তুিম েগাপেন এই কাজ কেরছ, িকন্তু আিম সমস্ত ইস্রােয়েলর
সামেন ও সূেযর্্যর সামেন এই কাজ করব৷” ১৩ তখন দায়ূদ
নাথনেক বলেলন, “আিম সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ৷”
নাথন দায়ূদেক বলেলন, “সদাপ্রভুও আপনার পাপ দরূ করেলন,
আপিন মরেবন না৷ ১৪ িকন্তু এই কাজ দ্বারা আপিন সদাপ্রভুর
শত্রুেদরেক িনন্দা করবার বড় সুেযাগ িদেয়েছন, এই জন্য
আপনার েয েছেলিট জেন্মেছ েস অবশ্য মরেব৷” ১৫ পের নাথন
িনেজর ঘের চেল েগেলন৷ আর সদাপ্রভু ঊিরেয়র স্ত্রীর গেভর্
জন্মােনা দায়ূেদর েছেলটােক আঘাত করেল েস খুব অসুস্থ হেয়
পড়ল৷ ১৬ পের দায়ূদ েছেলটার জন্য ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন, আর দায়ূদ উেপাস করেলন, িভতের প্রেবশ কের পুেরা
রাত মািটেত পেড় থাকেলন৷ ১৭ তখন তঁার বািড়র প্রাচীেনরা
উেঠ তঁােক ভূিম েথেক তুলবার জন্য তঁার কােছ িগেয় দঁাড়ােলন,
িকন্তু িতিন রািজ হেলন না এবং তঁােদর সেঙ্গ আহারও করেলন
না৷ ১৮ পের সপ্তম িদেন েছেলটা মরল; তােত েছেলটা মেরেছ,
এই কথা দায়ূদেক বলেত তঁার দােসরা ভয় েপল, কারণ তারা
বলল, “েদেখা েছেলটা জীিবত থাকেত আমরা তঁােক বলেলও
িতিন আমােদর কথা েশােনন িন; এখন েছেলটা মেরেছ, এ কথা
েকমন কের তঁােক বলব? বলেল িতিন িনেজর ক্ষিত করেবন৷”
১৯ িকন্তু দােসরা কানাকািন করেছ েদেখ দায়ূদ বুঝেলন, েছেলটা
মারা েগেছ; দায়ূদ িনেজর দাসেদরেক িজজ্ঞাসা করেলন,
“েছেলটা িক মারা িগেয়েছ? তারা বলল মারা িগেয়েছ৷” ২০ তখন
দায়ূদ ভূিম েথেক উেঠ স্নান করেলন, েতল মাখেলন ও েপাশাক
পিরবতর্ ন করেলন এবং সদাপ্রভুর ঘের প্রেবশ কের প্রণাম
করেলন; পের িনেজর ঘের এেস আেদশ করেল তারা তঁার
সামেন খাবার িজিনস রাখল; আর িতিন েভাজন করেলন৷
২১ তখন তঁার দাসরা তঁােক বলল, “আপিন এ েকমন কাজ
করেলন? েছেলটা জীিবত থাকেত আপিন তার জন্য উেপাস ও
কঁাদিছেলন, িকন্তু েছেলটা মারা যাবার পরই উেঠ খাবার
েখেলন৷” ২২ িতিন বলেলন, “েছেলটা জীিবত থাকেত আিম
উেপাস ও কান্না করিছলাম; কারণ েভেবিছলাম, িক জািন,
সদাপ্রভু আমার প্রিত দয়া করেল েছেলটা বঁাচেত পাের৷”
২৩ িকন্তু এখন েস মারা েগেছ, তেব আিম িক জন্য উেপাস
করব? আিম িক তােক িফিরেয় আনেত পাির? আিম তার কােছ
যাব, িকন্তু েস আমার কােছ িফের আসেব না৷" ২৪ পের দায়ূদ
িনেজর স্ত্রী বৎেশবােক সান্ত্বনা িদেলন ও তার কােছ িগেয় তার

সেঙ্গ শয়ন করেলন এবং েস েছেলর জন্ম িদেল, দায়ূদ তার নাম
শেলামন রাখেলন; আর সদাপ্রভু তােক েপ্রম করেলন৷ ২৫ আর
িতিন নাথন ভাববাদীেক পাঠােলন, আর িতিন সদাপ্রভুর জন্য
তার নাম িযদীদীয় [সদাপ্রভুর িপ্রয়] রাখেলন৷ ২৬ ইিতমেধ্য
েযায়াব অেম্মান সন্তানেদর রব্বা নগেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের
রাজনগর দখল করেলন৷ ২৭ তখন েযায়াব দায়ূেদর কােছ
দতূেদরেক পািঠেয় বলেলন, “আিম রব্বার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের
জলনগর দখল কেরিছ৷ ২৮ এখন আপিন অবিশষ্ট েলাকেদরেক
জেড়া কের নগেরর কােছ িশিবর স্থাপন করুন, েসটা দখল
করুন, নাহেল িক জািন, আিম ঐ নগর দখল করেল তার উপের
আমারই নােমর জয়গান হেব৷” ২৯ তখন দায়ূদ সমস্ত েলাকেক
জেড়া করেলন ও রব্বােত িগেয় তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা দখল
করেলন৷ ৩০ আর িতিন েসখানকার রাজার মাথা েথেক তার
মুকুট েকেড় িনেলন; তােত এক তালন্ত পিরমাণ েসানা ও মিণ
িছল; আর তা দায়ূেদর মাথায় অিপর্ত হল এবং িতিন ঐ নগর
েথেক অেনক লুট করা িজিনস বার কের আনেলন৷ ৩১ আর
দায়ূদ েসখানকার েলাকেদর েবর কের এেন করােতর, েলাহার
মই ও েলাহার কুড়ােলর মুেখ রাখেলন এবং ইেটর পঁাজার মধ্য
িদেয় েযেত বাধ্য করােলন৷ িতিন অেম্মানীয়েদর সমস্ত নগেরর
প্রিত এইরকম করেলন৷ পের দায়ূদ ও সমস্ত েলাক িযরূশােলেম
িফের েগেলন৷

অেম্মােনর মন্দ কাজ ও তার ফল৷

তারপের এই ঘটনা হল; দায়ূেদর েছেল
অবশােলােমর তামর নােম একিট সুন্দরী েবান িছল;

দায়ূেদর েছেল অেম্মান তােক ভালবাসল৷ ২ অেম্মান এমন
ব্যাকুল হল েয, িনেজর েবান তামেরর জন্য অসুস্থ হেয় পড়ল,
কারণ েস কুমারী িছল এবং তার প্রিত িকছু করা অসাধ্য মেন
হল৷ ৩ িকন্তু দায়ূেদর ভাই িশিমেয়র েছেল েযানাদব নােম
অেম্মােনর এক বনু্ধ িছল; েসই েযানাদব খুব চালক িছল৷ ৪ েস
অেম্মানেক বলল, “রাজপুত্র, তুিম িদন িদন এত েরাগা হেয় যাচ্ছ
েকন? আমােক িক বলেব না?” অেম্মান তােক বলল, “আিম
িনেজর ভাই অবশােলােমর েবান তামরেক ভালবািস৷”
৫ েযানাদব বলল, “তুিম িনেজর খােটর উপের শুেয় অসুেস্থর
ভাণ কর; পের েতামার বাবা েতামােক েদখেত আসেল তঁােক
বেলা, অনুগ্রহ কের আমার েবান তামরেক আমার কােছ আসেত
আেদশ করুন, েস আমােক রুিট েখেত িদক এবং আিম তা েদেখ
েযন তার হােত খাবার খাই, এইজন্য আমার সামেনই খাবার
ৈতরী করুক৷” ৬ পের অেম্মান অসুস্থতার ভাণ কের পেড় রইল;
তােত রাজা তােক েদখেত এেল অেম্মান রাজােক বলল,
“অনুেরাধ কির, আমার েবান তামর এেস আমার সামেন দেুটা
িপেঠ ৈতরী কের িদক, আিম তার হােত খােবা৷” ৭ তখন দায়ূদ
তামেরর ঘের েলাক পািঠেয় বলেলন, “তুিম একবার েতামার
ভাই অেম্মােনর ঘের িগেয় তােক িকছু খাবার ৈতরী কের দাও৷”
৮ অতএব তামর িনেজর ভাই অেম্মােনর ঘের েগল; তখন েস
শুেয়িছল৷ পের তামর সূিজ িনেয় েমেখ তার সামেন িপেঠ ৈতরী
করল; ৯ আর চাটু িনেয় িগেয় তার সামেন েঢেল িদল, িকন্তু েস
েখেত রািজ হেলা না৷ অেম্মান বলল, “আমার কাছ েথেক সবাই
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বাইের যাক৷” তােত সকেল তার কাছ েথেক বাইের েগল৷
১০ তখন অেম্মান তামরেক বলল, “খাবারগুিল এই ঘেরর মেধ্য
আন; আিম েতামার হােত খাব৷” তােত তামর িনেজর ৈতরী করা
ঐ িপেঠগুিল িনেয় ঘেরর মেধ্য িনেজর ভাই অেম্মােনর কােছ
েগল৷ ১১ পের েস তােক খাওয়ােনার জন্য তার কােছ তা িনেয়
েগেল অেম্মান তােক ধের বলল, “েহ আমার েবান, এেসা,
আমার সেঙ্গ েশাও৷” ১২ েস উত্তর করল, “েহ আমার ভাই, না,
না, আমার সম্মান নষ্ট কেরা না, ইস্রােয়েলর মেধ্য এমন কাজ
করা িঠক নয়; ১৩ তুিম এরকম মূখর্তার কাজ কেরা না৷ আিম
েকাথায় আমার লজ্জা বহন করব? আর তুিমও ইস্রােয়েলর মেধ্য
একজন মূেখর্র সমান হেব৷ অতএব অনুেরাধ কির, বরং রাজার
কােছ বল, িতিন েতামার হােত আমােক িদেত আপিত্ত করেবন
না৷” ১৪ িকন্তু অেম্মান তার কথা শুনেত চাইল না; িনেজ তার
েথেক শিক্তশালী হওয়ার জন্য তার সম্মান নষ্ট করেলা, তার সেঙ্গ
শুেলা৷ ১৫ পের অেম্মান তােক খুবই ঘৃণা করেত লাগল; অথর্াৎ
েস তােক েযমন ভােলােবেস িছল, তার েথেকও েবিশ ঘৃণা করেত
লাগল; আর অেম্মান তােক বলল, “ওঠ, চেল যাও৷” ১৬ েস
তােক বলল, “েসটা কর না, কারণ আমার সেঙ্গ করা েতামার
প্রথম অন্যায় েথেক আমােক েবর কের েদওয়া, এই মহা অপরাধ
আরও বড় অন্যায়৷” িকন্তু অেম্মান তার কথা শুনেত চাইল না৷
১৭ েস িনেজর যুবক চাকরিটেক েডেক বলল, “এেক আমার
কাছ েথেক েবর কের দাও, পের দরজায় িখল লািগেয় দাও৷”
১৮ েসই েমেয়িটর গােয় লম্বা কাপড় িছল, কারণ ঐ কুমারী
রাজকুমারীরা েসই রকম েপাশাক পরেতা৷ অেম্মােনর চাকর
তােক েবর কের িদেয় পের দরজায় িখল লািগেয় িদল৷ ১৯ তখন
তামর িনেজর মাথায় ছাই িদল এবং িনেজর গােয় ঐ লম্বা
কাপড় িছঁেড় মাথায় হাত িদেয় কঁাদেত কঁাদেত চেল েগল৷
২০ আর তার দাদা অবশােলাম তােক িজজ্ঞাসা করেলা, “েতামার
ভাই অেম্মান িক েতামার সেঙ্গ সম্পকর্  কেরেছ? িকন্তু এখন েহ
আমার েবান, চুপ থাক, েস েতামার ভাই; তুিম এ িবষয় িচন্তা
কেরা না৷” েসই েথেক তামর িনঃসঙ্গ ভােব িনেজর দাদা
অবশােলােমর ঘের থাকল৷ ২১ িকন্তু দায়ূদ রাজা এই সব কথা
শুেন খুব েরেগ েগেলন৷ ২২ আর অবশােলাম অেম্মানেক ভােলা
মন্দ িকছুই বলল না, কারণ তার েবান তামেরর েস সম্মান নষ্ট
করােত অবশােলাম অেম্মানেক ঘৃণা করল৷ ২৩ পুেরা দইু বছর
পের ইফ্রিয়েমর কােছর বাল-হাৎেসাের অবশােলােমর েভড়ােদর
েলামকাটা হল এবং অবশােলাম রাজার সব েছেলেক িনমন্ত্রণ
করল৷ ২৪ আর অবশােলাম রাজার কােছ এেস বলল, “েদখুন,
আপনার এই দােসর েভড়ােদর েলামকাটা হেচ্ছ; অতএব
অনুেরাধ কির, মহারাজ ও রাজার দােসরা আপনার দােসর সেঙ্গ
আসুক৷” ২৫ রাজা অবশােলামেক বলেলন, “েহ আমার সন্তান,
তা নয়, আমরা সবাই যাব না, হয়ত েতামার েবাঝা হব৷”
তারপরও েস েজারােজাির করল, তবুও রাজা েযেত রািজ হেলন
না, িকন্তু তােক আশীবর্াদ করেলন৷ ২৬ তখন অবশােলাম বলল,
“যিদ তা না হয়, তেব আমার ভাই অেম্মানেক আমােদর সেঙ্গ
েযেত িদন,” রাজা তােক বলেলন, “েস েকন েতামার সেঙ্গ
যােব?” ২৭ িকন্তু অবশােলাম তঁােক েজার করেল রাজা
অেম্মানেক তার সেঙ্গ সব রাজপুত্রেক েযেত িদেলন৷ ২৮ পের

অবশােলাম সব চাকরেদরেক এই আেদশ িদল, “েদখ,
আঙ্গরুরেস অেম্মােনর মন আনিন্দত হেল যখন আিম
েতামােদরেক বলব, অেম্মানেক মার, তখন েতামরা তােক হত্যা
করেব, ভয় েপয় না৷ আিম িক েতামােদরেক আেদশ িদই িন?
েতামরা সাহস কর, বলবান হও৷” ২৯ পের অবশােলােমর
চাকেররা অেম্মােনর প্রিত অবশােলােমর আেদশ মত কাজ
করল৷ তখন রাজপুেত্ররা সকেল উেঠ িনেজেদর খচ্চের চেড়
পািলেয় েগল৷ ৩০ তারা পেথ িছল, এমন সমেয় দায়ূেদর কােছ
এই সংবাদ েপৗঁছােলা, “অবশােলাম সমস্ত রাজপুত্রেক হত্যা
কেরেছ, তােদর একজনও অবিশষ্ট েনই৷” ৩১ তখন রাজা উেঠ
িনেজর েপাশাক িছঁেড় ভূিমেত লম্বা হেয় পড়েলন এবং তঁার
দােসরা সবাই িনেজেদর েপাশাক িছঁেড় তঁার কােছ দঁািড়েয়
থাকল৷ ৩২ তখন দায়ূেদর ভাই িশিমেয়র েছেল েযানাদব বলল,
“আমার প্রভু মেন করেবন না েয, সমস্ত রাজকুমার মারা েগেছ;
শুধু অেম্মান মেরেছ, কারণ েয িদন েস অবশােলােমর েবান
তামেরর সম্মান নষ্ট কেরেছ, েসিদন েথেক অবশােলাম এটা িঠক
কের েরেখিছল৷ ৩৩ অতএব সমস্ত রাজপুত্র মারা েগেছ েভেব
আমার প্রভু েশাক করেবন না; শুধু অেম্মান মারা েগেছ৷”
৩৪ িকন্তু অবশােলাম পািলেয় িগেয়িছল৷ আর যুবক পাহারাদার
েচাখ তুেল ভােলা কের েদখল, আর েদখ, পাহােড়র পাশ েথেক
তার িপছেনর িদেকর রাস্তা িদেয় অেনক েলাক আসেছ৷ ৩৫ আর
েযানাদব রাজােক বলল, “েদখুন, রাজপুত্ররা আসেছ, আপনার
দাস যা বেলেছ, তাই িঠক হল৷” ৩৬ তার কথা েশষ হওয়ার সেঙ্গ
সেঙ্গই, েদখ, রাজপুত্ররা উপিস্থত হেয় খুব েজার কান্নাকািট
করল৷ এবং রাজা ও তঁার সমস্ত দােসরাও অেনক কঁাদল৷

অবশােলাম পািলেয় েগেলন ও িযরূশােলেম আবার িফের
এেলন৷

৩৭ িকন্তু অবশােলাম পািলেয় গশূেরর রাজা অম্মীহূেরর েছেল
তলমেয়র কােছ েগল, আর দায়ূদ প্রিতিদন িনেজর েছেলর জন্য
েশাক করেত লাগেলন৷ ৩৮ অবশােলাম পািলেয় গশূের িগেয়
েসখােন িতন বছর বাস করেলন৷ ৩৯ পের দায়ূদ রাজা
অবশােলােমর কােছ যাবার ইচ্ছা করেলন, কারণ অেম্মান মারা
েগেছ েজেন িতিন তার িবষেয় সান্ত্বনা েপেয়িছেলন৷

পের সরূয়ার েছেল েযায়াব রাজার মন
অবশােলােমর জন্য ব্যাকুল েদেখ, ২ তেকােয় দতূ

পািঠেয় েসখান েথেক এক চালাক মিহলােক এেন তােক
বলেলন, “তুিম একবার ছলনা কের েশাক কর এবং েশােকর
েপাশাক পর; গােয় েতল েমেখা না, িকন্তু মৃেতর জন্য বহু বছর
েশাককারা স্ত্রীর মত হও; ৩ আর রাজার কােছ িগেয় তঁােক এই
রকম কথা বল৷” আর িক বলেত হেব, েযায়াব তােক িশিখেয়
িদেলন৷ ৪ পের তেকােয়র েসই মিহলাটা রাজার কােছ কথা
বলেত িগেয় উপুড় হেয় মািটেত পের প্রণাম কের বলল,
“মহারাজ রক্ষা করুন৷” ৫ রাজা িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার িক
হেয়েছ?” মিহলাটা বলল, “সিত্য বলিছ, আিম িবধবা; আমার
স্বামী মারা েগেছন৷ ৬ আর আপনার দাসীর দেুটা েছেল িছল,
তারা েক্ষেত একজন অন্যজেনর সেঙ্গ ঝগড়া করল; তখন
তােদরেক ছািড়েয় েদবার েকউ না থাকেত একজন অন্যজনেক
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আঘাত কের েমের েফলল৷ ৭ আর েদখুন, পুেরা জািত আপনার
দাসীর িবরুেদ্ধ উেঠ বলেছ, ‘তুিম েসই ভাইেয়র হত্যাকারীেক
সমপর্ণ কর, আমরা তার মৃত ভাইেয়র প্রােণর পিরবেতর্  তার প্রাণ
েনব, আমরা উত্তরািধকারীেকও উেচ্ছদ করব৷’ এইভােব তারা
আমার েশষ আগুেনর িশখাটাও িনিভেয় িদেত চায় এবং
পৃিথবীেত আমার স্বামীর নােম িকছুই অবিশষ্ট রাখেত চায় না৷”
৮ তখন রাজা মিহলাটােক বলেলন, “তুিম ঘের যাও, আিম
েতামার িবষেয় আেদশ েদব৷” ৯ পের ঐ তেকায়ীয়া মিহলা
রাজােক বলল, “েহ আমার প্রভু৷ েহ মহারাজ৷ আমারই প্রিত ও
আমার বাবার বংেশর প্রিত এই অপরাধ পড়ুক; মহারাজ ও তঁার
িসংহাসন িনেদর্ াষ হন৷” ১০ রাজা বলেলন, “েয েকউ েতামােক
িকছু বেল, তােক আমার কােছ আন, েস েতামােক স্পশর্ করেব
না৷” ১১ পের েসই মিহলা বলল, “প্রাথর্না কির, মহারাজ িনেজর
ঈশ্বর সদাপ্রভুেক স্মরণ করুন, েযন রেক্তর প্রিতেশাধদাতা আর
ধ্বংস না কের;” নাহেল তারা আমার েছেলেক হত্যা করেব৷
রাজা বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, েতামার েছেলর একটা
চুলও মািটেত পরেব না৷” ১২ তখন েসই মিহলা বলল, “প্রাথর্না
কির, আপনার দাসীেক আমার প্রভু মহারােজর কােছ একটা
কথা বলেত িদন৷” রাজা বলেলন, “বল৷” ১৩ েসই মিহলা বলল,
“তেব ঈশ্বেরর প্রজার িবরুেদ্ধ আপিন েকন েসরকম পিরকল্পনা
করেছন?” ফেল এই কথা বলােত মহারাজ এক প্রকার েদাষী
হেয় পড়েলন, েযেহতুক মহারাজ আপনার িনবর্ািসত সন্তানিটেক
িফিরেয় আনেছন না৷ ১৪ আমরা েতা িনশ্চয়ই মরব এবং যা
একবার মািটেত েঢেল েফলেল পের তুেল েনওয়া যায় না, এমন
জেলর মত হেব; নাহেল ঈশ্বরও প্রাণ েকেড় েনন না, িকন্তু
িনবর্ািসত েলাক যােত তঁার েথেক িনবর্ািসত না থােক, তার উপায়
িচন্তা কেরন৷ ১৫ এখন আিম েয িনেজর প্রভু মহারােজর কােছ
প্রাথর্না করেত আসলাম, তার কারণ এই; েলােকরা আমার ভয়
জিন্মেয়িছল; তাই আপনার দাসী বলল, “আিম মহারােজর
কােছ প্রাথর্না করব; হেত পাের, মহারাজ িনেজর দাসীর প্রাথর্না
অনুসাের কাজ করেবন৷ ১৬ আমার েছেলর সেঙ্গ আমােক
ঈশ্বেরর অিধকার েথেক উেচ্ছদ করেত েয েচষ্টা কের, তার হাত
েথেক আপনার দাসীেক রক্ষা করেত মহারাজ অবশ্যই
মেনােযাগ করেবন৷” ১৭ আপনার দাসী বলল, “আমার প্রভু
মহারােজর কথা শািন্তপূণর্ েহাক, কারণ ভাল মন্দ িবেবচনা
করেত আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বেরর দেূতর মত; আর আপনার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন৷” ১৮ তখন রাজা উত্তর
িদেয় মিহলাটােক বলেলন, “অনুেরাধ কির, েতামােক যা
িজজ্ঞাসা করব, তা আমার েথেক েগাপন কেরা না৷” েসই মিহলা
বলল, “আমার প্রভু মহারাজ বলুন৷” ১৯ রাজা বলেলন, “এই
সমস্ত ব্যাপাের েতামার সেঙ্গ িক েযায়ােবর হাত আেছ?” েসই
মিহলা উত্তর কের বলল, “েহ আমার প্রভু, মহারাজ, আপনার
জীিবত প্রােণর িদিব্য, আমার প্রভু মহারাজ যা বেলেছন, তার
ডােন িকংবা বােম েফরার উপায় েনই; আপনার দাস েযায়াবই
আমােক আেদশ কেরেছন, এই সমস্ত কথা আপনার দাসীেক
িশিখেয় িদেয়েছন৷ ২০ এই িবষেয় নতুন আকার েদখাবার জন্য
আপনার দাস েযায়াব এই কাজ কেরেছন; যাই েহাক, আমার
প্রভু পৃিথবীর সমস্ত িবষয় জানেত ঈশ্বেরর দেূতর মত বুিদ্ধমান৷”

২১ পের রাজা েযায়াবেক বলেলন, “এখন েদখ, আিমই এই
কাজ করিছ; অতএব যাও, েসই যুবক অবশােলামেক আবার
আন৷” ২২ তােত েযায়াব উপুড় হেয় মািটেত পেড় প্রণাম করেলন
এবং রাজার ধন্যবাদ করেলন, আর েযায়াব বলেলন, “েহ
আমার প্রভু, মহারাজ, আপিন আপনার দােসর প্রাথর্না পূরণ
করেলন, এেত আিম েয আপনার েচােখ দয়া েপলাম, তা আজ
আপনার এই দাস জানল৷” ২৩ পের েযায়াব উেঠ গশূের িগেয়
অবশােলামেক িযরূশােলেম আনেলন৷ ২৪ পের রাজা বলেলন,
“েস িফের িনেজর বািড়েত যাক, েস আমার মুখ না েদখুক৷”
তােত অবশােলাম িনেজর বািড়েত িফের েগল, রাজার মুখ
েদখেত েপল না৷ ২৫ সমস্ত ইস্রােয়েলর মেধ্য অবশােলােমর মত
েসৗন্দেযর্্যও খুব প্রশংসনীয় েকউ িছল না; তার পােয়র তালু
েথেক মাথার তালু পযর্ন্ত িনখুঁত িছল৷ ২৬ আর তার মাথার চুল
ভারী মেন হেল েস তা েকেট েফলত; এক বছর অন্তর েকেট
েফলত; মাথা কামােনার সমেয় মাথার চুল ওজন করত; তােত
রাজ পিরমাণ অনুসাের তা দেুশা েশকল পিরমােপর হত৷
২৭ অবশােলােমর িতনিট েছেল ও একিট েমেয় হেয়িছল,
েমেয়িটর নাম তামর; েস েদখেত সুন্দরী িছল৷ ২৮ আর
অবশােলাম সম্পূণর্ দ ুবছর িযরূশােলেম বাস করল, িকন্তু রাজার
মুখ েদখেত েপল না৷ ২৯ পের অবশােলাম রাজার কােছ পাঠাবার
জন্য েযায়াবেক েডেক পাঠাল, িকন্তু িতিন তার কােছ আসেত
রািজ হেলন না; পের িদ্বতীয় বার েলাক পাঠাল, তখনও িতিন
আসেত রািজ হেলন না৷ ৩০ অতএব েস িনেজর দাসেদরেক
বলল, “েদখ, আমার জিমর পােশ েযায়ােবর েক্ষত আেছ;
েসখােন তার েয যব আেছ, েতামরা িগেয় তােত আগুন লািগেয়
দাও৷” তােত অবশােলােমর দােসরা েসই েক্ষেত আগুন লািগেয়
িদল৷ ৩১ তখন েযায়াব উেঠ অবশােলােমর কােছ তার ঘের এেস
তােক বলেলন, “েতামার দােসরা আমার েক্ষেত েকন আগুন
িদেয়েছ?” ৩২ অবশােলাম েযায়াবেক বলল, “েদখ, আিম
েতামার কােছ েলাক পািঠেয় এখােন আসেত বেলিছলাম, তার
ফেল রাজার কােছ এই কথা প্রাথর্না করবার জন্য েতামােক
পাঠাব বেলিছলাম েয, ‘আিম গশূর েথেক েকন আসলাম?
েসখােন থাকেল আমার আেরা ভােলা হত৷’ এখন আমােক
রাজার মুখ েদখেত িদন, আর যিদ আমার অপরাধ থােক, তেব
িতিন আমােক েমের েফলুন৷” ৩৩ পের েযায়াব রাজার কােছ
িগেয় তঁােক েসই কথা জানােল রাজা অবশােলামেক েডেক
পাঠােলন, তােত েস রাজার কােছ িগেয় রাজার সামেন উপুড়
হেয় মািটেত পেড় প্রণাম করল, আর রাজা অবশােলামেক চুমু
িদেলন৷

অবশােলােমর িবেদ্রাহ৷ দায়ূদ পািলেয় েগেলন৷

তারপের অবশােলাম িনেজর জন্য রথ, েঘাড়া ও তার
আেগ আেগ েদৗড়াবার জন্য পঞ্চাশ জন েলাক

রাখল৷ ২ আর অবশােলাম খুব েভাের উেঠ রাজ ফটেকর পেথর
পােশ দঁাড়াত এবং েয েকউ িবচােরর জন্য রাজার কােছ সমস্যার
কথা জানােত আসত, অবশােলাম তােক েডেক িজজ্ঞাসা করত,
“তুিম েকান নগেরর েলাক?” েস বলত, “আপনার দাস আিম
ইস্রােয়েলর অমুক বংেশর েলাক৷” ৩ তখন অবশােলাম তােক
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বলত, “েদখ, েতামার সমস্যার কথা ভাল ও সিঠক; িকন্তু েতামার
কথা েশানার মেতা রাজার েকােনা েলাক েনই৷” ৪ অবশােলাম
আেরা বলত, “হায়, আমােক েকন েদেশর িবচারকতর্ াপেদ িনযুক্ত
করা হয়িন? তা করেল েয েকােনা ব্যিক্তর সমস্যা ও িবচােরর
েকান কথা থােক, েস আমার কােছ আসেল আিম তার িবষেয়
ন্যায় িবচার করতাম৷” ৫ আর েয েকউ তার কােছ প্রণাম করেত
তার কােছ আসত, েস তােক হাত বািড়েয় ধের চুম্বন করত৷
৬ ইস্রােয়েলর যত েলাক িবচােরর জন্য রাজার কােছ েযত,
সকেলর প্রিত অবশােলাম এইরকম ব্যবহার করত৷ এইভােব
অবশােলাম ইস্রােয়ল েলাকেদর মন জয় করেলা৷ ৭ পের চার
বছর পার হেল অবশােলাম রাজােক বলল, “অনুেরাধ কির,
আিম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য যা মানত কেরিছ, তা পিরেশাধ করেত
আমােক িহেব্রােণ েযেত িদন৷ ৮ কারণ আপনার দাস আিম যখন
অরােমর গশূের িছলাম, তখন মানত কের বেলিছলাম, যিদ
সদাপ্রভু আমােক িযরূশােলেম িফিরেয় আেনন, তেব আিম
সদাপ্রভুর েসবা করব৷” ৯ রাজা বলেলন, “শািন্তেত যাও৷”
তখনই েস উেঠ িহেব্রােণ চেল েগল৷ ১০ িকন্তু অবশােলাম
ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর কােছ চর পািঠেয় বলল, “তূরীধ্বিন
েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ েতামরা বলেব,” ১১ “অবশােলাম িহেব্রােণর
রাজা হেলন৷” আর িযরূশােলম েথেক দেুশা েলাক
অবশােলােমর সেঙ্গ েগল; এেদরেক ডাকা হেয়িছল এবং সরল
মেন েগল, িকছুই জানত না৷ ১২ পের অবশােলাম বিলদােনর
সমেয় দায়ূেদর মন্ত্রী গীেলানীয় অহীেথাফলেক তার নগর েথেক,
গীেলা েথেক, েডেক পাঠাল৷ আর চক্রান্ত মজবুত হল, কারণ
অবশােলােমর দেলর েলাক িদন িদন বাড়েত লাগল৷ ১৩ পের
একজন দায়ূেদর কেছ এেস এই খবর িদল, “ইস্রােয়ল
েলােকেদর মন অবশােলােমর অনুগামী হেয়েছ৷” ১৪ তখন
দায়ূেদর েয সব দাস িযরূশােলেম তঁার কােছ িছল, তােদরেক
িতিন বলেলন, “এস, আমরা উেঠ পািলেয় যাই, কারণ
অবশােলাম েথেক আমােদর কারও বঁাচবার উপায় েনই;
তাড়াতািড় চল, নাহেল েস যত তাড়াতািড় সম্ভব আমােদর সঙ্গ
ধের আমােদরেক িবপেদ েফলেব ও তেরায়াল িদেয় নগের
আঘাত করেব৷” ১৫ তােত রাজার দােসরা রাজােক বলল,
“েদখুন, আমােদর প্রভু মহারােজর যা ইচ্ছা হেব, তাই করেত
আপনার দােসরা ৈতরী আেছ৷” ১৬ পের রাজা চেল েগেলন এবং
তঁার সমস্ত আত্মীয় তঁার িপছেন িপছেন চলল; আর রাজা বািড়
রক্ষার জন্য দশিট উপপত্নীেক েরেখ েগেলন৷ ১৭ রাজা চেল
েগেলন ও সমস্ত েলাক তঁার িপছেন িপছেন চলল, তঁারা
ৈবৎিমহর্ েক িগেয় থামেলন৷ ১৮ পের তঁার সব দাস তঁার পােশ
পােশ এিগেয় চলল এবং কেরথীয় ও পেলথীয় সমস্ত েলাক, আর
গাতীয় সমস্ত েলাক, তঁার িপছেন িপছেন গাৎ েথেক আসা ছেশা
েলাক, রাজার সামেন এিগেয় চলল৷ ১৯ তখন রাজা গাতীয়
ইত্তয়েক বলেলন, “আমােদর সেঙ্গ তুিমও েকন যােব? তুিম িফের
িগেয় রাজার সেঙ্গ বাস কর, কারণ তুিম িবেদশী এবং িনবর্ািসত
েলাক, তুিম িনেজর জায়গায় িফের যাও৷ ২০ তুিম কালেকই
এেসছ, আজ আিম িক েতামােক আমােদর সেঙ্গ িনেয় ঘুের
েবড়ােবা? আিম েযখােন পাির, েসখােন যাব; তুিম িফের যাও;
িনেজর ভাইেদরেকও িনেয় যাও; দয়া ও সত্য েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ

থাকুক৷” ২১ ইত্তয় রাজােক উত্তর িদেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর
িদিব্য এবং আমার প্রভু মহারােজর প্রােণর িদিব্য, জীবেনর জন্য
েহাক, িকম্বা মরেণর জন্য েহাক, আমার প্রভু মহারাজ েযখােন
থাকেবন, আপনার দাসও েসখােন অবশ্য থাকেব৷” ২২ দায়ূদ
ইত্তয়েক বলেলন, “তেব চল, এিগেয় যাও৷” তখন গাতীয় ইত্তয়,
তঁার সমস্ত েলাক ও সঙ্গী সমস্ত েছাট েছেল-েমেয়রা এিগেয়
চলল৷ ২৩ েদেশর সব েলাক িচত্কার কের কঁাদেলা ও সমস্ত
েলাক এিগেয় চলল৷ রাজাও িকেদ্রাণ েস্রাত পার হেলন এবং
সমস্ত েলাক মরুভূিমর পথ ধের এিগেয় চলল৷ ২৪ আর েদখ,
সােদাকও আসেলন এবং তঁার সেঙ্গ েলবীেয়রা সবাই আসল,
তারা ঈশ্বেরর িনয়ম িসন্দকু বহন করিছল; পের নগর েথেক
সমস্ত েলােকর েবিরেয় না আসা পযর্ন্ত তারা ঈশ্বেরর িসন্দকু
নািমেয় রাখল এবং অিবয়াথর উেঠ েগেলন৷ ২৫ পের রাজা
সােদাকেক বলেলন, “তুিম ঈশ্বেরর িসন্দকু আবার নগের িনেয়
যাও; যিদ সদাপ্রভুর েচােখ আিম অনুগ্রহ পাই, তেব িতিন
আমােক পুনরায় এেন েসটা ও তঁার বাসস্থান েদখােবন৷ ২৬ িকন্তু
যিদ িতিন এই কথা বেলন, ‘েতামার প্রিত আিম সন্তুষ্ট নই,’ তেব
েদখ, এই আিম, তঁার েচােখ যা ভাল, আমার প্রিত তাই করুন৷”
২৭ রাজা সােদাক যাজকেক আরও বলেলন, “তুিম েদখছ? তুিম
শািন্তেত নগের িফের যাও এবং েতামার েছেল অহীমাস ও
অিবয়াথেরর েছেল েযানাথন, েতামােদর এই দইু েছেল েতামােদর
সেঙ্গ যাক৷ ২৮ েদখ, যতিদন েতামােদর কাছ েথেক আমার কােছ
িঠক খবর না আেস, ততিদন আিম মরুভূিমর পারঘাটায় েথেক
অেপক্ষা করব৷” ২৯ অতএব সােদাক ও অিবয়াথর ঈশ্বেরর
িসন্দকু আবার িযরূশােলেম িনেয় িগেয় েসখােন রাখেলন৷
৩০ পের দায়ূদ ৈজতুন পবর্েতর উপেরর িদেক পথ িদেয় উঠেলন;
িতিন উঠবার সমেয় কঁাদেত কঁাদেত চলেলন; তঁার মুখ ডাকা ও
পা খািল িছল এবং তঁার সঙ্গীরা সবাই িনেজেদর মুখ েঢেক
েরেখিছল এবং উঠবার সমেয় কঁাদেত কঁাদেত চলল৷ ৩১ পের
েকউ দায়ূদেক বলল, “অবশােলােমর সেঙ্গ চক্রান্তকারীেদর মেধ্য
অহীেথাফলও আেছ,” তখন দায়ূদ বলেলন, “েহ সদাপ্রভু,
অনুগ্রহ কের অহীেথাফেলর পিরকল্পনােক েবাকািমেত পিরণত
কেরা৷” ৩২ পের েযখােন েলােকরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য প্রণাম
করত, দায়ূদ পবর্েতর েসই চূড়ায় উপিস্থত হেল েদখ, অকর্ীয়
হূশয় েছঁড়া েপাশাক পেড় মাথায় মািট িদেয় দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা
করেত আসেলন৷ ৩৩ দায়ূদ তঁােক বলেলন, “তুিম যিদ আমার
সেঙ্গ এিগেয় চল, তেব আমার কােছ েবাঝা হেব৷ ৩৪ িকন্তু যিদ
নগের িফের িগেয় অবশােলামেক বল, ‘েহ রাজা, আিম আপনার
দাস হব, এর আেগ েযমন আপনার বাবার দাস িছলাম, েতমিন
এখন আপনার দাস হব,’ তা হেল তুিম আমার জন্য
অহীেথাফেলর পিরকল্পনা ব্যথর্ করেত পারেব৷ ৩৫ েসখােন
সােদাক ও অিবয়াথর, এই দইু যাজক িক েতামার সেঙ্গ থাকেবন
না? অতএব তুিম রাজবািড়র েয েকােনা কথা শুনেব, তা সােদাক
ও অিবয়াথর যাজকেক বলেব৷ ৩৬ েদখ, েসখােন তঁােদর সেঙ্গ
তঁােদর দইু েছেল, সােদােকর েছেল অহীমাস ও অিবয়াথেরর
েছেল েযানাথন আেছ; েতামরা েয েকান কথা শুনেব, তােদর
মাধ্যেম আমার কােছ তার খবর পািঠেয় েদেব৷” ৩৭ অতএব
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১৭

দায়ূেদর বনু্ধ হূশয়, নগের েগেলন আর অবশােলাম িযরূশােলেম
প্রেবশ করেলন৷

পের দায়ূদ পবর্েতর চূড়া িপছেন েফেল িকছুটা
এিগেয় েগেল েদখ, মফীেবাশেতর দাস সীবঃ

সাজােনা দইুিট গাধা সেঙ্গ কের তঁার সেঙ্গ িমিলত হল৷ েসই
গাধার িপেঠ দেুশা রুিট ও একেশা গুচ্ছ শুকেনা আঙ্গরুফল ও
একেশা চাপ গ্রীষ্মকােলর ফল ও এক কুপা আঙ্গরুরস িছল৷
২ রাজা সীবঃেক বলেলন, “েতামার এই সমস্ত িকছুর উেদ্দশ্য
িক?” সীবঃ বলল, “এই দইু গাধা রাজার েলােকেদর সঙ্গী হেব,
আর এই রুিট ও ফল যুবকেদর খাবার এবং আঙ্গরুরস
মরুভূিমেত ক্লান্ত েলাকেদর পানীয় হেব৷” ৩ পের রাজা বলেলন,
“েতামার কতর্ ার েছেল েকাথায়?” সীবঃ রাজােক বলেলন,
“েদখুন, িতিন িযরূশােলেম রেয়েছন, কারণ িতিন বলেলন,
‘ইস্রােয়ল বংশ আজ আমার বাবার রাজ্য আমােক িফিরেয়
েদেব’৷” ৪ রাজা সীবঃেক বলেলন, “েদখ, মফীেবাশেতর সব
িকছুই েতামার৷” সীবঃ বলল, “েহ আমার প্রভু মহারাজ, নমস্কার
কির, অনুেরাধ কির, েযন আিম আপনার েচােখ অনুগ্রহ পাই৷”
৫ পের দায়ূদ রাজা বহুরীেম উপিস্থত হেল েদখ, েশৗেলর বংেশর
অন্তভুর্ ক্ত েগরার েছেল িশিমিয় নােম এক ব্যিক্ত েসখান েথেক
েবর হেয় আসেত আসেত অিভশাপ িদল৷ ৬ আর েস দায়ূেদর ও
দায়ূদ রাজার সমস্ত দাসেদর িদেক পাথর ছঁুড়ল; তখন সমস্ত
েলাক ও সমস্ত বীর তঁার ডান িদেক ও বাম িদেক িছল৷ ৭ িশিমিয়
অিভশাপ িদেত িদেত এই কথা বলল, “যা, যা, তুই রক্তপাতী, তুই
িনষু্ঠর৷ ৮ তুই যার পেদ রাজত্ব কেরিছস, েসই েশৗেলর বংেশর
সমস্ত রক্তপােতর প্রিতফল সদাপ্রভু েতােক িদেচ্ছন এবং
সদাপ্রভু েতার েছেল অবশােলােমর হােত রাজ্য সমপর্ণ কেরেছন;
েদখ, তুই িনেজর দষু্টতায় আটকা পেরিছস, কারণ তুই
রক্তপাতী৷” ৯ তখন সরূয়ার েছেল অবীশয় রাজােক বলেলন,
“ঐ মরা কুকুর েকন আমার প্রভু মহারাজেক অিভশাপ িদেচ্ছ?
আপিন অনুমিত িদেল আিম পার হেয় িগেয় ওর মাথা েকেট
েফিল৷” ১০ িকন্তু রাজা বলেলন, “েহ সরূয়ার েছেলরা, েতামােদর
সেঙ্গ আমার িবষয় িক? ও যখন অিভশাপ েদয় এবং সদাপ্রভু
যখন ওেক বেল েদন, দায়ূদেক অিভশাপ দাও, তখন েক বলেব,
এমন কাজ েকন করছ?” ১১ দায়ূদ অবীশয়েক ও িনেজর সমস্ত
দাসেক আেরা বলেলন, “েদখ, আমার ঔরসজাত েছেল আমার
জীবন নষ্ট করার েচষ্টা করেছ, তেব ঐ িবন্যামীনীয় িক না
করেব? ওেক থাকেত দাও ও অিভশাপ িদক, কারণ সদাপ্রভু
ওেক অনুমিত িদেয়েছন৷ ১২ হয় েতা সদাপ্রভু আমার উপের করা
অন্যােয়র প্রিত মেনােযাগ েদেবন এবং আজ আমােক েদওয়া
অিভশােপর পিরবেতর্  সদাপ্রভু আমার মঙ্গল করেবন৷”
১৩ এইভােব দায়ূদ ও তঁার েলােকরা পথ িদেয় েযেত লাগেলন,
আর িশিমিয় তঁার অন্যপাের পবর্েতর পাশ িদেয় চলেত চলেত
অিভশাপ িদেত লাগল এবং েসই পার েথেকই পাথর ছঁুড়েলা ও
ধূেলা ছিড়েয় িদল৷ ১৪ পের রাজা ও তঁার সঙ্গীরা সকেল
অেয়ফীেম [শ্রান্তেদর স্থােন] এেলন, আর িতিন েসখােন িবশ্রাম
করেলন৷ ১৫ আর অবশােলাম ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
িযরূশােলেম প্রেবশ করল, অহীেথাফলও তার সেঙ্গ আসল৷
১৬ তখন দায়ূেদর বনু্ধ অকর্ীয় হূশয় অবশােলােমর কােছ

আসেলন৷ হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “মহারাজ িচরজীবী
হন, মহারাজ িচরজীবী হন৷” ১৭ অবশােলাম হুশয়েক বলল,
“এই িক বনু্ধর প্রিত েতামার দয়া? তুিম িনেজর বনু্ধর সেঙ্গ েকন
েগেল না?” ১৮ হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “তা নয়; িকন্তু
সদাপ্রভু, এই জািত ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক যঁােক মেনানীত
কেরেছন, আিম তঁারই হব, তঁারই সেঙ্গ থাকব৷ ১৯ আর পুনরায়
আিম কার েসবা করব? তঁার েছেলর সামেন িক নয়? েযমন
আপনার বাবার সামেন েসবা কেরছ, েতমিন আপনার সামেন
করব৷” ২০ পের অবশােলাম অহীেথাফলেক বলল, “এখন িক
কতর্ ব্য? েতামরা পিরকল্পনা বল৷” ২১ অহীেথাফল অবশােলামেক
বলল, “েতামার বাবা বািড় রক্ষার জন্য যােদরেক েরেখ েগেছন,
তুিম িনেজর বাবার েসই উপপত্নীেদর কােছ যাও; তােত সমস্ত
ইস্রােয়ল শুনেব েয, তুিম বাবার ঘৃণার পাত্র হেয়ছ, তখন েতামার
সঙ্গী সমস্ত েলােকর হাত সবল হেব৷” ২২ পের েলােকরা
অবশােলােমর জন্য প্রাসােদর ছােদ একটা তঁাবু স্থাপন করল,
তােত অবশােলাম সমস্ত ইস্রােয়েলর সামেন িনেজর বাবার
উপপত্নীেদর কােছ েগল৷ ২৩ ঐ সমেয় অহীেথাফল েয উপেদশ
িদত, েসই উপেদশ ঈশ্বেরর বােক্য েথেক উত্তর পাওয়ার মত
িছল৷ দায়ূেদর ও অবশােলােমর উভেয়র পেক্ষ অহীেথাফেলর
সমস্ত উপেদশ েসই রকম িছল৷

অহীেথাফল অবশােলামেক আরও বলল, “আিম
বােরা হাজার েলাক মেনানীত কের আজ রােত উেঠ

দায়ূেদর িপছেন িপছেন তাড়া করেত যাই; ২ যখন িতিন ক্লান্ত ও
তঁার হাত দবুর্ল হেয় পড়েব, েসই সমেয় হঠাৎ তােক আক্রমণ
কের ভয় েদখাব; তােত তঁার সঙ্গী সমস্ত েলাক পািলেয় যােব,
আর আিম শুধু রাজােক আঘাত করব৷ ৩ এইভােব সমস্ত
েলাকেক েতামার পেক্ষ আনব; তুিম যঁার অেন্বষণ করছ, তঁারই
মরণ ও সকেলর েফরা দইু সমান; সমস্ত েলাক শািন্তেত থাকেব৷”
৪ এই কথা অবশােলােমর ও ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রাচীনেদর সন্তুষ্ট
করেলা৷ ৫ তখন অবশােলাম বলল, “একবার অকর্ীয় হূশয়েক
ডাক; িতিন িক বেলন, আমরা তাও শুিন৷” ৬ পের হূশয়
অবশােলােমর কােছ আসেল অবশােলাম তঁােক বলল,
“অহীেথাফল এইভােব কথা বেলেছ, এখন তার কথা অনুযায়ী
কাজ করা আমােদর কতর্ ব্য িক না? ৭ যিদ না হয়, তুিম বল৷”
হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “এই বার অহীেথাফল ভাল
পরামশর্ েদন িন৷” ৮ হূশয় আরও বলেলন, “আপিন িনেজর
বাবােক ও তঁার েলাকেদরেক জােনন, তঁারা বীর ও রাগী এবং
মােঠর ভাল্লুেকর মত, আর আপনার বাবা েযাদ্ধা; িতিন
েলাকেদর সেঙ্গ রাত কাটােবন না৷ ৯ েদখুন, এখন িতিন েকান
গেতর্  িকংবা আর েকান জায়গায় লুিকেয় আেছন; আর প্রথেম
িতিন ঐ েলাকেদরেক আক্রমণ করেল েয েকউ তা শুনেব, েস
বলেব, অবশােলােমর অনুগামী েলাকরা হত্যাকান্ড করেছ৷ ১০ তা
হেল বলবান েলােকরা যােদর হৃদয় িসংেহর মত, েসও একসমেয়
দবুর্ল হেয় যােব; কারণ সমস্ত ইস্রােয়ল জােন েয, আপনার বাবা
খুবই শিক্তশালী ও তঁার সঙ্গীরা সাহসী েলাক৷ ১১ িকন্তু আমার
পরামশর্ এই, দান েথেক েবর-েশবা পযর্ন্ত সমুদ্র-তীেরর বািলর
মত অসংখ্য সমস্ত ইস্রােয়ল আপনার কােছ জেড়া েহাক, পের
আপিন িনেজ যুেদ্ধ যান৷ ১২ তােত েয েকান জায়গায় তঁােক
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পাওয়া যােব, েসখােন আমরা তঁার সামেন উপিস্থত হেয় জিমেত
িশিশর পড়ার মত তঁার উপের উেঠ পড়ব; তঁােক বা তঁার সঙ্গী
সমস্ত েলােকর মেধ্য এক জনেকও রাখব না৷ ১৩ আর যিদ িতিন
েকান নগের চেল যান, তেব সমস্ত ইস্রােয়ল েসই নগের দিড়
বঁাধেব, আর আমরা েস্রাত পযর্ন্ত েসটা েটেন িনেয় যাব, েশেষ
েসখােন একটা পাথর কঁুেচাও আর পাওয়া যােব না৷” ১৪ পের
অবশােলাম ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক বলল, “অহীেথাফেলর
পিরকল্পনার েথেক অকর্ীয় হূেশর পিরকল্পনা ভাল৷” বাস্তুিবক
সদাপ্রভু েযন অবশােলােমর ওপর অমঙ্গল ঘটােত পােরন, তার
জন্য অহীেথাফেলর ভাল পিরকল্পনা ব্যথর্ করার জন্য সদাপ্রভু
এটা িস্থর কেরিছেলন৷ ১৫ পের হূশয় সােদাক ও অিবয়াথর এই
দইু যাজকেক বলেলন, “অহীেথাফল অবশােলামেক ও
ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদরেক এই রকম পিরকল্পনা িদেয়িছল, িকন্তু
আিম এই রকম পিরকল্পনা িদেয়িছ৷ ১৬ অতএব েতামরা
তাড়াতািড় দায়ূেদর কােছ েলাক পািঠেয় তঁােক বল, আপিন
মরুভূিমর পারঘাটায় আজেক রােত থাকেবন না, েকান ভােব
পার হেয় যােবন; নাহেল মহারাজ ও আপনার সঙ্গী সমস্ত েলাক
িনহত হেবন৷” ১৭ তখন েযানাথন ও অহীমাস ঐন-েরােগেল
িছল; এই দাসী িগেয় তােদরেক খবর িদত, পের তারা িগেয়
দায়ূদ রাজােক খবর িদত কারণ তারা নগের এেস েদখা করেত
পারত না৷ ১৮ িকন্তু একটা যুবক তােদরেক েদেখ অবশােলামেক
জানােলা; আর তারা দজুন তাড়াতািড় িগেয় বহুরীেম একজন
েলােকর বািড়েত প্রেবশ করল এবং তার উঠােনর মেধ্য এক
কুেয়া িছল, েসই কুেয়ায় নামল৷ ১৯ পের েসই বািড়র মিহলা
কুেয়ািটর মুেখ ঢাকা িদেয় তার উপের মাড়াই করা শস্য েমেল
িদল, তােত েকউ িকছু জানেত পারল না৷ ২০ পের অবশােলােমর
দােসরা েসই মিহলািটর বািড়েত এেস িজজ্ঞাসা করল, “অহীমাস
ও েযানাথন েকাথায়?” মিহলািট তােদরেক বলল, “তারা ঐ
জলেস্রাত পার হেয় চেল েগল৷” পের তারা খুঁেজ না েপেয়
িযরূশােলােম িফের েগল৷ ২১ তারা চেল যাবার পর ঐ দজুন
কুেয়া েথেক উেঠ িগেয় দায়ূদ রাজােক খবর িদল; আর তারা
দায়ূদেক বলল, “আপনারা উঠুন, তাড়াতািড় জল পার হেয় যান,
কারণ অহীেথাফল আপনােদর িবরুেদ্ধ এই রকম পিরকল্পনা
কেরেছ৷” ২২ তােত দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীরা সবাই উেঠ যদর্ন পার
হেলন; যদর্ন পার হন িন এরকম একজনও সকােলর আেলা
পযর্ন্ত অবিশষ্ট থাকেলা না৷ ২৩ আর অহীেথাফল যখন েদখল েয,
তার পিরকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হল না, তখন েস গাধা
সাজাল এবং উেঠ িনেজর বািড়েত, িনেজর নগের েগল এবং
িনেজর বািড়র সব ব্যবস্থা কের, িনেজ গলায় দিড় িদেয় মরল৷
পের তার বাবার কবের তােক কবর েদওয়া হল৷

অবশােলােমর পরাজয় ও মৃতু্য৷

২৪ পের দায়ূদ মহনিয়েম আসেলন এবং সমস্ত ইস্রােয়ল
েলােকর সেঙ্গ অবশােলাম যদর্ন পার হল৷ ২৫ আর অবশােলাম
েযায়ােবর জায়গায় অমাসােক ৈসন্যদেলর উপের িনযুক্ত
কেরিছল৷ ঐ অমাসা ইস্রােয়লীয় িযথ্র নােম এক ব্যিক্তর েছেল;
েসই ব্যিক্ত নাহেশর েমেয় অবীগেলর কােছ িগেয়িছল; ওই স্ত্রী
েযায়ােবর মা সরূয়ার েবান৷ ২৬ পের ইস্রােয়ল ও অবশােলাম

িগিলয়দ েদেশ িশিবর স্থাপন করল৷ ২৭ দায়ূদ মহনিয়েম উপিস্থত
হওয়ার পর অেম্মান সন্তানেদর রব্বার অিধবাসী নাহেশর েছেল
েশািব, আর েলাদবার অিধবাসী অম্মীেয়েলর েছেল মাখীর এবং
েরাগলীেমর অিধবাসী িগিলয়দীয় বিসর্ল্লয় দায়ূেদর ও তঁার সঙ্গী
েলাকেদর জন্য ২৮ িবছানা, গামলা, মািটর পাত্র এবং খাবার
জন্য গম, যব, সুিজ, ভাজা শস্য, িশম, মসুর, ভাজা কড়াই,
২৯ মধু, দই এবং েভড়ার পাল ও গরুর দেুধর ছানা আনেলন৷
কারণ তঁারা বলেলন, “মরুভূিমেত েলােকরা িক্ষেধ, েতষ্টায় ক্লান্ত
হেয়েছ৷”

পের দায়ূদ িনেজর সঙ্গীেদরেক গুেন তােদর উপের
সহস্রপিত ও শতপিতেদরেক িনযুক্ত করেলন৷ ২ আর

দায়ূদ েযায়ােবর হােত েলাকেদর তৃতীয় অংশ, েযায়ােবর ভাই
সরূয়ার েছেল অবীশেয়র হােত তৃতীয় অংশ এবং গাতীয় ইত্তেয়র
হােত তৃতীয় অংশ িদেয় পাঠােলন৷ আর রাজা েলাকেদরেক
বলেলন, “আিমও েতামােদর সেঙ্গ যােবা৷” ৩ িকন্তু েলােকরা
বলল, “আপিন যােবন না; কারণ যিদ আমরা পালাই, তেব
আমােদর িবষয় তারা মেন করেব না, আমােদর অেধর্ক েলাক
মারা েগেলও আমােদর িবষয় মেন করেব না; িকন্তু আপিন
আমােদর দশ হাজােরর সমান; তাই নগর েথেক আমােদর
সাহায্য করার জন্য আপিন প্রস্তুত থাকেল ভােলা হয়৷” ৪ তখন
রাজা তােদরেক বলেলন, “েতামরা যা ভােলা েবােঝা, আিম তাই
করব৷” পের রাজা নগেরর ফটেকর পােশ দঁািড়েয় থাকেলন
এবং সমস্ত েলাক শত শত ও হাজার হাজার হেয় েবিরেয় েগল৷
৫ তখন রাজা েযায়াব, অবীশয় ও ইত্তয়েক আেদশ িদেয়
বলেলন, “েতামরা আমার অনুেরােধ েসই যুবেকর প্রিত,
অবশােলােমর প্রিত, নরম ব্যবহার েকােরা৷” অবশােলােমর
িবষয় সমস্ত েসনাপিতেক েদওয়া রাজার এই আেদশ সবাই
শুনল৷ ৬ পের েলােকরা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জায়গায় চেল
েগল; ইফ্রিয়ম বেন যুদ্ধ হল৷ ৭ েসখােন ইস্রােয়েলর েলােকরা
দায়ূেদর দাসেদর সামেন আহত হল, আর েসিদন েসখােন বড়
হত্যাকান্ড হল, কুিড় হাজার েলাক মারা েগল৷ ৮ তার ফেল যুদ্ধ
েসখানকার সমস্ত অঞ্চেল ছিড়েয় েগল এবং েসই িদন তেলায়ার
যত েলাকেক েশষ করল, বরং তার েথেক েবিশ েলাকেক েশষ
করল৷ ৯ আর অবশােলাম হঠাৎ দায়ূেদর দােসেদর সামেন
পড়ল; অবশােলাম িনেজর খচ্চের চেড়িছল, েসই খচ্চর
েসখানকার বড় একটা এলা গােছর ডােলর নীেচ িদেয় যাওয়ার
সময় েসই এলা গােছ অবশােলােমর মাথা আটেক েগল; তােত
েস আকােশর ও পৃিথবীর মেধ্য ঝুেল রইল এবং েয খচ্চরটী তার
নীেচ িছল, েসিট চেল েগল৷ ১০ আর একিট েলাক েসটা েদেখ
েযায়াবেক বলল, “েদখুন, আিম েদখলাম, অবশােলাম এলা
বৃেক্ষ ঝুলেছ৷” ১১ তখন েযায়াব েসই সংবাদদাতােক বলেলন,
“েদখ, তুিম েদেখিছেল, তেব েকন েসই জায়গায় তােক েমের
মািটেত েফেল িদেল না? েসটা করেল আিম েতামােক দশ েশকল
রূপা ও একটী েকামরবন্ধনী িদতাম৷” ১২ েসই ব্যিক্ত েযায়াবেক
বলল, আিম যিদও হাজার েশকল রূপা এই হােত েপতাম, তবুও
রাজপুেত্রর িবরুেদ্ধ হাত তুলতাম না; কারণ আমােদরই কােনর
কােছ রাজা আপনােক, অবীশয়েক ও ইত্তয়েক এই আেদশ
িদেয়িছেলন, েতামরা েয েকউ হও, েসই যুবক অবশােলােমর
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১৯

িবষেয় সাবধান থাকেব৷ ১৩ আর যিদ আিম তঁার প্রােণর িবরুেদ্ধ
িবশাসঘাতকতা করতাম, রাজার েথেক েতা েকান িবষয় লুকােনা
থােক না তেব আপিন আমার িবপক্ষ হেতন৷ ১৪ তখন েযায়াব
বলেলন, “েতামার সামেন আমার এরকম েদরী করা অনুিচত৷”
পের িতিন হােত িতনিট েখঁাচা িনেয় অবশােলােমর বুক িবদ্ধ
করেলন; তখনও েস এলা গােছর মেধ্য জীিবত িছল৷ ১৫ আর
েযায়ােবর অস্ত্র বহনকারী দশজন যুবক অবশােলামেক িঘের
ধরল ও আঘাত কের হত্যা করল৷ ১৬ পের েযায়াব তূরী
বাজােলন, তােত েলােকরা ইস্রােয়েলর িপছেন তাড়া করা বন্ধ
করল; কারণ েযায়াব েলাকেদরেক িফিরেয় আনেলন৷ ১৭ আর
তারা অবশােলামেক িনেয় বেনর এক বড় গেতর্  েফেল িদেয় তার
উপের পাথেরর এক বড় িঢিব করেলা৷ ইিতমেধ্য সমস্ত
ইস্রােয়লীয় িনেজেদর তঁাবুেত পািলেয় েগল৷ ১৮ রাজার
উপত্যকােত েয স্তম্ভ আেছ, অবশােলাম জীবনকােল েসটা ৈতরী
কের িনেজর জন্য স্থাপন কেরিছল, কারণ েস বেলিছল, “আমার
নাম রক্ষা করার জন্য আমার েছেল েনই;” তাই েস িনেজর নাম
অনুসাের ঐ স্তেম্ভর নাম েরেখিছল; আজ পযর্ন্ত েসটা
অবশােলােমর স্তম্ভ বেল িবখ্যাত আেছ৷ ১৯ পের সােদােকর
েছেল অহীমাস বলল, “আিম েদৗেড় িগেয়, সদাপ্রভু িক ভােব
রাজার শত্রুেদরহাত েথেক রাজােক বঁািচেয়েছন, এই খবর
রাজােক িদই৷” ২০ িকন্তু েযায়াব তােক বলেলন, “আজ তুিম
সংবাদদাতা হেব না, অন্য িদন খবর েদেব; রাজপুত্র মারা েগেছ,
এই জন্য আজ তুিম খবর েদেব না৷” ২১ পের েযায়াব কূশীয়েক
বলেলন, “যাও যা েদখেল, রাজােক িগেয় বল৷” তােত কূশীয়
েযায়াবেক প্রণাম কের েদৗেড় চেল েগল৷ ২২ পের সােদােকর
েছেল অহীমাস আবার েযায়াবেক বলল, “যা হয় েহাক, অনুেরাধ
কির, কূশীেয়র িপছেন আমােকও েদৗড়ােত িদন৷” েযায়াব
বলেলন, “বাছা তুিম েকন েদৗড়ােব? তুিম েতা খবেরর জন্য
পুরস্কার পােব না?” ২৩ েস বলল, “যা হয় েহাক, আিম েদৗড়াব৷”
তােত িতিন বলেলন, “েদৗড়াও৷” তখন অহীমাস সমভূিমর পথ
িদেয় েদৗড়ােত েদৗড়ােত কূশীয়েক িপছেন েফেল এিগেয় েগল৷
২৪ েসই সমেয় দায়ূদ দইু নগেরর ফটেকর মাঝখােন বেসিছেলন৷
আর পাহারাদার নগেরর ফটেকর উপেরর িদেক, প্রাচীের উঠল,
আর েচাখ তুেল পযর্েবক্ষণ করল, আর েদখল, একজন একা
েদৗেড় আসেছ৷ ২৫ তােত পাহারাদার িচত্কার কের রাজােক
েসটা বলল; রাজা বলেলন, “েস যিদ একা হয়, তেব তার কােছ
খবর আেছ৷” পের েস আসেত আসেত কাছাকািছ এল৷
২৬ পাহারাদার আর একজনেক েদৗেড় আসেত েদেখ িচত্কার
কের দােরায়ানেক বলল, “েদখ, আর একজন একা েদৗেড়
আসেছ৷” তখন রাজা বলেলন, “েসও খবর আনেছ৷” ২৭ পের
পাহারাদার বলল, “প্রথম েয ব্যিক্ত েদৗড়ােচ্ছ তােক সােদােকর
েছেল অহীমাস বেল মেন হেচ্ছ৷” রাজা বলেলন, “েস ভাল
মানুষ, ভাল খবর িনেয় আসেছ৷” ২৮ তখন অহীমাস িচত্কার
কের রাজােক বলল, “মঙ্গল েহাক৷” পের েস রাজার সামেন
উপুড় হেয় প্রণাম কের বলল, “আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য,
আমার প্রভু মহারােজর িবরুেদ্ধ েয েলােকরা হাত তুেলিছল,
তােদরেক িতিন সমপর্ণ কেরেছন৷” ২৯ পের রাজা িজজ্ঞাসা
করেলন, “যুবক অবশােলাম িক ভােলা আেছ?” অহীমাস বলল,

“েয সমেয় েযায়াব মহারােজর দাসেক, আপনার দাস আমােক
পাঠান, েসই সমেয় অেনক েলােকর ভীড় েদখলাম, িকন্তু িক
হেয়িছল তা জািন না৷” ৩০ রাজা বলেলন, “এক পােশ যাও,
এখােন দঁাড়াও; তােত েস িগেয় এক পােশ দঁাড়াল৷” ৩১ আর
েদখ, কূশীয় আসল ও কূশীয় বলল, “আমার প্রভু মহারােজর
জন্য খবর এেনিছ; আপনার িবরুেদ্ধ যারা উেঠিছল, েসই সবার
হাত েথেক সদাপ্রভু আজ আপনােক রক্ষা কেরেছন৷” ৩২ রাজা
কূশীয়েক িজজ্ঞাসা করেলন, “যুবক অবশােলাম িক ভােলা
আেছ?” কূশীয় বলল, “আমার প্রভু মহারােজর শত্রুরা ও যারা
অমঙ্গল করার জন্য আপনার িবরুেদ্ধ উেঠ, তারা সকেলর েসই
যুবেকর মত েহাক৷” ৩৩ তখন রাজা অৈধযর্্য হেয় নগেরর
ফটেকর ছােদর উপেরর কুঠরীেত উেঠ কঁাদেত লাগেলন এবং
েযেত েযেত বলেলন, “হায়! আমার েছেল অবশােলাম! আমার
েছেল, আমার েছেল অবশােলাম! েকন েতামার পিরবেতর্  আিম
মারা েগলাম না? হায় অবশােলাম! আমার েছেল! আমার
েছেল!”

পের েকউ েযায়াবেক বলল, “েদখ, রাজা
অবশােলােমর জন্য কঁাদেছন ও েশাক করেছন৷”

২ আর েসই িদেন সমস্ত েলােকর জন্য িবজয় দঃুেখর িবষয় হেয়
উঠেলা, কারণ রাজা িনেজর েছেলর িবষেয় দঃুিখত িছেলন,
এটা েলােকরা েসই িদন শুনল৷ ৩ আর যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পালাবার
সময় েলােকরা েযমন িবষন্ন হেয় েচােরর মত চেল, েতমন
েলােকরা ঐ িদেন েচােরর মত নগের ঢুকল৷ ৪ আর রাজা িনেজর
মুখ েঢেক িচত্কার কের েকঁেদ বলেত লাগেলন, “হায়৷ আমার
েছেল অবশােলাম! হায় অবশােলাম! আমার েছেল৷ আমার
েছেল৷” ৫ পের েযায়াব ঘেরর মেধ্য রাজার কােছ এেস বলেলন,
“যারা আজ আপনার প্রাণ, আপনার েছেল-েমেয়েদর প্রাণ ও
আপনার স্ত্রীেদর প্রাণ ও আপনার উপপত্নীেদর প্রাণ রক্ষা
কেরেছ, আপনার েসই দাসেদরেক আপিন আজ দঃুিখত
করেলন৷” ৬ বাস্তিবক আপিন িনেজর শত্রুেদরেক েপ্রম ও
িনেজর িপ্রয়জনেক ঘৃণা করেছন; ফেল আপিন আজ প্রকাশ
করেছন েয, শাসনকতর্ ারা ও দােসরা আপনার কেছ িকছুই নয়;
কারণ আজ আিম েদখেত পািচ্ছ, যিদ অবশােলাম েবঁেচ থাকত,
আর আমরা আজ সকেল আজ মরতাম, তাহেল আপিন সন্তুষ্ট
হেতন৷ ৭ অতএব আপিন এখন উেঠ বাইের িগেয় িনেজর
দাসেদর সােথ আনন্দদায়ক কথা বলুন৷ আিম সদাপ্রভুর নােম
শপথ করিছ, যিদ আপিন বাইের না যান, তেব এই রােত
আপনার সেঙ্গ একজনও থাকেব না এবং আপনার যুবক অবস্থা
েথেক এখন পযর্ন্ত যত অমঙ্গল ঘেটেছ, েস সব িকছু েথেকও
আপনার এই অমঙ্গল েবিশ হেব৷ ৮ তখন রাজা উেঠ নগেরর
ফটেক বসেলন; আর সমস্ত েলাকেক বলা হল, “েদখ, রাজা
ফটেকর কােছ বেস আেছন৷” তােত সমস্ত েলাক রাজার সামেন
আসল৷

দায়ূদ িযরূশােলেম আবার িফের যান৷

৯ ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর তঁাবুেত
পািলেয় িগেয়িছল৷ পের ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর মেধ্য সমস্ত
েলাক ঝগড়া কের বলেত লাগল, “রাজা শত্রুেদর হাত েথেক
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আমােদরেক রক্ষা কেরিছেলন ও পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক
আমােদরেক উদ্ধার কেরিছেলন; সম্প্রিত িতিন অবশােলােমর
ভেয় েদশ েথেক পািলেয় েগেছন৷ ১০ আর আমরা েয
অবশােলামেক িনেজেদর উপের অিভিষক্ত কেরিছলাম, িতিন
যুেদ্ধ মারা েগেছন; অতএব েতামরা এখন রাজােক িফিরেয়
আনার িবষেয় একিট কথাও বলছ না েকন?” ১১ পের দায়ূদ
রাজা সােদাক ও অিবয়াথর এই দইু যাজেকর কােছ দতূ পিঠেয়
বলেলন, “েতামরা িযহূদার প্রাচীনেদরেক বল, ‘রাজােক িনেজর
বািড়েত িফিরেয় আনেত েতামরা েকন সকেলর েশেষ পড়ছ?
রাজােক িনেজর বািড়েত িফিরেয় আনবার জন্য সমস্ত
ইস্রােয়েলর প্রাথর্না তঁার কােছ উপিস্থত হেয়েছ৷ ১২ েতামরাই
আমার ভাই, েতামরাই আমার হাড় ও আমার মাংস; অতএব
রাজােক িফিরেয় আনেত েকন সকেলর েশেষ পড়ছ?’
১৩ েতামরা অমাসােক বল, ‘তুিম িক আমার হাড় ও আমার মাংস
নও? যিদ তুিম সবর্দা আমার সামেন েযায়ােবর পেদ ৈসন্যদেলর
েসনাপিত না হও, তেব ঈশ্বর আমােক েসই রকম ও তার েথেক
েবিশ শািস্ত িদন’৷” ১৪ এইভােব িতিন িযহূদার সমস্ত েলােকর
হৃদয়েক একজেনর হৃদেয়র মত নত করেলন, তােত তারা েলাক
পািঠেয় রাজােক বলল, “আপিন ও আপনার সব দাস পুনরায়
িফের আসুন৷” ১৫ পের রাজা পুনরায় িফের যদর্ন পযর্ন্ত
আসেলন৷ আর িযহূদার েলােকরা রাজার সেঙ্গ েদখা করেত ও
তঁােক যদর্ন পার কের আনেত িগলগেল েগল৷ ১৬ তখন দায়ূদ
রাজার সেঙ্গ েদখা করেত বহুরীেমর অিধবাসী েগরার েছেল
িবন্যামীনীয় িশিমিয় তাড়াতািড় কের িযহূদার েলােকেদর সেঙ্গ
আসল৷ ১৭ আর িবন্যামীন বংেশর এক হাজার েলাক তার সেঙ্গ
িছল এবং েশৗেলর বংেশর দাস সীবঃ ও তার পেনেরািট েছেল ও
কুিড়িট দাস তার সেঙ্গ িছল, তারা রাজার সামেন জেলর মধ্য
িদেয় যদর্ন পার হল৷ ১৮ তখন েফিরর েনৗকা রাজার
আত্মীয়েদরেক পার করেত ও তঁার ইচ্ছামত কাজ করেত অন্য
পাের িগেয়িছল৷ রাজার যদর্ন পার হবার সমেয় েগরার েছেল
িশিমিয় রাজার সামেন উপুড় হেয় পড়ল৷ ১৯ েস রাজােক বলল,
“আমার প্রভু আমার অপরাধ েনেবন না; েয িদন আমার প্রভু
মহারাজ িযরূশােলম েথেক েবর হন, েসই িদন আপনার দাস
আিম েয খারাপ কাজ কেরিছলাম, তা মেন রাখেবন না,
মহারাজ িকছু মেন করেবন না৷ ২০ আপনার দাস আিম জািন,
আিম পাপ কেরিছ, এই জন্য েদখুন, েযােষেফর সমস্ত বংেশর
মেধ্য প্রথেম আিমই আজ আমার প্রভু মহারােজর সেঙ্গ েদখা
করেত েনেম এেসিছ৷” ২১ িকন্তু সরূয়ার েছেল অবীশয় উত্তর
করেলন, “এজন্য িক িশিমিয়র প্রাণদণ্ড হেব না েয, েস সদাপ্রভুর
অিভিশক্তেক ব্যিক্তেক অিভশাপ িদেয়িছল?” ২২ দায়ূদ বলেলন,
“েহ সরূয়ার েছেলরা৷ েতামােদর সেঙ্গ আমার িবষয় িক েয,
েতামরা আজ আমার িবপক্ষ হেচ্ছা? আজ িক ইস্রােয়েলর মেধ্য
কারও প্রাণদন্ড হেত পাের? কারণ আিম িক জািন না েয, আজ
আিম ইস্রােয়েলর উপের রাজা?” ২৩ পের রাজা িশিমিয়েক
বলেলন, “েতামার প্রাণদন্ড হেব না;” তার ফেল রাজা তার কােছ
শপথ করেলন৷ ২৪ পের েশৗেলর নািত মফীেবাশৎ রাজার সেঙ্গ
েদখা করেত েনেম আসেলন; রাজার ভােলা ভােব িফের আসার
িদন পযর্ন্ত িতিন িনেজর পােয়র প্রিত যত্ন েননিন, দািড় পিরষ্কার

কেরনিন ও েপাশাক পিরষ্কার কেরনিন৷ ২৫ আর যখন িতিন
িযরূশােলেমর রাজার সেঙ্গ েদখা করেত আসেলন, তখন রাজা
তঁােক বলেলন, “েহ মফীেবাশৎ, তুিম েকন আমার সেঙ্গ যাও
িন?” ২৬ িতিন উত্তর িদেলন, “েহ আমার প্রভু, েহ রাজা, আমার
দাস আমােক ঠিকেয়িছল; কারণ আপনার দাস আিম
বেলিছলাম, ‘আিম গাধা সািজেয় তার উপের চেড় মহারােজর
সেঙ্গ যাব,’ কারণ আপনার দাস আিম েখঁাড়া৷ ২৭ েস আমার প্রভু
মহারােজর কােছ আপনার এই দােসর িনন্দা কেরেছ; িকন্তু
আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বেরর দেূতর সমান; অতএব আপনার
েচােখ যা ভাল মেন হয়, তাই করুন৷ ২৮ আমার প্রভু মহারােজর
সামেন আমার সমস্ত বাবার বংশ একদম মৃতু্যর েযাগ্য িছল,
তবুও যারা আপনার েটিবেল আহার কের, আপিন তােদর সেঙ্গ
বসেত আপনার এই দাসেক জায়গা িদেয়িছেলন; অতএব
আমার আর িক অিধকার আেছ েয, মহারােজর কােছ পুনরায়
কঁাদেবা?” ২৯ রাজা তােক বলেলন, “েতামার িবষেয় েবিশ কথার
িক প্রেয়াজন? আিম বলিছ, তুিম ও সীবঃ উভেয় েসই জিম ভাগ
কের নাও৷” ৩০ তখন মফীেবাশৎ রাজােক বলেলন, “েস সমস্তই
িনেয় িনক, কারণ আমার প্রভু মহারাজ ভােলা ভােব িনেজর
বািড়েত িফের এেসেছন৷” ৩১ আর িগিলয়দীয় বিসর্ল্লয় েরাগলীম
েথেক েনেম এেসিছেলন, িতিন রাজােক যদর্ েনর পাের েরেখ
যাবার জন্য তঁার সেঙ্গ যদর্ন পার হেয়িছেলন৷ ৩২ বিসর্ল্লয় খুব
বৃদ্ধ, তঁার আশী বছর বয়স িছল; আর মহনিয়েম রাজার থাকার
সমেয় িতিন রাজার খাদ্য েযাগািচ্ছেলন, কারণ িতিন একজন
খুব বড় মানুষ িছেলন৷ ৩৩ রাজা বিসর্ল্লয়েক বলেলন, “তুিম
আমার সেঙ্গ পার হেয় এেসা, আিম েতামােক িযরূশােলেম
আমার সেঙ্গ লালনপালন করব৷” ৩৪ িকন্তু বিসর্ল্লয় রাজােক
বলেলন, “আমার আয়ুর আর কতিদন আেছ েয, আিম
মহারােজর সেঙ্গ িযরূশােলেম উেঠ যাব? ৩৫ আজ আমার বয়স
আশী বছর; এখন িক ভাল মেন্দর িবেশষ বুঝেত পাির? যা খাই
বা যা পান কির, আপনার দাস আিম িক তার স্বাদ বুঝেত পাির?
এখন িক আর গায়ক ও গািয়কােদর গােনর শব্দ শুনেত পাই?
তেব েকন আপনার এই দাস আমার প্রভু মহারােজর েবাঝা
হেব? ৩৬ আপনার দাস মহারােজর সেঙ্গ েকবল যদর্ন পার হেয়
যাব, এই মাত্র; মহারাজ েকন এমন পুরস্কাের আমােক পুরষৃ্কত
করেবন? ৩৭ অনুগ্রহ কের আপনার এই দাসেক িফের েযেত
িদন; আিম িনেজর নগের িনেজর বাবা-মার কবেরর কােছ মরব৷
িকন্তু েদখুন, এই আপনার দাস িকমহম; এ আমার প্রভু
মহারােজর সেঙ্গ পার হেয় যাক; আপনার যা ভাল েবাধ হয়, এর
প্রিত করেবন৷” ৩৮ রাজা উত্তর িদেলন, িকমহম আমার সেঙ্গ
পার হেয় যােব; েতামার যা ভাল মেন হয়, আিম তার প্রিত তাই
করব এবং তুিম আমােক যা করেত বলেব, েতামার জন্য আিম
তাই করব৷ ৩৯ পের সমস্ত েলাক যদর্ন পার হল, রাজাও পার
হেলন এবং রাজা বিসর্ল্লয়েক চুমু করেলন ও আশীবর্াদ করেলন;
পের িতিন িনেজর জায়গায় িফের েগেলন৷ ৪০ আর রাজা পার
হেয় িগলগেল েগেলন এবং িকমহম তঁার সেঙ্গ েগল৷ এবং
িযহূদার সমস্ত েলাক ও ইস্রােয়েলর অেধর্ক েলাক িগেয় রাজােক
পার কের িনেয় এেসিছল৷
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২০

েশেবর িবেদ্রাহ ও মৃতু্য৷

৪১ আর েদখ, ইস্রােয়েলর সব েলাক রাজার কােছ এেস
রাজােক বলল, “আমােদর ভাই িযহূদার েলােকরা েকন
আপনােক চুির কের আনল? মহারাজােক, তঁার আত্মীয়েদরেক
ও দায়ূেদর সেঙ্গ তঁার সমস্ত েলাকেক, যদর্ন পার কের েকন
আনল?” ৪২ তখন িযহূদার সব েলাক ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক
উত্তর করল, “রাজা েতা আমােদর কােছ আত্মীয়, তেব েতামরা
এ িবষেয় েকন েরেগ যাও? আমরা িক রাজার িকছু েখেয়িছ?
অথবা িতিন িক আমােদরেক িকছু উপহার িদেয়েছন?” ৪৩ তখন
ইস্রােয়েলর েলােকরা উত্তর িদেয় িযহূদার েলাকেদরেক বলল,
“রাজার ওপর আমােদর দশ ভাগ অিধকার আেছ, আরও
দায়ূেদর ওপর েতামােদর েথেক আমােদর অিধকার েবিশ৷
অতএব আমােদরেক েকন তুচ্ছ মেন করেল? আর আমােদর
রাজােক িফিরেয় আনবার প্রস্তাব িক প্রথেম আমরাই কির িন?”
তখন ইস্রােয়ল েলােকেদর কথার েথেক িযহূদার েলােকেদর কথা
েবিশ কিঠন হল৷

ঐ সমেয় েসখােন িবন্যামীনীয় িবিখ্রর েছেল েশবঃ
নােম একজন িনষু্ঠর েলাক িছল; েস তূরী বািজেয়

বলল, “দায়ূেদর উপর আমােদর েকান ভাগ েনই, িযশেয়র
েছেলর উপের আমােদর েকান অিধকার েনই; েহ ইস্রােয়ল
েতামরা সবাই িনেজেদর তঁাবুেত যাও৷” ২ তােত সমস্ত ইস্রােয়ল
দায়ূেদর িপছেন িগেয় িবিখ্রর েছেল েশেবর িপছেন িপছেন েগল;
িকন্তু যদর্ন েথেক িযরূশােলম পযর্ন্ত িযহূদার েলােকরা িনেজেদর
রাজােত আসক্ত থাকল৷ ৩ পের দায়ূদ িযরূশােলেম িনেজর ঘের
আসেলন৷ আর রাজা বািড় রক্ষার জন্য তঁার েয দশিট
উপপত্নীেক েরেখ িগেয়িছেলন, তােদরেক িনেয় কারাগাের
আটেক রাখেলন এবং রক্ষা করেলন, িকন্তু তােদর কােছ েগেলন
না; অতএব তারা মারা যাওয়ার িদন পযর্ন্ত িবধবার মত আটেক
থাকেলা৷ ৪ পের রাজা অমাসােক বলেলন, “তুিম িতন িদেনর
মেধ্য িযহূদার েলাকেদরেক েডেক আমার জন্য জেড়া কর, আর
তুিমও েসখােন উপিস্থত হও৷” ৫ তখন অমাসা িযহূদার
েলাকেদরেক েডেক জেড়া করেত েগেলন, িকন্তু রাজা েয সমেয়
িনিদর্ ষ্ট কের িদেয়িছেলন, েসই িনিদ্দর্ষ্ট সমেয়র েথেক িতিন
অেনক েবিশ েদরী করেলন৷ ৬ তােত দায়ূদ অবীশয়েক বলেলন,
“অবশােলাম যা কেরিছল, তার েথেক িবিখ্রর েছেল েশবঃ এখন
আমােদর েবিশ ক্ষিত করেব; তুিম িনেজর প্রভুর দাসেদরেক
িনেয় তার িপছন িপছন তাড়া কর, নাহেল েস প্রাচীের েঘরা েকান
েকান নগর দখল কের আমােদর নজর এড়ােব৷” ৭ তােত
েযায়ােবর েলাকজন, আর কেরথীয় ও পেলথীয়রা এবং সমস্ত
বীর তঁার সেঙ্গ েবিরেয় এল; তারা িবিখ্রর েছেল েশেবর িপছন
িপছন তাড়া করার জন্য িযরূশােলম েথেক চেল েগল৷ ৮ তারা
িগিবেয়ােনর বড় পাথেরর কােছ উপিস্থত হেল অমাসা তােদর
সামেন এেলন৷ তখন েযায়ােবর ৈসিনক েবশ েকামরবন্ধনীর িনেয়
ৈতরী িছেলন, তার উপের তেলায়ােরর েকামরবন্ধনী িছল; েখালা
তেলায়ারিট তঁার েকামের বঁাধা িছল, পের যখন িতিন বাইের
যািচ্ছেলন তখন তেলায়ারিট খুেল পড়েত িদেলন৷ ৯ আর েযায়াব
অমাসােক বলেলন, “েহ আমার ভাই, েতামার খবর ভােলা েতা?”

পের েযায়াব অমাসােক চুমু েদওয়ার জন্য ডান হাত িদেয় তঁার
দািড় ধরেলন৷ ১০ িকন্তু েযায়ােবর হােতর তেলায়ােরর িদেক
অমাসার লক্ষ্য না থাকােত িতিন েসটা িদেয় তার েপেট আঘাত
করেলন, তঁার ভঁূিড় েবিরেয় িগেয় মািটেত পড়ল; েযায়াব িদ্বতীয়
বার তঁােক আঘাত করেলন না, িতিন মারা েগেলন৷ পের েযায়াব
ও তঁার ভাই অবীশয় িবিখ্রর েছেল েশেবর িপছন িপছন তাড়া
করেলন৷ ১১ ইিতমেধ্য েশেবর কােছ েযায়ােবর একজন যুবক
দঁািড়েয় বলেত লাগল, “েয েযায়াবেক ভালবােস ও দায়ূেদর
পেক্ষ, েস েযায়াবেক অনুসরণ করুক৷” ১২ তখনও অমাসা
রাজপেথর মেধ্য িনেজর রেক্ত গড়াগিড় িদিচ্ছেলন; অতএব
সমস্ত েলাক দঁািড়েয় আেছ েদেখ ঐ ব্যিক্ত অমাসােক রাজপথ
েথেক েক্ষেত সিরেয় িদেয় তঁার উপের একিট কাপড় েফেল িদল;
কারণ েস েদখল, েয েকউ তঁার কাছ িদেয় যায়, েস দঁািড়েয়
থােক৷ ১৩ তখন অমাসােক রাজপথ েথেক সরান হেল সমস্ত
েলাক িবিখ্রর েছেল েশেবর িপছন িপছন তাড়া করার জন্য
েযায়ােবর অনুগামী হল৷ ১৪ আর িতিন ইস্রােয়েলর সব বংেশর
মেধ্য িদেয় আেবল ও ৈবৎমাখায় এবং েবরীয়েদর সমস্ত অঞ্চল
পযর্ন্ত েগেলন, তােত েলােকরা জেড়া হেয় েশেবর িপছন িপছন
চলল৷ ১৫ পের তারা আেবল ও ৈবৎমাখােত এেস তােক িঘের
ধের নগেরর কােছ িঢিব প্রস্তুত করল এবং েসটা প্রাচীেরর সমান
হল; আর েযায়ােবর সঙ্গী সমস্ত েলাক প্রাচীর ধ্বংস করার জন্য
েসটা ভাঙ্গেত লাগল৷ ১৬ পের নগেরর মেধ্য েথেক একটী
বুিদ্ধমিত মিহলা িচত্কার কের বলল, “েশান, অনুগ্রহ কের
েযায়াবেক এখান পযর্ন্ত আসেত বল, আিম তঁার সেঙ্গ কথা
বলব৷” ১৭ পের েযায়াব তার কােছ েগেল েস মিহলািট িজজ্ঞাসা
করল, “আপিন িক েযায়াব?” িতিন উত্তর করেলন, “আিম
েযায়াব৷” েস মিহলািট বলল, “আপনার দাসীর কথা শুনুন;”
িতিন উত্তর িদেলন, “শুনিছ৷” ১৮ পের মিহলািট এই কথা বলল,
“আেগকার িদেন েলােক বলত, তারা আেবেল পিরকল্পনা
জানেত চাইেবই চাইেব, এইভােব তারা কাজ েশষ করত৷
১৯ আিম ইস্রােয়েলর শািন্তিপ্রয় ও িবশ্বাসী েলাকেদর একজন,
িকন্তু আপিন ইস্রােয়েল মােয়র মত একিট নগর িবনাশ করেত
েচষ্টা করেছন; আপিন েকন সদাপ্রভুর অিধকার গ্রাস করেবন?”
২০ েযায়াব উত্তর করেলন, “গ্রাস করা িকংবা িবনাশ করা আমার
েথেক দেূর থাকুক, দেূর থাকুক৷ ব্যাপার এইরকম নয়৷ ২১ িকন্তু
িবিখ্রর েছেল েশবঃ নােম পবর্তময় ইফ্রিয়ম প্রেদেশর একজন
েলাক রাজার িবরুেদ্ধ, দায়ূেদর িবরুেদ্ধ হাত তুেলেছ; েতামরা
শুধু তােক সমপর্ণ কর, তােত আিম এই নগর েথেক চেল যাব৷”
তখন েসই মিহলা েযায়াবেক বলল, “েদখুন, প্রাচীেরর উপর
িদেয় তার মাথা আপনার কােছ েছঁাড়া হেব৷” ২২ পের েসই মিহলা
বুিদ্ধ কের সব েলােকর কােছ েগল৷ তােত েলােকরা িবিখ্রর েছেল
েশেবর মাথা েকেট েযায়ােবর কােছ বাইের েফেল িদল৷ তখন
িতিন তূরী বাজােল েলােকরা নগর েথেক িছন্নিভন্ন হেয় িনেজর
তঁাবুেত েগল এবং েযায়াব িযরূশােলেম রাজার কােছ িফের
েগেলন৷ ২৩ ঐ সমেয় েযায়াব ইস্রােয়েলর সমস্ত েসনার
শাসনকতর্ া িছেলন এবং িযেহায়াদার েছেল বনায় কেরথীয় ও
পেলথীয়েদর শাসনকতর্ া িছেলন; ২৪ আর অেদারাম রাজার
কােজ িনযুক্ত দাসেদর শাসনকতর্ া এবং অহীলূেদর েছেল
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িযেহাশাফট ইতহাসকতর্ া, ২৫ আর শবা েলখক িছেলন এবং
সােদাক ও অবীয়াথর যাজক িছেলন৷ ২৬ আর যায়ীরীয় ঈরাও
দায়ূেদর যাজক (রাজমন্ত্রী) িছেলন৷

দিূভর্ েক্ষর িববরণ৷

দায়ূেদর সমেয় একটানা িতন বছর দিূভর্ ক্ষ হয়; তােত
দায়ূদ সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেল সদাপ্রভু

উত্তর করেলন, “েশৗল ও তার বংেশর রক্তপােতর েদাষ রেয়েছ,
কারণ েস িগিবেয়ানীয়েদরেক হত্যা কেরিছল৷” ২ তােত রাজা
িগিবেয়ানীয়েদরেক েডেক তােদর সেঙ্গ আলাপ করেলন৷
িগিবেয়ানীয়রা ইস্রােয়ল সন্তান নয়, এরা ইেমারীয়েদর অবিশষ্ট
অংেশর েলাক এবং ইস্রােয়ল সন্তানরা তােদর কােছ িদিব্য
কেরিছল, িকন্তু েশৗল ইস্রােয়ল ও িযহূদা সন্তানেদর পেক্ষ
উেদ্যাগী হেয় তােদরেক হত্যা করেত েচষ্টা কেরিছেলন৷ ৩ দায়ূদ
িগিবেয়ানীয়েদরেক বলেলন, “আিম েতামােদর জন্য িক করব?
েতামরা েযন সদাপ্রভুর অিধকারেক আশীবর্াদ কর, এইজন্য
আিম িক িদেয় প্রায়িশ্চত্ত করব?” ৪ িগিবেয়ানীেয়রা তঁােক বলল,
“েশৗেলর সেঙ্গ িকংবা তার বংেশর সেঙ্গ আমােদর রূপা বা েসানা
িনেয় েকান সমস্যা েনই, আবার ইস্রােয়েলর মেধ্য কাউেকও হত্যা
করা আমােদর কাজ নয়৷” পের িতিন বলেলন, “তেব েতামরা িক
বলছ? আিম েতামােদর জন্য িক করব?” ৫ তারা রাজােক বলল,
“েয ব্যিক্ত আমােদর হত্যা কেরেছ ও আমরা েযন ইস্রােয়েলর
সীমার মেধ্য েকাথাও িটকেত না পাির, িবনষ্ট হই, ৬ এই জন্য
কুপিরকল্পনা কেরিছল, তার সন্তানেদর মেধ্য সাতজন পুরুষেক
আমােদর কােছ সমপর্ণ করুক; আমরা সদাপ্রভুর মেনানীত
েশৗেলর িগিবয়ােত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তােদরেক ফঁািস েদব৷”
৭ তখন রাজা বলেলন, “সমপর্ণ করব৷ দায়ূেদর ও েশৗেলর
েছেল েযানাথেনর মেধ্য সদাপ্রভুর নােম এই শপথ হেয়িছল, তার
জন্য রাজা েশৗেলর নািত, েযানাথেনর েছেল মফীেবাশেতর প্রিত
দয়া করেলন৷” ৮ িকন্তু অয়ার েমেয় িরস্পা েশৗেলর জন্য
অেম্মািন ও মফীেবাশৎ নােম দিুট েছেলর জন্ম িদেয়িছল এবং
মেহালাতীয় বিসর্ল্লেয়র েছেল অদ্রীেয়েলর জন্য েশৗেলর েমেয়
মীখল েয পঁাচিট েছেলর জন্ম িদেয়িছল, তােদরেক িনেয় রাজা
িগিবেয়ানীয়েদর হােত তুেল িদেলন; ৯ যারা ঐ পবর্েত সদাপ্রভুর
সামেন তােদরেক ফঁািস িদল৷ েস সাতজন এেকবাের মারা পড়ল;
তারা প্রথম ফসল কাটার সমেয় অথর্াৎ যব কাটার শুরুেত িনহত
হল৷ ১০ পের অয়ার েমেয় িরস্পা চট িনেয় যব কাটার শুরু েথেক
েয পযর্ন্ত আকাশ েথেক তােদর উপের জল না পড়ল, েস পযর্ন্ত
পাষােণর উপের িনেজর িবছানার মত েসই চটিট েপেত রাখল
এবং িদেন আকােশর পািখেক ও রােত বেনর পশুেদরেক তােদর
উপের িবশ্রাম করেত িদত না৷ ১১ পের অয়ার েমেয় িরস্পা,
েশৗেলর উপপত্নী, েসই েয কাজ করল, েসটা দায়ূদ রাজােক
জানােনা হল৷ ১২ তখন দায়ূদ িগেয় যােবশ িগিলয়েদর
েলােকেদর কাছ েথেক েশৗেলর হাড় ও তঁার েছেল েযানাথেনর
হাড় গ্রহণ করেলন; কারণ িগলেবােয় পেলষ্টীয়েদর দ্বারা েশৗেলর
িনহত হবার সমেয় তঁােদর দজুেনর মৃতেদহ পেলষ্টীয়েদর দ্বারা
ৈবৎ-শােনর চেক টাঙ্গােনার পর তারা েসখান েথেক তা চুির কের
এেনিছল৷ ১৩ িতিন েসখান েথেক েশৗেলর হাড় ও তঁার েছেল

েযানাথেনর হাড় আনেলন এবং েলােকরা েসই ফঁািশ েদওয়া
েলাকেদর হাড় সংগ্রহ করল৷ ১৪ পের তারা েশৗেলর ও তঁার
েছেল েযানাথেনর হাড় িবন্যামীন েদেশর েসলােত, তঁার বাবা
কীেশর কবেরর মেধ্য রাখল৷ তারা রাজার আেদশ অনুসাের
সমস্ত কাজ করল৷ তারপের েদেশর জন্য ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করা হেল িতিন সন্তুষ্ট হেলন৷

পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ৷

১৫ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ ইস্রােয়েলর আবার যুদ্ধ বঁাধল; তােত
দায়ূদ িনেজর দাসেদর সেঙ্গ িগেয় পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেলন; আর দায়ূদ ক্লান্ত হেলন৷ ১৬ তখন িতিন িতনেশা েশকল
পিরমােপর িপতেলর বশর্াধারী িযশবী-বেনাব নােম রফার এক
সন্তান নতুন সােজ েসেজ দায়ূদেক আঘাত করেব িঠক করেলন৷
১৭ িকন্তু সরূয়ার েছেল অবীশয় তঁার সাহায্য কের েসই
পেলষ্টীয়েক আঘাত ও হত্যা করেলন৷ তখন দায়ূেদর েলােকরা
তঁার কােছ িদিব্য কের বলল, “আপিন আর আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ
যােবন না, ইস্রােয়েলর প্রদীপ েনভােবন না৷” ১৮ তারপের আর
একবার েগােব পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ হল; তখন হূশাতীয়
িসব্বখয় রফার সন্তান সফেক হত্যা করল৷ ১৯ আবার
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ েগােব যুদ্ধ হল; আর যােরওরগীেমর েছেল
ৈবৎেলহমীয় ইলহানন তঁােতর নরােজর মত বশর্াধারী গাতীয়
গিলয়াতেক হত্যা করল, ওর বশর্া তঁােতর মত িছল৷ ২০ আর
একবার গােত যুদ্ধ হল; আর েসখােন খুব লম্বা একজন িছল,
প্রিত হাত পােয় তার ছিট কের আঙ্গলু, েমাট চিব্বশ আঙ্গলু িছল,
েসও রফার সন্তান৷ ২১ েস ইস্রােয়লেক িটটকারী িদেল দায়ূেদর
ভাই িশিমেয়র েছেল েযানাথন তােক হত্যা করল৷ ২২ রফার এই
চার সন্তান গােত জেন্মিছল, এরা দায়ূদ ও তঁার দােসেদর হােত
িবনষ্ট হল৷

দায়ূেদর প্রশংসা-গীত৷

েযিদন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুেদর হাত েথেক এবং
েশৗেলর হাত েথেক দায়ূদেক বঁাচােলন, েসইিদন িতিন

সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এই গান েগেয়িছেলন৷ ২ সদাপ্রভুই আমার
ৈশল, আমার দগুর্ ও আমার রক্ষাকতর্ া; ৩ ঈশ্বরই আমার ৈশল,
তঁারই মেধ্য আিম আশ্রয় িনই, আমার ঢাল, আমার রক্ষাকারী
িশং, আমার উঁচু দগুর্, আমার আশ্রয়-স্থান, আমার উদ্ধারকতর্ া
িযিন িবপদ েথেক রক্ষা কেরন। ৪ আিম সদাপ্রভুেক ডািক িযিন
প্রশংসার েযাগ্য, তােত আমার শত্রুেদর হাত েথেক আিম রক্ষা
পাব। ৫ কারণ মৃতু্যর েঢউ আমােক িঘের ধেরেছ, অধািমর্কেদর
বন্যােত আিম আশিঙ্কত িছলাম। ৬ আিম পাতােলর দিড়েত বঁাধা
পেড়িছলাম, মৃতু্যর ফঁােদ জিড়েয় িছলাম। ৭ আিম িবপেদ
সদাপ্রভুেক ডাকলাম; তঁার মিন্দর েথেক িতিন আমার রব
শুনেলন, আমার কান্না তঁার কােন েপৗঁছাল। ৮ তখন পৃিথবী
েকঁেপ উঠল আর টলেত লাগল, আকােশর সমস্ত িভিত্তগুিল
েকঁেপ উঠল ও টলেত লাগল; কারণ িতিন প্রচণ্ড েরেগ েগেলন।
৯ তঁার নাক েথেক েধঁায়া বার েহাল, তঁার মুেখর আগুন গ্রাস
করল, তার মাধ্যেম কয়লা জ্বেল উঠল। ১০ িতিন আকাশ নুইেয়

শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ২০:২৫ ২৩৯ শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ২২:১০



২৩

েনেম আসেলন; অন্ধকার তঁার পােয়র নীেচ িছল। ১১ িতিন
করূেব চেড় উেড় আসেলন, বাতােসর ডানায় তঁােক েদখা েগল।
১২ িতিন অন্ধকােরর তঁাবু িদেয় িনেজেক িঘের েফলেলন; বৃিষ্ট ও
ঘন েমঘ স্থাপন করেলন। ১৩ তঁার সম্মুখবতর্ী েতজ িদেয় কয়লার
আগুন জ্বেল উঠেলা। ১৪ সদাপ্রভু আকাশ েথেক গজর্ন করেলন,
মহান ঈশ্বর তঁার স্বর েশানােলন। ১৫ িতিন তীর ছঁুড়েলন,
তােদরেক িছন্নিভন্ন করেলন, িবদ্ুযৎ িদেয় তােদরেক ব্যাকুল
করেলন। ১৬ তখন সদাপ্রভুর ধমেক, তঁার িনঃশ্বােসর ঝাপ্টায়
সমুেদ্রর গিতপথ প্রকাশ েপল, পৃিথবীর সমস্ত িভিত্তমূলগুিল
েবিরেয় পড়ল। ১৭ িতিন উপর েথেক হাত বাড়ােলন, আমােক
ধরেলন, গভীর জেলর মধ্য েথেক আমােক েটেন তুলেলন।
১৮ আমােক উদ্ধার করেলন, আমার শিক্তমান শত্রু েথেক,
আমার িবপক্ষেদর হাত েথেক, কারণ তারা আমার েথেকও েবশী
শিক্তশালী। ১৯ আমার িবপেদর িদেন তারা আমার কােছ এল,
িকন্তু সদাপ্রভুই আমার অবলম্বন হেলন। ২০ িতিন আমােক
একটা েখালা জায়গায় েবর কের আনেলন; আমােক উদ্ধার
করেলন, কারণ িতিন আমার উপের সন্তুষ্ট িছেলন। ২১ সদাপ্রভু
আমার ধািমর্কতা অনুসােরই আমােক পুরস্কার িদেলন, আমার
হােতর শুিচতা অনুযায়ী ফল িদেলন। ২২ কারণ আিম সদাপ্রভুর
পেথই চলােফরা কেরিছ; মন্দভােব আমার ঈশ্বরেক ছািড় িন।
২৩ কারণ তঁার সমস্ত শাসন আমার সামেন িছল; আিম তঁার
িনয়ম েথেক সের যাই িন। ২৪ আর আিম তঁার সামেন িনেদর্ াষ
িছলাম, আমার অপরাধ েথেক িনেজেক রক্ষা করতাম। ২৫ তাই
সদাপ্রভু আমােক আমার ধািমর্কতা অনুসাের, তঁার েচােখ আমার
শুিচতা অনুসাের পুরস্কার িদেলন। ২৬ তুিম দয়ালুেদর সেঙ্গ
ভােলা ব্যবহার করেব, িনেদর্ াষেদর সেঙ্গ কর িনেদর্ াষ ব্যবহার
করেব। ২৭ তুিম পিবত্রেদর সেঙ্গ পিবত্র ব্যবহার করেব, আর
কুিটলেদর সেঙ্গ চতুরতার সেঙ্গ ব্যবহার করেব। ২৮ তুিম
দঃুখীেদর রক্ষা করেব, িকন্তু অহংকারীেদর উপের েতামার দিৃষ্ট
আেছ। ২৯ েহ সদাপ্রভু, তুিমই আমার প্রদীপ; সদাপ্রভুই আমার
অন্ধকারেক আেলািকত কেরন। ৩০ কারণ েতামার সাহােয্যই
আিম ৈসন্যদেলর িবরুেদ্ধ েদৗিড়েয় যাই, আমার ঈশ্বেরর সাহােয্য
েদয়াল পার কির। ৩১ িতিনই ঈশ্বর, তঁার পেথ েকােনা খুঁত েনই;
সদাপ্রভুর বাক্য খঁািট। িতিন তঁার মেধ্য আশ্রয় গ্রহণকারী সবার
ঢাল। ৩২ কারণ একমাত্র সদাপ্রভু ছাড়া ঈশ্বর আর েক আেছ?
আমােদর ঈশ্বর ছাড়া আর ৈশল েক আেছ? ৩৩ ঈশ্বর আমার দঢ়ৃ
দগুর্; িতিন িনেদর্ াষেক তঁার পেথ চালান। ৩৪ িতিন তার পা হিরণীর
পােয়র মত কেরন; আমার উঁচু জায়গায় িতিনই আমােক স্থাপন
কেরেছন। ৩৫ িতিন আমার হাতেক যুদ্ধ করেত িশক্ষা েদন, তাই
আমার হাত েব্রােঞ্জর ধনুক বঁাকােত পাের। ৩৬ তুিম আমােক
েতামার রক্ষাকারী ঢাল িদেয়ছ; েতামার নম্রতা আমােক মহান
কেরেছ। ৩৭ তুিম আমার চলার পথ চওড়া কেরছ, তাই আমার
পােয় েহঁাচট লােগ িন। ৩৮ আিম আমার শত্রুেদর তাড়া কের
তােদর ধ্বংস কেরিছ; ধ্বংস না করা পযর্ন্ত িফের আিস িন।
৩৯ আিম তােদরেক আঘাত কের চুরমার কেরিছ, তাই তারা
উঠেত পাের না; তারা আমার পােয়র তলায় পেড়েছ। ৪০ কারণ
তুিম যুদ্ধ করার জন্য শিক্ত িদেয় আমার েকামের েবল্ট পিরেয়ছ,
যারা আমার িবরুেদ্ধ উেঠিছল; তােদর তুিম আমার অধীেন নত

কেরছ। ৪১ তুিম আমার শত্রুেদর আমার কাছ েথেক িফিরেয়
িদেয়ছ; যারা আমােক ঘৃণা কের তােদর আিম ধ্বংস কেরিছ।
৪২ তারা তািকেয় থাকল, িকন্তু বঁাচাবার েকউ েনই; তারা
সদাপ্রভুর িদেক তাকােলা, িকন্তু িতিনও তােদর উত্তর িদেলন না।
৪৩ তখন আিম পৃিথবীর ধূেলার মত তােদর চূরমার করলাম;
রাস্তার কাদা-মািটর মত পােয় মাড়ালাম এবং ছিড়েয় েফললাম।
৪৪ তুিম আমােক প্রজােদর িবেদ্রাহ েথেক উদ্ধার কেরছ,
জািতগুিলর উপর আমােক প্রধান হওয়ার জন্য েরেখছ; আমার
অপিরিচত জািত আমার দাস হেব। ৪৫ অন্য জািতর েলােকরা
আমার কতৃর্ ত্ব স্বীকার করেব; েশানার সেঙ্গ সেঙ্গই তারা আমার
বাধ্য হেব। ৪৬ অন্য জািতর েলােকরা িনরাশ হেব; তারা কঁাপেত
কঁাপেত তােদর েগাপন জায়গা েথেক েবর হেয় আসেব।
৪৭ সদাপ্রভু জীবন্ত, আমার ৈশলর প্রশংসা েহাক; আমার ঈশ্বর,
িযিন আমার রক্ষাকারী পাহাড়, তঁার সম্মান বৃিদ্ধ েহাক। ৪৮ েসই
ঈশ্বর আমার পেক্ষ প্রিতেশাধ েদন, অন্য জািতেদর আমার
সামেন নত কেরন। ৪৯ আমার শত্রুেদর হাত েথেক আমােক রক্ষা
কেরন; যারা আমার িবরুেদ্ধ ওেঠ, তুিম তােদর উপেরও আমােক
উন্নত করছ; তুিম অত্যাচারী েলাকেদর হাত েথেক আমােক
উদ্ধার কের থাক। ৫০ এইজন্য, েহ সদাপ্রভু, আিম অন্য
জািতেদর মেধ্য েতামার ধন্যবাদ করব, েতামার নােমর উেদ্দেশ্য
প্রশংসা গাইব। ৫১ িতিন তঁার রাজােক মহাপিরত্রাণ দান কেরন;
তঁার অিভেষক করা েলােকর প্রিত দয়া কেরন, িচরকাল দায়ূদ ও
তঁার বংেশর প্রিত দয়া কেরন।

দায়ূেদর েশষ কথা৷

দায়ূেদর েশষ বাক্য এই৷ িযশেয়র েছেল দায়ূদ বলেছ,
“েসই পুরুষ যােক সম্মািনত করা হেয়েছ, িতিন

বলেছন, যােক যােকােবর ঈশ্বর অিভিষক্ত কেরেছন, েয
ইস্রােয়েলর মধুর গায়ক, েস বলেছ, ২ আমার মাধ্যেম সদাপ্রভুর
আত্মা বেলেছন, ‘তঁার বাণী আমার িজেভ রেয়েছ৷’ ৩ ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর বেলেছন, ইস্রােয়েলর ৈশল আমােক বেলেছন, ‘িযিন
মানুষেদর উপের ধািমর্কতায় কতৃর্ ত্ব কেরন, িযিন ঈশ্বেরর ভেয়
কতৃর্ ত্ব কেরন, ৪ িতিন সকােলর, সূেযর্্যাদেয়র সময়, েমঘ িবহীন
সকােলর আেলার মত হেবন; যখন বৃিষ্টর পের প্রাণ পাওয়া
পৃিথবী েথেক নতুন ঘাস গিজেয় ওেঠ৷ ৫ ঈশ্বেরর কােছ আমার
বংশ িক েসই রকম নয়? হঁ্যা, িতিন আমার সেঙ্গ এক
অনন্তকালীন িনয়ম কেরেছন; তা সব িবষেয় সুসম্পন্ন ও
সুরিক্ষত; এটা েতা আমার সম্পূণর্ উদ্ধার ও সমস্ত বাসনা; িতিন
িক তা বািড়েয় তুলেবন না? ৬ িকন্তু িনষু্ঠেররা সকেল েখঁাচা
েদওয়া কঁাটা; কঁাটা েতা হােত ধরা যায় না৷ ৭ েয পুরুষ তােদরেক
স্পশর্ করেবন, িতিন েপ্রক ও বশর্ার শািস্ত েদেবন৷ পের তারা
িনেজর জায়গায় আগুেন ভস্মীভূত হেব’৷”

দায়ূেদর প্রধান প্রধান বীেরর তািলকা৷

৮ দায়ূেদর বীেরেদর নােমর তািলকা৷ তখ-েমানীয় েযােশব-
বেশবৎ ৈসন্যদেলর প্রধান িছেলন; ইসনীয় আদীেনা, িতিন
এককােল আটেশা েলােকর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছেলন৷ ৯ তঁার পের

শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ২২:১১ ২৪০ শমূেয়েলর িদ্বতীয় বই৷ ২৩:৯
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একজন অেহাহীেয়র সন্তান েদাদেয়র েছেল ইলীয়াসর; িতিন
দায়ূেদর সঙ্গী বীরএেয়র একজন; তঁারা পেলষ্টীয়েদরেক
িটটকারী িদেল পেলষ্টীেয়রা যুেদ্ধর জন্য েসখােন জেড়া হল এবং
ইস্রােয়েলর েলােকরা কােছ আসিছল, ১০ ইিতমেধ্য িতিন দঁািড়েয়
েয পযর্ন্ত তঁার হাত ক্লান্ত না হল, ততক্ষণ পেলষ্টীয়েদরেক আঘাত
করেলন; েশেষ তেলায়াের তঁার হাত েজাড়া েলেগ েগল; আর
সদাপ্রভু েসইিদন িবজয় মহাজয় িদেলন এবং েলােকরা শুধুমাত্র
লুট করার জন্য তঁার িপছন িপছন েগল৷ ১১ তারপের হরারীয়
আিগর েছেল শম্ম; পেলষ্টীয়রা এক মসূরেক্ষেতর কােছ জেড়া
হেয় দল বঁাধেল যখন েলােকরা পেলষ্টীয়েদর েথেক পািলেয়
েগল, ১২ তখন শম্ম েসই েক্ষেতর মেধ্য দঁািড়েয় তা উদ্ধার
করেলন এবং পেলষ্টীয়েদরেক হত্যা করেলন; আর সদাপ্রভু
মহাজয় তােদরেক িদেলন৷ ১৩ আর িত্রশজন প্রধােনর মেধ্য
িতনজন ফসল কাটার সমেয় অদলু্লম গুহােত দায়ূেদর কােছ
এেলন; তখন পেলষ্টীয়েদর ৈসন্য রফায়ীম উপত্যকায় িশিবর
স্থাপন কেরিছল৷ ১৪ আর দায়ূদ সুরিক্ষত জায়গায় িছেলন এবং
পেলষ্টীয়েদর পাহারায় িনযুক্ত ৈসন্যদল ৈবৎেলহেম িছল৷ ১৫ পের
দায়ূদ িপপািসত হেয় বলেলন, “হায়৷ েক আমােক ৈবৎেলহেমর
ফটেকর কােছর কূেপর জল এেন পান করেত েদেব?” ১৬ তােত
ঐ বীরত্রয় পেলষ্টীয় ৈসেন্যর মধ্য িদেয় িগেয় ৈবৎেলহেম ফটেকর
কােছর কূেপর জল তুেল দায়ূেদর কােছ আসেলন, িকন্তু িতিন
তা পান করেত রািজ হেলন না, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েঢেল
েফলেলন; ১৭ িতিন বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, এমন কাজ েযন
আিম না কির; এটা িক েসই মানুষেদর রক্ত নয়, যারা প্রাণপেণ
িগেয়িছল;” অতএব িতিন তা পান করেত রািজ হেলন না৷ ঐ
বীরত্রয় এই সকল কাজ কেরিছেলন৷ ১৮ আর সরূয়ার েছেল
েযায়ােবর ভাই অবীশয় েসই িতন জেনর মেধ্য প্রধান িছেলন৷
িতিন িতনেশা েলােকর উপের িনেজর বশর্া চািলেয় তােদরেক
হত্যা করেলন ও নরত্রেয়র মেধ্য িবখ্যাত হেলন৷ ১৯ িতিন িক েসই
িতনজেনর মেধ্য েবিশ মযর্্যাদা সম্পন্ন িছেলন না? এই জন্য
তঁােদর েসনাপিত হেলন, তেব প্রথম নরত্রেয়র মত িছেলন না৷
২০ আর কবেসলীয় এক বীেরর সন্তান িযেহায়াদার েছেল েয
বনায় িযিন অেনক মহান কাজ কেরিছেলন, িতিন েমায়াবীয়
অরীেয়েলর দইু েছেলেক হত্যা করেলন; েসটা ছাড়াও িতিন বরফ
পরার সমেয় গেতর্ র মেধ্য একটা িসংহেক মারেলন৷ ২১ আর িতিন
একজন সুপুরুষ িমস্রীয়েক হত্যা করেলন৷ েসই িমস্রীেয়র হােত
এক বশর্া এবং তঁার হােত এক লািঠ িছল; পের িতিন িগেয় েসই
িমস্রীয়েদর হাত েথেক বশর্াটী েকেড় িনেয় তার বশর্া দ্বারা তােক
হত্যা করেলন৷ ২২ িযেহায়াদার েছেল বনায় এই সব কাজ
করেলন, তােত িতিন বীরত্রেয়র মেধ্য খ্যাতনামা হেলন৷ ২৩ িতিন
ঐ িত্রশ জেনর েথেকও মযর্্যাদা সম্পন্ন, িকন্তু প্রথম নরত্রেয়র
সমান িছেলন না; দায়ূদ তঁােক িনেজর েসনাবািহনীর শাসনকতর্ া
করেলন৷ ২৪ েযায়ােবর ভাই অসােহল ঐ িত্রেশর মেধ্য একজন
িছেলন; ৈবৎেলহেমর েদাদেয়র েছেল ইলহানন, ২৫ হেরাদীয় শম্ম,
হেরাদীয় ইলীকা, ২৬ পল্টীয় েহলস, তেকায়ীয় ইেক্কেশর েছেল
ঈরা, ২৭ অনােথাতীয় অবীেয়ষর, হুশাতীয় মবুন্নয়, ২৮ অেহাহীয়
সলেমান, নেটাফাতীয় মহরয়, ২৯ নেটাফাতীয় বানার েছেল
েহলব, িবন্যামীনীয় সন্তানেদর িগিবয়ার অিধবাসী রীবেয়র েছেল

ইত্তয়, ৩০ িপিরয়ােথানীয় বনায়, গাশ উপত্যকার অিধবাসী
িহদ্দয়, ৩১ অবর্তীয় অিবয়লেবান, বরহূমীয় অসমাবৎ,
৩২ শালেবানীয় ইিলয়হবা, যােশেনর েছেল েযানাথন, ৩৩ হরারীয়
শম্ম, অরারীয় সারেরর েছেল অহীয়াম, ৩৪ মাখাথীেয়র নািত
অহসবেয়র েছেল ইলীেফলট, গীেলানীয় অহীেথাফেলর েছেল
ইলীয়াম, ৩৫ কিমর্লীয় িহষ্রয়, অব্বর্ীয় পারয়, ৩৬ েসাবার
অিধবাসী নাথেনর েছেল িযগাল, গাদীয় বানী, ৩৭ অেম্মানীয়
েসলক, সরূয়ার েছেল েযায়ােবর অস্ত্রবাহক েবেরাতীয় নহরয়,
৩৮ িযত্রীয় ঈরা, িযত্রীয় গােরব, ৩৯ িহত্তীয় ঊিরয়; েমাট সঁাইিত্রশ
জন৷

দায়ূেদর প্রজা গণনা ও তার ফল৷

আর ইস্রােয়েলর প্রিত সদাপ্রভু পুনরায় প্রচণ্ড েরেগ
েগেলন, িতিন তােদর িবরুেদ্ধ দায়ূদেক উস্কািন

িদেলন, বলেলন, “যাও, ইস্রােয়ল ও িযহূদােক গণনা কর৷”
২ তখন রাজা িনেজর ৈসন্যদেলর েসনাপিত েযায়াব, িযিন তঁার
সেঙ্গ িছেলন, তঁােক আেদশ িদেলন, “তুিম দান েথেক েবর-েশবা
পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সব বংেশর মেধ্য ঘুের েদখ, েতামরা
েলাকেদরেক গণনা কর, আিম প্রজােদর সংখ্যা জানব৷”
৩ েযায়াব রাজােক বলেলন, “এখন যত েলাক আেছ, আপনার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তার একেশা গুণ বৃিদ্ধ করুন এবং আমার প্রভু
মহারাজ তা িনেজর েচােখ েদখুন; িকন্তু এই কােজ আমার প্রভু
মহারােজর ইচ্ছা েকন হল?” ৪ তবু েযায়ােবর উপের ও
েসনাপিতেদর উপের রাজার কথাই ধাযর্ হল৷ পের েযায়াব ও
েসনাপিতরা ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক গণনা করবার জন্য
রাজার সামেন েথেক চেল েগেলন৷ ৫ তঁারা যদর্ন পার হেয়, গাদ
েদেশর উপত্যকার মেধ্য অবিস্থত নগেরর দিক্ষণ পােশ
অেরােয়ের এবং যােসের িশিবর স্থাপন করেলন৷ ৬ পের তারা
িগিলয়েদ ও তহতীম-হদিশ েদেশ আসেলন; তার পর দান-যােন
িগেয় ঘুের সীেদােন উপিস্থত হেলন৷ ৭ পের েসারদেুগর্ এবং
িহব্বীয়েদর ও কনানীয়েদর সমস্ত নগের েগেলন, আর েশেষ
িযহূদার দিক্ষণ অঞ্চেল েবর-েশবােত উপিস্থত হেলন৷ ৮ এইভােব
সমস্ত েদশ েঘারার পর তঁারা নয় মাস কুিড় িদেনর েশেষ
িযরূশােলেম িফের আসেলন৷ ৯ পের েযায়াব গণনা েলােকেদর
সংখ্যা রাজার কােছ িদেলন; ইস্রােয়েল তেলায়ারধারী আট লক্ষ
বলবান েলাক িছল; আর িযহূদার পঁাচ লক্ষ েলাক িছল৷
১০ দায়ূদ েলাকেদরেক গণনা করার পর তঁার হৃদয় ধুকধুক
করেত লাগল৷ দায়ূদ সদাপ্রভুেক বলেলন, “এই কাজ কের আিম
মহাপাপ কেরিছ; এখন, েহ সদাপ্রভু, অনুেরাধ কির, িনজ দােসর
অপরাধ ক্ষমা কর, কারণ আিম বড়ই অজ্ঞােনর কাজ কেরিছ৷”
১১ পের যখন দায়ূদ খুব েভাের উঠেলন, তখন দায়ূেদর দশর্ক
গাদ ভাববাদীর কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য উপিস্থত হল, ১২ “তুিম
িগেয় দায়ূদেক বল, সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘আিম েতামার
সামেন িতনিট শািস্ত রািখ, তার মেধ্য তুিম একটা মেনানীত কর,
আিম তাই েতামার প্রিত করব’৷” ১৩ পের গাদ দায়ূেদর কােছ
এেস তঁােক জানােলন, বলেলন, “আপনার েদেশ সাত বছর ধের
িক দিূভর্ ক্ষ হেব? না আপনার শত্রুরা যতিদন আপনার িপছন
িপছন তাড়া করেব, ততিদন আপিন িতনিদন পযর্ন্ত তােদর আেগ
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আেগ পািলেয় েবড়ােবন? না িতনমাস পযর্ন্ত আপনার েদেশ
মহামারী হেব? িযিন আমােক পাঠােলন, তঁােক িক উত্তর েদেবা,
তা এখন িবেবচনা কের েদখুন৷” ১৪ দায়ূদ গাদেক বলেলন,
“আিম বড়ই িবপেদ পড়লাম; আসুন, আমরা সদাপ্রভুর হােত
পিড়, কারণ তঁার করুণা প্রচুর; িকন্তু আিম মানুেষর হােত পড়েত
চাইনা৷” ১৫ পের সকােল েথেক িনধর্ািরত সময় পযর্ন্ত সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর উপের মহামারী পাঠােলন; আর দান েথেক েবর-
েশবা পযর্ন্ত েলােকেদর মেধ্য সত্তর হাজার েলাক মারা েগল৷
১৬ আর যখন দতূ িযরূশােলম িবনষ্ট করেত তারপ্রিত হাত
তুলেলন, তখন সদাপ্রভু এই িবপেদর জন্য অনুেশাচনা কের েসই
েলাকিবনাশকারী দতূেক বলেলন, “যেথষ্ট হেয়েছ, এখন েতামার
হাত গুিটেয় নাও৷” তখন সদাপ্রভুর দতূ িযবূষীয় অেরৗণার
খামােরর কােছ িছেলন৷ ১৭ পের দায়ূদ েসই েলাকঘাতী দতূেক
েদেখ সদাপ্রভুেক বলেলন, “েদখ, আিমই পাপ কেরিছ, আিমই
অপরাধ কেরিছ, িকন্তু এই েমেষরা িক করল? অনুেরাধ কির,
আমারই িবরুেদ্ধ ও আমার বাবার বংেশর িবরুেদ্ধ হাত েতােলা৷”
১৮ েসই িদন গাদ দায়ূেদর কােছ এেস তঁােক বলেলন, “আপিন
উেঠ িগেয় িযবুষীয় অেরৗণার খামাের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক
যজ্ঞেবদী স্থাপন করুন৷” ১৯ অতএব দায়ূদ সদাপ্রভুর আেদশ
মত গােদর বাক্য অনুসাের উেঠ েগেলন৷ ২০ তখন অেরৗণা েচাখ
তুেল েদখেত েপল েয, রাজা ও তঁার দােসরা তঁার কােছ

আসেছন; তােত অেরৗণা বাইের এেস রাজার সামেন মািটেত
উপুড় হেয় প্রণাম করল৷ ২১ আর অেরৗণা বলল, “আমার প্রভু
মহারাজ িনেজর দােসর কােছ িক জন্য এেসেছন?” দায়ূদ
বলেলন, “েলােকেদর উপর েথেক মহামারী েযন দরূ হয়,
এইজন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবদী ৈতরী করব বেল
আিম েতামার কােছ এই খামার িকনেত এেসিছ৷” ২২ তখন
অেরৗণা দায়ূদেক বলল, “আমার প্রভু মহারােজর েচােখ যা ভাল
মেন হয়, তাই িনেয় উত্সগর্ করুন; েদখুন, েহামবিলর জন্য এই
ষঁাড়গুিল এবং কােঠর জন্য এই মারাই করা যন্ত্র ও ষঁাড়েদর
সজ্জা আেছ; ২৩ েহ রাজা, অেরৗণা রাজােক এই সমস্ত িদেচ্ছ৷”
অেরৗণা রাজােক আরও বলল, “সদাপ্রভু আপনার ঈশ্বর
আপনােক গ্রহণ করুন৷” ২৪ িকন্তু রাজা অেরৗণােক বলেলন,
“তা নয়, আিম অবশ্যই মূল্য িদেয় েতামার কােছ েথেক এই সমস্ত
িকনব; আিম আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িবনামূেল্য
েহামবিল উত্সগর্ করব না৷” পের দায়ূদ পঞ্চাশ েশকল রূপা
িদেয় েসই খামার ও ষঁাড়গুিল িকেন িনেলন৷ ২৫ আর দায়ূদ
েসখােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক যজ্ঞেবদী িনমর্াণ কের েহামবিল
ও মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ করেলন৷ এইভােব েদেশর জন্য
সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেল িতিন সন্তুষ্ট হেলন এবং
ইস্রােয়েলর উপর েথেক মহামারী দরূ হল৷
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১

প্রথম রাজাবিল।

দায়ূেদর বৃদ্ধ বয়স। শেলামেনর রাজ্যািভেষক।

দায়ূদ রাজা বৃদ্ধ ও তঁার অেনক বয়স হেয়িছল।
েলােকরা তঁার শরীের অেনক কাপড় িদেয় েঢেক িদেলও

তা আর গরম হত না। ২ েসইজন্য তঁার কমর্চারীরা তঁােক বলল,
“আমােদর প্রভু মহারােজর জন্য আমরা একজন যুবতী কুমারী
েমেয়র েখঁাজ কির। েস রাজার কােছ েথেক তঁার েসবা যত্ন
করুক। আমােদর প্রভু মহারােজর শরীর যােত গরম হয়,
েসইজন্য েস তঁার বুেকর ওপের শুেয় থাকুক।” ৩ তােত তারা
েগাটা ইস্রােয়ল েদেশ একটা সুন্দরী েমেয়র েখঁাজ করেত লাগল।
পের তারা শূেনমীয়া অবীশগেক েপল এবং তােক রাজার কােছ
িনেয় েগল। ৪ েসই েমেয়িট খুব সুন্দরী িছল। েস রাজার কােছ
েথেক তঁার েসবা যত্ন করেত লাগল, িকন্তু রাজা তার সেঙ্গ
শারীিরক সম্পেকর্  িমিলত হেলন না। ৫ দায়ূেদর স্ত্রী হগীেতর
েছেল আেদািনয় গবর্ কের বলেত লাগল, “আিমই রাজা হব।”
এই বেল েস কতগুেলা রথ ও েঘাড়সওয়ার ও তার আেগ আেগ
যাবার জন্য পঞ্চাশজন েলাকও িনযুক্ত করল। ৬ তার বাবা
েকােনা কােজ তােক কখনও বাধা েদন িন, বেলন িন, “েকন তুিম
এই কাজ কেরছ?” আেদািনয় েদখেত সুন্দর িছল; তার জন্ম
হেয়িছল অবশােলােমর পের। ৭ সরূয়ার েছেল েযায়াব ও যাজক
অিবয়াথেরর সেঙ্গ আেদািনয় পরামশর্ করল, আর তারাও তার
পক্ষ হেয় তােক সাহায্য করল। ৮ িকন্তু যাজক সােদাক
িযেহায়াদার েছেল বনায়, ভাববাদী নাথন, িশিমিয়, েরিয় এবং
দায়ূেদর বীর েযাদ্ধারা আেদািনেয়র পেক্ষ েযাগ িদল না। ৯ ঐন্
েরােগেলর পােশ েসােহলৎ পাথেরর কােছ আেদািনয় কতগুেলা
েভড়া, ষঁাড় এবং েমাটােসাটা বাছুর বিলদান কের তার সব
ভাইেদর, রাজার েছেলেদর ও িযহূদার সমস্ত রাজকমর্চারীেদর
িনমন্ত্রণ করল। ১০ িকন্তু েস ভাববাদী নাথন, বনায়, দায়ূেদর বীর
েযাদ্ধােদর আর তার ভাই শেলামনেক িনমন্ত্রণ করল না।
১১ তখন নাথন শেলামেনর মা বৎেশবােক বলল, “আমােদর
মিনব দায়ূেদর অজােন্ত হগীেতর েছেল আেদািনয় েয রাজা
হেয়েছ তা িক আপিন েশােনন িন? ১২ আপিন েকমন কের
আপনার িনেজর ও আপনার েছেল শেলামেনর প্রাণ রক্ষা
করেত পারেবন, আিম এখন আপনােক েসই পরামশর্ িদিচ্ছ।
১৩ আপিন এখনই রাজা দায়ূেদর কােছ িগেয় বলুন, ‘আমার প্রভু
মহারাজ, আপনার দাসীর কােছ িক আপিন এই বেল প্রিতজ্ঞা
কেরন িন েয, আপনার পের িনশ্চয়ই আপনার েছেল শেলামনই
রাজা হেব এবং েসই আপনার িসংহাসেন বসেব? তাহেল েকন
আেদািনয় রাজা হেয়েছ?’ ১৪ আপিন যখন রাজার সেঙ্গ কথা
বলেত থাকেবন তখন আিমও েসখােন িগেয় আপনার কথায়

সায় েদব।” ১৫ পের বৎেশবা রাজার ঘের েগেলন। েসই সময়
রাজা খুব বুেড়া হেয় িগেয়িছেলন এবং শূেনমীয়া অবীশগ তঁার
েদখােশানা করিছল। ১৬ বৎেশবা রাজার সামেন উপুড় হেয়
প্রণাম করেলন। রাজা িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক চাও?”
১৭ বৎেশবা তঁােক বলেলন, “েহ আমার প্রভু, আপিন িনেজই
আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম শপথ কের আপনার এই দাসীেক
বেলিছেলন েয, আমার পের েতামার েছেল শেলামন রাজত্ব
করেব, েসই আমার িসংহাসেন বসেব। ১৮ এখন, েদখুন,
আেদািনয় রাজা হেয়েছ আর আপিন, আমার প্রভু মহারাজ, এই
িবষেয় িকছুই জােনন না। ১৯ েস অেনক গরু, েমাটােসাটা বাছুর
ও েভড়া উৎসগর্ কেরেছ এবং রাজার সব েছেলেদর, যাজক
অিবয়াথরেক ও েসনাপিত েযায়াবেক িনমন্ত্রণ কেরেছ, িকন্তু
আপনার দাস শেলামনেক েস িনমন্ত্রণ কের িন। ২০ েহ আমার
প্রভু মহারাজ, সমস্ত ইস্রােয়েলর েচাখ আপনার উপর রেয়েছ।
তারা আপনার কাছ েথেক জানেত চায় আপনার পের েক
আমার প্রভু মহারােজর িসংহাসেন বসেব। ২১ তা না হেল যখনই
আমার প্রভু মহারাজ তঁার পূবর্পুরুষেদর কােছ চেল যােবন
তখনই আমােক ও আমার েছেল শেলামনেক েদাষী বেল ধরা
হেব।” ২২ রাজার সেঙ্গ বৎেশবার কথা েশষ হেত না হেতই
ভাববাদী নাথন েসখােন উপিস্থত হেলন। ২৩ তখন েকউ একজন
রাজােক বলল, “ভাববাদী নাথন এখােন এেসেছন।” তখন েস
রাজার সামেন িগেয় মািটেত উপুড় হেয় তঁােক প্রণাম জানােলন।
২৪ তারপর িতিন রাজােক বলেলন, “েহ আমার প্রভু মহারাজ,
আপিন িক েঘাষণা কেরেছন েয, আপনার পের আেদািনয় রাজা
হেব, আর েসই আপনার িসংহাসেন বসেব? ২৫ েস েতা আজ
িগেয় অেনক ষঁাড়, েমাটােসাটা বাছুর এবং েভড়া বিলদান কের
রাজার সব েছেলেদর, েসনাপিতেদর এবং পুেরািহত
অিবয়াথরেক িনমন্ত্রণ কেরেছ। এখন তারা তার সেঙ্গ খাওয়া
দাওয়া করেছ আর বলেছ, ‘রাজা আেদািনয় িচরজীবী েহান।’
২৬ আপনার দাস আমােক, যাজক সােদাকেক, িযেহায়াদার
েছেল বনায়েক এবং আপনার দাস শেলামনেক েস িনমন্ত্রণ কের
িন। ২৭ আমার প্রভু মহারােজর পের েক িসংহাসেন বসেব তা িক
আমার প্রভু মহারাজ তঁার দাসেদর না জািনেয়ই িঠক
কেরেছন?” শেলামন রাজা হেলন ২৮ তখন রাজা দায়ূদ বলেলন,
“বৎেশবােক আমার কােছ ডাক।” তােত বৎেশবা রাজার সামেন
িগেয় দঁাড়ােলন। ২৯ রাজা তখন শপথ কের বলেলন, “িযিন
আমােক সমস্ত িবপদ েথেক উদ্ধার কেরেছন, েসই জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য েয, ৩০ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম েয
শপথ আিম েতামার কােছ কেরিছলাম আজ আিম িনশ্চয়ই তা
পালন করব। েতামার েছেল শেলামন আমার পের রাজা হেব
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আর েসই আমার জায়গায় িসংহাসেন বসেব।” ৩১ তখন বৎেশবা
মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম কের রাজােক বলেলন, “আমার প্রভু
মহারাজ দায়ূদ িচরজীবী েহান।” ৩২ রাজা দায়ূদ বলেলন,
“যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন এবং িযেহায়াদার েছেল
বনায়েক আমার কােছ েডেক আন।” তঁারা রাজার কােছ
আসেলন। ৩৩ রাজা তঁােদর বলেলন, “আপনারা আমার
দাসেদরেক সেঙ্গ িনন এবং আমার েছেল শেলামনেক আমার
িনেজর খচ্চের বিসেয় তােক িনেয় গীেহান উপত্যকায় েনেম যান।
৩৪ যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন েসখােন তােক ইস্রােয়েলর
রাজা িহসােব অিভেষক করুন। তারপর আপনারা তূরী বািজেয়
িচৎকার কের বলুন, ‘রাজা শেলামন িচরজীবী েহান।’ ৩৫ এর
পর আপনারা তার িপছেন িপছেন িফের আসেবন। েস এেস
আমার িসংহাসেন বসেব এবং আমার জায়গায় রাজত্ব করেব।
আিম তােক ইস্রােয়ল ও িযহূদার শাসনকতর্ া িনযুক্ত করলাম।”
৩৬ তখন িযেহায়াদার েছেল বনায় রাজােক বলেলন, “আেমন।
আমােদর প্রভু মহারােজর ঈশ্বর সদাপ্রভু তাই করুন। ৩৭ সদাপ্রভু
েযমন আমার প্রভু মহারােজর সেঙ্গ েথেকেছন েতমিন
শেলামেনর সেঙ্গও থাকুন এবং আমার প্রভু রাজা দায়ূেদর
রােজ্যর েচেয়ও তঁার রাজ্য আরও বড় করুন!” ৩৮ তখন যাজক
সােদাক, ভাববাদী নাথন, িযেহায়াদার েছেল বনায়, কেরথীয় ও
পেলথীেয়রা িগেয় শেলামনেক রাজা দায়ূেদর খচ্চের বিসেয়
গীেহােন িনেয় েগেলন। ৩৯ যাজক সােদাক পিবত্র তঁাবু েথেক
েতেলর িশঙ্গাটা িনেয় এেস শেলামনেক অিভেষক করেলন।
তারপর তঁারা তূরী বাজােলন এবং সমস্ত েলােকরা িচৎকার কের
বলল, “রাজা শেলামন িচরজীবী েহান।” ৪০ তারপর সমস্ত েলাক
বঁাশী বাজােত বাজােত এবং খুব আনন্দ করেত করেত
শেলামেনর িপছেন িপছেন িফের আসল। তারা এমনভােব
আনন্দ করল েয, তার শেব্দ পৃিথবী েকঁেপ উঠল। ৪১ েসই সময়
আেদািনয় ও সমস্ত িনমিন্ত্রত েলােকরা খাওয়ার েশেষর িদেক
েসই শব্দ শুনল। তূরীর আওয়াজ শুেন েযায়াব িজজ্ঞাসা করল,
“শহের এই সব েগালমাল হেচ্ছ েকন?” ৪২ তঁার কথা েশষ হেত
না হেতই যাজক অিবয়াথেরর েছেল েযানাথন েসখােন উপিস্থত
হল। আেদািনয় তােক বলল, “আসুন, আসুন। আপিন েতা ভাল
েলাক, িনশ্চয়ই ভাল সংবাদ এেনেছন।” ৪৩ েযানাথন উত্তর িদল
এবং আেদািনয়েক বলল, “আমােদর প্রভু মহারাজ দায়ূদ
শেলামনেক রাজা কেরেছন। ৪৪ রাজা তঁার সেঙ্গ যাজক
সােদাক, ভাববাদী নাথন, িযেহায়াদার েছেল বনায়, কেরথীয় ও
পেলথীয়েদর পািঠেয়েছন। তঁারা তঁােক রাজার খচ্চেরর উপর
বিসেয়েছন, ৪৫ আর যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন গীেহােন
তঁােক রাজপেদ অিভেষক কেরেছন। েসখান েথেক েলােকরা
আনন্দ করেত করেত িফের িগেয়েছ আর শহের েসই েগালমালই
হেচ্ছ। েসই আওয়াজই আপনারা শুনেত পােচ্ছন। ৪৬ এছাড়া
শেলামন রাজ িসংহাসেনও বেসেছন, ৪৭ আর রাজার কমর্চারীরা
আমােদর মিনব রাজা দায়ূদেক তােদর শুেভচ্ছা জািনেয়
বেলেছ, ‘আপনার ঈশ্বর আপনার নােমর েচেয়ও শেলামেনর
নাম মহান করুন এবং আপনার রােজ্যর েচেয়ও তঁার রাজ্য
আরও বড় করুন।’ তখন রাজা িবছানার ওপেরই নত হেলন।
৪৮ রাজা আেরা বলেলন, ‘ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব

েহাক। আমার িসংহাসেনর অিধকারীেক আজ িতিন আমােক
েদখেত িদেলন।’” ৪৯ এই কথা শুেন আেদািনেয়র িনমিন্ত্রত সব
েলােকরা খুব ভয় েপল এবং উেঠ েয যার পেথ চেল েগল।
৫০ আেদািনয় শেলামেনর ভেয় উেঠ িগেয় েবদীর িশং ধের
থাকল। ৫১ তখন শেলামনেক েকউ একজন বলল েয, আেদািনয়
তঁার ভেয় েবদীর িশং আঁকেড় ধেরেছ। েস বেলেছ, “রাজা
শেলামন আজ আমার কােছ শপথ করুন েয, িতিন তঁার দাসেক
েমের েফলেবন না।” ৫২ উত্তের শেলামন বলেলন, “েস যিদ
িনেজেক ভাল েলাক িহসােব েদখােত পাের তেব তার মাথার
একটা চুলও মািটেত পড়েব না; িকন্তু যিদ তার মেধ্য মন্দ িকছু
পাওয়া যায় তেব েস মরেব।” ৫৩ এই বেল রাজা শেলামন েলাক
পািঠেয় িদেলন আর তারা িগেয় আেদািনয়েক েবদী েথেক িনেয়
আসল। আেদািনয় এেস রাজা শেলামেনর সামেন মািটেত উপুড়
হেয় প্রণাম করেলা। শেলামন বলেলন, “েতামার ঘের চেল
যাও।”

দায়ূেদর মৃতু্য।

দাউেদর মৃতু্যর সময় কাছাকািছ আসেল, িতিন তঁার
েছেল শেলামনেক এই সব িনেদর্শ িদেয় বলেলন,

২ “পৃিথবীর সকেলই েয পেথ যায় আিমও এখন েসই পেথ
যািচ্ছ। তাই তুিম শিক্তশালী হও, িনেজেক উপযুক্ত পুরুষ িহসােব
েদখাও। ৩ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদশ মত তুিম তঁার পেথ
চলেব এবং েমািশর ব্যবস্থায় েলখা সদাপ্রভুর সব িনয়ম, তঁার
আেদশ, তঁার িনেদর্শ ও তঁার দািব েমেন চলেব। এেত তুিম যা
িকছু কর না েকন এবং েযখােনই যাও না েকন সফল হেত
পারেব। ৪ েযন সদাপ্রভু েয িবষয় আমার কােছ বেলেছন তা
পূরণ করেত পােরন। িতিন বেলেছন, ‘যিদ েতামার সন্তােনরা
সমস্ত হৃদেয় ও সমস্ত প্রাণ িদেয় িবশ্বস্তভােব আমার সামেন
চলােফরা করবার জন্য সাবধােন জীবন কাটায় তেব ইস্রােয়েলর
িসংহাসেন বসবার জন্য েতামার বংেশ েলােকর অভাব হেব না।’
৫ সরূয়ার েছেল েযায়াব আমার প্রিত যা কেরেছ এবং
ইস্রােয়লীয় ৈসন্যদেলর দইু েসনাপিতর প্রিত, অথর্াৎ েনেরর েছেল
অব্েনর ও েযথেরর েছেল অমাসার প্রিত যা কেরেছ তা েতা তুিম
জান। েস তােদর খুন কেরেছ, শািন্তর সমেয়ও যুেদ্ধর সমেয়র
মত কের েস তােদর রক্তপাত কেরেছ আর েসই রক্ত তঁার
েকামরবন্ধনীেত ও পােয়র জেুতােত েলেগেছ। ৬ তুিম তার সেঙ্গ
বুিদ্ধ কের চলেব, তেব বুেড়া বয়েস তুিম তােক শািন্তেত মৃতস্থােন
েযেত েদেব না। ৭ িকন্তু িগিলয়েদর বিসর্ল্লেয়র েছেলেদর প্রিত
িবশ্বস্ত েথেকা। েতামার েটিবেল যারা েতামার সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া
কের তােদর মেধ্য তুিম তােদরও জায়গা িদেয়া। েতামার ভাই
অবশােলােমর কাছ েথেক পািলেয় যাবার সময় তারা আমার
পােশ এেস দঁািড়েয়িছল। ৮ মেন েরেখা, বহুরীেমর িবন্যামীনীেয়র
েগরার েছেল িশিমিয় েতামার সেঙ্গ আেছ। আিম েযিদন
মহনিয়েম যাই েসই িদন েস আমােক ভীষণ অিভশাপ িদেয়িছল।
যদর্ েন েস আমার সেঙ্গ েদখা করেত আসেল পর আিম সদাপ্রভুর
নােম তার কােছ শপথ কেরিছলাম েয, আিম তােক েমের েফলব
না। ৯ িকন্তু এখন তুিম তােক িনেদর্ াষ বেল মেন েকােরা না। তুিম
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বুিদ্ধমান; তার প্রিত তুিম িক করেব তা তুিম িনেজই বুঝেত
পারেব। তার বুেড়া বয়েস রক্তপােতর মধ্য িদেয়ই তােক মৃতস্থােন
পািঠেয় েদেব।” ১০ এর পর দায়ূদ তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িচর
িনদ্রায় েগেলন এবং তঁােক দায়ূদ শহের কবর েদওয়া হল।
১১ িতিন ইস্রােয়েলর উপের চিল্লশ বছর রাজত্ব কেরিছেলন সাত
বছর িহেব্রােণ আর েতিত্রশ বছর িযরূশােলেম। ১২ পের শেলামন
তঁার বাবা দায়ূেদর িসংহাসেন বসেলন এবং তঁার রাজত্ব
শক্তভােব স্থািপত হল।

শেলামেনর রাজত্ব শক্তভােব প্রিতিষ্ঠত হল।

১৩ পের হগীেতর েছেল আেদািনয় শেলামেনর মা বৎেশবার
কােছ েগল। ১৪ বৎেশবা তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক ভাল
মন িনেয় এেসছ?” েস বলল, “হঁ্যা, ভাল মন িনেয়ই এেসিছ।
আপনােক আমার িকছু বলবার আেছ।” বৎেশবা বলেলন,
“বল।” ১৫ তখন েস বলল, “আপিন েতা জােনন রাজ্যটা
আমারই িছল। সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা আশা কেরিছল আিম রাজা
হব। িকন্তু অবস্থাটা বদেল িগেয় রাজ্যটা আমার ভাইেয়র হােত
েগেছ, কারণ এটা সদাপ্রভুর কাছ েথেকই েস েপেয়েছ। ১৬ এখন
আপনার কােছ আমার একটা অনুেরাধ আেছ। আপিন আমােক
িফিরেয় েদেবন না।” িতিন বলেলন, “বল।” ১৭ েস তখন বলেত
লাগল, “আপিন রাজা শেলামনেক বলুন েযন িতিন শূেনমীয়া
অবীশগেক আমার সেঙ্গ িবেয় েদন। িতিন আপনার কথা
েফলেবন না।” ১৮ উত্তের বৎেশবা বলেলন, “েবশ ভাল, আিম
েতামার কথা রাজােক বলব।” ১৯ বৎেশবা যখন আেদািনেয়র
কথা বলবার জন্য রাজা শেলামেনর কােছ েগেলন তখন রাজা
উেঠ তঁার কােছ িগেয় তঁােক প্রণাম করেলন এবং তারপর তঁার
িসংহাসেন বসেলন। রাজা তঁার মােয়র জন্য একটা আসন
আিনেয় তঁার ডান পােশ রাখেলন এবং তঁার মা েসখােন বসেলন।
২০ বৎেশবা বলেলন, “আিম েতামােক একটা েছাট্ট অনুেরাধ
করব; তুিম আমােক িফিরেয় িদেয়া না।” উত্তের রাজা বলেলন,
“বল মা, আিম েতামােক িফিরেয় েদব না।” ২১ বৎেশবা তখন
বলেলন, “েতামার ভাই আেদািনেয়র সেঙ্গ শূেনমীয়া অবীশেগর
িবেয় েদওয়া েহাক।” ২২ উত্তের রাজা শেলামন তঁার মােক
বলেলন, “আেদািনেয়র জন্য েকন তুিম শূেনমীয়া অবীশগেক
চাইছ? তুিম তার জন্য রাজ্যটাও েতা চাইেত পারেত, কারণ েস
আমার বড় ভাই; হঁ্যা, তার জন্য, যাজক অিবয়াথেরর জন্য আর
সরূয়ার েছেল েযায়ােবর জন্যও তা চাইেত পারেত।” ২৩ এর পর
রাজা শেলামন সদাপ্রভুর নােম শপথ কের বলেলন, “এই
অনুেরােধর জন্য যিদ আেদািনেয়র প্রাণ েনওয়া না হয় তেব
সদাপ্রভু েযন আমােক শািস্ত েদন, আর তা ভীষণভােবই েদন।
২৪ িযিন আমার বাবা দায়ূেদর িসংহাসেন আমােক শক্তভােব
স্থািপত কেরেছন এবং তঁার প্রিতজ্ঞা অনুসাের আমার জন্য
একটা রাজবংেশর প্রিতষ্ঠা কেরেছন েসই জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য
িদেয় বলিছ, আজই আেদািনয়েক েমের েফলা হেব।” ২৫ তারপর
রাজা শেলামন িযেহায়াদার েছেল বনায়েক হুকুম িদেলন, আর
বনায় আেদািনয়েক েমের েফলেলন। ২৬ পের রাজা যাজক
অিবয়াথরেক বলেলন, “আপিন অনােথােত িনেজর জায়গায়
িফের যান। আপিন মৃতু্যর েযাগ্য, িকন্তু এখন আিম আপনােক

েমের েফলব না, কারণ আপিন আমার বাবা দায়ূেদর সমেয় প্রভু
সদাপ্রভুর িসন্দকুটা বেয় িনেয় িগেয়িছেলন এবং আমার বাবার
সমস্ত দঃুখ কেষ্টর ভাগী হেয়িছেলন।” ২৭ এইভােব শেলামন
অিবয়াথরেক সদাপ্রভুর যাজক পদ েথেক সিরেয় িদেলন।
সদাপ্রভু শীেলােত এিলর বংশ সম্বেন্ধ যা বেলিছেলন তঁার েসই
কথা এইভােব পূণর্ হল। ২৮ এই সব খবর েযায়ােবর কােন েগল।
িতিন অবশােলােমর পেক্ষ না েগেলও আেদািনেয়র পেক্ষ
িগেয়িছেলন, তাই িতিন পািলেয় সদাপ্রভুর তঁাবুেত িগেয় েবদীর
িশং ধের থাকেলন। ২৯ রাজা শেলামনেক বলা হল েয, েযায়াব
পািলেয় সদাপ্রভুর তঁাবুেত েগেছন এবং েবদীর কােছ আেছন।
তখন শেলামন িযেহায়াদার েছেল বনায়েক এই আেদশ িদেলন,
“আপিন িগেয় তঁােক েমের েফলুন।” ৩০ কােজই বনায় সদাপ্রভুর
তঁাবুেত ঢুেক েযায়াবেক বলেলন, “রাজা আপনােক েবর হেয়
আসেত বেলেছন।” িকন্তু েযায়াব বলেলন, “না, আিম এখােনই
মরব।” বনায় রাজােক েসই খবর জািনেয় বলেলন, “েযায়াব
আমােক এই উত্তর িদেয়েছন।” ৩১ তখন রাজা বনায়েক এই
হুকুম িদেলন, “িতিন যা বেলেছন তাই করুন। তঁােক েমের েফেল
কবর িদেয় িদন। েযায়াব েয িনেদর্ াষ েলাকেদর রক্তপাত
কেরেছন তার েদাষ আপিন আমার ও আমার বাবার বংশ েথেক
এইভােব দরূ কের িদন। ৩২ েয রক্তপাত িতিন কেরেছন তার
েশাধ সদাপ্রভু েনেবন, কারণ আমার বাবা দায়ূেদর অজােন্ত
িতিন দইুজন েলাকেক আক্রমণ কের েমের েফেলিছেলন। তঁারা
হেলন ইস্রােয়েলর ৈসন্যদেলর েসনাপিত েনেরর েছেল অব্েনর
আর িযহূদার ৈসন্যদেলর েসনাপিত েযথেরর েছেল অমাসা। এই
দইুজন িছেলন তঁার েচেয় আরও ধািমর্ক এবং আরও ভাল
েলাক। ৩৩ তঁােদর রক্তপােতর েদাষ েযায়ােবর ও তঁার বংেশর
েলাকেদর মাথার উপের িচরকাল থাকুক। িকন্তু দায়ূদ ও তঁার
বংেশর েলাকেদর উপর এবং তঁার পিরবার ও তঁার িসংহাসেনর
উপর সদাপ্রভুর শািন্ত িচরকাল থাকুক।” ৩৪ তখন িযেহায়াদার
েছেল বনায় িগেয় েযায়াবেক েমের েফলেলন। তঁােক মরু
এলাকায় তঁার িনেজর বাড়ীেত কবর েদওয়া হল। ৩৫ রাজা তখন
েযায়ােবর জায়গায় িযেহায়াদার েছেল বনায়েক েসনাপিত
িহসােব িনযুক্ত করেলন এবং অিবয়াথেরর জায়গায় বসােলন
যাজক সােদাকেক। ৩৬ তারপর রাজা েলাক পািঠেয় িশিমিয়েক
েডেক এেন বলেলন, “তুিম িযরূশােলেম একটা বাড়ী ৈতরী কের
েসখােনই থাকেব, অন্য েকাথাও েতামার যাওয়া চলেব না।
৩৭ েযিদন তুিম েসখান েথেক েবর হেয় িকেদ্রাণ উপত্যকা পার
হেব েসই িদন তুিম িনশ্চয় কের েজেন েরেখা েয, েতামােক
মরেতই হেব; েতামার রক্তপােতর েদাষ েতামার িনেজর মাথার
উপেরই পড়েব।” ৩৮ উত্তের িশিমিয় রাজােক বলেলন, “আপিন
ভালই বেলেছন। আমার মিনব মহারাজ যা বলেলন আপনার
দাস তাই করেব।” এর পর িশিমিয় অেনক িদন িযরূশােলেম
থাকল। ৩৯ িকন্তু িতন বছর পের িশিমিয়র দইুজন দাস মাখার
েছেল গােতর রাজা আখীেশর কােছ পািলেয় েগল। িশিমিয়েক
বলা হল েয, তার দােসরা গােত আেছ। ৪০ তখন িশিমিয় তার
গাধার উপর গিদ চািপেয় তার দাসেদর েখঁােজ গােত আখীেশর
কােছ েগল এবং েসখান েথেক তােদর িফিরেয় আনল। ৪১ পের
শেলামনেক জানােনা হল েয, িশিমিয় িযরূশােলম েথেক গােত
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িগেয় আবার িফের এেসেছ। ৪২ রাজা তখন িশিমিয়েক ডািকেয়
এেন বলেলন, “আিম িক সদাপ্রভুর নােম েতামােক শপথ কিরেয়
সাক্ষ্য িদই িন েয, েযিদন তুিম েবিরেয় বাইের দেূর েকাথাও যােব
েসই িদন েতামােক িনশ্চয়ই মরেত হেব? েসই সময় তুিম আমােক
বেলিছেল, েযটা বেলিছেল েসটা ভােলা। ৪৩ তাহেল েকন তুিম
সদাপ্রভুর কােছ করা িদিব্য ও আমার আেদশ পালন কর িন?”
৪৪ শেলামন িশিমিয়েক আরও বলেলন, “আমার বাবা দায়ূেদর
প্রিত তুিম েয সব অন্যায় কেরছ তা েতা েতামার অন্তর জােন।
এখন সদাপ্রভুই েতামােক েতামার অন্যায় কােজর প্রিতফল
েদেবন। ৪৫ িকন্তু রাজা শেলামেনর উপের আশীবর্াদ থাকেব,
আর দায়ূেদর িসংহাসন সদাপ্রভুর সামেন িচরকাল অটল
থাকেব।” ৪৬ এর পর রাজা িযেহায়াদার েছেল বনায়েক হুকুম
িদেলন আর বনায় িগেয় িশিমিয়েক েমের েফলেলন। এইভােব
শেলামেনর হােত রাজ্যটা ভােলাভােব প্রিতিষ্ঠত হল।

শেলামেনর িবেয় ও প্রাথর্না

শেলামন িমশেরর রাজা ফেরৗেণর েমেয়েক িবেয় কের
তঁার সেঙ্গ বনু্ধত্ব স্থাপন করেলন। শেলামেনর রাজবাড়ী,

সদাপ্রভুর ঘর এবং িযরূশােলেমর চারপােশর েদয়াল গঁাথা েশষ
না হওয়া পযর্ন্ত িতিন তঁার স্ত্রীেক দায়ূদ শহেরই রাখেলন।
২ েলােকরা তখনও উপাসনার উঁচু জায়গাগুেলােত তােদর পশু
বিলদােনর অনুষ্ঠান করত, কারণ তখনও সদাপ্রভুর উপাসনার
জন্য েকােনা ঘর ৈতরী করা হয়িন। ৩ শেলামন সদাপ্রভুেক
ভালবাসেতন, েসইজন্য তঁার বাবা দায়ূেদর আেদশ অনুসাের
জীবনযাপন করেতন; িকন্তু িতিন উপাসনার উঁচু জায়গাগুেলােত
পশু বিলদান করেতন এবং ধূপ জ্বালােতন। ৪ রাজা একিদন
পশু বিলদােনর জন্য িগিবেয়ােন িগেয়িছেলন, কারণ উৎসেগর্র
জন্য েসখানকার উপাসনার উঁচু স্থানটা িছল প্রধান। শেলামন
েসখােন এক হাজার পশু িদেয় েহামবিলর অনুষ্ঠান করেলন।
৫ িগিবেয়ােন রােতর েবলা সদাপ্রভু স্বেপ্নর মেধ্য শেলামেনর
কােছ উপিস্থত হেলন। ঈশ্বর তঁােক বলেলন, “বল, আিম
েতামােক িক েদব?” ৬ উত্তের শেলামন বলেলন, “েতামার দাস
আমার বাবা দায়ূদেক তুিম অেনক িবশ্বস্ততা েদিখেয়ছ, কারণ
িতিন েতামার প্রিত িবশ্বস্ত িছেলন এবং খঁািট ও সৎ িছেলন।
আজ তঁার িসংহাসেন বসবার জন্য তুিম তঁােক একিট েছেল
িদেয়ছ এবং এইভােব েতামার েসই সীমাহীন িবশ্বস্ততা তঁােক
েদিখেয় যাচ্ছ। ৭ েহ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমার বাবা দায়ূেদর
জায়গায় তুিম এখন েতামার দাসেক রাজা কেরছ। িকন্তু বয়স
আমার খুবই কম, আিম জািন না িক কের বাইের েযেত হয় এবং
িভতের আসেত হয়। ৮ এখােন েতামার দাস েতামার েবেছ েনওয়া
েলাকেদর মেধ্য রেয়েছ। তারা এমন একটা মহাজািত েয, তােদর
সংখ্যা গণনা করা যায় না। ৯ েসইজন্য েতামার েলাকেদর শাসন
করবার জন্য এবং েকানটা িঠক বা েকানটা ভুল তা জানবার
জন্য তুিম েতামার দােসর মেন েবাঝবার ক্ষমতা দাও। কারণ
কার সাধ্য আেছ েতামার এই মহাজািতর িবচার কের?”
১০ শেলামেনর এই অনুেরাধ সদাপ্রভুেক সন্তুষ্ট করল। ১১ ঈশ্বর
তঁােক বলেলন, “তুিম অেনক আয়ু, িকম্বা িনেজর জন্য ধন

সম্পদ, িকম্বা েতামার শত্রুেদর মৃতু্য না েচেয় যখন সুিবচার
করবার জন্য েবাঝবার ক্ষমতা েচেয়ছ, ১২ তখন তুিম যা েচেয়ছ
তাই আিম েতামােক েদব। আিম েতামার অন্তের এমন জ্ঞান ও
িবচারবুিদ্ধ িদলাম যার জন্য েদখা যােব েয, এর আেগ েতামার
মত আর েকউ িছল না আর পেরও হেব না। ১৩ আিম েতামােক
েসটা িদলাম েযটা তুিম চাওিন। আিম েতামােক এমন ধন সম্পদ
ও সম্মান িদলাম যার ফেল েতামার জীবনকােল রাজােদর মেধ্য
আর েকউ েতামার সমান হেব না। ১৪ েতামার বাবা দায়ূেদর মত
কের যিদ তুিম আমার সব িনয়ম ও আেদশ পালন করার জন্য
আমার পেথ চল তেব আিম েতামােক অেনক আয়ু েদব।”
১৫ এর পর শেলামন েজেগ উঠেলন আর বুঝেত পারেলন েয,
ওটা একটা স্বপ্ন িছল। পের শেলামন িযরূশােলেম িফের িগেয়
সদাপ্রভুর সাক্ষ্য িসন্দেুকর সামেন দঁাড়ােলন এবং অেনক পশু
িদেয় েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিলর অনুষ্ঠান করেলন। তারপর
তঁার সমস্ত কমর্চারীেদর জন্য একটা েভাজ িদেলন।

শেলামেনর জ্ঞান ও ধনসম্পদ

১৬ েসই সমেয় দইুজন েবশ্যা স্ত্রীেলাক এেস রাজার সামেন
দঁাড়াল। ১৭ তােদর মেধ্য একজন বলল, “েহ আমার প্রভু, এই
স্ত্রীেলাকিট এবং আিম একই ঘের থািক। েস েসখােন থাকবার
সময় আমার একিট সন্তান প্রসব হয়। ১৮ আমার প্রসেবর িতন
িদন পের এই স্ত্রীেলাকিটও প্রসব করল। ঘের আর েকউ িছল না,
শুধু আমরা দইুজনই িছলাম। ১৯ রােতর েবলা এই স্ত্রীেলাকিট
েছেলিটর উপর শুেয় পড়ায় তার সন্তানিট মারা েগল। ২০ মাঝ
রােত আপনার দাসী আিম যখন ঘুিমেয় িছলাম, তখন েস উেঠ
আমার পাশ েথেক আমার সন্তানেক িনেয় িনেজর বুেকর কােছ
রাখল আর তার মরা সন্তানেক িনেয় আমার বুেকর কােছ
রাখল। ২১ েভাররােত আমার সন্তানেক দধু খাওয়ােত উেঠ
েদখলাম েছেলিট মরা। সকােলর আেলােত আিম যখন তােক
ভাল কের েদখলাম তখন বুঝলাম েস আমার িনেজর জন্ম
েদওয়া েছেল নয়।” ২২ তখন অন্য স্ত্রীেলাকিট বলল, “না, না,
জীিবত েছেলিট আমার আর মরাটা েতামার।” িকন্তু প্রথমজন
েজার িদেয় বলল, “না, মরাটা েতামার আর জীিবতটা আমার।”
এইভােব রাজার সামেনই তারা কথা বলেত লাগল। ২৩ রাজা
বলেলন, “এ বলেছ, ‘আমার েছেল েবঁেচ আেছ আর েতামারটা
মারা েগেছ।’ আবার ও বলেছ, ‘না, না, েতামার েছেল মারা েগেছ
আমারটা েবঁেচ আেছ’।” ২৪ তখন রাজা বলেলন, “আমােক
একটা তেলায়ার দাও।” তখন রাজার কােছ একটা তেলায়ার
আনা হল। ২৫ িতিন হুকুম িদেলন, “জীিবত েছেলিটেক েকেট
দইুভাগ কর এবং এেক অেধর্ক আর ওেক অেধর্ক দাও।” ২৬ যার
েছেলিট েবঁেচ িছল েছেলর জন্য েসই স্ত্রীেলােকর মন ব্যাকুল
হওয়ােত েস রাজােক বলল, “েহ আমার প্রভু, িমনিত কির,
ওেকই আপিন জীিবত েছেলিট িদেয় িদন; েছেলিটেক েমের
েফলেবন না।” িকন্তু অন্য স্ত্রীেলাকিট বলল, “ও েতামারও না
েহাক আর আমারও না েহাক। ওেক েকেট দইু টুকেরা কর।”
২৭ রাজা তখন তঁার রায় িদেয় বলেলন, “জীিবত েছেলিট ঐ
প্রথম স্ত্রীেলাকিটেক দাও। ওেক েকেটা না; ওই ওর মা।”
২৮ রাজার েদওয়া রায় শুেন ইস্রােয়েলর সকেলর মেন রাজার

প্রথম রাজাবিল। ২:৪২ ২৪৬ প্রথম রাজাবিল। ৩:২৮
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প্রিত ভিক্তপূণর্ ভয় েজেগ উঠল, কারণ তারা েদখেত েপল েয,
সুিবচার করবার জন্য তঁার মেন ঈশ্বেরর েদওয়া জ্ঞান রেয়েছ।

রাজা শেলামন পুেরা ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেতন।
২ এরাই িছেলন তঁার প্রধান কমর্চারী: সােদােকর েছেল

অসিরয় িছেলন রাজার পরামশর্দাতা যাজক; ৩ শীশার দইু েছেল
ইলীেহারফ ও অিহয় িছেলন রাজার েলখক; অহীলূেদর েছেল
িযেহাশাফট িছেলন ইিতহাস েলখক; ৪ িযেহায়াদার েছেল বনায়
িছেলন প্রধান েসনাপিত; সােদাক ও অিবয়াথর িছেলন যাজক;
৫ নাথেনর েছেল অসিরেয়র উপর িছল িবিভন্ন শাসনকতর্ ােদর
ভার; নাথেনর েছেল সাবূদ িছেলন রাজার ব্যিক্তগত
পরামশর্দাতা; ৬ অহীশােরর উপর িছল রাজবাড়ীর েদখােশানার
ভার; অেব্দর েছেল অেদানীরােমর িছল কােজর জন্য িনেয়াগ
করা দাসেদর অধ্যক্ষ। ৭ সমস্ত ইস্রােয়েলর উপর শেলামন
বােরাজন শাসনকতর্ া িনযুক্ত কেরিছেলন। তঁারা রাজা ও
রাজপিরবােরর জন্য খাবােরর েজাগান িদেতন। তঁােদর
প্রেত্যকেকই বছের এক মাস কের খাবােরর েজাগান িদেত হত।
৮ তঁােদর নামগুিল হল, ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী অঞ্চেলর িবন্ হূর।
৯ মাকেস, শালবীেম, ৈবৎ-েশমেশ ও এেলান ৈবৎ-হানেন িবন
েদকর। ১০ অরুেব্বােত, েসােখােত ও েহফেরর সমস্ত এলাকায়
িবন েহষদ। ১১ নাফৎ েদােরর সমস্ত এলাকায় িবন্ অবীনাদব।
ইিন শেলামেনর েমেয় টাফৎেক িবেয় কেরিছেলন। ১২ তানেক,
মিগেদ্দােত এবং সতর্ েনর কােছ ও িযিষ্রেয়েলর নীেচ অবিস্থত
ৈবৎ-শান শহর েথেক আেবল মেহালা ও যক্িময়াম পযর্ন্ত ৈবৎ-
শােনর সমস্ত এলাকায় অহীলূেদর েছেল বানা। ১৩ রােমাৎ
িগিলয়েদ িবন্ েগবর। িতিন িছেলন িগিলয়েদর মনঃিশর েছেল
যায়ীেরর সমস্ত গ্রােমর এবং বাশেনর অেগর্াব এলাকার
শাসনকতর্ া। অেগর্াব এলাকায় িছল েদয়াল েঘরা এবং িপতেলর
িখল েদওয়া দরজা সুদ্ধ ষাটটা বড় বড় গ্রাম। ১৪ মহনিয়েম
ইেদ্দার েছেল অহীনাদব। ১৫ নপ্তািলেত অহীমাস। িতিন আবার
স্ত্রী িহসােব শেলামেনর েমেয় বাসমৎেক িবেয় কেরিছেলন।
১৬ আেশের ও বােলােত হূশেয়র েছেল বানা। ১৭ ইষাখের
পারূেহর েছেল িযেহাশাফট। ১৮ িবন্যামীেন এলার েছেল িশিমিয়।
১৯ িগিলয়েদ, অথর্াৎ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর ও বাশেনর
রাজা ওেগর েদেশ ঊিরর েছেল েগবর। েসই জায়গায় িতিনই
িছেলন একমাত্র শাসনকতর্ া। ২০ িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
েলাকসংখ্যা িছল সাগেরর িকনারার বালুকণার মত অসংখ্য।
তারা খাওয়া দাওয়া কের সুেখই িছল। ২১ ইউেফ্রিটস নদী েথেক
শুরু কের িমশর ও পেলষ্টীয়েদর েদেশর সীমা পযর্ন্ত সমস্ত
রাজ্যগুেলা শেলামেনর শাসেনর অধীেন িছল। শেলামন যতিদন
েবঁেচ িছেলন ততিদন তারা তঁােক কর িদত এবং তঁােক েসবা
করত। ২২ শেলামেনর জন্য প্রিতিদন েয সব খাবার লাগত তা
এই: প্রায় সােড় পঁাচ টন িমিহ ময়দা, প্রায় এগােরা টন সুিজ,
২৩ ঘের খাওয়ােনা দশটা গরু, চের খাওয়ােনা কুিড়টা গরু এবং
একেশাটা েভড়া; তাছাড়া হিরণ, কৃষ্ণসার, িচতল হিরণ এবং
েমাটােসাটা হঁাস ও মুরগী। ২৪ শেলামন ইউেফ্রিটস নদীর পিশ্চম
িদেকর সমস্ত রাজ্যগুেলা, অথর্াৎ িতপ্সহ েথেক গাজা পযর্ন্ত
রাজত্ব করেতন এবং তার রােজ্যর সব জায়গায় শািন্ত িছল।
২৫ শেলামেনর জীবনকােল িযহূদা ও ইস্রােয়ল, অথর্াৎ দান েথেক

েবর-েশবা পযর্ন্ত সকেলরই িনেজর িনেজর আঙ্গরু গাছ ও ডুমুর
গাছ িছল আর তারা িনরাপেদ বাস করত। ২৬ শেলামেনর রেথর
েঘাড়াগুেলার জন্য িছল চিল্লশ হাজার ঘর আর বােরা হাজার
েঘাড়সওয়ার। ২৭ শাসনকতর্ ােদর প্রেত্যেক িনেজর পালার মােস
রাজা শেলামন ও তঁার েটিবেল যারা েখেতন তঁােদর সকেলর
জন্য খাবােরর েজাগান িদেতন। তঁারা েকােনা িকছুরই অভাব
পড়েত িদত না। ২৮ রেথর েঘাড়া ও সওয়ারী েঘাড়াগুেলার জন্য
তঁােদর প্রেত্যেকর কােজর ভার অনুসাের তঁারা যব ও খড় িনিদর্ ষ্ট
জায়গায় আনেতন। ২৯ ঈশ্বর শেলামনেক সাগর পােরর
বালুকণার মত প্রচুর পিরমােণ জ্ঞান, িবচারবুিদ্ধ ও েবাঝবার
ক্ষমতা দান করিছেলন। ৩০ পূবর্েদেশর এবং িমশেরর সমস্ত জ্ঞানী
েলাকেদর েচেয় শেলামেনর জ্ঞান িছল েবশী। ৩১ সমস্ত েলােকর
েচেয়, এমন িক, ইষ্রাহীয় এথন এবং মােহােলর েছেল েহমন,
কল্েকাল ও দদর্ ার েচেয়ও িতিন েবশী জ্ঞানবান িছেলন। তঁার
সুনাম আেশপােশর সমস্ত জািতর মেধ্য ছিড়েয় পেড়িছল।
৩২ িতিন িতন হাজার প্রবাদ বেলিছেলন এবং এক হাজার পঁাচটা
গান রচনা কেরিছেলন। ৩৩ িতিন েলবানেনর এরস গাছ েথেক
শুরু কের েদয়ােলর গােয় জন্মােনা এেসাব গাছ পযর্ন্ত সমস্ত
গােছর বণর্না কেরেছন। িতিন জীব জন্তু, পাখী, বুেক হঁাটা প্রাণী
ও মােছরও বণর্না কেরেছন। ৩৪ পৃিথবীর েয সব রাজারা
শেলামেনর জ্ঞােনর িবষয় শুেনিছেলন তঁারা তঁার জ্ঞানপূণর্ কথা
শুনবার জন্য েলাকেদর পািঠেয় িদেতন। আর সমস্ত জািতর
েলাক তঁার কােছ আসত।

মিন্দর ৈতরীর জন্য শেলামেনর আেয়াজন।

েসােরর রাজা হীরম যখন শুনেলন েয, শেলামনেক তঁার
বাবার জায়গায় রাজপেদ অিভেষক করা হেয়েছ তখন

তঁার দাসেদর িতিন শেলামেনর কােছ পাঠােলন, কারণ দায়ূেদর
সেঙ্গ হীরেমর সব সময়ই বনু্ধেত্বর সম্পকর্  িছল। ২ শেলামন
হীরমেক বেল পাঠােলন, ৩ “আমার বাবা দায়ূেদর িবরুেদ্ধ
চারিদক েথেক যুদ্ধ হেয়িছল, তাই যতিদন সদাপ্রভু তঁার শত্রুেদর
তঁার পােয়র তলায় না আনেলন ততিদন িতিন তঁার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােম েকােনা উপাসনা ঘর ৈতরী করেত পােরন িন।
আপিন েতা এই সব কথা জােনন। ৪ িকন্তু এখন আমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু সব িদক েথেকই আমােক িবশ্রাম িদেয়েছন। এখন
আমার েকােনা শত্রু েনই এবং েকােনা দঘুর্টনাও ঘেটিন।
৫ েসইজন্য আিম আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একটা
উপাসনা ঘর ৈতরী করেত চাই। েযমন সদাপ্রভু আমার বাবা
দায়ূদেক বেলিছেলন, ‘েতামার েয েছেলেক আিম িসংহাসেন
েতামার জায়গায় বসাব েসই আমার উেদ্দেশ্য উপাসনা ঘর ৈতরী
করেব।’ ৬ কােজই আপিন হুকুম করুন যােত আমার জন্য
িলবােনান েদেশর এরস গাছ কাটা হয়। অবশ্য আমার েলােকরা
আপনার েলাকেদর সেঙ্গ থাকেব এবং আপিন েয মজিুর িঠক
কের েদেবন আিম েসই মজিুরই আপনার েলাকেদর েদব।
আপনার েতা জানা আেছ েয, গাছ কাটবার জন্য সীেদানীয়েদর
মত পাকা েলাক আমােদর মেধ্য েকউ েনই।” ৭ শেলামেনর কাছ
েথেক এই খবর েপেয় হীরম খুব খুশী হেয় বলেলন, “আজ
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সদাপ্রভুর েগৗরব েহাক, কারণ এই মহান জািতর উপের রাজত্ব
করবার জন্য দায়ূদেক িতিন এমন একিট জ্ঞানী েছেল দান
কেরেছন।” ৮ হীরম শেলামনেক এই খবর পাঠােলন, “আপনার
পাঠােনা খবর আিম েপেয়িছ। এরস ও েদবদারু কােঠর ব্যাপাের
আপনার সব ইচ্ছাই আিম পূণর্ করব। ৯ আমার েলােকরা
েসগুেলা িলবােনান েথেক নািমেয় সমুেদ্র আনেব। তারপর আিম
েসগুেলা িদেয় েভলা ৈতরী কের সমুেদ্র ভািসেয় আপনার িনিদর্ ষ্ট
করা জায়গায় পািঠেয় েদব। েসখােন তারা েসগুেলা খুেল
েফলেব আর তখন আপিন েসগুেলা িনেয় েযেত পারেবন।
আমার রাজবাড়ীর েলাকেদর জন্য খাবার েদওয়ার মাধ্যেম
আপিন আমার ইচ্ছা পূরণ করেবন।” ১০ ফেল হীরম শেলামেনর
চািহদামত সমস্ত এরস ও েদবদারু কাঠ িদেত লাগেলন, ১১ আর
শেলামন হীরমেক তঁার রাজবাড়ীর েলাকেদর খাবােরর জন্য
িতন হাজার ছেশা টন গম ও চার হাজার আটেশা িলটার খঁািট
েতল িদেলন। শেলামন বছেরর পর বছর তা িদেত থাকেলন।
১২ সদাপ্রভু তঁার প্রিতজ্ঞা অনুসাের শেলামনেক জ্ঞান িদেলন।
হীরম ও শেলামেনর মেধ্য শািন্তর সম্বন্ধ িছল এবং তঁারা দজুেন
একটা চুিক্ত করেলন। ১৩ রাজা শেলামন সমস্ত ইস্রােয়ল েথেক
িত্রশ হাজার েলাকেক কাজ করেত বাধ্য করেলন। ১৪ প্রিত মােস
পালা পালা কের তােদর মধ্য েথেক িতিন দশ হাজার েলাকেক
েলবানেন পাঠােতন। তারা একমাস েলবানেন থাকত আর দ ুমাস
থাকত িনেজর বাড়ীেত। তােদর এই কােজর েদখােশানার ভার
িছল অেদানীরােমর উপর। ১৫ শেলামেনর অধীেন িছল সত্তর
হাজার ভারবহনকারী েলাক ও পাহােড় পাথর কাটবার জন্য
আিশ হাজার েলাক। ১৬ তােদর কােজর েদখােশানা করবার জন্য
িতন হাজার িতনেশা কমর্চারী িছল। ১৭ উপাসনা ঘেরর িভিত্ত
গঁাথবার জন্য তারা রাজার আেদেশ খাদ েথেক বড় বড় দামী
পাথর েকেট তুেল আনত। ১৮ শেলামন ও হীরেমর িমিস্ত্ররা ও
িগব্লীেয়রা েসই পাথরগুেলা সুন্দর কের েকেট উপাসনা ঘরিট
ৈতরী করবার জন্য কাঠ ও পাথর ৈতরী করল।

শেলামেনর মিন্দর িনমর্াণ

িমশর েদশ েথেক ইস্রােয়লীয়েদর েবিরেয় আসার
চারেশা আিশ বছর পর সমেয় ইস্রােয়লীয়েদর উপর

শেলামেনর রাজেত্বর চতুথর্ বৎসেরর িসব মােস, অথর্াৎ িদ্বতীয়
মােস শেলামন সদাপ্রভুর ঘরিট ৈতরী করেত শুরু করেলন।
২ রাজা শেলামন সদাপ্রভুর জন্য েয ঘরিট ৈতরী কেরিছেলন তা
লম্বায় িছল ষাট হাত, চওড়ায় কুিড় হাত ও উচ্চতায় িত্রশ হাত।
৩ উপাসনা ঘেরর প্রধান কামরািটর সামেন েয বারান্দা িছল েসিট
ঘেরর চওড়ার মাপ অনুসাের কুিড় হাত লম্বা আর ঘেরর সামেন
েথেক তার চওড়া িদকটা িছল দশ হাত। ৪ ঘরটার েদয়ােলর
মেধ্য িতিন সরু জািল েদওয়া জানালা ৈতরী করেলন। ৫ আর
িতিন ঘেরর িভতেরর েদওয়ােলর চািরিদেক, মিন্দেরর ও
িভতেরর ঘেরর েদওয়ােলর চািরিদেক থাক ৈতরী করেলন এবং
চািরিদেক কামরা ৈতরী করেলন। তার মেধ্য অেনকগুেলা কামরা
িছল। ৬ নীেচর তলার কামরাগুেলা িছল পঁাচ হাত চওড়া, িদ্বতীয়
তলার কামরাগুেলা িছল ছয় হাত চওড়া এবং তৃতীয় তলার

কামরাগুেলা িছল সাত হাত চওড়া, কারণ উপাসনা ঘেরর
েদয়ােলর বাইেরর িদেকর গােয় কেয়কটা তাক ৈতরী করা
হেয়িছল। তার ফেল ঐ িতন তলা ঘর ৈতরী করবার জন্য
উপাসনা ঘেরর েদয়ােলর গােয় েকােনা কিড়কাঠ লাগাবার
দরকার হল না। ৭ খােদর েয সব পাথর েকেট িঠক মােপ ৈতরী
করা হেয়িছল েকবল েসগুেলাই এেন উপাসনা ঘরটা ৈতরীর
কােজ ব্যবহার করা হল। উপাসনা ঘরিট ৈতরী করবার সময়
েসখােন েকােনা হাতুিড়, কুড়াল িকম্বা অন্য েকােনা েলাহার
যন্ত্রপািতর আওয়াজ েশানা েগল না। ৮ নীেচর তলায় ঢুকবার
পথ িছল উপাসনা ঘেরর দিক্ষণ িদেক; েসখান েথেক একটা
িসঁিড় েদাতলা এবং তার পের িতন তলায় উেঠ েগেছ। ৯ এইভােব
িতিন উপাসনা ঘরটা ৈতরী কেরিছেলন এবং তা েশষও
কেরিছেলন। িতিন এরস কােঠর পাঠাতন ও কিড়কাঠ িদেয় তার
ছাদও বািনেয়িছেলন। ১০ উপাসনা ঘেরর চািরিদেক পঁাচ হাত
কের উঁচু ঘেরর তাক করেলন, তা এরস কােঠর মাধ্যেম ঘেরর
সেঙ্গ যুক্ত িছল। ১১ শেলামেনর কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য বলা
হল, ১২ “তুিম যিদ আমার িনেদর্শ মত চল, আমার সব িনয়ম
পালন কর এবং আমার সমস্ত আেদেশর বাধ্য হও তাহেল েয
উপাসনা ঘরিট তুিম ৈতরী করছ তার িবষেয় আিম েতামার বাবা
দায়ূেদর কােছ যা প্রিতজ্ঞা কেরিছ তা আিম েতামার মধ্য িদেয়
পূণর্ করব। ১৩ আিম ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য বাস করব এবং
আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর আিম ত্যাগ করব না।” ১৪ শেলামন
উপাসনা ঘরিট ৈতরী কের এইভােব েশষ করেলন। ১৫ েমেঝ
েথেক ছাদ পযর্ন্ত এরস কােঠর পাঠাতন িদেয় িতিন েদয়ােলর
িভতেরর িদকটা েঢেক িদেলন এবং েমেঝটা েঢেক িদেলন
েদবদারু কােঠর পাঠাতন িদেয়। ১৬ উপাসনা ঘেরর মেধ্য
মহাপিবত্র স্থান নােম একটা িভতেরর কামরা ৈতরী করবার জন্য
িতিন উপাসনা ঘেরর িপছেনর অংেশর কুিড় হাত জায়গা েমেঝ
েথেক ছাদ পযর্ন্ত এরস কােঠর পাঠাতন িদেয় আলাদা কের
িনেলন। ১৭ মহাপিবত্র স্থােনর সামেন প্রধান বড় কামরািট িছল
চিল্লশ হাত লম্বা। ১৮ উপাসনা ঘেরর মেধ্যকার এরস কােঠর
উপের লতােনা গােছর ফল ও েফঁাটা ফুল েখাদাই করা হল। সব
িকছু এরস কােঠর িছল, েকােনা পাথর েদখা যািচ্ছল না।
১৯ উপাসনা ঘেরর মেধ্য সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট বসাবার জন্য
শেলামন এইভােব মহাপিবত্র স্থানটা ৈতরী করেলন। ২০ েসই
স্থানটা িছল কুিড় হাত লম্বা, কুিড় হাত চওড়া ও কুিড় হাত উঁচু।
খঁািট েসানা িদেয় িতিন তার িভতরটা মুিড়েয় িদেলন এবং
েবদীটাও িতিন এরস কাঠ িদেয় েঢেক িদেলন। ২১ উপাসনা
ঘেরর প্রধান কামরার েদয়াল িতিন খঁািট েসানা িদেয় েঢেক
িদেলন এবং মহাপিবত্র স্থােনর সামেন েসানার িশকল লািগেয়
িদেলন। েসই মহাপিবত্র স্থােনর েদয়ালও িতিন েসানা িদেয় েঢেক
িদেলন। ২২ উপাসনা ঘেরর িভতেরর সমস্ত জায়গাটা িতিন
এইভােব েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন, েয পযর্ন্ত না সমস্ত ঘর
েশষ হেলা। মহাপিবত্র স্থােনর েবদীও িতিন েসানা িদেয় মুিড়েয়
িদেয়িছেলন। ২৩ িতিন মহাপিবত্র জায়গার মেধ্য িজতকােঠর দিুট
করূব ৈতরী করেলন, যার উচ্চতা দশ হাত। ২৪ এক করূেবর
একিট ডানা পঁাচ হাত ও অন্য ডানা পঁাচ হাত িছল; একিট ডানার
েশষভাগ েথেক অন্য ডানার েশষ ভাগ পযর্ন্ত দশ হাত হল।
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২৫ আর িদ্বতীয় করূবও দশ হাত িছল; দিুট করূেবর পিরমাণ ও
আকার সমান িছল। ২৬ প্রথম ও িদ্বতীয় দিুট করূবই দশ হাত উঁচু
িছল। ২৭ মহাপিবত্র স্থােন িতিন েসই করূব দিুট ডানা েমেল
েদওয়া অবস্থায় রাখেলন। একিট করূেবর ডানা এক েদয়াল ও
অন্য করূবিটর ডানা অন্য েদয়াল ছঁুেয় থাকল আর ঘেরর
মাঝখােন তােদর অন্য ডানা দিুট একিট অন্যিটর আগা ছঁুেয়
থাকল। ২৮ িতিন করূব দিুটেক েসানা িদেয় মুিড়েয় িদেলন।
২৯ উপাসনা ঘেরর দইুিট কামরার সমস্ত েদয়ােল করূব, েখজরু
গাছ এবং েফঁাটা ফুল েখাদাই করা িছল। ৩০ কামরা দিুটর
েমেঝও িতিন েসানা িদেয় েঢেক িদেলন। ৩১ মহাপিবত্র স্থােনর
দরজাটা িতিন িজতকাঠ িদেয় ৈতরী করেলন। েসই দরজার
কাঠােমার পঁাচটা েকাণা িছল। ৩২ দরজার দইু পাল্লােত িতিন
করূব, েখজরু গাছ ও েফঁাটা ফুল েখাদাই কের েসানা িদেয়
মুিড়েয় িদেলন এবং েসই করূব ও েখজরু গােছর উপরকার
েসানা িপিটেয় েসগুেলার আকার িদেলন। ৩৩ প্রধান কামরার
দরজার জন্য িতিন িজতকাঠ িদেয় একটা চারেকাণা কাঠােমা
ৈতরী করেলন ৩৪ এবং েদবদারু কাঠ িদেয় দরজার দিুট পাল্লা
ৈতরী করেলন; প্রেত্যকটা পাল্লা কব্জা লাগােনা ৈতরী করা হল।
তােত পাল্লাগুেলা ভঁাজ করা েযত। ৩৫ েসই পাল্লাগুেলার উপর
িতিন করূব, েখজরু গাছ ও েফঁাটা ফুল েখাদাই কের েসানার
পাত িদেয় মুিড়েয় িদেলন। ৩৬ সুন্দর কের কাটা িতন সাির পাথর
ও এরস গােছর এক সাির েমাটা কাঠ িদেয় িতিন িভতেরর
উঠােনর চারপােশর েদয়াল ৈতরী করেলন। ৩৭ চতুথর্ বছেরর
িসব মােস সদাপ্রভুর ঘেরর িভিত্ত গঁাথা হেয়িছল। ৩৮ পিরকল্পনা
অনুসাের উপাসনা ঘরিটর সমস্ত কাজ এগােরা বছেরর বূল
মােস, অথর্াৎ অষ্টম মােস েশষ হেয়িছল। এই উপাসনা ঘরিট
ৈতরী করেত শেলামন সাত বছর িনেয়িছল।

শেলামেনর পাকা বািড় ৈতরী।

শেলামন িনেজর রাজবাড়ীটা ৈতরী করেত েতেরা বছর
িনেয়িছেলন এবং িতিন তার বািড় ৈতরী করা েশষ

করেলন। ২ িতিন েলবানেনর বেনর রাজবািড়িট ৈতরী
কেরিছেলন। এই ঘরটা একেশা হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও
িত্রশ হাত উঁচু িছল। এরস কােঠর চার সাির থােমর উপর এরস
কােঠর েছঁেট েনওয়া কিড়কাঠগুিল বসােনা িছল। ৩ থােমর উপর
বসােনা কিড়কাঠগুিলর উপের এরস কাঠ িদেয় ছাদ েদওয়া হল;
এক এক সািরেত পেনেরাটা কের পঁয়তািল্লশটা কিড়কাঠ িছল।
৪ ঘেরর চারপােশর েদয়ােল মুেখামুিখ িতন সাির জানলা েদওয়া
হল। ৫ সমস্ত দরজা ও থামগুেলা িছল চার েকাণা কিড়কােঠর;
জানলাগুেলা িতন সািরেত মুেখামুিখ কের ৈতরী করা হেয়িছল।
৬ েসখােন একিট স্তম্ভেশ্রণী িছল েযিট লম্বায় পঞ্চাশ হাত আর
চওড়ায় িত্রশ হাত। তার সামেন িছল একটা ছাদ েদওয়া বারান্দা,
আর েসই ছাদ কতগুেলা থােমর উপর বসােনা িছল।
৭ িসংহাসেনর বড় ঘের িতিন িবচার করেবন, িবচার করবার
জন্য এই ঘরটা ৈতরী করা হল। ঘেরর েদয়াল নীচ েথেক উপর
পযর্ন্ত িতিন এরস কাঠ িদেয় েঢেক িদেলন। ৮ েয ঘের িতিন বাস
করেবন েসটা িবচােরর ঘেরর িপছেন একই রকম ৈতরী করেলন।

ফেরৗেণর েয েমেয়েক িতিন িবেয় কেরিছেলন তঁার জন্য েসই
রকম কেরই আর একটা ঘর ৈতরী করেলন। ৯ রাজবাড়ীর বড়
উঠান এবং সমস্ত দালানগুেলার িভিত্ত েথেক ওপর পযর্ন্ত সবই
িঠক মােপ কাটা দামী পাথর িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল। েসই
পাথরগুেলা করাত িদেয় সমান কের েকেট েনওয়া হেয়িছল।
১০ দালানগুেলার িভিত্ত গঁাথা হেয়িছল বড় বড় দামী পাথর িদেয়।
েসগুেলার েকােনা েকােনাটা িছল দশ হাত আবার েকােনা
েকােনাটা আট হাত। ১১ িভিত্তর পাথরগুেলার উপর িছল িঠক
মােপ কাটা দামী পাথর ও এরস কাঠ। ১২ বারান্দা সুদ্ধ সদাপ্রভুর
ঘেরর িভতেরর উঠােনর মতই রাজবাড়ীর বড় উঠােনর
চারপােশর েদয়াল সুন্দর কের কাটা িতন সাির পাথর ও এরস
গােছর এক সাির েমাটা কাঠ িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল।

উপাসনা ঘেরর আসবাবপেত্রর বণর্না।

১৩ রাজা শেলামন েসাের েলাক পািঠেয় হীরমেক আনােলন।
১৪ িতিন নপ্তািল েগাষ্ঠীর িবধবার পুত্র এবং তঁার বাবা িছেলন
েসােরর েলাক। হীরম েব্রােঞ্জর কািরগর িছেলন। হীরম েব্রােঞ্জর
সমস্ত রকম কাজ জানেতন এবং েসই কােজ িতিন খুব পাকা
িছেলন। িতিন রাজা শেলামেনর কােছ আসেলন এবং তঁােক েয
সব কাজ েদওয়া হল তা করেলন। ১৫ হীরম েব্রােঞ্জর দিুট থাম
ৈতরী করেলন। তার প্রেত্যকটা লম্বায় িছল আঠােরা হাত আর
পিরিধেত বােরা হাত। ১৬ েসই দিুট থােমর উপের েদবার জন্য
িতিন েব্রাঞ্জ ছঁােচ েফেল দিুট মাথা ৈতরী করেলন। মাথা দিুটর
প্রেত্যকটা পঁাচ হাত কের উঁচু িছল। ১৭ স্তেম্ভর উপের অবিস্থত েস
মাথার জন্য জািল কােজর জাল ও িশকেলর কােজর পাকান
দিড় িছল; এক মাথার জন্য সাতটা, অন্য মাথার জন্যও সাতটা।
১৮ পাকােনা সাতটা িশকল আর দইু সাির েব্রােঞ্জর ডািলম ফল
ৈতরী করেলন। ১৯ থােমর উপরকার মাথা দিুটর উপেরর চার
হাত িছল িলিল ফুেলর আকােরর। ২০ মাথার নীেচর অংশটা
েগালাকার িছল। েসই েগালাকার অংেশর চারপােশ িশকলগুেলা
লাগােনা িছল। প্রেত্যকিট মাথার চারপােশ িশকেলর সেঙ্গ সাির
সাির কের দেুশা ডািলম ফল লাগােনা িছল। ২১ হীরম েসই দইুিট
েব্রােঞ্জর থাম উপাসনা ঘেরর বারান্দায় স্থাপন করেলন। ডান
িদেক েযটা রাখেলন তার নাম েদওয়া হল যাখীন যার মােন
“িযিন স্থাপন কেরন” এবং বাম িদেক েযটা রাখেলন তার নাম
েদওয়া হল েবায়স যার মােন “তঁার মেধ্যই শিক্ত”। ২২ িলিল
ফুেলর আকােরর েব্রােঞ্জর মাথা দিুট েসই থাম দিুটর উপের
বসােনা িছল। এইভােব েসই থাম ৈতরীর কাজ েশষ করা হল।
২৩ তারপর হীরম েব্রােঞ্জর ছঁােচ েঢেল জল রাখবার জন্য একটা
েগাল িবরাট পাত্র ৈতরী করেলন। পাত্রটার এক িদক েথেক
েসাজাসুিজ অন্য িদেকর মাপ িছল দশ হাত, গভীরতা পঁাচ হাত
এবং েবেড়র চারপােশর মাপ িত্রশ হাত। ২৪ পাত্রটার মুেখর
বাইেরর িকনারার নীেচ প্রিত হাত জায়গায় দশটা কের দইু সাির
িপতেলর হাতল লাগােনা িছল। িবরাটাকায় পাত্রিট ৈতরী করার
সময়ই এগুিল লাগােনা হয়। ২৫ পাত্রটা বােরাটা েব্রােঞ্জর গরুর
িপেঠর উপর বসােনা িছল। েসগুেলার িতনটা উত্তরমুখী, িতনটা
পিশ্চমমুখী, িতনটা দিক্ষণমুখী ও িতনটা পূবর্মূখী িছল এবং
তােদর িপছনগুেলা িছল িভতেরর িদেক। ২৬ পাত্রটা িছল চার
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আঙ্গলু পুরু। তার মুখটা একটা বািটর মুেখর মত িছল এবং
িলিল ফুেলর পাপিড়র মত িছল। তােত চুয়ািল্লশ হাজার িলটার
জল ধরত। ২৭ হীরম েব্রােঞ্জর দশটা েবিদর মত িজিনস ৈতরী
করেলন। েসগুেলার প্রেত্যকটা চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও
িতন হাত উঁচু িছল। ২৮ েবিদর চারপােশর েব্রােঞ্জর পাত
কাঠােমার মেধ্য বসােনা িছল। ২৯ েসই পাতগুেলার উপের িসংহ,
গরু ও করূেবর মূিতর্  িছল এবং উপেরর কাঠােমার সেঙ্গ লাগােনা
একটা গামলা বসাবার আসন িছল, িসংহ ও গরুর নীেচ ফুেলর
মত নক্শা করা িছল। ৩০ প্রেত্যকটা েবিদেত েব্রােঞ্জর চক্র সুদ্ধ
েব্রােঞ্জর চারটা চাকা িছল। গামলা বসাবার জন্য চার েকাণায়
েব্রােঞ্জর চারটা অবলম্বন িছল। েসগুেলােতও ফুেলর মত নকশা
করা িছল। ৩১ গামলা বসাবার আসেনর মেধ্য একটা েগালাকার
ফঁাকা জায়গা িছল। েসই ফঁাকা জায়গাটার এক িদক েথেক
েসাজাসুিজ অন্য িদেকর মাপ হল েদড় হাত। েসই ফঁাকা
জায়গার চারিদেক েখাদাই করা কারুকাজ িছল। গামলাটা েসই
ফঁাকা জায়গার মেধ্য বসােনা হেল পর আসন েথেক গামলাটার
উচ্চতা হল এক হাত। বােক্সর পাতগুেলা েগাল িছল না, েচৗেকা
িছল। ৩২ পাতগুেলার নীেচ চারটা চাকা িছল আর চাকার
অক্ষদন্ডগুেলা বােক্সর সেঙ্গ লাগােনা িছল। প্রেত্যকটা চাকা েদড়
হাত উঁচু িছল। ৩৩ চাকাগুেলা রেথর চাকার মত িছল; অক্ষদন্ড,
চাকার েবড়, িশক ও মেধ্যর নািভ সবই ছঁােচ ঢালাই করা ধাতু
িছল। ৩৪ প্রেত্যকটা বােক্সর চার েকাণায় চারটা অবলম্বন
লাগােনা িছল। ৩৫ েবিদর উপের িপতল িদেয় ৈতরী আধ হাত উঁচু
একটা েগালাকার িজিনস িছল। এই েগালাকার িজিনসটা েবিদর
সেঙ্গই ৈতরী করা হেয়িছল। ৩৬ েসই েগালাকার িজিনেসর
বাইেরর িদেক ভােগ ভােগ করূব, িসংহ ও েখজরু গাছ েখাদাই
করা হেয়িছল। প্রিতিট ভােগর ফঁােক অবলম্বন িছল, আর েসই
অবলম্বেনর উপের ৈতরী করা িছল ফুেলর মত নক্শা।
৩৭ এইভােবই িতিন দশটা েবিদ ৈতরী করেলন। েসগুেলা একই
ছঁােচ ঢালা হেয়িছল এবং আয়তন ও আকাের একই রকম িছল।
৩৮ িতিন প্রেত্যকটা েবিদর জন্য একটা কের েব্রােঞ্জর দশটা
গামলা ৈতরী করেলন। প্রেত্যকটা গামলার েবড় িছল চার হাত
এবং তােত চিল্লশ বাৎ আনুমািনক আটেশা আিশ িলটার জল
ধরত। ঐ দশিট েবিদর মেধ্য এক একিট েবিদর ওপের এক
একিট গামলা থাকত। ৩৯ িতিন উপাসনা ঘেরর দিক্ষণ িদেক
পঁাচটা এবং উত্তর িদেক পঁাচটা বাক্স রাখেলন; আর দিক্ষণ পূবর্
েকাণায় রাখেলন েসই িবরাট পাত্রটা। ৪০ এছাড়া িতিন অন্যান্য
পাত্র, বড় হাতা ও বািট ৈতরী করেলন। এইভােব রাজা
শেলামেনর জন্য হীরম সদাপ্রভুর ঘেরর েয েয কাজ আরম্ভ
কেরিছেলন তা েশষ করেলন। েসগুেলা হল: ৪১ দেুটা থাম,
থােমর উপরকার েগালাকার দেুটা বািটর মেতা িজিনস িছল,
েসই বািটর উপরটা সাজাবার জন্য দইু সাির কারুকাজ করা
জািলর ঢাকনা িছল; ৪২ েসই জািলকােযর্্যর জন্য চারেশা ডািলম
থােমর উপরকার বািটর েগালাকার অংশটা সাজাবার জন্য
প্রেত্যক সাির জািলকােযর্্যর জন্য দইু সাির ডািলম; ৪৩ দশটা
েবিদ ও েবিদর ওপের দশটা গামলা; ৪৪ িবরাট পাত্র ও তার
নীেচর বােরাটা গরু ৈতরী করিছেলন; ৪৫ পাত্র, বড় হাতা ও বািট।
হীরম েয সব িজিনস রাজা শেলামেনর িনেদর্ েশ সদাপ্রভুর ঘেরর

জন্য ৈতরী কেরিছেলন েসগুেলা িছল চক্চেক িপতেলর।
৪৬ যদর্ েনর সমভূিমেত সুেক্কাৎ ও সত্তর্ েনর মাঝামািঝ এক
জায়গায় রাজা এই সব িজিনস মািটর ছঁােচ েফেল ৈতরী
কিরেয়িছেলন। ৪৭ িজিনসগুেলার সংখ্যা এত েবশী িছল েয,
শেলামন েসগুেলা ওজন কেরনিন কারণ তার ওজন েবিশ ভারী
িছল; েসইজন্য িপতেলর পিরমাণ জানা যায় িন। ৪৮ সদাপ্রভুর
ঘেরর েয সব িজিনসপত্র শেলামন ৈতরী কিরেয়িছেলন েসগুেলা
হল: েসানার েবদী, দশর্ন রুিট রাখবার েটিবল; ৪৯ খঁািট েসানার
বািতদান েসগুেলা িছল মহাপিবত্র স্থােনর সামেন, ডােন পঁাচটা ও
বঁােয় পঁাচটা; েসানার ফুল, বািত এবং িচম্টা; ৫০ খঁািট েসানার
েপয়ালা, সলেত পিরষ্কার করবার িচমটা, বািট, চামচ ও আগুন
রাখবার পাত্র; িভতেরর কামরার, অথর্াৎ মহাপিবত্র স্থােনর
দরজার জন্য এবং উপাসনা ঘেরর প্রধান কামরার দরজার জন্য
েসানার কবজা। ৫১ এইভােব রাজা শেলামন সদাপ্রভুর ঘেরর
সমস্ত কাজ েশষ করেলন। তারপর িতিন তঁার বাবা দায়ূদ েয সব
িজিনস সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা কের েরেখিছেলন েসগুেলা
িনেয় আসেলন। েসগুেলা িছল েসানা, রূপা এবং িবিভন্ন পাত্র।
েসগুেলা িতিন সদাপ্রভুর ঘেরর ধনভান্ডাের েরেখ িদেলন।

মিন্দর প্রিতষ্ঠা।

তখন রাজা শেলামন দায়ূদ শহর, অথর্াৎ িসেয়ান েথেক
সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট িনেয় আসবার জন্য

ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা, েগাষ্ঠী সদর্ ারেদর ও ইস্রােয়লীয় বংেশর
প্রধান েলাকেদর িযরূশােলেম তঁার কােছ উপিস্থত করেলন।
২ তােত এথানীম মােস, অথর্াৎ সপ্তম মােস পেবর্র সমেয়
ইস্রােয়েলর ঐ সমস্ত েলাক রাজা শেলামেনর কােছ জেড়া
হেলন। ৩ ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রাচীেনরা উপিস্থত হেল পর
যাজকরা িসন্দকুিট তুেল িনেলন। ৪ তঁারা এবং েলবীেয়রা
সদাপ্রভুর িসন্দকু, িমলন তঁাবু এবং সমস্ত পিবত্র পাত্র বেয় িনেয়
আসেলন। ৫ রাজা শেলামন ও তঁার কােছ জেড়া হওয়া সমস্ত
ইস্রােয়লীেয়রা িসন্দকুিটর সামেন এত েভড়া ও গরু উৎসগর্
করেলন েয, েসগুেলার সংখ্যা েগানা েগল না। ৬ তারপর
যাজেকরা সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট িনিদর্ ষ্ট জায়গায়, উপাসনা
ঘেরর িভতেরর কামরায়, অথর্াৎ মহাপিবত্র স্থােন করূবেদর
ডানার নীেচ িনেয় রাখেলন। ৭ তােত করূবেদর েমেল েদওয়া
ডানায় িসন্দকু ও তা বহন করবার ডাণ্ডাগুেলা ঢাকা পড়ল।
৮ এই ডাণ্ডাগুেলা এত লম্বা িছল েয, েসগুেলার মাথা িভতেরর
কামরার সামেনর প্রধান কামরা, অথর্াৎ পিবত্র স্থান েথেক েদখা
েযত, িকন্তু পিবত্র স্থােনর বাইের েথেক েদখা েযত না। েসগুেলা
আজও েসখােন রেয়েছ। ৯ ইস্রােয়লীেয়রা িমশর েদশ েথেক েবর
হেয় আসবার পর সদাপ্রভু েহােরব পাহােড় তােদর জন্য যখন
ব্যবস্থা স্থাপন কেরিছেলন তখন েমািশ িসন্দেুকর মেধ্য েয
পাথেরর ফলক দিুট েরেখিছেলন েসই দিুট ছাড়া আর িকছুই
তার মেধ্য িছল না। ১০ পিবত্র স্থান েথেক যাজেকরা েবর হেয়
আসবার পেরই সদাপ্রভুর ঘেরর িভতরটা েমেঘ ভের েগল।
১১ েসই েমেঘর জন্য যাজেকরা েসবা কাজ করেত পারেলন না,
কারণ সদাপ্রভুর মিহমায় তঁার ঘরটা পিরপূণর্ হেয় িগেয়িছল।

প্রথম রাজাবিল। ৭:২৭ ২৫০ প্রথম রাজাবিল। ৮:১১



১২ তখন শেলামন বলেলন, “সদাপ্রভু, তুিম বেলিছেল তুিম ঘন
অন্ধকাের বাস করেব। ১৩ িকন্তু আিম এখন েতামার জন্য একটা
উঁচু বাসস্থান ৈতরী কেরিছ; এটা হেব েতামার িচরকােলর
বাসস্থান।” ১৪ এই বেল রাজা জেড়া হওয়া সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর
িদেক ঘুের তােদর আশীবর্াদ করেলন। তখন েলােকরা দঁািড়েয়
িছল। ১৫ তারপর িতিন বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েগৗরব েহাক। িতিন আমার বাবা দায়ূেদর কােছ িনেজর মুেখ যা
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন তা িনেজই পূণর্ করেলন। িতিন বেলিছেলন,
১৬ ‘আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক েবর কের
আনবার পর আিম ইস্রােয়লীয়েদর েকােনা েগাষ্ঠীর শহর েবেছ
িনই িন েযখােন িনেজেক প্রকাশ করবার জন্য বাসস্থান িহসােব
একটা ঘর ৈতরী করা যায়। িকন্তু আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর
শাসন করবার জন্য আিম দায়ূদেক েবেছ িনেয়িছ।’
১৭ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম একটা ঘর ৈতরী করবার
ইচ্ছা আমার বাবা দায়ূেদর অন্তের িছল। ১৮ িকন্তু সদাপ্রভু
আমার বাবা দায়ূদেক বেলিছেলন, ‘আমার নােমর একটা ঘর
ৈতরী করবার ইচ্ছা েয েতামার অন্তের আেছ তা ভাল। ১৯ তেব
ঘরিট তুিম ৈতরী করেব না, করেব েতামার েছেল, েয েতামার
িনেজর সন্তান। েসই আমার জন্য েসই ঘর ৈতরী করেব।’
২০ সদাপ্রভু তঁার প্রিতজ্ঞা রক্ষা কেরেছন। আমার বাবা েয পেদ
িছেলন আিম েসই পদ েপেয়িছ। সদাপ্রভুর প্রিতজ্ঞা অনুসাের
আিম ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বেসিছ এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােমর জন্য আিম এই ঘরিট ৈতরী কেরিছ। ২১ আিম
েসখােন েসই িনয়ম িসন্দকুিট রাখবার জায়গা িঠক কেরিছ যার
মেধ্য রেয়েছ সদাপ্রভুর েদওয়া ব্যবস্থা, যা িতিন িমশর েথেক
আমােদর পূবর্পুরুষেদর েবর কের আনবার পর তঁােদর জন্য
স্থাপন কেরিছেলন।” ২২ তারপর শেলামন েসখােন জেড়া হওয়া
ইস্রােয়লীয়েদর সামেন সদাপ্রভুর েবদীর কােছ দঁািড়েয় স্বেগর্র
িদেক হাত তুলেলন। ২৩ িতিন বলেলন, “েহ সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, উপের স্বেগর্ িকম্বা নীেচ পৃিথবীেত েতামার মত ঈশ্বর আর
েকউ েনই। েতামার েয দােসরা মেন প্রােণ েতামার পেথ চেল তুিম
তােদর পেক্ষ েতামার অটল ভালবাসার ব্যবস্থা রক্ষা কের থাক।
২৪ েতামার দাস আমার বাবা দায়ূেদর কােছ তুিম েয প্রিতজ্ঞা
কেরিছেল তা তুিম রক্ষা কেরছ। তুিম মুেখ যা বেলছ কােজও তা
কেরছ, আর আজেক আমরা তা েদখেত পািচ্ছ। ২৫ এখন েহ
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু, েতামার দাস আমার বাবা দায়ূেদর
কােছ তুিম েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেল তা রক্ষা কর। তুিম বেলিছেল
যিদ েকবলমাত্র আমার সামেন তুিম েযমন চেলছ েতমিন েতামার
বংশধেররা আমার সামেন চলবার জন্য িনেজর িনেজর পেথ
সেচতন থােক; ২৬ তেব এখন, েহ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েয প্রিতজ্ঞা
তুিম েতামার দাস আমার বাবা দায়ূেদর কােছ কেরিছেল তা
সফল েহাক। ২৭ িকন্তু সিত্যই িক ঈশ্বর পৃিথবীেত বাস করেবন?
মহাকােশ, এমন িক, মহাকােশর সমস্ত জায়গা জেুড়ও যখন
েতামার জায়গা কম হয় তখন আমার ৈতরী এই ঘের িক েতামার
জায়গা হেব? ২৮ তবুও েহ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, েতামার দােসর
প্রাথর্না ও অনুেরােধ তুিম কান দাও। েতামার দাস আজ েতামার
কােছ কাকুিত িমনিত ও প্রাথর্না করেছ তা তুিম েশান। ২৯ েয
জায়গার িবষয় তুিম বেলছ, ‘এই জায়গায় আমার বাসস্থান

হেব,’ েসই জায়গার িদেক, অথর্াৎ এই উপাসনা ঘেরর িদেক
েতামার েচাখ িদনরাত েখালা থাকুক; আর এই জায়গার িদেক
িফের েতামার দাস যখন প্রাথর্না করেব তখন তুিম তা শুেনা।
৩০ এই জায়গার িদেক িফের েতামার দাস ও েতামার েলাক
ইস্রােয়লীেয়রা যখন অনুেরাধ করেব তখন তােত তুিম কান
িদেয়া। েতামার বাসস্থান স্বগর্ েথেক তা তুিম শুেনা এবং তােদর
ক্ষমা েকােরা। ৩১ েকােনা েলাকেক প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ পাপ
করেল তার িনেজর উপর অিভশাপ েডেক আনবার জন্য যিদ
তােক শপথ করেত বাধ্য করা হয় এবং েস িগেয় েতামার এই
ঘেরর েবদীর সামেন েসই শপথ কের, ৩২ তেব তুিম স্বগর্ েথেক
েসই কথা শুেনা এবং সাড়া দাও। তখন েতামার দাসেদর তুিম
িবচার কের েদাষীর কােজর ফল তার মাথায় চািপেয় িদেয় তােক
েদাষী বেল প্রমাণ েকােরা আর ধািমর্কেক তার কাজ অনুসাের
ফল িদেয় তােক ধািমর্ক বেল প্রমাণ েকােরা। ৩৩ েতামার িবরুেদ্ধ
পাপ করবার দরুন যখন েতামার েলাক ইস্রােয়লীেয়রা শত্রুর
কােছ েহের িগেয় যিদ আবার েতামার কােছ িফের আেস এবং
এই উপাসনা ঘের েতামার নাম স্বীকার কের েতামার কােছ
প্রাথর্না ও অনুেরাধ করেব, ৩৪ তখন স্বগর্ েথেক তুিম তা শুেনা
এবং িনেজর েলাক ইস্রােয়লীয়েদর পাপ ক্ষমা কের েয েদশ তুিম
তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়ছ েসখােন আবার তােদর িফিরেয়
িনেয় এেসা। ৩৫ েতামার িবরুেদ্ধ েতামার েলাকেদর পাপ করবার
দরুন যখন আকাশ বন্ধ হেয় বৃিষ্ট পড়েব না, তখন তারা যিদ এই
জায়গার িদেক িফের েতামার েগৗরব কের ও েতামার কােছ
প্রাথর্না কের এবং েতামার কাছ েথেক কষ্ট েপেয় পাপ েথেক
েফের, ৩৬ তেব তুিম স্বগর্ েথেক তা শুেনা এবং েতামার দাসেদর,
অথর্াৎ েতামার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর পাপ ক্ষমা কের িদেয়া।
জীবেন িঠক ভােব সৎ পেথ চলেত তােদর িশক্ষা িদেয়া এবং
সম্পিত্ত িহসােব েয েদশ তুিম তােদর িদেয়ছ েসই েদেশর উপর
বৃিষ্ট িদেয়া। ৩৭ যিদ েদেশ দিূভর্ ক্ষ িকম্বা মহামারী েদখা েদয়, যিদ
ফসল শুিকেয় যাওয়া েরাগ িকম্বা ছাতাপড়া েরাগ হয়, যিদ
ফসেল শঁুয়ােপাকা বা পঙ্গপাল লােগ, যিদ শত্রু তােদর েকােনা
শহর েঘরাও কের, েয েকােনা রকম মহামারী িকম্বা েরাগ েদখা
িদক না েকন, ৩৮ তখন যিদ েতামার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর েকউ
অনুতপ্ত হেয় মেনর কেষ্ট এই উপাসনা ঘেরর িদেক হাত বািড়েয়
েকােনা প্রাথর্না বা অনুেরাধ কের, ৩৯ তেব েতামার বাসস্থান স্বগর্
েথেক তুিম তা শুেনা। তুিম তােক ক্ষমা েকােরা ও সাড়া িদও; তার
সব কাজ অনুসাের িবচার েকােরা, কারণ তুিম েতা তার হৃদেয়র
অবস্থা জান, েকবল তুিমই সমস্ত মানুেষর হৃদয় জান। ৪০ তুিম
এটাই েকােরা যােত আমােদর পূবর্পুরুষেদর তুিম েয েদশ িদেয়ছ
েসখােন সারা জীবন েতামার েলােকরা েতামােক ভয় কের চেল।
৪১ এছাড়া েতামার েলাক ইস্রােয়লীয় নয় এমন েকােনা িবেদশী
েতামার মহান নাম এবং েতামার শিক্তশালী হাত ৪২ ও বািড়েয়
েদওয়া হােতর কথা শুেন েতামার উপাসনার জন্য যখন দরূ েদশ
েথেক এেস এই উপাসনা ঘেরর িদেক িফের প্রাথর্না করেব,
৪৩ তখন েতামার বাসস্থান স্বগর্ েথেক তুিম তা শুেনা। েস যা চায়
তার জন্য তা েকােরা েযন পৃিথবীর সমস্ত েলাক েতামােক জানেত
পাের এবং েতামার িনেজর েলাক ইস্রােয়লীয়েদর মত তারাও
েতামােক ভয় করেত পাের আর জানেত পাের েয, আমার ৈতরী

প্রথম রাজাবিল। ৮:১২ ২৫১ প্রথম রাজাবিল। ৮:৪৩



৯

এই ঘর েতামারই ঘর। ৪৪ তুিম যখন েতামার েলাকেদর তােদর
শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠােব তখন তারা েযখােনই
থাকুক না েকন েসখান েথেক যিদ েতামার েবেছ েনওয়া এই
শহেরর িদেক ও েতামার জন্য আমার ৈতরী এই ঘেরর িদেক
িফের প্রাথর্না কের, ৪৫ তেব স্বগর্ েথেক তুিম তােদর প্রাথর্না ও
অনুেরাধ শুেনা এবং তােদর িবষেয় সাহায্য কর। ৪৬ তারা যখন
েতামার িবরুেদ্ধ পাপ করেব অবশ্য পাপ কের না এমন েলাক
েনই আর তুিম তােদর উপর অসন্তুষ্ট হেয় শত্রুর হােত তােদর
তুেল েদেব ও শত্রুরা তােদর বন্দী কের কােছ বা দেূর তােদর
িনেজেদর েদেশ িনেয় যােব, ৪৭ তখন বন্দী হেয় থাকা েসই েদেশ
যিদ তারা মন েফরায় এবং অনুতপ্ত হেয় েতামােক অনুেরাধ কের
বেল, ‘আমরা পাপ কেরিছ, অন্যায় কেরিছ এবং মন্দভােব
চেলিছ,’ তেব তুিম তােদর প্রাথর্না শুেনা। ৪৮ ঐ েদেশ যিদ তারা
মেন প্রােণ েতামার িদেক েফের এবং তােদর পূবর্পুরুষেদর েয
েদশ তুিম িদেয়ছ েসই েদেশর িদেক, েতামার েবেছ েনওয়া
শহেরর িদেক, েতামার জন্য আমার ৈতরী এই ঘেরর িদেক িফের
েতামার কােছ প্রাথর্না কের, ৪৯ তেব তুিম েতামার বাসস্থান স্বগর্
েথেক তােদর প্রাথর্না ও অনুেরাধ শুেনা এবং তােদর িবষেয়
সাহায্য কর। ৫০ আর েতামার েয েলােকরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ
কেরেছ েসই েলাকেদর তুিম ক্ষমা েকােরা এবং েতামার িবরুেদ্ধ
করা তােদর সমস্ত েদাষও ক্ষমা কেরা। তােদর যারা বন্দী কের
িনেয় েগেছ েসই েলাকেদর মন এমন কেরা যােত তারা তােদর
প্রিত দয়া কের; ৫১ কারণ ইস্রােয়লীেয়রা েতা েতামারই েলাক,
েতামারই সম্পিত্ত যােদর তুিম িমশর েথেক উদ্ধার কের এেনছ,
েলাহা গলােনা চুল্লীর িভতর েথেক েবর কের এেনছ। ৫২ েতামার
দােসর ও েতামার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর অনুেরােধর প্রিত তুিম
মেনােযাগ িদেয়া, আর যখন তারা েতামােক ডাকেব তখন তুিম
তােদর কথা শুেনা। ৫৩ েহ প্রভু সদাপ্রভু, আমােদর পূবর্পুরুষেদর
িমশর েথেক েবর কের আনবার সময় েতামার দাস েমািশর মধ্য
িদেয় েতামার েঘাষণা অনুসাের েতামার িনেজর সম্পিত্ত হবার
জন্য জগেতর সমস্ত জািতর মধ্য েথেক তুিম ইস্রােয়লীয়েদর
আলাদা কের িনেয়ছ।” ৫৪ সদাপ্রভুর কােছ এই সব প্রাথর্না ও
িমনিত েশষ করবার পর শেলামন সদাপ্রভুর যজ্ঞেবদীর সামেন
েথেক উঠেলন; এতক্ষণ িতিন হঁাটু েপেত স্বেগর্র িদেক হাত
বািড়েয় িছেলন। ৫৫ িতিন উেঠ দঁািড়েয় জেড়া হওয়া সমস্ত
ইস্রােয়লীয়েদর েজার গলায় এই বেল আশীবর্াদ করেলন,
৫৬ “ধন্য সদাপ্রভু, িযিন তঁার িনেজর প্রিতজ্ঞা অনুসাের তঁার
েলাক ইস্রােয়লীয়েদর িবশ্রাম িদেয়েছন। তঁার দাস েমািশর মধ্য
িদেয় িতিন েয সব মঙ্গল করবার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন তার
একটা কথাও পিতত হয়িন। ৫৭ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েযমন
আমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন েতমিন িতিন আমােদর
সেঙ্গও থাকুন। িতিন েযন কখনও আমােদর েছেড় না যান িকম্বা
েছেড় না েদন। ৫৮ আমরা তঁার সব পেথ চলবার জন্য এবং
আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ িতিন েয সব আেদশ, িনয়ম ও
িনেদর্শ িদেয়িছেলন তা েমেন চলবার জন্য িতিন আমােদর হৃদয়
তঁার প্রিত িবশ্বস্ত রাখুন। ৫৯ আিম েয সব কথা বেল সদাপ্রভুর
কােছ প্রাথর্না কেরিছ তা িদনরাত আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
সামেন থাকুক যােত িতিন তঁার িনেজর দােসর ও তঁার েলাক

ইস্রােয়লীয়েদর প্রিতিদেনর প্রেয়াজন অনুসাের ব্যবস্থা কেরন।
৬০ এেত পৃিথবীর সমস্ত জািতই জানেত পারেব েয, সদাপ্রভুই
ঈশ্বর এবং িতিন ছাড়া ঈশ্বর আর েকউ েনই। ৬১ অতএব
আজেক েযমন সদাপ্রভুর িনয়ম ও আেদশ েমেন চলবার জন্য
েতামােদর হৃদয় সম্পূণর্ভােব আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদেক
আেছ েতমিন সব সময় থাকুক।” ৬২ তারপর রাজা ও তঁার সেঙ্গ
সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা সদাপ্রভুর প্রিত বিলদান উৎসগর্ করেলন।
৬৩ সদাপ্রভুর জন্য শেলামন বাইশ হাজার গরু ও এক লক্ষ কুিড়
হাজার েভড়া িদেয় মঙ্গলাথর্ক বিলদান করেলন। এইভােব রাজা
ও সমস্ত ইস্রােয়লীয় সদাপ্রভুর ঘর প্রিতষ্ঠা করেলন। ৬৪ েসই
একই িদেন রাজা সদাপ্রভুর ঘেরর সামেনর উঠােনর মাঝখােনর
অংশ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা করেলন। েসখােন িতিন
েহামবিল ও শস্য উৎসেগর্র বিলদান িদেলন এবং মঙ্গলাথর্ক
বিলর চিবর্ উৎসগর্ করেলন, কারণ সদাপ্রভুর সামেন থাকা
িপতেলর েবদীটা এই সব উৎসেগর্র অনুষ্ঠান করবার জন্য েছাট
িছল। ৬৫ এইভােব শেলামন ও তঁার সেঙ্গ সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা
েসই সময় আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামেন সাত িদন ও আরও
সাত িদন, েমাট েচৗদ্দ িদন ধের একটা উৎসব করেলন। তারা
িছল এক িবরাট জনসংখ্যা; তারা হমােতর েঢাকার জায়গা েথেক
িমশেরর েছাট নদী পযর্ন্ত সমস্ত এলাকা েথেক এেস েযাগ
িদেয়িছল। ৬৬ অষ্টম িদেন িতিন েলাকেদর িবদায় িদেলন।
সদাপ্রভু তঁার দাস দায়ূদ ও তঁার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত েয
সব মঙ্গল কেরেছন তার জন্য আনিন্দত ও খুশী হেয় েলােকরা
রাজােক ধন্যবাদ িদেয় িনেজর িনেজর বািড় চেল েগল।

শেলামেনর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা ইত্যািদ।

এইভােব শেলামন সদাপ্রভুর ঘর, রাজবাড়ী আর
িনেজর ইচ্ছামত েয সব কাজ করেত েচেয়িছেলন তা

েশষ করেলন। ২ তখন এইরূপ হেলা েয, সদাপ্রভু িদ্বতীয়বার
তঁােক েদখা িদেলন েযমন িগিবেয়ােন একবার তঁােক েদখা
িদেয়িছেলন। ৩ সদাপ্রভু তঁােক বলেলন, “তুিম েয প্রাথর্না ও
অনুেরাধ আমার কােছ কেরছ তা আিম শুেনিছ। এই েয ঘর তুিম
ৈতরী কেরছ; এর মেধ্য িচরকােলর জন্য আমার নাম স্থাপেনর
জন্য আিম এটা পিবত্র করলাম এবং এই জায়গায় সব সময়
আমার েচাখ ও মন থাকেব। ৪ আর তুিম, তুিম যিদ েতামার বাবা
দায়ূেদর মত হৃদেয়র িবশুদ্ধতা, সৎভােব আমার সামেন চল
এবং আমার সব আেদশ, িনয়ম ও িনেদর্শ পালন কর, ৫ তেব
আিম িচরকােলর জন্য ইস্রােয়েলর উপর েতামার রাজিসংহাসন
স্থায়ী করব। এই কথা আিম েতামার বাবা দায়ূদেক প্রিতজ্ঞা কের
বেলিছলাম, ‘ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বসবার জন্য েতামার বংেশ
েলােকর অভাব হেব না।’ ৬ িকন্তু যিদ েতামরা িকম্বা েতামােদর
সন্তােনরা আমার কাছ েথেক িফের যাও এবং েতামােদর কােছ
েদওয়া আমার আেদশ ও িনয়ম পালন না কের অন্য েদব
েদবতার েসবা ও পূজা কর, ৭ তেব ইস্রােয়লীয়েদর েয েদশ আিম
িদেয়িছ তা েথেক আিম তােদর দরূ কের েদব। এই েয উপাসনা
ঘরিট আিম আমার বাসস্থান িহসােব আলাদা কেরিছ েসটাও
আমার েচােখর সামেন েথেক দরূ কের েদব। তখন ইস্রােয়ল
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অন্যান্য সব জািতর কােছ িটট্কািরর ও তামাশার পাত্র হেব।
৮ এই উপাসনা ঘরিট এখন মহান হেলও তখন যারা তার পাশ
িদেয় যােব তারা চমেক উঠেব এবং ঠাট্টা কের বলেব, ‘েকন
সদাপ্রভু এই েদশ ও এই উপাসনা ঘরিটর প্রিত এই রকম
করেলন?’ ৯ এর উত্তের েলােক বলেব, ‘এর কারণ হল, িযিন
তােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছেলন
েসই পূবর্পূরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক তারা ত্যাগ কেরেছ। তারা
অন্য েদব েদবতার িপছেন িগেয় তােদর পূজা ও েসবা কেরেছ।
েসইজন্যই সদাপ্রভু এই সব অমঙ্গল তােদর উপর এেনেছন’।”
১০ সদাপ্রভুর ঘর ও রাজবাড়ী ৈতরী করেত শেলামেনর কুিড়
বছর েলেগিছল। ১১ েসােরর রাজা হীরম শেলামেনর ইচ্ছামত
এরস ও েদবদারু কাঠ ও েসানা জিুগেয়িছেলন বেল রাজা
শেলামন গালীল েদেশর কুিড়টা গ্রাম তঁােক দান করেলন।
১২ হীরম শেলামেনর েদওয়া েসই শহরগুেলা েদখবার জন্য েসার
েথেক আসেলন, িকন্তু েসগুেলা েদেখ িতিন সন্তুষ্ট হেলন না।
১৩ িতিন শেলামনেক বলেলন, “ভাই, এগুেলা িক রকম শহর
আপিন আমােক িদেলন?” িতিন েসগুেলার নাম িদেলন কাবূল
েদশ যার মােন “েকােনা কােজর নয়”। আজও েসগুেলার েসই
নামই রেয় েগেছ। ১৪ হীরম েমাট সােড় চার টেনরও েবশী েসানা
রাজােক পািঠেয় িদেয়িছেলন। ১৫ রাজা শেলামন সদাপ্রভুর ঘর,
িনেজর রাজবাড়ী, িমেল্লা, িযরূশােলেমর েদয়াল, হাৎেসার,
মিগেদ্দা ও েগষর ৈতরী করবার জন্য অেনক েলাকেদর কাজ
করেত বাধ্য কেরিছেলন। ১৬ এর আেগ িমশেরর রাজা ফেরৗণ
েগষর অিধকার কের েসটা আগুেন পুিড়েয় িদেয়িছেলন আর
েসখানকার বািসন্দা কনানীয়েদর েমের েফেলিছেলন। পের
ফেরৗণ জায়গাটা তঁার েমেয়েক, অথর্াৎ শেলামেনর স্ত্রীেক িবেয়র
েযৗতুক িহসােব িদেয়িছেলন। ১৭ েসইজন্য শেলামন েগষর
আবার ৈতরী কের িনেয়িছেলন। এছাড়া িতিন নীেচর ৈবৎ-
েহােরাণ, ১৮ বালৎ, িযহূদার মরু এলাকার তামর, ১৯ তঁার সমস্ত
ভান্ডার শহর এবং রথ ও েঘাড়সওয়ারেদর জন্য শহর ৈতরী
করেলন, অথর্াৎ িযরূশােলম, েলবানন ও তঁার শাসেনর অধীেন
েয সব রাজ্য িছল েসগুেলার মেধ্য যা যা িনেজর খুিশর জন্য
িতিন ৈতরী করেত েচেয়িছেলন তা সবই করেলন। ২০ যারা
ইস্রােয়লীয় িছল না, অথর্াৎ েয সব ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়,
িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর বংশধেররা তখনও েদেশ েবঁেচ িছল,
২১ যােদর ইস্রােয়লীেয়রা সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করেত পাের িন,
তােদরেকই শেলামন দাস িহসােব কাজ করেত বাধ্য কেরিছেলন,
আর তারা আজও েসই কাজ করেছ। ২২ িকন্তু িতিন েকােনা
ইস্রােয়লীয়েক দাস কেরন িন; তারা িছল তঁার েযাদ্ধা, তঁার
কমর্চারী, তঁার অধীন শাসনকতর্ া, তঁার েসনাপিত এবং তঁার
রথচালক ও েঘাড়সওয়ারেদর েসনাপিত। ২৩ এছাড়া শেলামেনর
সব কােজর েদখােশানার ভার পাওয়া পঁাচেশা পঞ্চাশ জন প্রধান
কমর্চারী িছল। েয েলােকরা কাজ করত এরা তােদর কাজ
তদারক করত। ২৪ ফেরৗেণর েমেয় দায়ূদ শহর েছেড় তঁার জন্য
শেলামেনর ৈতরী করা রাজবাড়ীেত চেল আসেল পর শেলামন
িমেল্লা ৈতরী করেলন। ২৫ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য শেলামন েয েবদীটা
ৈতরী কেরিছেলন েসখােন বছের িতনবার িতিন েহামবিল ও
মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ করেতন। েসই সেঙ্গ িতিন সদাপ্রভুর

সামেন ধূপও জ্বালােতন। এইভােব, শেলামন উপাসনা ঘেরর সব
কাজ েশষ কেরিছেলন। ২৬ রাজা শেলামন সুফসাগেরর তীের
ইেদােমর এলৎ শহেরর কােছ ইৎিসেয়ান েগবের িকছু জাহাজ
ৈতরী করেলন। ২৭ শেলামেনর েলাকেদর সেঙ্গ েনৗবহের কাজ
করবার জন্য হীরম তঁার কেয়কজন দক্ষ নািবক েসই সব
জাহােজ পািঠেয় িদেলন। ২৮ তারা ওফীের িগেয় প্রায় সােড়
েষাল টন েসানা িনেয় এেস রাজা শেলামনেক িদল।

শেলামেনর কােছ িশবা েদেশর রাণীর আগমন।

শেলামেনর সুনাম ও তঁার মধ্য িদেয় প্রকািশত
সদাপ্রভুর েগৗরেবর কথা শুেন িশবার েদেশর রাণী

কিঠন কিঠন প্রশ্ন কের তঁােক পরীক্ষা করবার জন্য আসেলন।
২ িতিন অেনক েলাক ও উট িনেয় িযরূশােলেম এেস েপৗঁছােলন।
উেটর িপেঠ িছল সুগিন্ধ মশলা, প্রচুর পিরমােণ মূল্যবান েসানা
ও মিণ মুক্তা। িতিন শেলামেনর কােছ এেস তঁার মেন যা যা িছল
তা সবই তঁােক বলেলন। ৩ শেলামন তঁার সব প্রেশ্নর উত্তর
িদেলন। রাজার কােছ েকােনা িকছুই অজানা িছল না, যা িতিন
উত্তর িদেত পারেবন না। ৪ যখন িশবার রাণী শেলামেনর সমস্ত
জ্ঞান ও তঁার ৈতরী রাজবাড়ী েদখেলন। ৫ িতিন আরও েদখেলন
তঁার েটিবেলর খাবার, তঁার কমর্চারীেদর থাকবার জায়গা, সুন্দর
েপাশাক পরা তঁার েসবাকারীেদর, তঁার পানীয় পিরেবশকেদর
এবং সদাপ্রভুর ঘের তঁার েহামবিলর পশুর সংখ্যা। এই সব েদেখ
িতিন অবাক হেয় েগেলন। ৬ িতিন রাজােক বলেলন, “আমার
িনেজর েদেশ থাকেত আপনার কাজ ও জ্ঞােনর িবষয় েয খবর
শুেনিছ তা সিত্য। ৭ িকন্তু এখােন এেস িনেজর েচােখ না েদখা
পযর্ন্ত আিম েসই সব কথা িবশ্বাস কিরিন। সিত্য, এর অেধর্কও
আমােক বলা হয়িন। েয খবর আিম েপেয়িছ আপনার জ্ঞান ও
ধন তার েচেয় অেনক েবশী। ৮ আপনার েলােকরা কত সুখী!
যারা সব সময় আপনার সামেন থােক ও আপনার জ্ঞােনর কথা
েশােন আপনার েসই কমর্চারীরা কত ধন্য! ৯ আপনার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর েগৗরব েহাক, িযিন আপনার উপর খুশী হেয়
আপনােক ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বিসেয়েছন। ইস্রােয়লীয়েদর
িতিন িচরকাল ভালবােসন বেল িতিন সুিবচার ও ন্যায় রক্ষার
জন্য আপনােক রাজা কেরেছন।” ১০ িতিন রাজােক সােড় চার
টেনরও েবশী েসানা, অেনক সুগিন্ধ মশলা ও মিণ মুক্তা িদেলন।
িশবার রাণী রাজা শেলামনেক যত মশলা িদেয়িছেলন তত
মশলা আর কখনও েদেশ আনা হয়িন। ১১ এছাড়া হীরেমর েয
জাহাজগুেলা ওফীর েথেক েসানা িনেয় আসত েসগুেলা প্রচুর
নীরস কাঠ আর মিণ মুক্তাও িনেয় আসত। ১২ রাজা েসই সব
নীরস কাঠ িদেয় সদাপ্রভুর ঘেরর ও রাজবাড়ীর েরিলং এবং
গায়কেদর জন্য বীণা ও সুরবাহার ৈতরী করােলন। আজ পযর্ন্ত
এত নীরস কাঠ কখনও েদেশ আনা হয়িন আর েদখাও যায় িন।
১৩ রাজা শেলামন দান িহসােব িশবার রাণীেক অেনক িকছু
িদেয়িছেলন। তা ছাড়াও রাণী যা িকছু েচেয়িছেলন তা সবই
িদেয়িছেলন। এর পর রাণী তঁার েলাকজন িনেয় িনেজর েদেশ
িফের েগেলন।
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১১

শেলামেনর ধনসম্পিত্ত

১৪ প্রিত বছর শেলামেনর কােছ েয েসানা আসত তার ওজন
িছল প্রায় ছািব্বশ টন। ১৫ এছাড়া বিণক ও ব্যবসায়ীেদর কাছ
েথেক, আরবীয় রাজােদর কাছ েথেক ও েদেশর শাসনকতর্ ােদর
কাছ েথেকও েসানা আসত। ১৬ রাজা শেলামন িপটােনা েসানা
িদেয় দেুশা বড় ঢাল ৈতরী করােলন। প্রেত্যকটা ঢােল সাত েকিজ
আটেশা গ্রাম েসানা েলেগিছল। ১৭ িপটােনা েসানা িদেয় িতিন
িতনেশা েছাট ঢালও ৈতরী কিরেয়িছেলন। তার প্রেত্যকটােত
েসানা েলেগিছল প্রায় দইু েকিজ কের। িতিন েসগুেলা েলবানন
বন কুিটের রাখেলন। ১৮ এর পের রাজা হািতর দঁােতর একটা
বড় িসংহাসন ৈতরী কিরেয় খঁািট েসানা িদেয় তা মুিড়েয় িনেলন।
১৯ েসই িসংহাসেনর িসঁিড়র ছয়টা ধাপ িছল এবং িসংহাসেনর
িপছন িদেকর উপর িদকটা িছল েগাল। বসবার জায়গার
দইুিদেক িছল হাতল এবং হাতেলর পােশ িছল দঁাড়ােনা
িসংহমূিতর্ । ২০ েসই ছয়টা ধােপর প্রেত্যকটার দইুপােশ একটা
কের েমাট বােরাটা িসংহমূিতর্  িছল। অন্য েকােনা রােজ্য এই
রকম িসংহাসন কখনও ৈতরী হয়িন। ২১ শেলামেনর সমস্ত পানীয়
পাত্রগুেলা িছল েসানার আর েলবানন বন কুিটেরর সমস্ত
পাত্রগুেলাও িছল খঁািট েসানার ৈতরী। রূপার ৈতরী িকছুই িছল
না, কারণ শেলামেনর সমেয় রূপার েতমন েকােনা দাম িছল না।
২২ সাগের হীরেমর জাহােজর সেঙ্গ রাজারও বড় বড় তশর্ীশ
জাহাজ িছল। প্রিত িতন বছর পর পর েসই জাহাজগুেলা েসানা,
রূপা, হািতর দঁাত, বানর ও েববুন িনেয় িফের আসত। ২৩ রাজা
শেলামন পৃিথবীর অন্য সব রাজােদর েচেয় ধনী ও জ্ঞানী হেয়
উেঠিছেলন। ২৪ ঈশ্বর শেলামেনর অন্তের েয জ্ঞান িদেয়িছেলন
েসই জ্ঞােনর কথা শুনবার জন্য পৃিথবীর সব েদেশর েলাক তঁার
সেঙ্গ েদখা করেত েচষ্টা করত। ২৫ যারা আসত তারা প্রেত্যেক
িকছু না িকছু উপহার আনত। েসগুেলার মেধ্য িছল েসানা রূপার
পাত্র, েপাশাক, অস্ত্রশস্ত্র, সুগিন্ধ মশলা, েঘাড়া আর খচ্চর।
বছেরর পর বছর এই রকম চলত। ২৬ শেলামন অেনক রথ ও
েঘাড়া েজাগাড় করেলন। তঁার রেথর সংখ্যা িছল এক হাজার
চারেশা আর েঘাড়ার সংখ্যা িছল বােরা হাজার। িতিন েসগুেলা
রথ রাখবার শহের এবং িযরূশােলেম িনেজর কােছ রাখেতন।
২৭ রাজা িযরূশােলেম রূেপােক পাথেরর মত, আর এরস কাঠেক
নীচু পাহাড়ী এলাকায় জন্মােনা ডুমুর গােছর মত প্রচুর করেলন।
২৮ িমশর ও িকিলিকয়া েথেক শেলামেনর েঘাড়াগুেলা িকেন
আনা হত। রাজার বিণেকরা িকিলিকয়া েথেক েসগুেলা িকেন
আনত। ২৯ িমশর েথেক আনা প্রেত্যকটা রেথর দাম পড়ত সাত
েকিজ আটেশা গ্রাম রূপা এবং প্রেত্যকটা েঘাড়ার দাম পড়ত
সাত েকিজ আটেশা গ্রাম রূপা। েসই বিণেকরা িহত্তীয় ও
অরামীয় সব রাজােদর কােছ েসগুেলা িবিক্র করত।

শেলামেনর পােপ পতন ও তার ফল।

রাজা শেলামন ফেরৗেণর েমেয়েক ছাড়া আরও
অেনক িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর ভালবাসেতন। তারা

জািতেত িছল েমায়াবীয়, অেম্মানীয়, ইেদামীয়, সীেদানীয় ও

িহত্তীয়। ২ তারা েসই সব জািত েথেক এেসিছল যােদর সম্বেন্ধ
সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর বেলিছেলন, “েতামরা তােদর িবেয়
করেব না, কারণ তারা িনশ্চয়ই েতামােদর মন তােদর েদব
েদবতােদর িদেক আকিষর্ত করেব।” িকন্তু শেলামন এইসব
স্ত্রীেলাকেদর ভালবাসেতন। ৩ তঁার সাতেশা স্ত্রী িছল, যারা িছল
রাজপিরবােরর েমেয়; এছাড়া তঁার িতনেশা উপস্ত্রী িছল। তঁার
স্ত্রীরা তঁােক িবপেথ িনেয় িগেয়িছল। ৪ শেলামেনর বুেড়া বয়েস
তঁার স্ত্রীরা তঁার মন অন্য েদব েদবতােদর িদেক আকিষর্ত
কেরিছল। তার ফেল তঁার বাবা দায়ূেদর মত তঁার হৃদয় তঁার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রিত ভিক্তেত পূণর্ িছল না। ৫ িতিন
সীেদানীয়েদর েদবী অেষ্টারেতর ও অেম্মানীয়েদর জঘন্য েদবতা
িমল্কেমর েসবা করেত লাগেলন। ৬ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ
শেলামন তাই করেলন। তঁার বাবা দায়ূদ েযমন সদাপ্রভুেক
সম্পূণর্ভােব ভিক্ত করেতন িতিন েতমন করেতন না। ৭ েসই সময়
শেলামন িযরূশােলেমর পূবর্ িদেকর পাহােড়র উপের িতিন
েমায়ােবর জঘন্য েদবতা কেমাশ ও অেম্মানীয়েদর জঘন্য েদবতা
েমালেকর উেদ্দেশ্য উঁচু জায়গা ৈতরী করেলন। ৮ তঁার সমস্ত
িবেদশী স্ত্রী যারা িনেজর িনেজর েদবতােদর উেদ্দেশ্য ধূপ
জ্বালাত ও পশু বিল িদত তােদর সকেলর জন্য িতিন তাই
করেলন। ৯ এেত সদাপ্রভু শেলামেনর উপের ভীষণ অসন্তুষ্ট
হেলন, কারণ িযিন তঁার কােছ দবুার িনেজেক প্রকাশ
কেরিছেলন েসই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদক েথেক তঁার মন
িফের িগেয়িছল। ১০ িতিন অন্য েদব েদবতােদর িপছেন েযেত
তঁােক মানা কেরিছেলন িকন্তু শেলামন সদাপ্রভুর আেদশ পালন
কেরনিন। ১১ কােজই সদাপ্রভু শেলামনেক বলেলন, “েতামার
এই ব্যবহােরর জন্য এবং আমার েদওয়া ব্যবস্থা ও িনয়ম অমান্য
করবার জন্য আিম অবশ্যই েতামার কাছ েথেক রাজ্য িছঁেড়
িনেয় েতামার কমর্চারীেক েদব। ১২ তেব েতামার বাবা দায়ূেদর
কথা মেন কের েতামার জীবনকােল আিম তা করব না, িকন্তু
েতামার েছেলর হাত েথেক আিম তা িছঁেড় েনব। ১৩ অবশ্য
রােজ্যর সবটা আিম তার কাছ েথেক িছঁেড় েনব না, িকন্তু আমার
দাস দায়ূেদর কথা এবং আমার েবেছ েনওয়া িযরূশােলেমর কথা
মেন কের একটা েগাষ্ঠী আিম েতামার েছেলেক েদব।” ১৪ এর
পর সদাপ্রভু শেলামেনর িবরুেদ্ধ ইেদামীয় হদদেক শত্রু িহসােব
দঁাড় করােলন। ইেদােমর রাজবংেশ তার জন্ম হেয়িছল।
১৫ দায়ূদ যখন ইেদাম েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছেলন তখন তঁার
েসনাপিত েযায়াব মৃত েলাকেদর কবর েদবার জন্য ইেদােম
িগেয়িছেলন। েসখােন থাকবার সময় িতিন ইেদামীয় সব পুরুষ
েলাকেক েমের েফেলিছেলন। ১৬ েযায়াব ও ইস্রােয়েলর সব
ৈসেন্যরা ছয় মাস ইেদােম িছেলন এবং েসখানকার সব পুরুষ
েলাকেক েমের েফেলিছেলন। ১৭ িকন্তু হদদ তার বাবার
কেয়কজন ইেদামীয় কমর্চারীর সেঙ্গ িমশের পািলেয় িগেয়িছল।
েসই সময় েস েছাট িছল। ১৮ তারা িমিদয়ন েথেক রওনা হেয়
পারেণ িগেয়িছল এবং পের েসখান েথেক িকছু েলাক িনেয় তারা
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছল। ফেরৗণ হদদেক বাড়ী,
জায়গা জিম ও খাবার িদেয়িছেলন। ১৯ ফেরৗণ হদেদর উপর
এত সন্তুষ্ট হেয়িছেলন েয, ফেরৗেণর স্ত্রী রাণী তহ্পেনেষর
েবােনর সেঙ্গ তার িবেয় িদেয়িছেলন। ২০ তহ্পেনেষর েবােনর
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গেভর্  হদেদর একিট েছেলর জন্ম হেয়িছল; েসই েছেলর নাম
িছল গনুবৎ। তহ্পেনষ েছেলিটেক রাজবাড়ীেত রাখেলন এবং
েসখােনই েস মােয়র দধু খাওয়া ছাড়ল। গনুবৎ েসখােন
ফেরৗেণর েছেলেমেয়েদর সেঙ্গই থাকত। ২১ িমশের থাকেতই
হদদ শুনল েয, দায়ূদেক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া
হেয়েছ এবং েসনাপিত েযায়াবও মারা েগেছন। তখন হদদ
ফেরৗণেক বলল, “এবার আমােক েযেত িদন যােত আিম আমার
িনেজর েদেশ িফের েযেত পাির।” ২২ ফেরৗণ িজজ্ঞাসা করেলন,
“এখােন েতামার িকেসর অভাব হেয়েছ েয, তুিম িনেজর েদেশ
িফের েযেত চাইছ?” উত্তের হদদ বলল, “িকছুরই অভাব হয়িন,
িকন্তু তবুও আমােক েযেত িদন।” ২৩ শেলামেনর িবরুেদ্ধ ঈশ্বর
আর একজন শত্রু দঁাড় করােলন। েস হল ইিলয়াদার েছেল
রেষাণ। েস তার মিনব েসাবার রাজা হদেদষেরর কাছ েথেক
পািলেয় িগেয়িছল। ২৪ দায়ূদ যখন েসাবার ৈসন্যেদর েমের
েফেলিছেলন তখন রেষাণ িকছু েলাক েজাগাড় কের িনেয়
একটা লুেটরা দল ৈতরী কের তার েনতা হেয় বসল। এই
েলােকরা দেম্মশক দখল কের েসখােন রাজত্ব করেত লাগল।
২৫ শেলামন যতিদন জীিবত িছেলন ততিদন রেষাণ ইস্রােয়েলর
সেঙ্গ শত্রুতা কেরিছল আর েসই সময় হদদও ইস্রােয়েলর
িবরুেদ্ধ কাজ করিছল। ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ একটা শত্রুভাব
িনেয় রেষাণ অরাম েদেশ রাজত্ব করত। ২৬ নবােটর েছেল
যারিবয়ামও রাজা শেলামেনর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন। িতিন
িছেলন শেলামেনর কমর্চারী, সেরদা গ্রােমর একজন ইফ্রিয়মীয়
েলাক। তঁার মােয়র নাম িছল সরূয়া; িতিন িবধবা িছেলন।
২৭ রাজার িবরুেদ্ধ যারিবয়ােমর িবেদ্রােহর একটা কারণ িছল।
েয সময় শেলামন িমেল্লা ৈতরী করিছেলন এবং তঁার বাবা
দায়ূেদর শহেরর েদয়ােলর ভাঙ্গা অংশ েমরামত করিছেলন,
২৮ েসই সময় যারিবয়াম েসখােন কাজ করিছেলন এবং তঁার
কােজর েবশ সুনাম িছল। শেলামন যখন েদখেলন েয, যুবকিট
েবশ কােজর েলাক তখন িতিন তঁােক েযােষেফর বংেশর সমস্ত
মজরুেদর েদখােশানার ভার িদেলন। ২৯ েসই সময় যারিবয়াম
এক িদন িযরূশােলেমর বাইের েগেলন। পেথ তঁার সেঙ্গ শীেলার
ভাববাদী অিহেয়র েদখা হল। অিহেয়র গােয় িছল একটা নতুন
চাদর। পেথ তঁারা দজুন ছাড়া আর েকউ িছল না। ৩০ তখন
অিহয় তঁার গােয়র চাদরটা িনেয় িছঁেড় বােরাটা টুকেরা করেলন।
৩১ তারপর িতিন যারিবয়ামেক বলেলন, “দশটা টুকেরা তুিম
তুেল নাও, কারণ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক বলেছন,
‘েদখ, আিম শেলামেনর হাত েথেক রাজ্যটা িছঁেড় েনব এবং
েতামােক দশটা েগাষ্ঠীর ভার েদব। ৩২ িকন্তু আমার দাস দায়ূেদর
জন্য ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক আমার েবেছ
েনওয়া িযরূশােলেমর জন্য েকবল একটা েগাষ্ঠী শেলামেনর
হােত থাকেব। ৩৩ আিম এটা করব, কারণ েসই দশ েগাষ্ঠী
আমােক ত্যাগ কের সীেদানীয়েদর েদবী অেষ্টারেতর, েমায়ােবর
েদবতা কেমােশর ও অেম্মানীয়েদর েদবতা িমলকেমর পূজা
কেরেছ। শেলামেনর বাবা দায়ূদ েযমন করেতন তারা েতমন কের
িন। তারা আমার পেথ চেলিন, আমার েচােখ যা িঠক তা কের িন
এবং আমার িনয়ম ও িনেদর্শ পালন কের িন। ৩৪ তবুও আিম
শেলামেনর হাত েথেক েগাটা রাজ্যটা িনেয় েনব না। আমার দাস

দায়ূদ, যােক আিম েবেছ িনেয়িছলাম এবং েয আমার আেদশ ও
িনয়ম পালন করত, তার জন্যই আিম শেলামনেক সারা জীবেনর
জন্য রাজপেদ রাখব। ৩৫ আিম তার েছেলর হাত েথেক রাজ্যটা
িনেয় েতামার হােত দশটা েগাষ্ঠীর ভার েদব। ৩৬ আমার বাসস্থান
িহসােব েবেছ েনওয়া িযরূশােলম শহের েযন আমার সামেন
আমার দাস দায়ূেদর একটা প্রদীপ থােক েসইজন্য আিম তার
েছেলেক একটা েগাষ্ঠীর ভার েদব। ৩৭ িকন্তু আিম েতামােকই
ইস্রােয়েলর উপর রাজা করব আর তুিম েতামার প্রােণর সমস্ত
ইচ্ছা অনুসাের রাজত্ব করেব। ৩৮ যিদ তুিম আমার আেদশ
অনুসাের কাজ কর এবং আমার পেথ চল আর আমার দাস
দায়ূেদর মত আমার িনয়ম ও আেদশ পালন কের আমার েচােখ
যা িঠক তাই কর তেব আিম েতামার সেঙ্গ থাকব। আিম দায়ূেদর
মতই েতামার বংেশ রাজপদ স্থায়ী করব এবং েতামার হােত
ইস্রােয়লেক েদব। ৩৯ তােদর অবাধ্যতার জন্য আিম দায়ূেদর
বংশধরেদর নীচু করব, িকন্তু িচরিদেনর জন্য নয়’।” ৪০ েসইজন্য
শেলামন যারিবয়ামেক েমের েফলবার েচষ্টা করেলন, িকন্তু িতিন
িমশেরর রাজা শীশেকর কােছ পািলেয় েগেলন এবং শেলামেনর
মৃতু্য না হওয়া পযর্ন্ত েসখােন থাকেলন। ৪১ শেলামেনর রাজেত্বর
বািক ঘটনার কথা, অথর্াৎ তঁার কাজ ও জ্ঞােনর কথা শেলামেনর
রাজেত্বর ইিতহােসর বইেয় িক েলখা েনই? ৪২ শেলামন
িযরূশােলেম চিল্লশ বছর ধের েগাটা ইস্রােয়ল জািতর উপর
রাজত্ব কেরিছেলন। ৪৩ তারপর িতিন তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
িনদ্রায় েগেলন। তঁােক তঁার বাবা দায়ূেদর শহের কবর েদওয়া
হল। তারপর তঁার েছেল রহিবয়াম তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

রহিবয়ােমর রাজ্যািভেষক।

দশ েগাষ্ঠীর িবেদ্রাহ।

রহিবয়াম িশিখেম েগেলন, কারণ ইস্রােয়লীেয়রা
সকেল তঁােক রাজা করার জন্য েসখােন িগেয়িছল।

২ তখন নবােটর েছেল যারিবয়াম িমশর েদেশ িছেলন, কারণ
িতিন রাজা শেলামেনর কাছ েথেক পািলেয় েসখােন
িগেয়িছেলন। েসখােন থাকার সময় িতিন রহিবয়ােমর রাজা
হওয়ার খবর শুনেলন। ৩ েলােকরা যারিবয়ামেক েডেক
পাঠােলন এবং যারিবয়াম সব ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ রহিবয়ােমর
কােছ িগেয় বলেলন, ৪ “আপনার বাবা আমােদর উপর একটা
ভারী েযঁায়াল চািপেয় িদেয়েছন, িকন্তু এখন আপিন আমােদর
উপর চাপােনা েসই কিঠন পিরশ্রম কিমেয় ভারী েযঁায়ালটা
হালকা কের িদন; তাহেল আমরা আপনার েসবা করব।”
৫ উত্তের রহিবয়াম বলেলন, “েতামরা এখন চেল যাও, িতন িদন
পর আমার কােছ আবার এেসা।” তােত েলােকরা চেল েগল।
৬ েয সব বৃদ্ধ েনতারা তঁার বাবা শেলামেনর জীবনকােল তঁার
েসবা করেতন রহিবয়াম তঁােদর সেঙ্গ পরামশর্ করবার জন্য
বলেলন, “এই েলাকেদর উত্তর েদবার জন্য আপনারা আমােক
িক পরামশর্ েদন?” ৭ উত্তের তঁারা তঁােক বলেলন, “আজেক যিদ
আপিন এই সব েলাকেদর েসবাকারী হেয় তােদর েসবা কেরন
এবং তােদর অনুেরাধ রক্ষা কেরন তেব তারা সব সময় আপনার
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দাস হেয় থাকেব।” ৮ িকন্তু রহিবয়াম বৃদ্ধ েনতােদর উপেদশ
অগ্রাহ্য কের েসই সব যুবকেদর সেঙ্গ পরামশর্ করেলন যারা তঁার
সেঙ্গ বড় হেয়িছল এবং তঁার েসবা করত। ৯ িতিন তােদর
বলেলন, “েলােকরা বলেছ, ‘আপনার বাবা েয ভারী েযঁায়াল
আমােদর উপর চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা করুন।’ এই
ব্যাপাের েতামােদর পরামশর্ িক? আমরা তােদর িক উত্তর েদব?”
১০ উত্তের েসই যুবেকরা বলল, “েয সব েলােকরা আপনার
বাবার চািপেয় েদওয়া ভারী েযঁায়াল হালকা কের েদবার কথা
বেলেছ তােদর আপিন বলুন েয, আপনার বাবার েকামেরর
েচেয়ও আপনার কেড় আঙ্গলুটা েমাটা। ১১ এখন আমার বাবা
েতামােদর উপর েয ভারী েযঁায়াল চািপেয় িদেয়িছেলন তা আিম
আরও ভারী করব। আমার বাবা েতামােদর েমেরিছেলন চাবুক
িদেয় িকন্তু আিম েতামােদর মারব কঁাকড়া িবছা িদেয়।” ১২ পের
তৃতীয় িদেন আমার কােছ িফের এস, রাজার বলা এই কথা
অনুসাের যারিবয়াম এবং সব েলাক রহিবয়ােমর কােছ তৃতীয়
িদেন এল। ১৩ রাজা বৃদ্ধ েনতােদর উপেদশ অগ্রাহ্য কের
েলাকেদর খুব কড়া উত্তর িদেলন। ১৪ িতিন েসই যুবকেদর
পরামশর্ মত বলেলন, “আমার বাবা েতামােদর েযঁায়াল ভারী
কেরিছেলন, আিম তা আরও ভারী করব। আমার বাবা চাবুক
িদেয় েতামােদর েমেরিছেলন, আিম েতামােদর কঁাকড়া িবছা
িদেয় শািস্ত েদব।” ১৫ এইভােব রাজা েলাকেদর কথায় কান
িদেলন না। কারণ শীেলানীয় অিহেয়র মধ্য িদেয় সদাপ্রভু
নবােটর েছেল যারিবয়ামেক েয কথা বেলিছেলন তা পূণর্ করবার
জন্য সদাপ্রভু েথেকই এই ঘটনাটা ঘটল। ১৬ ইস্রােয়লীেয়রা যখন
বুঝল েয, রাজা তােদর কথা শুনেবন না তখন তারা রাজােক
বলল, “দায়ূেদর উপর আমােদর েকােনা দািব েনই। িযশেয়র
েছেলর উপর আমােদর েকােনা অিধকার েনই। েহ ইস্রােয়ল,
েতামরা িনেজর তঁাবুেত িফের যাও। েহ দায়ূদ, এখন েতামার
িনেজর েগাষ্ঠী তুিম িনেজই েদখ।” কােজই ইস্রােয়লীেয়রা েয
যার বাড়ীেত িফের েগল। ১৭ তেব িযহূদা েগাষ্ঠীর গ্রাম ও
শহরগুেলােত েয সব ইস্রােয়লীয় বাস করত রহিবয়াম তােদর
উপের রাজত্ব করেত থাকেলন। ১৮ যােদর কাজ করেত বাধ্য
করা হত তােদর ভার যার উপের িছল েসই অেদারামেক রাজা
রহিবয়াম ইস্রােয়লীয়েদর কােছ পািঠেয় িদেলন, িকন্তু তারা
তােক পাথর ছঁুেড় েমের েফলল। তখন রাজা রহিবয়াম
তাড়াতািড় তঁার রেথ উেঠ িযরূশােলেম পািলেয় েগেলন।
১৯ এইভােব ইস্রােয়লীেয়রা দায়ূেদর বংেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
করল; অবস্থাটা আজও তাই আেছ। ২০ যারিবয়ােমর িফের
আসার খবর শুেন ইস্রােয়লীেয়রা েলাক পািঠেয় তঁােক তােদর
সভায় েডেক আনল এবং সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর উপর তারা
তঁােকই রাজা করল। েকবল িযহূদা বংেশর েলােকরা ছাড়া আর
েকােনা বংশ দায়ূেদর বংেশর প্রিত িবশ্বস্ত থাকল না।
২১ িযরূশােলেম েপৗঁেছ রহিবয়াম িযহূদা ও িবন্যামীন েগাষ্ঠীর
সমস্ত েলাকেক যুেদ্ধর জন্য জেড়া করেলন। তােত এক লক্ষ
আিশ হাজার ৈসন্য হল। এটা করা হল যােত ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ কের রাজ্যটা আবার শেলামেনর েছেল রহিবয়ােমর হােত
িনেয় আসা যায়। ২২ িকন্তু ঈশ্বেরর েলাক শমিয়েয়র কােছ
ঈশ্বেরর এই বাক্য প্রকািশত হল, ২৩ তুিম িযহূদার রাজা

শেলামেনর েছেল রহিবয়ামেক, িযহূদা ও িবন্যামীেনর সমস্ত
বংশেক এবং বাকী সব েলাকেদর বল েয, ২৪ “সদাপ্রভু বেলন,
েতামরা েযও না, েতামােদর ভাইেদর সােথ, ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ কর না; প্রেত্যকজন িনেজর িনেজর ঘের িফের যাও, কারণ
এই ঘটনা আমার মাধ্যেম হেয়েছ।” অতএব তারা সদাপ্রভুর
বাক্য েমেন তঁার আেদশ অনুসাের িফের েগল।

যারিবয়ােমর প্রিতমাপূজা স্থাপন।

২৫ পের যারিবয়াম ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী এলাকার িশিখম গেড়
িনেয় েসখােন বাস করেত লাগেলন। িতিন েসখান েথেক িগেয়
পনূেয়লও দেুগর্র মত কের গেড় িনেলন। ২৬ যারিবয়াম ভাবেলন,
“এবার হয়েতা রাজ্যটা আবার দায়ূেদর বংেশর হােত িফের
যােব। ২৭ েলােকরা যিদ িযরূশােলেম সদাপ্রভুর উপাসনা ঘের
বিলদান করার জন্য যায় তেব আবার তারা তােদর প্রভু িযহূদার
রাজা রহিবয়ােমর অধীনতা েমেন েনেব। তারা আমােক েমের
েফেল রাজা রহিবয়ােমর কােছ িফের যােব।” ২৮ রাজা
যারিবয়াম তখন পরামশর্ কের দেুটা েসানার বাছুর ৈতরী
করােলন। তারপর িতিন েলাকেদর বলেলন, “িযরূশােলেম
যাওয়া েতামােদর জন্য খুব কেষ্টর ব্যাপার। েহ ইস্রােয়ল, এঁরাই
েতামােদর েদবতা, এঁরাই িমশর েথেক েতামােদর েবর কের
এেনেছন।” ২৯ বাছুর দটুার একটােক িতিন রাখেলন ৈবেথেল
এবং অন্যটােক রাখেলন দােন, ৩০ তাই েলােকরা পূজা করবার
জন্য দান পযর্ন্ত েযেত লাগল। এই ব্যাপারটা তােদর পােপর
কারণ হেয় দঁাড়াল। ৩১ যারিবয়াম উঁচু স্থানগুেলােত মিন্দর ৈতরী
করেলন এবং এমন সব েলাকেদর মধ্য েথেক যাজক িনযুক্ত
করেলন যারা েলিবর বংেশর েলাক িছল না। ৩২ িযহূদা এলাকার
মেধ্য েয পবর্ হত েসই পেবর্র মত অষ্টম মােসর পেনর িদেনর িদন
িতিন ৈবেথেলও একটা পেবর্র ব্যবস্থা করেলন এবং িনেজর ৈতরী
বাছুেরর উেদ্দেশ্য েবদীর উপর পশু উৎসগর্ করেলন। িতিন
ৈবেথেল পূজার উঁচু স্থানগুেলােত তঁার ৈতরী মিন্দের যাজকও
িনযুক্ত করেলন। ৩৩ অষ্টম মােসর পেনেরা িদেনর িদন ৈবেথেল
তঁার ৈতরী েবদীেত িতিন পশু উৎসগর্ করেলন। সময়টা তঁার
িনেজরই েবেছ েনওয়া। এইভােব িতিন ইস্রােয়লীয়েদর জন্য
পেবর্র ব্যবস্থা করেলন এবং ধূপ জ্বালাবার জন্য েবদীেত
উঠেলন।

একজন ভাববাদীর বণর্না।

ধূপ জ্বালাবার জন্য যারিবয়াম যখন েবদীর কােছ
দঁািড়েয় িছেলন তখন সদাপ্রভুর কথামত ঈশ্বেরর

একজন েলাক িযহূদা েথেক ৈবেথেল উপিস্থত হেলন। ২ িতিন
সদাপ্রভুর কথামত েবদীর িবরুেদ্ধ েঘাষণা করেলন, “ওেহ েবদী,
ওেহ েবদী, সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, ‘দায়ূেদর বংেশ েযািশয়
নােম একিট েছেলর জন্ম হেব। উঁচু স্থানগুেলার েয যাজেকরা
এখন েতামার উপর ধূপ জ্বািলেয়েছ েসই যাজকেদর েস েতামার
উপেরই উৎসগর্ করেব এবং মানুেষর হাড়ও েপাড়ােব।’” ৩ ঐ
একই িদেন ঈশ্বেরর েলাকিট একটা িচেহ্নর কথা বলেলন। িতিন
বলেলন, “সদাপ্রভু এই িচেহ্নর কথা েঘাষণা কেরেছন েয, এই
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েবদীটা েফেট যােব এবং তার উপরকার ছাই সব পেড় যােব।”
৪ ৈবেথেল েবদীর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর েলাকিটর কথা শুেন রাজা
যারিবয়াম েবদীর উপর েথেক হাত বািড়েয় বলেলন, “ওেক
ধর।” িকন্তু েয হাতিট িতিন েলাকিটর িদেক বািড়েয় িদেয়িছেলন,
েসটা শুিকেয় েগল। িতিন আর েসটা কােছ েটেন িনেত পারেলন
না। ৫ তাছাড়া েবদীটা েফেট েগল এবং তার ছাই ছিড়েয় পড়ল,
েযমন সদাপ্রভু ঈশ্বেরর েলাকিটর মাধ্যেম িচেহ্নর িবষেয় বণর্না
কেরিছেলন। ৬ তখন রাজা ঈশ্বেরর েলাকিটেক বলেলন,
“আপিন আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক অনুেরাধ করুন এবং
আমার জন্য প্রাথর্না করুন যােত আমার হাত আবার ভাল হেয়
যায়।” তােত ঈশ্বেরর েলাকিট সদাপ্রভুেক অনুেরাধ করেলন
আর রাজার হাতটা আবার ভাল হেয় আেগর মত হেয় েগল।
৭ রাজা ঈশ্বেরর েলাকিটেক বলেলন, “আপিন আমার বাড়ীেত
এেস আরাম করুন আর আিম আপনােক একটা উপহার েদব।”
৮ িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকিট উত্তের রাজােক বলেলন, “আপনার
সম্পিত্তর অেধর্কটা িদেলও আিম আপনার সেঙ্গ যাব না িকম্বা
েকােনা খাবার বা জলও এখােন খাব না। ৯ এর কারণ হল,
সদাপ্রভুর কথামত আিম এই আেদশ েপেয়িছ েয, তুিম েকােনা
খাবার েখয় না বা জল পান কর না এবং েয পথ িদেয় যােব, েসই
পথ িদেয় এস না।” ১০ কােজই িতিন েয পেথ ৈবেথেল
এেসিছেলন েসই পেথ িফের না িগেয় অন্য পথ ধরেলন।
১১ ৈবেথেল একজন বয়স্ক ভাববাদী বাস করেতন। ঈশ্বেরর
েলাকিট েসই িদন েসখােন যা কেরিছেলন তঁার েছেলরা িগেয়
তঁােক তা সবই জানাল। রাজােক িতিন যা বেলিছেলন তাও তারা
তােদর বাবােক বলল। ১২ তােদর বাবা তােদর িজজ্ঞাসা করেলন,
“িতিন েকান পেথ েগেছন?” িযহূদার েসই ঈশ্বেরর েলাকিট েয
পথ ধের চেল িগেয়িছেলন তঁার েছেলরা তা েদেখিছল। ১৩ তখন
িতিন তঁার েছেলেদর বলেলন, “আমার জন্য গাধার উপের গিদ
চাপাও।” তারা তা করেল পর িতিন তােত চড়েলন। ১৪ তারপর
িতিন ঈশ্বেরর েলাকিটর েখঁােজ েগেলন। িতিন তঁােক একটা
এেলান গােছর তলায় বেস থাকেত েদেখ িজজ্ঞাসা করেলন,
“আপিনই িক ঈশ্বেরর েসই েলাক িযিন িযহূদা েদশ েথেক
এেসেছন?” উত্তের িতিন বলেলন, “হঁ্যা, আিমই েসই েলাক।”
১৫ তখন ভাববাদী তঁােক বলেলন, “আমার সেঙ্গ বাড়ী চলুন,
খাওয়া দাওয়া করুন।” ১৬ ঈশ্বেরর েলাকিট বলেলন, “আিম
আপনার সেঙ্গ িফের েযেত পাির না িকম্বা আপনার সেঙ্গ এই
জায়গায় খাবার বা জল েখেতও পাির না। ১৭ কারণ ঈশ্বর
আমােক আেদশ িদেয় বেলেছন েয, তুিম েযন েসখােন খাবার
েখও না বা জল পান কেরা না িকম্বা েয পেথ এেসছ েসই পেথ
িফের েযও না।” ১৮ উত্তের েসই ভাববাদী বলেলন, “আিম
আপনার মতই একজন ভাববাদী। সদাপ্রভুর কথামত একজন
স্বগর্দতূ আমােক বেলেছন েযন আিম আপনােক আমার বাড়ীেত
িফিরেয় িনেয় যাই যােত আপিন খাবার ও জল েখেত পােরন।”
িকন্তু িতিন তঁােক িমথ্যা কথা বলেলন। ১৯ ঈশ্বেরর েলাকিট তখন
তঁার সেঙ্গ িফের েগেলন এবং তঁার বাড়ীেত খাওয়া দাওয়া
করেলন। ২০ তঁারা তখনও েটিবেলর কােছ বেস আেছন, এমন
সময় িযিন ঈশ্বেরর েলাকিটেক িফিরেয় এেনিছেলন েসই
ভাববাদীর কােছ সদাপ্রভুর বাক্য প্রকািশত হল। ২১ িযহূদা েথেক

আসা ঈশ্বেরর েলাকিটেক েসই ভাববাদী িচৎকার কের বলেলন,
“সদাপ্রভু এই কথা বলেছন েয, আপিন সদাপ্রভুর কথা অমান্য
কেরেছন এবং আপনােক েদওয়া আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
আেদশ আপিন পালন কেরন িন। ২২ েয জায়গায় িতিন
আপনােক খাওয়া দাওয়া করেত িনেষধ কেরিছেলন আপিন
েসখােন িফের িগেয় খাবার ও জল েখেয়েছন। কােজই আপনার
পূবর্পুরুষেদর কবের আপনার েদহ রাখা হেব না।” ২৩ ঈশ্বেরর
েলাকিট খাওয়া দাওয়া েশষ করেল পর তঁার জন্য েসই ভাববাদী
তঁার একটা গাধার উপর গিদ চাপােলন। ২৪ ঈশ্বেরর েলাকিট
রওনা হেল পর পেথ একটা িসংহ তঁােক রাস্তার উপের েপেয়
েমের েফলল। তঁার েদহটা রাস্তার উপের পেড় থাকল আর েসই
েদেহর পােশ দঁািড়েয় থাকল েসই গাধা আর িসংহ। ২৫ িকছু
েলাক েসই পথ িদেয় যাবার সময় েদখল একিট মৃতেদহ পেড়
আেছ এবং েদখল তার পােশ একটা িসংহ দঁািড়েয় রেয়েছ। তারা
িগেয় েসই বয়স্ক ভাববাদীর গ্রােম খবর িদল। ২৬ েসই কথা শুেন
েয ভাববাদী তঁােক তঁার পথ েথেক িফিরেয় এেনিছেলন িতিন
বলেলন, “িতিন ঈশ্বেরর েসই েলাক িযিন সদাপ্রভুর আেদশ
অমান্য কেরিছেলন। সদাপ্রভু তঁােক েয কথা বেলিছেলন েসই
অনুসােরই িতিন তঁােক িসংেহর হােত তুেল িদেয়েছন এবং িসংহ
তঁােক িছঁেড় েমের েফেলেছ।” ২৭ তারপর েসই ভাববাদী তঁার
েছেলেদর বলেলন, “আমার জন্য গাধার উপর গিদ চাপাও।”
েছেলরা তাই করল। ২৮ তারপর িতিন িগেয় েদখেলন রাস্তার
উপের মৃতেদহটা পেড় রেয়েছ আর তার পােশ দঁািড়েয় রেয়েছ
গাধা আর িসংহটা। িসংহটা েসই মৃতেদহ খায়িন আর
গাধাটােকও আঘাত কের িন। ২৯ ঈশ্বেরর েলাকিটেক কবর িদেত
ও তঁার জন্য েশাক প্রকাশ করেত েসই ভাববাদী তঁার েদহটা তুেল
িনেয় গাধার উপর চািপেয় িনেজর গ্রােম িফের েগেলন। ৩০ িতিন
িনেজর জন্য ৈতরী করা কবেরই তঁােক কবর িদেলন। িতিন ও
তঁার েছেলরা এই বেল তঁার জন্য েশাক করেত লাগেলন, “হায়,
ভাই আমার!” ৩১ তঁােক কবর েদবার পর েসই ভাববাদী তঁার
েছেলেদর বলেলন, “ঈশ্বেরর েলাকিটেক েযখােন কবর েদওয়া
হেয়েছ আিম মারা েগেল পর আমােক েসই কবেরই কবর িদেয়া,
আমার হাড় তঁার হােড়র পােশই েরেখা; ৩২ কারণ ৈবেথেলর েবদী
ও শমিরয়ার সব গ্রােমর উঁচু স্থানগুেলার মিন্দেরর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভুর কথামত িতিন েয িবষয় েঘাষণা কেরেছন তা িনশ্চয়ই
সফল হেব।” ৩৩ এর পেরও যারিবয়াম তঁার কুপথ েথেক
িফরেলন না বরং উঁচু স্থানগুেলার জন্য সব েলাকেদর মধ্য েথেক
যাজক িনযুক্ত করেলন। েয েকউ যাজক হেত চাইত তােকই
িতিন উঁচু স্থােনর যাজক িহসােব িনযুক্ত করেতন। ৩৪ এই সব
কাজ যারিবয়ােমর বংেশর পেক্ষ পাপ হেয় দঁাড়াল েযন তারা
ধ্বংস হয় ও পৃিথবী েথেক মুেছ যায়।

যারিবয়ােমর িবরুেদ্ধ অিহেয়র ভাববাণী।

েসই সময় যারিবয়ােমর েছেল অিবয় অসুস্থ হেয়
পড়ল। ২ তখন যারিবয়াম িনেজর স্ত্রীেক বলেলন,

“উঠ, তুিম এমন কাপড় পর যােত েতামােক যারিবয়ােমর স্ত্রী
বেল েচনা না যায়। তারপর তুিম শীেলােত যাও। ভাববাদী অিহয়
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েসখােন আেছন। িতিনই আমােক বেলিছেলন েয, আিম এই
েলাকেদর রাজা হব। ৩ তুিম সেঙ্গ কের দশটা রুিট, িকছু িপঠা ও
এক ভঁাড় মধু িনেয় তঁার কােছ যাও। েছেলিটর িক হেব তা িতিন
েতামােক বেল েদেবন।” ৪ যারিবয়ােমর স্ত্রী তঁার কথামতই কাজ
করেলন এবং শীেলােত অিহেয়র বাড়ীেত েগেলন। তখন অিহয়
েচােখ েদখেত েপেতন না; কারণ েবশী বয়স হওয়ার জন্য তঁার
েদখবার শিক্ত নষ্ট হেয় িগেয়িছল। ৫ িকন্তু সদাপ্রভু অিহয়েক
বেলিছেলন, “যারিবয়ােমর স্ত্রী েতামার কােছ তার েছেলর িবষেয়
িজজ্ঞাসা করেত আসেছ। েছেলিটর অসুখ হেয়েছ। তুিম তার
কথার এই এই উত্তর েদেব। এখােন এেস েস অন্য আর একজন
স্ত্রীেলাক বেল অপিরিচেতর মত ভান করেব।” ৬ তখন দরজার
কােছ তঁার পােয়র শব্দ শুেন অিহয় বলেলন, “িভতের এস,
যারিবয়ােমর স্ত্রী। তুিম েকন অপিরিচেতর মত ভান করছ?
েতামােক খারাপ খবর েদবার জন্য আমােক বলা হেয়েছ।
৭ যাও, তুিম িগেয় যারিবয়ামেক বল েয, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু এইকথা বেলন, ‘আিম েলাকেদর মধ্য েথেক েতামােক
উঁচুেত তুেলিছ এবং আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর উপের েনতা
কেরিছ। ৮ আিম দায়ূেদর বংশ েথেক রাজ্য িছঁেড় িনেয় েতামােক
িদেয়িছ, িকন্তু তুিম আমার দাস দায়ূেদর মত হও িন। দায়ূদ
আমার আেদশ েমেন চলত এবং মেন প্রােণ আমার বাধ্য িছল।
আমার েচােখ যা িঠক েস েকবল তাই করত। ৯ েতামার আেগ
যারা িছল তুিম তােদর েচেয়ও েবশী খারাপ কাজ কেরছ। তুিম
িনেজর জন্য েদব েদবতা বািনেয় িনেয়ছ আর ছঁােচ েঢেল মূিতর্
ৈতরী কেরছ। তুিম আমােক অসন্তুষ্ট কের তুেলছ এবং আমােক
েতামার িপছেন েফেল েরেখছ। ১০ এইজন্য আিম যারিবয়ােমর
বংেশর উপর িবপদ িনেয় আসব। তার বংশ েথেক প্রেত্যকিট
পুরুষেক আিম েশষ কের েদব, েস দাস েহাক বা স্বাধীন েহাক।
েলােক েযমন কের ঘুঁেট পুিড়েয় ছাই কের েফেল েতমিন কের
আিম যারিবয়ােমর বংশেক এেকবাের েশষ কের েদব। ১১ তার
বংেশর েয সব েলাক শহের মরেব তােদর খােব কুকুের আর
যারা মােঠর মেধ্য মরেব তােদর খােব পাখীেত। কারণ আিম
সদাপ্রভুই এই কথা বেলিছ।’ ১২ সুতরাং তুিম উঠ, এখন বাড়ী
িফের যাও। তুিম শহের পা েদওয়া মাত্রই েছেলিট মারা যােব।
১৩ ইস্রােয়েলর সবাই তার জন্য েশাক করেত করেত তােক কবর
েদেব। যারিবয়ােমর িনেজর েলাকেদর মেধ্য েকবল েসই কবর
পােব, কারণ যারিবয়ােমর বংেশ েকবলমাত্র েসই েছেলিটর
মেধ্যই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার প্রিত ভিক্ত েদখেত
েপেয়েছন। ১৪ সদাপ্রভু িনেজর উেদ্দেশ্য ইস্রােয়েলর েলাকেদর
উপের এমন একজনেক রাজা করেবন েয যারিবয়ােমর বংশেক
এেকবাের ধ্বংস কের েদেব। আজেকই েসই িদন, হঁ্যা, এখনই।
১৫ সদাপ্রভু ইস্রােয়লেক আঘাত করেবন, আর তােত তা জেলর
মেধ্য দলুেত থাকা নল খাগড়ার মত হেব। েয েদশ িতিন তােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন েসই সুন্দর েদশ েথেক িতিন তােদর
উপেড় তুেল ফরাৎ (ইউেফ্রিটস) নদীর ওপাের ছিড়েয় েদেবন,
কারণ আেশরা মূিতর্  স্থাপন কের তারা সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কের
তুেলেছ। ১৬ যারিবয়াম িনেজ েয সব পাপ কেরেছ এবং
ইস্রােয়লীয়েদর েলাকেদর িদেয় কিরেয়েছ তার জন্য সদাপ্রভু
তােদর ত্যাগ করেবন।” ১৭ এর পর যারিবয়ােমর স্ত্রী উঠেলন

এবং িতসর্া শহের িগেয় উপিস্থত হেলন। িতিন বাড়ীর দরজার
েচৗকােঠ পা েদওয়া মাত্রই েছেলিট মারা েগল। ১৮ সদাপ্রভু
িনেজর দাস ভাববাদী অিহেয়র মধ্য িদেয় েযমন েয বাক্য
বেলিছেলন েতমনই ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েছেলিটর জন্য
েশাক করেত করেত তােক কবর িদল। ১৯ যারিবয়ােমর অন্যান্য
কাজ, তঁার সব যুদ্ধ এবং রাজত্ব করবার কথা “ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত েলখা আেছ। ২০ বাইশ বছর
রাজত্ব করবার পর িতিন তঁার পূবর্পরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রা েগেলন
এবং তঁার জায়গায় তঁার েছেল নাদব রাজা হেলন।

িযহূদার রাজা রহিবয়াম, অিবয় ও আসার বণর্না।

২১ এিদেক িযহূদা েদেশ শেলামেনর েছেল রহিবয়াম রাজত্ব
করেলন। িতিন যখন রাজত্ব করেত শুরু কেরন তখন তঁার বয়স
িছল একচিল্লশ। ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠীগুেলার সমস্ত জায়গার মধ্য
েথেক েয শহরটা সদাপ্রভু িনেজর বাসস্থান িহসােব েবেছ
িনেয়িছেলন েসই িযরূশােলম শহের রহিবয়াম সেতেরা বছর
রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল নয়মা; িতিন জািতেত
িছেলন একজন অেম্মানীয়। ২২ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ িযহূদা
েলােকরা তাই করেত লাগল। তােদর পূবর্পুরুষরা যা কেরেছ তার
েচেয় তােদর পােপর মধ্য িদেয় তারা সদাপ্রভুর অন্তেরর জ্বালা
আরও েবশী কের জািগেয় তুলেতা। ২৩ এছাড়া তারা িনেজেদর
জন্য প্রেত্যকটা উঁচু পাহােড়র উপের ও প্রেত্যকটা ডালপালা
ছড়ােনা সবুজ গােছর নীেচ উঁচু জায়গা িঠক কেরিছল এবং
পিবত্র পাথর ও আেশরা খুঁিট স্থাপন কেরিছল। ২৪ এমন িক,
তােদর েদেশ পুরুষ েবশ্যাও িছল। েয জািতগুেলােক সদাপ্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর সামেন েথেক দরূ কের িদেয়িছেলন তােদর সমস্ত
ঘৃণার কাজ িযহূদার েলােকরা করেত লাগল। ২৫ রাজা
রহিবয়ােমর রাজেত্বর পঞ্চম বছের িমশেরর রাজা শীশক
িযরূশােলম আক্রমণ করেলন। ২৬ েস সদাপ্রভুর গৃেহর সম্পিত্ত
ও রাজবািড়র সম্পিত্ত িনেয় েগল; সব িকছুই িনেয় েগল, এমন
িক, শেলামেনর ৈতরী েসানার সব ঢালগুেলাও িনেয় েগল।
২৭ কােজই রাজা রহিবয়াম েসগুেলার বদেল িপতেলর ঢাল ৈতরী
করােলন। রাজবাড়ীর দরজায় েয সব ৈসেন্যরা পাহারা িদত
তােদর েসনাপিতেদর কােছ িতিন েসগুেলা রক্ষা করবার ভার
িদেলন। ২৮ রাজা যখন সদাপ্রভুর ঘের েযেতন তখন পাহারাদার
ৈসেন্যরা েসই ঢালগুেলা ধের িনেয় তঁার সেঙ্গ েযত এবং পের
েসগুেলা তারা পাহারাদার েদর ঘের জমা িদত। ২৯ রহিবয়ােমর
অন্যান্য কাজ, অথর্াৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা সব “িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত িক েলখা েনই? ৩০ রহিবয়াম
ও যারিবয়ােমর মেধ্য অনবরত যুদ্ধ চলত। ৩১ পের রহিবয়াম
িনেজর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনিদ্রত হেলন এবং দায়ূদ শহের কবর
প্রাপ্ত হেলন। তঁার মােয়র নাম িছল নয়মা; িতিন অেম্মানীয়া। পের
তঁার েছেল অিবয়াম তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

নবােটর েছেল যারিবয়ােমর রাজেত্বর আঠােরা
বছেরর সময় অিবয়াম িযহূদায় রাজত্ব করেত শুরু

কেরন। ২ িতিন িতন বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার
মােয়র নাম িছল মাখা; িতিন অবীশােলােমর েমেয়। ৩ অিবয়ােমর
বাবা েয সব পাপ কেরিছেলন িতিনও েসই সব পাপ করেত

প্রথম রাজাবিল। ১৪:৩ ২৫৮ প্রথম রাজাবিল। ১৫:৩
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থাকেলন। তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর মত তঁার হৃদয় তঁার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রিত ভিক্ত িছল না। ৪ তবুও দায়ূেদর কথা মেন কের
তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁােক িযরূশােলেম একটা প্রদীপ িদেলন,
অথর্াৎ তঁার িসংহাসেন বসবার জন্য তঁােক একটা েছেল িদেলন
এবং িযরূশােলমেক ধ্বংেসর হাত েথেক রক্ষা করেলন, ৫ কারণ
সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক দায়ূদ তাই করেতন। েকবল িহত্তীয়
ঊিরেয়র ব্যাপারটা ছাড়া তঁার সারা জীবেন িতিন সদাপ্রভুর
েকােনা আেদশই অমান্য কেরনিন। ৬ রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর
মেধ্য েয যুদ্ধ আরম্ভ হেয়িছল তা অিবয়ােমর সারা জীবন ধের
চেলিছল। ৭ অিবয়ােমর অন্যান্য কাজ, অথর্াৎ িতিন যা িকছু
কেরিছেলন তা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক
েলখা েনই? অিবয়াম ও যারিবয়ােমর মেধ্য যুদ্ধ হত। ৮ পের
অিবয়াম তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন, আর দায়ূদ
শহের তঁােক কবর েদওয়া হল। তঁার জায়গায় তঁার েছেল আসা
রাজা হেলন। ৯ ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজেত্বর কুিড়
বছেরর সমেয় আসা িযহূদায় রাজত্ব করেত শুরু করেলন।
১০ িতিন একচিল্লশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার
ঠাকুমার নাম িছল মাখা। িতিন িছেলন অবীশােলােমর েমেয়।
১১ তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর মত আসা সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক
তাই করেতন। ১২ িতিন েদশ েথেক পুরুষ েবশ্যােদর তািড়েয়
িদেলন এবং পূবর্পুরুষেদর ৈতরী সব মূিতর্ গুেলাও সিরেয় িদেলন।
১৩ এমন িক, িতিন তঁার ঠাকুমা মাখােকও রাজমাতার পদ েথেক
সিরেয় িদেলন, কারণ িতিন একটা জঘন্য আেশরা মূিতর্  ৈতরী
কিরেয়িছেলন। আসা েসই মূিতর্ টা েকেট েফেল িকেদ্রাণ
উপত্যকায় িনেয় িগেয় েসটা পুিড়েয় িদেলন। ১৪ উঁচু
জায়গাগুেলা যিদও িতিন ধ্বংস কেরনিন তবুও সারা জীবন
আসার হৃদয় সদাপ্রভুর প্রিত সম্পূণর্ অনুগত িছল। ১৫ িতিন ও
তঁার বাবা েয সব েসানা, রূপা ও অন্যান্য িজিনস সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য পিবত্র কের েরেখিছেলন েসগুেলা িতিন সদাপ্রভুর ঘের
িনেয় েগেলন। ১৬ আসা ও ইস্রােয়েলর রাজা বাশার েগাটা
রাজত্বকাল ধের তঁােদর মেধ্য যুদ্ধ চেলিছল। ১৭ ইস্রােয়েলর
রাজা বাশা িযহূদার েলাকেদর িবরুেদ্ধ িগেয় রামা শহরটা দেুগর্র
মত কের গেড় তুলেত লাগেলন যােত েকউ িযহূদার রাজা আসার
কােছ যাওয়া আসা করেত না পাের। ১৮ সদাপ্রভুর ঘের এবং
িনেজর রাজবাড়ীর ভান্ডাের েয সব েসানা ও রূপা িছল আসা
েসগুেলা সব েবর কের িনেলন। েসগুেলা তঁার কমর্চারীেদর হােত
িদেয় অরােমর রাজা িবনহদেদর কােছ পািঠেয় িদেলন। িবনহদদ
িছেলন টিব্রেম্মােণর েছেল িহিষেয়ােণর নািত। িতিন তখন
দেম্মশেক রাজত্ব করিছেলন। আসা তঁােক বেল পাঠােলন,
১৯ “আমার ও আপনার বাবার মত আসুন, আমরাও আমােদর
মেধ্য একটা চুিক্ত কির। আিম আপনােক এই সব েসানা ও রূেপা
উপহার পাঠালাম। ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ আপিন এখন
চুিক্ত েভেঙ্গ েফলুন, তােত েস আমার কাছ েথেক চেল যােব।”
২০ রাজা আসার কথায় িবনহদদ রািজ হেয় তঁার েসনাপিতেদর
ইস্রােয়েলর শহরগুেলার িবরুেদ্ধ পািঠেয় িদেলন। িতিন ইেয়ান,
দান, আেবল ৈবৎ-মাখা ও সমস্ত িকেন্নরৎ এবং তার সেঙ্গ নপ্তািল
এলাকাটা দখল কের িনেলন। ২১ বাশা এই কথা শুেন রামা শহর
গেড় তুলবার কাজ বন্ধ কের িতসর্ােত িফের েগেলন। ২২ তারপর

রাজা আসা িযহূদার সকেলর উপর একটা েঘাষণা করেলন,
কাউেক বাদ িদেলন না। তােত েলােকরা রামায় বাশার ব্যবহার
করা পাথর ও কাঠ সব িনেয় েগল। রাজা আসা েসই সব িদেয়
িবন্যামীেনর েগবা ও িমস্পা শহর দেুগর্র মত কের গেড় তুলেলন।
২৩ আসার অন্যান্য সব কাজ, যুেদ্ধ তঁার জেয়র কথা, িতিন যা
িকছু কেরিছেলন এবং েয সব শহর িতিন গেড় তুেলিছেলন তা
িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই? বুেড়া
বয়েস আসার পােয় একটা েরাগ হল। ২৪ পের আসা তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর
শহের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁােক কবর েদওয়া হল। তঁার
েছেল িযেহাশাফট তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

ইস্রােয়েলর নাদব প্রভৃিত চারজন রাজার বণর্না।

২৫ িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের যারিবয়ােমর
েছেল নাদব ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেত শুরু করেলন। িতিন
ইস্রােয়েল দইু বছর রাজত্ব কেরিছেলন। ২৬ সদাপ্রভুর েচােখ যা
মন্দ িতিন তাই করেতন। িতিন তঁার বাবার মত চলেতন, অথর্াৎ
তঁার বাবা ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় েযমন পাপ কিরেয়িছেলন িতিনও
তাই কেরিছেলন। ২৭ ইষাখর েগাষ্ঠীর অিহেয়র েছেল বাশা
নাদেবর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেলন। নাদব ও সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা
যখন পেলষ্টীয়েদর িগব্বেথান েঘরাও কেরিছল তখন বাশা
িগব্বেথােন নাদবেক েমের েফলেলন। ২৮ িযহূদার রাজা আসার
রাজেত্বর তৃতীয় বছের বাশা নাদবেক েমের েফেল তঁার জায়গায়
রাজা হেলন। ২৯ িতিন রাজা হেয়ই যারিবয়ােমর পিরবােরর
সবাইেক েমের েফলেলন। সদাপ্রভু তঁার দাস শীেলানীয় ভাববাদী
অিহেয়র মধ্য িদেয় েয কথা বেলিছেলন েসই অনুসাের বাশা
যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক ধ্বংস কের েফলেলন। ৩০ এর
কারণ হল, যারিবয়াম িনেজ পাপ কেরিছেলন এবং ইস্রােয়লেক
িদেয়ও পাপ কিরেয়িছেলন আর তা কের িতিন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কের তুেলিছেলন। ৩১ নাদেবর অন্যান্য
কাজ, অথর্াৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই? ৩২ আসা ও ইস্রােয়েলর
রাজা বাশার েগাটা রাজত্বকাল ধের তঁােদর মেধ্য যুদ্ধ হেয়িছল।
৩৩ ইস্রােয়েলর রাজা বাশা িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর তৃতীয়
বছের েগাটা ইস্রােয়ল েদেশর উপের অিহেয়র েছেল বাশা িতসর্ায়
রাজত্ব করেত শুরু কেরিছেলন। িতিন চিব্বশ বছর রাজত্ব
কেরিছেলন। ৩৪ িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই করেতন।
িতিন যারিবয়ােমর মত চলেতন, অথর্াৎ যারিবয়াম েযমন
ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় পাপ কিরেয়িছেলন িতিনও তাই
কেরিছেলন।

তখন বাশার িবরুেদ্ধ হনািনর েছেল েযহূর কােছ
সদাপ্রভুর এই বাক্য প্রকািশত হল, ২ “আিম েতামােক

ধূেলা েথেক তুেল এেনিছ এবং আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর
েনতা কেরিছ, তুিম যারিবয়ােমর পেথ চেলছ ও আমার েলাক
ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় পাপ কিরেয়ছ, ফেল তােদর েসই পােপর
মাধ্যেম আমােক অসন্তুষ্ট কের তুেলছ। ৩ েদেখা, আিম বাশােক
ও তার পিরবারেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করব। আিম েতামার
বংশেক নবােটর েছেল যারিবয়ােমর বংেশর মত করব। ৪ বাশার
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েয েকউ শহের মরেব তােদর কুকুের খােব এবং েয েকউ মােঠর
মেধ্য মরেব তােদর পাখীেত খােব।” ৫ বাশার অন্যান্য কাজ,
যুেদ্ধ তঁার জেয়র কথা এবং িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই?
৬ পের বাশা তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন ও িতসর্ায়
তঁােক কবর েদওয়া হল এবং তঁার েছেল এলা তঁার জায়গায়
রাজা হেলন। ৭ হনািনর েছেল েযহূ ভাববাদী মেধ্য িদেয় বাশা ও
তঁার বংেশর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর বাক্য প্রকািশত হেয়িছল, কারণ
যারিবয়ােমর বংেশর মত িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তা কের
সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কেরিছেলন এবং যারিবয়ােমর বংশেক হত্যা
কেরিছেলন। ৮ িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর ছািব্বশ বছের,
বাশার েছেল এলা ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেত শুরু কেরন;
িতিন িতসর্ায় দইু বছর রাজত্ব কেরিছেলন। ৯ পের তঁার অেধর্ক
সংখ্যক রেথর তত্ত্বাবধায়ক িসিম্র নামক তঁার দাস তঁার িবরুেদ্ধ
ষড়যন্ত্র করেলন। এলা িতসর্ােত রাজবািড়র পিরচালক অসর্ার
বািড়েত পান কের মাতাল হেলন, ১০ আর িসিম্র িভতের িগেয়
িযহূদার রাজা আসার সাতাশ বছের তঁােক আক্রমণ কের েমের
েফলেলন ও িতিন জায়গায় রাজা হেলন। ১১ যখন িসিম্র রাজত্ব
করেত শুরু কেরন, িসংহাসেন বসার সেঙ্গ সেঙ্গই বাশার বংেশর
সবাইেক েমের েফলেলন। তঁার আত্মীয় বনু্ধ েকােনা পুরুষেকই
িতিন বঁািচেয় রাখেলন না। ১২ ভাববাদী েযহূর মধ্য িদেয় সদাপ্রভু
বাশার িবরুেদ্ধ েয কথা বেলিছেলন েসই অনুসাের িসিম্র বাশার
বংেশর সবাইেক ধ্বংস কের িদেলন। ১৩ এর কারণ বাশার সব
পাপ ও তঁার েছেল এলার পাপ আচরণ; তঁারা িনেজরা পাপ
কেরিছেলন এবং ইস্রােয়লেকও পাপ কিরেয়িছল, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর সদাপ্রভুেক তঁােদর মূিতর্ র মাধ্যেম কু্রদ্ধ কেরিছল।
১৪ এলার অন্যান্য কাজ, অথর্াৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই?
১৫ িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর সাতাশ বছের িসিম্র িতসর্ায়
সাত িদন রাজত্ব কেরিছেলন। েসই সময় ৈসন্যদল পেলষ্টীয়েদর
অিধকার করা িগব্বেথােন িশিবর স্থাপন কেরিছল। ১৬ পের েসই
িশিবের অবিস্থত েলােকরা শুনল েয, িসিম্র ষড়যন্ত্র কেরেছ ও
রাজােক েমের েফেলেছ; তখন সমস্ত ইস্রােয়ল েসই িদন িশিবেরর
মেধ্য অিম্র নামক েসনাপিতেক ইস্রােয়েলর উপের রাজা করল।
১৭ তখন অিম্র ও তঁার সেঙ্গ সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা িগব্বেথান
েথেক সের এেস িতসর্া েঘরাও করল। ১৮ ফেল শহর অিধকার
করা হেয় েগেছ েদেখ িসিম্র রাজবািড়েত আগুন িদেয় পুিড়েয়
িদেলন ও িতিন পুেড় মারা েগেলন। ১৯ এর কারণ তঁার পাপ
আচরণ; সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ, িতিন তাই করেতন। িতিন
যারিবয়ােমর মত চলেতন, িতিন িনেজ পাপ কের
ইস্রায়লীয়েদরও পাপ কিরেয়িছেলন। ২০ িসিম্রর অন্যান্য কাজ
এবং তঁার িবেদ্রােহর কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম
বইিটেত িক েলখা েনই? ২১ এর পর ইস্রােয়লীেয়রা দইু দেল ভাগ
হেয় েগল। তােদর অেধর্ক েলাক চাইল গীনেতর েছেল িতব্িনেক
রাজা করেত আর বাকী অেধর্ক চাইল অিম্রেক রাজা করেত।
২২ িকন্তু অিম্রর পেক্ষর েলােকরা গীনেতর েছেল িতব্িনর পেক্ষর
েলাকেদর হািরেয় িদল। এেত িতব্িন মারা েগল আর অিম্র রাজা
হেলন।

অিম্র ও আহাব রাজার বণর্না।

২৩ িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর একিত্রশ বছের অিম্র
ইস্রােয়েল রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং িতিন বােরা বছর
রাজত্ব কেরিছেলন, িতিন ছয় বছর িতসর্ায় রাজত্ব কেরিছেলন।
২৪ িতিন দইু তালন্ত রূপা িদেয় েশমেরর কােছ শমিরয়া পাহাড়
িকনেলন, েসই পাহােড়র উপের একিট শহর গঁাথেলন, ঐ
পাহােড়র অিধকারী েশমেরর নাম অনুসাের েসই শহেরর নাম
শমিরয়া রাখেলন। ২৫ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ, অিম্র তাই
করেতন এবং তঁার আেগ যঁারা িছেলন তঁােদর সবার েচেয় িতিন
েবশী খারাপ কাজ করেলন। ২৬ বাস্তেব িতিন নবােটর েছেল
যারিবয়ােমর মত চলেতন এবং িতিন েয পােপর মাধ্যেম
ইস্রােয়লেক পাপ কিরেয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক তােদর
মূিতর্ র মাধ্যেম অসন্তুষ্ট কেরিছেলন, িতিনও েসই সব পােপর পেথ
চলেতন। ২৭ অিম্রর বািক কােজর কথা এবং যুেদ্ধ তঁার জেয়র
কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা
েনই? ২৮ পের অিম্র তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং
তঁােক শমিরয়ায় কবর েদওয়া হল। তঁার জায়গায় তঁার েছেল
আহাব রাজা হেলন। ২৯ িযহূদার রাজা আসার রাজেত্বর
আটিত্রশ বছেরর সময় অিম্রর েছেল আহাব ইস্রােয়েলর উপের
রাজত্ব শুরু কেরন। িতিন বাইশ বছর শমিরয়ায় েথেক
ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব কেরিছেলন। ৩০ তঁার আেগ যঁারা
িছেলন, তঁােদর সবার েথেক অিম্রর েছেল আহাব সদাপ্রভুর
েচােখ যা মন্দ, তাই েবিশ করেতন। ৩১ নবােটর েছেল যারিবয়াম
েয সব পাপ কেরিছেলন েসগুেলােক িতিন সামান্য ব্যাপার বেল
মেন করেতন। তাই িতিন সীেদানীয়েদর রাজা ঈেষবেলর েমেয়
ঈেষবলেক িবেয় করেলন এবং বালেদবতার েসবা ও আরাধনা
করেত লাগেলন। ৩২ িতিন শমিরয়ােত বালেদবতার জন্য েয
মিন্দর ৈতরী কেরিছেলন েসখােন তার জন্য একটা েবদী ৈতরী
করেলন। ৩৩ আর আহাব আেশরা মূিতর্  ৈতরী করেলন। তঁার
আেগ ইস্রােয়েল যত রাজা িছেলন, েসই সবার েথেক আহাব
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর অসেন্তাষজনক আরও কাজ
করেলন। ৩৪ তঁার সমেয় ৈবেথলীয় হীেয়ল িযরীেহা শহর ৈতরী
করল; তােত নূেনর েছেল িযেহাশূেয়র মধ্য িদেয় সদাপ্রভুর বাক্য
অনুসাের েসই শহেরর িভিত্ত গঁাথার জন্য িনেজর বড় েছেল
অবীরামেক প্রাণ িদেত হল এবং তার ফটেকর দরজা লাগাবার
জন্য তার েছাট েছেল সগূবেক প্রাণ িদেত হল।

এিলেয়র বণর্না।

িগিলয়েদর িতশ্বী গ্রােমর এিলয় আহাবেক বলেলন,
“আিম যঁার েসবা কির ইস্রােয়লীয়েদর েসই জীবন্ত

ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদিব্য িদেয় বলিছ েয, আিম না বলা পযর্ন্ত
আগামী কেয়ক বছের িশিশর পড়েব না, বৃিষ্টও হেব না।” ২ পের
সদাপ্রভু এিলয়েক বলেলন, ৩ “তুিম এই জায়গা েছেড় পূবর্ িদেক
যাও এবং যদর্ েনর পূবর্ িদেক করীৎ েস্রােতর ধাের লুিকেয় থাক।
৪ তুিম েসই েস্রােতর জল খােব আর েসখােন েতামােক খাবার
েদবার জন্য আিম দঁাড়কাকেদর আেদশ িদেয়িছ।” ৫ কােজই
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সদাপ্রভু এিলয়েক যা বলেলন িতিন তাই করেলন। িতিন যদর্ েনর
পূবর্ িদেক করীৎ েস্রােতর ধাের িগেয় থাকেত লাগেলন।
৬ দঁাড়কােকরা সকােল ও িবকােল তঁার জন্য রুিট ও মাংস
আনত এবং িতিন েসই েস্রােতর জল েখেতন। ৭ েদেশ বৃিষ্ট না
হওয়ােত িকছুকাল পের েসই েস্রােতর জল শুিকেয় েগল। ৮ পের
তঁার কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য এল, ৯ “তুিম উঠ, এখন
সীেদােনর সািরফেত িগেয় থাক। েতামােক খাবার েজাগাবার
জন্য আিম েসখানকার এক িবধবােক আজ্ঞা িদেয়িছ।” ১০ তখন
িতিন উেঠ সািরফেত েগেলন; আর যখন েসই শহেরর দরজায়
আসেলন, েদখ, েসই জায়গায় এক িবধবা কাঠ কুড়ােচ্ছ। িতিন
তােক েডেক বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম একিট পােত্র কের
সামান্য জল আন, আিম পান করব” ১১ েসই স্ত্রীেলাকিট যখন
জল আনেত যািচ্ছল তখন িতিন তােক েডেক বলেলন,
“অনুেরাধ কির, আমার জন্য এক টুকেরা রুিট হােত কের
আন।” ১২ উত্তের েসই িবধবা বলল, “আপনার ঈশ্বর জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য িদেয় বলিছ েয, আমার কােছ একটাও রুিট
েনই। পােত্র েকবল এক মুেঠা ময়দা আর ভঁােড় একটুখািন েতল
রেয়েছ। বাড়ী িনেয় যাবার জন্য আিম কতগুেলা কাঠ কুড়ািচ্ছ;
তা িদেয় আমার ও আমার েছেলর জন্য িকছু খাবার ৈতরী করব।
তারপর তা েখেয় আমরা মরব।” ১৩ এিলয় তােক বলেলন, “ভয়
েকােরা না। যা বলেল, তাই কর িগেয়, িকন্তু প্রথেম তা েথেক
আমার জন্য একিট েছাট রুিট ৈতরী কের আেনা; পের িনেজর ও
েছেলিটর জন্য ৈতরী কর। ১৪ কারণ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, সদাপ্রভু পৃিথবীেত বৃিষ্ট না েদওয়া পযর্ন্ত ঐ
ময়দার পাত্রটাও খািল হেব না আর েতেলর ভঁাড়ও খািল হেব
না।” ১৫ তােত েস িগেয় এিলেয়র কথামত করল; আর েস ও
এিলয় এবং েসই স্ত্রীেলােকর আত্মীয় অেনক িদন পযর্ন্ত েখল।
১৬ এিলেয়র মধ্য িদেয় সদাপ্রভু েয কথা বেলিছেলন েসই
অনুসাের ঐ ময়দার পাত্রটাও খািল হল না, েতেলর ভঁাড়ও খািল
হল না। ১৭ এই সব ঘটনার পের েসই স্ত্রীেলাক, েয বািড়র মািলক
তার েছেল অসুস্থ হল এবং তার অসুখ এমন েবিশ হল েয, তার
শরীের আর শ্বাসবায়ু থাকল না। ১৮ স্ত্রীেলাকিট তখন এিলয়েক
বলল, “েহ ঈশ্বেরর েলাক, আপনার সেঙ্গ আমার িক করার
আেছ? আপিন িক আমােক আমার পােপর কথা মেন কিরেয়
িদেত আর আমার েছেলেক েমের েফলেত এেসেছন?” ১৯ িতিন
তােক বলেলন, “েতামার েছেলেক আমার কােছ দাও।” পের
িতিন েছেলিটেক েসই স্ত্রীেলােকর েকাল েথেক িনেয় উপেরর
িনেজর থাকবার ঘের িগেয় িনেজর িবছানায় শুইেয় িদেলন।
২০ আর িতিন সদাপ্রভুেক েডেক বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, আমার
ঈশ্বর, আিম েয িবধবার বাড়ীেত থািক তার েছেলেক েমের েফেল
তারও উপের িবপদ িনেয় আসেল?” ২১ তারপর িতিন িতন বার
েছেলিটর উপের লম্বা হেয় শুেয় সদাপ্রভুেক েডেক বলেলন, “েহ
সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর, অনুেরাধ কির, েছেলিটর প্রাণ তার মেধ্য
িফের আসুক।” ২২ তখন সদাপ্রভু এিলেয়র কথা শুনেলন তােত
েছেলিটর প্রাণ তার মেধ্য িফের আসল আর েস েবঁেচ উঠল।
২৩ পের এিলয় েছেলিটেক তুেল িনেয় উপেরর ঘর েথেক নীেচ
েনেম তােক তার মােয়র কােছ িদেয় বলেলন, “েদখ, েতামার
েছেল েবঁেচ আেছ।” ২৪ তােত েসই স্ত্রীেলাকিট এিলয়েক বলল,

“আিম এখন জানেত পারলাম আপিন ঈশ্বেরর েলাক এবং
সদাপ্রভু আপনার মধ্য িদেয় যা বেলন তা সত্য।”

বালেদেবর যাজকেদর লিজ্জত ও িনহত হবার
বণর্না।

এর অেনক িদন পের, বৃিষ্ট না হওয়ার তৃতীয় বছেরর
সময় সদাপ্রভু েথেক এিলেয়র জন্য এই বাক্য এেলা,

“তুিম িগেয় আহাবেক েদখা দাও। পের আিম েদেশ বৃিষ্ট পািঠেয়
িদিচ্ছ।” ২ তােত এিলয় আহাবেক েদখা িদেত েগেলন। তখন
শমিরয়ােত ভীষণ দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল। ৩ আর আহাব রাজবািড়র
পিরচালক ওবিদয়েক ডাকেলন। ওবিদয় সদাপ্রভুেক খুব ভয়
করেতন। ৪ ঈেষবল যখন সদাপ্রভুর ভাববাদীেদর েমের
েফলিছেলন তখন ওবিদয় একেশাজন ভাববাদীেক িনেয় পঞ্চাশ
পঞ্চাশ কের দেুটা গুহায় লুিকেয় েরেখিছেলন। িতিন তঁােদর
খাবার ও জেলর েজাগান িদেতন। ৫ আহাব ওবিদয়েক বলেলন,
“তুিম েদেশর মেধ্য েযসব উনুই ও েছাট নদীগুিলর কােছ যাও।
েঘাড়া আর খচ্চরগুেলার প্রাণ রক্ষার জন্য হয়েতা িকছু ঘাস
পাওয়া যােব। নাহেল সমস্ত পশু হারােত হেব।” ৬ তঁারা দইুজন
ঘুের েদখবার জন্য েদশটা ভাগ কের িনেলন। আহাব িনেজ
েগেলন এক িদেক আর ওবিদয় েগেলন অন্য িদেক। ৭ ওবিদয়
পথ িদেয় যািচ্ছেলন, এমন সমেয়, েদখ, এিলয় তঁার সামেন;
ওবিদয় তঁােক িচনেত েপের মািটেত উপুড় হেয় পেড় বলেলন,
“আমার প্রভু এিলয়?” ৮ িতিন বলেলন, “আিমই েসই; যাও,
েতামার প্রভুেক িগেয় জানাও েয, এিলয় এখােন আেছন।”
৯ িতিন বলেলন, “আিম িক পাপ কেরিছ েয, আপিন আপনার
দাস আমােক েমের েফলবার জন্য আহােবর হােত তুেল িদেচ্ছন?
১০ আপনার ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, এমন েকােনা জািত
বা রাজ্য েনই যার কােছ আমার প্রভু আপনার েখঁােজ েলাক
পাঠানিন। আর যখন তারা বলল, েসই েলাকিট েনই; তখন তারা
আপনােক পায়িন বেল িতিন েসই সব রােজ্যর ও জািতর
েলাকেদরেকও শপথ কিরেয়েছন। ১১ এখন আপিন বলেছন,
যাও, েতামার প্রভুেক বল, েদখুন, এিলয় এখােন আেছন।
১২ আর আিম আপনার কাছ েথেক চেল েগেলই সদাপ্রভুর
আত্মা আমার অজানা েকােনা জায়গায় আপনােক িনেয় যােবন,
তােত আিম িগেয় আহাবেক খবর িদেল যিদ িতিন আপনােক
খুঁেজ না পান, তেব আমােক হত্যা করেবন; িকন্তু আপনার দাস
আিম েছাটেবলা েথেক সদাপ্রভুেক ভয় কের আসিছ।
১৩ ঈেষবল যখন সদাপ্রভুর ভাববাদীেদর েমের েফলিছেলন,
তখন আিম যা কেরিছলাম, তা িক আমার প্রভু েশােনন িন?
সদাপ্রভুর ভাববাদীেদর একেশা জনেক পঞ্চাশ পঞ্চাশ কের দেুটা
গুহায় লুিকেয় েরেখিছ এবং তােদর খাবার ও জেলর েজাগান
িদেয়িছ। ১৪ আর এখন আপিন বলেছন, যাও, েতামার প্রভুেক
বল, েদখুন, এিলয় এখােন আেছন। িতিন েতা আমােক েমের
েফলেবন।” ১৫ এিলয় বলেলন, “আিম যঁার সামেন দঁািড়েয়
আিছ, েসই বািহনীগেণর জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, আিম আজ
অবশ্য তঁােক েদখা েদব।” ১৬ তখন ওবিদয় আহােবর সেঙ্গ েদখা
কের কথাটা তঁােক বলেলন; তােত আহাব এিলেয়র সেঙ্গ েদখা
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করেত েগেলন। ১৭ এিলয়েক েদেখ আহাব বলেলন, “েহ
ইস্রােয়েলর কঁাটা, এ িক তুিম?” ১৮ এিলয় বলেলন, “আিম কঁাটা
হইিন, িকন্তু আপিন ও আপনার বাবার বংেশর েলােকরাই; কারণ
আপনারা সদাপ্রভুর আেদশ ত্যাগ কের বালেদবতােদর িপছেন
িগেয়েছন। ১৯ এখন েলাক পািঠেয় ইস্রােয়েলর সবাইেক কিমর্ল
পবর্েত আমার কােছ জেড়া করুন। ঈেষবেলর েটিবেল
বালেদবতার েয চারেশা পঞ্চাশজন ভাববাদী এবং আেশরার
চারেশাজন ভাববাদী খাওয়া দাওয়া কের তােদর িনেয় আসুন।”
২০ তােত আহাব ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর কােছ খবর পাঠােলন
এবং কিমর্ল পবর্েত ঐ ভাববাদীেদর জেড়া করেলন। ২১ পের
এিলয় েলাকেদর সামেন িগেয় বলেলন, “আর কতিদন েতামরা
দইু েনৗকায় পা িদেয় থাকেব? যিদ সদাপ্রভুই ঈশ্বর হন তেব তঁার
অনুসরণ কর, আর যিদ বালেদবতাই ঈশ্বর হন তেব তঁার
অনুসরণ কর।” িকন্তু েলােকরা েকােনা উত্তর িদল না। ২২ তখন
এিলয় তােদর বলেলন, “সদাপ্রভুর ভাববাদীেদর মেধ্য েকবল
আিমই বাকী আিছ, িকন্তু বালেদবতার ভাববাদী রেয়েছ সােড়
চারেশা জন। ২৩ আমােদর জন্য দেুটা ষঁাড় েদওয়া েহাক। ওরা
িনেজেদর জন্য একটা ষঁাড় েবেছ িনেয় েকেট টুকেরা টুকেরা
কের কােঠর উপর রাখুক, িকন্তু তােত আগুন না িদক। আিম
অন্য ষঁাড়টা িনেয় েকেট প্রস্তুত কের কােঠর উপের রাখব, িকন্তু
তােত আগুন েদব না। ২৪ তারপর ওরা ওেদর েদবতােক ডাকেব
আর আিম ডাকব সদাপ্রভুেক। িযিন আগুন পািঠেয় এর উত্তর
েদেবন িতিনই ঈশ্বর।” এই কথা শুেন সবাই বলল, “এ ভােলা
কথা।” ২৫ এিলয় বাল েদবতার ভাববাদীেদর বলেলন, “েতামরা
েতা অেনেক আছ, আেগ েতামরাই িনেজেদর জন্য একটা ষঁাড়
েবেছ িনেয় ৈতরী কর এবং েতামরা িনেজেদর েদবতােক ডাক,
িকন্তু আগুন েদেব না।” ২৬ েয ষঁাড়টা তােদর েদওয়া হল তা িনেয়
তারা ৈতরী কের িনল। তারপর তারা সকাল েথেক দপুুর পযর্ন্ত
বাল েদবতােক এই বেল ডাকেত লাগল, “েহ বালেদব, আমােদর
উত্তর দাও।” িকন্তু েকােনা সাড়া িমলল না, েকউ উত্তর িদল না।
েয েবদী তারা ৈতরী কেরিছল তার চারপােশ তারা নাচেত লাগল।
২৭ দপুুর েবলা এিলয় তােদর ঠাট্টা কের বলেলন, “েজাের
িচৎকার কর, েস েতা েদবতা। হয়েতা েস গভীর িচন্তা করেছ, বা
েকাথাও িগেয়েছ, বা পেথ চেলেছ। িকংবা হয়েতা েস ঘুমােচ্ছ,
তােক জাগােত হেব।” ২৮ তখন তারা আরও েজাের িচৎকার
করেত লাগল এবং তােদর ব্যবহার অনুসাের েদেহ রেক্তর ধারা
বেয় না যাওয়া পযর্ন্ত েছারা ও কঁাটা িদেয় িনেজেদর আঘাত
করেত থাকল। ২৯ দপুুর গিড়েয় েগল আর তারা িবকাল েবলার
বিলদােনর সময় পযর্ন্ত ভাববাণী প্রচার করল, িকন্তু েকােনা সাড়া
পাওয়া েগল না, েকউ উত্তর িদল না, েকউ মেনােযাগও িদল না।
৩০ তখন এিলয় সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “আমার কােছ এস।”
তারা তঁার কােছ েগল। এিলয় সদাপ্রভুর েভেঙ্গ পড়া েবদী
েমরামত কের িনেলন। ৩১ এিলয় যােকােবর েছেলেদর প্রেত্যক
েগাষ্ঠীর জন্য একটা কের বােরাটা পাথর িনেলন। এই যােকােবর
কােছই সদাপ্রভুর বাক্য এেসিছল, বেলিছেলন, “েতামার নাম
হেব ইস্রােয়ল।” ৩২ েসই পাথরগুেলা িদেয় এিলয় সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য একটা েবদী ৈতরী করেলন এবং তার চারপােশ এমন
নালা খুঁড়েলন যার মেধ্য দইু কাঠা বীজ ধরেত পাের। ৩৩ পের

িতিন কাঠ সািজেয় ষঁাড়টা টুকরা টুকরা কের কােঠর উপর
রাখেলন আর বলেলন, “চারটা কলসী জেল ভের এই
েহামবিলর ও কােঠর উপের েঢেল দাও।” ৩৪ তারপর িতিন
বলেলন, “িদ্বতীয়বার ওটা কর।” এবং তারা িদ্বতীয়বার তাই
করল। িতিন আেদশ িদেলন, “তৃতীয়বার কর।” তারা তৃতীয়বার
তাই করল। ৩৫ তখন েবদীর চারিদেক জল েগল এবং নালা
জেল ভরিত হেয় েগল। ৩৬ পের িবকােলর বিলদােনর সময় হেল
পর ভাববাদী এিলয় কােছ এিগেয় আসেলন এবং বলেলন, “েহ
সদাপ্রভু, অব্রাহাম, ইস্হাক ও ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আজেক তুিম
জািনেয় দাও েয, ইস্রােয়েলর মেধ্য তুিমই ঈশ্বর এবং আিম
েতামার দাস, আর েতামার আেদেশই আিম এই সব কেরিছ।
৩৭ েশােনা সদাপ্রভু েশােনা, যােত এই সব েলােকরা জানেত পাের
েয, েহ সদাপ্রভু, তুিমই ঈশ্বর আর তুিমই তােদর মন িফিরেয়
এেনছ।” ৩৮ তখন উপর েথেক সদাপ্রভুর আগুন পেড় েহামবিল,
কাঠ, পাথর ও ধূেলা গ্রাস করল এবং নালার জলও শুেষ িনল।
৩৯ তা েদেখ েলােকরা সবাই মািটেত উপুড় হেয় পেড় বলল,
“সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর।” ৪০ তখন এিলয় তােদরেক
বলেলন, “বাল েদবতার ভাববাদীেদর ধর। তােদর একজনেকও
পািলেয় েযেত িদেয়া না।” তখন েলােকরা তােদর ধের েফলল।
এিলয় তােদরেক েছাট কীেশান নদীেত িনেয় েগেলন এবং
েসখােন তােদর েমের েফলেলন। ৪১ তারপর এিলয় আহাবেক
বলেলন, “আপিন উেঠ িগেয় খাওয়া দাওয়া করুন, কারণ ভীষণ
বৃিষ্টর শব্দ েশানা যােচ্ছ।” ৪২ এেত আহাব খাওয়া দাওয়া করেত
েগেলন। আর এিলয় িগেয় কিমর্েলর চূড়ায় উঠেলন। িতিন
মািটেত িনচু হেয় দইু হঁাটুর মেধ্য মুখ রাখেলন। ৪৩ পের িতিন
তঁার চাকরেক বলেলন, “তুিম িগেয় সাগেরর িদেক েচেয় েদখ।”
েস িগেয় েদেখ বলল, “ওখােন িকছু েনই।” এিলয় বলেলন,
“সাতবার যাও।” ৪৪ সপ্তম বাের চাকরিট এেস বলল, “মানুেষর
হােতর মত েছাট একটা েমঘ সমুদ্র েথেক উঠেছ।” তখন এিলয়
তােক বলেলন, “উেঠ িগেয় আহাবেক বল েযন িতিন তঁার রথ
িঠক কের িনেয় েনেম যান, েযন প্রচন্ড বৃিষ্ট আপনােক েযেত বাধা
না েদয়।” ৪৫ অমিন আকাশ েমেঘ ও বাতােস অন্ধকার হেয়
উঠল এবং ভীষণ বৃিষ্ট এেস েগল। আহাব রেথ কের িযিষ্রেয়েল
েগেলন। ৪৬ আর সদাপ্রভুর হাত এিলেয়র উপর িছল। িতিন তঁার
কাপড়খানা েকামর বঁাধিনেত গঁুেজ িনেয় আহােবর আেগ আেগ
েদৗেড় িযিষ্রেয়েলর প্রেবশ স্থােন েগেলন।

এিলেয়র মরুভূিমেত পলায়ন। ইলীশােয়র
আহ্বান।

এিলয় যা যা কেরেছন এবং েকমন কের তেরায়াল
িদেয় সমস্ত ভাববাদীেদর েমের েফেলেছন তা সবই

আহাব ঈেষবলেক বলেলন। ২ তােত ঈেষবল েলাক িদেয়
এিলয়েক বেল পাঠােলন, “কাল এই সমেয়র মেধ্য েতামার
প্রােণর দশা যিদ তােদর একজেনর মত না কির, তেব েদবতারা
েযন আমােক শািস্ত েদন আর তা ভীষণভােবই েদন।” ৩ এিলয়
তা েদেখ উঠেলন এবং প্রাণ বঁাচাবার জন্য পািলেয় েগেলন।
িতিন িযহূদা এলাকার েবর-েশবােত েপৗঁেছ তঁার চাকরেক
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েসখােন রাখেলন, ৪ িকন্তু িতিন িনেজ মরু এলাকার মেধ্য
একিদেনর পথ িগেয় একটা েরাতম গােছর নীেচ বসেলন এবং
িনেজর মৃতু্যর জন্য প্রাথর্না করেলন। িতিন বলেলন, “েহ
সদাপ্রভু, এই যেথষ্ট, এখন তুিম আমার প্রাণ নাও; কারণ আিম
েতা আমার পূবর্পুরুষেদর েচেয় উত্তর নই।” ৫ তারপর িতিন এক
েরাতম গােছর তলায় শুেয় ঘুিমেয় পড়েলন। হঠাত একজন
স্বগর্দতূ তঁােক ছঁুেয় বলেলন, “ওঠ, খাও।” ৬ িতিন েচেয়
েদখেলন; তঁার মাথার কােছ গরম পাথের েসঁকা একখানা রুিট ও
এক পাত্র জল রেয়েছ। তা েখেয় িতিন আবার শুেয় পড়েলন।
৭ সদাপ্রভুর দতূ িদ্বতীয়বার এেস তঁােক ছঁুেয় বলেলন, “ওঠ,
খাও, কারণ েতামার শিক্ত েথেকও েতামার পথ েবিশ।” ৮ তােত
িতিন উেঠ েখেলন। েসই খাবার েখেয় শিক্তলাভ কের িতিন চিল্লশ
িদন ও চিল্লশ রাত েহঁেট ঈশ্বেরর পাহাড় েহােরেব িগেয় উপিস্থত
হেলন। ৯ েসখােন একটা গুহার মেধ্য ঢুেক িতিন রাতটা
কাটােলন। তারপর, তঁার কােছ সদাপ্রভুর বাক্য উপিস্থত হল
এবং িতিন তােক বলেলন, “এিলয়, তুিম এখােন িক করছ?”
১০ এিলয় বলেলন, “আিম বািহনীেদর সদাপ্রভুর পেক্ষ খুবই
আগ্রহী হেয়িছ, কারণ ইস্রােয়লীেয়রা েতামার স্থাপন করা ব্যবস্থা
ত্যাগ কেরেছ, েতামার সব েবদী েভেঙ্গ েফেলেছ এবং তেরায়াল
িদেয় েতামার ভাববাদীেদর েমের েফেলেছ। েকবল আিমই বাকী
আিছ আর আমােকও এখন তারা েমের েফলবার েচষ্টা করেছ।”
১১ পের িতিন বলেলন, “তুিম বাইের িগেয় এই পবর্েতর উপের
সদাপ্রভুর সামেন দঁাড়াও।” সদাপ্রভু ওখান িদেয় যােবন, আর
তঁার সামেন একটা ভীষণ শিক্তশালী বাতাস পবর্তগুিলেক িচের
দইু ভাগ করল এবং সব পাথর েভেঙ্গ টুকরা টুকরা করল, িকন্তু
েসই বাতােসর মেধ্য সদাপ্রভু িছেলন না। েসই বাতােসর পের
একটা ভূিমকম্প হল, িকন্তু েসই ভূিমকেম্পর মেধ্যও সদাপ্রভু
িছেলন না। ১২ ভূিমকেম্পর পের েদখা িদল আগুন, িকন্তু েসই
আগুেনর মেধ্যও সদাপ্রভু িছেলন না। েসই আগুেনর পের িফস্
িফস্ শেব্দর মত সামান্য শব্দ েশানা েগল। ১৩ এিলয় তা শুেন
তঁার গােয়র চাদর িদেয় মুখ েঢেক েফলেলন এবং বাইের িগেয়
গুহার মুেখর কােছ দঁাড়ােলন। তারপর িতিন এই কথা শুনেলন,
“এিলয়, তুিম এখােন িক করছ?” ১৪ এিলয় বলেলন, “আিম
বািহনীেদর সদাপ্রভুর পেক্ষ খুবই আগ্রহী হেয়িছ, কারণ
ইস্রােয়লীেয়রা েতামার স্থাপন করা ব্যবস্থা ত্যাগ কেরেছ, েতামার
সব যজ্ঞেবদী েভেঙ্গ েফেলেছ এবং েতামার ভাববাদীেদর েমের
েফেলেছ। েকবল আিমই বাকী আিছ আর আমােকও এখন
তারা েমের েফলবার েচষ্টা করেছ।” ১৫ তখন সদাপ্রভু তঁােক
বলেলন, “যাও, তুিম েয পেথ এেসছ েসই পেথ িফের িগেয়
দেম্মশেকর মরু এলাকায় যাও। েসখােন েপৗঁেছ তুিম হসােয়লেক
অরােমর উপের রাজপেদ অিভেষক কর। ১৬ এছাড়া িনম্িশর
েছেল েযহূেক ইস্রােয়েলর রাজার পেদ অিভেষক কর, আর
েতামার পেদ ভাববাদী হওয়ার জন্য আেবলমেহালার শাফেটর
েছেল ইলীশায়েক অিভেষক কর। ১৭ হসােয়েলর তেলায়ার যারা
এিড়েয় যােব েযহূ তােদর েমের েফলেব আর েযহূর তেলায়ার
যারা এিড়েয় যােব ইলীশায় তােদর েমের েফলেব। ১৮ িকন্তু
ইস্রােয়েল আিম আমার জন্য সাত হাজার েলাকেক েরেখ েদব
যারা বাল েদবতার সামেন হঁাটু পােতিন ও েসই সবার মুখ তােক

চুম্বনও কের িন।” ১৯ পের িতিন েসখান েথেক চেল িগেয়
শাফেটর েছেল ইলীশােয়র েদখা েপেলন; েসই সময় িতিন বােরা
েজাড়া বলদ িদেয় জিম চাষ করিছেলন এবং িতিন িনেজ েশষ
েজাড়ার সেঙ্গ িছেলন। এিলয় তঁার কােছ িগেয় িনেজর গােয়র
চাদরখানা তঁার গােয় েফেল িদেলন। ২০ ইলীশায় তখন তঁার
বলদ েফেল এিলেয়র িপছেন িপছেন েদৗেড় েগেলন। ইলীশায়
বলেলন, “িমনিত কির, আমােক আমার মা বাবােক চুম্বন কের
আসেত িদন। তারপর আিম আপনার সেঙ্গ যাব।” উত্তের এিলয়
বলেলন, “িফের যাও, িকন্তু আিম েতামার িক করলাম?” ২১ পের
ইলীশায় তঁােক েছেড় িফের েগেলন। িতিন তঁার বলদ েজাড়া
িনেয় বিল িদেলন এবং েযঁায়ািলর কাঠ িদেয় মাংস রান্না কের
েলাকেদর িদেলন আর েলােকরা তা েখল। তারপর িতিন
এিলেয়র সেঙ্গ যাবার জন্য েবর হেলন এবং তঁার েসবাকারী
হেলন।

আহােবর মাধ্যেম অরামীয় রাজার পরাজয়।

অরােমর রাজা িবনহদদ তঁার সমস্ত ৈসন্য জেড়া
করেলন। িতিন বিত্রশজন রাজা ও অেনক েঘাড়া

আর রথ সেঙ্গ িনেয় শমিরয়া আক্রমণ করবার জন্য েঘরাও
করেলন এবং যুদ্ধ করেলন। ২ িতিন কেয়কজন েলাকেক শহের
পািঠেয় ইস্রােয়েলর রাজা আহাবেক এই কথা জানােলন,
“িবনহদদ বলেছন, ৩ ‘েতামার েসানা ও েতামার রূপা আমার,
আর েতামার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর মেধ্য যারা ভােলা, তারা
আমার’।” ৪ উত্তের ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “েহ আমার প্রভু
মহারাজ, আপনার কথা িঠক। আিম এবং আমার সব িকছুই
আপনার।” ৫ পের দেূতরা আহােবর কােছ আবার এেস বলল,
“িবনহদদ বলেছন, ‘েতামার েসানা রূপা, স্ত্রীেদর ও
েছেলেমেয়েদর েয আমােক িদেত হেব আিম েলাক পািঠেয় বেল
িদেয়িছলাম। ৬ িকন্তু আগামী কাল এই সমেয় আমার দাসেদরেক
আিম েতামার কােছ পাঠাব। তারা আপনার রাজবাড়ী ও
আপনার কমর্চারীেদর বাড়ীেত েখঁাজ করেব এবং েয সমস্ত
িজিনস আপনার েচােখ মূল্যবান তা সবই িনেয় আসেব।’”
৭ তখন ইস্রােয়েলর রাজা েদেশর সমস্ত প্রাচীনেদর েডেক
বলেলন, “অনুেরাধ কির, িবেবচনা কের েদখ, এই েলাকিট শুধু
ক্ষিত করবার েচষ্টা করেছ, কারণ েস যখন আমার স্ত্রীেদর ও
েছেলেমেয়েদর এবং েসানা রূপার জন্য আেদশ পাঠােল আিম
তা িদেত অস্বীকার কিরিন।” ৮ সব প্রাচীনরা এবং সমস্ত
েলােকরা তঁােক বলল, “আপিন শুনেবন না িকম্বা রািজ হেবন
না।” ৯ তখন আহাব িবনহদেদর দতূেদরেক বলেলন, “আমার
প্রভু মহারাজেক বলেব েয, তঁার প্রথম দািব অনুসাের আিম সবই
করব, িকন্তু এই কাজ করেত পারব না।” পের দেূতরা তখন েসই
খবর িনেয় িবনহদেদর কােছ চেল েগল। ১০ তখন িবনহদদ
আহােবর কােছ এই সংবাদ পাঠােলন, “আমার অনুসরণকারী
সব েলাকেক এক এক মুেঠা কের েদবার মত ধূেলাও যিদ
শমিরয়ােত েথেক যায় তাহেল েদবতারা েযন আমােক শািস্ত েদন
আর তা ভীষণভােবই েদন।” ১১ তােত উত্তের ইস্রােয়েলর রাজা
বলেলন, “তঁােক বলেব, ‘েয েলাক যুেদ্ধর সজ্জা পের, েস সজ্জা
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খুেল রাখা েলােকর মত গবর্ না করুক’।” ১২ িবনহদেদর কােছ
এই খবর িগেয় যখন েপৗঁছাল তখন িতিন ও অন্যান্য রাজারা
তঁােদর তঁাবুেত পান করিছেলন। িতিন তঁার েলাকেদর আেদশ
িদেলন, “যুেদ্ধর জন্য েতামরা ৈতরী হও।” কােজই তারা শহরটা
আক্রমণ করবার জন্য ৈতরী হল। ১৩ এর মেধ্য ইস্রােয়েলর রাজা
আহােবর কােছ একজন ভাববাদী এেস এই কথা েঘাষণা
করেলন, “সদাপ্রভু বলেছন, ‘তুিম ঐ িবশাল ৈসন্যবািহনীেক
েদখেত পাচ্ছ িক? আজই আিম ওেদর েতামার হােত তুেল েদব
আর তখন তুিম জানেত পারেব েয, আিমই সদাপ্রভু’।”
১৪ আহাব বলেলন, “িকন্তু কােক িদেয় িতিন তা করােবন?”
ভাববাদী উত্তের বলেলন, “সদাপ্রভু বলেছন েয, িবিভন্ন এলাকার
শাসনকতর্ ােদর অধীেন েয যুবক ৈসেন্যরা আেছ তারাই তা
করেব।” আহাব িজজ্ঞাসা করেলন, “যুদ্ধটা শুরু করেব েক?”
উত্তের ভাববাদী বলেলন, “আপিনই করেবন।” ১৫ আহাব এই
কথা শুেন িবিভন্ন এলাকার শাসনকতর্ ােদর অধীন যুবক
ৈসন্যেদর জেড়া করেলন। তােত তারা েমাট দেুশা বিত্রশজন হল।
তারপর িতিন সব ইস্রােয়লীয় ৈসন্যেদর জেড়া করেল পর সাত
হাজার ৈসন্য হল। ১৬ তারা দপুুর েবলায় েবিরেয় পড়ল। িবনহদদ
ও তঁার সেঙ্গ যুক্ত বিত্রশজন রাজা তােদর তঁাবুর মেধ্য পান কের
মাতাল হেয়িছেলন। ১৭ রাজ্যপালেদর েসই যুবকরা বাইের েগল;
েসই সময় িবনহদদ েখঁাজ েনবার জন্য েলাক পািঠেয় িদেল তারা
তঁােক খবর িদল, “শমিরয়া েথেক েলােকরা এিগেয় এেসেছ।”
১৮ িতিন বলেলন, “তারা সিন্ধর জন্য এেস থাকেল তােদর
জীবন্ত ধরেব, আবার যুেদ্ধর জন্য এেস থাকেলও তােদর জীবন্ত
ধরেব।” ১৯ এর মেধ্য ওরা অথর্াৎ রাজ্যপালেদর েসই যুবকরা ও
তােদর িপছেন আসা ৈসন্যদল শহর েথেক েবর হল। ২০ তারা
প্রেত্যেক তােদর িনেজর িনেজর বাধাদানকারীেক েমের েফলল।
তা েদেখ অরামীেয়রা পািলেয় েগল আর ইস্রােয়লীেয়রা তােদর
িপছেন তাড়া করল এবং অরােমর রাজা িবনহদদ তঁার
কেয়কজন েঘাড়সওয়ারেক সেঙ্গ িনেয় েঘাড়ার িপেঠ কের
পািলেয় েগেলন। ২১ পের ইস্রােয়েলর রাজা েবর হেয় তােদর
েঘাড়া ও রথ সব ধ্বংস কের িদেলন এবং প্রচুর অরামীয়েদর
হত্যা করেলন। ২২ পের ঐ ভাববাদী ইস্রােয়েলর রাজার কােছ
এেস বলেলন, “আপনার শিক্ত বাড়ান এবং িক করেত হেব তা
েভেব েদখুন, কারণ আগামী বছর আসেল অরােমর রাজা
আপনােক আবার আক্রমণ করেবন।” ২৩ আর অরােমর রাজার
দােসরা তঁােক বলল, “ওেদর েদবতাগুেলা পাহােড়র েদবতা, তাই
আমােদর েচেয় ওরা েবশী শিক্তশালী। িকন্তু আমরা যিদ
সমভূিমেত ওেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কির তেব িনশ্চয়ই আমরা ওেদর
েচেয় শিক্তশালী হব। ২৪ আপিন এই কাজ করুন, রাজােদর
সিরেয় িদেয় তােদর জায়গায় েসনাপিতেদর িনযুক্ত করুন।
২৫ আর আপনার িনেজর যত ৈসন্য, যত েঘাড়া ও রথ নষ্ট
হেয়েছ, তত ৈসন্য, তত েঘাড়া ও রথ সংগ্রহ করুন; তাহেল
আমরা সমভূিমেত ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত পারব। তখন
িনশ্চয়ই আমরা তােদর েচেয় শিক্তশালী হব।” িতিন তােদর
কথায় রািজ হেয় েসইমতই কাজ করেলন। ২৬ পেরর বছর
আসেল িবনহদদ অরামীয়েদরেক জেড়া কের িনেয় ইস্রােয়েলর
সেঙ্গ যুদ্ধ করবার জন্য অেফেক েগেলন। ২৭ এিদেক

ইস্রােয়লীয়েদর জেড়া করা হল। তােদর খাবার েজাগান েদবার
ব্যবস্থা করা হেল পর তারাও অরামীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করবার
জন্য েবিরেয় েগল। ইস্রােয়লীেয়রা অরামীয়েদর সামেনর িদেক
দিুট ছাগেলর পােলর মত ছাউিন েফলল। িকন্তু অরামীেয়রা
েগাটা েদশটা জেুড় থাকল। ২৮ তখন ঈশ্বেরর একজন েলাক
এেস ইস্রােয়েলর রাজােক বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা বলেছন,
‘অরামীেয়রা বেলেছ, সদাপ্রভু পাহােড়র ঈশ্বর, উপত্যকার ঈশ্বর
নন; েসইজন্য আিম এই িবরাট ৈসন্যদলেক েতামার হােত তুেল
েদব, আর এেত েতামরা জানেত পারেব েয, আিমই সদাপ্রভু’।”
২৯ আর সাত িদন পযর্ন্ত তারা এেক অেন্যর সামনাসামিন ছাউিন
েফেল থাকল, তারপর সপ্তম িদেন যুদ্ধ শুরু হেয় েগল।
ইস্রােয়লীেয়রা এক িদেনই এক লক্ষ অরামীয় পদািতক ৈসন্য
েমের েফলল। ৩০ বাদবাকী ৈসেন্যরা অেফেক পািলেয় েগল আর
েসখােন তােদর সাতাশ হাজার ৈসেন্যর উপের েদয়াল ধেস
পড়ল। আর িবনহদদ েসখােন পািলেয় িগেয় বাড়ীর িভতেরর
একটা কামরায় লুিকেয় থাকেলা। ৩১ পের তঁার দােসরা তঁােক
বলল, “েদখুন, আমরা শুেনিছ েয, ইস্রােয়েলর রাজারা দয়ালু।
চলুন, আমরা েকামের চট পের আর মাথায় দিড় েবঁেধ
ইস্রােয়েলর রাজার কােছ যাই। হয়েতা িতিন আপনার প্রাণ রক্ষা
করেবন।” ৩২ পের তঁারা েকামের চট পের ও মাথায় দিড় েবঁেধ
ইস্রােয়েলর রাজার কােছ িগেয় বলেলন, “েতামার দাস িবনহদদ
বলেছন েয, ‘অনুেরাধ কির, আমার প্রাণ রক্ষা করুন’।” রাজা
বলেলন, “িতিন িক এখনও েবঁেচ আেছন? িতিন আমার ভাই।”
৩৩ েসই েলােকরা এটােক ভাল লক্ষণ মেন কের তাড়াতািড় কের
তঁার কথা বুঝেত েপের বলল, “হঁ্যা, িবনহদদ িনশ্চয়ই আপনার
ভাই।” রাজা বলেলন, “আপনারা িগেয় তঁােক িনেয় আসুন।”
িবনহদদ েবর হেয় আসেল পর আহাব তঁােক তঁার রেথ তুেল
িনেলন। ৩৪ িবনহদদ বলেলন, “েতামার বাবার কাছ েথেক
আমার বাবা েয সব গ্রাম িনেয় িনেয়েছন আিম েসগুেলা
আপনােক িফিরেয় েদব। আমার বাবা েযমন শমিরয়ােত বাজার
বিসেয়িছেলন েতমিন আপিনও দেম্মশেকর িবিভন্ন জায়গায়
বাজার বসােত পারেবন।” আহাব বলেলন, “একটা সিন্ধ কের
আপনােক আিম েছেড় েদব।” এই বেল িতিন িবনহদেদর সেঙ্গ
একটা সিন্ধ কের তঁােক েছেড় িদেলন। ৩৫ সদাপ্রভুর আেদেশ
িশষ্য ভাববাদীেদর মেধ্য একজন তঁার সঙ্গীেক বলেলন, “দয়া
কের আমােক আঘাত কর।” িকন্তু েলাকিট আঘাত করেত রািজ
হল না। ৩৬ তখন েসই ভাববাদী তঁােক বলেলন, “তুিম সদাপ্রভুর
কথার বাধ্য হেল না বেল আমােক েছেড় যাওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গই
একটা িসংহ েতামােক েমের েফলেব।” েলাকিট চেল যাওয়ার
পেরই একটা িসংহ তােক েদখেত েপেয় েমের েফলল। ৩৭ েসই
ভাববাদী আর একজন েলাকেক েদখেত েপেয় তােক বলেলন,
“দয়া কের আমােক আঘাত কর।” েলাকিট তঁােক আঘাত কের
ক্ষত করল। ৩৮ তারপর েসই ভাববাদী রাস্তার পােশ িগেয় দঁািড়েয়
রাজার জন্য অেপক্ষা করেত লাগেলন। িতিন তঁার মাথায় কাপড়
েবঁেধ তা েচােখর উপের নািমেয় এেন িনেজর পিরচয় েগাপন
করেলন। ৩৯ রাজা ঐ পেথ যাওয়ার সময় েসই ভাববাদী েকঁেদ
তঁােক বলেলন, “আপনার দাস আিম যুেদ্ধর মাঝখােন
িগেয়িছলাম। তখন একজন েলাক একজন বন্দীেক আমার
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কােছ এেন বলল, ‘এই েলাকটােক পাহারা িদেয় রাখ। যিদ েস
হািরেয় যায় তেব তার প্রােণর বদেল েতামার প্রাণ েনওয়া হেব,
আর তা না হেল ঊনচিল্লশ েকিজ রূপা িদেত হেব।’ ৪০ িকন্তু
আপনার দাস আিম এিদেক ওিদেক ব্যস্ত িছলাম, এরমেধ্য েস
েকাথায় চেল েগেছ।” তখন ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “ঐ
শািস্তই েতামার হেব। তুিম িনেজর মুেখই তা বেলছ।” ৪১ তখন
েসই ভাববাদী তাড়াতািড় েচােখর উপর েথেক মাথার কাপড়টা
সিরেয় েফলেলন আর ইস্রােয়েলর রাজা তঁােক ভাববাদীেদর
একজন বেল িচনেত পারেলন। ৪২ েসই ভাববাদী রাজােক
বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, ‘আিম েয েলাকেক
ধ্বংেসর অিভশােপর অধীন কেরিছলাম তুিম তােক েছেড়
িদেয়ছ। কােজই তার প্রােণর বদেল েতামার প্রাণ আর তার
েলাকেদর বদেল েতামার েলাকেদর প্রাণ যােব।’” ৪৩ এেত
ইস্রােয়েলর রাজা িবষন্ন ও িবরক্ত হেয় তঁার িনেজর বািড়েত চেল
েগেলন ও পের িতিন শমিরয়ােত েপৗঁছােলন।

নােবােতর হত্যা ও তার জন্য আহােবর শািস্ত
িনণর্য়।

এর পের িযিষ্রেয়লীয় নােবােতর আঙ্গরু েক্ষত িনেয়
একটা ঘটনা ঘেট েগল। এই আঙ্গরু েক্ষতটা িছল

িযিষ্রেয়েল শমিরয়ার রাজা আহােবর রাজবাড়ীর কােছই।
২ আহাব নােবাৎেক বলেলন, “সিব্জর েক্ষত করবার জন্য
েতামার আঙ্গরু েক্ষতটা আমােক িদেয় দাও, কারণ ওটা আমার
রাজবাড়ীর কােছই। এর বদেল আিম েতামােক আরও ভাল
একটা আঙ্গরু েক্ষত েদব তুিম যিদ চাও তেব তার উিচৎ মূল্যও
েতামােক েদব।” ৩ নােবাৎ আহাবেক বলল, “আমার
পূবর্পুরুষেদর কাছ েথেক পাওয়া অিধকার েয আিম আপনােক
িদেয় িদই সদাপ্রভু েযন তা হেত না েদন।” ৪ তখন “আমার
পূবর্পুরুষেদর অিধকার আিম আপনােক েদব না,” িযিষ্রেয়লীয়
নােবােতর এই কথার জন্য আহাব িবষন্ন ও িবরক্ত হেয় বাড়ী
চেল েগেলন। িতিন িবছানায় শুেয় মুখ িফিরেয় থাকেলন, েকােনা
খাবার েখেলন না। ৫ তখন ঈেষবল তঁার স্ত্রী তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলন, “তুিম মন খারাপ কের আছ েকন? েখেত চাইছ না
েকন?” ৬ উত্তের রাজা তঁােক বলেলন, “আিম িযিষ্রেয়লীয়
নােবাৎেক বেলিছলাম টাকা িনেয় েতামার আঙ্গরু েক্ষত আমােক
দাও; িকংবা যিদ সন্তুষ্ট হও, তেব আিম তঁার পিরবেতর্  আর
একটা আঙ্গরু েখত েতামােক েদব,” তােত েস উত্তর িদল,
“আমার আঙ্গরু েখত আপনােক েদব না।” ৭ তখন তঁার স্ত্রী
ঈেষবল তঁােক বলেলন, “তুিম না ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব
করছ? ওেঠা, খাওয়া দাওয়া কর, আনিন্দত হও। িযিষ্রেয়লীয়
নােবােতর আঙ্গরু েক্ষত আিম েতামােক েদব।” ৮ পের ঈেষবল
আহােবর নাম কের কতগুেলা িচিঠ িলেখ েসগুেলার উপর
আহােবর সীলেমাহর িদেলন এবং নােবােতর শহের বাসকারী
প্রাচীনেদর কােছ ও গণ্যমান্য েলাকেদর কােছ িচিঠগুেলা পািঠেয়
িদেলন। ৯ েসই িচিঠগুেলােত েস এই কথা িলেখিছল, “আপনারা
উপবাস েঘাষণা করুন এবং েলাকেদর মেধ্য নােবাৎেক উঁচু
জায়গা িদন। ১০ তার সামেন দেুটা আসেন দজুন খারাপ

েলাকেক বসান। তারা এই বেল তার িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদক েয, েস
ঈশ্বর ও রাজার িবরুেদ্ধ অপমােনর কথা বেলেছ। তারপর তােক
েসখান েথেক েবর কের িনেয় পাথর ছঁুেড় েমের েফলুন।” ১১ পের
তঁার শহের বাসকারী প্রাচীনরা ও গণ্যমান্য েলােকরা ঈেষবেলর
িচিঠেত েলখা িনেদর্শমত কাজ করেলন। ১২ তঁারা উপবাস
েঘাষণা কের নােবাৎেক েলাকেদর মেধ্য উঁচু জায়গায় বসােলন।
১৩ তারপর দজুন খারাপ েলাক এেস নােবােতর সামেন বেস
েলাকেদর কােছ তার িবরুেদ্ধ এই সাক্ষ্য িদল েয, “নােবাৎ ঈশ্বর
ও রাজার িবরুেদ্ধ অপমােনর কথা বেলেছ।” তারপর েলােকরা
তােক শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছঁুেড় েমের েফলল।
১৪ এর পর েসই প্রাচীনরা ঈেষবেলর কােছ খবর পাঠােলন েয,
“নােবাৎেক পাথর ছঁুেড় েমের েফলা হেয়েছ।” ১৫ নােবাৎেক
পাথর ছঁুেড় েমের েফলা হেয়েছ শুেনই ঈেষবল আহাবেক
বলেলন, “ওঠ, িযিষ্রেয়লীয় নােবাৎ েয আঙ্গরু েক্ষতটা েতামার
কােছ িবিক্র করেত চায় িন তার দখল নাও; কারণ নােবাৎ আর
েবঁেচ েনই, মের েগেছ।” ১৬ নােবাৎ মারা েগেছ শুেন আহাব উেঠ
নােবােতর আঙ্গরু েক্ষেতর দখল িনেত েগেলন। ১৭ তখন িতশ্বীয়
এিলেয়র কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য প্রকািশত হল, ১৮ “ওঠ,
শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত যাও।
েদেখা, েস এখন নােবােতর আঙ্গরু েক্ষেত আেছ। েস ওটার দখল
েনবার জন্য েসখােন েগেছ। ১৯ তুিম তােক বল েয, সদাপ্রভু
বলেছন, ‘তুিম িক একজন েলাকেক েমের েফেলছ এবং তার
সম্পিত্ত দখল কেরছ?’ তারপর তােক বল েয, সদাপ্রভু বলেছন,
‘কুকুেররা েযখােন নােবােতর রক্ত েচেট েখেয়েছ েসখােন তারা
েতামার রক্ত, হঁ্যা, েতামারই রক্ত েচেট খােব’।” ২০ আহাব েসই
কথা শুেন এিলয়েক বলেলন, “েহ আমার শত্রু, এবার িক তুিম
আমােক েপেয়ছ?” উত্তের এিলয় বলেলন, “হঁ্যা, েপেয়িছ; কারণ
সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই করবার জন্য তুিম িনেজেক িবিক্র
কেরছ। ২১ েসইজন্য সদাপ্রভু বলেছন, ‘আিম েতামার উপর
িবপদ িনেয় আসব। েতামােক আিম এেকবাের ধ্বংস করব।
আহাব বংেশর প্রেত্যক পুরুষেক এবং ইস্রােয়েলর মেধ্য দাস ও
স্বাধীন েলাকেক েশষ কের েদব। ২২ আিম েতামার বংশেক
নবােটর েছেল যারিবয়াম এবং অিহেয়র েছেল বাশার বংেশর
মত করব, এর কারণ েতামার অসেন্তাষজনক ব্যবহার, যার
মাধ্যেম তুিম আমার েক্রাধ জািগেয় তুেলছ এবং ইস্রােয়লেক
িদেয় পাপ কিরেয়ছ। ২৩ এছাড়া ঈেষবেলর সম্বেন্ধও আিম বলিছ
েয, িযিষ্রেয়েলর েদয়ােলর কােছ কুকুেররা তােক েখেয় েফলেব।
২৪ আহােবর েয সব েলাক শহের মরেব তােদর খােব কুকুের
আর যারা মােঠর মেধ্য মরেব তােদর খােব আকােশর
পাখীেত’।” ২৫ স্ত্রীর কু পরামশর্ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ আহাব
তাই করবার জন্য িনেজেক িবিক্র কের িদেয়িছেলন। তঁার মত
আর েকউ এই রকম কাজ কের িন। ২৬ আর ইস্রােয়লীয়েদর
সামেন েথেক সদাপ্রভু েয ইেমারীয়েদর তািড়েয় িদেয়িছেলন,
তােদর সমস্ত কাজ অনুসাের িতিন প্রিতমা পূজাকারী অনুগামী
হেয় িতিন জঘন্য কাজ করেতন। ২৭ আহাব সদাপ্রভুর কথা শুেন
িনেজর কাপড় িছঁেড় েফেল চট পরেলন এবং উপবাস করেলন।
িতিন চট পেরই শুেয় থাকেতন এবং ধীের ধীের চলেত লাগেলন।
২৮ তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য িতশ্বীয় এিলেয়র কােছ আসল,
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বলল, ২৯ “আহাব আমার সামেন িনেজেক েকমন কের নত
কেরেছ, তুিম িক লক্ষ্য কেরছ? েস িনেজেক নত কেরেছ বেল
এই িবপদ আিম তার জীবনকােল আনব না, িকন্তু তার েছেলর
জীবনকােল তার বংেশর উপের এই িবপদ আনব।”

আহােবর অবাধ্যতা ও মৃতু্য।

অরাম ও ইস্রােয়েলর মেধ্য িতন বছর পযর্ন্ত েকােনা
যুদ্ধ হয়িন। ২ তৃতীয় বছের িযহূদার রাজা িযেহাশাফট

ইস্রােয়েলর রাজার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন। ৩ ইস্রােয়েলর
রাজা তঁার দাসেদর বলেলন, “আপনারা িক জােনন েয, রােমাৎ
িগিলয়দ আমােদর? অথচ আমরা অরােমর রাজার কাছ েথেক
েসটা িফিরেয় েনবার জন্য িকছুই করিছ না।” ৪ তখন িতিন
িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন িক যুদ্ধ করবার জন্য আমার
সেঙ্গ রােমাৎ িগিলয়েদ যােবন?” উত্তের িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর
রাজােক বলেলন, “আিম ও আপিন আমার েলাক ও আপনার
েলাক সবাই এক, আর আমার েঘাড়া আপনারই েঘাড়া।” ৫ িকন্তু
িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজােক এই কথাও বলেলন, “আজ
সদাপ্রভুর পিরকল্পনা জানুন।” ৬ কােজই ইস্রােয়েলর রাজা
ভাববাদীেদর েডেক জেড়া করেলন। তােদর সংখ্যা িছল প্রায়
চারেশা। িতিন তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “রােমাৎ িগিলয়েদর
িবরুেদ্ধ িক আিম যুদ্ধ করেত যাব, না যাব না?” তারা বলল,
“যান, কারণ প্রভু ওটা রাজার হােতই তুেল েদেবন।” ৭ িকন্তু
িযেহাশাফট বলেলন, “এখােন িক সদাপ্রভুর েকােনা একটা
ভাববাদী েনই যার কােছ আমরা িজজ্ঞাসা করেত পাির?”
৮ উত্তের ইস্রােয়েলর রাজা িযহূদার রাজা িযেহাশাফটেক
বলেলন, “এখনও এমন একজন েলাক আেছ যার মধ্য িদেয়
আমরা সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা করেত পাির, েস হল িযেম্লর
েছেল মীখায়, িকন্তু আিম তােক ঘৃণা কির, কারণ েস আমার
সম্বেন্ধ মঙ্গেলর কথা বেল না, শুধু অমঙ্গেলর কথাই বেল।”
উত্তের িযেহাশাফট বলেলন, “রাজা েযন ঐ রকম কথা না
বেলন।” ৯ তখন ইস্রােয়েলর রাজা তঁার একজন কমর্চারীেক
আেদশ করেলন, “তুিম এখনই িযেম্লর েছেল মীখায়েক েডেক
িনেয় এস।” ১০ ইস্রােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট
রাজেপাশাক পের শমিরয়া শহেরর ফটেকর কােছ েখালা
জায়গায় তঁােদর িসংহাসেনর উপের বেস িছেলন আর
ভাববাদীরা সবাই তঁােদর সামেন ভিবষ্যেতর কথা বলিছল।
১১ েলাহার িশং ৈতরী কের িনেয় কনানার েছেল িসিদিকয় এই
কথা েঘাষণা করল, “সদাপ্রভু বলেছন েয, অরামীেয়রা েশষ হেয়
না যাওয়া পযর্ন্ত আপিন এগুেলা িদেয়ই তােদর গঁুতােত
থাকেবন।” ১২ অন্যান্য ভাববাদীরাও একই রকম কথা বলল।
তারা বলল, “রােমাৎ িগিলয়দ আক্রমণ কের তা জয় কের িনন,
কারণ সদাপ্রভু েসটা রাজার হােত তুেল েদেবন।” ১৩ েয েলাকিট
মীখায়েক েডেক আনেত িগেয়িছল েস তঁােক বলল, “েদখুন,
অন্যান্য ভাববাদীরা সবাই একমুেখ রাজার সফলতার কথা
বলেছন। আপনার কথাও েযন তঁােদর কথার মতই হয়। আপিন
মঙ্গেলর কথাই বলেবন।” ১৪ িকন্তু মীখায় বলেলন, “জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য েয, সদাপ্রভু আমােক যা বলেবন আিম েকবল

েসই কথাই বলব।” ১৫ পের িতিন আসেল রাজা তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলন, “মীখায়, আমরা িক রােমাৎ িগিলয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত যাব, না যাব না?” উত্তের মীখায় বলেলন, “হঁ্যা, যান,
আক্রমণ কের জয়লাভ করুন, সদাপ্রভু তা মহারােজর হােত
েদেবন।” ১৬ রাজা তঁােক বলেলন, “সদাপ্রভুর নােম তুিম সিত্য
কথা ছাড়া আর িকছু বলেব না কতবার আিম েতামােক এই
শপথ করেত বলব?” ১৭ উত্তের মীখায় বলেলন, “আিম
েদখলাম, ইস্রােয়লীেয়রা সবাই রাখালহীন েভড়ার মত পাহােড়র
উপের ছিড়েয় পেড়েছ। তাই সদাপ্রভু বলেলন, ‘এেদর েকােনা
প্রভু েনই, কােজই তারা শািন্তেত েয যার বাড়ীেত চেল যাক’।”
১৮ তখন ইস্রােয়েলর রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন, “আিম িক
আপনােক আেগই বিল িন েয, েস আমার সম্বেন্ধ অমঙ্গল ছাড়া
মঙ্গেলর কথা বলেব না?” ১৯ মীখায় বলেত লাগেলন, “আপিন
সদাপ্রভুর কথা শুনুন। আিম েদখলাম, সদাপ্রভু তঁার িসংহাসেন
বেস আেছন এবং তঁার ডান ও বঁা িদেক সমস্ত স্বগর্দেূতরা
রেয়েছন। ২০ তখন সদাপ্রভু বলেলন, ‘রােমাৎ িগিলয়দ আক্রমণ
করবার জন্য েক আহাবেক ভুিলেয় েসখােন িনেয় যােব যােত েস
মারা যায়?’ তখন এক একজন এক এক কথা বলেলন।
২১ তখন একিট আত্মা এিগেয় আসেলা, সদাপ্রভুর সামেন
দঁাড়ােলা এবং বলল, ‘আিম তােক ভুিলেয় িনেয় যাব।’
২২ সদাপ্রভু িজজ্ঞাসা করেলন, ‘েকমন কের করেব?’ েস বলল,
‘আিম িগেয় তার সব ভাববাদীেদর মুেখ িমথ্যা বলবার আত্মা
হব।’ সদাপ্রভু বলেলন, ‘তুিমই তােক ভুিলেয় িনেয় েযেত পারেব।
এখন যাও এবং তুিম িগেয় তাই কর।’ ২৩ এইজন্যই সদাপ্রভু
এখন আপনার এই সব ভাববাদীেদর মুেখ িমথ্যা বলবার আত্মা
িদেয়েছন। েতামার সবর্নাশ হবার জন্য সদাপ্রভু আেদশ
িদেয়েছন।” ২৪ তখন কনানার েছেল িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র
গােল চড় েমের বলল, “সদাপ্রভুর আত্মা েতার সেঙ্গ কথা
বলবার জন্য আমার কাছ েথেক েবিরেয় েকান পেথ
িগেয়িছেলন?” ২৫ মীখায় বলেলন, “েদখ, েযিদন তুিম িনেজেক
লুকাবার জন্য িভতেরর ঘের িগেয় ঢুকেব েসই িদন তুিম তা
জানেত পারেব।” ২৬ ইস্রােয়েলর রাজা তখন এই বলেলন,
“মীখায়েক শহেরর শাসনকতর্ া আেমান ও রাজপুত্র েযায়ােশর
কােছ আবার পািঠেয় দাও। ২৭ তােদর বল রাজা বেলেছন এই
েলাকিটেক েযন েজেল রাখা হয় এবং রাজা িনরাপেদ িফের না
আসা পযর্ন্ত তােক অল্প জল আর অল্প রুিট ছাড়া েযন আর
িকছু েদওয়া না হয়।” ২৮ তখন মীখায় বলেলন, “যিদ আপিন
সিত্যই িনরাপেদ িফের আেসন তেব জানেবন সদাপ্রভু আমার
মধ্য িদেয় কথা বেলন িন।” তারপর িতিন আবার বলেলন,
“আপনারা সবাই আমার কথাটা শুেন রাখুন।” ২৯ এর পের
ইস্রােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট রােমাৎ িগিলয়দ
আক্রমণ করেত েগেলন। ৩০ আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন,
“আমােক যােত েলােকরা িচনেত না পাের েসইজন্য আিম অন্য
েপাশাক পের যুেদ্ধ েযাগ েদব, িকন্তু আপিন আপনার
রাজেপাশাকই পরুন।” এই বেল ইস্রােয়েলর রাজা অন্য েপাশাক
পের যুদ্ধ করেত েগেলন। ৩১ অরােমর রাজা তঁার রথগুেলার
বিত্রশজন েসনাপিতেক এই আেদশ িদেয় েরেখিছেলন,
“একমাত্র ইস্রােয়েলর রাজা ছাড়া আপনারা েছাট িক বড় আর
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কারও সেঙ্গ যুদ্ধ করেবন না।” ৩২ রেথর েসনাপিতরা
িযেহাশাফটেক েদেখ েভেবিছেলন েয, “িতিন িনশ্চয়ই
ইস্রােয়েলর রাজা।” কােজই তঁারা িফের তঁােক আক্রমণ করেত
েগেলন িকন্তু িযেহাশাফট েচঁিচেয় উঠেলন। ৩৩ এেত েসনাপিতরা
বুঝেলন েয, িতিন ইস্রােয়েলর রাজা নন েসইজন্য তঁারা আর তঁার
িপছেন তাড়া করেলন না। ৩৪ িকন্তু একজন েলাক লক্ষ্য িস্থর না
কেরই তার ধনুেক টান িদেয় ইস্রােয়েলর রাজার বুক ও েপেটর
বেমর্র মাঝামািঝ ফঁাকা জায়গায় আঘাত কের বসল। তখন
রাজা তঁার রথ চালকেক বলেলন, “রথ ঘুিরেয় তুিম যুেদ্ধর
জায়গা েথেক আমােক বাইের িনেয় চল। কারণ আিম আঘাত
েপেয়িছ।” ৩৫ সারা িদন ধের ভীষণ যুদ্ধ চলল আর রাজােক
অরামীয়েদর মুেখামুিখ কের রেথর মেধ্য বিসেয় রাখা হল। তঁার
ক্ষত েথেক রক্ত ঝের রেথর েমেঝর উপর পড়েত লাগল আর
সন্ধ্যােবলার িদেক িতিন মারা েগেলন। ৩৬ সূযর্ ডুেব যাবার সময়
ৈসন্যদেলর মেধ্য এই কথা েঘাষণা করা হল, “েতামরা প্রেত্যেকই
িনেজর িনেজর শহের ও িনেজর িনেজর বাড়ীেত িফের যাও।”
৩৭ এইভােব ইস্রােয়েলর রাজা মারা েগেলন এবং তঁােক
শমিরয়ােত আনা হল। েলােকরা তঁােক েসখােনই কবর িদল।
৩৮ শমিরয়ার পুকুেরর ধাের তঁার রথটা েধাওয়া হল এবং
সদাপ্রভুর েঘাষণা অনুসাের কুকুেররা েসখােন তঁার রক্ত েচেট
েখল (েবশ্যারা েসই পুকুের স্নান করল)। ৩৯ আহােবর অন্যান্য
সমস্ত কােজর কথা, অথর্াৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন েসই সব
কথা, হাতীর দঁােতর কাজ করা েয রাজবাড়ী িতিন ৈতরী
কেরিছেলন তার কথা এবং েয শহরগুেলা িতিন শিক্তশালী কের
গেড় তুেলিছেলন েসগুেলার কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
বইিটেত িক েলখা েনই? ৪০ আহাব তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
িনদ্রায় েগেলন; আর তঁার জায়গায় তঁার েছেল অহিসয় রাজা
হেলন।

িযেহাশাফেটর মৃতু্য ও অহিসেয়র রাজ্যািভেষক।

৪১ ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর রাজেত্বর চার বছেরর সময়
আসার েছেল িযেহাশাফট িযহূদা েদেশর রাজা হেয়িছেলন।

৪২ িযেহাশাফট পঁয়িত্রশ বছর বয়েস রাজত্ব শুরু কেরন এবং
পঁিচশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরন। তঁার মােয়র নাম অসুরা,
িতিন িশল্িহেরর েমেয়। ৪৩ িযেহাশাফট সব ব্যাপােরই তঁার বাবা
আসার পথ ধেরই চলেতন, কখনও েসই পথ েছেড় যান িন।
সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক িতিন তাই করেতন। উঁচু স্থানগুেলা
ধ্বংস করা হয়িন, েলােকরা েসখােন পশু উৎসগর্ করত ও ধূপ
জ্বালাত। ৪৪ ইস্রােয়েলর রাজার সেঙ্গ িতিন সিন্ধ স্থাপন
কেরিছেলন। ৪৫ িযেহাশাফেটর অন্যান্য িববরণ এবং িতিন েয েয
কাজ ও েয সব যুদ্ধ কেরিছেলন, েস সব িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস বইিটেত িক েলখা েনই? ৪৬ তঁার বাবা আসার রাজেত্বর
পেরও েয সব পুরুষ েবশ্যারা বাকী রেয় িগেয়িছল িতিন েদশ
েথেক তােদর দরূ কের িদেয়িছেলন। ৪৭ েসই সময় ইেদােম
েকােনা রাজা িছল না। একজন প্রিতিনিধ েসখােন রাজত্ব
করেতন। ৪৮ িযেহাশাফট েসানা ওফীের িনেয় যাবার জন্য
কতগুেলা বড় বড় তশর্ীশ জাহাজ ৈতরী করেলন, িকন্তু
েসগুেলার আর যাওয়া হল না, কারণ ইৎিসেয়ান েগবের েসগুেলা
ধ্বংস হেয় িগেয়িছল। ৪৯ তখন আহােবর েছেল অহিসয়
িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমার েলােকরা আপনার েলাকেদর
সেঙ্গ জাহােজ যাক।” িকন্তু িযেহাশাফট রািজ হেলন না। ৫০ পের
িযেহাশাফট তঁার পূবর্পুুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁােক
তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর শহের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর
েদওয়া হল; তঁার জায়গায় তঁার েছেল িযেহারাম রাজা হেলন।
৫১ িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর রাজেত্বর সেতেরা বছেরর সময়
আহােবর েছেল অহিসয় শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর রাজা হেলন।
িতিন ইস্রােয়েলর উপের দইু বছর রাজত্ব কেরিছেলন।
৫২ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ িতিন তাই করেতন। িতিন তঁার বাবা
ও মােয়র মত এবং নবােটর েছেল যারিবয়ােমর মত চলেতন।
এই যারিবয়াম েযমন ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদেয় পাপ
কিরেয়িছেলন অহিসয়ও তাই কেরিছেলন। ৫৩ িতিন বাল
েদবতার েসবা ও পূজা করেতন এবং তঁার বাবা েযমন
কেরিছেলন িতিনও েতমিন কের ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
অসন্তুষ্ট কের তুেলিছেলন।
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১

২

িদ্বতীয় রাজাবিল।

এিলেয়র সাহস ও স্বেগর্ গমন।

আহােবর মৃতু্যর পর েমায়াব ইস্রােয়েলর অধীেন আর
থাকেলা না। ২ আর অহিসয় শমিরয়ােত তঁার বািড়র

উপেরর কুঠরীর িসঁিড়র ফটক িদেয় নীেচ পেড় িগেয় অসুস্থ
হেলন; তােত িতিন কেয়কজন দতূেক বেল পাঠােলন, “যাও,
ইেক্রােণর েদবতা বাল্-সবূেবর কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা কর েয, এই
অসুস্থতা েথেক আিম সুস্থ হব িক না?” ৩ িকন্তু সদাপ্রভুর দতূ
িতশ্বীয় এিলয়েক বলেলন, “তুিম িগেয় শমিরয়ার রাজার
দেূতেদর সেঙ্গ েদখা কের তােদর বল, ‘ইস্রােয়েলর মেধ্য িক ঈশ্বর
েনই েয, েতামরা ইেক্রােণর েদবতা বাল্-সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা
করেত যাচ্ছ?’ ৪ তাই সদাপ্রভু বলেছন, ‘তুিম েয খােট উেঠ
শুেয়ছ, তা েথেক তুিম আর নামেব না, তুিম িনশ্চয়ই মারা
যােব’।” এই বেল এিলয় চেল েগেলন। ৫ আর েসই দেূতরা
রাজার কােছ িফের আসেল িতিন তােদর িজজ্ঞাসা করেলন,
“েতামরা েকন িফের আসেল?” ৬ তারা বলল, “একজন ব্যিক্ত
আমােদর সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, ‘েয রাজা েতামােদর
পািঠেয়েছন, েতামরা তঁার কােছ িফের িগেয় বল েয’, সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘ইস্রােয়েলর মেধ্য িক ঈশ্বর েনই েয, তুিম
ইেক্রােণর েদবতা বাল্ সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা করেত েলাক
পািঠেয়ছ? অতএব তুিম েয খােট উেঠ শুেয়ছ েসখান েথেক আর
নামেব না; তুিম িনশ্চয়ই মারা যােব’।” ৭ রাজা তােদর িজজ্ঞাসা
করেলন, “েয েলাকটা েতামােদর সেঙ্গ েদখা কের এই কথা
বেলেছ েস েদখেত েকমন?” ৮ উত্তের তারা বলল, “তার গা
েলােম ভরা িছল এবং তঁার েকামের িছল চামড়ার েকামর-
বন্ধনী।” রাজা বলেলন, “েস িতশ্বীয় এিলয়।” ৯ এরপর রাজা
একজন েসনাপিত ও তঁার পঞ্চাশজন ৈসন্যেক এিলেয়র কােছ
পািঠেয় িদেলন, এিলয় তখন একটা পাহােড়র উপের বেস
িছেলন। েসই েসনাপিত এিলেয়র কােছ উেঠ িগেয় বলেলন, “েহ
ঈশ্বেরর েলাক, রাজা আপনােক েনেম আসেত বেলেছন।”
১০ উত্তের এিলয় েসই েসনাপিতেক বলেলন, “আিম যিদ
ঈশ্বেররই েলাক হই, তেব আকাশ েথেক আগুন েনেম এেস
েতামােক ও েতামার পঞ্চাশজন েলাকেক পুিড়েয় েফলুক।” তখন
আকাশ েথেক আগুন েনেম এেস েসই েসনাপিত ও তার
পঞ্চাশজন ৈসন্যেক পুিড়েয় েফলল। ১১ পের রাজা আবার
একজন েসনাপিত ও তঁার পঞ্চাশজন ৈসন্যেক এিলেয়র কােছ
পাঠােলন। েসই েসনাপিত এিলয়েক বলেলন, “েহ ঈশ্বেরর েলাক,
রাজা আপনােক এখনই েনেম আসেত বেলেছন।” ১২ উত্তের
এিলয় বলেলন, “আিম যিদ ঈশ্বেররই েলাক হই তেব আকাশ
েথেক আগুন েনেম এেস েতামােক ও েতামার পঞ্চাশজন

ৈসন্যেক পুিড়েয় েফলুক।” তখন আকাশ েথেক আগুন েনেম
এেস তােক ও তার পঞ্চাশজন ৈসন্যেক পুিড়েয় েফলল। ১৩ পের
রাজা তৃতীয় বার একজন েসনাপিত ও তঁার পঞ্চাশজন ৈসন্যেক
পাঠােলন। এই তৃতীয় েসনাপিত উপের উেঠ িগেয় এিলেয়র
সামেন হঁাটু েপেত অনুেরাধ কের বলল, “েহ ঈশ্বেরর েলাক,
আিম অনুেরাধ কির, আমার ও আপনার এই পঞ্চাশজন দােসর
প্রাণ রক্ষা করুন। ১৪ েদখুন, আকাশ েথেক আগুন পেড় এর
আেগ দজুন েসনাপিত ও তােদর পঞ্চাশ পঞ্চাশ জনেক পুিড়েয়
েফেলেছ। িকন্তু এবার আপিন আমার প্রাণ রক্ষা করুন।”
১৫ তখন সদাপ্রভুর দতূ এিলয়েক বলেলন, “তুিম ওর সেঙ্গ েনেম
যাও, ওেক ভয় েকােরা না।” তখন এিলয় তঁার সেঙ্গ েনেম রাজার
কােছ েগেলন। ১৬ িতিন রাজােক বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েয, তুিম ইেক্রােণর েদবতা বাল্-সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা
করবার জন্য দতূেদর পািঠেয়িছেল; এর কারণ িক এই েয,
ইস্রােয়েলর মেধ্য ঈশ্বর েনই, যঁার বাক্য িজজ্ঞাসা করা যায়? তাই
তুিম েয িবছানায় শুেয় আছ, তা েথেক আর নামেব না। তুিম
িনশ্চয়ই মারা যােব’।” ১৭ আর এিলয়েক িদেয় সদাপ্রভুর বলা
বাক্য অনুযায়ী অহিসয় মারা েগেলন। অহিসেয়র েকান েছেল
িছল না বেল তঁার জায়গায় িযেহারাম রাজা হেলন। িযহূদার
রাজা িযেহাশাফেটর েছেল িযেহারােমর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের,
রাজা হেলন। ১৮ অহিসেয়র বািক সমস্ত কােজর কথা ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস বইেত িক েলখা েনই?

পের যখন সদাপ্রভু ঘুিণর্ঝেড় এিলয়েক স্বেগর্ তুেল িনেত
চাইেলন তখন এিলয় ও ইলীশায় িগল্গল েথেক েবর

হেলন। ২ আর এিলয় ইলীশায়েক বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম
এখােন থাক; কারণ সদাপ্রভু আমােক ৈবেথল পযর্ন্ত পাঠােলন।”
ইলীশায় বলেলন, “যতিদন সদাপ্রভু আেছন ও আপিন আেছন,
আিম আপনােক ছাড়ব না।” কােজই তঁারা ৈবেথেল েনেম
েগেলন। ৩ তখন ৈবেথেলর ভাববাদীেদর সন্তােনরা ইলীশােয়র
কােছ িগেয় বলল, “আপিন িক জােনন েয, সদাপ্রভু আপনার
প্রভুেক আজ আপনার কাছ েথেক িনেয় যােবন?” উত্তের
ইলীশায় বলেলন, “হঁ্যা, আিম জািন। েতামরা চুপ কেরা।”
৪ এরপর এিলয় তঁােক বলেলন, “ইলীশায়, অনুেরাধ কির, তুিম
এখােন থাক; কারণ সদাপ্রভু আমােক িযরীেহােত পাঠােলন।”
ইলীশায় বলেলন, “যতিদন সদাপ্রভু আেছন ও আপিন আেছন,
আিম আপনােক ছাড়ব না।” সুতরাং তঁারা িযরীেহােত েগেলন।
৫ তখন িযরীেহার ভাববাদীেদর সন্তােনরা ইলীশােয়র কােছ িগেয়
বলেলন, “আপিন িক জােনন েয, সদাপ্রভু আপনার প্রভুেক
আজ আপনার কাছ েথেক িনেয় যােবন?” উত্তের ইলীশায়
বলেলন, “হঁ্যা, আিম জািন। েতামরা চুপ কেরা।” ৬ এরপর
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এিলয় তঁােক বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম এখােন থাক; কারণ
সদাপ্রভু আমােক যদর্ন নদীর পাের পাঠােলন।” উত্তের িতিন
বলেলন, “যতিদন সদাপ্রভু আেছন ও আপিন আেছন, আিম
আপনােক ছাড়ব না।” সুতরাং তঁারা দজুন চলেত লাগেলন।
৭ তখন পঞ্চাশজন ভাববাদীেদর সন্তােনরা এেস তঁােদর সামেন
দঁাড়ােলা, আর যদর্ন নদীর ধাের ঐ দজুন দঁাড়ােলন। ৮ পের
এিলয় তঁার গােয়র চাদরটা গুিটেয় িনেয় তা িদেয় জেলর উপর
আঘাত করেলন, তােত জল দিুদেক ভাগ হেয় েগল আর তঁারা
দজুেন শুকেনা মািটর উপর িদেয় পার হেয় েগেলন। ৯ পার হেয়
এেস এিলয় ইলীশায়েক বলেলন, “আমােক বল, েতামার কাছ
েথেক আমােক তুেল েনবার আেগ আিম েতামার জন্য িক
করব?” উত্তের ইলীশায় বলেলন, “অনুেরাধ কির, আপনার
আত্মার িদ্বগুন শিক্ত েযন আিম পাই।” ১০ িতিন বলেলন, “তুিম
একিট কিঠন িজিনস েচেয়ছ; েতামার কাছ েথেক আমােক িনেয়
যাবার সময় যিদ তুিম আমােক েদখেত পাও তেব তুিম তা পােব;
েদখেত না েপেল পােব না।” ১১ পের এইরকম ঘটল; তঁারা েযেত
েযেত কথা বলেছন, এমন সময় হঠাৎ একটা আগুেনর রথ ও
আগুেনর কতগুিল েঘাড়া এেস তঁােদর দজুনেক আলাদা কের
িদল এবং এিলয় একটা ঘূিণর্ঝেড় স্বেগর্ চেল েগেলন। ১২ আর
ইলীশায় তা েদেখ িচৎকার কের বলেলন, “েহ আমার িপতা, েহ
আমার িপতা, েহ ইস্রােয়েলর সমস্ত রথ ও তার েঘাড়াচালকরা।”
পের িতিন আর তঁােক েদখেত েপেলন না; তখন িতিন িনেজর
কাপড় ধের িছঁেড় দভুাগ করেলন। ১৩ আর িতিন এিলেয়র গা
েথেক পেড় যাওয়া চাদরখানা তুেল িনেলন এবং িফের যদর্ েনর
ধাের িগেয় দঁাড়ােলন। ১৪ পের েসই চাদরখানা িদেয় িতিন জেল
আঘাত কের বলেলন, “এিলেয়র ঈশ্বর সদাপ্রভু েকাথায়?” আর
িতিনও জেল আঘাত করেল জল দিুদেক ভাগ হেয় েগল এবং
ইলীশায় পার হেয় েগেলন। ১৫ তখন িযরীেহার েয ভাববাদীেদর
সন্তােনরা েসখােন দঁািড়েয় িছল তারা বলল, “এিলেয়র আত্মা
ইলীশােয়র উপর এেসেছ।” পের তারা তঁার সেঙ্গ েদখা কের তঁার
সামেন মািটেত প্রণাম করল। ১৬ আর তঁােক বলল, “েদখুন,
এখােন আপনার পঞ্চাশজন শিক্তশালী দাস আেছ; অনুেরাধ
কির, তারা আপনার প্রভুেক খুঁজেত যাক; িক জািন, সদাপ্রভুর
আত্মা তঁােক তুেল িনেয় িগেয় েকান পবর্েত িকংবা েকান
উপত্যকায় েফেল েগেছন।” িতিন বলেলন, “পািঠও না।”
১৭ তবুও তারা তঁােক পীড়াপীিড় করেল িতিন লজ্জায় পেড়
বলেলন, “পাঠাও।” অতএব তারা পঞ্চাশজন েলাক পাঠােলা;
তারা িতন িদন ধের েখঁাজ কেরও তঁােক েপল না। ১৮ পের তারা
ইলীশােয়র কােছ িফের এেলা; ইলীশায় তখন িযরীেহােত
িছেলন। িতিন বলেলন, “আিম েতামােদরেক বেলিছলাম েয
েযেত হেব না।”

ইলীশেয়র বণর্না।

১৯ পের নগেরর েলােকরা ইলীশায়েক বলল, “অনুেরাধ কির,
েদখুন, এই নগেরর জায়গাটা চমৎকার িঠকই, এটা েতা প্রভু
েদখেছন; িকন্তু এর জল ভাল নয় আর জিম ফলবান না।”
২০ িতিন বলেলন, “আমার কােছ একটা নতুন ভঁাড় এেন তােত
লবণ রাখ।” পের তঁার কােছ তা আনল। ২১ িতিন বাইের েবিরেয়

জেলর উনুইর কােছ িগেয় তার মেধ্য লবণ েফেল িদেয় বলেলন,
“সদাপ্রভু বেলন, ‘আিম এই জল ভাল কের িদলাম, আজ েথেক
এটা আর মৃতু্য ঘটােব না এবং ফলও নষ্ট হেব না’।”
২২ ইলীশােয়র েসই কথামত আজ পযর্ন্ত েসই জল ভালই আেছ।
২৩ পের িতিন েসখান েথেক ৈবেথেল েগেলন; আর িতিন পেথ
যাওয়ার সময় নগর েথেক অেনকগুেলা েছেল এেস তঁােক ঠাট্টা
কের বলেত লাগল, “ও টাকপড়া, উেঠ আয়; ও টাকপড়া, উেঠ
আয়।” ২৪ তখন িতিন িপছেনর িদেক মুখ িফিরেয় তােদরেক
েদখেলন এবং সদাপ্রভুর নােম তােদরেক অিভশাপ িদেলন; আর
বন েথেক দিুট ভাল্লূকী েবিরেয় এেস তােদর মধ্য েথেক
িবয়ািল্লশজন বালকেক আহত করেলা। ২৫ এরপর িতিন েসখান
েথেক কিমর্ল পবর্েত েগেলন এবং েসখান েথেক শমিরয়ােত িফের
আসেলন।

ইস্রােয়লীয় ও িযহূদীয় ৈসন্যেদর রক্ষা।

িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর রাজেত্বর আঠােরা বছের
আহােবর েছেল িযেহারাম শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর উপের

রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং বােরা বছর রাজত্ব কেরন।
২ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ, িতিন তাই করেতন; তেব তঁার বাবা
মােয়র মত িছেলন না; কারণ তঁার বাবার ৈতরী বাল েদবতার
মূিতর্  িতিন দরূ কের িদেলন। ৩ িকন্তু নবােটর েছেল যারিবয়াম
ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ কিরেয়িছেলন, তঁার েসই সব
পােপ িতিন েমেত থাকেলন, েসইসব েথেক িফরেলন না।
৪ েমায়ােবর রাজা েমশার অেনক েভড়া িছল; িতিন ইস্রােয়েলর
রাজােক কর িহসােব এক লক্ষ েভড়ার বাচ্চা ও এক লক্ষ েভড়ার
েলাম িদেতন। ৫ িকন্তু আহােবর মৃতু্যর পর েমায়ােবর রাজা
ইস্রােয়েলর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন। ৬ তখন রাজা
িযেহারাম শমিরয়া েথেক েবর হেয় সমস্ত ইস্রােয়লেক জেড়া
করেলন। ৭ পের িতিন িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর কােছ দতূ
পািঠেয় বলেলন, “েমায়ােবর রাজা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরেছ, আপিন িক আমার সেঙ্গ েমায়ােবর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেবন?” িতিন বলেলন, “করেবা, আিম ও আপিন, আমার
েলাক ও আপনার েলাক, আমার েঘাড়া ও আপনার েঘাড়া, সবই
এক।” ৮ িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, “আমরা েকান্ পথ িদেয়
যাব?” িযেহারাম বলেলন, “ইেদােমর মরুভূিমর পথ িদেয়।”
৯ পের িযহূদার রাজা ও ইেদােমর রাজার সেঙ্গ ইস্রােয়েলর রাজা
েবর হেলন; তঁারা সাত িদেনর পথ ঘুের েগেলন; তখন তঁােদর
ৈসন্যদেলর ও তােদর সেঙ্গ আসা পশুেদর জন্য জল পাওয়া
েগল না। ১০ ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “হায়, হায়! সদাপ্রভু
েমায়ােবর হােত তুেল েদবার জন্যই িক এই িতন রাজােক
একসেঙ্গ েডেকেছন?” ১১ িকন্তু িযেহাশাফট বলেলন, “এখােন
িক সদাপ্রভুর েকােনা ভাববাদী েনই েয, তঁার মাধ্যেম আমরা
সদাপ্রভুর েখঁাজ করেত পাির?” ইস্রােয়েলর রাজার একজন
দাস উত্তের বলল, “শাফেটর েছেল ইলীশায় েয এিলেয়র হােতর
উপর জল ঢালেতন, িতিন এখােন আেছন।” ১২ িযেহাশাফট
বলেলন, “সদাপ্রভুর বাক্য তঁার কােছ আেছ।” পের ইস্রােয়েলর
রাজা, ইেদােমর রাজা ও িযেহাশাফট তঁার কােছ েনেম েগেলন।
১৩ তখন ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজােক বলেলন, “আপনার সেঙ্গ
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আমার িকেসর সম্পকর্ ? আপিন আপনার বাবা অথবা মােয়র
ভাববাদীেদর কােছ যান।” ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “তা নয়,
কারণ েমায়ােবর হােত তুেল েদবার জন্য সদাপ্রভু এই িতন
রাজােক একসেঙ্গ েডেকেছন।” ১৪ ইলীশায় বলেলন, “আিম
যঁার সামেন দঁািড়েয় আিছ, েসই বািহনীগেনর জীবন্ত সদাপ্রভুর
িদিব্য যিদ, িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর মুেখর িদেক না
চাইতাম, তেব আিম আপনার িদেক েচেয়ও েদখতাম না,
েখয়ালও করতাম না। ১৫ যাই েহাক, এখন বীণা বাজায় এমন
একজন েলাকেক আমার কােছ িনেয় আসুন।” পের েলাকিট
যখন বীণা বাজািচ্ছল তখন সদাপ্রভুর হাত ইলীশােয়র উপর
আসল। ১৬ আর িতিন বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েতামরা এই উপত্যকায় অেনক খাদ ৈতরী কর। ১৭ কারণ
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েতামরা বাতাস িকংবা বৃিষ্ট েদখেত না
েপেলও এই উপত্যকা জেল ভের যােব; তােত েতামরা, েতামােদর
গৃহপািলেতরা ও অন্যান্য সব পশুও জল খােব। ১৮ আর
সদাপ্রভুর েচােখ এটা খুব েছাট িবষয়, িতিন েমায়াবেকও
েতামােদর হােত তুেল েদেবন। ১৯ তখন েতামরা েদওয়াল েঘরা
নগর এবং প্রেত্যকটা ভােলা নগের আঘাত করেব, আর
প্রেত্যকটা ভাল গাছ েকেট েফলেব ও জেলর সমস্ত উনুই বুিজেয়
েদেব এবং সব ভাল েক্ষত পাথর িদেয় নষ্ট কের েদেব।” ২০ পের
সকালেবলায় ৈনেবদ্য উৎসেগর্র সময় ইেদােমর পথ িদেয় জল
বেয় এেস েদশটা ভের েগল। ২১ সমস্ত েমায়াবীেয়রা শুনেত েপল
েয, েসই রাজারা তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছন, তখন
যারা যুদ্ধসজ্জা পরেত পারত, তারা সবাই এবং তার েথেক েবিশ
বয়েসর সবাই জেড়া হেয় েদেশর সীমানায় দঁািড়েয় থাকেলা।
২২ পের তারা খুব সকােল ঘুম েথেক উঠল, তখন সূযর্ জেলর
উপর চক্মক্ করিছল, তােত েমায়াবীয়রা তােদর সামেনর
জলেক লাল রেক্তর মত েদখল। ২৩ তখন তারা বলল, “এ েয
রক্ত! েসই রাজারা িনশ্চয়ই ধ্বংস হেয়েছ, আর েলােকরা
িনেজেদর মেধ্য মারামাির কের মারা েগেছ; কােজই েহ েমায়াব,
এখন লুট করেত চল।” ২৪ পের তারা ইস্রােয়েলর িশিবেরর কােছ
েগল তখন ইস্রােয়লীেয়রা েবর হেয় েমায়াবীয়েদর আক্রমণ
করল, তােত তারা তােদর সামেন েথেক পািলেয় েগল এবং তারা
েমায়াবীয়েদর মারেত মারেত এিগেয় িগেয় তােদর েদেশ ঢুেক
পড়ল। ২৫ তারা নগরগুিল ধ্বংস করল ও প্রেত্যেক পাথর েফেল
সমস্ত ভাল েক্ষতগুিল ভিতর্  করল এবং জেলর সমস্ত উনুইগুিল
বুিজেয় িদল ও ভাল ভাল গাছপালা সব েকেট েফলল, েকবল
কীর্-হরাসেতর েসখানকার পাথরগুিল বািক রাখল, িকন্তু িফঙ্গা
হােত ৈসেন্যরা চািরিদেক েঘরাও কের আঘাত করল।
২৬ েমায়ােবর রাজা যখন েদখেলন েয, িতিন যুেদ্ধ েহের যােচ্ছন,
তখন ৈসন্যদেলর মধ্য িদেয় ইেদােমর রাজার কােছ যাবার জন্য
তঁার সেঙ্গ সাতেশা তেলায়ারধারীেক িনেলন, িকন্তু তারা পারল
না। ২৭ পের েয তঁার জায়গায় রাজা হত, তঁার েসই বড় েছেলেক
িনেয় িতিন প্রাচীেরর উপের েহামবিল িহসােব উৎসগর্ করেলন।
আর ইস্রােয়েলর উপর ভয়ংকর রাগ হল; পের তারা তঁার কাছ
েথেক চেল িগেয় িনেজেদর েদেশ িফের েগল।

ইলীশােয়র করা নানা অেলৗিকক কাজ।

একিদন ভাববাদীেদর সন্তানেদর মেধ্য একজেনর স্ত্রী
েকঁেদ ইলীশায়েক বলল, “আপনার দাস আমার স্বামী

মারা েগেছন; আপিন জােনন, আপনার দাস সদাপ্রভুেক ভয়
করেতন; এখন মহাজন আমার দইু েছেলেক তার দাস বানাবার
জন্য িনেয় েযেত এেসেছ।” ২ ইলীশায় তােক বলেলন, “আিম
েতামার জন্য িক করেত পাির? বল েদিখ, েতামার ঘের িক
আেছ?” েস বলল, “একবািট েতল ছাড়া আপনার দাসীর আর
িকছু েনই।” ৩ তখন িতিন বলেলন, “যাও, তুিম বাইের িগেয়
েতামার সমস্ত প্রিতেবশীেদর কাছ েথেক খািল পাত্র েচেয় আন,
মাত্র অল্প কেয়কিট আনেব না। ৪ তারপর তুিম ও েতামার
েছেলরা ঘের ঢুেক দরজা বন্ধ কের েদেব এবং েসই পাত্রেত েতল
ঢালেব; আর একটা কের পাত্র ভিতর্  হেল পর েসটা সিরেয়
রাখেব।” ৫ পের েসই স্ত্রীেলাকিট তঁার কাছ েথেক চেল েগল,
আর েস ও তার েছেলরা গৃেহ ঢুেক দরজা বন্ধ কের িদল; তারা
বার বার পাত্র আনেত লাগল এবং েস েতল ঢালেতই থাকল।
৬ সব পাত্র ভের েগেল পর েস তার েছেলেক বলল, “আেরা পাত্র
িনেয় এস।” েছেলিট বলল, “আর পাত্র েনই।” তখন েতল পড়া
বন্ধ হেয় েগল। ৭ পের েস িগেয় ঈশ্বেরর েলাকেক খবর িদল।
িতিন বলেলন, “যাও, েসই েতল িবিক্র কের েতামার েদনা েশাধ
কের দাও এবং যা বাকী থাকেব তা িদেয় তুিম ও েতামার েছেলরা
িদন কাটাও”। ৮ একিদন ইলীশায় শূেনেম যান, েসখােন একজন
ধনী মিহলা িছেলন; িতিন তঁােক আগ্রহ সহকাের খাওয়ার জন্য
িনমন্ত্রণ করেলন। পের যতবার িতিন েসই পথ িদেয় েযেতন,
ততবারই েসই বািড়েত খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য েযেতন।
৯ আর েসই মিহলা তঁার স্বামীেক বলেলন, “েদখ, আিম বুঝেত
েপেরিছ েয, এই েয ব্যিক্ত আমােদর কাছ িদেয় যখন তখন
যাতাযাত কেরন, িতিন ঈশ্বেরর একজন পিবত্র েলাক।
১০ অনুেরাধ কির, এস, আমরা ছােদর উপের একটা েছাট ঘর
ৈতরী কির এবং তার মেধ্য তঁার জন্য একটা খাট, একটা েটিবল,
একটা েচয়ার ও একটা বািতদান রািখ; তাহেল িতিন আমােদর
কােছ আসেল ওখােন থাকেত পারেবন।” ১১ একিদন ইলীশায়
েসখােন এেস েসই উপেরর কুঠরীেত িগেয় শুেয় থাকেলন।
১২ পের িতিন তঁার চাকর েগহিসেক বলেলন, “তুিম ঐ শূেনমীয়
স্ত্রীেলাকিটেক ডাক।” েস তঁােক ডাকেল স্ত্রীেলাকিট এেস তঁার
সামেন দঁাড়ােলন। ১৩ তখন ইলীশায় েগহিসেক বলেলন,
“ওঁনােক বল, ‘েদখুন, আমােদর জন্য এত িচন্তা করেলন, এখন
আমরা আপনার জন্য িক করেত পাির? রাজা বা েসনাপিতর
কােছ আপনার িক েকােনা অনুেরাধ আেছ’?” উত্তের িতিন
বলেলন, “আিম আমার িনেজর েলাকেদর মেধ্য বসবাস
করিছ।” ১৪ পের ইলীশায় বলেলন, “তেব তঁার জন্য িক করেত
হেব?” েগহিস বলল, “িনশ্চয়ই তঁার েকান েছেল েনই, স্বামীও
বুেড়া হেয় েগেছন।” ১৫ ইলীশায় বলেলন, “তঁােক ডাক,” পের
তঁােক ডাকেল িতিন এেস দরজার কােছ দঁাড়ােলন। ১৬ তখন
ইলীশায় বলেলন, “আগামী বছেরর এই সমেয় আপনার েকােল
একটা েছেল থাকেব।” িকন্তু িতিন বলেলন, “না; েহ প্রভু, েহ
ঈশ্বেরর েলাক, আপনার দাসীেক িমথ্যা কথা বলেবন না।”
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১৭ পের ইলীশােয়র বাক্য অনুসাের েসই স্ত্রীেলাকিট গভর্ বতী হেয়
েসই একই সময় উপিস্থত হেল িতিন েছেলর জন্ম িদেলন।
১৮ েছেলিট বড় হওয়ার পর একিদন তার বাবা যখন ফসল
কাটবার েলাকেদর সেঙ্গ িছেলন, তখন েস তার বাবার কােছ
েগল। ১৯ পের েস বাবােক বলল, “আমার মাথা, আমার মাথা।”
তার বাবা একজন চাকরেক বলেলন, “তুিম ওেক তুেল ওর
মােয়র কােছ িনেয় যাও।” ২০ পের েস তােক তুেল িনেয় মােয়র
কােছ আনেল েছেলিট দপুুর পযর্ন্ত মােয়র েকােল বেস থাকল,
তারপর মারা েগল। ২১ তখন মা উপের িগেয় ঈশ্বেরর েলােকর
িবছানায় তােক শুইেয় িদেয় দরজা বন্ধ কের েবিরেয় এেলন।
২২ তারপর তঁার স্বামীেক েডেক বলেলন, “অনুেরাধ কির, তুিম
একজন চাকর ও একটা গদ্দর্ভী আমার কােছ পািঠেয় দাও,
আিম তাড়াতািড় ঈশ্বেরর েলােকর কােছ িগেয় িফের আসব।”
২৩ িতিন বলেলন, “তঁার কােছ আজেক যােব েকন? আজেক
েতা অমাবস্যাও নয়, িবশ্রামবারও নয়।” মিহলািট বলেলন,
“মঙ্গল হেব।” ২৪ তারপর িতিন গদ্দর্ভী সািজেয় তঁার চাকরেক
বলেলন, “গদ্দর্ভী চািলেয় চল, আিম না বলেল আেস্ত চালােব
না।” ২৫ পের িতিন কিমর্ল পবর্েত ঈশ্বেরর েলােকর কােছ
চলেলন। তখন তঁােক দরূ েথেক েদেখ ঈশ্বেরর েলাক তঁার চাকর
েগহিসেক বলেলন, “েদখ, েসই শূেনমীয়া। ২৬ তুিম েদৗেড় তঁার
কােছ িগেয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের িজজ্ঞাসা কর েয, ‘আপিন,
আপনার স্বামী ও আপনার েছেল সবাই িঠক আেছন’?” উত্তের
িতিন বলেলন, “সবাই ভাল আেছ।” ২৭ পের পবর্েত ঈশ্বেরর
েলােকর কােছ উপিস্থত হেয় িতিন তঁার পা জিড়েয় ধরেলন;
তােত েগহিস তঁােক সিরেয় েদবার জন্য কােছ আসেল ঈশ্বেরর
েলাক বলেলন, “ওঁনােক থাকেত দাও। ওঁনার মেন খুব কষ্ট
হেয়েছ, আর সদাপ্রভু আমার কাছ েথেক তা লুিকেয় েরেখেছন,
আমােক জানান িন।” ২৮ তখন স্ত্রীেলাকিট বলেলন, “আমার
প্রভুর কােছ আিম িক েছেল েচেয়িছলাম? আিম িক আপনােক
বিল িন েয, আমার সােথ ছলনা করেবন না?” ২৯ তখন ইলীশায়
েগহিসেক বলেলন, “েকামর েবঁেধ নাও, আমার এই লািঠিট হােত
িনেয় যাও; কারও সেঙ্গ েদখা হেল তােক শুেভচ্ছা জানােব না
এবং েকউ শুেভচ্ছা জানােল তার উত্তরও েদেব না; পের আমার
এই লািঠিট েছেলিটর মুেখর উপর েরেখ িদেয়া।” ৩০ তখন
েছেলিটর মা বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর ও আপনার প্রােণর
িদিব্য, আিম আপনােক ছাড়ব না।” কােজই ইলীশায় উেঠ তঁার
িপছেন িপছেন চলেলন। ৩১ ইিতমেধ্য েগহিস তঁােদর আেগ িগেয়
েছেলিটর মুেখর উপর লািঠিট রাখল, িকন্তু েকােনা শব্দ হল না,
েকােনা সাড়াও পাওয়া েগল না। তাই েগহিস ইলীশােয়র সেঙ্গ
েদখা করবার জন্য িফের িগেয় তঁােক বলল, “েছেলিট জােগ
িন।” ৩২ পের ইলীশায় েসই গৃেহ এেস েদখেলন তঁারই িবছানার
উপর মৃত েছেলিট েশায়ােনা রেয়েছ। ৩৩ তখন িতিন গৃেহ ঢুকেলন
এবং তােদর দজুনেক বাইের েরেখ দরজা বন্ধ কের সদাপ্রভুর
কােছ প্রাথর্না করেলন। ৩৪ তারপর িতিন িবছানার উপর উেঠ
েছেলিটর উপের শুেলন; িতিন তার মুেখর উপের িনেজর মুখ,
েচােখর উপের েচাখ এবং হােতর উপের হাত েরেখ তার উপর
িনেজ লম্বা হেয় শুেলন; তােত েছেলিটর গা গরম হেয় উঠল।
৩৫ তারপর িতিন িফের এেস ঘেরর মেধ্য পায়চাির করেত

লাগেলন, আবার উেঠ তার উপর লম্বা হেয় শুেলন; তােত
েছেলিট সাতবার হঁািচ িদেয় েচাখ খুলল। ৩৬ তখন িতিন
েগহিসেক েডেক বলেলন, “ঐ শূেনমীয়ােক ডাক।” েস তঁােক
ডাকেল স্ত্রীেলাকিট তঁার কােছ আসেলন। ইলীশায় বলেলন,
“আপনার েছেলেক তুেল িনন।” ৩৭ তখন েসই স্ত্রীেলাকিট কােছ
িগেয় তঁার পােয় পেড় মািটেত মাথা েঠিকেয় তঁােক প্রণাম
করেলন এবং তঁার েছেলেক তুেল িনেয় িতিন েবিরেয় েগেলন।
৩৮ ইলীশায় আবার িগল্গেল িফের েগেলন। তখন েদেশ দিূভর্ ক্ষ
চলিছল। তখন ভাববাদীেদর সন্তােনরা তঁার সেঙ্গ বেস িছল;
িতিন তঁার চাকরেক আেদশ িদেলন, “বড় হঁািড় চািপেয় এেদর
জন্য িকছু তরকাির রান্না কর।” ৩৯ তখন তােদর একজন
তরকারী সংগ্রহ করেত মােঠ িগেয় বুেনা শশার লতা েদখেত
েপেয় তার বুেনা ফল কাপড় ভিতর্  কের এেন তা েকেট তরকািরর
হঁািড়েত িদল; িকন্তু েসগুেলা িক তা কােরার জানা িছল না।
৪০ পের েলাকেদর েখেত েদওয়ার জন্য ঢালা হেল তারা েসই
তরকারী েখেত িগেয় িচৎকার কের বলল, “েহ ঈশ্বেরর েলাক,
হঁািড়র মেধ্য মৃতু্য!” তারা তা েখেত পারল না। ৪১ তখন িতিন
বলেলন, “িকছু ময়দা িনেয় এস।” তখন িতিন হঁািড়র মেধ্য তা
েফেল িদেয় বলেলন, “েলােকেদর জন্য েঢেল দাও, তারা েখেয়
েদখুক।” এেত খারাপ িকছু হঁািড়র মেধ্য থাকেলা না। ৪২ আর
বাল্-শািলশা েথেক একজন েলাক ঈশ্বেরর েলােকর জন্য প্রথেম
কাটা ফসল েথেক কুিড়টা যেবর রুিট েসঁেক িনেয় আসল, আর
তার সেঙ্গ িনেয় আসল িকছু নতুন শেস্যর শীষ। আর িতিন
বলেলন, “এগুেলা েলাকেদর েখেত দাও।” ৪৩ তখন তঁার
পিরচারক বলল, “আিম িক একেশা জন েলাকেক এিট
পিরেবশন করব?” িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “এই েলাকেদর েখেত
দাও; কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘তারা খােব ও িকছু
বাকীও থাকেব’।” ৪৪ অতএব তার দাস তােদর সামেন তা
রাখল, আর সদাপ্রভুর বাক্য অনুযায়ী তারা েখল আবার িকছু
বাকীও েরেখ িদল।

কুষ্ঠী নামােনর সুস্থতা।

অরােমর রাজার েসনাপিত নামান িছেলন তঁার মিনেবর
েচােখ একজন মহান ও সম্মািনত েলাক, কারণ তঁারই

মাধ্যেম সদাপ্রভু অরামেক জয়ী কেরিছেলন; আর িতিন িছেলন
বলবান বীর, িকন্তু কুষ্ঠেরাগী িছেলন। ২ এক সমেয় অরামীেয়রা
দেল দেল িগেয়িছল; তারা ইস্রােয়ল েদশ েথেক একিট েছাট
েমেয়েক বন্দী কের আনেল েস নামােনর স্ত্রীর দাসী হেয়িছল।
৩ েস তার কত্রর্ীেক বলল, “আমার মিনব যিদ শমিরয়ার
ভাববাদীর সেঙ্গ েদখা করেত পারেতন, তাহেল িতিন তঁােক
কুষ্ঠেরাগ েথেক উদ্ধার করেতন।” ৪ পের নামান িগেয় তঁার
মিনবেক বলেলন, ইস্রােয়ল েদশ েথেক আনা েসই েমেয়িট এই
কথা বলেছ। ৫ অরােমর রাজা বলেলন, “েসখােন তুিম যাও,
আিম ইস্রােয়েলর রাজার কােছ িচিঠ পাঠাই।” তখন িতিন
িনেজর সেঙ্গ দশ তালন্ত রূপা, ছয় হাজার েসানার মুদ্রা ও দশ
েজাড়া কাপড় িনেয় চেল েগেলন। ৬ আর িতিন ইস্রােয়েলর
রাজার কােছ িচিঠিট িনেয় েগেলন, িচিঠেত েলখা িছল, “এই
িচিঠ যখন আপনার কােছ েপৗঁছােব, তখন েদখুন, আিম আমার

িদ্বতীয় রাজাবিল। ৪:১৭ ২৭১ িদ্বতীয় রাজাবিল। ৫:৬



৬

দাস নামানেক আপনার কােছ পাঠালাম, আপিন তােক কুষ্ঠেরাগ
েথেক উদ্ধার করেবন।” ৭ যখন ইস্রােয়েলর রাজা েসই িচিঠ
পড়েলন িতিন তঁার কাপড় িছঁেড় বলেলন, “মারবার ও বঁাচাবার
ঈশ্বর িক আিম েয, এই ব্যিক্ত একজন মানুষেক কুষ্ঠ হেত উদ্ধার
করার জন্য আমার কােছ পাঠােচ্ছ? অনুেরাধ কির, েতামরা
িবচার কের েদখ, েস আমার িবরুেদ্ধ তেকর্ র জন্য সূত্র েখঁাজ
করেছ।” ৮ পের ইস্রােয়েলর রাজা কাপড় িছঁেড়েছন এই কথা
শুেন ঈশ্বেরর েলাক ইলীশায় রাজার কােছ এই কথা বেল
পাঠােলন, “েকন আপিন কাপড় িছঁেড়েছন? েস ব্যিক্ত আমার
কােছ আসুক; তােত জানেত পারেব েয, ইস্রােয়েলর মেধ্য
একজন ভাববাদী আেছ।” ৯ কােজই নামান তঁার সব রথ ও
েঘাড়া িনেয় এেস ইলীশােয়র বাড়ীর দরজার কােছ িগেয়
উপিস্থত হেলন। ১০ তখন ইলীশায় তঁার কােছ একজন েলাক
পািঠেয় বলেলন, “আপিন িগেয় সাতবার যদর্ েন স্নান করুন,
আপনার নতুন মাংস হেব ও আপিন শুিচ হেবন।” ১১ তখন
নামান ভীষণ েরেগ চেল েগেলন, আর বলেলন, “েদখ, আিম
েভেবিছলাম, িতিন িনশ্চয়ই েবর হেয় আমার কােছ আসেবন
এবং দঁািড়েয় তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ডাকেবন, আর কুষ্ঠেরােগর
উপের হাত বুিলেয় কুষ্ঠীেক সুস্থ করেবন। ১২ ইস্রােয়েলর সমস্ত
জলাশয় েথেক দেম্মশেকর অবানা ও পপর্র নদী িক ভাল নয়?
েসখােন স্নান কের িক আিম শুিচ হেত পাির না?” আর িতিন মুখ
িফিরেয় েরেগ িগেয় িফের েগেলন। ১৩ িকন্তু তঁার দােসরা কােছ
িগেয় অনুেরাধ কের বলল, “বাবা, ঐ ভাববাদী যিদ আপনােক
েকােনা কিঠন কাজ করেত আেদশ িদেতন, তাহেল িক আপিন
তা করেতন না? তেব ‘স্নান কের শুিচ হন’ তঁার এই আেদশিট িক
মানেবন না?” ১৪ তখন িতিন ঈশ্বেরর েলােকর আেদশ অনুযায়ী
েনেম িগেয় যদর্ েন সাতবার ডুব িদেলন, তােত েছাট েছেলর মত
তঁার নতুন মাংস হল ও িতিন শুিচ হেলন। ১৫ পের িতিন তঁার
সঙ্গীেদর জনগেনর সেঙ্গ ঈশ্বেরর েলােকর কােছ িফের এেস তঁার
সামেন দঁািড়েয় বলেলন, “েদখুন, আিম এখন জানেত পারলাম
েয, একমাত্র ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ছাড়া সারা পৃিথবীেত আর েকান
ঈশ্বর েনই; অতএব অনুেরাধ কির, আপনার দােসর কাছ েথেক
উপহার িনন।” ১৬ িকন্তু িতিন বলেলন, “আিম যঁার সামেন
দঁািড়েয় আিছ, েসই জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য েয, আিম েকােনা
িকছু েনব না।” নামান েজার করেলও িতিন রািজ হেলন না।
১৭ পের নামান বলেলন, “তা যিদ না হয়, তেব অনুেরাধ কির,
দেুটা খচ্চের বেয় িনেয় েযেত পাের এমন মািট আপনার দাসেক
িদন; কারণ আজ েথেক আপনার এই দাস সদাপ্রভু ছাড়া অন্য
েকান েদবতার উেদ্দেশ্য েহাম িকংবা বিলদান করেব না। ১৮ শুধু
এই িবষেয় সদাপ্রভু তঁার দাসেক ক্ষমা করুন; আমার মিনব
উপাসনা করার জন্য যখন িরেম্মােণর মিন্দের ঢুেক আমার
হােতর উপর ভর েদন, তখন যিদ আিম িরেম্মােণর মিন্দের প্রণাম
কির, তেব সদাপ্রভু েযন এই ব্যাপাের আমােক ক্ষমা কেরন।”
১৯ ইলীশায় তঁােক বলেলন, “শান্ত ভােব চেল যান। পের িতিন
তঁার সামেন েথেক িকছু দরূ এিগেয় েগেলন।” ২০ তখন ঈশ্বেরর
েলাক ইলীশােয়র চাকর েগহিস িনেজর মেন বলল, “েদখ,
আমার মিনব ঐ অরামীয় নামানেক এমিনই েছেড় িদেলন, যা
এেনিছেলন তা িনেলন না, জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, আিম তঁার

িপছেন িপছেন েদৗেড় িগেয় তঁার কাছ েথেক িকছু েনব।” ২১ পের
েগহিস নামােনর অনুসরণ কের েদৗেড় েগল; তােত নামান তঁার
িপছেন েদৗেড় আসেত েদেখ তার সেঙ্গ েদখা করবার জন্য রথ
েথেক েনেম তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “সব খবর ভােলা েতা?”
২২ েস বলল, “সব িঠক আেছ। আমার মিনব এই কথা বলবার
জন্য আমােক পািঠেয়েছন েয, েদখুন, ইফ্রিয়েমর পবর্তময়
এলাকা েথেক ভাববাদীেদর সন্তানেদর মেধ্য দজুন যুবক
এেসেছ; অনুেরাধ কির, তােদর জন্য এক তালন্ত রূপা ও দইু
েজাড়া েপাশাক িদন।” ২৩ নামান বলেলন, “দয়া কের দইু তালন্ত
নাও।” পের িতিন আগ্রেহর সেঙ্গ দইু তালন্ত রূপা দিুট থিলেত
েবঁেধ দইু েজাড়া কাপড় তঁার দজুন দাসেক িদেল তারা তার
আেগ আেগ বেয় িনেয় েযেত লাগল। ২৪ পের পাহােড় এেস
েগহিস তােদর কাছ েথেক েসগুিল িনেয় গৃেহর মেধ্য রাখল এবং
তােদর িবদায় কের িদেল তারা চেল েগল। ২৫ পের েস িভতের
িগেয় তার মিনেবর সামেন দঁাড়াল। তখন ইলীশায় তােক
বলেলন, “েগহিস, তুিম েকাথায় িগেয়িছেল?” এবং েস বলল,
“আপনার দাস েকাথাও যায় িন।” ২৬ তখন িতিন তােক বলেলন,
“েসই েলাকিট যখন েতামার সেঙ্গ েদখা করবার জন্য রথ েথেক
নামেলন, তখন আমার মন িক েতামার সােথ যায় িন? রূপা,
েপাশাক, িজতবৃেক্ষর বাগান, আঙ্গরু েক্ষত, গরু, েভড়া, দাস ও
দাসী েনবার এটাই িক সময়? ২৭ অতএব নামােনর কুষ্ঠেরাগ
েতামার ও েতামার বংেশর মেধ্য িচরকাল েলেগ থাকেব।” তখন
েগহিস তুষােরর মত সাদা কুষ্ঠগ্রস্ত হেয় তঁার সামেন েথেক চেল
েগল।

ইলীশােয়র করা আরও নানা কাজ।

একসমেয় ভাববাদীেদর সন্তােনরা ইলীশায়েক বলল,
“েদখুন, েয জায়গায় আমরা আপনার সেঙ্গ বাস

করিছ, েসটা আমােদর জন্য খুবই েছাট। ২ অনুমিত িদন, আমরা
যদর্ েনর কােছ িগেয় প্রেত্যেক েসখান েথেক একিট কের কাঠ
িনেয় আমােদর জন্য েসখােন একটা থাকবার জায়গা ৈতরী
কির।” িতিন বলেলন, “যাও।” ৩ আর একজন বলল, “আপিন
দয়া কের আপনার দাসেদর সেঙ্গ চলুন।” িতিন বলেলন, “যাব।”
৪ অতএব িতিন তােদর সেঙ্গ েগেলন; পের যদর্ েনর কােছ িগেয়
তারা কাঠ কাটেত লাগল। ৫ িকন্তু একজন যখন কাঠ কাটিছল,
তখন তার কুড়ােলর ফলািট জেল পেড় েগল; তােত েস িচৎকার
কের বলল, “হায়, হায়! প্রভু, আিম েতা ওটা ধার কের
এেনিছলাম।” ৬ তখন ঈশ্বেরর েলাক িজজ্ঞাসা করেলন, “ওটা
েকাথায় পেড়েছ?” েস তঁােক েসই জায়গাটা েদিখেয় িদল, তখন
ইলীশায় একিট কাঠ েকেট িনেয় েসখােন ছঁুেড় েফেল েলাহার
ফলািটেক ভািসেয় তুলেলন। ৭ আর িতিন বলেলন, “ওটা তুেল
নাও।” তােত েস হাত বািড়েয় েসটা তুেল িনল। ৮ এক সময়
অরােমর রাজা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছেলন; আর যখন
িতিন তঁার দােসেদর সেঙ্গ পরামশর্ কের বলেতন, “ঐ ঐ
জায়গায় আিম িশিবর করব,” ৯ তখন ঈশ্বেরর েলাক ইস্রােয়েলর
রাজােক বেল পাঠােতন, “সাবধান, ঐ জায়গায় যােবন না,
কারণ অরামীেয়রা েসখােন েনেম আসেছ।” ১০ তােত ঈশ্বেরর
েলাক েয জায়গাটার িবষেয় তঁােক সাবধান কের িদেতন,
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েসখােন ইস্রােয়েলর রাজা ৈসন্য পািঠেয় বারবার িনেজেক রক্ষা
করেতন। ১১ এই িবষেয়র জন্য অরােমর রাজার হৃদয় িবচিলত
হল, িতিন তঁার দােসেদর েডেক বলেলন, “আমােদর মেধ্য েক
ইস্রােয়েলর রাজার পেক্ষ রেয়েছ, তা িক েতামরা আমােক বলেব
না?” ১২ তখন তঁার দােসেদর মেধ্য একজন বলল, “েহ আমার
প্রভু মহারাজ, েকউ না; িকন্তু আপিন আপনার েশাবার গৃেহ েয
সব কথা বেলন, েসই সব কথা ইস্রােয়েলর ভাববাদী ইলীশায়
ইস্রােয়েলর রাজােক জানান।” ১৩ তখন িতিন বলেলন, “েস
েকাথায় আেছ েতামরা িগেয় তা খুঁেজ েবর কর, আিম েলাক
পািঠেয় তােক আনব।” পের েকউ তঁােক এই খবর িদল, “েদখুন,
িতিন েদাথেন আেছন।” ১৪ তােত িতিন অেনক েঘাড়া, রথ ও
একিট বড় ৈসন্যদল েসখােন পাঠােলন। তারা রােতর েবলায়
িগেয় নগরিট িঘের ধরল। ১৫ আর েভাের ঈশ্বেরর েলােকর চাকর
উেঠ যখন বাইের েগল, তখন েস েদখেত েপল অেনক েঘাড়া ও
রথ িনেয় একদল ৈসন্য নগর িঘের েরেখেছ। তঁার চাকর তখন
তঁােক বলল, “হায়, হায়! েহ প্রভু, আমরা িক করব?” ১৬ িতিন
বলেলন, “ভয় েকােরা না, যারা আমােদর সেঙ্গ আেছ তারা
ওেদর েচেয় সংখ্যায় েবশী।” ১৭ তারপর ইলীশায় প্রাথর্না কের
বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, অনুেরাধ কির, এর েচাখ খুেল দাও, েযন
এ েদখেত পায়।” তখন সদাপ্রভু েসই চাকেরর েচাখ খুেল িদেলন
এবং েস েদখেত েপল, ইলীশােয়র চারপােশ েঘাড়া ও আগুেনর
রেথ পবর্েত ভরা িছল। ১৮ পের েসই ৈসন্যরা তঁার কােছ আসেল
ইলীশায় সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “অনুেরাধ কির,
এই েলাকগুিলেক তুিম অন্ধ কের দাও।” ইলীশােয়র প্রাথর্না
অনুসাের সদাপ্রভু তােদর অন্ধ কের িদেলন। ১৯ পের ইলীশায়
তােদরেক বলেলন, “এটা েসই রাস্তাও নয় আর েসই নগরও নয়;
েতামরা আমার িপছেন িপছেন এস; েয েলােকর েখঁাজ েতামরা
করছ আিম তার কােছ েতামােদর িনেয় যাব।” আর িতিন তােদর
শমিরয়ােত িনেয় েগেলন। ২০ তারা শমিরয়ােত ঢুকবার পর
ইলীশায় বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, এবার ওেদর েচাখ খুেল দাও,
েযন ওরা েদখেত পায়।” তখন সদাপ্রভু তােদর েচাখ খুেল
িদেলন এবং তারা েদখল েয, তারা শমিরয়ার িগেয় উপিস্থত
হেয়েছ। ২১ আর ইস্রােয়েলর রাজা তােদর েদেখ ইলীশায়েক
বলেলন, “েহ, িপতা, ওেদর িক েমের েফলব?” ২২ ইলীশায়
বলেলন, “ওেদর েমেরা না। তুিম যােদর তেরায়াল ও ধনুক িদেয়
বন্দী কর, তােদর িক েমের েফল? ওেদর রুিট ও জল দাও, ওরা
েখেয় তােদর মিনেবর কােছ িফের যাক।” ২৩ তখন িতিন তােদর
জন্য বড় েভােজর আেয়াজন করেলন এবং তারা খাওয়া-দাওয়া
করেল, িতিন তােদর িবদায় িদেলন; তারা তােদর মিনেবর কােছ
িফের েগল। পের অরােমর ৈসন্যদল ইস্রােয়ল েদেশ আর এল না।
২৪ তার পের অরােমর রাজা িবনহদদ তঁার সমস্ত ৈসন্যদল জেড়া
করেলন এবং শমিরয়া আক্রমণ কের েঘরাও করেলন। ২৫ তােত
শমিরয়ায় খুব দিূভর্ ক্ষ েদখা িদল; আর েদখ, তারা েঘরাও কের
থাকেল েশেষ একিট গাধার মাথা আিশিট রূপার টাকা ও এক
কােবর চার ভােগর এক ভাগ পায়রার মল পঁাচিট রূপার টাকা
দাম হল। ২৬ ইস্রােয়েলর রাজা একিদন নগেরর েদয়ােলর উপর
িদেয় যািচ্ছেলন, এমন সময় একজন স্ত্রীেলাক কঁাদেত কঁাদেত
তঁােক বলল, “েহ আমার প্রভু মহারাজ, আমােক রক্ষা করুন।”

২৭ রাজা বলেলন, “সদাপ্রভু যিদ না রক্ষা কেরন, আিম েকাথা
েথেক েতামােক রক্ষা করব? খামার েথেক, না আঙ্গরু কুণ্ড
েথেক?” ২৮ রাজা আরও বলেলন, “েতামার িক হেয়েছ?” উত্তের
েস বলল, “এই স্ত্রীেলাকিট আমােক বেলিছল, ‘েতামার
েছেলিটেক দাও, আজ আমরা তােক খাই, কাল আমার
েছেলিটেক খাব।’ ২৯ তখন আমরা আমার েছেলিটেক রান্না কের
েখলাম। পেরর িদন আিম তােক বললাম, ‘েতামার েছেলিটেক
দাও, আমরা খাই,’ িকন্তু এ তার েছেলেক লুিকেয় েরেখেছ।”
৩০ স্ত্রীেলাকিটর এই কথা শুেন রাজা তঁার েপাশাক িছঁড়েলন;
তখনও িতিন েদওয়ােলর উপর িদেয় হঁাটিছেলন; তােত েলােকরা
েদখেত েপল েয, েপাশােকর িনেচ তঁার গােয় চট বঁাধা। ৩১ পের
িতিন বলেলন, “আজ যিদ শাফেটর েছেল ইলীশােয়র মাথা তার
কঁােধ থােক, তেব ঈশ্বর েযন আমােক ঐ রকম ও তার েথেক
েবিশ শািস্ত েদন।” ৩২ ইলীশায় তখন তঁার গৃেহ বেস িছেলন এবং
তঁার সেঙ্গ প্রাচীেনরা বেসিছেলন; ইিতমেধ্য রাজা তঁার সামেন
েথেক একজন েলাক পাঠােলন। িকন্তু েসই দতূিট েসখােন
েপৗঁছাবার আেগই ইলীশায় প্রাচীনেদর বলেলন, “েতামরা িক
েদখেত পাচ্ছ, েসই খুনীর েছেল আমার মাথা েকেট েফলবার
জন্য েলাক পািঠেয়েছ? েদখ, েসই দতূ এেল দরজা বন্ধ েকােরা
এবং তার সামেনই দরজািট বন্ধ করেব; তার মািলেকর পােয়র
শব্দ িক তার িপছু িপছু েশানা যােচ্ছ না?” ৩৩ িতিন তােদর সেঙ্গ
কথা বলেছন, এমন সমেয় েদখ, দতূিট তঁার কােছ এল; তারপর
রাজা বলেলন, “েদখ, এই িবপদ সদাপ্রভুর কাছ েথেকই হল,
তেব আিম েকন সদাপ্রভুর অেপক্ষা করব?”

ইলীশায় বলেলন, “েতামরা সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা।
িতিন এই কথা বেলন, ‘আগামী কাল এই সমেয়

শমিরয়ার ফটেক েশকেল এক পসুরী সূজী ও েশকেল দইু পসুরী
যব িবিক্র হেব’।” ২ তখন রাজা েয েসনাপিতর ওপর িনভর্ র
কেরিছেলন, িতিন উত্তের ঈশ্বেরর েলাকেক বলেলন, “েদখ,
সদাপ্রভু যিদ আকােশর জানালাও খুেল েদন, তবুও িক এটা হেত
পাের?” ইলীশায় উত্তর িদেলন, “তুিম িনেজর েচােখই তা েদখেত
পােব, িকন্তু তার িকছুই তুিম েখেত পারেব না।” ৩ তখন নগেরর
ফটেক েঢাকার পেথ চারজন কুষ্ঠেরাগী িছল। তারা এেক
অন্যেক বলল, “আমরা এখােন বেস েথেক েকন মরব? ৪ যিদ
বিল, নগের যাব, তেব নগেরর মেধ্য দিূভর্ ক্ষ আেছ, েসখােন
মরব; আর যিদ এখােন বেস থািক তবুও মরব। এখন এস,
আমরা অরামীয়েদর িশিবের যাই, যিদ তারা আমােদর বঁাচায়
েতা বঁাচব, েমের েফেল েতা মরব।” ৫ তখন তারা অরামীয়েদর
িশিবের যাবার জন্য সন্ধ্যার সময় উঠল; যখন তারা অরামীয়েদর
িশিবেরর েশষ প্রােন্ত িগেয় উপিস্থত হল, তখন েসখােন েকউ
িছল না। ৬ কারণ প্রভু অরামীয়েদর ৈসন্যদলেক রথ, েঘাড়া, ও
মস্ত বড় ৈসেন্যর আওয়াজ শুিনেয়িছেলন; তােত তারা এেক
অন্যেক বেলিছল, “েদখ, ইস্রােয়েলর রাজা িহত্তীয় ও িমশরীয়
রাজােদর টাকা িদেয়েছ, েযন তারা আমােদর আক্রমণ কের।”
৭ তাই তারা সন্ধ্যােবলা উেঠ পািলেয়িছল; তােদর িশিবর, েঘাড়া,
গাধা সব েযমন িছল, েতমিন েফেল েরেখ িনেজর প্রাণ বঁাচােনার
জন্য পািলেয় িগেয়িছল। ৮ পের ঐ কুষ্ঠীেরাগীরা িশিবেরর েশষ
প্রােন্ত এেস একিট তঁাবুর িভতের িগেয় খাওয়া-দাওয়া করল এবং
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েসখান েথেক রূপা, েসানা ও েপাশাক িনেয় িগেয় লুিকেয় রাখল;
পের আবার এেস আর একিট তঁাবুেত মেধ্য ঢুেক েসখান েথেক
িজিনসপত্র িনেয় িগেয় লুিকেয় রাখল। ৯ পের তারা এেক
অন্যেক বলল, “আমােদর এই কাজিট করা ভাল নয়; আজ
সুখবেরর িদন, িকন্তু আমরা চুপ কের আিছ; যিদ সকাল পযর্ন্ত
েদির কির, তেব শািস্ত আমােদর উপর েনেম আসেব। এখন এস,
আমরা িগেয় রাজবাড়ীেত খবরটা িদই।” ১০ পের তারা িগেয়
নগেরর ফটেকর পাহারাদারেদর েডেক তােদরেক খবর িদল েয,
“আমরা অরামীয়েদর িশিবের িগেয়িছলাম; আর েদখ, েসখােন
েকউ েনই, মানুেষর শব্দও েনই, েকবল েঘাড়াগুিল আর
গাধাগুিল বঁাধা, আর তঁাবুগুিল েযমন িছল, েতমিন আেছ।”
১১ তােত পাহারাদারেদর ডাকা হেল তারা িভতের রাজবাড়ীেত
খবর িদল। ১২ পের রাজা রােতর েবলা উেঠ তঁার দােসেদর
বলেলন, “অরামীেয়রা আমােদর প্রিত যা কেরেছ, তা আিম
েতামােদর বিল; তারা জােন, আমরা েয না েখেয় আিছ, তাই
তারা মােঠ িগেয় লুিকেয় থাকার জন্য িশিবর েথেক বাইের েগেছ,
আর বেলেছ, ‘ওরা যখন নগর েথেক বাইের আসেব, তখন
আমরা তােদর জীিবত ধরব ও নগেরর মেধ্য ঢুকব’।” ১৩ তখন
তঁার দােসেদর মেধ্য একজন দাস উত্তর িদেয় বলল, “তেব
অনুেরাধ কির, কেয়কজন েলাক শহের েয েঘাড়াগুিল অবিশষ্ট
আেছ তার মধ্য েথেক পঁাচটা েঘাড়া িনেয় েদখুক েয, তারা এবং
নগেরর বািক সব ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট েলােকর সমান, অেনেক
েতা এখন মৃত, কােজই আমরা তােদর একবার পািঠেয় েদিখ।”
১৪ পের তারা েঘাড়া সুদ্ধ দিুট রথ েবেছ িনল; রাজা অরামীয়
ৈসন্যেদর েখঁােজ তােদর পািঠেয় বলেলন, “যাও, িগেয় েদখ।”
১৫ তােত তারা যদর্ন পযর্ন্ত তােদর িপছু িপছু েগল, আর েদখল
অরামীেয়রা তাড়াতািড়েত যা যা েফেল েগেছ, েসই সব েপাশাক
ও পােত্র সমস্ত রাস্তা ভিতর্ । তখন দেূতরা িফের এেস রাজােক সব
খবর িদল। ১৬ আর েলােকরা বাইের িগেয় অরামীয়েদর িশিবর
লুট করল; তােত সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের েশকেল এক পসুরী
সূজী এবং েশকেল দইু পসুরী যব িবিক্র হল। ১৭ আর রাজা েয
েসনাপিতর ওপর িনভর্ র কেরিছেলন, তঁােক িতিন নগেরর
ফটেকর অধ্যক্ষ কের িদেলন; িকন্তু েলােকরা ফটেকর কােছ
তােদর পােয়র তলায় চাপা িদেয় তােক েমের েফলল; ঈশ্বেরর
েলােকর কােছ রাজা যখন িগেয়িছেলন, তখন ঈশ্বেরর েলাক যা
বেলিছেলন, তাই সফল হল। ১৮ ঈশ্বেরর েলাক রাজােক
বেলিছেলন, “আগামী কাল এই সমেয় শমিরয়ার ফটেক েশকেল
দইু পসুরী যব এবং েশকেল এক পসুরী সূজী িবিক্র হেব।”
১৯ আর ঐ েসনাপিত উত্তের ঈশ্বেরর েলাকেক বেলিছেলন,
“েদখ, সদাপ্রভু যিদ আকােশর জানালাও খুেল েদন তবুও িক
এটা হেত পাের?” ইলীশায় বেলিছেলন, “তুিম িনেজর েচােখই তা
েদখেত পােব, িকন্তু তার িকছুই তুিম েখেত পারেব না।” ২০ তঁার,
েসই দশা ঘটল, কারণ ফটেক েলাকেদর পােয়র তলায় চাপা
পড়ার ফেল িতিন মারা েগেলন৷

আরও দিুট ঘটনা।

ইলীশায় েয স্ত্রীেলাকিটর েছেলেক জীিবত কের
তুেলিছেলন, তঁােক বেলিছেলন, “তুিম েতামার পিরবার

িনেয় েযখােন পার েসখােন িগেয় বাস কর; কারণ সদাপ্রভু
দিূভর্ ক্ষ পাঠােবন, আর তা সাত বছর পযর্ন্ত এই েদেশ থাকেব।”
২ তােত েসই স্ত্রীেলাকিট উেঠ ঈশ্বেরর েলােকর বাক্য অনুসাের
কাজ করেলন; িতিন ও তঁার পিরবার েসখান েথেক িগেয় সাত
বছর পেলষ্টীয়েদর েদেশ বাস করেলন। ৩ সাত বছেরর েশেষ
েসই স্ত্রীেলাকিট পেলষ্টীয়েদর েদশ েথেক িফের এেস তঁার বাড়ী ও
জিম েফরৎ চাওয়ার জন্য রাজার কােছ কঁাদেত েগল। ৪ ঐ
সময় রাজা ঈশ্বেরর েলােকর চাকর েগহিসর সেঙ্গ কথা
বলিছেলন; িতিন বলেলন, “ইলীশায় েয সব মহান কাজ
কেরেছন, েসই সব ঘটনা আমােক বল।” ৫ তােত ইলীশায়
িকভােব মৃতেক জীিবত কেরিছেলন, রাজােক তার বণর্না
িদিচ্ছেলন, তখন যঁার েছেলেক িতিন জীিবত কেরিছেলন, েসই
স্ত্রীেলাকিট রাজার কােছ তঁার বাড়ী ও জিমর জন্য এেস কঁাদেত
লাগেলন। েগহিস তখন বলল, “েহ আমার প্রভু মহারাজ, এই
েসই স্ত্রীেলাক এবং এই তঁার েছেল, যােক ইলীশায় বঁািচেয়
তুেলিছেলন।” ৬ আর রাজা স্ত্রীেলাকিটেক িজজ্ঞাসা করেল িতিন
তঁােক সব কথা বলেলন। আর রাজা তঁার পেক্ষ একজন
কমর্চারীেক িনযুক্ত কের বলেলন, “তার সব িকছু এবং এ েয
িদন েথেক েদশ েছেড়েছ, েসই িদন েথেক আজ পযর্ন্ত তার
জিমেত যা ফসল উত্পন্ন হেয়েছ তা িফিরেয় দাও।” ৭ এক সময়
ইলীশায় দেম্মশেক উপিস্থত হেলন। তখন অরােমর রাজা
িবনহদদ অসুস্থ িছেলন; িতিন খবর েপেলন েয, “ঈশ্বেরর
েলাকিট এখােন এেসেছন।” ৮ রাজা তখন হসােয়লেক বলেলন,
“তুিম একটা উপহার িনেয় ঈশ্বেরর েলােকর সেঙ্গ েদখা করেত
যাও এবং তঁার মেধ্য িদেয় সদাপ্রভুেক িজজ্ঞাসা কর, আিম িক
এই অসুেখ বঁাচব?” ৯ পের হসােয়ল তঁার সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন। িতিন উপহার সেঙ্গ িনেয়, এমন িক, দেম্মশেকর সবেচেয়
ভাল ভাল িজিনস চিল্লশিট উেটর িপেঠ েবাঝাই কের িনেয় এেস
তঁার সামেন দঁািড়েয় বলেলন, “আপনার েছেল অরােমর রাজা
িবনহদদ আপনার কােছ আমােক পািঠেয় িজজ্ঞাসা কেরেছন,
‘আিম িক এই অসুেখ বঁাচব’?” ১০ ইলীশায় তঁােক বলেলন,
“আপিন িগেয় তঁােক বলুন েয, আপিন অবশ্যই সুস্থ হেবন; িকন্তু
সদাপ্রভু আমার কােছ প্রকাশ কেরেছন েয, িতিন অবশ্যই মারা
যােবন।” ১১ আর হসােয়ল লজ্জা না পাওয়া পযর্ন্ত িতিন তার
িদেক একভােব তািকেয় থাকেলন; তারপর ঈশ্বেরর েলাক
কঁাদেত লাগেলন। ১২ হসােয়ল িজজ্ঞাসা করেলন, “আমার প্রভু
েকন কঁাদেছন?” উত্তের িতিন বলেলন, “কারণ আপিন ইস্রােয়ল
সন্তানেদর িক ক্ষিত করেবন তা আিম জািন; আপিন তােদর
মজবুত দগুর্গুিল আগুেন েপাড়ােবন, তেরায়ােলর ঘােয় তােদর
যুবকেদর েমের েফলেবন, তােদর িশশুেদরেক ধের আছাড়
মারেবন এবং তােদর গভর্ বতী স্ত্রীেলাকেদর েপট িচের েদেবন।”
১৩ হসােয়ল বলেলন, “আপনার এই কুকুেরর মত দাস েক েয,
এমন বড় কাজ করেব?” ইলীশায় বলেলন, “সদাপ্রভু আমােক
েদিখেয়েছন েয, আপিন অরােমর রাজা হেবন।” ১৪ তখন িতিন
ইলীশােয়র কাছ েথেক তঁার মিনেবর কােছ চেল েগেলন; রাজা
তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “ইলীশায় েতামােক িক বেলেছন?”
হসােয়ল বলেলন, “িতিন আমােক বেলেছন, আপিন িনশ্চয়ই
সুস্থ হেবন।” ১৫ িকন্তু তার পেরর িদন হসােয়ল কম্বল জেল
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ডুিবেয় রাজার মুেখর উপর চাপা িদেলন, তােত রাজা মারা
েগেলন এবং হসােয়ল তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

িযহূদার িযেহারাম ও অহিসয় রাজার বণর্না।

১৬ ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর েছেল েযারােমর রাজেত্বর
পঞ্চম বছের যখন িযেহাশাফট িযহূদার রাজা িছেলন, তখন
িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর েছেল িযেহারাম রাজত্ব করেত শুরু
কেরন। ১৭ িযেহারাম বিত্রশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু কের
আট বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরন। ১৮ আহােবর বংেশর
েলাকেদর মতই িতিন ইস্রােয়েলর রাজােদর পেথ চলেতন, কারণ
িতিন আহােবর েমেয়েক িবেয় কেরিছেলন; ফেল সদাপ্রভুর
েচােখ যা মন্দ, িতিন তাই করেতন। ১৯ তবুও সদাপ্রভু িনেজর
দাস দায়ূেদর কথা মেন কের িযহূদােক ধ্বংস করেত চাইেলন না,
িতিন েতা দায়ূেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয, তঁােক তঁার
সন্তানেদর জন্য িচরকাল একিট প্রদীপ েদেবন। ২০ তঁার সমেয়
ইেদাম িযহূদার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের িনেজেদর জন্য একজন
রাজা িঠক করল। ২১ তাই েযারাম তঁার সব রথ সেঙ্গ িনেয়
সায়ীের েগেলন; আর রােতর েবলায় উেঠ, যারা তঁােক িঘের
িছল, েসই ইেদামীয়েদরেক ও তােদর রেথর েসনাপিতেদরেক
আঘাত করেলন, আর েসই েলােকরা িনেজেদর তঁাবুেত পািলেয়
েগল। ২২ এইভােব ইেদাম আজও িযহূদার িবেদ্রাহী হেয় আেছ।
আর ঐ একই সমেয় িলব্নাও িবেদ্রাহ করল। ২৩ েযারােমর বািক
সমস্ত কােজর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস বইিটেত িক েলখা
েনই? ২৪ পের েযারাম তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রাগত হেলন
এবং তঁােক দায়ূদ নগের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া
হল। তঁার েছেল অহিসয় তঁার জায়গায় রাজা হেলন।
২৫ ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর েছেল েযারােমর রাজেত্বর বােরা
বছেরর সময় িযহূদার রাজা িযেহারােমর েছেল অহিসয় রাজত্ব
করেত শুরু কেরন। ২৬ অহিসয় বাইশ বছর বয়েস রাজত্ব শুরু
কের এক বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরন। তঁার মা অথিলয়া,
িতিন ইস্রােয়েলর রাজা অিম্রর নাতনী। ২৭ অহিসয় আহােবর
বংেশর েলােকেদর পেথ চলেতন, সদাপ্রভুর েচােখ যা খারাপ,
আহােবর বংেশর মত তাই করেতন, কারণ িতিন আহােবর
বংেশর জামাই িছেলন। ২৮ িতিন আহােবর েছেল েযারােমর সেঙ্গ
অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য রােমাৎ-
িগিলয়েদ েগেলন; তােত অরামীেয়রা েযারামেক আঘাত করল।
২৯ অতএব েযারাম রাজা অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করার সমেয় রামােত অরামীেয়রা তঁােক েয সব আঘাত
কের, তা েথেক ভাল হবার জন্য িযিষ্রেয়েল িফের েগেলন; আর
আহােবর েছেল েযারাম আঘাত েপেয়িছেলন বেল িযহূদার রাজা
িযেহারােমর েছেল অহিসয় তঁােক েদখেত িযিষ্রেয়েল েনেম
েগেলন।

েযহূর বণর্না। আহাব বংেশর িবনাশ।

তখন ইলীশায় ভাববাদী ভাববাদীেদর সন্তানেদর
একজন িশষ্য ভাববাদীেক েডেক বলেলন, “তুিম

েকামর েবঁেধ নাও এবং এই েতেলর িশিশিট িনেয় রােমাৎ-

িগিলয়েদ যাও। ২ েসখােন িগেয় িনম্িশর নািত িযেহাশাফেটর
েছেল েযহূর েখঁাজ কর এবং কােছ িগেয় তঁােক তঁার ভাইেদর
মেধ্য েথেক উিঠেয় একিট িভতেরর কুঠরীেত িনেয় যাও।
৩ তারপর েতেলর িশিশিট িনেয় তঁার মাথায় েতল েঢেল িদেয়
বল, সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘ইস্রােয়েলর উপের আিম
েতামােক রাজা িহসােব অিভেষক করলাম।’ পের তুিম দরজা
খুেল পািলেয় যােব, েদির করেব না।” ৪ তখন েসই যুবক, েসই
যুবক ভাববাদী, রােমাৎ-িগিলয়েদ েগল। ৫ েস েসখােন েপৗঁেছ
েদখল, েসনাপিতরা এক জায়গায় বেস িছেলন। েস বলল,
“েসনাপিত, আপনার জন্য আমার িকছু খবর আেছ।” েযহূ
বলেলন, “আমােদর সকেলর মেধ্য কার জন্য?” েস বলল,
“েসনাপিত, আপনার জন্য।” ৬ তখন েযহূ উেঠ গৃেহর মেধ্য
েগেলন। তােত েস তঁার মাথায় েতল েঢেল তঁােক বলল,
“ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘আিম সদাপ্রভুর
প্রজােদর উপের, ইস্রােয়েলর উপের, েতামােক রাজা িহসােব
অিভেষক করলাম। ৭ তুিম েতামার মিনব আহােবর বংশেক
ধ্বংস করেব এবং আিম আমার ভাববাদীেদর রেক্তর প্রিতেশাধ
ও সদাপ্রভুর সব দাসেদর রেক্তর প্রিতেশাধ ঈেষবেলর হাত
েথেক েনব। ৮ কারণ আহােবর বংেশর সবাই ধ্বংস হেব;
আহােবর বংেশর প্রেত্যকিট পুরুষেক, ইস্রােয়েলর মেধ্য দাস বা
স্বাধীন েলাকেক, আিম উেচ্ছদ করব। ৯ আর আহােবর বংশেক
নবােটর েছেল যারিবয়ােমর বংেশর ও অিহেয়র েছেল বাশার
বংেশর সমান করব। ১০ আর কুকুেররা ঈেষবলেক িযিষ্রেয়েলর
জিমেত খােব, তােক েকউ কবর েদেব না’।” পের েসই যুবক
দরজা খুেল পািলেয় েগল। ১১ তখন েযহূ তঁার মিনেবর দােসেদর
কােছ বাইের এেল একজন তঁােক িজজ্ঞাসা করল, “সব িকছু
ভাল েতা? ঐ পাগলটা েতামার কােছ েকন এেসিছল?” িতিন
বলেলন, “েতামরা েতা তােক েচন, েস িক রকম কথা বেল তাও
জান।” ১২ তারা বলল, “এই কথা িমথ্যা, আমােদর সিত্য বল।”
তখন িতিন বলেলন, “েস আমােক বলল, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব আিম েতামােক অিভেষক
করলাম’।” ১৩ তখন তারা তাড়াতািড় কের তােদর গােয়র কাপড়
খুেল িসঁিড়র উপর তঁার পােয়র নীেচ েপেত িদল এবং তূরী
বািজেয় বলল, “েযহূ রাজা হেলন।” ১৪ এইভােব িনম্িশর নািত
িযেহাশাফেটর েছেল েযহূ েযারােমর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেলন।
েসই সময় েযারাম ও সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা অরােমর রাজা
হসােয়েলর েথেক রােমাৎ-িগিলয়দ রক্ষা কেরিছেলন; ১৫ িকন্তু
অরােমর রাজা হসােয়েলর সেঙ্গ েযারােমর রাজার যুেদ্ধর সময়
অরামীেয়রা তঁােক েযসব আঘাত কেরিছল, তা েথেক সুস্থ হেয়
উঠার জন্য িতিন িযিষ্রেয়েল িফের িগেয়িছেলন। পের েযহূ
েযারােমর দােসেদর বলেলন, “যিদ েতামরা একমত হও, তেব
িযিষ্রেয়েল খবর েদবার জন্য কাউেক পািলেয় এই নগর েথেক
েবরেত িদও না।” ১৬ তারপর েযহূ রেথ চেড় িযিষ্রেয়েল েগেলন,
কারণ েযারাম েসখােন িবছানায় শুেয় িছেলন। আর িযহূদার
রাজা অহিসয় েযারামেক েদখেত েনেম িগেয়িছেলন। ১৭ তখন
িযিষ্রেয়েলর দেুগর্র উপর পাহারাদার দঁািড়েয়িছল; েযহূর আসার
সমেয় েস তঁার দলেক েদেখ বলল, “আিম একিট দল েদখিছ।”
েযারাম বলেলন, “তােদর সেঙ্গ েদখা করেত একজন
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েঘাড়াচালকেক পািঠেয় দাও, েস িগেয় িজজ্ঞাসা করুক, ‘সব
িকছু িঠক আেছ েতা’?” ১৮ পের একজন েঘাড়াচালক তঁার সেঙ্গ
েদখা করেত িগেয় বলল, “রাজা িজজ্ঞাসা কেরেছন, ‘সব িকছু
িঠক আেছ েতা’?” েযহূ বলেলন, “মঙ্গল িনেয় েতামার দরকার
িক? তুিম আমার িপছেন িপছেন এস।” পের পাহারাদার এই
খবর িদল, “েসই দতূ তােদর কােছ েগল িঠকই, িকন্তু িফের
এেলা না।” ১৯ তখন রাজা আর একজনেক েঘাড়ায় কের
পাঠােলন; েস তােদর কােছ িগেয় বলল, “রাজা িজজ্ঞাসা
কেরেছন, ‘সব িকছু িঠক আেছ েতা’?” েযহূ বলেলন, “মঙ্গল
িনেয় েতামার দরকার িক? তুিম আমার িপছেন িপছেন এস।”
২০ েসই পাহারদারিট খবর িদল, “এই েলাকিট তােদর কােছ
েগল, িকন্তু েসও এেলা না; আর রথ চালােনা েদেখ মেন হেচ্ছ
িনম্িশর নািত েযহূ, কারণ েস পাগেলর মতই রথ চালায়।”
২১ তখন েযারাম বলেলন, “রথ সাজাও।” তখন তারা তঁার রথ
সাজাল। তারপর ইস্রােয়েলর রাজা েযারাম ও িযহূদার রাজা
অহিসয় িনেজর িনেজর রেথ চেড় েযহূর সেঙ্গ েদখা করবার জন্য
েবর হেলন। িযিষ্রেয়লীয় নােবােতর জিমেত তঁার েদখা েপেলন।
২২ েযারাম েযহূেক েদেখই িজজ্ঞাসা করেলন, “েযহূ, সব িকছু
িঠক আেছ েতা?” উত্তের িতিন বলেলন, “যতক্ষণ েতামার মা
ঈেষবেলর ব্যিভচার ও যাদিুবদ্যা থােক, েস পযর্ন্ত মঙ্গল িক কের
হেত পাের?” ২৩ তখন েযারাম ঘুের পালাবার সময় অহিসয়েক
েডেক বলেলন, “েহ অহিসয়, িবশ্বাসঘাতকতা।” ২৪ পের েযহূ
তঁার সমস্ত শিক্ত িদেয় ধনুেক টান িদেয় েযারােমর দইু কঁােধর
মাঝখােন তীর ছঁুড়েলন, আর িতর িগেয় তঁার হৃদিপেণ্ড িবঁধল,
তােত িতিন তঁার রেথর মেধ্য িনচু হেয় পেড় েগেলন। ২৫ তখন
েযহূ তঁার েসনাপিত িবদক্রেক বলেলন, “তুিম ওেক তুেল িনেয়
িযিষ্রেয়লীয় নােবােতর জিমেত েফেল দাও; কারণ মেন কের
েদখ, আিম আর তুিম তঁার বাবা আহােবর িপছেন েঘাড়ায় কের
যখন যািচ্ছলাম, তখন সদাপ্রভু তঁার িবরুেদ্ধ এই ভাববাণী
বেলিছেলন, ২৬ ‘গতকাল আিম নােবাত ও তার েছেলেদর রক্ত
েদেখিছ, এটাই সদাপ্রভু বেলন,’ আর সদাপ্রভু বেলন, ‘এই
জিমেত েতামার আিম প্রিতেশাধ েনব।’ অতএব, তুিম এখন
সদাপ্রভুর কথা অনুসাের ওেক তুেল িনেয় ঐ জিমেত েফেল
দাও।” ২৭ তখন িযহূদার রাজা অহিসয় তা েদেখ বাগানবািড়র
পথ ধের পািলেয় েগেলন; আর েযহূ তঁার িপছেন েযেত েযেত
বলেলন, “ওেকও রেথর মেধ্য আঘাত কর,” তখন তারা
িযব্িলয়েমর কােছ গূেরর নােম উঠবার পেথ তঁােক আঘাত
করল; পের িতিন মিগেদ্দােত পািলেয় িগেয় েসখােন মারা
েগেলন। ২৮ আর তঁার দােসরা তঁােক রেথ কের িযরূশােলেম িনেয়
িগেয় দায়ূদ নগের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁার কবের তঁােক
কবর িদল। ২৯ আহােবর েছেল অহিসয় িযেহারােমর রাজেত্বর
এগােরা বছের িযহূদার রাজত্ব শুরু কেরিছেলন। ৩০ পের েযহূ
িযিষ্রেয়েল েগেলন; ঈেষবল েসই কথা শুেন েচােখ কাজল িদেয়
সুন্দর কের চুল েবঁেধ জানলা িদেয় েদখিছল ৩১ এবং েযহূ ফটক
িদেয় ঢুকেল েস তঁােক বলল, “ওেহ িসিম্র! িনেজর মিনেবর
হত্যাকারী! মঙ্গল েতা?” ৩২ েযহূ তখন উপের জানলার িদেক
তািকেয় বলেলন, “আমার পেক্ষ েক? েক?” তখন দইু িতনজন
নপুংসক তঁার িদেক েচেয় েদখল। ৩৩ আর িতিন আেদশ িদেলন,

“ওেক নীেচ েফেল দাও।” তারা ঈেষবলেক নীেচ েফেল িদল,
আর তঁার রক্ত িছট্েক িগেয় েদয়ােল আর েঘাড়ার গােয় িছটেক
পড়ল; েযহূ তােক পা িদেয় মািড়েয় েগেলন। ৩৪ তারপর েযহূ
িভতের িগেয় খাওয়া-দাওয়া করেলন; আর বলেলন, “েতামরা ঐ
অিভশপ্তােক কবর দাও, কারণ েস একজন রাজকন্যা।” ৩৫ এেত
েলােকরা তােক কবর িদেত েগল, িকন্তু তার মাথার খুিল, হাত ও
পা ছাড়া আর িকছুই েপল না। ৩৬ কােজই তারা িফের িগেয়
তঁােক খবর িদেল িতিন বলেলন, “এটা সদাপ্রভুর বাক্য অনুসাের
হল, িতিন তঁার দাস িতশ্বীয় এিলেয়র মেধ্য িদেয় এই কথা
বেলিছেলন, ‘িযিষ্রেয়েলর জিমেত কুকুেররা ঈেষবেলর মাংস
খােব ৩৭ এবং িযিষ্রেয়েলর জিমেত ঈেষবেলর মৃতেদহ এমন
সােরর মত পেড় থাকেব েয, েকউ বলেত পারেব না েয, এটাই
ঈেষবল’।”

শমিরয়ােত আহােবর সত্তরজন েছেল িছল। েযহূ িচিঠ
িলেখ শমিরয়ােত িযিষ্রেয়েলর শাসনকতর্ ােদর অথর্াৎ

প্রাচীনেদর কােছ এবং আহােবর েছেলেদর অিভভাবকেদর
কােছ পািঠেয় িদেলন। িতিন িলখেলন, ২ “েতামােদর মিনেবর
েছেলরা েতামােদর কােছ আেছ এবং কতকগুিল রথ, েঘাড়া,
একিট সুরিক্ষত নগর এবং অস্ত্রশস্ত্রও আেছ। তাই েতামােদর
কােছ এই িচিঠ েপৗঁছােনা মাত্রই, ৩ েতামােদর মিনেবর সব েচেয়
সৎ ও েযাগ্য েছেলেক েবেছ তার বাবার িসংহাসেন বসাও এবং
িনেজর মিনেবর বংেশর জন্য যুদ্ধ কর।” ৪ িকন্তু তারা ভীষণ ভয়
েপেয় বলল, “েদখ, দজুন রাজা যঁার সামেন দঁাড়ােত পারেলন
না, তঁার সামেন আমরা িক কের দঁাড়ােবা?” ৫ কােজই
রাজবাড়ীর শাসনকতর্ া, নগেরর শাসনকতর্ া, প্রাচীেনরা ও
অিভভাবেকরা েযহূেক এই কথা বেল পাঠাল, “আমরা আপনার
দাস, আপিন আমােদর যা বলেবন, েস সবই করব, কাউেকই
রাজা করব না; আপিন যা ভাল মেন কেরন তাই করুন।” ৬ পের
িতিন তােদর কােছ এই বেল িদ্বতীয় িচিঠ িলখেলন, “েতামরা যিদ
আমার পেক্ষ হও ও আমার কথা েশােনা, তেব েতামােদর
মিনেবর েছেলেদর মাথাগুিল িনেয় আগামীকাল এই সমেয়
িযিষ্রেয়েল আমার কােছ চেল এস।” েসই রাজকুমােরর
সত্তরজন, তারা তােদর নগেরর প্রধান েলাকেদর কােছ িছল,
যারা তােদর েদখােশানা করত। ৭ আর িচিঠিট তােদর কােছ
েপৗঁছােল তারা েসই সত্তরজন রাজকুমারেক হত্যা করল এবং
কতগুিল ঝুিড়েত কের তােদর মাথাগুিল িযিষ্রেয়েল তঁার কােছ
পািঠেয় িদল। ৮ পের একজন দতূ এেস তঁােক খবর িদেয় বলল,
“রাজকুমারেদর মাথা আনা হেয়েছ।” িতিন বলেলন, “ওগুিল
দিুট স্তের গাদা কের ফটেক ঢুকবার পেথ সকাল পযর্ন্ত েরেখ
দাও।” ৯ পের সকােল িতিন বাইের িগেয় দঁাড়ােলন ও সবাইেক
বলেলন, “েতামরা িনেদর্ াষ ব্যিক্ত; েদখ, আিম আমার মিনেবর
িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের তঁােক েমের েফেলিছ; িকন্তু এেদর েক হত্যা
করল? ১০ েতামরা েজেন রাখ, সদাপ্রভু আহােবর বংেশর
িবরুেদ্ধ যা িকছু বেলেছন, সদাপ্রভুর বলা একটা কথাও মািটেত
পরার নয়; কারণ সদাপ্রভু তঁার দাস এিলেয়র মাধ্যেম যা িকছু
বেলেছন, তাই করেলন।” ১১ পের িযিষ্রেয়েল আহােবর বংেশর
যত েলাক বাকী িছল, েযহূ তঁােদরেক, তঁার সমস্ত গণ্যমান্য
েলাকেক, তঁার িবেশষ বনু্ধেদরেক ও তঁার যাজকেদরেক হত্যা
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করেলন। তঁােদর িনকটতম েকউ েবঁেচ িছল না। ১২ পের িতিন
উেঠ চেল েগেলন, শমিরয়ার েগেলন। পেথ েমষপালকেদর
েমেষর েলাম কাটার গৃেহ েগেল, িযহূদার রাজা অহিসেয়র
ভাইেদর সেঙ্গ েযহূর েদখা হল। ১৩ িতিন িজজ্ঞাসা করেলন,
“েতামরা কারা?” তারা বলল, “আমরা অহিসেয়র ভাই; আমরা
রাজা ও রাণী ঈেষবেলর সন্তানেদরেক শুেভচ্ছা জানােত
যািচ্ছ।” ১৪ তখন িতিন বলেলন, “ওেদর জীবন্ত ধর।” তােত
েলােকরা তােদর জীবন্ত ধের ৈবথ-একেদর কুেয়ার কােছ তােদর
হত্যা করল, িবয়ািল্লশজেনর মেধ্য একজনেকও িতিন বািক
রাখেলন না। ১৫ েযহূ েসখান েথেক চেল েগেল েরখেবর েছেল
িযেহানাদেবর সেঙ্গ তঁার েদখা হল; িতিন তঁারই কােছ
আসিছেলন। েযহূ তঁােক শুেভচ্ছা জািনেয় বলেলন, “েতামার
প্রিত আমার মন েযমন, েতমিন িক েতামার মন সরল?”
িযেহানাদব বলেলন, “সরল।” েযহূ বলেলন, “যিদ তাই হয়, তেব
েতামার হাত দাও।” পের িযেহানাদব তঁােক হাত িদেল েযহূ তঁােক
িনেজর কােছ রেথ তুেল িনেলন। ১৬ আর েযহূ বলেলন, “আমার
সেঙ্গ চল, সদাপ্রভুর জন্য আমার েয আগ্রহ, তা েদখ;” এইভােব
তঁােক তঁার রেথ কের িনেয় চলেলন। ১৭ পের েযহূ শমিরয়ােত
এেস আহােবর বংেশর বাকী সব েলাকেদর হত্যা করেলন, েয
পযর্ন্ত না আহােবর বংশেক এেকবাের ধ্বংস করেলন; সদাপ্রভু
এিলয়েক েযমন বেলিছেলন, েসই অনুসােরই করেলন।
১৮ তারপর েযহূ সমস্ত েলাকেদর জেড়া কের তােদর বলেলন,
“আহাব বাল েদবতার েসবা সামান্যই করেতন, িকন্তু েযহূ তঁার
েসবা অেনক েবশী করেব। ১৯ তাই এখন বাল েদবতার সব
ভাববাদী, তঁার সমস্ত পূজারী ও যাজকেদর আমার কােছ
েতামরা েডেক আন, েযন েকউ বাদ না পেড়; কারণ বাল
েদবতার উেদ্দেশ্য আমােক বড় যজ্ঞ করেত হেব। েয েকউ যিদ
আসেব না, েস বঁাচেব না।” িকন্তু আসেল েযহূ বাল েদবতার
পূজাকারীেদর ধ্বংস করবার জন্যই এই ছলনা কেরিছেলন।
২০ পের েযহূ বলেলন, “বাল েদবতার উেদ্দেশ্য একটা সভা
ডাক।” তারা পবর্ েঘাষণা কের িদল। ২১ আর েযহূ ইস্রােয়েলর
সব জায়গায় েলাক পাঠােল বাল েদবতার সমস্ত পূজাকারীরা
এেস হািজর হল, েকউই অনুপিস্থত থাকেলা না। তারা বাল
েদবতার মিন্দের ঢুকেল মিন্দেরর এপাশ েথেক ওপাশ পযর্ন্ত
েলােক ভের েগল। ২২ তখন িতিন েপাশাক রক্ষকেক বলেলন,
“বাল েদবতার পূজাকারী সকেলর জন্য েপাশাক িনেয় এস।”
তােত েস তােদর জন্য েপাশাক েবর কের আনল। ২৩ তারপর
েযহূ ও েরখেবর েছেল িযেহানাদব বাল েদবতার মিন্দের
ঢুকেলন; িতিন বাল েদবতার পূজাকারীেদর বলেলন, “েতামরা
ভাল কের খুঁেজ েদখ, যােত সদাপ্রভুর দাসেদর মেধ্য েকউ
এখােন না থােক, শুধু বাল েদবতার পূজাকারীরাই থাকেব।”
২৪ তখন তারা বিলদান ও েহাম করেত েভতের েগেলন। এিদেক
েযহূ আিশজন েলাকেক বাইের দঁাড় কিরেয় েরেখ বেলিছেলন,
“আিম েতামােদর হােত ঐ যােদর ভার িদলাম, তােদর একজনও
যিদ পািলেয় বঁােচ, তেব েয তােক েছেড় েদেব তার প্রােণর বদেল
তার প্রাণ যােব।” ২৫ পের েহােমর কাজ েশষ হেল েযহূ
পাহারাদার ও েসনাপিতেদর বলেলন, “িভতের যাও, ওেদর হত্যা
কর, একজনেকও বাইের আসেত িদও না।” তখন তারা

তেরায়াল িদেয় তােদর আঘাত করল; পের পাহারাদার ও
েসনাপিতরা তােদর বাইের েফেল িদল; পের তারা বাল মিন্দেরর
িভতেরর গৃেহ েগল। ২৬ এবং বাল েদবতার মিন্দর েথেক পাথেরর
পিবত্র থামগুিল তারা েবর কের এেন পুিড়েয় েফলল। ২৭ তারপর
তারা বাল েদবতার থামিট েভেঙ্গ িদল এবং মিন্দরটা েভেঙ্গ
েফলল এবং েসখােন একিট পায়খানা ৈতরী করেলা। তা আজও
আেছ। ২৮ এইভােব েযহূ ইস্রােয়ল বাল েদবতােক ধংস করেলন
এবং ইস্রােয়ল েথেক এর পূজা বন্ধ কের িদেলন। ২৯ িকন্তু
নবােটর েছেল েয যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ
কিরেয়িছেলন অথর্াৎ ৈবেথল ও দােনর েসানার বাছুেরর পূজা
করার মত পাপ েথেক িতিন সের আেসন িন। ৩০ সুতরাং সদাপ্রভু
েযহূেক বলেলন, েযেহতু “আমার েচােখ যা িঠক তা তুিম কের
ভাল কেরছ এবং আহােবর বংেশর প্রিত আমার েয ইচ্ছা িছল
তাও তুিম কেরছ, েসইজন্য েতামার বংশধেররা চতুথর্ পুরুষ
পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বসেব।” ৩১ তবুও েযহূ সমস্ত হৃদয়
িদেয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থা েমেন চলবার জন্য
সতকর্  হেলন না। যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ
কিরেয়িছেলন তা েথেক িতিন মন েফরােলন না। ৩২ েসই সমেয়
সদাপ্রভু ইস্রােয়ল েদেশর সীমা েকেট েছাট করেত শুরু করেলন।
হসােয়ল ইস্রােয়লীয়েদর আঘাত কের ইস্রােয়েলর সীমানায়
তােদর হািরেয় িদেলন। ৩৩ েসই জায়গাগুিল হল যদর্ েনর পূবর্
িদেকর অেণর্ান উপত্যকার পােশ অেরােয়র েথেক সমস্ত িগিলয়দ
ও বাশন েদশ। এটা িছল গাদ, রূেবণ ও মনঃিশর এলাকা।
৩৪ েযহূর অন্যান্য সমস্ত অবিশষ্ট কােজর কথা এবং তঁার জেয়র
কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত িক েলখা
েনই? ৩৫ পের েযহূ তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং
তারা তঁােক শমিরয়ােত কবর িদল। তখন তঁার জায়গায় তঁার
েছেল িযেহায়াহস রাজা হেলন। ৩৬ েযহূ শমিরয়ােত আটাশ বছর
ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব কেরিছেলন।

অথিলয়া রাণীর িনষু্ঠরতা ও তার ফলাফল।

ইিতমেধ্য অহিসেয়র মা অথিলয়া যখন েদখল েয,
তার েছেল মারা েগেছ, তখন েস উেঠ সমস্ত

রাজবংশেক ধ্বংস করল। ২ িকন্তু রাজা েযারােমর েমেয়,
অহিসেয়র েবান িযেহােশবা, অহিসেয়র েছেল েযায়াশেক িনেয়,
িনহত রাজপুত্রেদর মধ্য েথেক চুির কের িনেয় তঁার ধাত্রীর সেঙ্গ
একিট েশাবার গৃেহ রাখেলন; তঁারা অথিলয়ার কাছ েথেক তঁােক
লুিকেয় রাখেলন, তাই িতিন মারা যান িন। ৩ আর িতিন তঁার
সেঙ্গ ছয় বছর সদাপ্রভুর গৃেহ লুকােনা অবস্থায় িছেলন; তখন
েদেশ অথিলয়া রাজত্ব করিছল। ৪ পের সপ্তম বছের িযেহায়াদা
েলাক পািঠেয় রক্ষীদেলর ও পাহারাদারেদর শতপিতেদর েডেক
সদাপ্রভুর গৃেহ তােদর কােছ আনেলন এবং তােদর সেঙ্গ একিট
চুিক্ত কের সদাপ্রভুর গৃেহ তােদরেক শপথ কিরেয় রাজপুত্রেক
েদখােলন। ৫ আর িতিন তােদর আেদশ িদেয় বলেলন,
“েতামােদর যা করেত হেব তা এই, েতামােদর মেধ্য যারা
িবশ্রামবাের আসেব, তােদর িতন ভােগর এক ভাগ রাজবাড়ী
পাহারা েদেব; ৬ এক ভাগ সূর ফটেক থাকেব এবং এক ভাগ
পাহারাদারেদর িপছেনর ফটেক থাকেব। এইভােব েতামরা
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আক্রমেণর হাত েথেক বঁাচার জন্য গৃেহ পাহারা েদেব। ৭ আর
েতামােদর সবার, দইু দল রাজার সামেন সদাপ্রভুর গৃেহ
িবশ্রামবাের পাহারা েদেব। ৮ েতামরা প্রেত্যেক িনেজর অস্ত্র হােত
িনেয় রাজার চারপাশ িঘের থাকেব; আর েয েকউ সািরর িভতের
আেস, েস িনহত হেব এবং রাজা যখন বাইের যান বা িভতের
আেসন, তখন েতামরা তঁার সেঙ্গ থাকেব।” ৯ পের িযেহায়াদা
যাজক যা আেদশ করেলন, শতপিতরা তাই করল। তার ফেল
তারা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর েলাকেদর িনেয়, যারা িবশ্রামবাের
িভতের যাওয়া আসা কের, তােদর িনেয় িযেহায়াদা যাজেকর
কােছ আসল। ১০ পের দায়ূদ রাজার েয সব বশর্া ও ঢাল
সদাপ্রভুর গৃেহ িছল, েসগুিল যাজক িনেয় শতপিতেদর হােত
িদেলন। ১১ আর গৃেহর ডান িদক েথেক বাম িদক পযর্ন্ত
যজ্ঞেবদীর ও গৃেহর কােছ পাহারাদার ৈসন্যরা প্রেত্যেক িনেজর
অস্ত্র হােত রাজার চািরিদেক দঁাড়াল। ১২ পের িতিন রাজপুত্রেক
েবর কের এেন তঁার মাথায় মুকুট পিরেয় িদেয় তঁার হােত
ব্যবস্থার বইিট িদেলন এবং তঁারা তঁােক রাজা িহসােব অিভেষক
করেলন; আর হাততািল িদেয় বলেলন, “রাজা িচরজীবী েহান।”
১৩ তখন পাহারাদার ও েলাকেদর িচৎকার শুেন অথিলয়া
সদাপ্রভুর গৃেহ েলাকেদর কােছ এল; ১৪ আর েদখল েয, িনয়ম
অনুসাের রাজা মেঞ্চর উপের দঁািড়েয় আেছন। েসনাপিতরা ও
তূরী বাদেকরা রাজার পােশ রেয়েছ এবং েদেশর সব েলাক
আনন্দ করেছ ও তূরী বাজােচ্ছ। তখন অথিলয়া তার েপাশাক
িছঁেড় িচৎকার কের বলল, “িবশ্বাসঘাতকতা! িবশ্বাসঘাতকতা!”
১৫ িকন্তু িযেহায়াদা যাজক যােদর উপর ৈসন্যদেলর ভার িছল
েসই শতপিতেদর এই আেদশ িদেলন, “ওেক েবর কের দইু
সািরর মাঝখান িদেয় িনেয় যাও; আর েয ওর িপছেন িপছেন
যােব, তােক তেরায়াল িদেয় হত্যা করেব,” কারণ যাজক
বেলিছেলন, সদাপ্রভুর গৃেহর মেধ্য তােক েযন হত্যা না করা হয়।
১৬ পের েলােকরা তার জন্য দইু সাির হেয় পথ ছাড়েল েস েঘাড়া
ফটেকর পথ িদেয় রাজবাড়ীেত ঢুকল এবং েসখােন হত হল।
১৭ আর িযেহায়াদা সদাপ্রভুর এবং রাজার ও েলাকেদর মেধ্য
এক চুিক্ত করেলন, েযন তারা সদাপ্রভুর প্রজা হয়; রাজা ও
েলাকেদর মেধ্যও একিট চুিক্ত করেলন। ১৮ তারপর েদেশর সমস্ত
েলাক বাল েদবতার মিন্দের িগেয় েসটা েভেঙ্গ েফলল এবং তার
যজ্ঞেবদী ও মূিতর্ গুিল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের েফলল; আর
েবদীগুিলর সামেন বাল েদবতার যাজক মত্তনেক েমের েফলল।
পের যাজক সদাপ্রভুর গৃেহ পাহারাদার িনযুক্ত করেলন। ১৯ আর
িতিন শতপিতেদর, রক্ষীেদর, পাহারাদারেদর এবং েদেশর সব
েলাকেদর সেঙ্গ িনেলন; তারা সদাপ্রভুর গৃহ েথেক রাজােক িনেয়
পাহারাদারেদর ফটেকর পথ িদেয় রাজবাড়ীেত এল; আর িতিন
িসংহাসেন বসেলন। ২০ তখন েদেশর সব েলাক আনন্দ করল
এবং নগরিট শান্ত হল; আর অথিলয়ােক তারা রাজবাড়ীেত
তেরায়াল িদেয় হত্যা কেরিছল। ২১ িযেহায়াশ সাত বছর বয়েস
রাজত্ব করেত শুরু কেরন।

েযহূর সপ্তম বছের িযেহায়াশ রাজত্ব করেত শুরু কের
িযরূশােলেম চিল্লশ বছর রাজত্ব কেরন। তঁার মােয়র

নাম িসিবয়া, িতিন েবর-েশবা নগেরর েমেয়। ২ িযেহায়াদা যাজক
যতিদন িযেহায়াশেক পরামশর্ িদেতন, ততিদন িযেহায়াশ

সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল তাই করেতন। ৩ তবুও উপাসনার উঁচু
স্থানগুেলা ধ্বংস করা হল না, েলােকরা তখনও েসখােন বিলদান
করত ও ধূপ জ্বালাত। ৪ পের িযেহায়াশ যাজকেদর বলেলন,
“সদাপ্রভুর গৃেহ পিবত্র দান িহসােব েয টাকা আনা হয়, তা হেলা
কেরর টাকা, প্রেত্যেকর িহসাব অনুযায়ী প্রাণীর মূল্য স্বরূপ
িনধর্ািরত টাকা ও মানুেষর মেনর ইচ্ছা পূরেণর জন্য আনা রূপা,
৫ এই সমস্ত টাকা যাজেকরা িনেজর পিরিচত েলােকর হাত
েথেক গ্রহণ করুক এবং েসগুিল িদেয় গৃহিট সারাই করুক,
েযখােন েমরামেতর প্রেয়াজন।” ৬ িকন্তু িযেহায়াশ রাজার েতইশ
বছর পযর্ন্ত যাজেকরা েসই গৃেহর ভাঙ্গা জায়গাগুিল েমরামত
কেরন িন। ৭ তােত রাজা িযেহায়াশ যাজক িযেহায়াদা ও অন্যান্য
যাজকেদর েডেক বলেলন, “েতামরা গৃেহর ভাঙ্গা জায়গাগুিল
েমরামত করছ না েকন? তাই এখন েতামরা পিরিচত েলাকেদর
কাছ েথেক আর টাকা েনেব না, িকন্তু তা গৃেহর ভাঙ্গা
জায়গাগুিল েমরামেতর কােজ তা িদেয় েদেব।” ৮ তখন
যাজেকরা রািজ হেলন েয, তারা েলাকেদর কাছ েথেক আর
টাকা েনেব না এবং গৃেহর ভাঙ্গা জায়গা েমরামেতর কাজও
করেবন না। ৯ িকন্তু িযেহায়াদা যাজক একিট িসন্দকু িনেলন ও
তার দালােত একিট িছদ্র কের যজ্ঞেবদীর কােছ সদাপ্রভুর গৃেহর
েঢাকার জায়গার ডান িদেক রাখেলন; আর ফটেকর পাহারায়
িনযুক্ত যাজেকরা সদাপ্রভুর গৃেহ আনা সব টাকা তার মেধ্য
রাখত। ১০ পের যখন তারা েদখেত েপল েসই িসন্দেুক অেনক
টাকা জমা হেয়েছ, তখন রাজার েলখক ও মহাযাজক এেস
সদাপ্রভুর গৃেহ আনা ঐ টাকাগুিল থিলেত কের গুেন রাখেতন।
১১ পের তঁারা েসই পিরমােপর টাকা কমর্কারীেদর হােত,
সদাপ্রভুর গৃেহর তদারেকর জন্য িনযুক্ত করা েলাকেদর হােত
িদেতন, আর তঁারা সদাপ্রভুর গৃেহর ছুেতার িমিস্ত্র ও ঘর ৈতরী
করবার িমিস্ত্র, ১২ এবং রাজিমিস্ত্র ও পাথর কাটবার িমিস্ত্রেদর
িদেতন। এছাড়া সদাপ্রভুর গৃেহর ভাঙ্গা জায়গা েমরামেতর জন্য
কাঠ ও কাটা পাথর েকনার জন্য এবং গৃহ সারাইেয়র জন্য যা যা
লাগত, েসই সবিকছুর জন্য খরচ করেতন। ১৩ িকন্তু সদাপ্রভুর
গৃেহর জন্য রূপার েপয়ালা, বািত পিরষ্কার করবার িচম্টা, বািট,
তূরী, েকােনা েসানার বা রূপার পাত্র সদাপ্রভুর গৃেহ আনা েসই
রূপা িদেয় করা হল না; ১৪ কারণ তঁারা কমর্কারীেদরেকই েসই
টাকা িদেতন এবং তঁারা তা িনেয় সদাপ্রভুর গৃহ সারােলন।
১৫ িকন্তু তঁারা কমর্কারীেদরেক েদবার জন্য যঁােদর হােত টাকা
িদেতন, তঁােদর সেঙ্গ িহসাব করেতন না, কারণ তঁারা সম্পূণর্
িবশ্বস্তভােব কাজ করেতন। ১৬ েদাষাথর্ক ও পাপাথর্ক বিলর েয
টাকা, তা সদাপ্রভুর গৃেহ আনা হত না; েসগুিল যাজকেদরই হত।
১৭ ঐ সমেয় অরােমর রাজা হসােয়ল িগেয় গাৎ আক্রমণ কের
তা অিধকার কের িনেলন; তারপর িতিন িযরূশােলম আক্রমণ
করবার জন্য এিগেয় েগেলন। ১৮ তােত িযহূদার রাজা িযেহায়াশ
তঁার পূবর্পুরুষেদর, অথর্াৎ িযহূদার রাজা িযেহাশাফট, িযেহারাম
ও অহিসয় রাজার ও তঁার িনেজর পিবত্র করা বস্তুগুিল এবং
সদাপ্রভুর গৃেহর ভান্ডােরর ও রাজবাড়ীর ভান্ডাের যত েসানা
পাওয়া েগল, েসই সব িনেয় অরােমর রাজা হসােয়েলর কােছ
পািঠেয় িদেলন, তােত িতিন িযরূশােলেমর সামেন েথেক িফের
েগেলন। ১৯ েযায়ােশর বািক সমস্ত কােজর কথা িযহূদার
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রাজােদর ইিতহােসর বইিটেত িক েলখা েনই? ২০ পের েযায়ােশর
দােসরা উেঠ তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করল এবং িসল্লা যাবার পেথ
িমেল্লা নােম বািড়েত তঁােক আঘাত করল। ২১ ফেল িশিময়েতর
েছেল েযাষাখর ও েশামেরর েছেল িযেহাষাবদ, তঁার দজুন দাস,
তঁােক আঘাত করেল িতিন মারা েগেলন; পের েলােকরা দায়ূদ
নগের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁােক কবর িদল। তঁার জায়গায়
তঁার েছেল অমৎিসয় রাজা হেলন।

ইস্রােয়লীয় িযেহায়াহস ও েযায়ােশর বণর্না। ইলীশােয়র মৃতু্য।

অহিসেয়র েছেল িযহূদার রাজা েযায়ােশর েতইশ
বছের েযহূর েছেল িযেহায়াহস শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর

রাজত্ব করেত আরম্ভ কেরন এবং সেতর বছর রাজত্ব কেরন।
২ সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ, িতিন তাই করেতন এবং নবােটর
েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ কিরেয়িছেলন,
তঁার েসই পােপর পথ অনুসরণ করেলন; তা েথেক িতিন
িফরেলন না। ৩ েসইজন্য ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর েক্রাধ
জ্বেল উঠল, আর িতিন অরােমর রাজা হসােয়ল ও তঁার েছেল
িবনহদেদর হােত তােদর তুেল িদেলন, তারা িযেহায়াহেসর সমস্ত
রাজত্ব কােল তঁােদর উপের থাকেলা। ৪ পের িযেহায়াহস
সদাপ্রভুর কােছ িমনিত করেলন, আর সদাপ্রভু তঁার কথা
শুনেলন, কারণ অরােমর রাজা ইস্রােয়েলর উপর েয অত্যাচার
করেতন, েসই অত্যাচার িতিন েদখেলন। ৫ তখন সদাপ্রভু
ইস্রােয়লেক একজন উদ্ধারকতর্ া িদেলন, তােত ইস্রােয়লীেয়রা
অরােমর হাত েথেক উদ্ধার েপল এবং ইস্রােয়ল সন্তানরা আেগর
মতই িনেজেদর তঁাবুেত বাস করেত লাগল। ৬ তবুও যারিবয়াম
ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ কিরেয়িছেলন, তঁার বংেশর েসই
সব পাপ েথেক তারা িফরল না, েসই পেথই চলত। এছাড়া
আেশরা মূিতর্  তখনও শমিরয়ােত থাকেলা। ৭ ফেল অরােমর
রাজা েকবল পঞ্চাশজন েঘাড়াচালক, দশিট রথ ও দশ হাজার
পদািতক ৈসন্য ছাড়া িযেহায়াহেসর ৈসন্যদেল আর েকউেক
রােখন িন, িতিন তােদর ধ্বংস কের িদেয়িছেলন, মািটর মতই
পােয় মািড়েয়িছেলন। ৮ িযেহায়াহেসর বািক সমস্ত কােজর কথা
ও তঁার জেয়র কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত
িক েলখা েনই? ৯ পের িযেহায়াহস তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
িনদ্রাগত হেলন, আর শমিরয়ােত তঁােক কবর েদওয়া হল এবং
তঁার জায়গায় তঁার েছেল েযায়াশ রাজা হেলন। ১০ িযহূদার রাজা
েযায়ােশর সঁাইিত্রশ বছের িযেহায়াহেসর েছেল িযেহায়াশ
শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং েষাল
বছর রাজত্ব কেরন। ১১ সদাপ্রভুর েচােখ যা খারাপ িতিন তাই
করেতন; নবােটর েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব
পাপ কিরেয়িছেলন, তঁার েসই সব পাপ েথেক িফরেলন না, েসই
পেথই চলেতন। ১২ েযায়ােশর বািক সমস্ত কােজর কথা এবং েয
শিক্ত িদেয় িতিন িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন,
েসই সমস্ত কথা িক ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত
েলখা েনই? ১৩ পের েযায়াশ তঁার পূবর্পুরুষেদর সােথ িনদ্রাগত
হেলন; আর যারিবয়াম তঁার িসংহাসেন বসেলন এবং শমিরয়ােত
ইস্রােয়েলর রাজােদর সেঙ্গ েযায়াশেক কবর েদওয়া হেয়িছল।
১৪ ইলীশায় অসুস্থ হেলন, েসই অসুেখই তঁার মৃতু্য হয়।

ইস্রােয়েলর রাজা েযায়াশ তঁার কােছ িগেয় তঁার মুেখর উপের
িনচু হেয় েকঁেদ বলেলন, “েহ আমার িপতা, েহ আমার িপতা,
ইস্রােয়েলর রথ ও েঘাড়াচালক।” ১৫ তখন ইলীশায় তঁােক
বলেলন, “আপিন তীর-ধনুক িনন।” িতিন তীর-ধনুক িনেলন।
১৬ পের িতিন ইস্রােয়েলর রাজােক বলেলন, “ধনুেকর উপের
হাত রাখুন।” িতিন হাত রাখেলন। পের ইলীশায় রাজার হােতর
উপর তঁার হাত েরেখ বলেলন, ১৭ “পূবর্ িদেকর জানলাটা খুেল
িদন।” িতিন খুলেলন। তারপর ইলীশায় বলেলন, “তীর ছঁুড়ুন।”
িতিন তীর ছঁুড়েলন। তখন ইলীশায় বলেলন, “এটা হল সদাপ্রভুর
জয়লােভর তীর, অরােমর িবপেক্ষ জয়লােভর তীর, কারণ
আপিন অেফেক অরামীয়েদর আঘাত কের তােদরেক
সম্পূণর্ভােব িনঃেশষ কের েদেবন।” ১৮ পের িতিন বলেলন, “ঐ
সব তীরগুিল িনন।” রাজা েসগুিল হােত িনেল িতিন বলেলন,
“মািটেত আঘাত করুন,” রাজা িতনবার আঘাত কের েথেম
েগেলন। ১৯ তখন ঈশ্বেরর েলাক তঁার ওপর রাগ কের বলেলন,
“পঁাচ ছয়বার আঘাত করেল অরামীয়েদর সম্পূণর্ভােব ধ্বংস
করেত পারেতন, িকন্তু এখন আপিন মাত্র িতনবার অরামেক
আঘাত করেবন।” ২০ পের ইলীশায় মারা েগেলন এবং েলােকরা
তঁার কবর িদল। তখন েমায়াবীয় লুটকারী ৈসন্যদল বছেরর
শুরুেত েদেশ ঢুকল। ২১ আর েলােকরা একজনেক কবর
িদিচ্ছল, আর একদল লুটকারী ৈসন্যদল েদেখ তারা মৃতেদহিট
ইলীশােয়র কবের েফেল িদল; তখন েলাকিটর মৃতেদহ
ইলীশােয়র হাড়গুিলেত েছঁাওয়া মাত্রই েবঁেচ উেঠ পােয় ভর িদেয়
দঁাড়াল। ২২ িযেহায়াহেসর সময় অরােমর রাজা হসােয়ল
ইস্রােয়েলর উপর অত্যাচার করেতন। ২৩ িকন্তু সদাপ্রভু অব্রাহাম,
ইস্হাক ও যােকােবর সেঙ্গ েয ব্যবস্থা স্থাপন কেরিছেলন,
েসইজন্য িতিন তােদর উপর দয়া ও করুণা করেলন, তােদর
পেক্ষ থাকেলন, তােদর ধ্বংস করেত চানিন, তখনও তঁার সামেন
েথেক দরূ কের িদেত চাইেলন না। ২৪ পের অরােমর রাজা
হসােয়ল মারা েগেল তঁার েছেল িবনহদদ তঁার জায়গায় রাজা
হেলন। ২৫ িযেহায়ােশর বাবা িযেহায়াহেসর হাত িদেয় হসােয়ল
েসই সব নগরগুিল আবার দখল কের িনেলন, েযগুিল
হসােয়েলর েছেল িবনহদদ তঁার বাবা িযেহায়াহেসর কাছ েথেক
যুেদ্ধ জয় কের িনেয়িছেলন। েযায়াশ িতনবার তঁােক আঘাত
কের ইস্রােয়লীয় নগরগুিল উদ্ধার করেলন।

িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র িববরণ।

ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর েছেল িযেহায়ােশর
রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের িযহূদার রাজা েযায়ােশর

েছেল অমৎিসয় রাজত্ব করেত শুরু করেলন। ২ তঁার বয়স যখন
পঁিচশ বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু কেরন। িতিন
িযরূশােলেম ঊনিত্রশ বছর রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম
িছল িযেহায়িদ্দন; িতিন িযরূশােলেমর বািসন্দা িছেলন। ৩ িতিন
সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক অমৎিসয় তাই করেতন, তেব তঁার
পূবর্পুরুষ দায়ূেদর মত করেতন না। িতিন তঁার বাবা েযায়াশ
েযমন করেতন িতিন েসই মতই সমস্ত কাজ করেতন। ৪ িকন্তু উঁচু
স্থানগুেলা িতিন ধ্বংস করেলন না; েলােকরা তখনও েসই
উঁচুস্থােন বিল িদত এবং ধূপ জ্বালাত। ৫ পের রাজ্য তঁার হােত

িদ্বতীয় রাজাবিল। ১২:২০ ২৭৯ িদ্বতীয় রাজাবিল। ১৪:৫
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এেস প্রিতষ্ঠা হওয়ার পর, েয দােসরা রাজােক, অথর্াৎ তঁার
বাবােক েমের েফেলিছল, িতিন তােদরেক হত্যা করেলন। ৬ িকন্তু
েমািশর ব্যবস্থার বইেত যা েলখা আেছ েসইমত িতিন তােদর
সন্তানেদর হত্যা করেলন না। েসই ব্যবস্থার বইেত সদাপ্রভুর এই
আেদশ েলখা িছল, “সন্তানেদর জন্য বাবােক িকম্বা বাবার
কারেণ সন্তানেদর হত্যা করা চলেব না, তেব প্রেত্যকেকই তার
িনেজর িনেজর পােপর জন্য মরেত হেব।” ৭ িতিন লবণ
উপত্যকায় দশ হাজার ইেদামীয় েলাকেক হত্যা করেলন এবং
যুদ্ধ কের েসলা দখল কের তার নাম যেক্তল রাখেলন; আজও
েসই নাম আেছ। ৮ তখন অমৎিসয় দতূ পািঠেয় েযহূর নািত,
অথর্াৎ িযেহায়াহেসর েছেল ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশেক বেল
পাঠােলন, “আসুন, যুদ্ধ েক্ষেত্র আমরা পরস্পেরর মুেখামুিখ
হই।” ৯ িকন্তু িযেহায়াশ ইস্রােয়েলর রাজা দেূতর মাধ্যেম উত্তের
িদেয় িযহূদার রাজা অমৎিসয়র কােছ েলাক বা দতূ পািঠেয়
বলেলন, “েলবানেনর এক িশয়ালকঁাটা েলবানেনরই এরস
গােছর কােছ বেল পাঠাল, ‘আমার েছেলর সেঙ্গ আপনার
েমেয়র িবেয় িদন।’ িকন্তু েলবানেনর একটা বন্য পশু এেস েসই
িশয়ালকঁাটােক পােয় মািড়েয় িদল। ১০ তুিম ইেদামেক আক্রমণ
কেরছ এবং েতামার হৃদয় সিত্যই গিবর্ত হেয়েছ। িনেজর জেয়র
জন্য গবর্ কর, িকন্তু িনেজর গৃেহ থােকা। কারণ তুিম েকন িনেজর
িবপেদর কারণ হেব? আর তার সেঙ্গ েডেক আনেব িনেজর ও
িযহূদার ধ্বংস?” ১১ িকন্তু অমৎিসয় েসই কথা শুনেলন না। তাই
ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ আক্রমণ করেলন। িতিন ও িযহূদার
রাজা অমৎিসয় িযহূদার ৈবৎ-েশমেশ এেক অপেরর মুেখামুিখ
হেলন। ১২ ইস্রােয়েলর কােছ িযহূদা েহের েগল এবং প্রেত্যেক
িনেজর বািড়েত পািলেয় েগল। ১৩ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ
ৈবৎ-েশমেশ অহিসেয়র নািত, অথর্াৎ েযায়ােশর েছেল িযহূদার
রাজা অমৎিসয়েক ধরেলন। তারপর িযেহায়াশ িযরূশােলেম
িগেয় েসখানকার েদয়ােলর ইফ্রিয়েমর ফটক েথেক েকােণর
ফটক পযর্ন্ত প্রায় চারেশা হাত েভেঙ্গ িদেলন। ১৪ িতিন েসানা ও
রূপা এবং অন্যান্য িজিনসপত্র যা সদাপ্রভুর গৃেহ পাওয়া
িগেয়িছল এবং রাজবাড়ীর ধনভান্ডাের েয সব মূল্যবান িজিনস
িছল তা সবই িনেয় েগেলন। িতিন জািমন িহসােব কতগুেলা
েলাকেক িনেয় শমিরয়ােত িফের েগেলন। ১৫ িযেহায়ােশর করা
অবিশষ্ট অন্যান্য সমস্ত কােজর কথা, যুেদ্ধ তঁার জেয়র কথা
এবং িযহূদার রাজা েকমন কের অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ িতিন যুদ্ধ
কেরিছেলন েসই সব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক
বইিটেত িক েলখা েনই? ১৬ পের িযেহায়াশ তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁােক শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর
রাজােদর সেঙ্গ কবর েদওয়া হল এবং তঁার েছেল যারিবয়াম
তঁার পেদ রাজা হেলন। ১৭ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর েছেল
িযেহায়ােশর মৃতু্যর পর িযহূদার রাজা েযায়ােশর েছেল অমৎিসয়
আরও পেনেরা বছর েবঁেচ িছেলন। ১৮ অমৎিসেয়র অন্যান্য
সমস্ত অবিশষ্ট কােজর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম
বইিটেত িক েলখা েনই? ১৯ িযরূশােলেম অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ
তারা ষড়যন্ত্র করেলা এবং িতিন লাখীেশ পািলেয় েগেলন, িকন্তু
তারা তার িপছেন িপছেন লাখীেশ েলাক পাঠােলা এবং েসখােন
তঁােক হত্যা করেলা। ২০ তঁার েদহটা তারা েঘাড়ার িপেঠ কের

িযরূশােলেম িফিরেয় আনল এবং তঁােক দায়ূদ-শহের তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর িদল। ২১ তারপর িযহূদার সমস্ত েলাক
অসিরয়েক যার বয়স েষােলা বছর িছল তঁােক িনেয় তঁার বাবা
অমৎিসেয়র জায়গায় রাজা করল। ২২ অমৎিসয় তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় যাবার পর পের অসিরয় এলৎ শহরিট
পুনরায় ৈতরী করেলন এবং তা িযহূদার অধীেন করেলন।

ইস্রােয়েলর ছয় জন রাজার িববরণ।

২৩ িযহূদার রাজা েযায়ােশর েছেল অমৎিসেয়র রাজেত্বর
পেনেরা বছেরর সময় ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়ােশর েছেল
যারিবয়াম শমিরয়ােত রাজত্ব করেত শুরু কেরন এবং িতিন
একচিল্লশ বছর রাজত্ব কেরিছেলন। ২৪ সদাপ্রভুর েচােখ যা
িকছু মন্দ িতিন তাই করেতন এবং নবােটর েছেল যারিবয়াম েয
সব পাপ ইস্রােয়লেক িদেয় কিরেয়িছেলন িতিন েসই সব পাপ
করেত ছাড়েলন না। ২৫ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার দাস গাৎ-
েহফেরর অিমত্তেয়র েছেল েযানা ভাববাদীর মধ্য িদেয় েয কথা
বেলিছেলন েসই কথা অনুযায়ী যারিবয়াম হমাৎ এলাকা েথেক
অরাবার সমুদ্র পযর্ন্ত আেগ ইস্রােয়েলর রােজ্যর েয সীমা িছল তা
পুনরায় িনেজর হােত িফিরেয় এেনিছেলন। ২৬ কারণ, সদাপ্রভু
েদেখিছেলন েয ইস্রােয়েলর স্বাধীন মানুষ িকম্বা দাস সবাই
ভীষণভােব কষ্ট পােচ্ছ; েকউ তােদর সাহায্য করবার মত িছল
না। ২৭ ফেল সদাপ্রভু বলেলন েয িতিন আকােশর নীচ েথেক
ইস্রােয়েলর নাম মুেছ েফলেবন না। েসইজন্য িতিন িযেহায়ােশর
েছেল যারিবয়ােমর মধ্য িদেয় তােদর উদ্ধার করেলন।
২৮ যারিবয়ােমর অন্যান্য সমস্ত অবিশেষ্টর কােজর কথা, যুেদ্ধ
তঁার জেয়র কথা এবং এক সময় িযহূদার অিধকাের থাকা
দেম্মশক ও হমাৎ িকভােব িতিন ইস্রােয়েলর জন্য আবার
অিধকার কের িনেয়িছেলন েসই কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই? ২৯ পের যারিবয়াম তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেল, ইস্রােয়েলর রাজােদর কােছ
চেল েগেলন এবং তঁার েছেল সখিরয় তঁার জায়গায় রাজা
হেলন।

ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজেত্বর সাতাশ
বছেরর সময় কােল িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র েছেল

অসিরয় রাজত্ব করেত শুরু করেলন। ২ অসিরেয়র েষাল বছর
বয়েস যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু কেরিছেলন এবং িতিন
বাহান্ন বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম
িছল িযথিলয়া; িতিন িযরূশােলেমর বািসন্দা িছেলন। ৩ অসিরয়
তঁার বাবা অমৎিসেয়র অনুসরণ কের তঁার মতই সদাপ্রভুর েচােখ
যা িকছু িঠক তাই করেতন। ৪ যিদও উপাসনার উঁচু স্থানগুেলা
ধ্বংস করা হয়িন; তখেনা েলােকরা েসখােন বিলদান করত এবং
ধূপ জ্বালাত। ৫ পের সদাপ্রভু রাজােক আঘাত করেলন ফেল
িতিন মৃতু্য পযর্ন্ত কুষ্ঠেরােগ ভুেগিছেলন এবং িতিন আলাদা গৃেহ
বাস করেতন। রাজার েছেল েযাথম রাজবাড়ীর কতর্ া হেলন এবং
েদেশর েলাকেদর শাসন করেত লাগেলন। ৬ অসিরেয়র অন্যান্য
সমস্ত ঘটনা ও যা িকছু িতিন কেরিছেলন িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস নােম বইিটেত িক েলখা েনই? ৭ পের অসিরয় তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁােক দায়ূেদর শহের
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তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া হল। তঁার জায়গায় তঁার
েছেল েযাথম রাজা হেলন। ৮ িযহূদার রাজা অসিরেয়র আটিত্রশ
বছের সময় কােল যারিবয়ােমর েছেল সখিরয় শমিরয়ােত
ইস্রােয়েলর উপর ছয় মাস রাজত্ব কেরিছেলন। ৯ িতিন তঁার
পূবর্পুরুষেদর মতই সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই করেতন।
নবােটর েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব পাপ
কিরেয়িছেলন িতিন তঁার েসই সমস্ত পাপ ত্যাগ করেলন না।
১০ যােবেশর েছেল শল্লুম সখিরেয়র িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেলন ও
েলাকেদর সামেনই তঁােক আক্রমণ কের হত্যা করেলন এবং তঁার
জায়গায় িতিন রাজা হেলন। ১১ সখিরেয়র অন্যান্য সমস্ত
কােজর কথা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত
েলখা আেছ। ১২ সদাপ্রভু েযহূেক এই সব কথা বেলিছেলন,
“েতামার বংেশর চার পুরুষ পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বসেব,”
এবং তাই হল। ১৩ িযহূদার রাজা উিষেয়র রাজেত্বর ঊনচিল্লশ
বছেরর সময় যােবেশর েছেল শল্লুম রাজত্ব করেত শুরু কেরন
এবং শমিরয়ােত এক মাস রাজত্ব কেরিছেলন। ১৪ তারপর
গািদর েছেল মনেহম িতসর্া েথেক উেঠ শমিরয়ােত েগেলন।
েসখােন িতিন যােবেশর েছেল শল্লুমেক আক্রমণ কের তঁােক
হত্যা করেলন এবং তঁার জায়গায় িতিন রাজা হেলন। ১৫ শল্লুেমর
অন্যান্য সমস্ত অবিশষ্ট কােজর কথা এবং তঁার ষড়যেন্ত্রর কথা
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত েলখা আেছ।
১৬ তখন মনেহম িতসর্া েথেক েবর হেয় িতপ্সহ এবং েসখানকার
সব বািসন্দা ও তার আেশপােশর এলাকার সবাইেক আক্রমণ
করেলন, কারণ তারা তােদর শহেরর ফটক খুেল িদেত রািজ
হয়িন। েসইজন্য িতিন িতপ্সহ আঘাত করেলন এবং সমস্ত
গভর্ বতী স্ত্রীেলাকেদর েপট িচের িদেলন। ১৭ িযহূদার রাজা
অসিরেয়র রাজেত্বর ঊনচিল্লশ বছেরর সময় গািদর েছেল
মনেহম ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেত শুরু কেরন। িতিন
শমিরয়ােত দশ বছর রাজত্ব কেরিছেলন। ১৮ সদাপ্রভুর েচােখ যা
মন্দ িতিন তাই করেতন। তঁার েগাটা রাজত্বকােল িতিন েসই সব
পাপ করেত থাকেলন যা নবােটর েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক
িদেয় কিরেয়িছেলন। ১৯ এর পর অশূর রাজা পূল েদেশর
িবরুেদ্ধ আক্রমণ করেলন। তখন মনেহম পূেলর সাহােয্য েদেশ
তঁার রাজত্ব িস্থর রাখবার জন্য তঁােক এক হাজার তালন্ত রূপা
িদেলন। ২০ মনেহম এই টাকা ইস্রােয়েলর সমস্ত ধনবান
েলাকেদর কাছ েথেক আদায় করেলন। অশূেরর রাজােক েদবার
জন্য প্রেত্যক ধনী েলাক পঞ্চাশ েশকল রূপা করেল েকমন হয়
িদল। তখন অশূেরর রাজা িফের েগেলন এবং েসই েদশ আর
থাকেলন না। ২১ মনেহেমর অন্যান্য অবিশষ্ট সমস্ত কােজর কথা
এবং েয সব কাজ িতিন কেরিছেলন, ইস্রােয়েলর রাজােদর
ইিতহাস নামক বইিটেত েসগুিল িক েলখা েনই? ২২ পের মনেহম
তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং পকিহয় তঁার েছেল
তঁার জায়গায় রাজা হেলন। ২৩ িযহূদার রাজা অসিরেয়র পঞ্চাশ
বছেরর সময় মনেহেমর েছেল পকিহয় শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর
উপর রাজত্ব শুরু কেরিছেলন; িতিন দইু বছর রাজত্ব
কেরিছেলন। ২৪ সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ পকিহয় তাই
করেতন। নবােটর েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব
পাপ কিরেয়িছেলন পকিহয় িতিন তঁার েসই সমস্ত পাপ ত্যাগ

করেলন না। ২৫ রমিলেয়র েছেল েপকহ নােম তঁার একজন
েসনাপিত পকিহেয়র িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেলন। েপকহ
িগিলয়েদর পঞ্চাশজন েলাকেক সেঙ্গ িনেয় শমিরয়ার
রাজবাড়ীর দেুগর্ পকিহয় এবং তঁার সেঙ্গ অেগর্াব ও অিরিয়েক
হত্যা করেলন। িতিন তঁােক হত্যা কের তঁার জায়গায় রাজা
হেলন। ২৬ পকিহেয়র অন্যান্য অবিশষ্ট সমস্ত কােজর কথা,
েযসব িতিন কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক
বইিটেত েলখা আেছ। ২৭ িযহূদার রাজা অসিরেয়র রাজেত্বর
বাহান্ন বছেরর সমেয় রমিলেয়র েছেল েপকহ শমিরয়ােত
ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেত শুরু করেলন। িতিন কুিড় বছর
রাজত্ব কেরিছেলন। ২৮ িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ তাই
করেতন। নবােটর েছেল যারিবয়াম ইস্রােয়লেক িদেয় েয সব
পাপ কিরেয়িছেলন েপকহ েসই সব পাপ েথেক িফরেলন না।
২৯ ইস্রােয়েলর রাজা েপকেহর সমেয় অশূর রাজা িতগ্লৎ
িপেলষর আসেলন এবং ইেয়ান, আেবলৈবৎমাখা, যােনাহ,
েকদশ, হাৎেসার, িগিলয়দ, গালীল ও নপ্তািলর সমস্ত জায়গা
দখল করেলন। আর েসখান েথেক িতিন সমস্ত েলাকেদর বন্দী
কের অশূের িনেয় েগেলন। ৩০ পের উিষেয়র েছেল েযাথেমর
রাজেত্বর কুিড় বছেরর সময় কােল, এলার েছেল েহােশয়
রমিলেয়র েছেল েপকেহর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেলন। িতিন তঁােক
আক্রমণ করেলন এবং হত্যা কের তঁার জায়গায় িতিন রাজা
হেলন। ৩১ েপকেহর অন্যান্য সমস্ত অবিশষ্ট কােজর কথা, িতিন
যা কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত
েলখা আেছ।

িযহূদার রাজা েযাথম ও আহস রাজার িববরণ।

৩২ রমিলেয়র েছেল ইস্রােয়েলর রাজা েপকেহর িদ্বতীয় বছের
িযহূদার রাজা উিষেয়র েছেল েযাথম রাজত্ব করেত শুরু
করেলন। ৩৩ িতিন পঁিচশ বছর বয়েসর িছেলন যখন িতিন রাজত্ব
করেত শুরু কেরিছেলন; িতিন েষাল বছর িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরন। তঁার মােয়র নাম িযরূশা িছল; িতিন সােদােকর েমেয়
িছেলন। ৩৪ েযাথম সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু িঠক তাই করেতন।
িতিন তঁার বাবা উিষেয়র কাজ অনুসরণ কেরন সমস্ত কাজ
করেতন। ৩৫ উঁচু স্থানগুিলেক তখনও ধ্বংস করা হয়িন।
েলােকরা তখনও েসই উঁচঁু জায়গায় বিলদান করত ও ধূপ
জ্বালাত। েযাথম সদাপ্রভুর গৃেহ উঁচু দরজা ৈতরী কেরিছেলন।
৩৬ েযাথেমর অবিশষ্ট কােজর কথা ও সমস্ত কােজর িববরণ
িযহূদার রাজােদর ইিতহােসর বইেত িক েলখা েনই? ৩৭ সদাপ্রভু
েসই সময় েথেকই অরােমর রাজা রৎসীন এবং রমিলেয়র েছেল
েপকহেক িযহূদার িবরুেদ্ধ পাঠােত শুরু করেলন। ৩৮ পের েযাথম
তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁার পূবর্পুরুষ
দায়ূেদর শহের তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া
হেয়িছল। তখন তঁার েছেল আহস তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

রমিলেয়র েছেল েপকেহর সেতেরা বছেরর সময়
িযহূদার রাজা েযাথেমর েছেল আহস রাজত্ব করেত

শুরু কেরন। ২ আহস কুিড় বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু
কেরন এবং িতিন েষাল বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন।
আহস তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূদ েযমন তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েচােখ যা

িদ্বতীয় রাজাবিল। ১৫:৮ ২৮১ িদ্বতীয় রাজাবিল। ১৬:২
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ভাল তাই করেতন, িতিন েতমন করেতন না। ৩ তার পিরবেতর্
িতিন ইস্রােয়েলর রাজােদর মতই চলেতন; এমন িক, সদাপ্রভু েয
সব জািতেক ইস্রােয়েলর মানুষেদর সামেন েথেক দরূ কের
িদেয়িছেলন তােদর মত িতিনও তঁার িনেজর েছেলেক আগুেন
েফেল িদেয় েহাম উৎসগর্ করেলন। ৪ িতিন উঁচু জায়গাগুিলেত,
পাহােড়র উপের ও প্রেত্যকিট সবুজ গােছর নীেচ বিলদান
উৎসগর্ করেতন ও ধূপ জ্বালােতন। ৫ অরােমর রাজা রৎসীন ও
রমিলেয়র েছেল ইস্রােয়েলর রাজা েপকহ িযরূশােলেম এেস
আহস সুদ্ধ শহরটা েঘরাও করেলন, িকন্তু তঁারা আহসেক জয়
করেত পারেলন না। ৬ েসই সময় অরােমর রাজা রৎসীন এলৎ
শহর আবার অরােমর অধীেন িনেয় আসেলন এবং এলৎশহর
েথেক িযহূদার েলাকেদর তািড়েয় িদেলন। তারপর অরামীেয়রা
এলেত েগেলা, েযখােন আজও তারা বাস করেছ। ৭ পের আহস
অশূেরর রাজা িতগ্লৎ-িপেলষেরর কােছ এই কথা বলেত েলাক
পািঠেয় িদেলন, “আিম আপনার দাস এবং আপনার েছেল।
আপিন আসুন এবং অরােমর রাজার হাত েথেক এবং
ইস্রােয়েলর রাজার হাত েথেক আমােক রক্ষা করুন, যারা
আমােক আক্রমণ কেরেছ।” ৮ আহস সদাপ্রভুর গৃেহ
িগেয়িছেলন ও রাজবাড়ীর ভান্ডার েথেক েসানা ও রূপা িনেলন
এবং উপহার িহসােব অশূেরর রাজার কােছ পািঠেয় িদেলন।
৯ তখন অশূেরর রাজা তঁার কথা শুনেলন এবং দেম্মশেকর
িবরুেদ্ধ আক্রমণ কের তা দখল করেলন এবং িতিন েসখানকার
েলাকেদর বন্দী কের কীের িনেয় েগেলন এবং অরােমর রাজা
রৎসীনেকও েমের েফলেলন। ১০ তখন রাজা আহস দেম্মশেক
অশূেরর রাজা িতগ্লৎ-িপেলষেরর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন।
িতিন েসখানকার েবদীটা েদেখ তঁার আকার, িশল্পকাযর্্য, নকশা
ও েসটা ৈতরী করবার পুেরা পদ্ধিত ঊিরয় যাজেকর কােছ
পািঠেয় িদেলন। ১১ দেম্মশক েথেক রাজা আহেসর পাঠােনা সব
পিরকল্পনা মতই যাজক ঊিরয় একটা েবদী ৈতরী করেলন এবং
রাজা আহস দেম্মশক েথেক িফের আসবার আেগই তা েশষ
করেলন। ১২ দেম্মশক েথেক িফের এেস রাজা েসই েবদীটা
েদখেলন এবং েসই েবদীর কােছ িগেয় তার উপর বিল উৎসগর্
করেলন। ১৩ িতিন েসখােন তঁার েহামবিল উৎসগর্, শস্য উৎসগর্ ও
পানীয় উৎসগর্ করেলন এবং তঁার মঙ্গলাথর্ক উৎসেগর্র রক্তও
িছিটেয় িদেলন। ১৪ িতিন সদাপ্রভুর সামেন রাখা েব্রােঞ্জর েবদীটা
সদাপ্রভুর ঘর ও তঁার নতুন েবদীর মাঝখান েথেক সিরেয় এেন
িনেজর নতুন েবদীর উত্তর ধাের রাখেলন। ১৫ তখন পের রাজা
আহস যাজক ঊিরয়েক এই সব আেদশ িদেলন, “ঐ বড়
েবদীটার উপর সকালেবলার েহামবিল ও সন্ধায় শস্য উৎসগর্
এবং তার উপর রাজার েহামবিল ও শস্য উৎসগর্ এবং েদেশর
সব েলাকেদর েহামবিল ও তােদর শস্য উৎসগর্ আর পানীয়
উৎসগর্ অনুষ্ঠান করেবন। সমস্ত েহামবিল ও অন্যান্য পশু
উৎসেগর্র রক্ত িনেজই েসই েবদীর উপর িছিটেয় েদেবন। িকন্তু
ঈশ্বেরর সাহায্য পাওয়ার জন্য আিম ঐ েব্রােঞ্জর েবদীটা ব্যবহার
করব।” ১৬ যাজক ঊিরয় রাজা আহস েযমন আেদশ
িদেয়িছেলন িঠক েসই মতই সব করেলন। ১৭ রাজা আহস
গামলা বসাবার েব্রােঞ্জর আসনগুেলার পােশর সব পাত খুেল
েফলেলন এবং েসখান েথেক জলাধারগুেলা খুেল েফলেলন।

েব্রােঞ্জর গরুগুেলার উপর েয জলাধারিট বসােনা িছল েসটা
িতিন খুেল িনেয় একটা পাথর িদেয় বঁাধােনা এমন জায়গায়
বসােলন। ১৮ সদাপ্রভুর গৃেহ িবশ্রামবােরর উেদ্দেশ্য েয চঁােদায়া
ৈতরী করা হেয়িছল অশূেরর রাজার ভেয় আহস েসটা খুেল অন্য
জায়গায় রাখেলন এবং সদাপ্রভুর গৃেহর বাইেরর িদেক রাজার
ঢুকবার জন্য েয িবেশষ পথ ৈতরী করা হেয়িছল তাও সিরেয়
অন্য জায়গায় রাখেলন। ১৯ আহেসর অন্যান্য সমস্ত কােজর
কথা িক িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত েলখা েনই?
২০ পের আহস িনেজর পূবর্পুরুষেদর কােছ চেল েগেলন এবং
দায়ূদ শহের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁােক কবর েদওয়া হল।
তঁার জায়গায় তঁার েছেল িহিষ্কয় রাজা হেলন।

ইস্রােয়ল রােজ্যর িবনাশ।

িযহূদার রাজা আহেসর রাজেত্বর বােরা বছেরর সময়
এলার েছেল েহােশয় রাজত্ব করেত শুরু কেরন।

িতিন নয় বছর শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর ওপর রাজত্ব কেরিছেলন।
২ সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ িতিন তাই করেতন, িকন্তু তঁার
আেগ ইস্রােয়েল েয সব রাজারা িছেলন, তােদর মত নয়।
৩ অশূর রাজা শল্মেনষর েহােশয়েক আক্রমণ করেত আসেলন।
তার ফেল েহােশয় তঁার দাস হেলন এবং তঁােক উপেঢৗকন িদেত
লাগেলন। ৪ িকন্তু অশূেরর রাজা জানেত পারেলন েয, েহােশয়
তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ, কারণ িতিন িমশেরর েসা রাজার
কােছ দতূ পািঠেয়িছেলন এবং অশূেরর রাজােক প্রিত বছের েয
উপেঢৗকন িদেতন তা আর পাঠােলন না। সুতরাং শল্মেনষর
েহােশয়েক বন্দী কের েজেল িদেলন। ৫ অশূেরর রাজা সমস্ত
েদশটা আক্রমণ কের শমিরয়ােত েগেলন এবং িতন বছর ধের
েসটা েঘরাও কের রাখেলন। ৬ েহােশেয়র রাজেত্বর নয় বছর
কালীন অশূেরর রাজা শমিরয়ােক দখল করেলন এবং
ইস্রােয়লীয়েদর বন্দী কের অশূের িনেয় েগেলন। তােদর িতিন
হলেহ, েগাষেণর হােবার নদীর ধাের এবং মাদীয়েদর
শহরগুেলােত বাস করেত িদেলন। ৭ এই সব ঘটনা ঘেটিছল,
কারণ িযিন িমশর েথেক, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর শাসন েথেক
তােদর েবর কের এেনিছেলন ইস্রােয়লীেয়রা তােদর েসই ঈশ্বর
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছল। েসই েলােকরা অন্য েদব
েদবতার পূজা করত ৮ এবং যােদরেক সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর
সামেন েথেক তািড়েয় িদেয়িছেলন তােদর মতই চলােফরা করত।
এছাড়া ইস্রােয়েলর রাজােদর রীিতনীিত অনুসাের তারা চলত।
৯ ইস্রােয়লীেয়রা েগাপেন সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ যা িকছু িঠক নয়
েসই সব খারাপ কাজ করত। তারা প্রহরীেদর উঁচু ঘর েথেক বড়
েদওয়ােল েঘরা শহর পযর্ন্ত সব জায়গায় িনেজেদর জন্য পূজার
উঁচু স্থান ৈতরী কের িনেয়িছল। ১০ তারা প্রেত্যকটা উঁচু পাহােড়র
উপের এবং প্রেত্যকটা সবুজ গােছর নীেচ পূজার পাথর ও
আেশরা মূিতর্  স্থাপন কেরিছল। ১১ েয সব জািতেক সদাপ্রভু
তােদর সামেন েথেক েবর কের িদেয়িছেলন তােদর মত তারাও
প্রেত্যকিট উঁচু স্থােন ধূপ জ্বালাত। এছাড়া ইস্রােয়লীয়রা আরও
খারাপ কাজ কের সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট করত। ১২ তারা মূিতর্
পূজা করত, যার িবষেয় সদাপ্রভু তােদর বেলিছেলন “েতামরা
এই কাজগুিল করেব না।” ১৩ যিদও সদাপ্রভু তঁার সমস্ত
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ভাববাদী ও দশর্কেদর মধ্য িদেয় ইস্রােয়ল ও িযহূদােক সাবধান
কের বেলিছেলন, “েতামরা েতামােদর খারাপ পথ েথেক েফেরা
এবং সমস্ত আইন কানুন যা আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
পালেনর জন্য িদেয়িছলাম আর আমার দাসেদর অথর্াৎ
ভাববাদীেদর মধ্য িদেয় েতামােদর জািনেয়িছলাম েতামরা েসই
অনুযায়ী আমার সব আেদশ ও িনয়ম পালন কর।” ১৪ িকন্তু
তারা েসই কথা েশােনিন; তার পিরবেতর্  তারা তােদর পূবর্পুরুেষরা
যারা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র করত না, তােদর
মতই তারা চলত। ১৫ তারা তঁার সব িনয়ম, তােদর পূবর্পুরুষেদর
জন্য স্থাপন করা তঁার ব্যবস্থা এবং তােদর কােছ তঁার েদওয়া
সমস্ত সাক্ষ্য মানেত অস্বীকার কেরিছল। তারা অসার বস্তুর
অনুগামী হেয় িনেজরাও অসার অেকেজা হেয় পেড়িছল। আর
সদাপ্রভু যােদর মত চলেত তােদরেক িনেষধ কেরিছেলন তারা
তােদর চারিদেকর েসই জািতগুেলারই অনুসরণ কের চলত।
১৬ তারা িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ ত্যাগ কের
িনেজেদর জন্য ছঁাচ িদেয় বানােনা ধাতু িদেয় দইুিট বাছুেরর মূিতর্
ৈতরী কের পূজা করত। একটা আেশরা মূিতর্ ও ৈতরী কেরিছল
এবং তারা আকােশর সমস্ত বািহনীরপূেজা করত এবং বাল
েদবতার পূজা করত। ১৭ তারা িনেজেদর েছেলেমেয়েদর আগুেন
পুিড়েয় েহামবিল িহসােব উৎসগর্ করত। তারা মন্ত্র ও মায়াজােলর
ব্যবহার করত এবং সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ েসই সব কাজ
করবার জন্য িনেজেদর িবিক্র কের িদেয়িছল এবং এইরূেপ
সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কেরিছল। ১৮ েসই জন্য ইস্রােয়েলর
েলাকেদর উপর সদাপ্রভু ভীষণ েরেগ িগেয় তঁার সামেন েথেক
তঁােদর দেূর সিরেয় িদেলন। েসখােন েকবল িযহূদা েগাষ্ঠী ছাড়া
আর েকউ িছল না। ১৯ এমনিক িযহূদা েগাষ্ঠীও তােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আেদশ পালন করেলা না িকন্তু তার পিরবেতর্  ইস্রােয়ল
যা করত েসই িবিধ অনুযায়ী চলেত লাগল। ২০ েস কারেণ
সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রােয়েলর বংশেক বািতল কের িদেলন। িতিন
তােদর কষ্ট িদেলন এবং লুেটরােদর হােত তুেল িদেলন এবং
েশেষ িনেজর সামেন েথেক তােদর দেূর সিরেয় িদেলন।
২১ সদাপ্রভু দায়ূেদর বংশ েথেক যখন ইস্রােয়লেক িছঁেড় আলাদা
করেলন, তখন তারা নবােটর েছেল যারিবয়ামেক তােদর রাজা
কেরিছল। যারিবয়াম ইস্রােয়লেক সদাপ্রভুর পথ েথেক সিরেয়
িনেয় তােদর িদেয় মহাপাপ কিরেয়িছেলন। ২২ ইস্রােয়েলর
েলােকরা যারিবয়ােমর সমস্ত পােপর পথ অনুসরণ কেরিছল।
তারা েসসব েথেক িফের আেস িন। ২৩ েশেষ সদাপ্রভু তঁার সমস্ত
দাসেদর অথর্াৎ ভাববাদীেদর মধ্য িদেয় েযমন বেলিছেলন েসই
অনুসাের তঁার সামেন েথেক ইস্রােয়লেক দেূর েফেল িদেলন।
েসকারেণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর িনেজেদর েদশ েথেক
বন্দী কের অশূর েদেশ িনেয় যাওয়া হল এবং আজও তারা েসই
জায়গায় আেছ।

২৪ অশূেরর রাজা ইস্রােয়েলর েলাকেদর বদেল বািবল, কূথা,
অব্বা, হমাৎ ও সফবর্িয়ম েথেক েলাক িনেয় এেস শমিরয়ার
নগরগুিলেত বিসেয় িদেলন। তারা শমিরয়া অিধকার কের েসই
সব জায়গায় বসবাস করেত লাগল। ২৫ েসখােন তারা বসবাস
করবার প্রথম িদেকর সমেয় তারা সদাপ্রভুর সম্মান করত না,
তাই সদাপ্রভু তােদর মেধ্য িসংহ পািঠেয় িদেলন, েযগুিল তােদর

িকছু েলাকেক েমের েফলল। ২৬ তখন তারা অশূেরর রাজার
কােছ িগেয় এইরকম বলল, “েয সমস্ত জািতেদর আপিন বন্দী
কের শমিরয়ায় সব জায়গায় বাস করবার জন্য বিসেয়
িদেয়েছন, তারা েসই েদেশর ঈশ্বেরর িনয়ম জােন না েসই েদেশর
ঈশ্বরেক িকভােব সন্তুষ্ট করেত হয়। েস কারেণ ঈশ্বর তােদর মেধ্য
িসংহ পািঠেয় িদেয়েছন, আর েদেখা, িসংহগুিল তােদর েমের
েফলেছ কারণ তারা েসই েদেশর ঈশ্বেরর িবিধ জােন না।”
২৭ তখন অশূেরর রাজা এই বেল আেদশ িদেলন, “েয সব
যাজকেদর আপনারা এেনিছেলন তােদর মধ্য েথেক একজনেক
আপনারা েসখােন পািঠেয় িদন যােত েস েসখােন িগেয় বাস কের
এবং েসই েদেশর ঈশ্বেরর িনয়ম কানুন সম্পেকর্  তােদর িশক্ষা
েদয়।” ২৮ সুতরাং শমিরয়া েথেক িনেয় যাওয়া যাজকেদর মধ্য
েথেক একজনেক িনেয় ৈবেথেল েগেলন এবং েসখােন বাস
করেত লাগেলন এবং িতিনই তােদর িশক্ষা িদেলন িকভােব
সদাপ্রভুর উপাসনা করেত হয়। ২৯ তবুও প্রেত্যক জািতর
েলােকরা িনেজর িনেজর েদবতা ৈতরী কের িনল এবং শহের
েযখােন তারা বাস করত েসখােন শমিরেয়রা উঁচু স্থানগুিলেত েয
সমস্ত ঘর ৈতরী কেরিছল, তার মেধ্য প্রেত্যক জািত তােদর নগের
তােদর েদবতােক স্থাপন করেলন। ৩০ এইভােব বািবেলর
েলােকরা ৈতরী করল সুেক্কাৎ-বেনাৎ, কূেথর েলােকরা েনগর্ল
ৈতরী করেলন, হমােতর েলােকরা অশীমার মূিতর্  ৈতরী করেলন,
৩১ আর অব্বীেয়রা ৈতরী করল িনভস ও তত্তর্ক আর
সফবর্ীয়েদর েদবতা অদ্রেম্মলক ও অনেম্মলেকর উেদ্দেশ্য
তােদর িনেজেদর েছেলেমেয়েদর আগুেন পুিড়েয় েহাম উৎসগর্
করল। ৩২ তারা সদাপ্রভুেক ভয় করত এবং উঁচু স্থানগুিলেত
যাজকেদর কাজ করবার জন্য িনেজেদর মধ্য েথেক েলাক
িনযুক্ত করত এবং তারাই তােদর জন্য উচ্চ স্থােনর গৃেহ বিল
উত্সগর্ করত। ৩৩ তারা সদাপ্রভুেক ভয় করত এবং েসই সেঙ্গ েয
সব েদশ েথেক তােদর িনেয় আসা হেয়িছল েসই সব েদেশর
িনয়ম অনুসাের তারা তােদর েদবতােদরও পূজা করত। ৩৪ আজ
পযর্ন্ত তারা েসই পুরােনা িনয়ম েমেন চলেছ। তারা আসেল
সদাপ্রভুর উপাসনা কের না, এমন িক সদাপ্রভু েয যােকােবর
নাম ইস্রােয়ল েরেখিছেলন েসই যােকােবর েলাকেদর কােছ
সদাপ্রভুর েদওয়া ব্যবস্থা, আেদশ অনুযায়ী চেল না। ৩৫ এবং
তােদর সেঙ্গ ব্যবস্থা স্থাপন করবার সময় এই আেদশ
িদেয়িছেলন, “েতামরা অন্য েকান েদব েদবতার ভয় করেব না
িকম্বা তােদর কােছ মাথা নীচু করেব না এবং তােদর েসবা করেব
না বা তােদর উেদ্দেশ্য িকছু বিলদান করেব না। ৩৬ িকন্তু
সদাপ্রভু, িযিন মহাশিক্তেত িমশর েথেক েতামােদর েবর কের
এেনেছন েতামরা েসই একজনেকই সম্মান করেব, তঁার কােছই
মাথা নীচু করেব ও তঁার উেদ্দেশ্যই সব বিলদান েদেব। ৩৭ িতিন
েয সব িবিধ, িনেদর্শ, ব্যবস্থা ও আেদশ েতামােদর জন্য িলেখ
িদেয়িছেলন তা যেত্নর সেঙ্গ পালন করেব। েতামরা অন্য েদব
েদবতার ভয় করেব না। ৩৮ এবং েতামােদর সেঙ্গ েয ব্যবস্থা আিম
ৈতরী কেরিছ েতামরা তা ভুেল যােব না; না অন্য েকান েদব
েদবতােকভয় করেব না। ৩৯ িকন্তু সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বরেকই
সম্মান করেব। িতিনই েতামােদর সব শত্রুেদর হাত েথেক
েতামােদর উদ্ধার করেবন।” ৪০ তবুও তারা েসই কথা শুনেলা না,
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কারণ তারা আেগ যা কেরিছল েসই মতই চলেত লাগল।
৪১ এইভােব েসই জািতরা সদাপ্রভুর ভয়ও করত আবার তােদর
েখাদাই করা মূিতর্ র পূজাও করত। আজও তােদর েছেলেমেয় ও
নািতপুিতরা তােদর পূবর্পুরুষরা যা কেরিছল েসই মতই করেছ।

িযহূদার িহিষ্কয় রাজার িববরণ। অশূরীয়েদর হাত হইেত
রক্ষা।

এলার েছেল ইস্রােয়েলর রাজা েহােশেয়র রাজেত্বর
িতন বছেরর মাথায় িযহূদার রাজা আহেসর েছেল

িহিষ্কয় রাজত্ব করেত শুরু করেলন। ২ িতিন পঁিচশ বছর বয়সী
িছেলন যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু কেরিছেলন এবং িতিন
ঊনিত্রশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম
িছল অবী, িতিন সখিরেয়র েমেয় িছেলন। ৩ িহিষ্কয় তঁার
পূবর্পুরুষ দায়ূেদর সব কােজর মতই সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক
িতিন তাই করেতন। ৪ িতিন উঁচু জায়গাগুেলা ধ্বংস করেলন,
পাথেরর স্তম্ভগুেলা নষ্ট কের িদেলন এবং আেশরা মূিতর্ গুিল
েকেট েফলেলন। েমািশ েয িপতল সাপটা ৈতরী কেরিছেলন িতিন
েসিট েভেঙ্গ েফলেলন, কারণ ইস্রােয়েলর েলােকরা েসই সময়
পযর্ন্তও েসই সােপর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালািচ্ছল। িতিন েব্রােঞ্জর
সাপটার নাম িদেলন নহুষ্টন (িপতেলর টুকেরা)। ৫ িহিষ্কয়
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র করেতন। সুতরাং তঁার
পের িযহূদার রাজােদর মেধ্য তঁার মত আর েকউ িছেলন না, তঁার
আেগও িছল না। ৬ েসজন্য িতিন সদাপ্রভুেক আঁকেড় ধের
েরেখিছেলন। তঁার পথ েথেক িতিন িফরেলন না বরং সদাপ্রভু
েমািশেক েয সব আেদশ িদেয়িছেলন েসগুিল সব িতিন পালন
করেতন। ৭ আর সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেতন এবং িতিন েয
েকান জায়গায় েযেতন তােত সফল হেতন। অশূেরর রাজার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন এবং িতিন তঁার অধীনতা অস্বীকার
করেলন। ৮ িতিন ঘসা (গাজা) ও তার সীমানা, েচৗিক েদওয়ার
উঁচু ঘর েথেক উঁচু েদওয়াল িবিশষ্ট শহর পযর্ন্ত এবং পেলষ্টীয়েদর
িতিন আক্রমণ করেলন। ৯ রাজা িহিষ্কেয়র চতুথর্ বছের, অথর্াৎ
ইস্রােয়েলর রাজা এলার েছেল েহােশেয়র রাজেত্বর সপ্তম বছের
অশূেরর রাজা শল্মেনষর শমিরয়ার িবরুেদ্ধ এেস শহরটা
েঘরাও করেলন। ১০ এবং িতন বছর পের অশূেরর েলােকরা তা
অিধকার করল, িহিষ্কেয়র রাজেত্বর ষষ্ঠ বছের আর ইস্রােয়েলর
রাজা েহােশেয়র নবম বছের শমরীয়েক দখল বা অিধকার কের
েনওয়া হয়। ১১ পের অশূেরর রাজা ইস্রােয়েলর েলাকেদর বন্দী
কের অশূিরয়ােত িনেয় েগেলন এবং হলেহ, হােবার নদীর ধাের
েগাষণ এলাকায় এবং মাদীয়েদর িবিভন্ন শহের তােদর বসবাস
করেত িদেলন। ১২ িতিন এই সব কেরিছেলন, কারণ তােদর
িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য তারা েমেন চেল িন, বরং তঁার
ব্যবস্থা, অথর্াৎ সদাপ্রভুর দাস েমািশর সমস্ত আেদশ তারা অমান্য
করত। েসই সব আেদেশর কথা তারা শুনতও না এবং তা পালন
করেত অস্বীকার কেরিছল। ১৩ পের রাজা িহিষ্কেয়র েচৗদ্দ বছের
রাজেত্বর সময় অশূেরর রাজা সন্েহরীব িযহূদার সমস্ত েদয়ােল
েঘরা শহরগুেলা আক্রমণ কের তােদর দখল কের িনেলন।
১৪ তখন িযহূদার রাজা িহিষ্কয় লাখীেশ অশূেরর রাজােক এই
কথা বেল পাঠােলন, “আিম েতামার িবরুেদ্ধ অন্যায় কেরিছ।

আপিন িফের যান। আপিন আমােক যা ভার েদেবন আিম তা
বহন করব।” এেত অশূেরর রাজা িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র কােছ
প্রায় বােরা টন রূপা এবং প্রায় এক টেনর মত েসানা দািব
কেরিছেলন। ১৫ ফেল িহিষ্কয় সদাপ্রভুর গৃেহ যত রূপা
েপেয়িছেলন এবং রাজবাড়ীর ভান্ডারগুেলােত যত রূপা িছল
সবই তঁােক িদেলন। ১৬ িযহূদার রাজা িহিষ্কয় সদাপ্রভুর গৃেহর
দরজা ও দরজার েচৗকাঠ েয েসানা িদেয় মুিড়েয়িছেলন েসগুিল
েকেট িনেয় অশূেরর রাজােক িদেলন। ১৭ পের অশূেরর রাজা
লাখীশ েথেক তত্তর্নেক, রব্সারীসেক ও রব্শািকেক মস্ত বড়
এক দল ৈসন্য িদেয় িযরূশােলেম রাজা িহিষ্কেয়র কােছ পািঠেয়
িদেলন। তঁারা যাত্রা কের িযরূশােলেম এেস েধাপার মােঠর
রাস্তার ধাের উঁচু জায়গার পুকুেরর সেঙ্গ লাগােনা জেলর নালার
কােছ েপৗঁছােলন। ১৮ যখন তঁারা রাজােক ডাকেলন তখন
রাজবাড়ীর পিরচালক িহিল্কেয়র েছেল ইলীয়াকীম, রাজার
েলখক িশব্ন এবং ইিতহাস েলখক আসেফর েছেল েযায়াহ েবর
হেয় তঁােদর কােছ েদখা করেত েগেলন। ১৯ তখন রব্শািক
তঁােদর বলেলন, “আপনারা িহিষ্কয়েক এই কথা বলুন েয, েসই
মহান রাজা, অশূেরর রাজা বেলেছন, ‘েতামার িবশ্বােসর উত্স
িক? ২০ তুিম বেলছ েতামার যুদ্ধ করবার বুিদ্ধ ও শিক্ত আেছ,
িকন্তু েসগুেলা শুধু মুেখর কথা মাত্র। বল েদিখ, তুিম কার উপর
িনভর্ র করছ? েক েতামােক সাহস িদেয়েছ আমার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ করেত? ২১ েদেখা, তুিম েতা িনভর্ র করছ েসই েথঁৎেল
যাওয়া নেলর মত দেণ্ড, অথর্াৎ িমশেরর উপর। িকন্তু েয েকউ
েসই নেলর উপর িনভর্ র করেব তা তার হােত ফুেট িবদ্ধ করেব।
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর উপর যারা িনভর্ র কের তােদর প্রিত েস
েসইরূপ কের।’ ২২ িকন্তু েতামরা যিদ আমােক বল েয, আমরা
িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপের িনভর্ র কেরিছ, তাহেল িক িতিন
েসই নন যঁার উঁচু স্থান ও েবদীগুেলা িহিষ্কয় দরূ কের িদেয়েছন
এবং িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর বেলেছ েতামরা
িযরূশােলেমর এই েবদীর সামেন উপাসনা করেব? ২৩ অশূরের
এখন তুিম আমার হেয় েতামােদর রাজােক একবার বল, ‘তুিম
যিদ পার তেব আমার মািলক অশূেরর রাজার সেঙ্গ এই প্রিতজ্ঞা
কর েয, আিম েতামােক দইু হাজার েঘাড়া েদব যিদ তুিম তােত
চড়বার জন্য েলাক িদেত পার। ২৪ যিদ তাই না পার তেব আমার
মািলেকর কমর্চারীেদর মেধ্য সব েথেক েয েছাট তােকই বা তুিম
েকমন কের বাধা েদেব? তুিমেতা িমশেরর রথ আর
েঘাড়সওয়ােরর উপর িনভর্ র কেরছ! ২৫ আিম িক সদাপ্রভুর কাছ
েথেক অনুমিত না িনেয়ই এই জায়গা আক্রমণ ও ধ্বংস করেত
এেসিছ? সদাপ্রভুই আমােক বেলেছন, এই েদেশর িবরুেদ্ধ
আক্রমণ কের তা ধ্বংস কের িদেত’।” ২৬ তখন িহিল্কেয়র েছেল
ইলীয়াকীম, িশব্ন ও েযায়াহ রব্শািকেক বলেলন, “অনুেরাধ
কির আপনার দাসেদর কােছ আপিন অরামীয় ভাষায় কথা
বলুন, কারণ আমরা এটা বুঝেত পাির। েদয়ােলর উপরকার
েলাকেদর সামেন আপিন আমােদর সেঙ্গ ইব্রীয় ভাষায় কথা
বলেবন না।” ২৭ িকন্তু রব্শািক উত্তর িদেয় তােদর বলেলন,
“আমার মািলক িক েকবল েতামােদর মািলক ও েতামােদর
কােছ এই সব কথা বলেত আমােক পািঠেয়েছন? যারা েদয়ােলর
উপের বসা ঐ সব েলােকেদর কােছ, যারা েতামার মত িনেজর
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িনেজর পায়খানা ও প্রস্রাব েখেত হেব তােদর কােছও িক বেল
পাঠান িন?” ২৮ তারপর রব্শািক দঁািড়েয় েজাের েজাের ইব্রীয়
ভাষায় বলেলন, “েতামরা মহান রাজা অশূর রাজার কথা েশান।
২৯ রাজা বলেছন েয, িহিষ্কয় েযন েতামােদর না ঠকায়। কারণ েস
তঁার শিক্ত েথেক েতামােদর রক্ষা করেত পারেব না। ৩০ আর
িহিষ্কয় েযন এই কথা বেল সদাপ্রভুর উপর েতামােদর িবশ্বাস না
জন্মায় েয, ‘সদাপ্রভু অবশ্যই আমােদর উদ্ধার করেবন; এই
শহর অশূর রাজার হােত তুেল েদেবন না।’ ৩১ েতামরা িহিষ্কেয়র
কথা শুেনা না। কারণ অশূেরর রাজা এই কথা বেলেছন েয,
‘আমার সেঙ্গ েতামরা সিন্ধ কর এবং েবর হেয় আমার কােছ
এস। তখন েতামরা প্রেত্যেক তার িনেজর আঙুর ও ডুমুর গােছর
ফল েখেত পারেব এবং িনেজর কুেয়া েথেক জল পান করেত
পারেব। ৩২ তারপর আিম এেস েতামােদর িনেজর েদেশর মত
আর এক েদেশ েতামােদর িনেয় যাব। েসই েদশ হল শস্য ও নতুন
আঙুর রেসর েদশ, রুিট ও আঙুর েক্ষেতর েদশ, িজতবৃেক্ষর ও
মধুর েদশ। তােত েতামরা মরেব না বরং বঁাচেব। িকন্তু িহিষ্কেয়র
কথা শুেনা না যখন েতামােদর বলেব এবং ভুলােব েয, সদাপ্রভু
আমােদর উদ্ধার করেবন। ৩৩ অন্যান্য জািতর েকান েদবতারা িক
অশূর রাজার শিক্ত েথেক িনেজর িনেজর েদশ রক্ষা করেত
েপেরেছ? ৩৪ হমাৎ ও অপর্েদর েদবতারা েকাথায়? সফবর্িয়ম,
েহনা ও ইব্বার েদবতারা েকাথায়? তারা িক আমার হাত েথেক
শমিরয়ােক রক্ষা করেত েপেরেছ? ৩৫ এই সব েদেশর সমস্ত েদব
েদবতােদর মেধ্য েক আমার হাত েথেক িনেজর েদশেক রক্ষা
কেরেছ? তেব েকমন কের সদাপ্রভু আমার হাত েথেক
িযরূশােলমেক রক্ষা করেবন’?” ৩৬ িকন্তু েলােকরা চুপ কের
রইল, েকান উত্তর িদল না, কারণ রাজা েকান উত্তর না েদওয়ার
তােদর আেদশ কেরিছেলন। ৩৭ তার পের রাজবাড়ীর পিরচালক
িহিল্কেয়র েছেল ইলীয়াকীম, রাজার েলখক িশব্ন এবং ইিতহাস
েলখক আসেফর েছেল েযায়াহ তঁােদর িনেজর কাপড় িছঁেড়
িহিষ্কেয়র কােছ েগেলন এবং রব্শািকর সমস্ত কথা তঁােক
জানােলন।

রাজা িহিষ্কয় এই কথা েশানার পর িনেজর কাপড়
িছঁড়েলন আর চেটর েপাশাক পরেলন এবং

সদাপ্রভুর গৃেহ েগেলন। ২ িতিন রাজবাড়ীর পিরচালক
ইলীয়াকীম, রাজার েলখক িশব্ন ও যাজকেদর প্রাচীনেদর চট
পিরেয় আেমােসর েছেল িযশাইয় ভাববাদীর কােছ পািঠেয়
িদেলন। ৩ তঁারা িযশাইয়েক বলেলন, “িহিষ্কয় বলেছন েয,
আজেকর িদনটা হল কেষ্টর, িতরস্কার হওয়ার ও অসম্মােনর
িদন। কারণ েযন সন্তােনরা জন্ম হবার মুেখ এেসেছ িকন্তু তােদর
জন্ম েদবার শিক্ত েনই। ৪ অশূেরর রাজা িযিন জীবন্ত ঈশ্বরেক
ঠাট্টা িবদ্রূপ করেত রব্শািকেক পািঠেয়েছন িকন্তু আপনার ঈশ্বর
সদাপ্রভু হয়েতা েসই সব কথা শুেন তােক ধমক েদেবন। তাই
যারা এখনও েবঁেচ আেছ তােদর জন্য আপিন প্রাথর্না করুন।”
৫ তখন রাজা িহিষ্কেয়র কমর্চারীরা িযশাইেয়র কােছ আসেলন,
৬ এবং িযশাইয় তঁােদর বলেলন “েতামােদর মািলকেক বল েয,
সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, ‘তুিম যা শুেনছ, অথর্াৎ অশূেরর
রাজার কমর্চারীরা আমার িবরুেদ্ধ েয সব অপমােনর কথা
বেলেছ তােত তুিম ভয় েপেয়া না। ৭ েদেখা, আিম তার মেধ্য

এমন একটা আত্মা েদব যার ফেল েস একটা সংবাদ শুনেত
পােব এবং িনেজর েদেশ িফের যােব। আিম তােক তার িনেজর
েদেশ তেলায়ােরর দ্বারা েশষ কের েদব’।”

৮ পের রব্শািক িফের েগেলন এবং েদখেলন েয, অশূেরর
রাজা িলব্নার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছন। কারণ িতিন লাখীশ েথেক
চেল িগেয়িছেলন একথা রব্শািক শুেনিছেলন। ৯ অশূেরর রাজা
সন্েহরীব শুনেত েপেলন েয, কূশ েদেশর রাজা িতহর্কঃ তঁার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য েবর হেয়েছন। তাই িতিন আবার
দতূেদর িদেয় িহিষ্কেয়র কােছ খবর পাঠােলন, ১০ “েতামরা
িযহূদার রাজা িহিষ্কয়েক বলেব, তুিম যঁােক িবশ্বাস কর েসই ঈশ্বর
এইরকম বেল েতামােদর প্রতারণা না করুক েয, রাজা অশূেরর
হােত িযরূশােলমেক েদওয়া হেব না। ১১ েদেখা, অশূেরর রাজারা
িকভােব অন্য সব েদশগুিল সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কের িদেয়েছন তা
তুিম িনশ্চয়ই শুেনছ; তাহেল তুিম িক রক্ষা পােব? ১২ আমার
পূবর্পুরুেষরা েয সব জািতেক ধ্বংস কেরেছন তােদর েদবতারা,
অথর্াৎ েগাষণ, হারণ, েরৎসফ এবং তলঃসের বাসকারী এদেনর
েলাকেদর েদবতারা িক তােদর রক্ষা কেরেছ? ১৩ হমােতর রাজা,
অপর্েদর রাজা, সফবর্িয়ম শহেরর রাজা অথবা েহনা ও ইব্বার
রাজা েকাথায়?”

১৪ িহিষ্কয় দতূেদর কাছ েথেক িচিঠখানা িনেলন এবং েসিট
পড়েলন। পের িতিন সদাপ্রভুর গৃেহ েগেলন এবং তঁার সামেন
িচিঠটা েমেল িদেলন। ১৫ িহিষ্কয় সদাপ্রভুর কােছ এই প্রাথর্না
করেলন এবং বলেলন, “বািহনীগেনর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, করূেবর মােঝ অবিস্থত েহ সদাপ্রভু, তুিমই একমাত্র
পৃিথবীর সমস্ত রােজ্যর ঈশ্বর। তুিম মহাকাশ ও পৃিথবী সৃিষ্ট
কেরছ। ১৬ েহ সদাপ্রভু, কান েফরাও এবং েশান; েতামার েচাখ
েখাল সদাপ্রভু এবং েদখ, সন্েহরীেবর কথা েশান যা জীবন্ত
ঈশ্বরেক অপমান করবার জন্য বেল পািঠেয়েছ। ১৭ সত্য, েহ
সদাপ্রভু, েয অশূেরর রাজারা সব জািতেক এবং তােদর েদশ
ধ্বংস কেরেছ। ১৮ তারা তােদর েদবতােদর আগুেন েফেল
িদেয়েছ। কারণ েসগুেলা েতা ঈশ্বর িছল না িকন্তু শুধুমাত্র
মানুেষর হােত ৈতরী েকবল কাঠ আর পাথর; েসইজন্য অশূেররা
তােদর ধ্বংস কের িদেয়েছ। ১৯ এখন েহ সদাপ্রভু আমােদর
ঈশ্বর, অশূেরর রাজার হাত েথেক তুিম আমােদর রক্ষা কর,
যােত পৃিথবীর সমস্ত রাজ্য জানেত পাের েয, েহ সদাপ্রভু, তুিম,
একমাত্র তুিমই ঈশ্বর।”

২০ তখন আেমােসর েছেল িযশাইয় িহিষ্কেয়র কােছ একিট
খবর পাঠােলন, “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেছন েয,
অশূেরর রাজা সন্েহরীব সম্বেন্ধ আপনার প্রাথর্না আিম শুেনিছ।
২১ তার িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, “িসেয়ান কুমারী েমেয়
েতামােক তুচ্ছ করেছ এবং হাসাহািস করেছ। িযরূশােলেমর
েমেয়রা েতামার িদেক মাথা নাড়েছ। ২২ তুিম কােক তুচ্ছ কেরছ?
কার িবরুেদ্ধ অপমােনর কথা বেলছ? তুিম কার িবরুেদ্ধ িচৎকার
কেরছ এবং গবর্ সহকাের েচাখ তুেল তািকেয়ছ? তুিম
ইস্রােয়েলর পিবত্রতেমর িবরুেদ্ধই এই সব কেরছ। ২৩ েতামার
েলাকেদর িদেয় তুিম প্রভুেক অপমান কের বেলছ েয, আিম সব
রথ িদেয় পাহাড়গুেলার চূড়ায় উেঠিছ, েলবানেনর সবেচেয় উঁচু
চূড়ায় উেঠিছ। আিম তার সবেচেয় লম্বা লম্বা এরস গাছ আর
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ভাল ভাল েদবদারু গাছ েকেট েফলব। আিম তার বেনর
েশষপ্রান্ত, সুন্দর ফলবান জায়গায় ঢুকব। ২৪ আিম িবেদেশর
মািটেত কুেয়া খুঁেড়িছ এবং েসখানকার জল েখেয়িছ। আিম
িনেজর পা িদেয় িমশেরর সব নদীগুেলা শুকেনা করব।’ ২৫ তুিম
িক েশান িন েয, বহুিদন পূেবর্ই আিম তা িঠক কের েরেখিছলাম?
বহুকাল আেগই আিম তার পিরকল্পনা কেরিছলাম? আর এখন
আিম তা করলাম। েতামার মাধ্যেম েদয়াল িদেয় েঘরা শহরগুেলা
ধ্বংস কের পাথেরর িঢিব করেত েপেরিছ। ২৬ েসখানকার
েলােকরা শিক্তহীন হেয়েছ এবং ভীষণ ভয় ও লজ্জা েপেয়েছ।
তারা েক্ষেতর চারার মত, গিজেয় ওঠা সবুজ ঘােসর মত, ছােদর
উপের গজােনা ঘােসর মত যা েবেড় উঠবার আেগই শুিকেয়
যােব েসরকম হেলা। ২৭ িকন্তু েতামার মেধ্য বেস থাকা আর
কখন বাইের যাওয়া বা িভতের আসা এবং েকমন কের আমার
িবরুেদ্ধ েরেগ ওঠ আিম তা জািন। ২৮ কারণ আমার িবরুেদ্ধ তুিম
েরেগ উেঠছ এবং েতামার গেবর্র কথা আমার কােন এেসেছ বেল
আিম আমার কড়া েতামার নােক লাগাব এবং েতামার মুেখ
আমার বল্গা লাগাব; আর েয পথ িদেয় তুিম এেসছ েসই পেথই
েতামােক িফিরেয় েদব৷” ২৯ আর েহ িহিষ্কয়, েতামার জন্য িচহ্ন
হেব এই, এই বছের িনেজর েথেকই যা জন্মােব েতামরা তাই
খােব এবং িদ্বতীয় বছের তা েথেক যা জন্মােব তা খােব। িকন্তু
তৃতীয় বছের েতামরা অবশ্যই বীজ বুনেব ও ফসল কাটেব আর
আঙুর গাছ লািগেয় তার ফল খােব। ৩০ িযহূদা েগাষ্ঠীর েয
েলােকরা তখনও েবঁেচ থাকেব তারা আবার গােছর মত নীেচ
িশকড় বসােব আর উপের ফল েদেব। ৩১ িযরূশােলম েথেক
অবিশষ্ট েলােকরা আসেব, আর িসেয়ান পাহাড় েথেক আসেব
েবঁেচ যাওয়া েলাক। বািহনীগেনর সদাপ্রভুর আগ্রেহই এই সব
করেব। ৩২ েসজন্য অশূেরর রাজার সম্পেকর্  সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েস এই শহের আসেব না িকম্বা এখােন একটা তীরও
ছুড়েব না। েস ঢাল িনেয় এর সামেন আসেব না িকম্বা ওঠা নামা
করবার জন্য িকছু ৈতরী করেব না। ৩৩ েস েয পথ িদেয় এেসেছ
েসই পথ িদেয়ই িফের যােব; এই শহের েস প্রেবশ করেব না।
এটাই হেলা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩৪ কারণ আিম আমার ও আমার
দাস দায়ূেদর জন্য এই শহরটা রক্ষা করব ও তার ঢাল হেয়
থাকব’।” ৩৫ েসই রােত সদাপ্রভুর দতূ েবর হেয় অশূরীয়েদর
িশিবর আক্রমণ করেলন এবং এক লক্ষ পঁচািশ হাজার ৈসন্যেক
েমের েফলেলন। পরিদন েভারেবলায় েলােকরা যখন উঠল তখন
েদখেত েপল সব জায়গায় শুধু মৃতেদহ। ৩৬ েসজন্য অশূর রাজা
সন্েহরীব তঁার ৈসন্যদল িনেয় ইস্রােয়ল েথেক চেল েগেলন এবং
নীনবীেত িফের িগেয় েসখােন থাকেত লাগেলন। ৩৭ পের,
সন্েহরীব েযমন তঁার েদবতা িনেষ্রােকর মিন্দের পূজা
করিছেলন, তঁার েছেলরা অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর তঁােক
তেলায়ার িদেয় েমের েফেল তারা অরারট েদেশ পািলেয় েগল।
তখন সন্েহরীেবর জায়গায় তঁার েছেল এসর-হেদ্দান রাজা
হেলন।

িহিষ্কেয়র অসুস্থতার বণর্না।

েসই সমেয় িহিষ্কয় খুব অসুস্থ হেয়িছেলন। তখন
আেমােসর েছেল িযশাইয় ভাববাদী তঁার কােছ

েগেলন এবং তঁােক বলেলন, “সদাপ্রভু বলেছন েয, ‘তুিম েতামার
বািড়র ব্যবস্থা কের রাখ, কারণ েতামার মৃতু্য হেব, বঁাচেব না’।”
২ তখন িহিষ্কয় েদয়ােলর িদেক মুখ েফরােলন এবং সদাপ্রভুর
কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, ৩ “েহ সদাপ্রভু, তুিম স্মরণ কের
েদখ আিম েতামার সামেন েকমন িবশ্বস্তভােব ও সমস্ত হৃদয়
িদেয় চেলিছ এবং েতামার েচােখ যা িকছু ভােলা তাই কেরিছ।”
এবং িহিষ্কয় খুব কঁাদেলন। ৪ িযশাইয় েবর হেয় রাজবাড়ীর
মাঝখােনর উঠান পার হেয় যাওয়ার আেগই সদাপ্রভুর বাক্য
তঁার কােছ প্রকািশত হল, বলেলন, ৫ “তুিম িফের যাও এবং
আমার েলাকেদর েনতা িহিষ্কয়েক বল েয, তার পূবর্পুরুষ
দায়ূেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন, ‘আিম েতামার প্রাথর্না
শুেনিছ ও েতামার েচােখর জল েদেখিছ। আিম েতামােক তৃতীয়
িদেন সুস্থ করব এবং তুিম সদাপ্রভুর গৃেহ যােব। ৬ আিম েতামার
আয়ু আরও পেনেরা বছর বািড়েয় েদব এবং আিম অশূর রাজার
হাত েথেক েতামােক এবং এই শহরেক উদ্ধার করব। আমার
জন্য ও আমার দাস দায়ূেদর জন্য আিম এই শহরেক রক্ষা
করব’।” ৭ ফেল িযশাইয় বলেলন, “ডুমুর ফেলর একটা চাক
িনেয় এস।” েলােকরা তা এেন িহিষ্কেয়র েফাড়ার উপের িদল
এবং িতিন সুস্থ হেলন। ৮ িহিষ্কয় িযশাইয়েক বেলিছেলন েয,
“সদাপ্রভু আমােক সুস্থ করেবন এবং এখন েথেক তৃতীয় িদেন
আিম েয সদাপ্রভুর গৃেহ যাব তার িচহ্ন িক?” ৯ িযশাইয় উত্তর
িদেয় বেলিছেলন, “সদাপ্রভু েয তঁার প্রিতজ্ঞা রক্ষা করেবন তার
জন্য িতিন আপনােক জন্য একিট িচহ্ন েদেবন। ছায়া িক দশ
ধাপ এিগেয় যােব, না দশ ধাপ িপিছেয় যােব?” ১০ িহিষ্কয় উত্তর
িদেয় বেলিছেলন, “ছায়ািট দশ ধাপ এিগেয় যাওয়াটাই সহজ
ব্যাপার। না, ছায়ািট দশ ধাপ িপিছেয় যাক।” ১১ তখন িযশাইয়
ভাববাদী সদাপ্রভুেক চীত্কার কের ডাকেলন। এবং তােত
আহেসর িসঁিড় েথেক ছায়াটা েযখােন িছল েসখান েথেক দশ
ধাপ িপিছেয় পেড়িছল। ১২ েসই সমেয় বলদেনর েছেল বািবেলর
রাজা বেরাদক্বলদন্ িহিষ্কেয়র কােছ িচিঠ ও উপহার পািঠেয়
িদেলন, কারণ িতিন শুেনিছেলন েয িহিষ্কয় অসুস্থ িছেলন।
১৩ িহিষ্কয় েসই িচিঠগুিল গ্রহণ করেলন এবং তঁার সব
ভান্ডারগুেলােত যা মূল্যবান বস্তু িছল, অথর্াৎ েসানা, রূপা, সুগিন্ধ
মশলা, দামী েতল এবং তঁার অস্ত্রশেস্ত্রর ভান্ডার ও ধনভান্ডাের যা
িকছু িছল সব েসই দতূেদর েদখােলন। িহিষ্কেয়র রাজবাড়ীেত
িকম্বা তঁার সারা রােজ্য এমন িকছু িছল না যা িতিন তােদর
েদখান িন। ১৪ তখন িযশাইয় ভাববাদী রাজা িহিষ্কেয়র কােছ
আসেলন এবং তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “এই েলাকগুিল
আপনােক িক বলল? েকাথা েথেকই বা তারা আপনার কােছ
এেসিছল?” িহিষ্কয় বলেলন, “ওরা দরূ েদশ েথেক, বািবল েথেক
এেসিছল।” ১৫ িযশাইয় িজজ্ঞাসা করেলন, “তারা আপনার
রাজবাড়ীর মেধ্য িক িক েদেখেছ?” িহিষ্কয় উত্তর িদেয় বলেলন,
“তারা আমার রাজবাড়ীর সব িকছুই েদেখেছ। আমার
ধনভান্ডােরর এমন িকছু মূল্যবান িজিনস েনই যা আিম তােদর
েদখায়িন।” ১৬ অতএব িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “সদাপ্রভুর
বাক্য শুনুন। ১৭ েদেখা, এমন িদন আসেছ েয, যখন আপনার
রাজবাড়ীর সব িকছু এবং আপনার পূবর্পুরুষরা যা িকছু আজ
পযর্ন্ত জিমেয় েরেখেছ সবই বািবেল িনেয় যাওয়া হেব, িকছুই
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পেড় থাকেব না, এিট সদাপ্রভু বেলন। ১৮ এবং আপনার িনেজর
সন্তান, কেয়কজন বংশধর, যােদর আপিন জন্ম িদেয়েছন
তােদর মধ্য েথেক কেয়কজনেক িনেয় যাওয়া হেব এবং তারা
বািবেলর রাজাবাড়ীেত নপুংসক হেয় থাকেব।” ১৯ তখন উত্তর
িদেয় িহিষ্কয় িযশাইয়েক বলেলন, “সদাপ্রভুর কথা যা আপিন
বলেলন, তা ভাল।” কারণ িতিন েভেবিছেলন েয, যিদ আমার
সমেয় শািন্ত ও সত্য হয়, তেব েসটা িক ভাল নয়? ২০ িহিষ্কেয়র
অন্যান্য বািক সমস্ত কােজর কথা এবং সব শিক্ত এবং েকমন
কের িতিন পুকুর ও সুড়ঙ্গ েকেটিছেলন ও শহের জল িনেয়
এেসিছেলন েসগুিল িক িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম
বইিটেত েলখা েনই? ২১ িহিষ্কয় তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রাগত
হেলন এবং তঁার েছেল মনঃিশ তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

মনঃিশ ও আমন রাজার বণর্না।

মনঃিশর বােরা বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব করেত
শুরু কেরিছেলন এবং িতিন পঞ্চান্ন বছর

িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িহফ্সীবা।
২ সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয় সন্তানেদর সামেন েথেক েয সব
জািতেদরেক তািড়েয় িদেয়িছেলন, িঠক তােদর মত জঘন্য কাজ
কের মনঃিশ সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ িতিন তাই করেতন।
৩ কারণ তঁার বাবা িহিষ্কয় েয সব উঁচু স্থান ধ্বংস কেরিছেলন
এবং েসগুেলা িতিন আবার ৈতরী কেরিছেলন। ইস্রােয়েলর রাজা
আহাব েযমন কেরিছেলন েতমিন িতিনও বাল েদবতার জন্য
কতগুেলা যজ্ঞেবদী ও একটা আেশরা মূিতর্  ৈতরী করেলন। িতিন
আকােশর সমস্ত বািহনীেদর কােছ মাথা িনচু কের তােদর েসবা
করেতন। ৪ সদাপ্রভু েয গৃেহর িবষয় বেলিছেলন, “আিম
িযরূশােলেম আমার নাম স্থাপন করব,” সদাপ্রভুর েসই গৃেহর
মেধ্য মনঃিশ কতগুেলা যজ্ঞেবদী ৈতরী করেলন। ৫ সদাপ্রভুর
গৃেহর দইুিট উঠােনই িতিন আকােশর সমস্ত বািহনীেদর জন্য
কতগুেলা যজ্ঞেবদী ৈতরী করেলন। ৬ িতিন িনেজর েছেলেক
আগুেন েহামবিল উৎসগর্ করেলন। িতিন মায়ািবদ্যা ব্যবহার
করেতন ও ভিবষ্যতবাণী করেতন এবং যারা ভূেতর মাধ্যম হয়
এবং মন্দ আত্মােদর সেঙ্গ সম্বন্ধ েরেখ িতিন তােদর সেঙ্গ শলা
পরামশর্ করেতন। িতিন সদাপ্রভুর েচােখ অেনক মন্দ কাজ কের
তঁােক অসন্তুষ্ট করেলন। ৭ িতিন েয আেশরা মূিতর্  ৈতরী
কেরিছেলন েসটা সদাপ্রভুর গৃেহ েরেখিছেলন। এিট েসই গৃহ যার
সম্বেন্ধ সদাপ্রভু দায়ূদ ও তঁার েছেল শেলামনেক বেলিছেলন,
“এই গৃেহ এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েগাষ্ঠীর মধ্য েথেক আমার
েবেছ েনওয়া এই িযরূশােলেম আিম িচরকােলর জন্য আমার
নাম স্থাপন করব। ৮ ইস্রােয়লীেয়রা যিদ েকবল আমার সব
আেদশ যেত্নর সেঙ্গ পালন কের এবং আমার দাস েমািশ তােদর
েয ব্যবস্থা িদেয়েছ েসই মত চেল তেব আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর
েয েদশ িদেয়িছ েসই ইস্রােয়ল েদশ েথেক তােদর পা আর
নাড়ােত েদব না।” ৯ িকন্তু েলােকরা েসই কথা েশােনিন। েয সব
জািতেক সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয় েলাকেদর সামেন ধ্বংস কের
িদেয়িছেলন তােদর েথেকও তারা আরও েবিশ খারাপ কাজ
করার জন্য মনঃিশ তােদর পিরচািলত করেলা। ১০ তাই সদাপ্রভু
তঁার দাস ভাববাদীেদর মধ্য িদেয় এই কথা বলেলন, ১১ “িযহূদার

রাজা মনঃিশ এই সব জঘন্য পাপ কেরেছ। তার আেগ েয
ইেমারীেয়রা িছল তােদর েথেকও েস আরও েবিশ ঘৃণার কাজ
কেরেছ এবং িনেজর প্রিতমাগুেলা িদেয় িযহূদােকও পােপর
কাজ কিরেয়েছ। ১২ সুতরাং সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন
েয, েদেখা, আিম িযরূশােলম ও িযহূদার উপর এমন িবপদ
আনব েয, েয েকউ েসই কথা শুনেব তােদর সকেলর কান
িশউের উঠেব। ১৩ শমিরয়ার উপর েয দিড় এবং আহােবর
পিরবােরর উপর েয ওলন দিড় ব্যবহার করা হেয়িছল তা আিম
িযরূশােলেমর উপর ব্যবহার করব। েযমন একজন থালা মুেছ
িনেয় উপুড় কের রােখ েতমিন কের আিম িযরূশােলমেক মুেছ
েফলব। ১৪ আমার িনেজর বংশিধকােরর বাকী অংশেক আিম
ত্যাগ করব এবং তােদর শত্রুেদর হােত তােদরেক তুেল েদব।
তােদর িনেজর সমস্ত শত্রুেদর কােছ িশকােরর িজিনস এবং
লুেটর িজিনেসর মত হেব। ১৫ কারণ তারা আমার েচােখ যা মন্দ
তাই কেরেছ এবং েযিদন তােদর পূবর্পুরুেষরা িমশর েথেক েবর
হেয় এেসিছল েসই িদন েথেক আজ পযর্ন্ত তারা আমােক
অসন্তুষ্ট কের আসেছ।” ১৬ আবার, মনঃিশ িনেদর্ াষ েলাকেদর
রক্তপাত কেরিছেলন েয, েসই রেক্ত িযরূশােলেমর এক প্রান্ত
েথেক অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত পূণর্ কেরিছেলন। িতিন িযহূদার েলাকেদর
িদেয় পাপ কিরেয়িছেলন যার ফেল তারা সদাপ্রভুর েচােখ যা
মন্দ তাই কেরিছল। ১৭ মনঃিশর অন্যান্য সমস্ত কােজর িববরণ
এবং তঁার পােপর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নামক
বইিটেত িক েলখা েনই? ১৮ পের মনঃিশ িনেজর পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ িনদ্রায় েগেলন এবং তঁােক িনেজর রাজবাড়ীর বাগােন,
উেষর বাগােন কবর েদওয়া হল। আেমান, তঁার েছেল তঁার
জায়গায় রাজা হেলন। ১৯ আেমান বাইশ বছর বয়েস রাজত্ব
করেত শুরু কেরিছেলন; িতিন দইু বছর িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল মশুেল্লমৎ; িতিন যট্বা
হারুেষর েমেয় িছেলন। ২০ আেমান তঁার বাবা মনঃিশ েযমন
কেরিছেলন েতমনই িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই করেতন।
২১ আেমান তঁার বাবা েয সব পেথ চেলিছেলন িতিনও েসই সব
পথ অনুসরণ করেলন; তঁার বাবা েয সব প্রিতমার পূজা
কেরিছেলন িতিনও েসগুেলােক পূজা করেতন এবং তােদর
সামেন মাথা নত কের প্রণাম করেতন। ২২ িতিন সদাপ্রভু তঁার
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বরেক ত্যাগ কেরিছেলন এবং সদাপ্রভুর পেথ
চলেতন না। ২৩ আেমােনর দােসরা তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের
তঁার িনেজর রাজবাড়ীেতই তঁােক হত্যা করল। ২৪ িকন্তু রাজা
আেমােনর িবরুেদ্ধ যারা ষড়যন্ত্র কেরিছল েদেশর েলােকরা
তােদর সবাইেক েমের েফলল এবং তারা েযািশয়েক, তঁার েছেল,
তঁার জায়গায় রাজা করল। ২৫ আেমােনর অন্যান্য সব কােজর
িবষেয়র অবিশষ্ট কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত
িক েলখা েনই? ২৬ উেষর বাগােন তঁার িনেজর জন্য করা কবের
তঁােক কবর েদওয়া হল এবং েযািশয়, তঁার েছেল তঁার জায়গায়
রাজা হেলন।

েযািশয় রাজার িববরণ। ধমর্সংেশাধন।

েযািশয় আট বছর বয়েস িতিন রাজত্ব করেত শুরু
কেরিছেলন এবং িতিন একিত্রশ বছর পযর্ন্ত

িদ্বতীয় রাজাবিল। ২০:১৮ ২৮৭ িদ্বতীয় রাজাবিল। ২১:২৬
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িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল িযদীদা;
িতিন বস্কতীয় অদায়ার েমেয় িছেলন। ২ েযািশয় সদাপ্রভুর েচােখ
যা ভাল তাই করেতন। িতিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর পেথ
চলেতন এবং িতিন েসই পথ েথেক ডান িদেক িকম্বা বঁািদেক
িফরেতন না। ৩ েযািশয় রাজার আঠােরা বছের িতিন মশুল্লেমর
নািত, অথর্াৎ অৎসিলেয়র েছেল েলখক শাফনেক এই কথা বেল
সদাপ্রভুর গৃেহ পািঠেয় িদেলন, ৪ “আপিন মহাযাজক িহিল্কেয়র
কােছ যান এবং তঁােক বলুন, েযন িতিন সদাপ্রভুর গৃেহ িনেয়
আসা েসই সমস্ত টাকা পয়সা, যা মিন্দেরর দােরায়ােনরা
েলাকেদর কাছ েথেক সংগ্রহ কেরেছ তার িহসাব ৈতরী কের
রােখন। ৫ সদাপ্রভুর উপাসনা গৃেহর কাজ তদারক করবার জন্য
েয েলাকেদর িনযুক্ত করা হেয়েছ িতিন েযন েসই টাকা তােদর
হােত েদন এবং তদারককারীরা েযন েসই টাকা সদাপ্রভুর গৃেহর
ভাঙ্গা জায়গা সারাই করবার জন্য তােদর হােত েদন। ৬ েসই
টাকা িদেয় েযন ছুেতার িমিস্ত্রেদর, ঘর ৈতরীর িমিস্ত্রেদর এবং
রাজিমিস্ত্রেদর মজিুর েদয় এবং এছাড়াও মিন্দর সারাই করার
জন্য েযন তারা কাঠ ও সুন্দর কের কাটা পাথর েকেন। ৭ িকন্তু
তােদর হােত েয টাকা েদওয়া হল তার েকােনা িহসাব তােদর
আর িদেত হেব না, কারণ তারা িবশ্বস্তভােবই কাজ কেরেছ।”
৮ তখন রাজার েলখক শাফনেক িহিল্কয় মহাযাজক বলেলন,
“আিম সদাপ্রভুর গৃেহর মেধ্য ব্যবস্থার বইিট েপেয়িছ।” তখন
িহিল্কয় েসই বইিট শাফনেক িদেলন এবং িতিন েসিট পড়েলন।
৯ পের শাফন েলখক েসই বইিট রাজার কােছ িনেয় েগেলন এবং
তঁােক খবর িদেয় বলেলন, “সদাপ্রভুর গৃেহ েয টাকা পাওয়া
িগেয়িছল তা আপনার দােসরা েবর কের খরচ কেরেছ এবং
সদাপ্রভুর গৃেহর কােজর তদারককারীেদর হােত িদেয়েছ।”
১০ তখন শাফন েলখক এই কথা রাজােক বলেলন, “িহিল্কয়
যাজক আমােক একিট বই িদেয়েছন।” আর তখন শাফন েসিট
রাজার সামেন পেড় েশানােলন। ১১ যখন রাজা ব্যবস্থার বইেত
েলখা বাক্যগুিল শুনেলন, িতিন িনেজর েপাশাক িছঁড়েলন।
১২ িতিন িহিল্কয় যাজকেক, শাফেনর েছেল অহীকাম, মীখােয়র
েছেল অকেবার, শাফন েলখক এবং রাজার িনেজর দাস
অসায়েক আেদশ িদেয় বলেলন, ১৩ “যাও এবং এই েয বইিট
পাওয়া েগেছ তার মেধ্য েয সমস্ত ব্যবস্থার কথা েলখা আেছ েসই
সব কথা সম্বেন্ধ েতামরা িগেয় আমার জন্য এবং এখানকার ও
সমস্ত িযহূদার েলাকেদর জন্য সদাপ্রভুর কােছ িজজ্ঞাসা কর।
সদাপ্রভু আমােদর িবরুেদ্ধ েক্রােধর আগুেন জ্বেল উেঠেছন,
কারণ আমােদর পালন করার জন্য েয সব ব্যবস্থার কথা েলখা
আেছ আমােদর পূবর্পুরুেষরা েস সব েশােনন িন এবং পালন
করবার জন্য েয সব কথা েসখােন েলখা আেছ েসই অনুসাের
তঁারা কাজ কেরন িন।” ১৪ এই কথা েশানার পর িহিল্কয় যাজক,
অহীকাম, অকেবার, শাফন ও অসায় হুল্দা ভাববািদনীর কােছ
িগেয় কথাবাতর্ া বলেলন। হুল্দা িছেলন বস্ত্র রক্ষাকারী শল্লুেমর
স্ত্রী। শল্লূম িছেলন হহর্ েসর নািত, অথর্াৎ িতক্েবর েছেল। হুল্দা
িযরূশােলেমর িদ্বতীয় অংেশ বাস করেতন। ১৫ িতিন তঁােদর
বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন েয, আমার
কােছ িযিন আপনােদরেক পািঠেয়েছন তঁােক িগেয় বলুন,”
১৬ “সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন, ‘েদেখা, আিম এই জায়গার

উপর ও তার েলাকেদর উপর িযহূদার রাজা বইিটেত েলখা যা
িকছু পড়া হেয়েছ আিম েসই মতই প্রেত্যকটা িবপদ িনেয় আসব।
১৭ কারণ তারা আমােক ত্যাগ কেরেছ এবং অন্য েদবতােদর
উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বািলেয়েছ, সুতরাং এইভােব তােদর কােজর
মাধ্যেম তারা আমােক অসন্তুষ্ট কেরেছ; েসইজন্য এই জায়গার
িবরুেদ্ধ আমার েক্রােধর আগুন জ্বেল উঠেব এবং েসিট কখেনা
িনভােনা যােব না’।” ১৮ িকন্তু সদাপ্রভুর ইচ্ছা জানবার জন্য িযিন
আপনােদর পািঠেয়েছন েসই িযহূদার রাজােক আপনারা িগেয়
এই কথা বলেবন েয, “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলেছন, ‘আপনারা েয সব কথা শুেনেছন, ১৯ কারণ েতামার
হৃদয় েকামল হেয়েছ এবং তুিম িনেজেক সদাপ্রভুর সামেন নত
কেরছ, েসই কারেণ যখন আিম এই জায়গা ও তার েলাকেদর
িবরুেদ্ধ েয অিভশাপ ও ধ্বংেসর কথা বেলিছ তা শুেনছ এবং
েতামার িনেজর েপাশাক িছঁেড়ছ এবং আমার সামেন েকঁেদছ।
তুিম এই সব কেরছ বেল আিম সদাপ্রভু েতামার প্রাথর্না
শুেনিছ’। এিটই হেলা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২০ অতএব েদখ, আিম
েতামােক েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ িনেয় যাব এবং তুিম
শািন্তেত িনেজর কবের কবর প্রাপ্ত হেব। এই জায়গা ও
েলাকেদর উপর আিম েয সব দঘুর্টনা িনেয় আসব েস সব
েতামার েচাখ েদখেত পােব না।” তখন তঁারা হুল্দার বাক্য িনেয়
রাজার কােছ িফের েগেলন।

পের রাজা েলাক পািঠেয় িযহূদা ও িযরূশােলেমর
সমস্ত প্রাচীন েনতােদর েডেক তঁার কােছ জেড়া

করেলন। ২ তখন রাজা িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর,
যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং েছাট ও মহান সমস্ত েলাকেদর
তঁার সেঙ্গ িনেয় সদাপ্রভুর গৃেহ েগেলন। তখন িতিন সদাপ্রভুর
গৃেহ ব্যবস্থার েয বইিট পাওয়া িগেয়িছল তার সমস্ত কথা িতিন
তােদর শুিনেয় পড়েলন। ৩ রাজা মেঞ্চর উপর দঁািড়েয় সদাপ্রভুর
পেথ চলবার জন্য এবং সমস্ত মন প্রাণ িদেয় তঁার সব আেদশ,
িনয়ম ও িনেদর্শ েমেন চলবার জন্য, অথর্াৎ এই বইেয়র মেধ্য
েলখা ব্যবস্থার সমস্ত কথা পালন করবার জন্য সদাপ্রভুর সামেন
প্রিতজ্ঞা করেলন এবং সমস্ত েলােকরাও রাজার সেঙ্গ একই
প্রিতজ্ঞায় সম্মিত িদল। ৪ রাজা তখন বাল েদবতা ও আেশরা
এবং আকােশর সমস্ত তারাগুেলার পূজার জন্য ৈতরী সব
িজিনসপত্র সদাপ্রভুর ঘর েথেক েবর কের েফলবার জন্য
মহাযাজক িহিল্কয়েক, িদ্বতীয় েশ্রণীর যাজকেক এবং
দােরায়ানেদর আেদশ িদেলন। িতিন েসগুেলা িযরূশােলেমর
বাইের িকেদ্রাণ উপত্যকার মােঠ পুিড়েয় িদেলন এবং ছাইগুেলা
ৈবেথেল িনেয় েগেলন। ৫ িতিন িযহূদার শহরগুেলার এবং
িযরূশােলেমর চারপােশর উঁচু স্থানগুেলােত ধূপ জ্বালাবার জন্য
িযহূদার রাজারা েয সব প্রিতমাপূজাকারী যাজকেদর িনযুক্ত
কেরিছেলন, অথর্াৎ যারা বাল েদবতা, চঁাদ, সূযর্, গ্রহেদর এবং
আকােশর সমস্ত বািহনীেদর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালাত তােদর িতিন
দরূ কের িদেলন। ৬ িতিন সদাপ্রভুর ঘর েথেক আেশরার মূিতর্ র
খুঁিটটা বার কের িনেয় এেস িযরূশােলেমর বাইের িকেদ্রাণ
উপত্যকােত েসটা িনেয় িগেয় পুিড়েয় িদেলন। তারপর েসটা গঁুড়া
করেলন এবং তার ধূেলা সাধারণ েলাকেদর কবেরর উপের
ছিড়েয় িদেলন। ৭ পুরুষ েবশ্যােদর েয কামরাগুেলা সদাপ্রভুর
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গৃেহ িছল েযখােন স্ত্রীেলােকরা আেশরার জন্য কাপড় বুনত িতিন
েসগুেলা েভেঙ্গ পিরষ্কার কের িদেলন। ৮ েযািশয় িযহূদার শহর ও
গ্রামগুেলা েথেক সমস্ত যাজকেদর বাইের আনােলন এবং েগবা
েথেক েবর-েশবা পযর্ন্ত েয সব পূজার উঁচু স্থানগুেলােত েসই
যাজকেদরা ধূপ জ্বালাত েসগুেলা অশূিচ কের িদেলন। িতিন
শাসনকতর্ া িযেহাশূেয়র ফটেক েঢাকার পেথ েয সব পূজার উঁচু
স্থান িছল েসগুেলা েভেঙ্গ েফলেলন। এই ফটকদ্বার শহেরর
প্রধান ফটেক প্রেবশকারীর বঁািদেক িছল। ৯ েসই উঁচুস্থানগুেলার
যাজকেদর িযরূশােলেম সদাপ্রভুর যজ্ঞেবদীেত বিলদান করেত
অনুমিত িছল না, িকন্তু তারা অন্যান্য যাজক ভাইেদর সেঙ্গ খািম
ছাড়া রুিট েখেত পারত। ১০ অন্য েকউ যােত েমালক েদবতার
উেদ্দেশ্য িনেজর েছেল বা েমেয়েক আগুেন পুিড়েয় েহামবিল
উৎসগর্ করেত না পাের েসইজন্য েযািশয় েবন্িহেন্নাম উপত্যকার
েতাফৎ নােম জায়গাটা অশূিচ করেলন। ১১ িযহূদার রাজারা েয
সব রথ ও েঘাড়াগুেলা সূেযর্র উেদ্দেশ্য িদেয়িছেলন েযািশয় েসই
েঘাড়াগুেলা দরূ কের িদেয় রথগুেলা পুিড়েয় িদেলন। সদাপ্রভুর
গৃেহ েঢাকবার পেথর পােশ, উঠােনর মেধ্য, নথন-েমলক নােম
একজন রাজকমর্চারীর কামরার কােছ েঘাড়াগুেলা রাখা হত।
১২ রাজা আহেসর উপেরর কামরার ছােদর উপের িযহূদার
রাজারা েয সব যজ্ঞেবদী ৈতরী কেরিছেলন এবং সদাপ্রভুর
গৃেহর দিুট উঠােন মনঃিশ েয সব যজ্ঞেবদী ৈতরী কেরিছেলন
েযািশয় েসগুেলা েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের িকেদ্রাণ উপত্যকায়
েফেল িদেলন। ১৩ িযরূশােলেমর পূবর্ িদেক ধ্বংেসর পাহােড়র
দিক্ষেণ েয সব উঁচু স্থান িছল েসগুেলা িতিন অশূিচ করেলন।
ইস্রােয়েলর রাজা শেলামন সীেদানীয়েদর জঘন্য েদবী
অেষ্টারেতর জন্য, েমায়ােবর জঘন্য েদবতা কেমােশর জন্য এবং
অেম্মােনর েলাকেদর জঘন্য েদবতা িমল্কেমর জন্য এই সব উঁচু
স্থান ৈতরী কেরিছেলন। েস সকলই িতিন অশূিচ করেলন।
১৪ েযািশয় রাজা পিবত্র পাথরগুেলা েভেঙ্গ েফলেলন এবং
আেশরার মূিতর্ গুিলও েকেট েফলেলন আর েসই জায়গাগুেলা
মানুেষর হােড় পূরণ কের িদেলন। ১৫ নবােটর েছেল যারিবয়াম
িযিন ইস্রােয়লেক িদেয় পাপ কিরেয়িছেলন িতিন ৈবেথেল েয
যজ্ঞেবদী ও উঁচু স্থান ৈতরী কেরিছেলন েসিট েযািশয় েভেঙ্গ
িদেয়িছেলন। েযািশয় েসই উঁচু স্থানটা আগুেন পুিড়েয় িদেলন ও
িপেষ গুেড়া করেলন। ১৬ তারপর িতিন চারপােশ তািকেয়
েদখেলন এবং পাহােড়র কােছ িকছু কবর েদখেত েপেলন। িতিন
তঁার েলাক পািঠেয় েসই কবর েথেক হাড় আিনেয় েসগুেলা
যজ্ঞেবদীর উপর েপাড়ােলন এবং েসিট অশূিচ করেলন।
সদাপ্রভুর েসই কথা অনুযায়ী সবই হেয়িছল যা ঈশ্বেরর েলাক
সব ঘটনার কথা আেগ েঘাষণা কেরিছেলন। ১৭ তখন িতিন
বলেলন, “আিম ওটা েকান স্তম্ভ েদখেত পািচ্ছ?” শহেরর
েলােকরা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর েয েলাক িযহূদা েথেক এেস
ৈবেথেলর যজ্ঞেবদীর িবরুেদ্ধ আপনার এই সমস্ত কােজর কথা
প্রচার কেরিছেলন, এিট তঁারই কবর।” ১৮ তখন েযািশয়
বলেলন, “ওটা থাকুক; েকউ েযন তঁার হাড়গুেলা না সিরেয়
েদয়।” সুতরাং েলােকরা তঁার হাড়েগাড় এবং েয ভাববাদী
শমিরয়া েথেক এেসিছেলন তঁার হাড়েগাড় েতমনই থাকেত িদল।
১৯ শমিরয়ার শহর ইস্রােয়েলর রাজারা উঁচু স্থােন েয সব মিন্দর

ৈতরী কের সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কেরিছেলন, েযািশয় েসগুেলা দরূ
কের িদেলন এবং েসগুিলর অবস্থা ৈবেথেল েযমন কেরিছেলন
িঠক েসই রকম করেলন। ২০ িতিন েসই সব যজ্ঞেবদীর উপের
েসখানকার যাজকেদর বিলদান করেলন এবং েসগুিলর উপর
মানুেষর হাড় েপাড়ােলন। তারপের িতিন িযরূশােলেম িফের
েগেলন। ২১ তখন রাজা সব েলাকেদর আেদশ িদেয় বলেলন,
“ব্যবস্থার বইেয় েযমন েলখা আেছ েতমিন কের আপনােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্ পালন করুন।”
২২ ইস্রােয়লীয়েদর শাসনকােল িবচারকেদর আমেল িকম্বা
ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর আমেল এই ধরেনর িনস্তারপবর্
কখেনা পালন করা হয়িন। ২৩ যিদও েযািশয় রাজার
রাজত্বকােল আঠােরা বছেরর সমেয় িযরূশােলেম সদাপ্রভুর
জন্য এই িনস্তারপবর্ পালন করা হেয়িছল। ২৪ এছাড়া যারা
মৃতেদর সেঙ্গ এবং যারা মন্দ আত্মার সেঙ্গ কথা বলেতন েযািশয়
তােদর তািড়েয় িদেলন। িতিন পািরবািরক েদবতার মূিতর্ , প্রিতমা
এবং িযহূদা ও িযরূশােলেম েয সব ঘৃণার িজিনসপত্র েদখেত
েপেলন েসগুেলাও সব দরূ কের িদেলন। িহিল্কয় যাজক
সদাপ্রভুর গৃেহ েয ব্যবস্থার কথা েলখা বই খুঁেজ েপেয়িছেলন
তার সব বাক্য েযন সিঠকভােব মান্য করা হয় েসইজন্য েযািশয়
এই সব কাজ কেরিছেলন। ২৫ েযািশয় রাজার আেগ আর
েকােনা রাজাই তঁার মত িছেলন না িযিন তঁার মত সমস্ত মন, প্রাণ
ও শিক্ত িদেয় েমািশর সমস্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী সদাপ্রভুর পেথ
চলেতন। না েকােনা রাজা েযািশয় রাজার মত পের উেঠিছেলন।
২৬ তবুও, িযহূদার িবরুেদ্ধ েয ভয়ংকর েক্রােধ সদাপ্রভু প্রজ্বিলিত
হেয় উেঠিছেলন তা েথেক িতিন িফরেলন না, েযমন মনঃিশর
অসেন্তাষ জনক কােজর ফেল সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হেয়িছেলন।
২৭ েসইজন্য সদাপ্রভু বলেলন, “আিম আমার েচােখর সামেন
েথেক েযমন কের আিম ইস্রােয়লেক দরূ কেরিছ েতমিন কের
িযহূদােকও দরূ করব, আর েয শহরেক আিম েবেছ িনেয়িছলাম
েসই িযরূশােলমেক এবং যার সম্বেন্ধ আিম বেলিছলাম, ‘আমার
নাম েসখােন থাকেব’ েসই ঘরেকও আিম অগ্রাহ্য করব।”
২৮ েযািশেয়র অন্যান্য সমস্ত অবিশষ্ট কােজর কথা যা িকছু িতিন
কেরিছেলন িযহূদার রাজােদর ইিতহাস বইিটেত িক েলখা েনই?
২৯ তঁার রাজেত্বর সমেয় িমশেরর রাজা ফেরৗণ নেখা অশূর
রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য ইউেফ্রিটস নদীর িদেক েগেলন।
তখন েযািশয় রাজা নেখার সেঙ্গ যুদ্ধ করবার জন্য েবর হেলন
এবং ফেরৗণ নেখা যুদ্ধ কের তঁােক মিগেদ্দােত েমের েফলেলন।
৩০ েযািশেয়র দােসরা তঁার মৃত েদহ রেথ কের মিগেদ্দা েথেক
িযরূশােলেম িনেয় আসেলা এবং তঁার িনেজর কবের তঁােক কবর
িদল। পের েদেশর েলােকরা েযািশেয়র েছেল িযেহায়াহসেক
অিভেষক কের তঁার বাবার জায়গায় তঁােক রাজা করল।

িযেহায়াহস ও চারজন রাজার িববরণ। িযরূশােলম ও িযহূদা
রােজ্যর ধ্বংস।

৩১ িযেহায়াহস েতইশ বছর বয়েস িছেলন যখন িতিন রাজত্ব
শুরু কেরিছেলন এবং িতিন িতন মাস িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল হমূটল; িতিন িলব্নার
বািসন্দা িযরিমেয়র েমেয় িছেলন। ৩২ িযেহায়াহস তঁার

িদ্বতীয় রাজাবিল। ২৩:৮ ২৮৯ িদ্বতীয় রাজাবিল। ২৩:৩২
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পূবর্পুরুষরা েযমন কেরিছেলন, েতমনই িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা
মন্দ তাই করেতন। ৩৩ ফেরৗণ নেখা তঁােক হমাৎ েদেশর
িরব্লােত আটক কের রাখেলন েযন িতিন িযরূশােলেম রাজত্ব
করেত না পােরন। তখন নেখা একেশা তালন্ত রূেপা (প্রায় চার
টন রূেপা) ও এক তালন্ত েসানা (ঊনচিল্লশ েকিজ েসানা) িযহূদা
েদেশর উপর জিরমানা করেলন। ৩৪ পের ফেরৗণ নেখা
েযািশেয়র অন্য েছেল ইলীয়াকীমেক তঁার বাবা েযািশেয়র
জায়গায় রাজা করেলন এবং ইলীয়াকীেমর নাম বদল কের
িযেহায়াকীম রাখেলন। িকন্তু ফেরৗণ নেখা িযেহায়াহসেক িমশের
িনেয় েগেলন এবং েসখােন িযেহায়াহস মারা েগেলন।
৩৫ িযেহায়াকীম ফেরৗণেক েসই েসানা ও রূপা িদেলন। ফেরৗেণর
আেদশ অনুসাের তা েদওয়ার জন্য িতিন েদেশর েলাকেদর উপর
কর চাপােলন। েদেশর প্রেত্যেক মানুেষর উপর কর ধাযর্্য কের
েসই েসানা ও রূপা িতিন ফেরৗণ নেখােক েদবার জন্য েদেশর
েলাকেদর কাছ েথেক আদায় করেলন। ৩৬ িযেহায়াকীেমর বয়স
পঁিচশ বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু করেলন। িতিন
এগােরা বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম
িছল সবীদা; িতিন িছেলন রূমায় বািসন্দা পদােয়র েমেয়।
৩৭ িযেহায়াকীম তঁার পূবর্পুরুেষর েযমন কেরিছেলন েতমনই
সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ তাই করেতন।

িযেহায়াকীেমর সমেয় বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসর
িযহূদা েদশ আক্রমণ করেলন। িযেহায়াকীম িতন

বছর পযর্ন্ত তঁার দাস িছেলন। পের িতিন িফরেলন এবং
নবূখদি্নৎসেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন। ২ সদাপ্রভু
িযেহায়াকীেমর িবরুেদ্ধ বািবেলানীয়, অরামীয়, েমায়াবীয় ও
অেম্মানীয় লুেটরােদর পািঠেয় িদেলন। তঁার দাস ভাববাদীেদর
মধ্য িদেয় েয কথা বেলিছেলন েসই অনুযায়ী িযহূদা েদশেক
ধ্বংস করবার জন্য িতিন তােদর পািঠেয় িদেয়িছেলন। ৩ বস্তুত
সদাপ্রভুর আেদশ অনুসােরই িযহূদার প্রিত এই সব ঘেটিছল
যােত িতিন িনেজর েচােখর সামেন েথেক তােদর দরূ কের িদেত
পােরন। কারণ এই সব ঘেটিছল মনঃিশর সমস্ত পােপর জন্য,
৪ এবং িনেদর্ াষ েলাকেদর রক্তপােতর জন্য, কারণ িতিন তােদর
রেক্ত িযরূশােলম পূণর্ কেরিছেলন, আর সদাপ্রভু তা ক্ষমা করেত
রািজ হেলন না। ৫ িযেহায়াকীেমর অন্যান্য অবিশষ্ট সমস্ত
কােজর িববরণ িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক
েলখা েনই? ৬ পের িতিন তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িনদ্রাগত হেলন
এবং তঁার েছেল িযেহায়াখীন তঁার জায়গায় রাজা হেলন।
৭ িমশেরর রাজা আক্রমণ করবার জন্য তঁার রাজ্য েথেক আর
েবর হন িন, কারণ বািবেলর রাজা িমশেরর রাজার যতটা রাজ্য
িছল িমশেরর েছাট নদী েথেক ইউেফ্রিটস নদী পযর্ন্ত সমস্ত
রাজ্যটা দখল কের িনেয়িছেলন। ৮ িযেহায়াখীন যখন রাজত্ব
শুরু কেরন তখন তঁার বয়স আঠােরা বছর িছল এবং িতিন িতন
মাস রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল নহুষ্টা; িতিন
িযরূশােলেমর বািসন্দা ইলনাথেনর েমেয় িছেলন। ৯ িযেহায়াখীন
সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু মন্দ তাই করেতন, িতিন তঁার বাবার যা
কেরিছেলন েতমনই করেলন। ১০ েসই সমেয় বািবেলর রাজা
নবূখদি্নৎসেরর ৈসেন্যরা িযরূশােলম আক্রমণ করেলা এবং
েসই শহর অবেরাধ করল। ১১ তঁার ৈসেন্যরা যখন শহর অবেরাধ

করিছল তখন বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসর িনেজ শহের
িগেয়িছেলন। ১২ এবং িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন, তঁার মা, তঁার
সাহায্যকারীরা, তঁার েসনাপিতরা ও তঁার কমর্চারীরা সবাই
বািবেলর রাজার হােত িনেজেদর তুেল িদেলন। আর বািবেলর
রাজা রাজেত্বর আট বছেরর সময় িতিন িযেহায়াখীনেক বন্দী
কের িনেয় েগেলন। ১৩ েযমন সদাপ্রভু বেলিছেলন েতমিন কের
নবূখদি্নৎসর সদাপ্রভুর ঘর ও রাজবাড়ী েথেক সব ধনরত্ন িনেয়
েগেলন এবং ইস্রােয়েলর রাজা শেলামন সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য
েসানা িদেয় েয সব িজিনস ৈতরী কেরিছেলন তা িতিন েকেট
টুকরা টুকরা করেলন। ১৪ িতিন িযরূশােলেমর সবাইেক, অথর্াৎ
সমস্ত েনতাবগর্ ও সমস্ত েযাদ্ধা বীর, সমস্ত িশল্পকার ও
কমর্কারেদর েমাট দশ হাজার েলাকেক বন্দী কের িনেয় েগেলন।
েদেশ গিরব েলাক ছাড়া আর কাউেক অবিশষ্ট রাখেলন না।
১৫ নবূখদি্নৎসর িযেহায়াখীনেক বন্দী কের বািবেল িনেয়
িগেয়িছেলন। িতিন িযরূশােলম েথেক রাজার মােক, তঁার স্ত্রীেদর,
তঁার কমর্চারীেদর এবং েদেশর গণ্যমান্য েলাকেদরও বন্দী কের
িতিন বািবেল িনেয় েগেলন। ১৬ বািবেলর রাজা সমস্ত যুেদ্ধর
জন্য উপযুক্ত ও শিক্তশালী সাত হাজার েযাদ্ধার পুেরা ৈসন্যদল
এবং এক হাজার িশল্পকার এবং কামারেদর বন্দী কের বািবেল
িনেয় িগেয়িছেলন। ১৭ বািবেলর রাজা িযেহায়াখীেনর বাবার ভাই
মত্তিনয়েক তঁার জায়গায় রাজা করেলন এবং তঁার নাম বদল্
কের িসিদিকয় রাখেলন। ১৮ িসিদিকয় একুশ বছর বয়েস
িছেলন যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু কেরিছেলন। িতিন
িযরূশােলেম এগােরা বছর রাজত্ব কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম
িছল হমূটল; িতিন িছেলন িলব্নার বািসন্দা িযরিমেয়র েমেয়।
১৯ িসিদিকয় সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই করেতন, িযেহায়াকীম
যা কেরিছেলন িতিন তা সবই করেতন। ২০ সদাপ্রভুর েক্রােধর
কারেণ এবং যতক্ষণ না িতিন তঁার সামেন েথেক তােদর দরূ কের
িদেলন, িযরূশােলম ও িযহূদায় এই সব ঘটনা ঘেটিছল। তখন
িসিদিকয় বািবেলর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন।

িসিদিকেয়র রাজেত্বর নবম বছেরর দশম মােসর দশ
িদেনর িদন নবূখদি্নৎসর বািবেলর রাজা তঁার সব

ৈসন্যদল িনেয় িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেলন। িতিন
শহেরর বাইের িশিবর ৈতরী করেলন এবং শহেরর চারপােশ িঘের
উঁচু েদয়াল ৈতরী করেলন। ২ রাজা িসিদিকেয়র রাজেত্বর
এগােরা বছর পযর্ন্ত শহরটা অবেরাধ কের রাখা হেয়িছল। ৩ েসই
বছের চতুথর্ মােসর নয় িদেনর িদন শহের দিূভর্ েক্ষর অবস্থা এমন
েবিশ হল েয, েদেশর েলাকেদর জন্য িকছুই খাদ্য িছল না।
৪ পের শহেরর একটা জায়গা েভেঙ্গ েগল এবং রােতর েবলা
িযহূদার সমস্ত ৈসন্য রাজার বাগােনর কােছ দইু েদয়ােলর
মাঝখােনর ফটক িদেয় পািলেয় েগল। যিদও কলদীেয়রা তখনও
শহরটা চািরিদেক েঘরাও কের িছল। আর রাজা অরাবার রাস্তার
িদেক চেল েগেলন। ৫ িকন্তু কলদীয় ৈসন্যদল িসিদিকয় রাজার
িপছেন তাড়া কের িযরীেহার উপত্যকােত তঁােক ধের েফলল।
তঁার সমস্ত ৈসন্য তঁার কাছ েথেক আলাদা হেয় িগেয় ছিড়েয়
পেড়িছল। ৬ তঁারা রাজােক বন্দী কের িরব্লােত বািবেলর
রাজার কােছ িনেয় েগল। েসখােন তারা তঁার উপর শািস্তর
আেদশ িদল। ৭ ৈসেন্যরা িসিদিকেয়র েচােখর সামেনই তঁার
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েছেলেদর হত্যা করেলা। তারপর তঁার েচাখ দিুট তুেল েফেল
তঁােক েব্রােঞ্জর িশকল িদেয় বঁাধেলা এবং তঁােক বািবেল িনেয়
েগল। ৮ পের বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসেরর রাজেত্বর ঊিনশ
বছেরর পঞ্চম মােসর সপ্তম িদেন বািবল রাজার দাস নবূষরদন
নােম রক্ষীদেলর েসনাপিত িযরূশােলেম আসেলন। ৯ িতিন
সদাপ্রভুর গৃেহ, রাজবাড়ীেত এবং িযরূশােলেমর সমস্ত বািড়েত
আগুন ধিরেয় িদেলন। শহেরর সমস্ত প্রধান বািড়গুিলও িতিন
পুিড়েয় িদেলন। ১০ রাজার রক্ষীদেলর েসনাপিতর অধীেন সমস্ত
বািবলীয় ৈসন্যদল িযরূশােলেমর চািরিদেকর েদয়াল েভেঙ্গ
েফলল। ১১ শহেরর বাকী েলাকরা যারা েথেক েগিছল এবং যারা
দেূর িনজর্ন জায়গায় বািবেলর রাজার পেক্ষ িগেয়িছল তােদর
সবাইেক রক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন বন্দী কের িনেয়
েগেলন, ১২ িকন্তু আঙুর েক্ষত েদখােশানা ও জিম চাষ করবার
জন্য িকছু গিরব েলাকেক রক্ষীদেলর েসনাপিত েদেশ েরেখ
েগেলন। ১৩ কলদীেয়রা সদাপ্রভুর গৃেহর েব্রােঞ্জর েয দিুট থাম
িছল এবং গামলা বসাবার েব্রােঞ্জর দািনগুিল এবং িপতেলর
িবরাট পাত্রিট েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের বািবেল িনেয় েগলন।
১৪ এছাড়া সব পাত্র, েবল্চা, সল্েত িচম্টা, হাতা এবং উপাসনা
গৃেহ েসবা কােজর জন্য অন্যান্য সমস্ত েব্রােঞ্জর িজিনস
কলদীেয়রা িনেয় েগল। ১৫ আর আগুন রাখার পাত্র এবং গামলা
েয গুিল েসানা ও রূপা র ৈতরী, েস সমস্ত িজিনসও রাজার
রক্ষীদেলর েসনাপিত িনেয় েগেলন। ১৬ সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য
শেলামন েয দিুট থাম, বড় জলপাত্র এবং আসনগুেলা ৈতরী
কিরেয়িছেলন েসগুিলেত এেতা েব্রাঞ্জ িছল েয ওজন করা
অসম্ভব িছল। ১৭ প্রেত্যকটা থাম িছল আঠােরা হাত উঁচু ও তার
উপের মাথা িছল যার উচ্চতা িছল িতন হাত উঁচু। মাথাটার
চারপাশ েব্রােঞ্জর িশকল ও েব্রােঞ্জর ডািলম িদেয় সাজােনা িছল।
িদ্বতীয় থামিটও প্রথমিটর মতই ৈতরী িছল। ১৮ প্রধান যাজক
সরায়, িদ্বতীয় যাজক সফিনয় ও িতনজন দােরায়ানেক
রক্ষীদেলর েসনাপিত বন্দী কের িনেয় েগেলন। ১৯ যারা তখনও
শহের িছল তােদর মধ্য েথেক িতিন েযাদ্ধােদর উপের িনযুক্ত
একজন কমর্চারী ও রাজার পঁাচজন উপেদশদাতােক ধরেলন।
এছাড়া েসনাপিতর েলখক িযিন ৈসন্যদেল েলাক সংগ্রহ করেতন
তঁােক এবং যারা শহেরর মেধ্য িছেলন তােদর মেধ্য আরও
ষাটজন গুরুত্বপূণর্ েলাকেকও ধরেলন। ২০ রক্ষীদেলর েসনাপিত

নবূষরদন তােদর সবাইেক িরব্লােত বািবেলর রাজার কােছ
বন্দী কের িনেয় েগেলন। ২১ বািবেলর রাজা হমাৎ েদেশর
িরব্লােত এই সব েলাকেদর হত্যা করেলন। এইভােব িযহূদার
েলাকেদর বন্দী কের িনেজর েদশ েথেক িনেয় যাওয়া হল।
২২ বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসর েয সব েলাকেদর িযহূদা েদেশ
অবিশষ্ট েরেখ িগেয়িছেলন তােদর উপের িতিন শাফেনর নািত,
অথর্াৎ অহীকােমর েছেল গদিলয়েক শাসনকতর্ া িহসােব িনযুক্ত
করেলন। ২৩ বািবেলর রাজা গদিলয়েক শাসনকতর্ া কের িনযুক্ত
কেরেছন শুেন িযহূদার িকছু েসনাপিত ও তঁােদর েলােকরা,
অথর্াৎ এই েলােকরা িছল নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল, কােরেহর
েছেল েযাহানন, নেটাফাতীয় তন্হূমেতর েছেল সরায় ও
মাখাথীেয়র েছেল যাসিনয় এবং তােদর েলােকরা িমসপােত
গদিলেয়র কােছ আসেলন। ২৪ গদিলয় তােদর কােছ এবং
তােদর েলাকেদর কােছ এক শপথ করেলন এবং তােদর
বলেলন, “আপনারা কলদীয় দােসেদর ভয় করেবন না।
আপনারা েদেশ বাস করুন এবং বািবেলর রাজার েসবা করুন,
তােত আপনােদর মঙ্গল হেব।” ২৫ িকন্তু সাত মােসর সমেয়
ইলীশামার নািত, অথর্াৎ নথিনেয়র েছেল রাজবংশীয় ইশ্মােয়ল
দশজন েলাক সেঙ্গ কের িনেয় এেস গদিলয়েক আক্রমণ
করেলন। িযহূদার েয সব েলােকরা ও বািবলীেয়রা িমসপােত
তঁার সেঙ্গ িছল তােদর সবার সেঙ্গ গদিলয়েক হত্যা করেলন।
২৬ তখন েছাট বড় সব েলাক ও েসনাপিতরা উেঠ িমশের চেল
েগল। কারণ তারা বািবলীয়েদর ভয় েপেয়িছল। ২৭ পের িযহূদার
রাজা িযেহায়াখীেনর বন্দীেত্বর সঁাইিত্রশ বছেরর সময় ইিবল
মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন। েয বছের িতিন রাজত্ব করেত
শুরু কেরিছেলন েসই বছেরর বােরাতম মােসর সাতাশ িদেনর
িদন িযেহায়াখীনেক েজলখানা েথেক েছেড় িদেলন। ২৮ িতিন
িযেহায়াখীেনর সেঙ্গ আন্তিরকভােব কথা বলেলন এবং বািবেল
তঁার সেঙ্গ আর েয সব রাজারা িছেলন তঁােদর সকেলর আসন
েথেকও তঁােক আরও সম্মােনর আসন িদেলন। ২৯ ইিবল
মেরাদক িযেহায়াখীেনর েজলখানার েপাষাক খুেল িদেলন এবং
জীবেনর বাকী িদনগুেলা িনয়িমতভােব রাজার সেঙ্গ একই
েটিবেল খাওয়া দাওয়া কের কািটেয় িদেলন। ৩০ তঁার অবিশষ্ট
সমস্ত জীবন ধের রাজা িনয়িমতভােব তঁােক প্রিতিদেনর জন্য
একটা ভাতা িদেতন ও উপযুক্ত িজিনসপত্র িদেতন।

িদ্বতীয় রাজাবিল। ২৫:৮ ২৯১ িদ্বতীয় রাজাবিল। ২৫:৩০
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বংশাবিলর প্রথম খণ্ড।

আদেমর বংশাবিল।

আদম, েশথ, ইেনাশ, ২ ৈকনন, মহলেলল, েযরদ,
৩ হেনাক, মথূেশলহ, েলমক।

৪ েনাহ, েশম, হাম ও েযফৎ।
৫ েযফেতর েছেলরা হল েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তুবল,

েমশক ও তীরস। ৬ েগামেরর েছেলরা হল অিস্কনস, দীফৎ ও
েতাগমর্। ৭ যবেনর েছেলরা হল ইলীশা, তশর্ীশ, িকত্তীম ও
েরাদানীম।

৮ হােমর েছেলরা হল কূশ, িমশর, পূট ও কনান। ৯ কূেশর
েছেলরা হল সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা। রয়মার েছেলরা
হল িশবা ও দদান। ১০ িনেম্রাদ কূেশর েছেল। িতিন পৃিথবীেত
একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ হেয় উেঠিছেলন। ১১ লূদীয়,
অনামীয়, লহাবীয়, নপু্তহীয়, ১২ পেথ্রাষীয়, কস্লূহীেয়রা িছল
পেলষ্টীয়েদর পূবর্পুরুষ এবং কেপ্তারীয়, এই সব িমশেরর বংেশর
েলাক। ১৩ কনােনর বড় েছেলর নাম সীেদান। ১৪ তার পের েহৎ,
িযবূষীয়, ইেমারীয়, িগগর্াশীয়, ১৫ িহব্বীয়, ১৬ অকর্ীয়, সীনীয়,
অবর্দীয়, সমারীয় এবং হমাতীয়।

১৭ েশেমর েছেলরা হল এলম, অশূর, অফর্ কষদ, লূদ ও অরাম
এবং ঊষ, হূল, েগথর ও েমেশক। ১৮ অফর্ কষদ েশলেহর জন্ম
িদেলন ও েশলহ এবেরর জন্ম িদেলন। ১৯ এবেরর দইুিট েছেল
হেয়িছল। তােদর একজেনর নাম েপলগ (িবভাগ); কারণ তার
সমেয় পৃিথবী ভাগ হেয়িছল; তঁার ভাইেয়র নাম িছল যক্তন।

২০ যক্তেনর েছেলরা হল অলেমাদদ, েশলফ, ২১ হৎসমর্াবৎ,
েযরহ, হেদারাম, উষল, িদক্ল, ২২ এবল, অবীমােয়ল, িশবা,
২৩ ওফীর, হবীলা ও েযাবেবর জন্ম িদেলন। এরা সবাই যক্তেনর
েছেল।

২৪ েশম, অফর্ কষদ, েশলহ, ২৫ এবর, েপলগ, িরয়ূ, ২৬ সরূগ,
নােহার, েতরহ, ২৭ অব্রাম, অথর্াৎ অব্রাহাম।

২৮ অব্রাহােমর েছেলরা হল ইস্হাক ও ইশ্মােয়ল। ২৯ তঁােদর
বংেশর কথা এই: ইশ্মােয়েলর বড় েছেল নবােয়াৎ, তার পের
েকদর, অদেবল, িমব্সম, ৩০ িমশ্ম, দমূা, মসা, হদদ, েতমা,
৩১ িযটূর, নাফীশ ও েকদমা। এরা ইশ্মােয়েলর েছেল।

৩২ অব্রাহােমর উপপত্নী কটূরার েছেলরা হল িসম্রন, যক্ষণ,
মদান, িমিদয়ন, িযশ্বক ও শূহ। যক্ষেণর েছেলরা হল িশবা ও
দদান। ৩৩ িমিদয়েনর েছেলরা হল ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ
ও ইলদায়া। এরা সবাই িছল কটূরার বংশধর।

৩৪ অব্রাহােমর েছেল ইস্হােকর েছেলরা হল এেষৗ আর
ইস্রােয়ল। ৩৫ এেষৗর েছেলরা হল ইলীফস, রূেয়ল, িযয়ূশ, যালম
ও েকারহ। ৩৬ ইলীফেসর েছেলরা হল ৈতমন, ওমার, সফী,

গিয়তম, কনস এবং িতম্না ও অমােলক। ৩৭ রূেয়েলর েছেলরা
হল নহৎ, েসরহ, শম্ম ও িমসা।

৩৮ েসয়ীেরর েছেলরা হল েলাটন, েশাবল, িশিবেয়ান, অনা,
িদেশান, এৎসর ও দীশন। ৩৯ েলাটেনর েছেলরা হল েহাির ও
েহামম। িতম্না িছল েলাটেনর েবান। ৪০ েশাবেলর েছেলরা হল
অলবন, মানহৎ, এবল, শফী ও ওনম। িসিবেয়ােনর েছেলরা হল
অয়া ও অনা। ৪১ অনার েছেল হল িদেশান। িদেশােনর েছেলরা
হল হম্রণ, ইশবন, িযত্রণ ও করাণ। ৪২ এৎসেরর েছেলরা হল
িবলহন, সাবন ও যাকন। দীশেনর েছেলরা হল ঊষ ও অরান।

৪৩ ইস্রােয়লীয়েদর উপের েকােনা রাজা রাজত্ব করবার আেগ
এরা ইেদাম েদেশর রাজা িছেলন; িবেয়ােরর েছেল েবলা। তঁার
রাজধানীর নাম িছল িদন্হাবা। ৪৪ েবলার মৃতু্যর পের তঁার
জায়গায় বস্রা শহেরর েসরেহর েছেল েযাবব রাজত্ব কেরন।
৪৫ েযাবেবর মৃতু্যর পের তঁার জায়গায় ৈতমন েদেশর হূশম রাজা
হেয়িছেলন। ৪৬ হূশেমর মৃতু্যর পের তঁার জায়গায় বদেদর েছেল
হদদ ্রাজা হেয়িছেলন। িতিন েমায়াব েদেশ িমিদয়নীয়েদর
হািরেয় িদেয়িছেলন। তঁার রাজধানীর নাম িছল অবীৎ। ৪৭ আর
হদেদর মৃতু্যর পের তঁার জায়গায় মেস্রকা শহেরর সম্ল রাজা
হেয়িছেলন। ৪৮ আর সম্লর মৃতু্যর পের তঁার জায়গায় েসই
জায়গায় (ফরাৎ বা ইউেফ্রিটস) নদীর কােছ রেহােবাৎ শহেরর
েশৗল তঁার পেদ রাজা হেয়িছেলন। ৪৯ আর েশৗেলরমৃতু্যর পের
তঁার জায়গায় অকেবােরর েছেল বাল্ হানন রাজা হেয়িছেলন।
৫০ আর বাল্ হানেনর মৃতু্যর পের তঁার জায়গায় হদদ ্রাজা
হেয়িছেলন। তঁার রাজধানীর নাম িছল পায় এবং তঁার স্ত্রীর নাম
িছল মেহটেবল। িতিন মেট্রেদর েমেয় এবং েমষাহেবর নাতনী।
৫১ পের হদেদর মৃতু্য হেয়িছল। ৫২ ইেদােমর দলপিতেদর নাম
িতম্ন, অিলয়া, িযেথৎ, অহলীবামা, এলা, পীেনান, ৫৩ কনস,
ৈতমন, িমব্সর, ৫৪ মগদীেয়ল ও ঈরম। এরা সবাই ইেদােমর
দলপিত িছল।

ইস্রােয়েলর েছেলরা হল রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব,
িযহূদা, ইষাখর, সবূলূন, ২ দান, েযােষফ, িবন্যামীন,

নপ্তািল, গাদ ও আেশর।

িযহূদার বংশ তািলকা

৩ িযহূদার েছেলরা হল এর, ওনন ও েশলা। তঁার এই িতনজন
েছেল কনানীয় বৎ শূয়ার গেভর্  জন্ম গ্রহণ কেরিছেলন৷ িযহূদার
বড় েছেল সদাপ্রভুর দিৃষ্টেত খারাপ হওয়ােত িতিন তােক েমের
েফলেলন। ৪ িযহূদার েছেলর স্ত্রী তামেরর গেভর্  িযহূদার ঔরেস
েপরস ও েসরহ দইু েছেলর জন্ম হেয়িছল। িযহূদার েমাট পঁাচিট
েছেল িছল। ৫ েপরেসর েছেলরা হল িহেষ্রাণ ও হামূল। ৬ েসরেহর
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েছেলরা হল িসিম্র, এথন, েহমন, কল্েকাল ও দারা। এরা িছল
েমাট পঁাচজন। ৭ কিমর্র েছেল আখর বাদ েদওয়া িজিনেসর
িবষেয় অবাধ্য হেয় ইস্রােয়েলর কঁাটাস্বরূপ হেয়িছল। ৮ এথেনর
েছেল অসিরয়। ৯ িহেষ্রােণর েছেলরা হল িযরহেমল, রাম ও
কালুবায়।

১০ রােমর েছেল হল অম্মীনাদব ও অম্মীনাদেবর েছেল হল
নহেশান; িতিন িযহূদা বংেশর েনতা িছেলন। ১১ নহেশােনর েছেল
সল্েমান ও সল্েমােনর েছেল েবায়স। ১২ েবায়েসর েছেল ওেবদ
আর ওেবেদর েছেল িযশয়।

১৩ িযশেয়র বড় েছেল হল ইলীয়াব, িদ্বতীয় অবীনাদব, তৃতীয়
শম্ম, ১৪ চতুথর্ নথেনল, পঞ্চম রদ্দয়, ১৫ ষষ্ঠ ওৎসম ও সপ্তম
দায়ূদ। ১৬ আর তােদর েবােনরা হল সরূয়া ও অবীগল। অবীশয়,
েযায়াব ও অসােহল িছেলন সরূয়ার িতনজন েছেল।
১৭ অবীগেলর েছেল অমাসা আর ইশ্মােয়লীয় েযথর িছেলন
অমাসার বাবা।

১৮ িহেষ্রােণর েছেল কােলেবর স্ত্রী অসূবার গেভর্  ও
িযিরেয়ােতর গেভর্  েছেলেমেয় হেয়িছল। অসূবার েছেলরা হল
েযশর, েশাবব ও অেদর্ ান। ১৯ পের অসূবা মারা েগেল কােলব
ইফ্রাথােক িবেয় করেলন। ইফ্রাথার গেভর্  হূেরর জন্ম হেয়িছল।
২০ হূেরর েছেল ঊির ও ঊিরর েছেল বৎসেলল।

২১ পের িহেষ্রাণ ষাট বছর বয়েস মাখীেরর েমেয়র কােছ েগল;
েস তােক িবেয় করল, তােত েসই স্ত্রী তার ঔরেস সগূেবর জন্ম
িদল। ২২ সগূেবর েছেলর যায়ীর, িগিলয়দ েদেশ তঁার েতইশটা
গ্রাম িছল। ২৩ আর গশূর ও অরাম তােদর েথেক যায়ীেরর গ্রাম
সব িনেয় িনল এবং তার সেঙ্গ কনাৎ ও তার উপনগর সব, অথর্াৎ
ষাটটা গ্রাম অিধকার কের িনল। এরা সবাই িগিলয়েদর বাবা
মাখীেরর বংেশর েলাক।

২৪ কােলব ইফ্রাথায় িহেষ্রােণর মৃতু্যর পর িহেষ্রােণর স্ত্রী অিবয়া
তঁার জন্য তেকােয়র বাবা অসহূরেক জন্ম িদল।

২৫ িহেষ্রােণর বড় েছেল িযরহেমেলর েছেলরা হল; বড় েছেল
রাম, তারপর বূনা, ওরণ, ওৎসম ও অিহয়। ২৬ অটারা নােম
িযরহেমেলর আর একজন স্ত্রী িছল। েস ওনেমর মা িছল।
২৭ িযরহেমেলর বড় েছেল রােমর েছেলরা হল মাষ, যামীন ও
একর। ২৮ ওনেমর েছেলরা হল শম্ময় ও যাদা। শম্মেয়র েছেলরা
হল নাদব ও অবীশূর। ২৯ অবীশূেরর স্ত্রীর নাম িছল অবীহিয়ল।
তার গেভর্  অহবান ও েমালীেদর জন্ম হেয়িছল। ৩০ নাদেবর
েছেলরা হল েসলদ ও অপ্পিয়ম, িকন্তু েসলদ েছেল ছাড়াই মারা
েগল। ৩১ অপ্পিয়েমর েছেল িযশী, িযশীর েছেল েশশন ও
েশশেনর েছেল অহলয়। ৩২ শম্মেয়র ভাই যাদার েছেলরা হল
েযথর ও েযানাথন; েযথর েছেল ছাড়াই মারা েগেলন।
৩৩ েযানাথেনর েছেলরা হল েপলৎ ও সাসা। এরা িছল
িযরহেমেলর বংশধর।

৩৪ েশশেনর শুধু েমেয় িছল, েকােনা েছেল িছল না। যাহর্ া নােম
েশশেনর একজন িমশরীয় দাস িছল। ৩৫ েশশন তার দাস যাহর্ ার
সেঙ্গ তার একজন েমেয়র িবেয় িদল এবং েসই েমেয়র গেভর্
অত্তেয়র জন্ম হেয়িছল। ৩৬ অত্তেয়র েছেল নাথন, নাথেনর েছেল
সাবদ, ৩৭ সাবেদর েছেল ইফ্লল, ইফ্লেলর েছেল ওেবদ,
৩৮ ওেবেদর েছেল েযহূ, েযহূর েছেল অসিরয়, ৩৯ অসিরেয়র

েছেল েহলস, েহলেসর েছেল ইলীয়াসা, ৪০ ইলীয়াসার েছেল
িসস্ময়, িসস্মেয়র েছেল শল্লুম, ৪১ শল্লুেমর েছেল িযকিময়
আর িযকিমেয়র েছেল ইলীশামা।

৪২ িযরহেমেলর ভাই কােলেবর েছেলেদর মেধ্য েমশা িছল
বড়। েমশার েছেল সীফ, সীেফর েছেল মােরশা আর মােরশার
েছেল িহেব্রাণ। ৪৩ িহেব্রােণর েছেলরা হল েকারহ, তপূহ, েরকম
ও েশমা। ৪৪ েশমার েছেল রহম, রহেমর েছেল যিকর্ য়ম। েরকেমর
েছেল শম্ময়, ৪৫ শম্মেয়র েছেল মােয়ান আর মােয়ােনর েছেল
ৈবৎ-সূর। ৪৬ কােলেবর উপপত্নী ঐফার গেভর্  হারণ, েমাৎসা ও
গােসেসর জন্ম হেয়িছল এবং হারেণর েছেল গােসস।
৪৭ েযহদেয়র েছেলরা হল েরগম, েযাথম, েগসন, েপলট, ঐফা ও
শাফ। ৪৮ কােলেবর উপপত্নী মাখার গেভর্  েশবর, িতহর্নঃ, শাফ ও
িশবার জন্ম হেয়িছল। ৪৯ আরও েস মদম্ন্নার বাবা শাফেক এবং
মক্েবনার ও িগিবয়ার বাবা িশবার জন্ম িদল; আর কােলেবর
েমেয়র নাম িছল অক্ষা। এরা িছল কােলেবর বংশধর।

৫০ ইফ্রাথার বড় েছেল িবনহূর; েশাবল িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর
বাবা; ৫১ ৈবৎেলহেমর বাবা শল্ম, ৈবৎ-গােদর বাবা হােরফ।
৫২ িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর বাবা েশাবেলর েছেল হেরায়া,
মনূেহাতীয়েদর অেধর্ক েলাক। ৫৩ আর িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর
েগাষ্ঠী; িযত্রীয়, পূথীয়, শূমাথীয় ও িমশ্রায়ীেয়রা, এেদর েথেক
সরাথীয় ও ইষ্টােয়ালীয় বংেশর সৃিষ্ট হেয়িছল। ৫৪ শল্েমর
বংেশর েলােকরা হল ৈবৎেলহম ও নেটাফাতীেয়রা, অেট্রাৎ ৈবৎ-
েযায়াব, মনহতীয়েদর অেধর্ক েলাক, সরায়ীয়। ৫৫ আর যােবেষ
বাসকারী েলখেকরা, িতিরয়াথীেয়রা, িশিময়থীেয়রা ও
সূখাথীেয়রা। এরা িছল কীনীয় েগাষ্ঠী, েরখবীয়েদর বাবা হম্মেতর
বংেশর েলাক।

দায়ূেদর েয সব েছেলেদর িহেব্রােণ জন্ম হেয়িছল তারা
হল তঁার বড় েছেল অেম্মান, েস িযিষ্রেয়লীয়া

অহীেনায়েমর গেভর্  জন্মােনা; িদ্বতীয় দািনেয়ল, েস কিমর্লীয়া
অবীগেলর গেভর্  জন্মােনা; ২ তৃতীয় অবশােলাম, েস গশূেরর
রাজা তল্মেয়র েমেয় মাখার গেভর্  জন্মােনা; চতুথর্ েছেল িছল
হগীেতর েছেল আেদািনয়; ৩ পঞ্চম েছেল শফিটয়, েস
অবীটেলর গেভর্  জন্মােনা; ষষ্ঠ িযিত্রয়ম, েস তঁার স্ত্রী ইগ্লার গেভর্
জন্মােনা। ৪ দায়ূদ িহেব্রােণ সােড় সাত বছর রাজত্ব কেরিছেলন,
আর েসই সময় িহেব্রােণ তঁার এই ছয় েছেলর জন্ম হেয়িছল।
দায়ূদ েতিত্রশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। ৫ আর
তঁার এই সব েছেল িযরুশােলেম জন্মায়; বত্শূয়ার (বৎেশবা)
গেভর্  তঁার চারজন েছেলর জন্ম হেয়িছল। তারা হল িশিময়,
েশাবব, নাথন ও শেলামন। ৬ আর িযভর, ইলীশামা, ইলীেফলট,
৭ েনাগহ, েনফগ, যািফয়, ৮ ইলীশামা, ইিলয়াদা, ও ইলীেফলট।
৯ এরা িছল দায়ূেদর েছেল, আর তােদর েবােনর নাম িছল
তামর। উপপত্নীেদর সন্তানেদর েথেক এরা আলাদা।

১০ শেলামেনর েছেল রহিবয়াম, তঁার েছেল অিবয়, তঁার েছেল
আসা, তঁার েছেল িযেহাশাফট, ১১ তঁার েছেল েযারাম, তঁার েছেল
অহিসয়, তঁার েছেল েযায়াশ, ১২ েযায়ােশর েছেল অমৎিসয়, তঁার
েছেল অসিরয়, তঁার েছেল েযাথম, ১৩ তঁার েছেল আহস, তঁার
েছেল িহিষ্কয়, তঁার েছেল মনঃিশ, ১৪ তঁার েছেল আেমান ও তঁার
েছেল েযািশয়। ১৫ েযািশেয়র প্রথম েছেল েযাহানন, িদ্বতীয়
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িযেহায়াকীম, তৃতীয় িসিদিকয়, চতুথর্ শল্লুম। ১৬ িযেহায়াকীেমর
েছেলরা হল িযকিনয় ও িসিদিকয়।

১৭ বন্দী িযকিনেয়র েছেলরা হল শল্টীেয়ল, ১৮ মল্কীরাম,
পদায়, িশনৎসর, িযকিময়, েহাশামা ও নদিবয়। ১৯ পদােয়র
েছেলরা হল সরুব্বািবল ও িশিমিয়। সরুব্বািবেলর েছেলরা হল
মশল্লুম ও হনািনয়। তােদর েবােনর নাম িছল শেলামীৎ। ২০ আর
হশুবা, ওেহল, েবিরিখয়, হসিদয় ও যুশবেহষদ, এই পঁাচ জন।

২১ হনািনেয়র বংেশর েলােকরা হল পলিটয় ও িযশায়াহ; এবং
রফােয়র, অণর্েনর, ওবিদেয়র ও শখিনেয়র েছেলরা।
২২ শখিনেয়র বংেশর েলােকরা হল শমিয়য় ও তার েছেলরা;
হটুশ, িযগাল, বারীহ, িনয়িরয় ও শাফট। েমাট ছয়জন।
২৩ িনয়িরেয়র িতনজন েছেল হল ইিলৈয়নয়, িহিষ্কয় ও
অস্রীকাম। ২৪ ইিলৈয়নেয়র সাতজন েছেল হল েহাদিবয়,
ইলীয়াশীব, পলায়ঃ, অকু্কব, েযাহানন, দলায় ও অনািন।

িযহূদার বংেশর েলােকরা হল েপরস, িহেষ্রাণ, কমর্ী, হূর
ও েশাবল। ২ েশাবেলর েছেল রায়া, রায়ার েছেল যহৎ

এবং যহেতর েছেল অহূময় ও লহদ। এরা িছল সরাথীয় বংেশর
েলাক।

৩ আর এই সব ঐটেমর বাবার েছেল িযিষ্রেয়ল, িযশ্মা ও
িযদব্শ। তােদর েবােনর নাম িছল হৎসিলল েপানী। ৪ গােদােরর
বাবা পনূেয়ল ও হূেশর বাবা এসর। এরা ৈবৎেলহেমর বাবা
ইফ্রাথার বড় েছেল হূেরর বংশধর। ৫ তেকােয়র বাবা অস্হূেরর
দইুজন স্ত্রী িছল িহলা ও নারা। ৬ নারার গেভর্  অহুষম, েহফর,
ৈতিমিন ও অহষ্টিরর জন্ম হেয়িছল। এরা িছল নারার েছেল।
৭ িহলার েছেলরা হল েসরৎ, িযৎেসাহর ও ইৎনন। ৮ েকােষর
(হেক্কাষ) েছেলরা হল আনূব ও েসােববা এবং হারুেমর েছেল
অহহর্ েলর েগাষ্ঠী সব।

৯ যােবষ তঁার ভাইেদর েচেয় আরও সম্মািনত েলাক িছেলন।
তঁার মা যােবশ নাম েরেখ বেলিছেলন, “আিম খুব কেষ্ট তােক
জন্ম িদেয়িছ।” ১০ যােবষ ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক েডেক
বেলিছেলন, “তুিম আমােক আশীবর্াদ কর আর আমার রাজ্য
বািড়েয় দাও। েতামার শিক্ত আমার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুক এবং সমস্ত
িবপদ েথেক তুিম আমােক রক্ষা কর যােত আিম কষ্ট না পাই।”
আর ঈশ্বর তঁার প্রাথর্না শুনেলন।

১১ শূেহর ভাই কলূেবর েছেল মহীর, িতিন ইেষ্টােনর বাবা
১২ আর ইেষ্টােনর েছেলরা হল ৈবৎ-রাফা, পােসহ এবং
ঈরনাহেসর বাবা তিহন্ন। এরা সবাই িছল েরকার েলাক।

১৩ কনেসর েছেলরা হল অৎনীেয়ল ও সরায় এবং
অৎনীেয়েলর েছেল হথৎ। ১৪ িমেয়ােনাথেয়র েছেল হল অফ্রা
আর সরােয়র েছেল িশল্পকারেদর উপত্যকা িনবাসীেদর বাবা
েযায়াব, কারণ তারা িশল্পকার িছল। ১৫ িযফুিন্নর েছেল
কােলেবর েছেলরা হল ঈরূ, এলা ও নয়ম। এলার েছেলর নাম
িছল কনস। ১৬ িযহিলেলেলর েছেলরা হল সীফ, সীফা, তীিরয়
ও অসােরল। ১৭ ইষ্রার েছেলরা হল েযথর, েমরদ, এফর ও
যােলান। েমরেদর িমশরীয় স্ত্রী মিরয়ম, শম্ময় এবং িযশবহেক
জন্ম িদল, েয ইিষ্টেমােয়র বাবা িছল। ১৮ আর তার িযহূদীয়া স্ত্রী
গদেরর বাবা েযরদেক, েসােখার বাবা েহবরেক ও সােনােহর
বাবা িযকুথীেয়লেক জন্ম িদল। ওরা ফেরৗেণর েমেয় িবিথয়ার

সন্তান, যােক েমরদ িবেয় কেরিছল। ১৯ নহেমর েবানেক েহািদয়
িবেয় কেরিছল, তার েছেলরা হল গমর্ীয় িকয়ীলার বাবা ও
মাখাথীয় ইিষ্টেমায়। ২০ শীেমােনর েছেলরা হল অেম্মান, িরন্ন,
িবন্ হানন ও তীেলান। িযশীর েছেলরা হল েসােহৎ ও িবন্
েসােহৎ।

২১ িযহূদার েছেল েশলার বংেশর েলকার বাবা এর ও মােরশার
বাবা লাদা, ৈবৎ-অসেবেয়র েয েলােকরা মসীনার কাপড় বুনত
তােদর সব বংশ, ২২ আর েযাকীম ও েকােষবার েলাক এবং
েযায়াশ ও সারফ নােম েমায়ােবর দইু শাসনকতর্ া ও যাশূিবেলহম
এগুেলা িছল খুব পুরােনা িদেনর তািলকা। ২৩ এরা িছল কুেমার
এবং নতায়ীম ও গেদরােত বাস করত; তারা রাজার কাজকমর্
করবার জন্যই তারা েসখােন থাকত।

িশিমেয়ােনর বংশ তািলকা।

২৪ িশিমেয়ােনর েছেলরা হল নমূেয়ল, যামীন, যারীব, েসরহ ও
েশৗল। ২৫ েশৗেলর েছেল হল শল্লুম, শল্লুেমর েছেল িমব্সম ও
িমব্সেমর েছেল িমশ্ম। ২৬ িমশ্েমর েছেল হম্মুেয়ল, তার েছেল
শকু্কর ও তার েছেল িশমিয়। ২৭ িশমিয়র েষালজন েছেল ও
ছয়জন েমেয় িছল, িকন্তু তার ভাইেদর েবিশ েছেলেমেয় িছল না।
েসইজন্য তােদর সমস্ত েগাষ্ঠীর মেধ্য িযহূদা েগাষ্ঠীর মত এত
েলাক বৃিদ্ধ পায়িন। ২৮ িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর েলােকরা েবর-েশবােত,
২৯ েমালাদােত, হৎসর শূয়ােল, িবলহােত, এৎসেম, েতালেদ,
৩০ বথূেয়েল, হমর্ােত, িসক্লেগ, ৩১ ৈবৎ-মকর্ ােবােত, হৎসর সূষীেম,
ৈবৎ-িবরীেত ও শারিয়েম বাস করত। দায়ূেদর রাজত্ব পযর্ন্ত এই
সব শহর তােদর িছল। ৩২ তােদর অন্যান্য গ্রামগুেলার নাম িছল
ঐটম, ঐন, িরেম্মাণ, েতােখন ও আশন। বাল পযর্ন্ত এই পঁাচটা
গ্রােমর চারপােশর জায়গাগুেলাও তােদর অধীেন িছল।
৩৩ এগুেলােত তারা বাস করত এবং তােদর িনজস্ব বংশ তািলকা
িছল।

৩৪ মেশাবব, যেম্লক, অমৎিসেয়র েছেল েযাশঃ, েযােয়ল
৩৫ এবং েযািশিবেয়র অসােয়েলর েছেল সরােয়র েছেল
েযািশিবেয়র েছেল েযহূ। ৩৬ আর ইিলৈয়নয়, যােকাবা,
িযেশাহায়, অসায়, অদীেয়ল, িযশীমীেয়ল, বনায় ৩৭ এবং
শমিয়েয়র েছেল িশিম্রর েছেল িযদিয়েয়র েছেল অেলােনর েছেল
িশিফর েছেল সীষ; ৩৮ িনেজর িনেজর নােম উিল্লিখত এই
েলােকরা িনেজর িনেজর েগাষ্ঠীর মেধ্য েনতা িছল এবং এেদর
সব বংশ খুব েবেড় েগল। ৩৯ পশুপাল চরাবার জায়গার েখঁােজ
এই েলােকরা গেদােরর বাইের উপত্যকার পূবর্ িদেক চেল েগল।
৪০ তারা বহু ঘাসযুক্ত জায়গা েপল, আর েস েদশ েবশ বড়,
শািন্তপূণর্ ও িনিরিবিল িছল। কারণ আেগ হােমর বংেশর িকছু
েলাক েসখােন বাস করত। ৪১ িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর এই সব
নিথভুক্ত করা েলােকরা িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র সমেয় েসখােন
িগেয়িছল। তারা হামীয়েদর বাসস্থােন িগেয় তােদর আক্রমণ
করল। এছাড়া তারা েসখানকার িময়ূনীয়েদরও আক্রমণ কের
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করল। তারপর তারা ঐ েলাকেদর জায়গায়
বাস করেত লাগল, কারণ তােদর পশুপােলর জন্য েসখােন প্রচুর
ঘাস িছল। ৪২ িশিমেয়ানীয়েদর মেধ্য পঁাচেশা েলাক িযশীর েছেল
পলিটয়, িনয়িরয়, রফািয়য় ও উষীেয়লেক তােদর েনতা কের
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িনেয় েসয়ীর নােম পাহােড় েগল। ৪৩ আেগ অমােলকীয়েদর িকছু
েলাক েসয়ীের পািলেয় এেস েসখােন বাস করিছল।
িশিমেয়ানীেয়রা েসই সব েলাকেদর েমের েফেল েসখােন বাস
করেত লাগল। আজও তারা েসখােন বাস করেছ।

রূেবন, গাদ, ও মনিশঃর বংশাবিল

ইস্রােয়েলর বড় েছেল রূেবেণর েছেল যিদও িতিন বড়
িছেলন, িকন্তু িতিন িনেজর বাবার িবছানা অপিবত্র

কেরিছেলন, এজন্য তঁার বড় েছেলর অিধকার ইস্রােয়েলর েছেল
েযােষেফর েছেলেদর েদওয়া হল, আর বংশাবিলর বড় েছেল
অনুসাের উেল্লখ করা হয়না। ২ কারণ িযহূদা িনেজর ভাইেদর
মেধ্য শিক্তশালী হল এবং তঁার েথেকই েনতা সৃিষ্ট হেয়িছল, িকন্তু
বড় েছেলর অিধকার েযােষেফর হল। ৩ ইস্রােয়েলর বড় েছেল
রূেবেণর েছেলরা হল হেনাক, পল্লু, িহেষ্রাণ ও কমর্ী।

৪ েযােয়েলর বংশধর তঁার েছেল িশমিয়য়, িশমিয়েয়র েছেল
েগাগ, েগােগর েছেল িশিমিয়, ৫ িশিমিয়র েছেল মীখা, মীখার
েছেল রায়া, রায়ার েছেল বাল এবং বােলর েছেল েবরা। ৬ েবরা
িছেলন রূেবণীয়েদর েনতা। অশূেরর রাজা িতলগৎ িপলেনষর
তঁােক বন্দী কের িনেয় িগেয়িছেলন।

৭ যখন তােদর বংশাবিল েলখা হল, তখন িনেজর িনেজর
েগাষ্ঠী অনুসাের তার এই ভাইেদর [উেল্লখ করা হল]; প্রধান হল
িযয়ীেয়ল ও সখিরয়, ৮ আর েযােয়েলর েছেল েশমার েছেল
আসেসর েছেল েবলা; েস অেরােয়ের নেবা ও বাল্ িমেয়ান পযর্ন্ত
জায়গায় বাস করত। ৯ আর পূবর্িদেকর ফরাৎ নদী েথেক
[িবসৃ্তত] মরু এলাকার প্রেবশস্থান পযর্ন্ত বাস করত; কারণ
িগিলয়দ েদেশ তােদর পশুপােলর সংখ্যা েবেড় িগেয়িছল।

১০ আর েশৗেলর রাজেত্বর সময় তারা হাগরীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করল এবং এরা তােদর হােত পরািজত হল; আর তারা এেদর
তঁাবুেত িগিলয়েদর পূবর্ িদেক সব জায়গায় বাস করল।

১১ গাদ েগাষ্ঠীর েলােকরা তােদর সামেন বাশন েদেশর সলখা
পযর্ন্ত বাস করত। ১২ প্রধান েযােয়ল, িদ্বতীয় শাফম, আর যানয়
ও শাফট, এরা বাশেন থাকেতন। ১৩ আর তােদর পিরবার
অনুযায়ী আত্মীয় মীখােয়ল, মশুল্লম, েশবা, েযারায়, যাকন, সীয়
ও এবর, সবসুদ্ধ সাত জন। ১৪ বূেষর েছেল যহেদা, যহেদার
েছেল িযশীশয়, িযশীশেয়র েছেল মীখােয়ল, মীখােয়েলর েছেল
িগিলয়দ, িগিলয়েদর েছেল যােরাহ, যােরােহর েছেল হূির, হূিরর
েছেল অবীহিয়ল, তারা েসই অবীহিয়েলর েছেল।
১৫ অিব্দেয়েলর েছেল অিহ িছেলন তােদর িপতৃকুেলর প্রধান
আর অিব্দেয়ল িছল গূিনর েছেল। ১৬ তারা িগিলয়েদ বাশেন ও
েসখানকার উপনগর সকেল এবং তােদর সীমা পযর্ন্ত শােরােণর
সমস্ত পশু চরাবার জায়গায় বাস করত। ১৭ িযহূদার রাজা
েযাথম ও ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজেত্বর সমেয় তােদর
সবার বংশ তািলকা েলখা হেয়িছল।

১৮ রূেবণীয়েদর, গাদীয়েদর ও মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাক
েথেক চুয়ািল্লশ হাজার সাতেশা ষাটজন শিক্তশালী েলাক যুেদ্ধর
জন্য প্রস্তুত িছল। তারা ঢাল, তেলায়ার ও ধনুেকর ব্যবহার
জানত এবং যুেদ্ধ েবশ দক্ষ িছল। ১৯ তারা হাগরীয়েদর সেঙ্গ

এবং িযটূেরর, নাফীেশর ও েনাদেবর সেঙ্গ যুদ্ধ করল। ২০ এেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার সময় ঈশ্বর তােদর সাহায্য কেরিছেলন।
িতিন হাগরীয় ও তােদর পেক্ষর সমস্ত েলাকেদর তােদর হােত
তুেল িদেয়িছেলন, কারণ যুেদ্ধর সময় তারা ঈশ্বেরর কােছ
েকঁেদিছল। তারা তঁার উপর িনভর্ র কেরিছল বেল িতিন তােদর
প্রাথর্নার উত্তর িদেয়িছেলন। ২১ তারা হাগরীয়েদর পঞ্চাশ হাজার
উট, আড়াই লক্ষ েভড়া ও দইু হাজার গাধা দখল কের িনল এবং
এক লক্ষ েলাকেক বন্দী কের িনেয় েগল। ২২ প্রকৃতপেক্ষ
অেনেক মারা েগল, কারণ ঈশ্বেরর পিরচালনায় এই যুদ্ধ
হেয়িছল। আর তারা বন্দী হবার সময় পযর্ন্ত ওখােন বাস করল।

২৩ মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাক েসই েদেশ বাস করত; তারা
সংখ্যায় েবেড় িগেয় বাশন েথেক বাল হেমর্াণ, সনীর ও হেমর্াণ
পাহাড় পযর্ন্ত ছিড়েয় পেড়িছল। ২৪ এইসব েলাক তােদর বংেশর
েনতা িছেলন এফর, িযশী, ইলীেয়ল, অস্রীেয়ল, িযরিময়,
েহাদিবয় ও যহদীেয়ল। এই সব শিক্তশালী বীর ও িবখ্যাত
েলােকরা িনেজর িনেজর পিরবােরর েনতা িছেলন। ২৫ এরা
িনেজর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অিবশ্বস্ত হল এবং ঈশ্বর
েসই েদেশর েয জািতেদরেক তঁােদর সামেন েথেক ধ্বংস কের
িদেয়িছেলন, তারা তােদর েদব েদবতােদর অনুসরণ কের
ব্যিভচারী হল। ২৬ তােত ইস্রােয়েলর ঈশ্বর অশূেরর রাজা পূেলর
মন, অশূেরর রাজা িতগ্লৎ িপেলষেরর মন উেত্তিজত কের
তুলেলন, আর িতিন তােদরেক অথর্াৎ রূেবণীয়, গাদীয়েদরেক
এবং মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেক িনেয় িগেয় েহলহ, হােবার
ও হারা এলাকায় এবং েগাষণ নদীর ধাের িনেয় েগেলন; আর
আজও তারা েসখােনই আেছ।

েলিবর বংশ তািলকা।

েলিবর েছেলরা হল েগেশর্ান, কহাৎ ও মরাির।
২ কহােতর েছেলরা হল অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও

উষীেয়ল। ৩ অম্রােমর েছেলরা হল হােরাণ, েমািশ ও মিরয়ম।
হােরােণর েছেলরা হল নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর।
৪ ইলীয়াসেরর েছেল পীনহস, পীনহেসর েছেল অবীশূয়,
৫ অবীশূেয়র েছেল বুিক্ক, বুিক্কর েছেল উিষ, ৬ উিষর েছেল
সরিহয়, সরিহেয়র েছেল মরােয়াৎ, ৭ মরােয়ােতর েছেল অমিরয়,
অমিরেয়র েছেল অহীটূব, ৮ অহীটূেবর েছেল সােদাক,
সােদােকর েছেল অহীমাস, ৯ অহীমােসর েছেল অসিরয়,
অসিরেয়র েছেল েযাহানন, ১০ েযাহানেনর েছেল অসিরয়; ইিন
িযরূশােলেম শেলামেনর ৈতরী মিন্দের যাজেকর কাজ করেতন।
১১ অসিরেয়র েছেল অমিরয়, অমিরেয়র েছেল অহীটূব,
১২ অহীটূেবর েছেল সােদাক, সােদােকর েছেল শল্লুম,
১৩ শল্লুেমর েছেল িহিল্কয়, িহিল্কেয়র েছেল অসিরয়,
১৪ অসিরেয়র েছেল সরায় এবং সরােয়র েছেল িযেহাষাদক।
১৫ সদাপ্রভু েয সময় নবূখদি্নৎসরেক িদেয় িযহূদা ও
িযরূশােলেমর েলাকেদর িনেয় েগেলন, েসই সমেয় এই
িযেহাষাদকও েগেলন।

১৬ েলিবর েছেলরা হল েগেশর্াম, কহাৎ ও মরাির।
১৭ েগেশর্ােমর েছেলেদর নাম হল িলব্িন আর িশিমিয়।

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ৪:৪৩ ২৯৫ বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ৬:১৭



১৮ কহােতর েছেলরা হল অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও উষীেয়ল।
১৯ মরািরর েছেলরা হল মহিল ও মূিশ। িনেজর িনেজর
পূবর্পুরুষেদর বংশ অনুসাের এইসব েলবীয়েদর েগাষ্ঠী।
২০ েগেশর্ােমর [বংশধর]; তঁার েছেল িলব্িন, িলব্িনর েছেল
যহৎ, যহেতর েছেল িসম্ম, ২১ িসেম্মর েছেল েযায়াহ, েযায়ােহর
েছেল ইেদ্দা, ইেদ্দার েছেল েসরহ, েসরেহর েছেল িযয়ত্রয়।
২২ কহােতর বংশধর, তার েছেল অম্মীনাদব, অম্মীনাদেবর েছেল
েকারহ, েকারেহর েছেল অসীর, ২৩ তার েছেল ইলকানা, তার
েছেল ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর েছেল অসীর, ২৪ তার েছেল
তহৎ, তার েছেল ঊরীেয়ল, তার েছেল ঊিষয়, তার েছেল েশৗল।
২৫ ইলকানার েছেলরা হল অমাসয়, অহীেমাৎ ও ইলকানা
২৬ ইলকানার েছেল েসাফী, তার েছেল নহৎ, ২৭ তার েছেল
ইলীয়াব, তার েছেল িযেরাহম, তার েছেল ইলকানা এবং তার
েছেল শমূেয়ল। ২৮ শমূেয়েলর প্রথম েছেলর নাম েযােয়ল ও
িদ্বতীয় েছেলর নাম অিবয়। ২৯ মরািরর েছেলর নাম হল মহিল,
তার েছেল িলব্িন, তার েছেল িশিমিয়, তার েছেল উষঃ, ৩০ তার
েছেল িশিময়, তার েছেল হিগয় এবং তার েছেল অসায়।

৩১ [িনয়ম িসন্দকু] িবশ্রামস্থান েপেল পর দায়ূদ যােদরেক
সদাপ্রভুর ঘের গােনর কােজ িনযুক্ত করেলন তােদর নাম।
৩২ শেলামন িযরূশােলেম সদাপ্রভুর ঘর ৈতরী না করা পযর্ন্ত েসই
েলােকরা আবাস তঁাবুর সামেন, অথর্াৎ িমলন তঁাবুর সামেন গান
বাজনা কের সদাপ্রভুর েসবা করত। তােদর জন্য েয িনয়ম িঠক
কের েদওয়া হেয়িছল েসই অনুসাের তারা িনেজেদর কাজ
করত।

৩৩ এই েসবার কােজ েয সব েলােকরা এবং তােদর বংশধেররা
িনযুক্ত হেয়িছল তারা হল: কহাতীয়েদর মেধ্য িছেলন গায়ক
েহমন। িতিন িছেলন েযােয়েলর েছেল, েযােয়ল শমূেয়েলর েছেল,
৩৪ শমূেয়ল ইলকানার েছেল, ইলকানা িযেরাহেমর েছেল,
িযেরাহম ইলীেয়েলর েছেল, ইলীেয়ল েতােহর েছেল, ৩৫ েতাহ
সূেফর েছেল, সূফ ইলকানার েছেল, ইলকানা মাহেতর েছেল,
মাহৎ অমাসেয়র েছেল, ৩৬ অমাসয় ইলকানার েছেল, ইলকানা
েযােয়েলর েছেল, েযােয়ল অসিরেয়র েছেল, অসিরয় সফিনেয়র
েছেল, ৩৭ সফিনয় তহেতর েছেল, তহৎ অসীেরর েছেল, অসীর
ইবীয়াসেফর েছেল, ইবীয়াসফ েকারেহর েছেল, ৩৮ েকারহ
িযষ্হেরর েছেল, িযষ্হর কহােতর েছেল, কহাৎ েলিবর েছেল
এবং েলিব ইস্রােয়েলর েছেল।

৩৯ েহমেনর সহকমর্ী আসফ, িতিন তার ডান িদেক দঁাড়াত; েসই
আসফ িছেলন েবিরিখেয়র েছেল, েবিরিখয় িশিমেয়র েছেল,
৪০ িশিময় মীখােয়েলর েছেল, মীখােয়ল বােসেয়র েছেল, বােসয়
মিল্কেয়র েছেল, ৪১ মিল্কয় ইৎিনর েছেল, ইৎিন েসরেহর েছেল,
েসরহ অদায়ার েছেল, ৪২ অদায়া এথেনর েছেল, এথন িসেম্মর
েছেল, িসম্ম িশিমিয়র েছেল, ৪৩ িশিমিয় যহেতর েছেল, যহৎ
েগেশর্ােমর েছেল এবং েগেশর্াম েলিবর েছেল।

৪৪ তঁােদর সহকমর্ীরা, অথর্াৎ মরািরর েছেলরা এেদর বাম
িদেক দঁাড়ােতন। এথন িছেলন কীিশর েছেল, কীিশ অিব্দর
েছেল, অিব্দ মল্লুেকর েছেল, ৪৫ মল্লুক হশিবেয়র েছেল, হশিবয়
অমৎিসেয়র েছেল, অমৎিসয় িহিল্কেয়র েছেল, ৪৬ িহিল্কয়
অমিসর েছেল, অমিস বািনর েছেল, বািন েশমেরর েছেল,

৪৭ েশমর মহিলর েছেল, মহিল মূিশর েছেল, মূিশ মরািরর েছেল
এবং মরাির েলিবর েছেল।

৪৮ তঁােদর সঙ্গী েলবীয়েদর আবাস তঁাবুর, অথর্াৎ ঈশ্বেরর
গৃেহর অন্যান্য সমস্ত কােজ িনযুক্ত করা হেয়িছল। ৪৯ িকন্তু
হােরাণ ও তঁার েছেলরা ঈশ্বেরর দাস েমািশর সমস্ত আেদশ
অনুসাের েহামযজ্ঞ েবদী ও ধূপেবদীর ওপের উপহার দাহ
করেতন এবং মহাপিবত্র স্থােন যা িকছু করবার দরকার তা
করেতন আর ইস্রােয়েলর পাপ েমাচেনর জন্য ব্যবস্থা করেতন।

৫০ হােরােণর বংশ তািলকািট এই হােরােণর েছেল ইলীয়াসর,
ইলীয়াসেরর েছেল পীনহস, পীনহেসর েছেল অবীশূয়,
৫১ অবীশূেয়র েছেল বুিক্ক, বুিক্কর েছেল উিষ, উিষর েছেল
সরিহয়, ৫২ সরিহেয়র েছেল মরােয়াৎ, মরােয়ােতর েছেল
অমিরয়, অমিরেয়র েছেল অহীটূব, ৫৩ অহীটূেবর েছেল সােদাক
এবং সােদােকর েছেল অহীমাস।

৫৪ আর তঁােদর সীমার মেধ্য িশিবর স্থাপন অনুযায়ী এইসব
তঁােদর বাসস্থান; কহাতীয় হােরােণর বংেশর েলাকেদর জন্য
প্রথম গুিলবঁাট করা হল। ৫৫ ফেল, তঁােদরেক িযহূদা এলাকার
আশ্রয় শহর িহেব্রাণ ও তার চারপােশর পশু চরাবার মাঠ েদওয়া
হল। ৫৬ িকন্তু শহেরর চারপােশর েক্ষত খামার ও গ্রামগুেলা
েদওয়া হেয়িছল িযফুিন্নর েছেল কােলবেক। ৫৭ আর হােরােণর
েছেলেদর আশ্রয় শহর িহেব্রাণ, আর পশু চরাবার মােঠর সেঙ্গ
িলব্না এবং যত্তীর ও পশু চরাবার মােঠর সেঙ্গ ইিষ্টেমায়, ৫৮ পশু
চরাবার মােঠর সেঙ্গ িহেলন, পশু চরাবার মােঠর সেঙ্গ দবীর,
৫৯ আশন ও ৈবৎ-েশমশ; ৬০ িবন্যামীন েগাষ্ঠীর জায়গা েথেক
তঁােদর েদওয়া হল েগবা, আেলমৎ, অনােথাৎ ও এগুেলার
চারপােশর পশু চরাবার মাঠ। েমাট েতেরাটা শহর ও গ্রাম
কহাতীয় বংশগুেলা েপেয়িছল।

৬১ মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেদর এলাকা েথেক দশটা
শহর ও গ্রাম গুিলবঁাট অনুসাের কহােতর বাকী বংেশর েলাকেদর
েদওয়া হল। ৬২ বংশ অনুসাের েগেশর্ােমর বংেশর েলাকেদর
েদওয়া হল ইষাখর, আেশর, নপ্তািল এবং বাশেনর মনঃিশ
েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক েতেরাটা শহর ও গ্রাম।

৬৩ রূেবণ, গাদ ও সবূলূন েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক গুিলবঁাট কের
বােরাটা শহর ও বংশ অনুসাের মরািরর বংেশর েলাকেদর
েদওয়া হল।

৬৪ এইভােব ইস্রােয়লীেয়রা এই সব শহর ও েসগুেলার পশু
চরাবার মাঠ েলবীয়েদর িদল। ৬৫ িযহূদা, িশিমেয়ান ও িবন্যামীন
েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক েয সব শহেরর নাম উেল্লখ করা হেয়েছ
েসগুেলাও গুিলবঁাট অনুসাের েদওয়া হেয়িছল।

৬৬ কহাতীয়েদর েকােনা েকােনা েগাষ্ঠী ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর েথেক
কতগুেলা শহর েদওয়া হেয়িছল। ৬৭ ইফ্রিয়েমর পাবর্ত্য অঞ্চল
েথেক আশ্রয় নগর িশিখম ৬৮ েগষর, যক্িময়াম, ৈবৎ-েহােরাণ,
৬৯ অয়ােলান ও গাৎ িরেম্মাণ এবং এগুেলার চারপােশর পশু
চরাবার মাঠ তােদর েদওয়া হল। ৭০ এছাড়া মনঃিশ েগাষ্ঠীর
অেধর্ক েলাকেদর এলাকা েথেক আেনর ও িবল্য়ম এবং
েসগুেলার চারপােশর পশু চরাবার মাঠ কহােতর বাকী
বংশগুেলােক েদওয়া হল।
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৭১ েগেশর্ামীেয়রা মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেদর এলাকা
েথেক পশু চরাবার মাঠ সেমত বাশেনর েগালন ও অষ্টােরাৎ
েপল; ৭২ তারা ইষাখর েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক েপল েকদশ,
৭৩ দাবরৎ, রােমাৎ ও আেনম এবং এগুেলার চারপােশর পশু
চরাবার মাঠ। ৭৪ আেশর েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক তারা পশু
চরাবার মাঠ সেমত মশাল, আেব্দান, ৭৫ হূেকাক পশু চরাবার
মাঠ ও রেহাব পশু চরাবার মাঠ সেমত েপল; ৭৬ নপ্তািল েগাষ্ঠীর
এলাকা েথেক েপল পশু চরাবার মাঠ সেমত গালীেলর েকদশ,
হেম্মান ও িকিরয়াথিয়ম।

৭৭ বাকী েলবীেয়রা, অথর্াৎ মরারীেয়রা সবূলূন েগাষ্ঠীর এলাকা
েথেক পশু চরাবার মাঠ সেমত িরেম্মাণ ও তােবার েপল; ৭৮ তারা
িযরীেহার পূবর্ িদেক যদর্ েনর ওপাের রূেবণ েগাষ্ঠীর এলাকা
েথেক মরু এলাকার েবৎসর, যাহসা, ৭৯ কেদেমাৎ ও েমফাৎ;
৮০ তারা গাদ েগাষ্ঠীর এলাকা েথেক েপল িগিলয়েদর রােমাৎ,
৮১ মহনিয়ম, িহষ্েবাণ ও যােসর এবং এগুেলার চারপােশর পশু
চরাবার মাঠ।

ইষাখর, িবন্যামীন প্রভৃিত ছয় েগাষ্ঠীর বংশাবিল।

ইষাখেরর চারজন েছেল হল েতালয়, পূয়, যাশূব ও
িশেম্রাণ। ২ েতালেয়র েছেলরা হল উিষ, রফায়,

িযরীেয়ল, যহময়, িযব্সম, ও শমূেয়ল। এঁরা িছেলন িনেজর
িনেজর বংেশর েনতা। দায়ূেদর রাজেত্বর সমেয় েতালেয়র
বংেশর েয সব েলাকেদর েযাদ্ধা িহসােব বংশ তািলকায় নাম
েলখা হেয়িছল তারা সংখ্যায় িছল বাইশ হাজার ছয়েশা।

৩ উিষর েছেলর নাম িযষ্রািহয়। িযষ্রািহেয়র েছেলরা হল
মীখােয়ল, ওবিদয়, েযােয়ল ও িযিশয়। িযষ্রািহয় েমাট পঁাচজন,
এরা সবাই প্রধান েলাক িছেলন। ৪ তঁােদর স্ত্রী ও েছেলেমেয় িছল
অেনক; কােজই তঁােদর বংশ তািলকার িহসাব মত যুদ্ধ করবার
জন্য প্রস্তুত েলাকেদর সংখ্যা িছল ছিত্রশ হাজার। ৫ ইষাখর
েগাষ্ঠীর সমস্ত বংেশর ভাইেয়রা ও বলবান বীর িছল, েমাট
সাতািশ হাজার েযাদ্ধার নাম বংশ তািলকায় েলখা হেয়িছল।

৬ িবন্যামীেনর িতনজন েছেল হল েবলা, েবখর, ও িযদীেয়ল।
৭ েবলার পঁাচজন েছেল হল ইষ্েবাণ, উিষ, উষীেয়ল, িযেরেমাৎ
ও ঈরী। এঁরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর েনতা। তঁােদর বংশ
তািলকায় বাইশ হাজার েচৗিত্রশ জন েলােকর নাম েযাদ্ধা িহসােব
েলখা হেয়িছল।

৮ েবখেরর েছেলরা হল সমীরাঃ, েযায়াশ, ইলীেয়ষর,
ইিলৈয়নয়, অিম্র, িযেরেমাৎ, অিবয়, অনােথাৎ ও আেলমৎ।
৯ তােদর বংশ তািলকায় েনতােদর নাম ও কুিড় হাজার দেুশা
জন েযাদ্ধার নাম েলখা হেয়িছল।

১০ িযদীেয়েলর একজন েছেলর নাম িবলহন। িবলহেনর
েছেলরা হল িযয়ূশ, িবন্যামীন, এহূদ, কনানা, েসথন, তশর্ীশ ও
অহীশহর। ১১ িযদীেয়েলর বংেশর এই সব েলােকরা িছেলন
বংেশর েনতা ও বীর েযাদ্ধা। তঁােদর সেতেরা হাজার দেুশা েলাক
যুেদ্ধ যাবার জন্য েযাগ্য িছল।

১২ শুপ্পীম ও হুপ্পীম িছল ঈেরর েছেল এবং হূশীম িছল
অেহেরর েছেল।

১৩ নপ্তািলর েছেলরা হল যহিসেয়ল, গূিন, েযৎসর ও শল্লুম।
এরা িবলহার নািত িছল।

১৪ মনঃিশর েছেলরা হল অস্রীেয়ল ও িগিলয়েদর বাবা মাখীর।
মনঃিশর অরামীয় উপস্ত্রীর গেভর্  এেদর জন্ম হেয়িছল। ১৫ মাখীর
হুপ্পীম ও শুপ্পীম েথেক একিট স্ত্রী গ্রহণ কেরিছেলন। মাখীেরর
েবােনর নাম িছল মাখা। মনঃিশর বংেশর আর একজন েলাক
িছল সলফাদ। তার িছল সব েমেয়। ১৬ মাখীেরর স্ত্রী মাখার গেভর্
েপরশ নােম একিট েছেলর জন্ম হেয়িছল। তার ভাইেয়র নাম
িছল েশরশ এবং তার েছেলেদর নাম িছল ঊলম ও েরকম।

১৭ ঊলেমর একজন েছেলর নাম বদান। এরা িছল িগিলয়েদর
বংেশর েলাক। িগিলয়দ মাখীেরর েছেল আর মাখীর মনঃিশর
েছেল। ১৮ িগিলয়েদর েবান হেম্মােলকেতর েছেলরা হল ঈশ্েহাদ,
অবীেয়ষর ও মহলা।

১৯ শমীদার েছেলরা হল অিহয়ন, েশখম, িলক্িহ ও অনীয়াম।
২০ ইফ্রিয়েমর একজন েছেলর নাম শূেথলহ, শূেথলেহর েছেল

েবরদ, েবরেদর েছেল তহৎ, তহেতর েছেল ইিলয়াদা, ইিলয়াদার
েছেল তহৎ, ২১ তহেতর েছেল সাবদ এবং সাবেদর েছেল
শূেথলহ। ইফ্রিয়েমর আরও দইু েছেলর নাম িছল এৎসর ও
ইিলয়দ। েদেশ জন্মগ্রহণকারী গােতর েলাকেদর হােত তারা মারা
পেড়িছল, কারণ তারা গাতীয়েদর পশু চুির করবার জন্য গােত
িগেয়িছল। ২২ তােদর বাবা ইফ্রিয়ম অেনক িদন পযর্ন্ত তােদর
জন্য েশাক কেরিছেলন। তঁার আত্মীয়স্বজেনরা তঁােক সান্ত্বনা
িদেত এেসিছল। ২৩ এর পর িতিন স্ত্রীর সেঙ্গ িমিলত হেল পর
তঁার স্ত্রী গভর্ বতী হেলন এবং একিট েছেলর জন্ম হল। ইফ্রিয়ম
তার নাম রাখেলন বরীয়, কারণ তঁার পিরবাের তখন অমঙ্গল
েনেম এেসিছল। ২৪ তঁার েমেয়র নাম িছল শীরা। শীরা উপেরর ও
নীেচর ৈবৎ-েহােরাণ ও উেষণশীরা গেড় তুেলিছল।

২৫ বরীেয়র েছেল েরফহ, েরফেহর েছেল েরশফ, েরশেফর
েছেল েতলহ, েতলেহর েছেল তহন, ২৬ তহেনর েছেল লাদন,
লাদেনর েছেল অম্মীহূদ, অম্মীহূেদর েছেল ইলীশামা,
২৭ ইলীশামার েছেল নূন ও নূেনর েছেল িযেহাশূয়।

২৮ ৈবেথল ও তার চারপােশর গ্রামগুেলা, পূবর্ িদেক নারণ,
পিশ্চম িদেক েগষর ও তার চারপােশর গ্রামগুেলা িছল
ইফ্রিয়েমর জিমজমা ও বাসস্থান। এছাড়া িশিখম ও তার
গ্রামগুেলা েথেক অয়া ও তার গ্রামগুেলা পযর্ন্ত িছল তােদর
এলাকা। ২৯ মনঃিশর সীমানা বরাবর ৈবৎ-শান, তানক, মিগেদ্দা,
েদার ও এগুেলার চারপােশর সব গ্রামও িছল তােদর।
ইস্রােয়েলর েছেল েযােষেফর বংশধেররা এই সব শহের ও গ্রােম
বাস করত।

৩০ আেশেরর েছেলরা হল িযম্ন, িযশ্বাঃ, িযশ্বী ও বরীয়।
েসরহ িছল তােদর েবান। ৩১ বরীেয়র েছেলরা হল েহবর ও
মল্কীেয়ল। মল্কীেয়ল িছল িবেষর্ােতর বাবা। ৩২ েহবেরর েছেলরা
হল যফ্েলট, েশােমর ও েহাথম। শূয়া িছল তােদর েবান।
৩৩ যফ্েলেটর েছেলরা হল পাসক, িবম্হল ও অশ্বৎ।
৩৪ েশমেরর েছেলরা হল অিহ, েরাগহ, িযহুব্ব ও অরাম।
৩৫ েশমেরর ভাই েহলেমর েছেলরা হল েশাফহ, িযম্ন, েশলশ ও
আমল। ৩৬ েশাফেহর েছেলরা হল সূহ, হেণর্ফর, শূয়াল, েবরী,
িযম্র, ৩৭ েবৎসর, েহাদ, শম্ম, িশল্শ, িযত্রণ ও েবরা। ৩৮ েযথেরর
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েছেলরা হল িযফুিন্ন, িপসপ ও অরা। ৩৯ উেল্লর েছেলরা হল
আরহ, হন্নীেয়ল ও িরৎিসয়। ৪০ আেশর েগাষ্ঠীর এই সব
েলােকরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর েনতা। এঁরা প্রেত্যেক
িছেলন বাছাই করা শিক্তশালী েযাদ্ধা ও প্রধান েনতা। আেশেরর
বংশ তািলকায় েলখা েলাকেদর মেধ্য যুেদ্ধ যাবার জন্য প্রস্তুত
েলােকর সংখ্যা িছল ছািব্বশ হাজার।

িবন্যামীেনর বড় েছেল হল েবলা, িদ্বতীয় অসেবল,
তৃতীয় অহহর্ , ২ চতুথর্ েনাহা ও পঞ্চম রাফা। ৩ েবলার

েছেলরা হল অদ্দর, েগরা, অবীহূদ, ৪ অবীশূয়, নামান, আেহাহ,
৫ েগরা, শফূফন ও হূরম।

৬ এরা এহূেদর বংশধর যারা েগবায় বাসকারী েলাকেদর
বংশগুেলার েনতা, যারা মানহেত েযেত বাধ্য হেয়িছল: ৭ নামান,
অিহয় ও েগরা। েগরা তােদর পিরচািলত কেরিছল। েস িছল
উষঃ ও অহীহূেদর বাবা।

৮ আর িতিন তঁােদরেক িবদায় করেল পর শহরিয়ম েমায়াব
েক্ষেত্র েছেলেদর জন্ম িদেলন। তার দইু স্ত্রী হূশীম ও বারা।
৯ েমায়াব েদেশ তার অন্য স্ত্রী েহাদেশর গেভর্  তার এই সব
েছেলেদর জন্ম হেয়িছল, েযাবব, িসিবয়, েমশা, মল্কম, ১০ িযয়ূশ,
শিখয় ও িমমর্। এঁরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর প্রধান।
১১ হূশীেমর গেভর্  তার আরও দইু েছেল অহীটূব ও ইল্পােলর জন্ম
হেয়িছল।

১২ ইল্পােলর েছেলরা হল এবর, িমিশয়ম এবং ওেনা, েলাদ ও
তার উপনগর সকেলর পত্তনকারী েশমদ এবং বরীয় ও েশমা।
১৩ বরীয় ও েশমা িছেলন অয়ােলােন বাসকারী েলাকেদর
বংশগুেলার েনতা। গােতর েলাকেদর এঁরা তািড়েয় িদেয়িছেলন।

১৪ বরীেয়র েছেলরা হল অিহেয়া, শাশক, িযেরেমাৎ,
১৫ সবিদয়, অরাদ, এদর, ১৬ মীখােয়ল, িযশ্পা ও েযাহ।
১৭ ইল্পােলর েছেলরা হল সবিদয়, মশুল্লম, ১৮ িহিষ্ক, েহবর,
িযশ্মরয়, িযষ্িলয় ও েযাবব। ১৯ িশিমিয়র েছেলরা হল যাকীম,
িসিখ্র, ২০ সিব্দ, ইিলৈয়নয়, িসল্লথয়, ২১ ইলীেয়ল, অদায়া, বরায়া
ও িশম্রৎ। ২২ শাশেকর েছেলরা হল িযশ্পন, ২৩ এবর, ইলীেয়ল,
অেব্দান, িসিখ্র, ২৪ হানন, হনািনয়, ২৫ এলম, অেন্তািথয়,
িযফিদয় ও পনূেয়ল। ২৬ িযেরাহেমর েছেলরা হল িশম্শরয়,
শহিরয়, অথিলয়া, ২৭ যািরিশয়, এিলয় ও িসিখ্র। ২৮ এঁরা সবাই
িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর েনতা এবং বংশ তািলকা
অনুসাের এঁরা প্রেত্যেক িছেলন প্রধান েলাক। এঁরা িযরূশােলেম
বাস করেতন।

২৯ িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করত। তার স্ত্রীর নাম িছল মাখা;
৩০ তার প্রথম েছেল হল অেব্দান, তারপর সূর, কীশ, বাল, নাদব,
৩১ গেদার, অিহেয়া ও সখর। ৩২ িমেক্লােতর েছেল হল িশিময়।
এরাও িযরূশােলেম তােদর বংেশর েলাকেদর কােছ বাস করত।

৩৩ েনেরর েছেল কীশ আর কীেশর েছেল েশৗল। েশৗেলর
েছেলরা হল েযানাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্বাল।
৩৪ েযানাথেনর েছেল মরীব্বাল ও মরীব্বােলর েছেল মীখা।
৩৫ মীখার েছেলরা হল িপেথান, েমলক, তেরয় ও আহস।
৩৬ আহেসর েছেল িযেহায়াদা, িযেহায়াদার েছেলরা হল
আেলমৎ, অসমাবৎ ও িসিম্র। িসিম্রর েছেল েমাৎসা, ৩৭ েমাৎসার
েছেল িবিনয়া, িবিনয়ার েছেল রফায়, রফােয়র েছেল ইলীয়াসা

ও ইলীয়াসার েছেল আৎেসল। ৩৮ আৎেসেলর ছয়জন েছেলর
নাম হল অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয় ও
হানান। ৩৯ আৎেসেলর ভাই এশেকর েছেলেদর মেধ্য প্রথম হল
ঊলম, িদ্বতীয় িযয়ূশ ও তৃতীয় ইলীেফলট। ৪০ ঊলেমর েছেলরা
শিক্তশালী েযাদ্ধা িছল। এরা ধনুেকর ব্যবহার জানত। তােদর
অেনক েছেল ও নািত িছল। তােদর সংখ্যা িছল একেশা পঞ্চাশ
জন। এরা সকেল িবন্যামীন বংশধর।

এইভােব সমস্ত ইস্রােয়েলর বংশাবিল েলখা হল, আর
েদখ, তা “ইস্রােয়লীয় রাজােদর বইেত” সমস্ত

ইস্রােয়লীয়েদর বংশ তািলকা েলখা রেয়েছ। পের িযহূদার
েলাকেদর অিবশ্বস্ততার জন্য তােদর বািবেল বন্দী কের িনেয়
যাওয়া হেয়িছল।

িযরুশােলেম বসবাসকারীেদর তািলকা।

২ িনেজেদর নানা শহের যারা প্রথেম িনেজর িনেজর অিধকাের
বাস করল, তারা এই ইস্রােয়লীয়রা, যাজকরা, েলবীয়রা ও
নথীনীয়রা।

৩ িযহূদা, িবন্যামীন, ইফ্রিয়ম ও মনঃিশ েগাষ্ঠীর মেধ্য এই
েলােকরা িযরূশােলেম বাস করেত লাগল।

৪ িযহূদার েছেল েপরেসর বংেশর উথয়। উথয় িছল
অম্মীহূেদর েছেল, অম্মীহূদ অিম্রর েছেল, অিম্র ইিম্রর েছেল, ইিম্র
বািনর েছেল ও বািন েপরেসর েছেল।

৫ শীেলানীয়েদর মেধ্য বড় অসায় ও তার েছেলরা।
৬ েসরেহর েছেলেদর মেধ্য যুেয়ল ও তােদর ভাইরা, এরা

ছয়েশা নব্বই জন।
৭ িবন্যামীন েগাষ্ঠীর মেধ্য মশুল্লেমর েছেল সল্লু, মশুল্লম

েহাদিবেয়র েছেল, িতিন হস্নূেয়র েছেল।
৮ িযেরাহেমর েছেল িযব্িনয়। িমিখ্রর নািত, অথর্াৎ উিষর েছেল

এলা। শফিটেয়র েছেল মশুল্লম। তঁার পূবর্পুরুষেদর মেধ্য িছল
রূেয়ল ও িযব্িনয়।

৯ এরা ও এেদর ভাইরা িনেজর িনেজর বংশ অনুসাের নয়েশা
ছাপান্ন জন। এরা সবাই িনেজর িনেজর বংেশর েনতা িছল।

১০ যাজকেদর মেধ্য িযদিয়য়, িযেহায়ারীব, যাখীন;
১১ িহিল্কেয়র েছেল অসিরয়। অসিরয় িছেলন ঈশ্বেরর ঘেরর
ভার পাওয়া েলাকেদর মেধ্য প্রধান। তঁার পূবর্পুরুষেদর মেধ্য
িছেলন মশুল্লম, সােদাক, মরােয়াৎ ও অহীটূব।

১২ িযেরাহেমর েছেল অদায়া। তঁার পূবর্পুরুষেদর মেধ্য িছল
পশ্হূর ও মিল্কয়। অদীেয়েলর েছেল মাসয়। তঁার পূবর্পুরুষেদর
মেধ্য িছল যহেসরা, মশুল্লম, মিশল্লমীত ও ইেম্মর।

১৩ এঁরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর েনতা। এরা ও এেদর
ভাইরা এক হাজার সাতেশা ষাট জন। এঁরা ঈশ্বেরর গৃেহর
েসবাকােজর ভারপাওয়া েযাগ্য েলাক।

১৪ েলবীয়েদর মেধ্য হশূেবর েছেল শমিয়য়। তার পূবর্পুরুষেদর
মেধ্য িছল অস্রীকাম, হশিবয় ও মরাির।

১৫ বকবকর, েহরশ, গালল ও মীখার েছেল মত্তিনয়।
মত্তিনেয়র পূবর্পুরুষেদর মেধ্য িছল িসিখ্র ও আসফ।
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১৬ শমিয়েয়র েছেল ওবিদয়। তার পূবর্পুরুষেদর মেধ্য িছল
গালল ও িযদথূূন। ইলকানার নািত, অথর্াৎ আসার েছেল
েবিরিখয়। েস নেটাফাতীয়েদর গ্রােম বাস করত।

১৭ রক্ষীেদর মেধ্য শল্লুম, অকু্কব, টল্েমান, অহীমান ও তােদর
ভাইরা, এেদর মেধ্য শল্লুম প্রধান। ১৮ এরাই এ পযর্ন্ত পূবর্ িদেক
অবিস্থত রাজদ্বাের থাকত, এই েলােকরা িছল েলিব েগাষ্ঠীর
ছাউিনর রক্ষী। েকািরর েছেল শল্লুম িছেলন তােদর েনতা।
১৯ তঁার পূবর্পুরুষেদর মেধ্য িছল ইবীয়াসফ ও েকারহ। শল্লুম ও
তঁার বংেশর েলাকেদর, অথর্াৎ েকারহীয়েদর উপর মিন্দেরর
দরজাগুেলা পাহারা েদবার ভার িছল। এরা এতিদন পযর্ন্ত
রাজবাড়ীর পূবর্ িদেকর দরজায় থাকত। তােদর পূবর্পুরুষেদর
উপেরও িঠক এইভােবই সদাপ্রভুর আবাসতঁাবুর দরজা পাহারা
েদবার ভার িছল। ২০ েসই সময় ইলীয়াসেরর েছেল পীনহেসর
উপর রক্ষীেদর েদখােশানার ভার িছল এবং সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ
িছেলন। ২১ মেশেলিমেয়র েছেল সখিরয় িমলনতঁাবুর দরজার
পাহারাদার িছল।

২২ দরজাগুেলা পাহারা েদবার জন্য যােদর েবেছ েনওয়া
হেয়িছল তােদর সংখ্যা িছল েমাট দইুেশা বােরা। তােদর
গ্রামগুেলােত েয সব বংশ তািলকা িছল েসখােন তােদর নাম
েলখা হেয়িছল। দায়ূদ ও শমূেয়ল দশর্ক এই েলাকেদর দািয়ত্বপূণর্
দােরায়ােনর কােজ িনযুক্ত কেরিছেলন। ২৩ তােদর ও তােদর
বংেশর েলােকরা সদাপ্রভুর ঘেরর, অথর্াৎ আবাসতঁাবুর
দরজাগুেলা পাহারা িদত। ২৪ পূবর্, পিশ্চম, উত্তর ও দিক্ষণ এই
চারিদেকই রক্ষীরা পাহারা িদত। ২৫ গ্রাম েথেক তােদর ভাইেদরও
পালা অনুসাের এেস সাত িদন কের তােদর কােজ সাহায্য করেত
হত। ২৬ েয চারজন েলবীয় প্রধান রক্ষী িছল তােদর উপর িছল
ঈশ্বেরর ঘেরর ধনভান্ডােরর কামরাগুেলার ভার। ২৭ তারা
ঈশ্বেরর ঘেরর কােছ বাস করত, কারণ েসই ঘর রক্ষা করবার
ভার তােদর উপর িছল, আর েরাজ সকােল ঘেরর দরজাও
তােদর খুেল িদেত হত।

২৮ েলবীয়েদর মেধ্য কেয়কজেনর উপর উপাসনা ঘেরর
েসবাকােজ ব্যবহার করা িজিনসপত্র রক্ষা করবার ভার িছল।
েসগুেলা েবর করবার ও িভতের আনবার সময় তারা গুেণ
েদখত। ২৯ অন্যেদর উপর িছল উপাসনা ঘেরর আসবাবপত্র
এবং সমস্ত পাত্র, ময়দা ও আংগুেরর রস, েতল, কুন্দরুু ও সব
সুগিন্ধ মশলা েদখােশানা করবার ভার। ৩০ সুগিন্ধ মশলাগুেলা
েমশাবার ভার িছল কেয়কজন যাজক সন্তানেদর উপর।
৩১ েলবীয়েদর মেধ্য েকারহীয় শল্লুেমর বড় েছেল মত্তিথেয়র
উপর উৎসেগর্র রুিট ৈতরী করার ভার েদওয়া হেয়িছল।
৩২ প্রেত্যক িবশ্রামবাের েটিবেলর উপর েয দশর্নরুিট সািজেয়
রাখা হত তা ৈতরী করবার ভার িছল েলবীয়েদর মেধ্য
কেয়কজন কহাতীেয়র উপর।

৩৩ েলিবেগাষ্ঠীর বংশেনতারা যঁারা গায়ক িছল তঁারা উপাসনা
ঘেরর কামরাগুেলােত থাকেতন। গানবাজনার কােজ তঁারা
িদনরাত ব্যস্ত থাকেতন বেল তঁােদর উপর অন্য েকােনা কােজর
ভার েদওয়া হয়িন।

৩৪ বংশ তািলকা অনুসাের এঁরা সবাই িছেলন েলবীয় েগাষ্ঠীর
প্রধান েনতা। এঁরা িযরূশােলেম বাস করেতন।

েশৗেলর বংশ তািলকা ও মৃতু্য

৩৫ িগিবেয়ােনর বাবা িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করেতন। তার
স্ত্রীর নাম িছল মাখা। ৩৬ তার বড় েছেলর নাম অেব্দান, তার পের
সূর, কীশ, বাল, েনর, নাদব, ৩৭ গােদার, অিহেয়া, সখিরয় ও
িমেক্লাৎ। ৩৮ িমেক্লােতর েছেল িশিময়াম। তারা তােদর ভাইেদর
কােছ িযরূশােলেম বাস করত।

৩৯ েনেরর েছেল কীশ, কীেশর েছেল েশৗল এবং েশৗেলর
েছেলরা হল েযানাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্বাল।
৪০ েযানাথেনর েছেল মরীব্বাল, মরীব্বােলর েছেল মীখা
৪১ মীখার েছেলরা হল িপেথান, েমলক, তহেরয় ও আহস।
৪২ আহেসর েছেল যারঃ, যােরর েছেলরা হল আেলমৎ,
অসমাবৎ ও িসিম্র। িসিম্রর েছেল েমাৎসা, ৪৩ েমাৎসার েছেল
িবিনয়া, িবিনয়ার েছেল রফায়, রফােয়র েছেল ইলীয়াসা এবং
ইলীয়াসার েছেল আৎেসল। ৪৪ আৎেসেলর ছয়জন েছেলর নাম
হল অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয় ও হানান।
এরা আৎেসেলর েছেল িছল।

একবার পেলষ্টীেয়রা ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করল আর ইস্রােয়লীেয়রা পেলষ্টীয়েদর সামেন েথেক

পািলেয় েগল এবং িগল্েবায় পবর্েত আহত হেয় পড়েত লাগল।
২ আর পেলষ্টীেয়রা েশৗল ও তঁার েছেলেদর িপছেন িপছেন তাড়া
কের তঁার েছেল েযানাথন, অবীনাদব ও মল্কীশূয়েক েমের
েফলল। ৩ তারপর েশৗেলর িবরুেদ্ধ আরও ভীষণভােব যুদ্ধ
চলেত লাগল। তীরন্দােজরা তােক েদখেত েপল। তীরন্দােজরা
কারেণ েশৗেলর ভীষণ ভয় উপিস্থত হল।

৪ েশৗল তখন তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিটেক বলেলন,
“েতামার তেলায়ার েবর কর এবং আমার েদেহ িবঁিধেয় দাও; তা
না হেল ঐ অিচ্ছন্নত্বক েলােকরা এেস আমােক অপমান করেব।”
িকন্তু তঁার অস্ত্র বহনকারী েলাকিট তা করেত রািজ হল না, কারণ
েস খুব ভয় েপেয়িছল। তখন েশৗল তঁার িনেজর তেলায়ার িনেয়
িনেজই তার উপের পড়েলন। ৫ েশৗল মারা েগেছন েদেখ তঁার
অস্ত্র বহনকারীও িনেজর তেলায়ােরর উপর পেড় মারা েগল।
৬ এভােব েশৗল, তঁার িতন েছেল এবং তঁার পিরবােরর েলােকরা
এক সেঙ্গ মারা েগেলন।

৭ েযসব ইস্রােয়লীয় েলাক েসই সময় উপত্যকায় িছল, তারা
যখন েদখল েয, েলােকরা পািলেয় েগেছ এবং েশৗল ও তঁার
েছেলরা মারা পেড়েছন তখন তারাও তােদর নগরগুেলা েছেড়
পািলেয় েগল, আর পেলষ্টীেয়রা এেস েসই সব নগের বাস করেত
লাগল।

৮ পেরর িদন পেলষ্টীেয়রা মৃত েলাকেদর সব িকছু লুট করেত
এেস েদখল িগলেবায় পবর্েতর উপের েশৗল ও তঁার েছেলেদর
মৃতেদহ পেড় আেছ। ৯ তখন তারা েশৗেলর মাথা েকেট িনল এবং
তঁার সাজ েপাশাক ও অস্ত্রশস্ত্র খুেল িনল। এই খবর তােদর সমস্ত
েদব েদবতা ও েলাকেদর কােছ েঘাষণা করবার জন্য তারা
পেলষ্টীয় েদেশর সব জায়গায় েসগুেলা পািঠেয় িদল। ১০ তারপর
তারা েশৗেলর অস্ত্রশস্ত্র তােদর েদবতােদর মিন্দের রাখল আর
তার মাথাটা দােগান েদবতার মিন্দের টািঙ্গেয় িদল।

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ৯:১৬ ২৯9 বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১০:১০
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১১ পেলষ্টীেয়রা েশৗেলর প্রিত যা কেরেছ যােবশ িগিলয়েদর
সমস্ত েলাক তা শুনেত েপল। ১২ তখন েসখানকার বীর ৈসেন্যরা
িগেয় েশৗল ও তঁার েছেলেদর মৃতেদহগুেলা যােবেশ িনেয় এল।
যােবেশর এলা গােছর তলায় তারা তঁােদর হাড়গুেলা কবর িদল
এবং সাত িদন উপবাস করল।

১৩ সদাপ্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়িছেলন বেল েশৗল মারা
েগেলন। িতিন সদাপ্রভুর কথা েমেন চেলন িন; এমন িক,
সদাপ্রভুর কাছ েথেক পরামশর্ না েচেয় িতিন এই রূেপ পরামশর্
িনেয়িছেলন েয ভুতিড়য়ার কােছ। ১৪ েসইজন্যই সদাপ্রভু তঁার
মৃতু্য ঘটােলন এবং রাজ্যটা িযশেয়র েছেল দায়ূেদর হােত তুেল
িদেলন।

দায়ূেদর রাজ্যািভেষক।

ইস্রােয়লীেয়রা সবাই িহেব্রােণ দায়ূেদর কােছ জেড়া
হেয় বলল, “েদখুন, আমরা আপনার হাড় ও মাংস।

২ এর আেগ যখন েশৗল রাজা িছেলন তখন যুেদ্ধর সময়
আপিনই ইস্রােয়লীয়েদর ৈসন্য পিরচালনা করেতন; আর
আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনােক বেলিছেলন েযন আপিনই
তঁার েলাকেদর, অথর্াৎ ইস্রােয়লীয়েদর েদখােশানা করেবন ও
তােদর েনতা হেবন।”

৩ এইভােব ইস্রােয়ল েদেশর সমস্ত প্রাচীেনরা িহেব্রােণ রাজার
কােছ এেলন। তখন দায়ূদ সদাপ্রভুেক সাক্ষী েরেখ তঁােদর সেঙ্গ
একটা চুিক্ত করেলন, আর শমূেয়েলর মধ্য িদেয় বলা সদাপ্রভুর
কথা অনুসাের তঁারা দায়ূদেক ইস্রােয়ল েদেশর উপর রাজা
িহসােব অিভেষক করেলন।

৪ পের দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা িযরূশােলেম, অথর্াৎ
িযবূেষ েগেলন। িযবূষীেয়রা েসখােন বাস করত। ৫ তারা দায়ূদেক
বলল, “তুিম এখােন ঢুকেত পারেব না।” তবুও দায়ূদ িসেয়ােনর
দগুর্টা অিধকার করেলন। েসটাই দায়ূদ শহর।

৬ দায়ূদ বেলিছেলন, “েয েলাক প্রথেম িযবূষীয়েদর আক্রমণ
করেব েসই হেব প্রধান েসনাপিত।” এেত সরূয়ার েছেল েযায়াব
প্রথেম আক্রমণ করেত েগেলন, আর েসইজন্য তঁােক প্রধান
েসনাপিত করা হল।

৭ এর পর দায়ূদ েসই দেুগর্ বাস করেত লাগেলন; েসইজন্য
েলােকরা তঁার নাম দায়ূদ শহর রাখল। ৮ িতিন িমেল্লার কােছ
শহর গেড় তুলেলন এবং েযায়াব শহেরর বাদবাকী অংশ
েমরামত করেলন। ৯ দায়ূদ িদেন িদেন আরও মহান হেয়
উঠেলন, কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ িছেলন।

দায়ূেদর বীরেদর ও তা ার সঙ্গী ইস্রােয়লীয়েদর িববরণ।

১০ সদাপ্রভুর প্রিতজ্ঞা অনুসাের দায়ূদ যােত েগাটা েদশটার
উপর তঁার অিধকার স্থাপন করেত পােরন েসইজন্য তঁার
শিক্তশালী েলাকেদর মেধ্য যঁারা প্রধান িছেলন তারা সমস্ত
ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ িমেল তঁার পক্ষ িনেয় তঁার রাজকীয়
ক্ষমতােক বািড়েয় তুলেলন। ১১ দায়ূেদর বীরেদর সংখ্যা এই;
যাশিবয়াম নােম হক্েমানীয়েদর একজন েছেল িছেলন, িত্রশ
জন বীর েযাদ্ধােদর দেলর প্রধান। িতিন বশর্া চািলেয় একই

সমেয় িতনেশা েলাকেক েমের েফেলিছেলন। ১২ তঁার পেরর জন
িছেলন ইলীয়াসর। ইিন িছেলন অেহাহীয় েদােদােরর েছেল। নাম
করা িতনজন বীেরর মেধ্য ইিন িছেলন একজন। ১৩ পেলষ্টীেয়রা
যখন যুেদ্ধর জন্য পস্ দম্মীেম জেড়া হেয়িছল তখন ইলীয়াসর
দায়ূেদর সেঙ্গ িছেলন। একটা জায়গায় যেব ভরা একটা েক্ষেত
ইস্রােয়লীয় ৈসেন্যরা পেলষ্টীয়েদর সামেন েথেক পািলেয় েগল।
১৪ তারা েসই েক্ষেতর মাঝখােন িগেয় দঁাড়ােলন। তঁারা েসই
েক্ষতটা রক্ষা করেলন এবং পেলষ্টীয়েদর েশষ কের িদেলন। েসই
িদন সদাপ্রভু তঁােদর রক্ষা করেলন ও মহাজয় দান করেলন।

১৫ িত্রশজন বীেরর মেধ্য িতনজন অদলু্লম গুহার কােছ েয
পাথরটা িছল েসখােন দায়ূেদর কােছ আসেলন। তখন
পেলষ্টীয়েদর ৈসন্যরা রফায়ীম উপত্যকায় ছাউিন েফেল িছল।
১৬ েসই সময় দায়ূদ দগুর্ম জায়গায় িছেলন আর পেলষ্টীয়
ৈসন্যদল িছল ৈবৎেলহেম। ১৭ এমন সময় দায়ূদ খুব িপপািসত
হেলন এবং বলেলন, “হায়! েক আমােক ৈবৎেলহেমর দরজার
কােছর কূেয়ার জল এেন পান করেত েদেব?” ১৮ এই কথা শুেন
েসই িতনজন বীর পেলষ্টীয় ৈসন্যদেলর িভতর িদেয় িগেয়
ৈবৎেলহেমর ফটেকর কােছর কুেয়াটা েথেক জল তুেল দায়ূেদর
কােছ িনেয় েগেলন। িকন্তু দায়ূদ তা পান করেত রািজ হেলন না;
তার বদেল িতিন েসই জল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েঢেল েফেল
িদেলন। ১৯ আর বলেলন, “েহ ঈশ্বর, আিম েয এই জল পান তা
দেূর থাক্। এই েলােকরা, যারা তােদর প্রােণর ঝঁুিক িনেয়
িগেয়িছল তােদর রক্ত িক আিম পান করেবা?” তঁারা তঁােদর
প্রােণর ঝঁুিক িনেয় েসই জল এেনিছল বেল দায়ূদ তা পান করেত
রািজ হেলন না। েসই িতনজন নাম করা বীর এই সব কাজ
কেরিছল।

২০ েযায়ােবর ভাই অবীশয় িছেলন েসই িতনজেনর মেধ্য
প্রধান। িতিন বশর্া চািলেয় িতনেশা েলাকেক েমের েফেলিছেলন
এবং িতিনও ঐ িতনজেনর মত নাম করা হেয় উেঠিছেলন।
২১ িতিন েসই িতনজেনর েচেয় আরও েবশী সম্মান েপেয়িছেলন
এবং তঁােদর েসনাপিত হেয়িছেলন, অথচ িতন জেনর সমান
িছেলন না।

২২ কব্েসলীয় িযেহায়াদার েছেল বনায় িছেলন একজন বীর
েযাদ্ধা। িতিনও বড় বড় কাজ কেরিছেলন। েমায়াবীয়
অরীেয়েলর দইু েছেলেক িতিন েমের েফেলিছেলন। এক তুষার
পড়া িদেন িতিন একটা গেতর্ র মেধ্য েনেম িগেয় একটা িসংহেক
েমের েফেলিছেলন। ২৩ আবার একজন পঁাচ হাত (সােড় সাত
ফুট) লম্বা িমশরীয়েক িতিন েমের েফেলিছেলন। েসই িমশরীেয়র
হােত িছল তঁাতীর তঁাত েবানার কােঠর মত একটা বশর্া, িকন্তু
তবুও িতিন লািঠ হােত তার িদেক এিগেয় িগেয়িছেলন। েসই
িমশরীেয়র হাত েথেক বশর্াটা েকেড় িনেয় িতিন েসই বশর্া িদেয়
তােক েমের েফেলিছেলন। ২৪ িযেহায়াদার েছেল বনায় এই সব
কাজ করেলন। িতিনও েসই িতনজন বীেরর মেধ্য নাম করা হেয়
উেঠিছেলন। ২৫ েসই িতনজেনর মেধ্য তঁােক ধরা না হেলও িতিন
িত্রশজেনর েথেক েবিশ সম্মানীয় িছেলন। দায়ূদ তঁার
েদহরক্ষীেদর ভার বনােয়র উপেরই িদেয়িছেলন।

২৬ েসই শিক্তশালী েলােকরা হেলন েযায়ােবর ভাই অসােহল,
ৈবৎেলহেমর েদােদার েছেল ইলহানন, ২৭ হেরারীয় শেম্মাৎ,
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পেলানীয় েহলস, ২৮ তেকােয়র ইেক্কেশর েছেল ঈরা,
অনােথােতর অবীেয়ষর, ২৯ হূশাতীয় িসব্বখয়, অেহাহীয় ঈলয়,
৩০ নেটাফাতীয় মহরয়, নেটাফাতীয় বানার েছেল েহলদ,
৩১ িবন্যামীন েগাষ্ঠীর িগিবয়ার রীবেয়র েছেল ইথয়,
িপিরয়ােথানীয় বনায়, ৩২ গােশর উপত্যকা েথেক হূরয়, অবর্তীয়
অবীেয়ল, ৩৩ বাহরূমীয় অসমাবৎ, শাল্েবানীয় ইলীয়হবঃ,
৩৪ িগেষাণীয় হােষেমর েছেলরা, হরারীয় শািগর েছেল েযানাথন,
৩৫ হরারীয় সাখেরর েছেল অহীয়াম, ঊেরর েছেল ইলীফাল,
৩৬ মেখরাতীয় েহফর, পেলানীয় অিহয়, ৩৭ কিমর্লীয় িহেষ্রা,
ইষ্বেয়র েছেল নারয়, ৩৮ নাথেনর ভাই েযােয়ল, হিগ্রর েছেল
িমভর, ৩৯ অেম্মানীয় েসলক, সরূয়ার েছেল েযায়ােবর অস্ত্র
বহনকারী েবেরাতীয় নহরয়, ৪০ িযত্রীয় ঈরা, িযত্রীয় গােরব,
৪১ িহত্তীয় ঊিরয়, অহলেয়র েছেল সাবদ, ৪২ রূেবণীয় শীষার
েছেল অদীনা িতিন িছেলন রূেবণীয়েদর েনতা এবং তঁার সেঙ্গ
িছল িত্রশজন েলাক, ৪৩ মাখার েছেল হানান, িমত্নীয় েযাশাফট,
৪৪ অষ্টেরাতীয় উিষয়, অেরােয়রীয় েহাথেমর দইু েছেল শাম ও
িযয়ীেয়ল, ৪৫ িশিম্রর েছেল িযিদেয়ল ও তঁার ভাই তীষীয় েযাহা,
৪৬ মহবীয় ইলীেয়ল, ইল্নােমর দইু েছেল িযরীবয় ও েযাশিবয়,
েমায়াবীয় িযৎমা, ৪৭ ইলীেয়ল, ওেবদ ও মেসাবায়ীয় যাসীেয়ল।

কীেশর েছেল েশৗেলর সামেন েথেক দায়ূদেক দরূ
করা হেল পর অেনক েলাক িসক্লেগ দায়ূেদর কােছ

এেসিছল। যুেদ্ধর সময় েয েযাদ্ধারা দায়ূদেক সাহায্য কেরিছল
এরা তােদর মেধ্য িছল। ২ এরা তীরন্দাজ িছল এবং বঁা হােত ও
ডান হােত তীর মারেত ও িফংগা িদেয় পাথর ছঁুড়েত পারত। এরা
িছল িবন্যামীন েগাষ্ঠীর েশৗেলর বংেশর েলাক। ৩ অহীেয়ষর
প্রধান িছেলন পের েযায়াশ, এরা িগিবয়াতীয় শমােয়র েছেল;
অস্মাবেতর েছেল িযষীেয়ল ও েপলট, বরাখা, অনােথাতীয়
েযহূ; ৪ িগিবেয়ানীয় িযশ্মিয়য়, ইিন েসই িত্রশজেনর মেধ্য
একজন েনতা ও িত্রশজেনর ওপের িনযুক্ত িছেলন; িযরিময়,
যহসীেয়ল, েযাহানন, গেদরাথীয় েযাষাবদ; ৫ ইিলয়ূষয়,
িযরীেমাৎ, বািলয়, শমিরয়, হরূফীয় শফিটয়; ৬ েকারহীয়েদর
মেধ্য ইলকানা, িযিশয়, অসেরল, েযােয়ষর, যাশিবয়াম;
৭ গেদারীয় িযেরাহেমর েছেল েযােয়লা ও সবিদয়।

৮ গাদীয়েদর িকছু েলাক িনেজেদর দল েছেড় মরু এলাকার
দেুগর্র মত জায়গায় দায়ূেদর কােছ এেসিছেলন। তঁারা িছেলন
যুেদ্ধর িশক্ষা পাওয়া শিক্তশালী েযাদ্ধা। তঁারা ঢাল ও বশর্ার
ব্যবহার জানেতন। তঁােদর মুখ িসংেহর মত ভয়ংকর িছল এবং
পাহাড়ী হিরেণর মত তঁারা েজাের েদৗড়ােত পারেতন। ৯ েসখােন
এষর তােদর েনতা িছেলন, িদ্বতীয় ওবিদয়, তৃতীয় ইলীয়াব,
১০ চতুথর্ িমশ্মন্না, পঞ্চম িযরিময়, ১১ ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ইলীেয়ল,
১২ অষ্টম েযাহানন, নবম ইল্সাবদ, ১৩ দশম িযরিময় ও একাদশ
মগ্বন্নয়।

১৪ এই গাদীেয়রা িছেলন ৈসন্যদেলর েসনাপিত। তঁােদর মেধ্য
িযিন সবেচেয় েছাট িতিন িছেলন একাই একেশা জেনর সমান
এবং িযিন সবেচেয় বড় িতিন িছেলন একাই হাজার জেনর
সমান। ১৫ েসই বছেরর প্রথম মােস যখন যদর্ন নদীর জল
িকনারা ছািপেয় িগেয়িছল তখন এঁরাই পার হেয় িগেয় নদীর পূবর্

ও পিশ্চম িদেকর উপত্যকায় বসবাসকারী প্রেত্যকেক তািড়েয়
িদেয়িছেলন।

১৬ এছাড়া িবন্যামীন েগাষ্ঠীর অন্য েলােকরা এবং িযহূদার িকছু
েলাক দায়ূেদর কােছ দগুর্ম জায়গায় এেসিছল। ১৭ দায়ূদ তােদর
সেঙ্গ েদখা করেত েবর হেয় এেস বলেলন, “আপনারা যিদ
শািন্তর মেনাভাব িনেয় আমােক সাহায্য করেত এেস থােকন তেব
আিম আপনােদর সেঙ্গ এক হেত প্রস্তুত আিছ, িকন্তু আিম েকান
অন্যায় না করেলও যিদ িবশ্বাসঘাতকতা কের শত্রুর হােত
আমােক তুেল েদবার জন্য এেস থােকন তেব আমােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর েযন তা েদেখন এবং আপনােদর িতরস্কার
করুন।”

১৮ িযিন পের িত্রশজেনর মেধ্য েনতা হেয়িছেলন েসই
অমাসেয়র উপর সদাপ্রভুর আত্মা এেলন। তখন িতিন বলেলন,
“েহ দায়ূদ, আমরা েতামারই। েহ িযশেয়র েছেল, আমরা
েতামারই পেক্ষ। মঙ্গল েহাক, েতামার মঙ্গল েহাক, মঙ্গল েহাক
তােদর, যারা আপনােক সাহায্য কের, কারণ েতামার ঈশ্বরই
েতামােক সাহায্য কেরন।” তখন দায়ূদ তঁােদর গ্রহণ কের তঁার
ৈসন্যদেলর উপর েসনাপিত করেলন।

১৯ দায়ূদ যখন পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ েশৗেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
এেসিছেলন তখন মনঃিশ েগাষ্ঠীর িকছু েলাক িনেজেদর দল
েছেড় দায়ূেদর কােছ িগেয়িছেলন। অবশ্য দায়ূদ ও তঁার েলােকরা
পেলষ্টীয়েদর সাহায্য কেরন িন, কারণ পেলষ্টীয় শাসনকতর্ ারা
িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা করবার পর দায়ূদেক িবদায় কের
িদেয়িছেলন। তঁারা বেলিছেলন, “িতিন যিদ আমােদর ত্যাগ কের
তঁার মিনব েশৗেলর সেঙ্গ িগেয় েযাগ েদন তেব আমােদর েবঁেচ
থাকা ঝঁুিকপূণর্ হেয় যােব।” ২০ দায়ূদ িসক্লেগ িফের যাবার সময়
মনঃিশ েগাষ্ঠীর েয েলােকরা দল েছেড় তঁার কােছ িগেয়িছেলন
তঁারা হেলন অদন, েযাষাবদ, িযদীেয়ল, মীখােয়ল, েযাষাবদ,
ইলীহূ ও িসল্লথয়। এঁরা িছেলন মনঃিশ েগাষ্ঠীর এক এক হাজার
ৈসেন্যর েসনাপিত। ২১ অন্যান্য আক্রমণকারী দলগুেলার িবরুেদ্ধ
এঁরা দায়ূদেক সাহায্য কেরিছেলন। এঁরা সবাই িছেলন শিক্তশালী
েযাদ্ধা িছেলন এবং ৈসন্যদেলর েসনাপিত হেলন। ২২ এইভােব
িদেনর পর িদন েলােকরা দায়ূদেক সাহায্য করেত আসেত
লাগল। েশেষ ঈশ্বেরর ৈসন্যদেলর মত তঁার একটা মস্ত বড়
ৈসন্যদল গেড় উঠল।

২৩ সদাপ্রভুর কথা অনুসাের যুদ্ধ কের েশৗেলর রাজ্য দায়ূেদর
হােত তুেল েদবার জন্য যারা অস্ত্রশস্ত্র িনেয় িহেব্রােণ দায়ূেদর
কােছ এেসিছল তােদর সংখ্যা এই,

২৪ যুেদ্ধর সােজ সিজ্জত ঢাল ও বশর্াধারী িযহূদা েগাষ্ঠীর ছয়
হাজার আটেশা জন।

২৫ িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর সাত হাজার একেশা শিক্তশালী েযাদ্ধা।
২৬ েলিব েগাষ্ঠীর চার হাজার ছয়েশা জন। ২৭ তঁােদর মেধ্য

িছেলন হােরােণর বংেশর েনতা িযেহায়াদা, যঁার সেঙ্গ িছল িতন
হাজার সাতেশা জন েলাক। ২৮ এছাড়া িছেলন সােদাক নােম
একজন শিক্তশালী যুবক েযাদ্ধা ও তঁার বংেশর বাইশজন
েসনাপিত।

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১১:২৮ ৩০১ বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১২:২৮
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২৯ েশৗেলর িনেজর েগাষ্ঠীর, অথর্াৎ িবন্যামীন েগাষ্ঠীর িতন
হাজার জন। িকন্তু এই েগাষ্ঠীর েবশীর ভাগ েলাক তখনও
েশৗেলর পিরবােরর পেক্ষ িছল।

৩০ ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর িবশ হাজার আটেশা শিক্তশালী েযাদ্ধা।
এরা িনেজর িনেজর বংেশ িবখ্যাত িছল।

৩১ মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক বংেশর আঠােরা হাজার েলাক। এই
েলাকেদর নাম কের বলা হেয়িছল েযন তারা এেস দায়ূদেক
রাজা কের।

৩২ ইষাখর েগাষ্ঠীর দইুেশা জন েনতা। তঁারা িছেলন বুিদ্ধমান
এবং বুঝেত পারেতন ইস্রােয়লীয়েদর কখন িক করা উিচত।
তঁােদর সেঙ্গ িছল তঁােদর অধীন িনেজেদর েগাষ্ঠীর েলােকরা।

৩৩ সবূলূন েগাষ্ঠীর পঞ্চাশ হাজার দক্ষ ৈসন্য। তারা সব রকম
অস্ত্রশস্ত্র িনেয় যুদ্ধ করেত পারত। তারা সম্পূণর্ িবশ্বস্তভােব
দায়ূদেক সাহায্য কেরিছল।

৩৪ নপ্তািল েগাষ্ঠীর এক হাজার েসনাপিত। তঁােদর সেঙ্গ িছল
ঢাল ও বশর্াধারী সঁাইিত্রশ হাজার েলাক।

৩৫ দান েগাষ্ঠীর আটাশ হাজার ছয়েশা দক্ষ ৈসন্য।
৩৬ আেশর েগাষ্ঠীর চিল্লশ হাজার দক্ষ ৈসন্য।
৩৭ সব রকম অস্ত্রশস্ত্র িনেয় যদর্ েনর পূবর্ িদক েথেক এেসিছল

এক লক্ষ কুিড় হাজার েলাক। এরা এেসিছল রূেবণ, গাদ ও
মনিশঃ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেদর মধ্য েথেক।

৩৮ এরা সকেলই িছল দক্ষ েযাদ্ধা। সমস্ত ইস্রােয়েলর উপর
দায়ূদেক রাজা করবার জন্য তারা পুেরাপুির মন িস্থর কের
িহেব্রােণ এেসিছল। দায়ূদেক রাজা করবার ব্যাপাের বাদবাকী
ইস্রােয়লীেয়রাও একমত হেয়িছল। ৩৯ এই েলােকরা িতন িদন
দায়ূেদর সেঙ্গ েথেক খাওয়া দাওয়া করল। তােদর আত্মীয়রাই
তােদর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কেরিছল। ৪০ এছাড়া ইষাখর,
সবূলূন ও নপ্তািল এলাকা েথেকও েলােকরা গাধা, উট, খচ্চর ও
বলেদর িপেঠ কের তােদর জন্য খাবার িনেয় এেসিছল। ইস্রােয়ল
েদেশর েলাকেদর মেন আনন্দ িছল বেল তারা প্রচুর পিরমােণ
ময়দা, ডুমুর ও িকশিমেশর তাল, আঙ্গরু রস, েতল এবং বলদ ও
েভড়া িনেয় এেসিছল।

িযরুশােলেম িনয়ম িসন্দকু িনেয় আসা।
পেলষ্টীয়েদর পরাজয়, ইত্যািদ।

পের দায়ূদ সহস্রপিতেদর ও শতপিতেদর সেঙ্গ
পরামশর্ করেলন। ২ তারপর িতিন ইস্রােয়লীয়েদর

েগাটা দলটােক বলেলন, “আপনারা যিদ ভাল মেন কেরন আর
এটাই যিদ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েথেক হেচ্ছ তেব আসুন,
আমরা ইস্রােয়েলর সমস্ত এলাকায় আমােদর বাদবাকী ভাইেদর
কােছ ও তােদর সেঙ্গ েয সব যাজক ও েলবীেয়রা তােদর নগের
আেছ তােদর কােছ খবর পািঠেয় িদই েযন তারা এেস আমােদর
কােছ একত্র হয়। ৩ আসুন, আমােদর ঈশ্বেরর সাক্ষ্য িসন্দকুিট
আমােদর কােছ িফিরেয় আিন; েশৗেলর রাজত্বকােল আমরা েতা
িসন্দকুিটর িদেক েকান মেনােযাগ িদইিন।” ৪ তখন েগাটা সমাজ
তা করেত রািজ হল, কারণ সব েলােকর কােছ েসটাই উিচত
বেল মেন হল।

৫ কােজই িকিরয়ৎ িযয়ারীম েথেক ঈশ্বেরর িসন্দকু িনেয়
আসবার জন্য দায়ূদ িমশেরর সীেহার নদী েথেক হমােতর সীমা
পযর্ন্ত সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর একত্র করেলন। ৬ িযহূদা েদেশর
বালা, অথর্াৎ িকিরয়ৎ িযয়ারীম েথেক ঈশ্বর সদাপ্রভুর িসন্দকুিট
িনেয় আসবার জন্য দায়ূদ ও তঁার সেঙ্গ সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা
েসখােন েগেলন। এই িসন্দকুিট সদাপ্রভুর নােম পিরিচত, কারণ
িতিন েসখােন করূবেদর মাঝখােন থােকন।

৭ েলােকরা অবীনাদেবর বাড়ী েথেক ঈশ্বেরর িসন্দকুিট েবর
কের একটা নতুন গািড়র উপের বিসেয় িনেয় চলল। উষঃ ও
অিহেয়া েসই গািড়টা চালািচ্ছল, ৮ আর দায়ূদ ও সমস্ত
ইস্রােয়লীেয়রা সদাপ্রভুর সামেন তঁােদর সমস্ত শিক্ত িদেয় গান
গাইিছেলন এবং সুরবাহার, বীণা, খঞ্জনী, করতাল ও তূরী
বাজািচ্ছেলন।

৯ তঁারা কীেদােনর খামােরর কােছ আসেল পর বলদ দেুটা
েহঁাচট েখল আর উষঃ িসন্দকুটা ধরবার জন্য হাত বাড়াল।
১০ এেত উেষর উপর সদাপ্রভু েক্রােধ জ্বেল উঠেলন। িসন্দেুক
হাত েদওয়ার দরুন িতিন তােক আঘাত করেলন। এেত েস
ঈশ্বেরর সামেনই েসখােন মারা েগল।

১১ উেষর উপর সদাপ্রভুর এই েক্রাধ েদেখ দায়ূদ অসন্তুষ্ট
হেলন। আর েসই জায়গাটার নাম েপরষ উষঃ [উষঃ আক্রমণ]
রাখেলন; আজও েসই নাম প্রচিলত আেছ।

১২ দায়ূদ েসই িদন ঈশ্বরেক খুব ভয় েপেলন। আর িতিন
বলেলন, “ঈশ্বেরর িসন্দকুিট তেব িক কের আমার কােছ আনা
যােব?” ১৩ িসন্দকুিট িতিন দায়ূদ শহের িনেজর কােছ িনেয়
েগেলন না, িতিন েসিট িনেয় গাতীয় ওেবদ ইেদােমর বাড়ীেত
রাখেলন। ১৪ ঈশ্বেরর িসন্দকুিট িতন মাস ওেবদ ইেদােমর
বাড়ীেত তার পিরবােরর কােছ থাকল; এেত সদাপ্রভু তার
পিরবারেক ও তার সব িকছুেক আশীবর্াদ করেলন।

পের েসােরর রাজা হীরম দায়ূেদর কােছ কেয়কজন
েলাক পাঠােলন, তােদর সেঙ্গ পাঠােলন দায়ূেদর জন্য

রাজবাড়ী ৈতরী করবার উেদ্দেশ্য তার কােছ এরস কাঠ,
রাজিমিস্ত্র ও ছুতার িমিস্ত্র। ২ তখন দায়ূদ বুঝেত পারেলন েয,
সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর উপর তঁার রাজপদ িস্থর কেরেছন এবং তঁার
েলাকেদর, অথর্াৎ ইস্রােয়লীয়েদর জন্য তঁার রােজ্যর অেনক
উন্নিত কেরেছন।

৩ দায়ূদ িযরূশােলেম আরও স্ত্রী গ্রহণ করেলন এবং তঁার
আরও েছেলেমেয়র জন্ম হল। ৪ িযরূশােলেম তঁার েয সব
সন্তােনর জন্ম হেয়িছল তােদর নাম হল শম্মূয়, েশাবব, নাথন,
শেলামন, ৫ িযভর, ইলীশূয়, ইেল্পলট, ৬ েনাগহ, েনফগ, যািফয়,
৭ ইলীশামা, বীিলয়াদা ও ইলীেফলট।

৮ পেলষ্টীেয়রা যখন শুনেত েপল েয, েগাটা ইস্রােয়েলর উপের
দায়ূদেক রাজপেদ অিভেষক করা হেয়েছ তখন তারা সমস্ত ৈসন্য
িনেয় তঁার েখঁােজ েবিরেয় এল; তা শুেন দায়ূদ তােদর িবরুেদ্ধ
েবর হেলন। ৯ পেলষ্টীেয়রা এেস রফায়ীম উপত্যকায় ছিড়েয়
পড়ল। ১০ তখন দায়ূদ ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক
পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করব? তুিম িক আমার হােত তােদর তুেল
েদেব?” উত্তের সদাপ্রভু বলেলন, “যাও, তােদর আিম েতামার
হােত তুেল েদব।”
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১১ তখন দায়ূদ ও তঁার েলােকরা বাল্ পরাসীেম িগেয় তােদর
হািরেয় িদেলন। দায়ূদ বলেলন, “ঈশ্বর জেলর বঁাধ ভাঙ্গার মত
আমার হাত িদেয় আমার শত্রুেদর েভেঙ্গ েফলেলন।” এইজন্যই
েসই জায়গার নাম বাল্ পরাসীম [ভাঙ্গা জায়গা] রাখা হল।
১২ পেলষ্টীেয়রা তােদর েদবমূিতর্ গুেলা েসখােন েফেল িগেয়িছল।
দায়ূেদর হুকুেম েলােকরা েসগুেলা আগুেন পুিড়েয় িদল।

১৩ পেলষ্টীেয়রা আবার এেস েসই উপত্যকায় ছিড়েয় পড়ল।
১৪ তখন দায়ূদ আবার ঈশ্বেরর কােছ িজজ্ঞাসা করেলন, আর
উত্তের ঈশ্বর তঁােক বলেলন, “েতামরা েসাজাসুিজ তােদর িদেক
েযেয়া না, বরং তােদর িপছন িদক েথেক বঁাকা গাছগুেলার
সামেন তােদর আক্রমণ কর। ১৫ বঁাকা গাছগুেলার মাথায় যখন
তুিম ৈসন্যদেলর চলবার মত শব্দ শুনেব তখনই তুিম যুেদ্ধর জন্য
েবিরেয় পড়েব, এর মােন হল, পেলষ্টীয় ৈসন্যেদর আঘাত
করবার জন্য ঈশ্বর েতামার আেগ আেগ েগেছন।” ১৬ ঈশ্বেরর
আেদশ মতই দায়ূদ কাজ করেলন; তারা িগিবেয়ান েথেক েগষর
পযর্ন্ত সমস্ত পেথ পেলষ্টীয় ৈসন্যেদরেক আঘাত করল।

১৭ এইভােব দায়ূেদর সুনাম সব েদেশ ছিড়েয় পড়ল, আর
সদাপ্রভু সব জািতর মেধ্য তঁার সম্বেন্ধ একটা ভেয়র ভাব
জািগেয় িদেলন।

দায়ূদ শহের িনেজর জন্য ঘর বাড়ী ৈতরী করবার পর
দায়ূদ ঈশ্বেরর িসন্দেুকর জন্য একটা জায়গা প্রস্তুত

কের েসখােন একটা তঁাবু খাটােলন। ২ তারপর িতিন বলেলন,
“ঈশ্বেরর িসন্দকু েলবীেয়রা ছাড়া আর েকউ বহন করেত পারেব
না, কারণ সদাপ্রভুর িসন্দকু বহন করবার জন্য এবং িচরকাল
তঁার েসবা করবার জন্য সদাপ্রভু তােদরই মেনানীত কেরেছন।”

৩ সদাপ্রভুর িসন্দেুকর জন্য দায়ূদ েয জায়গা প্রস্তুত
কেরিছেলন েসখােন িসন্দকুিট আনবার জন্য িতিন সমস্ত
ইস্রােয়লীয়েদর িযরূশােলেম জেড়া করেলন। ৪ িতিন হােরােণর
বংেশর েয েলাকেদর ও েয েলবীয়েদর েডেক জেড়া করেলন
তঁারা হেলন, ৫ কহােতর বংেশর েলাকেদর মধ্য েথেক েনতা
ঊরীেয়ল এবং তঁার ভাইেয়রা একেশা কুিড় জন; ৬ মরািরর
বংেশর েলাকেদর মধ্য েথেক েনতা অসায় এবং তঁার ভাইেয়রা
দইুেশা কুিড় জন; ৭ েগেশর্ােনর বংেশর েলাকেদর মধ্য েথেক
েনতা েযােয়ল এবং তঁার ভাইেয়রা একেশা িত্রশ জন;
৮ ইলীষাফেণর বংেশর েলাকেদর মধ্য েথেক েনতা শমিয়য় এবং
তঁার ভাইেয়রা দইুেশা জন; ৯ িহেব্রােণর বংেশর েলাকেদর মধ্য
েথেক েনতা ইলীেয়ল এবং তঁার ভাইেয়রা আিশ জন;
১০ উষীেয়েলর বংেশর েলাকেদর মধ্য েথেক েনতা অম্মীনাদব
এবং তঁার ভাইেয়রা একেশা বােরা জন।

১১ তারপর দায়ূদ পুেরািহত সােদাক ও অিবয়াথরেক এবং
েলবীয় ঊরীেয়ল, অসায়, েযােয়ল, শমিয়য়, ইলীেয়ল ও
অম্মীনাদবেক েডেক পাঠােলন। ১২ িতিন তঁােদর বলেলন,
“আপনারা হেলন েলিব েগাষ্ঠীর িবিভন্ন বংেশর েনতা; আপনারা
ও আপনােদর সঙ্গী েলবীেয়রা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য িনেজেদর
আলাদা কর, যােত েয জায়গা আিম প্রস্তুত কের েরেখিছ েসই
জায়গায় আপনারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িসন্দকুিট এেন
রাখেত পােরন। ১৩ প্রথমবার আপনারা েসিট আেনন িন বেল
আমােদর উপর আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েক্রােধ জ্বেল

উেঠিছেলন। তঁার আেদশ অনুসাের িকভােব েসিট আনেত হেব
আমরা তঁার কােছ তা জানেত চাই িন।”

১৪ এেত যাজেকরা ও েলবীেয়রা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য িনেজেদর
পিবত্র কের িনেলন যােত তঁারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
িসন্দকুিট িনেয় আসেত পােরন। ১৫ সদাপ্রভুর িনেদর্শ মত েমািশর
আেদশ অনুসাের েলবীেয়রা ঈশ্বেরর িসন্দকুিট বহন করবার
ডাণ্ডা কঁােধর উপর িনেয় েসিট িনেয় আসেলন।

১৬ দায়ূদ েলবীয়েদর েনতােদর বলেলন েয, “তারা েযন
বাদ্যযন্ত্র, অথর্াৎ বীণা, সুরবাহার ও করতাল বািজেয় আনেন্দর
গান গাইবার জন্য তঁােদর গায়ক ভাইেদর িনযুক্ত কেরন।”
১৭ কােজই েলবীেয়রা েযােয়েলর েছেল েহমনেক ও তঁার বংেশর
েলাকেদর মধ্য েথেক েবিরিখেয়র েছেল আসফেক এবং তঁােদর
েগাষ্ঠী ভাই মরারীয়েদর মধ্য েথেক কূশায়ার েছেল এথনেক
িনযুক্ত করেলন। ১৮ তঁােদর সেঙ্গ িনযুক্ত করা হল তঁােদর বংেশর
িদ্বতীয় েশ্রণীর আত্মীয়েদর। তারা হল সখিরয়, েবন, যাসীেয়ল,
শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন, ইলীয়াব, বনায়, মােসয়, মিত্তিথয়,
ইলীফেলহূ, িমক্েনয় এবং ওেবদ ইেদাম ও িযয়ীেয়ল নােম
দরজার দইুজন পাহারাদার।

১৯ উঁচু সুের িপতেলর করতাল বাজাবার জন্য িনযুক্ত করা
হেলা গায়ক েহমন, আসফ ও এথেনর উপর। ২০ বীণা বাজাবার
ভার পড়ল সখিরয়, অসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন,
ইলীয়াব, মােসয় ও বনােয়র উপর। ২১ নীচু সুের সুরবাহার
বাজাবার ভার পড়ল মিত্তিথয়, ইলীফেলহূ, িমক্েনয়, ওেবদ
ইেদাম, িযয়ীেয়ল ও অসিসেয়র উপর। ২২ গান পিরচালনার ভার
পড়ল েলবীয় েনতা কনিনেয়র উপর। িতিন গােনর ওস্তাদ িছেলন
বেল তঁার উপর গান েশখােনার জন্য দািয়ত্ব পেড়িছল।

২৩ িসন্দকুিট পাহারাদার িছেলন েবিরিখয়, ইলকানা।
২৪ ঈশ্বেরর িসন্দেুকর সামেন তূরী বাজাবার ভার পড়ল যাজক
শবিনয়, িযেহাশাফট, নথেনল, অমাসয়, সখিরয়, বনায় ও
ইলীেয়ষেরর উপর এবং ওেবদ ইেদাম ও িযিহয় িসন্দেুকর
পাহারাদার িছেলন।

২৫ এর পের দায়ূদ, ইস্রােয়েলর প্রাচীেনরা আর ৈসন্যদেলর
হাজার ৈসেন্যর েসনাপিতরা আনন্দ করেত করেত ওেবদ
ইেদােমর বাড়ী েথেক সদাপ্রভুর েসই ব্যবস্থা িসন্দকুিট আনবার
জন্য েগেলন। ২৬ েয েলবীেয়রা সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট বেয়
আনিছল ঈশ্বর তােদর পিরচালনা কেরিছেলন বেল তারা সাতটা
বলদ ও সাতটা েভড়া উৎসগর্ করল। ২৭ িসন্দকু বহনকারী
েলবীেয়রা, গায়েকরা এবং গােনর দেলর পিরচালক কনিনয়
মসীনার পাতলা কাপেড়র েপাশাক পেরিছল। দায়ূদও মসীনার
পাতলা কাপেড়র েপাশাক এবং মসীনার এেফাদ পেরিছেলন।
২৮ এইভােব সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা িচৎকার করেত করেত এবং
িশঙ্গা, তূরী, করতাল, বীণা ও সুরবাহার বাজােত বাজােত
সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট িযরূশােলেম িনেয় আসল।

২৯ সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট দায়ূদ শহের ঢুকবার সময়
েশৗেলর েমেয় মীখল জানলা িদেয় তা েদখেলন। রাজা দায়ূদেক
নাচেত ও আনন্দ করেত েদেখ িতিন মেন মেন দায়ূদেক তুচ্ছ
করেলন।
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১৬ ঈশ্বেরর িসন্দেুকর জন্য দায়ূদ েয তঁাবু খািটেয়িছেলন
েলােকরা িসন্দকুিট এেন তার িভতের রাখল। এর পর

ঈশ্বেরর সামেন েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ করা হল।
২ েসই সব উৎসেগর্র অনুষ্ঠান করা েশষ হেয় েগেল পর দায়ূদ
সদাপ্রভুর নােম েলাকেদর আশীবর্াদ করেলন। ৩ তারপর িতিন
ইস্রােয়লীয় প্রেত্যক স্ত্রীেলাক ও পুরুষেক একটা কের রুিট, এক
খণ্ড মাংস ও এক িকশিমেশর িপেঠ িদেলন।

৪ সদাপ্রভুর িসন্দেুকর সামেন েসবা কােজর জন্য দায়ূদ
কেয়কজন েলবীয়েক িনযুক্ত করেলন যােত তারা প্রাথর্না করেত,
ধন্যবাদ িদেত এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব করেত
পাের। ৫ এই েলাকেদর েনতা িছেলন আসফ, িদ্বতীয় িছেলন
সখিরয়, তারপের িছেলন িযয়ীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল,
মিত্তিথয়, ইলীয়াব, বনায়, ওেবদ ইেদাম ও িযয়ীেয়ল। এঁরা
বাজােতন বীণা ও সুরবাহার আর আসফ বাজােতন করতাল;
৬ যাজক বনায় আর যহসীেয়ল ঈশ্বেরর েসই ব্যবস্থা িসন্দেুকর
সামেন িনয়িমত ভােব তূরী বাজােতন।

৭ েসই িদন দায়ূদ প্রথেম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য ধন্যবােদর এই
গান গাইবার ভার আসফ ও তঁার ভাইেদর উপর িদেলন:

ঈশ্বেরর প্রশংসার জন্য গান।

৮ "সদাপ্রভুেক ধন্যবাদ দাও, তঁার গুেণর কথা েঘাষণা কর;
তঁার কােজর কথা অন্যান্য জািতেদর জানাও।

৯ তঁার উেদ্দেশ্য গান গাও, তঁার প্রশংসা গান কর; তঁার সব
আশ্চযর্্য কােজর কথা বল।

১০ তঁার পিবত্রতার েগৗরব কর; যারা সদাপ্রভুেক গভীরভােব
জানেত আগ্রহী তােদর অন্তর আনিন্দত েহাক।

১১ সদাপ্রভু ও তঁার শিক্তেক বুঝেত েচষ্টা কর; সব সময় তঁার
উপিস্থিতেত থাকেত আগ্রহী হও।

১২ তঁার আশ্চযর্্য কাজগুেলার কথা মেন েরেখা; তঁার আশ্চযর্্য
কাজ ও মুখিনগর্ত আেদশ সব। ১৩ েহ তঁার দাস ইস্রােয়েলর
বংশধেররা, তঁার মেনানীত যােকােবর েলােকরা।

১৪ িতিনই আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু; েগাটা দিুনয়া তঁারই শাসেন
চলেছ।

১৫ েয বােক্যর িনেদর্শ িতিন িদেয়িছেলন হাজার হাজার বংেশর
জন্য, তঁার েসই ব্যবস্থার কথা িচরকাল মেন েরেখা।

১৬ েসই িনয়ম িতিন অব্রাহােমর জন্য স্থাপন কেরিছেলন আর
ইস্হােকর কােছ শপথ কেরিছেলন।

১৭ িতিন তা যােকােবর জন্য িবিধ িহসােব আর ইস্রােয়েলর
কােছ অনন্তকালীন িনয়ম িহসােব েঘাষণা কেরিছেলন।

১৮ িতিন বেলিছেলন, “আিম েতামােক কনান েদশ েদব, েসটাই
হেব েতামার পাওনা সম্পিত্ত।”

১৯ েসখােন েতামরা সংখ্যায় েবিশ িছেল না, অল্প িছেল এবং
েসখােন িবেদশী িছেল।

২০ তারা এক জািত েথেক অন্য জািতর কােছ, এক রাজ্য
েথেক অন্য েলাকেদর কােছ েবড়াত।

২১ তখন িতিন কাউেক তােদর অত্যাচার করেত িদেতন না।
তােদর জন্য িতিন রাজােদর শািস্ত িদেতন,

২২ বলেতন, “আমার অিভিষক্ত েলাকেদর েছঁােব না; আমার
ভাববাদীেদর েকােনা ক্ষিত করেব না।”

২৩ পৃিথবীর সব েলাক, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান গাও; তঁার
েদওয়া উদ্ধােরর কথা িদেনর পর িদন েঘাষণা কর।

২৪ িবিভন্ন জািতর মেধ্য তঁার মিহমা েঘাষণা কর; সমস্ত
েলােকর মেধ্য তঁার সব আশ্চযর্্য কােজর কথা েঘাষণা কর।

২৫ সদাপ্রভুই মহান এবং সবার উপের প্রশংসার েযাগ্য; সব
েদব েদবতার েচেয় িতিন েবশী ভয়াহর্ ।

২৬ িবিভন্ন জািতর েদব েদবতারা অসার মাত্র, িকন্তু সদাপ্রভু
আকাশমন্ডেলর সৃিষ্টকতর্ া।

২৭ তঁােকই িঘের রেয়েছ েগৗরব ও মিহমা; তঁার বাসস্থােন
রেয়েছ শিক্ত ও আনন্দ।

২৮ েহ িবিভন্ন জািতর সমস্ত েগাষ্ঠী, স্বীকার কর সমস্ত েগৗরব ও
শিক্ত সদাপ্রভুরই।

২৯ তঁার নােমর েগৗরব বনর্না কর; ৈনেবদ্য িনেয় তঁার সামেন
এস। পিবত্রতার ঐশ্বেযর্্য সদা প্রভুর আরাধনা কর।

৩০ পৃিথবীর সমস্ত েলাক, েতামরা তঁার সামেন েকঁেপ ওেঠা।
পৃিথবী অটলভােব স্থািপত হল, তা কখনও নড়েব না।

৩১ আকাশমন্ডল আনন্দ করুক, পৃিথবী খুশী েহাক; িবিভন্ন
জািতর মেধ্য তারা েঘাষণা করুক, “সদাপ্রভুই রাজত্ব কেরন।”

৩২ সাগর ও তার মেধ্যকার সব িকছু গজর্ন করুক; মাঠ ও তার
মেধ্যকার সব িকছু আনিন্দত েহাক।

৩৩ তাহেল বেনর গাছপালাও সদাপ্রভুর সামেন আনেন্দ গান
করেব, কারণ িতিন পৃিথবীর িবচার করেত আসেছন।

৩৪ েতামরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, কারণ িতিন মঙ্গলময়; তঁার
অটল ভালবাসা অনন্তকাল স্থায়ী।

৩৫ েতামরা বল, “েহ আমােদর উদ্ধারকতর্ া ঈশ্বর, আমােদর
উদ্ধার কর; অন্যান্য জািতেদর মধ্য েথেক তুিম আমােদর এক
জায়গায় িনেয় এেস আমােদর রক্ষা কর, যােত আমরা েতামার
পিবত্রতা নােমর স্তব কির, জয়ধ্বিন সহকাের েতামার প্রশংসা
কির।”

৩৬ আিদ েথেক অনন্তকাল পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েগৗরব েহাক।” এর পর সব েলােকরা বলল, “আেমন” এবং
সদাপ্রভুর প্রসংসা করেলা।

৩৭ প্রিতিদেনর প্রেয়াজন অনুসাের িনয়িমত েসবা কােজর জন্য
দায়ূদ সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দেুকর কােছ আসফ ও তঁার ভাইেদর
রাখেলন। ৩৮ তােদর সাহায্য করবার জন্য িতিন ওেবদ ইেদাম ও
তঁার আটষিট্ট জন েলাকেকও রাখেলন। িযদথূূেনর েছেল ওেবদ
ইেদাম ও েহাষা িছেলন দরজার পাহারাদার।

৩৯ দায়ূদ িগিবেয়ােনর উপাসনার উঁচু স্থােন সদাপ্রভুর আবাস
তঁাবুর সামেন যাজক সােদাক ও তঁার সঙ্গী যাজকেদর রাখেলন।
৪০ এর উেদ্দশ্য িছল সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর েয ব্যবস্থার আেদশ
িদেয়িছেলন তােত যা যা েলখা িছল েসই অনুসাের েযন তঁারা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েবদীর উপর প্রিতিদন সকােল ও িবকােল
িনয়িমতভােব েহামবিলর অনুষ্ঠান করেত পােরন। ৪১ তঁােদর
সেঙ্গ িছেলন েহমন ও িযদথূূন আর বাদবাকী েলাক, যােদর নাম
উেল্লখ কের েবেছ েনওয়া হেয়িছল যােত তারা সদাপ্রভুর
অনন্তকাল স্থায়ী অটল ভালবাসার জন্য তঁােক ধন্যবাদ িদেত

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৬:২ ৩০৪ বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৬:৪১
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পাের। ৪২ ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য গান করবার সমেয় তূরী, করতাল ও
অন্যান্য বাজনা বাজাবার জন্য েহমন ও িযদথূূেনর উপর ভার
েদওয়া হল। িযদথূূেনর েছেলরা েলাকেদর দরজার পাহারাদার
হল।

৪৩ এর পর সব েলাক েয যার বাড়ীর িদেক রওনা হল এবং
দায়ূদ তঁার পিরবােরর েলাকেদর আশীবর্াদ করবার জন্য বাড়ীেত
িফের েগেলন।

ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞার জন্য দায়ূেদর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

িনেজর বািড়েত বাস করবার সময় একিদন দায়ূদ
ভাববাদী নাথনেক বলেলন, “আিম এখন এরস

কােঠর ঘের বাস করিছ িকন্তু সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট রেয়েছ
একটা তঁাবুর মেধ্য।”

২ উত্তের নাথন দায়ূদেক বলেলন, “আপনার মেন যা আেছ
আপিন তাই করুন; কারণ ঈশ্বর আপনার সেঙ্গ আেছন।”

৩ েসই রােত ঈশ্বেরর বাক্য নাথেনর কােছ উপিস্থত হেলা; িতিন
বলেলন, ৪ “তুিম িগেয় আমার দাস দায়ূদেক বল েয, সদাপ্রভু
বলেছন, ‘আমার থাকবার ঘর তুিম ৈতরী করেব না। ৫ িমশর
েদশ েথেক ইস্রােয়লীয়েদর েবর কের আনবার িদন েথেক আজ
পযর্ন্ত আিম েকােনা ঘের বাস কিরিন। এক তঁাবু েথেক অন্য
তঁাবুেত, এক বাসস্থান েথেক অন্য বাসস্থােন িগেয়িছ। ৬ েয সব
েনতােদর উপর আিম আমার েলাকেদর পালন করবার ভার
িদেয়িছলাম, িবিভন্ন জায়গায় ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ ঘুের েবড়াবার
সময় আিম েসই েনতােদর িক েকােনা সময় বেলিছ েয, তারা
েকন আমার জন্য এরস কােঠর ঘর ৈতরী কের িন?’

৭ “এখন তুিম আমার দাস দায়ূদেক বল েয, বািহনীগেণর
সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, ‘আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর
শাসনকতর্ া হবার জন্য আিমই েতামােক পশু চরাবার মাঠ েথেক,
েভড়ার পােলর িপছন েথেক িনেয় এেসিছ। ৮ তুিম েয সব
জায়গায় িগেয়ছ আিমও েসখােন েতামার সেঙ্গ িগেয়িছ এবং
েতামার সামেন েথেক েতামার সমস্ত শত্রুেদর েশষ কের িদেয়িছ।
আিম েতামার নাম পৃিথবীর মহান েলাকেদর নােমর মত িবখ্যাত
করব। ৯ আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর জন্য আিম একটা জায়গা
িঠক কের েসখােনই গােছর মত তােদর লািগেয় েদব যােত তারা
িনেজেদর জায়গায় শািন্তেত বাস করেত পাের ১০ এবং আমার
েলাক ইস্রােয়লীয়েদর উপর শাসনকতর্ া িনযুক্ত করবার পর েথেক
দষু্ট েলােকরা তােদর উপর েয অত্যাচার কের আসেছ তারা েযন
আর তা করেত না পাের। আিম েতামার সব শত্রুেদরও দমন
করব। আিম আরও বলিছ েয, আিম সদাপ্রভু েতামার বংশেক
গেড় তুলব। ১১ েতামার আয়ু েশষ হেল পর যখন তুিম েতামার
পূবর্পুরুষেদর কােছ চেল যােব তখন আিম েতামার জায়গায়
েতামার বংেশর একজনেক, েতামার িনেজর বংশধরেদরেক
বসাব এবং তার রাজ্য িস্থর রাখব। ১২ েতামার েসই েছেলই
আমার জন্য একটা ঘর ৈতরী করেব, আর তার িসংহাসন আিম
িচরকাল স্থায়ী করব। ১৩ আিম তার বাবা আর েস হেব আমার
েছেল। আমার ভালবাসা আিম কখনও তার উপর েথেক তুেল
েনব না, েযমন কের আিম তুেল িনেয়িছলাম েতামার আেগ েয

িছল তার উপর েথেক। ১৪ আমার ঘেরর ও আমার রােজ্যর
উপের আিম তােক িচরকাল িস্থর রাখব এবং তার িসংহাসন
িচরস্থায়ী হেব’।”

১৫ এই দশর্েনর সমস্ত কথা নাথন দায়ূদেক বলেলন। ১৬ এই
সব কথা শুেন রাজা দায়ূদ তঁাবুর িভতের েগেলন এবং সদাপ্রভুর
সামেন বেস বলেলন, “েহ ঈশ্বর সদাপ্রভু, আিমই বা িক, আর
আমার বংশই বা িক েয, তুিম আমােক এত দরূ পযর্ন্ত িনেয়
এেসছ? ১৭ আর েহ ঈশ্বর, এটাও েতামার েচােখ যেথষ্ট হয়িন;
এর সেঙ্গ েতামার দােসর বংেশর ভিবষ্যেতর কথাও তুিম বেলছ।
েহ ঈশ্বর সদাপ্রভু, আিম েযন একজন মহান েলাক েসই েচােখই
তুিম আমােক েদেখছ।

১৮ েতামার দােসর প্রিত েয সম্মান েদখােল তােত আিম েতামার
কােছ আর েবশী িক বলেত পাির? তুিম েতা েতামার দাসেক
জান। ১৯ েহ সদাপ্রভু, েতামার দােসর জন্য েতামার ইচ্ছা
অনুসাের এই মহৎ কাজ তুিম কেরছ আর েতামার দাসেক তা
জািনেয়ছ।

২০ েহ সদাপ্রভু, েতামার মত আর েকউ েনই এবং তুিম ছাড়া
েকােনা ঈশ্বর েনই; আমরা িনেজর কােনই এই কথা শুেনিছ।
২১ েতামার ইস্রােয়ল জািতর মত পৃিথবীেত আর েকােনা জািত
েনই, যােক তুিম েতামার িনেজর েলাক করবার জন্য মুক্ত কেরছ।
তুিম তােদর িমশর েদশ েথেক মুক্ত কের তােদর সামেন েথেক
অন্যান্য জািতেদর দরূ কের িদেয়ছ। েতামার িনেজর েগৗরব
প্রকােশর জন্য মহৎ ও ভয়ংকর কােজর মধ্য িদেয় তুিম তা
কেরছ। ২২ েতামার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর তুিম িনেজর উেদ্দেশ্য
িচরকাল েতামার িনেজর েলাক কেরছ, আর তুিম, েহ সদাপ্রভু,
তুিম তােদর ঈশ্বর হেয়ছ।

২৩ এখন েহ সদাপ্রভু, আমার ও আমার বংেশর িবষেয় তুিম েয
প্রিতজ্ঞা কেরছ তা িচরকাল রক্ষা কর। েতামার প্রিতজ্ঞা
অনুসােরই তা কর। ২৪ এেত আমার বংশ স্থায়ী হেব এবং
িচরকাল েতামার েগৗরব হেব। তখন েলােক বলেব, ‘সবর্ক্ষমতার
অিধকারী সদাপ্রভুই ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর, সিত্যই
ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর’! আর েতামার দাস দায়ূেদর বংশ েতামার
সামেন িস্থর থাকেব। ২৫ েহ আমার ঈশ্বর, তুিমই আমার কােছ
এই িবষয় প্রকাশ কের বেলছ েয, তুিম আমার মধ্য িদেয় একটা
বংশ গেড় তুলেব। তাই েতামার কােছ এই প্রাথর্না করেত আমার
মেন সাহস হেয়েছ। ২৬ েহ সদাপ্রভু, তুিমই ঈশ্বর। এই মঙ্গেলর
প্রিতজ্ঞা তুিমই েতামার দােসর কােছ কেরছ। ২৭ আমার বংশেক
তুিম সন্তুষ্ট হেয় আশীবর্াদ কেরছ যােত এই বংশ িচরকাল েতামার
সামেন থােক; কারণ, েহ সদাপ্রভু তুিমই আশীবর্াদ কেরছ এবং
তাই তা িচরকােলর জন্য আশীবর্াদযুক্ত।”

নানাজাতীয় েলাকেদর ওপর দায়ূেদর জয়লাভ।

পের দায়ূদ পেলষ্টীয়েদর আঘাত কের তােদর িনেজর
অধীেন আনেলন। িতিন পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক গাৎ

ও তার আেশপােশর গ্রামগুেলা দখল কের িনেলন। ২ আর িতিন
েমায়াবীয়েদরও আঘাত করেলন। তােত েমায়াবীয়রা দায়ূেদর
দাস হল এবং উপেঢৗকন িদেত লাগেলা।

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৬:৪২ ৩০৫ বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৮:২
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৩ পের েসাবার রাজা হদেরষর যখন ইউেফ্রিটস নদী বরাবর
তঁার জায়গাগুেলােত আবার তঁার কতৃর্ ত্ব স্থাপন করেত েগেলন
তখন দায়ূদ তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত হমাৎ পযর্ন্ত েগেলন। ৪ দায়ূদ
তঁার এক হাজার রথ, সাত হাজার অশ্বােরাহী এবং কুিড় হাজার
পদািতক ৈসন্য আটক করেলন। তােদর একেশাটা রেথর েঘাড়া
েরেখ িতিন বাকী সব েঘাড়ার পােয়র িশরা েকেট িদেলন।

৫ দেম্মশেকর অরামীেয়রা যখন েসাবার রাজা হদেরষরেক
সাহায্য করেত আসল তখন দায়ূদ তােদর বাইশ হাজার েলাকেক
েমের েফলেলন। ৬ দায়ূদ অরাম রােজ্যর দেম্মশেক ৈসন্যদল
রাখেলন। তােত অরামীেয়রা তঁার দাস হেলা এবং তঁােক কর্
িদল। এইভােব দায়ূদ েয েকােনা জায়গায় েযেতন সদাপ্রভু
েসখােন তঁােক জয়ী করেতন।

৭ হদেরষেরর েলাকেদর েসানার ঢালগুেলা দায়ূদ িযরূশােলেম
িনেয় আসেলন। ৮ িটভৎ ও কূন নােম হদেরষেরর দেুটা শহর
েথেক দায়ূদ প্রচুর পিরমােণ িপতলও িনেয় আসেলন। এই িপতল
িদেয় শেলামন েসই িবরাট পাত্র, থাম ও িপতেলর অন্যান্য
িজিনস ৈতরী কেরিছেলন।

৯ হমােতর রাজা তয়ূ শুনেত েপেলন েয, দায়ূদ েসাবার রাজা
হদেরষেরর েগাটা ৈসন্যদলেক হািরেয় িদেয়েছন। ১০ দায়ূদ
হদেরষেরর সেঙ্গ যুেদ্ধ জয়ী হেয়েছন বেল তঁােক শুেভচ্ছা ও
অিভনন্দন জানাবার জন্য তিয় তঁার েছেল হেদারামেক রাজা
দায়ূেদর কােছ পািঠেয় িদেলন। এই হদেরষেরর সেঙ্গ তয়ূর
অেনকবার যুদ্ধ হেয়িছল। হেদারাম দায়ূেদর জন্য সেঙ্গ কের
েসানা, রূপা ও িপতেলর নানা রকম িজিনস িনেয় এেসিছেলন।
১১ এর আেগ রাজা দায়ূদ ইেদামীয়, েমায়াবীয়, অেম্মানীয়,
পেলষ্টীয় এবং অমােলকীয়েদর কাছ েথেক েসানা ও রূপা িনেয়
এেস েযমন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা কের েরেখিছেলন
েতমিন এগুেলা িনেয়ও িতিন তাই করেলন।

১২ সরূয়ার েছেল অবীশয় লবণ উপত্যকায় আঠােরা হাজার
ইেদামীয়েক েমের েফলেলন। ১৩ িতিন ইেদােমর কেয়ক জায়গায়
ৈসন্যদল রাখেলন আর তােত সমস্ত ইেদামীেয়রা দায়ূেদর অধীন
হল। দায়ূদ েয েকােনা জায়গায় েযেতন সদাপ্রভু েসখােনই তঁােক
জয়ী করেতন।

১৪ দায়ূদ সমস্ত ইস্রােয়ল েদেশর উপর রাজত্ব করেত লাগেলন।
তঁার েলাকেদর িতিন ন্যায়ভােব িবচার ও শাসন করেতন।
১৫ সরূয়ার েছেল েযায়াব িছেলন তঁার প্রধান েসনাপিত আর
অহীলূেদর েছেল িযেহাশাফট তঁার রাজেত্বর সব ইিতহাস িলেখ
রাখেতন। ১৬ অহীটূেবর েছেল সােদাক ও অিবয়াথেরর েছেল
অবীেমলক িছেলন যাজক আর শব্শ িছেলন রাজার েলখক।
১৭ িযেহায়াদার েছেল বনায় কেরথীয় ও পেলথীয়েদর প্রধান,
আর দায়ূেদর েছেলরা রাজার প্রধান প্রধান পেদ িনযুক্ত িছেলন।

পের অেম্মানীয় রাজা নাহশ মারা েগেল পর তঁার
েছেল হানূন তঁার জায়গায় রাজা হেলন। ২ দায়ূদ

বলেলন, “হানূেনর বাবা নাহশ আমার প্রিত িবশ্বস্ত িছেলন বেল
আিমও হানূেনর প্রিত িবশ্বস্ত থাকব।” েসইজন্য তঁার বাবার
মৃতু্যেত তঁােক সান্ত্বনা েদবার জন্য িতিন কেয়কজন েলাক
পািঠেয় িদেলন। দায়ূেদর েলােকরা হানূনেক সান্ত্বনা েদবার জন্য
অেম্মানীয়েদর েদেশ েগল। ৩ িকন্তু অেম্মানীয় েনতারা হানূনেক

বলেলন, “আপিন িক মেন কেরন েয, দায়ূদ আপনার বাবার
প্রিত সম্মান েদখাবার জন্য আপনােক সান্ত্বনা িদেত েলাক
পািঠেয়েছ? েস তােদর আপনার কােছ পািঠেয়েছ যােত তারা
গুপ্তচর িহসােব েদেশর েখঁাজখবর িনেয় পের েসটা ধ্বংস কের
িদেত পাের।” ৪ হানূন তখন দায়ূেদর েলাকেদর ধের তােদর দািড়
কািমেয় িদেলন এবং লম্বা জামার অেধর্কটা, অথর্াৎ েকামর পযর্ন্ত
েকেট িদেয় তােদর িবদায় কের িদেলন।

৫ েকউ এেস দায়ূদেক েসই েলাকেদর প্রিত িক করা হেয়েছ তা
জানােল পর তঁার পাঠােনা েসই েলাকেদর সেঙ্গ েদখা করবার
জন্য িতিন কেয়কজন েলাক পািঠেয় িদেলন, কারণ েসই
েলােকরা খুব লিজ্জত িছল। রাজা তােদর বেল পাঠােলন,
“েতামােদর দািড় েবেড় না ওঠা পযর্ন্ত েতামরা িযরীেহােতই থাক;
তারপর েতামরা িফের এেসা।”

৬ অেম্মানীেয়রা যখন বুঝেত পারল েয, তারা দায়ূেদর কােছ
িনেজেদর ঘৃণার পাত্র কের তুেলেছ, তখন হানূন ও অেম্মানীেয়রা
অরাম নহরিয়ম, অরাম মাখা ও েসাবা েথেক রথ ও
অশ্বােরাহীেদর ভাড়া কের আনবার জন্য ঊনচিল্লশ হাজার
েকিজ রূপা পািঠেয় িদল। ৭ তারা বিত্রশ হাজার রথ এবং
ৈসন্যদল সেমত মাখার রাজােক ভাড়া করল। িতিন ও তঁার
ৈসেন্যরা এেস েমদবার কােছ ছাউিন েফলেলন আর ওিদেক
অেম্মানীেয়রা িনেজর িনেজর শহর েথেক একত্র হেয় যুেদ্ধর
জন্য েবর হল।

৮ এই সব শুেন দায়ূদ েযায়াবেক এবং তঁার সমস্ত শিক্তশালী
ৈসন্যদলেক পািঠেয় িদেলন। ৯ তখন অেম্মানীেয়রা েবর হেয়
তােদর শহেরর ফটেক ঢুকবার পেথ যুেদ্ধর জন্য ৈসন্য সাজাল।
এিদেক েয রাজারা এেসিছেলন তঁারা েখালা মােঠ থাকেলন।

১০ েযায়াব েদখেলন তঁার সামেন এবং িপছেন অরামীয়
ৈসন্যেদর সাজােনা হেয়েছ। েসইজন্য িতিন তঁার ৈসন্যেদর মধ্য
েথেক কতগুেলা বাছাই করা ৈসন্য িনেয় তােদর িবরুেদ্ধ
সাজােলন। ১১ বাকী ৈসন্যেদর িতিন তঁার ভাই অবীশেয়র অধীেন
রাখেলন; তােত তারা অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জন্য
িনেজেদর সাজাল। ১২ েযায়াব তঁার ভাইেক বলেলন, “যিদ
অরামীেয়রা আমার েচেয় শিক্তশালী হয় তেব তুিম আমােক
সাহায্য করেত আসেব, আর যিদ অেম্মানীেয়রা েতামার েচেয়
শিক্তশালী হয় তেব আিম েতামােক সাহায্য করেত যাব।
১৩ সাহস কর; আমােদর েলাকেদর জন্য এবং আমােদর ঈশ্বেরর
শহরগুেলার জন্য এস, আমরা সাহেসর সেঙ্গ যুদ্ধ কির।
সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল িতিন তাই করেবন।”

১৪ এই বেল েযায়াব তঁার ৈসন্যদল িনেয় অরামীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করবার জন্য এিগেয় েগেল পর অরামীেয়রা তঁার সামেন েথেক
পািলেয় েগল। ১৫ অরামীয়েদর পািলেয় েযেত েদেখ
অেম্মানীেয়রাও েযায়ােবর ভাই অবীশেয়র সামেন েথেক পািলেয়
িগেয় শহেরর িভতের ঢুকল। কােজই েযায়াব িযরূশােলেম িফের
েগেলন।

১৬ অরামীেয়রা যখন েদখল েয, তারা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ
সম্পূণর্ভােব েহের েগেছ তখন তারা েলাক পািঠেয় ইউেফ্রিটস
নদীর ওপাের বাস করা অরামীয়েদর িনেয় আসল। হদেরষেরর

বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৮:৩ ৩০৬ বংশাবিলর প্রথম খণ্ড। ১৯:১৬
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ৈসন্যদেলর েসনাপিত েশাবক তােদর পিরচালনা কের িনেয়
আসেলন।

১৭ দায়ূদেক েসই কথা জানােল পর িতিন সমস্ত ইস্রােয়লীয়
ৈসন্যেদর জেড়া করেলন এবং যদর্ন নদী পার হেয় তােদর
িবরুেদ্ধ এিগেয় েগেলন এবং তােদর সামেনর িদেক যুেদ্ধর জন্য
ৈসন্য সাজােলন। তখন অরামীেয়রা দায়ূেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল।
১৮ িকন্তু ইস্রােয়লীয়েদর সামেন েথেক তারা পািলেয় েগল। তখন
দায়ূদ অরামীয়েদর সাত হাজার রথচালক ও চিল্লশ হাজার
পদািতক ৈসন্য েমের েফলেলন। িতিন তােদর েসনাপিত
েশাবকেকও েমের েফলেলন। ১৯ হদেরষেরর অধীন রাজারা
যখন েদখেলন েয, তঁারা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েহের েগেছন
তখন দায়ূেদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কের তঁারা তঁার অধীন হেলন।
কােজই অেম্মানীয়েদর সাহায্য করেত অরামীেয়রা আর রািজ
হল না।

বসন্তকােল যখন রাজারা সাধারণত: যুদ্ধ করেত েবর
হন তখন েযায়াব ৈসন্যদল িনেয় েবর হেলন। িতিন

অেম্মানীয়েদর েদশটােক ধ্বংস কের িদেয় রব্বােত িগেয় েসটা
েঘরাও করেলন। দায়ূদ িকন্তু িযরূশােলেমই রেয় েগেলন। েযায়াব
রব্বা আক্রমণ কের েসটা ধ্বংস কের িদেলন। ২ দায়ূদ
েসখানকার রাজার মাথা েথেক মুকুটটা খুেল িনেলন। েসটা প্রায়
েচৗিত্রশ েকিজ েসানা িদেয় ৈতরী িছল, আর তােত দামী পাথর
বসােনা িছল। মুকুটটা দায়ূেদর মাথায় পিরেয় েদওয়া হল। দায়ূদ
েসই শহর েথেক অেনক লুেটর মাল িনেয় আসেলন। ৩ িতিন
শহেরর েলাকেদর েবর কের আনেলন এবং করাত, েলাহার মই
ও কুড়ুল িদেয় তােদর েকেট েফলেলন। অেম্মানীয়েদর সমস্ত
শহেরও িতিন তাই করেলন। এর পর দায়ূদ তঁার সমস্ত ৈসন্যদল
িনেয় িযরূশােলেম িফের েগেলন।

৪ পের েগষের পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভ হল। েসই সময়
হূশাতীয় িসব্বখয় রফায়ীয়েদর বংেশর িসপ্পয় নােম একজনেক
েমের েফলল, আর এেত পেলষ্টীেয়রা েহের েগল। ৫ পেলষ্টীয়েদর
সেঙ্গ আর একটা যুেদ্ধ যায়ীেরর েছেল ইলহানন গাতীয়
গিলয়ােতর ভাই লহিমেক েমের েফলল। তার বশর্াটা িছল
তঁাতীেদর বীেমর মত। ৬ গােত আর একটা যুদ্ধ হেয়িছল। েসই
যুেদ্ধ একজন লম্বা চওড়া েলাক িছল যার দইু হােত ও দইু পােয়
ছয়টা কের েমাট চিব্বশটা আঙ্গলু িছল। েসও িছল একজন
রফায়ীেয়র বংশধর। ৭ েস যখন ইস্রােয়ল জািতেক িটট্কাির
িদল তখন দায়ূেদর ভাই িশিমেয়র েছেল েযানাথন তােক েমের
েফলল। ৮ গােতর এই েলােকরা িছল রফার বংেশর েলাক। দায়ূদ
ও তঁার েলাকেদর হােত এরা মারা পেড়িছল।

েলাকগণনার জন্য ঈশ্বেরর েকাপ।

শয়তান এবার ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ উেঠ পেড় লাগল।
ইস্রােয়ল জািতর েলাক গণনা করবার জন্য েস

দায়ূদেক উেত্তিজত করেলা। ২ দায়ূদ তখন েযায়াব ও ৈসন্যদেলর
েসনাপিতেদর বলেলন, “েবর-েশবা েথেক দান পযর্ন্ত
ইস্রােয়লীয়েদর গণনা কর। তারপর িফের এেস আমােক িহসাব
িদেয়া যােত এেদর সংখ্যা কত তা আিম জানেত পাির।”

৩ িকন্তু েযায়াব উত্তের বলেলন, “সদাপ্রভু েযন তঁার িনেজর
েলাকেদর সংখ্যা একেশা গুণ বািড়েয় েদন। আমার প্রভু
মহারাজ, এরা সবাই িক আপনার দাস নয়? তেব েকন আমার
প্রভু এটা করেত চাইেছন? েকন আপনার জন্য েগাটা ইস্রােয়ল
জািত েদাষী হেব?”

৪ িকন্তু েযায়ােবর কােছ রাজার আেদশ বহাল থাকল; কােজই
েযায়াব িগেয় েগাটা ইস্রােয়ল েদশটা ঘুের িযরূশােলেম িফের
আসেলন। ৫ যারা তেলায়ার চালােত পাের তােদর সংখ্যা িতিন
দায়ূদেক জানােলন তা হল েগাটা ইস্রােয়েল এগােরা লক্ষ এবং
িযহূদায় চার লক্ষ সত্তর হাজার।

৬ েযায়াব িকন্তু েসই গণনার মেধ্য েলিব ও িবন্যামীন েগাষ্ঠীর
েলাকেদর ধেরনিন, কারণ রাজার এই আেদশ তঁার কােছ খারাপ
মেন হেয়িছল। ৭ এই আেদশ ঈশ্বেরর েচােখও িছল মন্দ; তাই
িতিন ইস্রােয়ল জািতেক শািস্ত িদেলন।

৮ তখন দায়ূদ ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম এই কাজ কের ভীষণ
পাপ কেরিছ। এখন আিম েতামার কােছ িমনিত কির, তুিম
েতামার দােসর এই অপরাধ ক্ষমা কর। আিম খুবই েবাকািমর
কাজ কেরিছ।”

৯ সদাপ্রভু তখন দায়ূেদর ভাববাদী গাদেক বলেলন, ১০ “তুিম
িগেয় দায়ূদেক এই কথা বল, ‘আিম সদাপ্রভু েতামােক িতনিট
শািস্তর মধ্য েথেক একটা েবেছ িনেত বলিছ। তুিম তার মধ্য
েথেক েযটা েবেছ েনেব আিম েতামার প্রিত তাই করব’।”

১১ তখন গাদ দায়ূেদর কােছ িগেয় বলেলন, “সদাপ্রভু
আপনােক এগুেলার মধ্য েথেক একটা েবেছ িনেত বলেছন
১২ িতন বছর ধের দিূভর্ ক্ষ, িকম্বা আপনার শত্রুেদর কােছ েহের
িগেয় তােদর সামেন েথেক িতন মাস ধের পািলেয় েবড়ােনা, িকম্বা
িতন িদন পযর্ন্ত সদাপ্রভুর তেলায়ার, অথর্াৎ েদেশর মেধ্য
মহামারী। েসই িতন িদন সদাপ্রভুর দতূ ইস্রােয়েলর সব জায়গায়
ধ্বংেসর কাজ কের েবড়ােবন। এখন আপিন বলুন, িযিন
আমােক পািঠেয়েছন তঁােক আিম িক উত্তর েদব?”

১৩ দায়ূদ গাদেক বলেলন, “আিম খুব িবপেদ পেড়িছ। আিম
েযন মানুেষর হােত না পিড়, তার েচেয় বরং সদাপ্রভুর হােতই
পিড়, কারণ তঁার করুণা অসীম।”

১৪ তখন সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর উপর একটা মহামারী পািঠেয়
িদেলন আর তােত ইস্রােয়েলর সত্তর হাজার েলাক মারা পড়ল।
১৫ িযরূশােলম শহর ধ্বংস করবার জন্য ঈশ্বর একজন দতূেক
পািঠেয় িদেলন। িকন্তু েসই দতূ যখন েসই কাজ করেত
যািচ্ছেলন তখন সদাপ্রভু েসই ভীষণ শািস্ত েদওয়ার জন্য দঃুিখত
হেলন। েসই ধ্বংসকারী স্বগর্দতূেক িতিন বলেলন, “থাক্, যেথষ্ট
হেয়েছ, এবার েতামার হাত গুটাও।” সদাপ্রভুর দতূ তখন
িযবূষীয় অণর্ােনর খামােরর কােছ দঁািড়েয় িছেলন।

১৬ এর মেধ্য দায়ূদ উপর িদেক তািকেয় েদখেলন েয,
সদাপ্রভুর দতূ পৃিথবী এবং আকােশর মেধ্য দঁািড়েয় আেছন আর
তঁার হােত রেয়েছ িযরূশােলেমর উপর েমেল ধরা েখালা
তেলায়ার। এ েদেখ দায়ূদ ও প্রাচীেনরা চট পরা অবস্থায় মািটর
উপর উপুড় হেয় পড়েলন।

১৭ তখন দায়ূদ ঈশ্বরেক বলেলন, “েলাকেদর গণনা করবার
হুকুম িক আিমই িদই িন? পাপ আিমই কেরিছ, অন্যায়ও কেরিছ
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আিম। এরা েতা েভড়ার মত, এরা িক কেরেছ? েহ সদাপ্রভু,
আমার ঈশ্বর, আমার ও আমার পিরবােরর উপর তুিম শািস্ত
দাও, িকন্তু এই মহামারী েযন আর েতামার েলাকেদর উপর না
থােক।”

১৮ তখন সদাপ্রভুর দতূ গাদেক আেদশ িদেলন েযন িতিন
দায়ূদেক িযবূষীয় অণর্ােনর খামাের িগেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
একটা েবদী ৈতরী করেত বেলন। ১৯ সদাপ্রভুর নাম কের গাদ
তঁােক েয কথা বেলিছেলন েসই কথার বাধ্য হেয় দায়ূদ েসখােন
েগেলন। ২০ অণর্ান গম ঝাড়েত ঝাড়েত ঘুের েসই স্বগর্দতূেক
েদখেত েপল, আর তার সেঙ্গ তার েয চারিট েছেল িছল তারা
িগেয় লুকাল। ২১ দায়ূদ এিগেয় েগেলন আর তঁােক েদেখ অণর্ান
খামার েছেড় তঁার সামেন িগেয় মািটেত উপুড় হেয় পেড় তঁােক
প্রণাম করল।

২২ দায়ূদ অণর্ানেক বলেলন, “েতামার ঐ খামার বাড়ীর
জায়গাটা আমােক দাও। আিম েসখােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
একটা েবদী ৈতরী করব যােত েলাকেদর মেধ্য এই মহামারী েথেম
যায়। পুেরা দাম িনেয়ই ওটা আমার কােছ িবিক্র কর।”

২৩ অণর্ান দায়ূদেক বলল, “আপিন ওটা িনন। আমার প্রভু
মহারােজর যা ভাল মেন হয় তাই করুন। েদখুন, েহামবিলর জন্য
আিম আমার ষঁাড়গুেলা িদিচ্ছ, জ্বালািন কােঠর জন্য িদিচ্ছ শস্য
মাড়াইেয়র কােঠর যন্ত্র আর শস্য উৎসেগর্র জন্য গম। আিম এই
সবই আপনােক িদিচ্ছ।”

২৪ িকন্তু উত্তের রাজা দায়ূদ অণর্ানেক বলেলন, “না, তা হেব
না। আিম এর পুেরা দাম িদেয়ই িকেন েনব। যা েতামার তা আিম
সদাপ্রভুর জন্য েনব না, িকম্বা িবনামূেল্য পাওয়া এমন েকােনা
িজিনস িদেয় েহামবিল উৎসগর্ও করব না।”

২৫ এই বেল েসই জিমর জন্য দায়ূদ অণর্ানেক সাত েকিজ
আটেশা গ্রাম েসানা িদেলন। ২৬ দায়ূদ েসখােন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য একটা েবদী ৈতরী করেলন এবং েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক
বিল উৎসগর্ করেলন। িতিন সদাপ্রভুর কােছ িমনিত করেলন
আর সদাপ্রভু েহামবিলর েবদীর উপর স্বগর্ েথেক আগুন পািঠেয়
উত্তর িদেলন। ২৭ এর পর সদাপ্রভু ঐ স্বগর্দতূেক আেদশ িদেলন
আর িতিন তঁার তেলায়ার খােপ ঢুিকেয় রাখেলন। ২৮ েসই সময়
দায়ূদ যখন েদখেলন েয, িযবূষীয় অণর্ােনর খামাের সদাপ্রভু
তঁােক উত্তর িদেলন তখন িতিন েসখােন আরও উৎসেগর্র
অনুষ্ঠান করেলন। ২৯ মরু এলাকায় েমািশ সদাপ্রভুর জন্য েয
আবাস তঁাবু ৈতরী কেরিছেলন েসটা এবং েহামবিলর েবদীটা
েসই সময় িগিবেয়ােনর উপাসনার উঁচু জায়গায় িছল। ৩০ িকন্তু
সদাপ্রভুর দেূতর তেলায়ােরর ভেয় দায়ূদ ঈশ্বেরর ইচ্ছা জানবার
জন্য েসই েবদীর সামেন েযেত পারেলন না।

মিন্দর ৈতরীর জন্য দায়ূেদর আেয়াজন।

এর পর দায়ূদ বলেলন, “ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘর এবং
ইস্রােয়েলর েহামবিলর েবদীর স্থান এখােনই হেব।”

২ িবিভন্ন জািতর েয সব েলােকরা ইস্রােয়ল েদেশ বাস করত
দায়ূদ আেদশ িদেলন েযন তােদর জেড়া করা হয়। তােদর মধ্য
েথেক িতিন পাথর কাটবার েলাকেদর েবেছ িনেলন যােত

ঈশ্বেরর ঘর ৈতরীর জন্য তারা পাথর েকেট েছঁেট প্রস্তুত করেত
পাের। ৩ ফটকগুেলার দরজার েপেরক ও কব্জার জন্য িতিন
প্রচুর পিরমােণ েলাহা িদেলন, আর এত িপতল িদেলন েয, তা
ওজন করা যায় না। ৪ এছাড়া িতিন অসংখ্য এরস কাঠও
িদেলন, কারণ সীেদানীয় ও েসারীেয়রা দায়ূদেক প্রচুর এরস
কাঠ এেন িদেয়িছল।

৫ দায়ূদ বলেলন, “আমার েছেল শেলামেনর বয়স কম এবং
তার অিভজ্ঞতাও কম, িকন্তু সদাপ্রভুর জন্য েয ঘর ৈতরী করেত
হেব তা েযন সমস্ত জািতর েচােখ খুব িবখ্যাত এবং জঁাকজমেক
ও েগৗরেব পূণর্ হয়। কােজই তার জন্য আিম সব িকছু প্রস্তুত
কের রাখব।” এই বেল দায়ূদ তঁার মৃতু্যর আেগ অেনক িকছুর
আেয়াজন কের রাখেলন।

৬ তারপর িতিন তঁার েছেল শেলামনেক েডেক তঁার উপর
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য একটা ঘর ৈতরীর ভার িদেলন।
৭ দায়ূদ শেলামনেক বলেলন, “েহ আমার পুত্র, আমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর জন্য একটা ঘর ৈতরীর ইচ্ছা আমার অন্তের িছল।
৮ িকন্তু সদাপ্রভুর এই কথা আমােক জানােনা হল, ‘তুিম অেনক
রক্তপাত কেরছ এবং অেনক যুদ্ধও কেরছ। তুিম আমার নােম
ঘর ৈতরী করেব না, কারণ আমার েচােখর সামেন তুিম পৃিথবীেত
অেনক রক্তপাত কেরছ। ৯ িকন্তু েতামার একিট েছেল হেব েয
শািন্ত ভালবাসেব। তার চারপােশর শত্রুেদর হাত েথেক আিম
তােক শািন্তেত রাখব। তার নাম হেব শেলামন (যার মােন শািন্ত),
কারণ আিম তার রাজেত্বর সমেয় ইস্রােয়লেক শািন্তেত ও
িনরাপেদ রাখব। ১০ েসই আমার জন্য একটা ঘর ৈতরী করেব।
েস হেব আমার েছেল আর আিম হব তার বাবা। ইস্রােয়েলর
উপের তার রাজত্ব আিম িচরকাল স্থায়ী করব’।”

১১ “এখন েহ আমার পুত্র, সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ থাকুন; তুিম
সফলতা লাভ কর আর সদাপ্রভুর কথামত েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর ঘর ৈতরী কর। ১২ সদাপ্রভু েতামার উপের যখন
ইস্রােয়েলর শাসনভার েদেবন তখন েযন িতিন েতামােক বুিদ্ধ
িবেবচনা ও বুঝবার শিক্ত েদন যােত তুিম েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আইন কানুন েমেন চলেত পার। ১৩ েমািশর মধ্য িদেয়
সদাপ্রভু ইস্রােয়লেক েয িনয়ম ও িনেদর্শ িদেয়েছন তা যিদ তুিম
যেত্নর সেঙ্গ পালন কর তাহেলই তুিম সফলতা লাভ করেত
পারেব। তুিম শিক্তশালী হও আর মেন সাহস রাখ। ভয় েকােরা
না িকম্বা িনরাশ েহােয়া না।

১৪ এখন, েদেখা, আিম অেনক কষ্ট কের সদাপ্রভুর ঘেরর জন্য
িতন হাজার নয়েশা টন েসানা ও ঊনচিল্লশ হাজার টন রূপা
েরেখিছ। এছাড়া এত েবশী িপতল ও েলাহা েরেখিছ যা ওজন
করা অসাদ্ধ আর কাঠ এবং পাথরও িঠক কের েরেখিছ। অবশ্য
এর সেঙ্গ তুিমও িকছু িদেত পারেব। ১৫ েতামার অেনক কােজর
েলাক আেছ; তারা হল পাথর কাটবার িমিস্ত্র, রাজিমিস্ত্র ও ছুতার
িমিস্ত্র। ১৬ এছাড়া রেয়েছ অন্য সব রকম কাজ করবার ওস্তাদ
েলাক যারা েসানা, রূপা, িপতল ও েলাহার কাজ করেত পাের।
এই সব কািরগরেদর সংখ্যা অেনক। এখন তুিম কাজ শুরু কের
দাও আর সদাপ্রভু েতামার সেঙ্গ থাকুন।”

১৭ দায়ূদ তারপর তঁার েছেল শেলামনেক সাহায্য করবার জন্য
ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতােদর হুকুম িদেয় বলেলন, ১৮ “েতামােদর
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ঈশ্বর সদাপ্রভু িক েতামােদর সেঙ্গ েনই? িতিন িক সব িদেকই
েতামােদর শািন্ত েদন িন? িতিন েতা এই েদেশর েলাকেদর আমার
হােত তুেল িদেয়েছন আর েদশটা সদাপ্রভু ও তঁার েলাকেদর
অধীন হেয়েছ। ১৯ এখন েতামরা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ইচ্ছা
জানবার জন্য েতামােদর সমস্ত মন প্রাণ িস্থর করুন এবং উঠ,
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তঁার পিবত্র ঘরিট ৈতরী কর, যােত তার মেধ্য
সদাপ্রভুর ব্যবস্থা িসন্দকু ও ঈশ্বেরর পিবত্র িজিনসগুেলা এেন
রাখা যায়।”

েলবীয়েদর িনিদর্ ষ্ট কাজ।

দায়ূদ যখন বৃদ্ধ হেলন এবং তঁার জীবেনর েশেষ
এেস উপিস্থত হেলন, তখন িতিন তঁার েছেল

শেলামনেক ইস্রােয়েলর উপের রাজা করেলন।
২ িতিন ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতা, যাজক এবং েলবীয়েদর জেড়া

করেলন। ৩ েয সব েলবীয় পুরুেষরা িত্রশ িকম্বা তার েবশী
বয়েসর িছল তােদর গণনা করেল েদখা েগল তােদর সংখ্যা
আটিত্রশ হাজার। ৪ এেদর মধ্য েথেক চিব্বশ হাজার জন
সদাপ্রভুর গৃেহর কাজ েদখােশানা করবার জন্য িনযুক্ত হল আর
ছয় হাজার জন হল কমর্কতর্ া ও িবচারক এবং চার হাজার জন
হল রক্ষী। ৫ দায়ূদ েয সব বাজনা ৈতরী কিরেয়িছেলন তা
ব্যবহার কের সদাপ্রভুর প্রশংসা করবার জন্য বাকী চার হাজার
েলবীয় িনযুক্ত হল।

৬ েলিবর েছেল েগেশর্ান, কহাৎ ও মরািরর বংশ অনুসাের
দায়ূদ েলবীয়েদর ভাগ কের িদেলন।

৭ েগেশর্ােনর বংেশর মেধ্য িছেলন লাদন ও িশিমিয়। ৮ লাদেনর
িতনজন েছেলর মেধ্য প্রধান িছেলন িযহীেয়ল, তারপর েসথম ও
েযােয়ল। ৯ িশিমিয়র িতনজন েছেল হল শেলামৎ, হসীেয়ল ও
হারণ। এঁরা িছেলন লাদেনর িবিভন্ন বংেশর েনতা।

১০ িশিমিয়র চারজন েছেল হল যহৎ, সীন, িযয়ূশ ও বরীয়।
১১ এঁেদর মেধ্য প্রথম িছেলন যহৎ আর িদ্বতীয় িছেলন সীন;
িকন্তু িযয়ূশ ও বরীেয়র েছেলর সংখ্যা কম িছল বেল তঁােদর
সবাইেক একটা বংেশর মেধ্য ধরা হল।

১২ কহােতর চারজন েছেল হল অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও
উষীেয়ল। ১৩ অম্রােমর েছেলরা হল হােরাণ ও েমািশ। হােরাণ ও
তঁার বংশধরেদর িচরকােলর জন্য ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আলাদা
করা হল েযন তঁারা মহাপিবত্র িজিনসগুেলার ভার িনেত পােরন,
সদাপ্রভুর সামেন ধূপ জ্বালােত পােরন, তঁার সামেন েসবা কাজ
করেত পােরন এবং তঁার নােম আশীবর্াদ উচ্চারণ করেত পােরন।
১৪ িকন্তু েযমন ঈশ্বেরর েলাক েমািশ তঁার েছেলেদর েলবীয়েদর
মেধ্য ধরা হত। ১৫ েমািশর েছেলরা হল েগেশর্াম ও ইলীেয়ষর।
১৬ েগেশর্ােমর বংশধরেদর মেধ্য শবূেয়ল িছেলন েনতা।
১৭ ইলীেয়ষেরর বংশধরেদর মেধ্য রহিবয় িছেলন েনতা।
ইলীেয়ষেরর আর েকােনা েছেল িছল না, িকন্তু রহিবেয়র েছেলর
সংখ্যা িছল অেনক। ১৮ িযষ্হেরর বংশধরেদর মেধ্য শেলামীৎ
িছেলন েনতা। ১৯ িহেব্রােণর েছেলেদর মেধ্য প্রথম িছেলন িযিরয়,
িদ্বতীয় অমিরয়, তৃতীয় যহসীেয়ল ও চতুথর্ িযকিময়াম।

২০ উষীেয়েলর েছেলেদর মেধ্য মীখা িছেলন প্রথম ও িযিশয়
িছেলন িদ্বতীয়।

২১ মরািরর েছেলরা হল মহিল ও মূিশ। মহিলর েছেলরা হল
ইলীয়াসর ও কীশ। ২২ ইলীয়াসর েকােনা েছেল না েরেখই মারা
েগেলন, তঁার েকবল েমেয়ই িছল। কীেশর েছেলরা, আর তােদর
আত্মীয় কীেশর েছেলরা তােদরেক িবেয় করল। ২৩ মূিশর
িতনজন েছেল হল মহিল, এদর ও িযেরেমাৎ।

২৪ এঁরাই িছেলন বংশ অনুসাের েলিব েগাষ্ঠীর িবিভন্ন বংেশর
েনতা। এঁেদর বংেশর েলাকেদর মেধ্য যােদর বয়স িছল কুিড়
িকম্বা তার েচেয়ও েবশী তােদর গণনা কের নাম েলখা হেয়িছল,
আর তারাই িছল সদাপ্রভুর ঘেরর েসবাকারী। ২৫ দায়ূদ
বেলিছেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর শািন্ত
িদেয়েছন এবং িতিন িচরকােলর জন্য িযরূশােলেম বাস করেবন।
২৬ কােজই েসবা কােজ ব্যবহার করবার জন্য আবাস তঁাবু িকম্বা
অন্য েকােনা িজিনস েলবীয়েদর আর বহন কের িনেয় েযেত হেব
না।” ২৭ দায়ূেদর েশষ িনেদর্শ অনুসাের কুিড় বছর েথেক শুরু
কের তার েবশী বয়েসর েলবীয়েদর গণনা করা হেয়িছল।

২৮ এই েলবীয়েদর কাজ িছল সদাপ্রভুর ঘেরর েসবা কােজ
হােরােণর বংশধরেদর সাহায্য করা। এর মেধ্য িছল উপাসনা
ঘেরর উঠান ও পােশর কামরাগুেলার েদখােশানা করা, সমস্ত
পিবত্র িজিনসগুেলা শুিচ কের েনওয়া এবং ঈশ্বেরর ঘেরর
অন্যান্য কাজ করা। ২৯ তােদর উপের এই সব িজিনেসর ভার
িছল দশর্ন রুিট, শস্য উৎসেগর্র ময়দা, খািমহীন রুিট, েসঁকা রুিট
এবং েতল েমশােনা ময়দা। এছাড়া তােদর উপর ভার িছল সব
িকছুর ওজন ও পিরমাণ েদখা, ৩০ প্রেত্যক িদন সকােল এবং
িবকােল দঁািড়েয় সদাপ্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা এবং
িবশ্রামবাের, অমাবস্যার উৎসেব ও অন্যান্য িনিদর্ ষ্ট পেবর্ যখন
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিলর অনুষ্ঠান করা হয় েসই সময়ও
সদাপ্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা। ৩১ সদাপ্রভুর সামেন
িনয়িমত ভােব, তঁার িনেদর্শ অনুসাের এবং িনিদর্ ষ্ট সংখ্যায় তােদর
েসবা কাজ করেত হত।

৩২ এইভােব েলবীেয়রা সমাগম তঁাবুর ও পিবত্র স্থােনর
েদখােশানা করত এবং সদাপ্রভুর ঘেরর েসবা কােজর জন্য
তােদর ভাই হােরােণর বংশধরেদর সাহায্য কের।

হােরােণর বংেশর েলাকেদর িবিভন্ন দেল ভাগ করা
হেয়িছল। হােরােণর েছেলরা হল নাদব, অবীহূ,

ইলীয়াসর ও ঈথামর। ২ হােরাণ মারা যাবার আেগই নাদব ও
অবীহূ েকােনা েছেল না েরেখই মারা িগেয়িছেলন; কােজই
ইলীয়াসর ও ঈথামর যাজেকর কাজ করেতন। ৩ সােদাক নােম
ইলীয়াসেরর একজন বংশধর এবং অহীেমলক নােম ঈথামেরর
একজন বংশধেরর সাহােয্য দায়ূদ যাজকেদর কাজ অনুসাের
তঁােদর িবিভন্ন দেল ভাগ কের িদেলন। ৪ এেত ঈথামেরর বংেশর
েলাকেদর েচেয় ইলীয়াসেরর বংেশর েলাকেদর মেধ্য অেনক
েবশী েনতা পাওয়া েগল। েসইজন্য ইলীয়াসেরর বংেশর
েষালজন েনতার জন্য তঁােদর েষাল দেল এবং ইথামেরর বংেশর
আটজন েনতার জন্য তঁােদর আট দেল ভাগ করা হল।
৫ ইলীয়াসর ও ঈথামর, এই দইু বংেশর েনতারা উপাসনা ঘেরর
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ও ঈশ্বেরর কমর্চারী িছেলন বেল কােরা পক্ষ না েটেন গুিলবঁাট
কের যাজকেদর কাজ ভাগ করা হল।

৬ রাজা ও তঁার উঁচু পেদর কমর্চারীেদর সামেন এবং সােদাক
যাজক, অিবয়াথেরর েছেল অহীেমলক, যাজক বংেশর
েনতােদর ও েলবীয়েদর সামেন নথেনেলর েছেল শমিয়য় নােম
একজন েলবীয় েলখক েসই েনতােদর নাম তািলকায় িলখেলন।
পালা পালা কের ইলীয়াসেরর িবিভন্ন বংেশর মধ্য েথেক একজন
ও তারপর ঈথামেরর িবিভন্ন বংেশর মধ্য েথেক একজেনর জন্য
গুিলবঁাট করা হল।

৭ তখন প্রথম বাের গুিল উঠল িযেহায়ারীেবর নােম, িদ্বতীয়
বাের িযদিয়েয়র, ৮ তৃতীয় বাের হারীেমর, চতুথর্ বাের
িসেয়ারীেমর, ৯ পঞ্চম বাের মিল্কেয়র, ষষ্ঠ বাের িময়ামীেনর,
১০ সপ্তম বাের হেক্কােষর, অষ্টম বাের অিবেয়র, ১১ নবম বাের
েযশূেয়র, দশম বাের শখিনেয়র, ১২ এগােরা বাের ইলীয়াশীেবর,
বােরা বাের যাকীেমর, ১৩ েতেরা বাের হুেপ্পর, েচৗদ্দ বাের
েযশবােবর, ১৪ পেনেরা বাের িবল্গার, েষাল বাের ইেম্মেরর,
১৫ সেতেরা বাের েহষীেরর, আঠােরা বাের হিপ্পেসেসর, ১৬ ঊিনশ
বাের পথািহেয়র, কুিড় বাের িযিহেষ্কেলর, ১৭ একুশ বাের
যাখীেনর, বাইশ বাের গামূেলর, ১৮ েতইশ বাের দলােয়র ও
চিব্বশ বাের মািসেয়র নােম।

১৯ তঁােদর পূবর্পুরুষ হােরাণেক েদওয়া ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর িনেদর্শ অনুসাের হােরাণ তঁােদর জন্য েয িনয়ম িঠক
কের িদেয়িছেলন েসইমত সদাপ্রভুর ঘের িগেয় েসবা কাজ
করবার জন্য এইভােব তঁােদর পালা িঠক করা হল।

২০ েলিব েগাষ্ঠীর বাকী বংশগুেলার কথা এই: অম্রােমর বংেশর
শবূেয়ল, শবূেয়েলর বংশ েনতা েযহিদয় ২১ রহিবেয়র কথা;
রহিবেয়র বংশ েনতা িযিশয়। ২২ িযষ্হরীয়েদর বংেশর বাবা
শেলােমাৎ ও শেলােমােতর বংশ েনতা যহৎ। ২৩ িহেব্রােণর
বংেশর মেধ্য প্রথম িযিরয়, িদ্বতীয় অমিরয়, তৃতীয় যহসীেয়ল
এবং চতুথর্ িযকিময়াম িছেলন বংেশর বাবা। ২৪ ঊষীেয়েলর
েছেল মীখা; মীখা েছেলেদর মেধ্য শামীর। ২৫ মীখার ভাই িযিশয়;
িযিশেয়র েছেলেদর মেধ্য সখিরয়।

২৬ মরািরর েছেল মহিল, মূিশ ও যািসয়; যািসেয়র বংেশর
িবেনা ২৭ মরািরর েছেল যািসেয়র েছেল িবেনা, েশাহম, শকু্কর ও
ইিব্র িছেলন বংেশর বাবা। ২৮ মহিলর বংেশর ইলীয়াসর ও কীশ;
ইলীয়াসেরর েকােনা েছেল িছল না। ২৯ কীেশর বংশ েনতা
িছেলন িযরহেমল। ৩০ মূিশর বংেশর মহিল, এদর ও িযেরেমাৎ
িছেলন বংেশর বাবা। িবিভন্ন বংশ অনুসাের এঁরা িছেলন েলবীয়।
৩১ এঁরাও রাজা দায়ূদ, সােদাক, অহীেমলক এবং যাজক ও
েলবীয়েদর বংশ েনতােদর সামেন এঁেদর ভাইেদর, অথর্াৎ
হােরােণর বংেশর েলাকেদর মত কের গুিলবঁাট কেরিছেলন। বড়
ভাই েহাক বা েছাট ভাই েহাক তােদর সকেলর জন্য একইভােব
গুিলবঁাট করা হেয়িছল।

গায়ক ও বাদকেদর জন্য িনিদর্ ষ্ট কাজ

উপাসনা ঘেরর েসবা কাজ করবার জন্য দায়ূদ এবং
ৈসন্যদেলর েসনাপিতরা আসফ, েহমন ও িযদথূূেনর

েছেলেদর আলাদা কের িনেলন যােত তঁারা সুরবাহার, বীণা ও
করতােলর সেঙ্গ গােনর মধ্য িদেয় ভাববাণী প্রকাশ করেব। যঁারা
এই কাজ করেতন তঁােদর তািলকা এই,

২ আসেফর েছেল সকু্কর, েযােষফ, নথিনয় ও অসােরল। তঁারা
রাজার আেদেশ আসেফর পিরচালনায় গােনর মধ্য িদেয়
ঈশ্বেরর বাক্য প্রকাশ করেতন।

৩ িযদথূূেনর ছয়জন েছেল গদিলয়, সরী, িযশায়াহ, িশিমিয়,
হশিবয় ও মিত্তিথয়। তঁারা তঁােদর বাবা িযদথূূেনর পিরচালনায়
সুরবাহার বািজেয় সদাপ্রভুর প্রশংসা ও ধন্যবােদর মধ্য িদেয়
তঁার বাক্য প্রকাশ করেতন।

৪ েহমেনর েছেল বুিক্কয়, মত্তিনয়, উষীেয়ল, শবূেয়ল,
িযরীেমাৎ, হনািনয়, হনািন, ইলীয়াথা, িগদ্দল্িত, েরামাম্তী এষর,
যশ্বকাশা, মেল্লািথ, েহাথীর ও মহসীেয়াৎ।

৫ এঁরা সবাই িছেলন রাজার দশর্নকার েহমেনর েছেল। ঈশ্বেরর
প্রিতজ্ঞা অনুসাের েহমনেক শিক্তশালী করবার জন্য ঈশ্বর তঁােক
েচৗদ্দিট েছেল ও িতনিট েমেয় িদেয়িছেলন।

৬ ঈশ্বেরর ঘেরর েসবা কােজর জন্য এঁরা সবাই তঁােদর বাবা
আসফ, িযদথূূন আর েহমেনর পিরচালনার অধীন িছেলন। তঁারা
রাজার আেদেশ করতাল, বীণা ও সুরবাহার িনেয় সদাপ্রভুর ঘের
গান বাজনা করেতন। ৭ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তঁােদর বংেশর গান
বাজনায় িশিক্ষত ও দক্ষ েলাকেদর িনেয় তঁােদর সংখ্যা িছল
দেুশা অষ্টািশ জন। ৮ েছেল বুেড়া, িশক্ষক ছাত্র সকেলর কােজর
পালা গুিলবঁাট কের িঠক করা হেয়িছল।

৯ আসেফর পেক্ষ প্রথম বােরর গুিলবঁােট েযােষেফর নাম
উঠল। িদ্বতীয় বােরর গুিলবঁােট উঠল গদিলেয়র নাম; িতিন, তঁার
আত্মীয় স্বজন ও েছেলরা িছেলন বােরাজন। ১০ তৃতীয় বােরর
গুিলবঁােট উঠল সকু্কেরর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয়
স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ১১ চতুথর্ বােরর গুিলবঁােট উঠল
িযিষ্রর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন
বােরাজন। ১২ পঞ্চম বাের গুিলবঁােট উঠল নথিনেয়র নাম; িতিন,
তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ১৩ ষষ্ঠ
বােরর গুিলবঁােট উঠল বুিক্কেয়র নাম; িতিন, তার েছেলরা ও
আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ১৪ সপ্তম বােরর গুিলবঁােট
উঠল িযশােরলার নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন। ১৫ অষ্টম বােরর গুিলবঁােট উঠল িযশয়ােহর
নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন।
১৬ নবম বােরর গুিলবঁােট উঠল মত্তিনেয়র নাম; িতিন, তঁার
েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ১৭ দশম বােরর
গুিলবঁােট উঠল িশিমিয়র নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয়
স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ১৮ এগােরা বােরর গুিলবঁােট উঠল
অসেরেলর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন।

১৯ বােরা বােরর গুিলবঁােট উঠল হশিবেয়র নাম; িতিন, তঁার
েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরা জন। ২০ েতেরা
বােরর গুিলবঁােট উঠল শবূেয়েলর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও
আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ২১ েচৗদ্দ বােরর গুিলবঁােট
উঠল মিত্তিথেয়র নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন। ২২ পেনেরা বােরর গুিলবঁােট উঠল
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িযেরেমােতর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন। ২৩ েষাল বােরর গুিলবঁােট উঠল হনািনেয়র
নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন।
২৪ সেতেরা বােরর গুিলবঁােট উঠল যশ্বকাশার নাম; িতিন, তঁার
েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ২৫ আঠােরা
বােরর গুিলবঁােট উঠল হনািনর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও
আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ২৬ ঊিনশ বােরর গুিলবঁােট
উঠল মেল্লািথর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন। ২৭ কুিড় বােরর গুিলবঁােট উঠল ইলীয়াথার
নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন।
২৮ একুশ বােরর গুিলবঁােট উঠল েহাথীর নাম; িতিন, তঁার
েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ২৯ বাইশ বােরর
গুিলবঁােট উঠল িগদ্দল্িতর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয়
স্বজেনরা িছেলন বােরাজন। ৩০ েতইশ বােরর গুিলবঁােট উঠল
মহসীেয়ােতর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা
িছেলন বােরাজন। ৩১ চিব্বশ বােরর গুিলবঁােট উঠল েরামাম্তী
এষেরর নাম; িতিন, তঁার েছেলরা ও আত্মীয় স্বজেনরা িছেলন
বােরাজন।

দরজার রক্ষী প্রভৃিত কমর্চারীেদর িনিদর্ ষ্ট কাজ।

রক্ষীেদর িবিভন্ন দেল ভাগ করা হেয়িছল।
েকারহীয়েদর মধ্য েথেক আসেফর বংেশর েকািরর

েছেল মেশিলিময় িছেলন বংেশর েলাক। ২ মেশিলিমেয়র
েছেলরা হল, প্রথম সখিরয়, িদ্বতীয় িযদীেয়ল, তৃতীয় সবিদয়,
চতুথর্ যৎনীেয়ল, ৩ পঞ্চম এলম, ষষ্ঠ িযেহাহানন, সপ্তম
ইিলৈয়নয়। ৪ ওেবদ ইেদােমর েছেল িছল। তঁার েছেলরা হল,
প্রথম শমিয়য়, িদ্বতীয় িযেহাষাবদ, তৃতীয় েযায়াহ, চতুথর্ সাখর,
পঞ্চম নথেনল, ৫ ষষ্ঠ অম্মীেয়ল, সপ্তম ইষাখর ও অষ্টম
িপয়ূল্লতয়। ৬ ওেবদ ইেদােমর েছেল শমিয়েয়রও কেয়কজন
েছেল িছল; তঁারা প্রেত্যেক তঁােদর বংেশর েনতা িছেলন, কারণ
তঁারা িছেলন বীর েযাদ্ধা। ৭ শমিয়েয়র েছেলরা হল অৎিন,
রফােয়ল, ওেবদ, ইল্সাবদ। শমিয়েয়র বংেশর ইলীহূ আর
সমিথয়ও িছেলন শিক্তশালী েলাক। ৮ এঁরা সবাই িছেলন ওেবদ
ইেদােমর বংেশর েলাক। তঁারা, তঁােদর েছেলরা ও বংেশর
েলােকরা িছেলন উপযুক্ত ও শিক্তশালী। ওেবদ ইেদােমর বংেশর
েলােকরা িছেলন েমাট বাষিট্টজন। ৯ মেশিলিমেয়র েছেলরা ও
তঁার বংেশর েলােকরা িছেলন শিক্তশালী েলাক। তঁারা িছেলন
েমাট আঠােরাজন। ১০ মরাির বংেশর েহাষার চারজন েছেলর
মেধ্য প্রথম িশিম্র, িদ্বতীয় িহিল্কয়, তৃতীয় টবিলয়, চতুথর্ সখিরয়।
১১ িশিম্র অবশ্য প্রথম েছেল িছেলন না, িকন্তু তঁার বাবা তঁােক
েনতার স্থান িদেয়িছেলন। েহাষার েছেলরা ও তঁার বংেশর
েলােকরা েমাট িছেলন েতেরাজন।

১২ িভন্ন িভন্ন দেল ভাগ করা এই সব রক্ষীরা তঁােদর েনতােদর
অধীেন েথেক তঁােদর েগাষ্ঠী ভাইেদর মতই সদাপ্রভুর ঘের েসবা
কােজর ভার েপেয়িছেলন। ১৩ বংশ অনুসাের েছেল বুেড়া
সকেলর জন্যই গুিলবঁাট করা হেয়িছল যােত িঠক করা যায়
েকান্ দল েকান্ ফটেক পাহারা েদেব।

১৪ পূবর্ িদেকর ফটেকর জন্য গুিল উঠল েশিলিমেয়র নােম।
তারপর তঁার েছেল সখিরেয়র জন্য গুিলবঁাট করা হেল তঁার নােম
উত্তর িদেকর ফটেকর জন্য গুিল উঠল। িতিন িছেলন একজন
জ্ঞানী পরামশর্দাতা। ১৫ দিক্ষণ িদেকর ফটেকর জন্য গুিল উঠল
ওেবদ ইেদােমর নােম। ভান্ডার ঘেরর জন্য গুিল উঠল তঁার
েছেলেদর নােম। ১৬ পিশ্চম িদেকর ফটেকর জন্য গুিল উঠল
শুপ্পীম ও েহাষার নােম। এই ফটকটা িছল উপর িদেকর রাস্তার
উপরকার শেল্লখৎ নােম ফটেকর কােছ। ১৭ এই সব েলবীেয়রা
পালা পালা কের কাজ করেতন পূবর্ িদেক প্রিতিদন ছয়জন,
উত্তর িদেক চারজন আর দিক্ষণ িদেক চারজন পাহারাদােরর
কাজ করেতন এবং ভান্ডার ঘের দজুন দজুন কের থাকেতন।
১৮ পিশ্চেমর উঠােনর জন্য রাস্তার িদেক চারজন এবং উঠােন
দজুন থাকেতন।

১৯ এই িছল েকারহ আর মরািরর বংেশর রক্ষীেদর দলভাগ।
ধনভান্ডােরর েদখােশানাকারী ও অন্যান্য কমর্চারী৷

২০ ঈশ্বেরর ঘেরর ধনভান্ডার এবং ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আলাদা
করা িজিনেসর ভান্ডােরর েদখােশানার ভার িছল বাকী
েলবীয়েদর মধ্য েথেক অিহেয়র উপর।

২১ েগেশর্ানীয় লাদেনর েছেল হল িযহীেয়িল। িযহীেয়িলর েছেল
েসথম ও তঁার ভাই ২২ েযােয়েলর উপর িছল সদাপ্রভুর ঘেরর
ধনভান্ডােরর েদখােশানার ভার। এঁরা িছেলন তঁােদর িনেজর
িনেজর বংেশর েনতা।

২৩ অম্রামীয়, িযষ্হরীয়, িহেব্রাণীয় ও উষীেয়লীয়েদরও
কােজর ভার েদওয়া হেয়িছল। ২৪ শবূেয়ল নােম েমািশর েছেল
েগেশর্ােমর একজন বংশধর প্রধান ধনরক্ষক িছেলন।
২৫ েগেশর্ােমর ভাই ইলীেয়ষেরর মধ্য িদেয় শেলােমাৎ িছেলন
শবূেয়েলর বংেশর েলাক। ইলীেয়ষেরর েছেল রহিবয়, রহিবেয়র
েছেল িযশায়াহ, িযশায়ােহর েছেল েযারাম, েযারােমর েছেল
িসিখ্র, িসিখ্রর েছেল শেলােমাৎ। ২৬ রাজা দায়ূদ, ইস্রােয়েলর
িবিভন্ন বংেশর েনতারা, হাজার ও শত ৈসেন্যর েসনাপিতরা এবং
প্রধান েসনাপিতরা েয সব িজিনস ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আলাদা
কের েরেখিছেলন শেলােমাৎ ও তঁার বংেশর েলােকরা েসই সব
িজিনেসর ভান্ডােরর েদখােশানাকারী িছেলন। ২৭ যুেদ্ধ লুট করা
কতগুেলা িজিনস তঁারা সদাপ্রভুর ঘর েমরামেতর জন্য তঁার
উেদ্দেশ্য আলাদা কের েরেখিছেলন। ২৮ এছাড়া দশর্ক শমূেয়ল,
কীেশর েছেল েশৗল, েনেরর েছেল অব্েনর ও সরূয়ার েছেল
েযায়াব েয সব িজিনস ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আলাদা কের
েরেখিছেলন, েমাট কথা, সমস্ত আলাদা করা িজিনেসর
েদখােশানার ভার িছল শেলােমাৎ ও তঁার বংেশর েলাকেদর
উপর।

২৯ িযষ্হরীয়েদর মধ্য েথেক কনিনয় ও তঁার েছেলরা উপাসনা
ঘেরর কােজ নয়, িকন্তু ইস্রােয়ল েদেশর উপের কমর্কতর্ া ও
িবচারেকর কােজ িনযুক্ত হেলন। ৩০ িহেব্রাণীয়েদর মধ্য েথেক
হশিবয় ও তঁার বংেশর এক হাজার সাতেশা শিক্তশালী েলাক
সদাপ্রভুর ও রাজার সমস্ত কাজ করবার জন্য যদর্ন নদীর
পিশ্চম িদেকর ইস্রােয়লীয়েদর উপের িনযুক্ত হেলন।
৩১ িহেব্রাণীয়েদর মেধ্য িযিরয় িছেলন েনতা। দায়ূেদর রাজেত্বর
চিল্লশ বছেরর সময় তােদর বংশ তািলকাগুেলার মেধ্য েখঁাজ
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করা হল এবং িগিলয়েদর যােসের িহেব্রাণীয়েদর মেধ্য অেনক
বীর েযাদ্ধা পাওয়া েগল। ৩২ িযিরেয়র বংেশর দইু হাজার সাতেশা
জন েলাক িছেলন শিক্তশালী। তঁারা িছেলন িনেজর িনেজর
পিরবােরর কতর্ া। রাজা দায়ূদ ঈশ্বেরর ও রাজার সমস্ত কাজ
করবার জন্য রূেবণীয়, গাদীয় ও মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক
েলাকেদর উপের এই িহেব্রাণীয়েদর িনযুক্ত করেলন।

েসনাপিত প্রভৃিত েনতােদর নাম।

এই হল ইস্রােয়লীয় বংেশর েনতা, হাজার ও শত
ৈসেন্যর েসনাপিত ও তঁােদর অধীন কমর্চারীেদর

তািলকা। এঁরা িবিভন্ন ৈসন্যদেলর সমস্ত িবষেয় রাজােক সাহায্য
করেতন। বােরািট দেলর প্রেত্যকিটেত চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।
সারা বছর ধের এক একিট দল এক এক মাস কের কাজ করত।

২ প্রথম মােসর জন্য প্রথম ৈসন্যদেলর ভার িছল সব্দীেয়েলর
েছেল যাশিবয়ােমর উপর। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।
৩ িতিন িছেলন েপরেসর বংশধর। িতিন প্রথম মােসর জন্য সমস্ত
েসনাপিতেদর েনতা িছেলন।

৪ িদ্বতীয় মােসর জন্য ৈসন্যদেলর ভার িছল অেহাহীয়
েদাদাইেয়র উপর। তঁার অধীেন দলেনতা িছেলন িমেক্লাৎ। তঁার
দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

৫ তৃতীয় মােসর জন্য েসনাপিত িছেলন যাজক িযেহায়াদার
েছেল বনায়। িতিন িছেলন তৃতীয় দেলর েনতা। তঁার দেল চিব্বশ
হাজার ৈসন্য িছল। ৬ ইিন েসই বনায় িযিন িত্রশজন বীর
েযাদ্ধােদর দেলর একজন িছেলন এবং েসই দেলর েনতা
িছেলন। তঁার েছেল অম্মীষাবাদ তঁার দেল িছেলন।

৭ চতুথর্ মােসর জন্য চতুথর্ দেলর েসনাপিত িছেলন েযায়ােবর
ভাই অসােহল। তঁার মৃতু্যর পের েসনাপিত হেয়িছেলন তঁার েছেল
সবিদয়। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

৮ পঞ্চম মােসর জন্য পঞ্চম দেলর েসনাপিত িছেলন িযষ্রাহীয়
শমহূৎ। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

৯ ষষ্ঠ মােসর জন্য ষষ্ঠ দেলর েসনাপিত িছেলন তেকায়ীয়
ইেক্কেশর েছেল ঈরা। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১০ সপ্তম মােসর জন্য সপ্তম দেলর েসনাপিত িছেলন পেলানীয়
েহলস; িতিন িছেলন ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর একজন েলাক। তঁার দেল
চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১১ অষ্টম মােসর জন্য অষ্টম দেলর েসনাপিত িছেলন হূশাতীয়
িসব্বখয়; িতিন িছেলন েসরেহর বংেশর একজন েলাক। তঁার
দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১২ নবম মােসর জন্য নবম দেলর েসনাপিত িছেলন
অনােথাতীয় অবীেয়ষর; িতিন িছেলন িবন্যামীন েগাষ্ঠীর একজন
েলাক। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১৩ দশম মােসর জন্য দশম দেলর েসনাপিত িছেলন
নেটাফাতীয় মহরয়। িতিন িছেলন েসরেহর বংেশর একজন
েলাক। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১৪ একাদশ মােসর জন্য একাদশ দেলর েসনাপিত িছেলন
িপিরয়ােথানীয় বনায়। িতিন িছেলন ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর একজন
েলাক। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১৫ দ্বাদশ মােসর জন্য দ্বাদশ দেলর েসনাপিত িছেলন
নেটাফাতীয় িহল্দয়। িতিন িছেলন অৎনীেয়েলর বংেশর একজন
েলাক। তঁার দেল চিব্বশ হাজার ৈসন্য িছল।

১৬ ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠীগুেলার প্রধান েনতােদর তািলকা এই:
রূেবণীয়েদর েনতা িসিখ্রর েছেল ইলীেয়ষর, িশিমেয়ানীয়েদর
েনতা মাখার েছেল শফিটয়, ১৭ েলিব েগাষ্ঠীর েনতা কমূেয়েলর
েছেল হশিবয়, হােরােণর বংেশর েনতা সােদাক, ১৮ িযহূদা
েগাষ্ঠীর েনতা দায়ূেদর ভাই ইলীহূ, ইষাখর েগাষ্ঠীর েনতা
মীখােয়েলর েছেল অিম্র, ১৯ সবূলূন েগাষ্ঠীর েনতা ওবিদেয়র
েছেল িযশ্মায়য়, নপ্তািল েগাষ্ঠীর েনতা অস্রীেয়েলর েছেল
িযেরেমাৎ, ২০ ইফ্রিয়েমর বংেশর েনতা অসিসেয়র েছেল েহােশয়,
মনঃিশ েগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেদর েনতা পদােয়র েছেল েযােয়ল,
২১ িগিলয়েদ বাসকারী মনঃিশ েগাষ্ঠীর বাকী অেধর্ক েলাকেদর
েনতা সখিরেয়র েছেল িযেদ্দা, িবন্যামীন েগাষ্ঠীর েনতা
অব্েনেরর েছেল যাসীেয়ল, ২২ দান েগাষ্ঠীর েনতা িযেরাহেমর
েছেল অসেরল। এঁরাই িছেলন ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠীগুেলার প্রধান
েনতা।

২৩ দায়ূদ কুিড় িকম্বা তার েচেয় কম বয়সী েলাকেদর সংখ্যা
গণনা করেলন না, কারণ সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর সংখ্যা
আকােশর তারার মত অসংখ্য করেবন বেল প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন। ২৪ সরূয়ার েছেল েযায়াব েলাকগণনা করেত শুরু
কেরিছেলন, িকন্তু তা েশষ কেরনিন। েলাকগণনার জন্য
ইস্রােয়েলর উপর সদাপ্রভুর েক্রাধ েনেম এেসিছল। েসইজন্য
রাজা দায়ূেদর ইিতহাস বইেত েলাকেদর েকােনা সংখ্যা েলখা
হয়িন।

২৫ রাজার ভান্ডােরর েদখােশানার ভার িছল অদীেয়েলর েছেল
অস্মাবেতর উপর। েক্ষত খামাের, শহের, গ্রােম ও পাহারা
েদওয়ার উঁচু ঘরগুেলােত েয সব গুদাম িছল তার েদখােশানা
করবার ভার িছল উিষেয়র েছেল েযানাথেনর উপর।
২৬ চাষীেদর েদখােশানার ভার িছল কলূেবর েছেল ইিষ্রর উপর।
২৭ আঙ্গরু েক্ষেতর ভার িছল রামাথীয় িশিমিয়র উপর। আঙ্গরু
েক্ষত েথেক েয আঙ্গরু-রস পাওয়া েযত তার ভান্ডােরর ভার িছল
িশফমীয় সিব্দর উপর। ২৮ নীচু পাহাড়ী এলাকার িজতবৃক্ষ ও
ডুমুর গােছর ভার িছল গেদরীয় বাল হানেনর উপর।
জলপাইেয়র েতেলর ভান্ডােরর ভার িছল েযায়ােশর উপর।
২৯ শােরােণ েয সব গরুর পাল চরত তােদর ভার িছল শােরাণীয়
িসট্রেয়র উপর। উপত্যকার গরুর পােলর ভার িছল অদল্েয়র
েছেল শাফেটর উপর। ৩০ ইশ্মােয়লীয় ওবীেলর উপর ভার িছল
উেটর পােলর। েমেরােণাথীয় েযহিদেয়র উপর িছল গদ্দর্ভীেদর
ভার। ৩১ ছাগল ও েভড়ার পােলর ভার িছল হাগরীয় যাসীেষর
উপর। রাজা দায়ূেদর সম্পিত্তর েদখােশানার ভার িছল এই সব
তদারককারীেদর উপর।

৩২ দায়ূেদর কাকা েযানাথন িছেলন পরামশর্দাতা, বুিদ্ধমান
েলাক ও রাজার েলখক। রাজার েছেলেদর িশক্ষার ব্যবস্থার ভার
িছল হক্েমািনর েছেল িযহীেয়েলর উপর। ৩৩ অহীেথাফল
িছেলন রাজার পরামশর্দাতা, অকর্ীয় হূশয় িছেলন রাজার বনু্ধ।
৩৪ অহীেথাফেলর মৃতু্যর পের অবীয়াথর ও বনােয়র েছেল
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িযেহায়াদা রাজার পরামশর্দাতা হেয়িছেলন। রাজার ৈসন্যদেলর
েসনাপিত িছেলন েযায়াব।

প্রজােদর ও শেলামেনর প্রিত দায়ূেদর উপেদশ

দায়ূদ ইস্রােয়েলর সমস্ত কমর্কতর্ ােদর িযরূশােলেম
এেস জেড়া হবার জন্য আেদশ িদেলন। এেত সমস্ত

বীর েযাদ্ধারা এেসিছেলন। তঁারা িছেলন িবিভন্ন েগাষ্ঠীর েনতারা,
রাজার বােরািট ৈসন্যদেলর প্রধান েসনাপিতরা, হাজার ও
একেশা ৈসেন্যর েসনাপিতরা, রাজা ও রাজার েছেলেদর সমস্ত
সম্পিত্ত তদারককারীরা, রাজবাড়ীর কমর্কতর্ ারা ও বীর
েযাদ্ধারা।

২ পের রাজা দায়ূদ উেঠ দঁািড়েয় তঁােদর বলেলন, “আমার
ভাইেয়রা ও আমার েলােকরা, আমার কথায় মেনােযাগ িদন।
সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দেুকর জন্য, অথর্াৎ আমােদর ঈশ্বেরর পা
রাখবার জায়গার জন্য একটা স্থায়ী ঘর ৈতরী করবার ইচ্ছা
আমার মেন িছল, আর আিম তা ৈতরী করবার আেয়াজনও
কেরিছলাম। ৩ িকন্তু ঈশ্বর আমােক বলেলন, ‘আমার নােম তুিম
ঘর ৈতরী করেব না, কারণ তুিম একজন েযাদ্ধা এবং তুিম
রক্তপাত কেরছ।’

৪ “তবুও ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু িচরকাল ইস্রােয়েলর উপর
রাজা হওয়ার জন্য আমার েগাটা পিরবােরর মধ্য েথেক
আমােকই েবেছ িনেয়িছেলন। িতিন েনতা িহসােব িযহূদােক েবেছ
িনেয়িছেলন, তারপর িযহূদা-েগাষ্ঠী েথেক আমার বাবার বংশেক
েবেছ িনেয়িছেলন এবং ইস্রােয়েলর উপের রাজা হওয়ার জন্য
িতিন খুশী হেয় আমার ভাইেদর মধ্য েথেক আমােকই েবেছ
িনেয়িছেলন। ৫ সদাপ্রভু আমােক অেনক েছেল িদেয়েছন, আর
েসই সব েছেলেদর মেধ্য সদাপ্রভুর রাজ্য ইস্রােয়েলর িসংহাসেন
বসবার জন্য িতিন আমার েছেল শেলামনেক েবেছ িনেয়েছন।
৬ িতিন আমােক বেলেছন, ‘েতামার েছেল শেলামনই েসই েলাক,
েয আমার ঘর ও উঠান ৈতরী করেব, কারণ আিম তােকই
আমার েছেল হবার জন্য েবেছ িনেয়িছ আর আিম তার বাবা
হব। ৭ েযমন এখন করা হেচ্ছ েসইভােব যিদ েস আমার আেদশ
ও িনেদর্শ পালন করবার ব্যাপাের িস্থর থােক তেব আিম তার
রাজ্য িচরকাল স্থায়ী করব।’

৮ “কােজই সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর, অথর্াৎ সদাপ্রভুর সমােজর
েলাকেদর এবং আমােদর ঈশ্বেরর সামেন আিম আপনােদর
এখন এই আেদশ িদিচ্ছ েয, আপনারা আপনােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ পালন করেত মেনােযাগী হন যােত
আপনারা এই চমৎকার েদেশ থাকেত পােরন এবং িচরকােলর
সম্পিত্ত িহসােব আপনােদর বংশধরেদর হােত তা িদেয় েযেত
পােরন।"

৯ “আর তুিম, আমার েছেল শেলামন, তুিম েতামার বাবার
ঈশ্বরেক সামেন েরেখ চলেব এবং েতামার অন্তর িস্থর েরেখ ও
মেনর ইচ্ছা িদেয় তঁার েসবা করেব, কারণ সদাপ্রভু প্রেত্যকিট
অন্তর খুঁেজ েদেখন এবং িচন্তার প্রেত্যকিট উেদ্দশ্য েবােঝন।
তঁার ইচ্ছা জানেত চাইেল তুিম তা জানেত পারেব, িকন্তু যিদ তুিম
তঁােক ত্যাগ কর তেব িতিনও েতামােক িচরকােলর জন্য অগ্রাহ্য

করেবন। ১০ এখন মেনােযাগী হও, কারণ উপাসনা করবার জন্য
একটা ঘর ৈতরী করেত সদাপ্রভু েতামােকই েবেছ িনেয়েছন।
তুিম শিক্তশালী হও এবং কাজ কর।”

১১ তারপর দায়ূদ তঁার েছেল শেলামনেক উপাসনা ঘেরর
বারান্দা, তঁার দালানগুেলা, ভান্ডার ঘরগুেলা, উপেরর ও
িভতেরর কামরাগুেলা এবং পাপ ঢাকা েদবার জায়গার নক্শা
িদেলন। ১২ সদাপ্রভুর ঘেরর উঠান, তার চারপােশর কামরা,
ঈশ্বেরর ঘেরর ধনভান্ডার এবং উৎসেগর্র িজিনস রাখবার
ভান্ডােরর েয পিরকল্পনা পিবত্র আত্মা দায়ূেদর কােছ প্রকাশ
কেরিছেলন তা সবই িতিন শেলামনেক জানােলন। ১৩ যাজক ও
েলবীয়েদর িবিভন্ন দেলর কাজ, সদাপ্রভুর ঘেরর সমস্ত েসবা
কাজ এবং েসই কােজ ব্যবহােরর সমস্ত িজিনসপত্র সম্বেন্ধ িতিন
তঁােক িনেদর্শ িদেলন। ১৪ িবিভন্ন েসবা কােজর জন্য েয সব
েসানা ও রূপার িজিনস ব্যবহার করা হেব িতিন তার জন্য কতটা
েসানা ও রূপা লাগেব তার িনেদর্শ িদেলন। ১৫ প্রেত্যকিট েসানার
বািতদান ও বািতর জন্য কতটা েসানা এবং ব্যবহার অনুসাের
প্রেত্যকটা রূপার বািতদান ও বািতর জন্য কতটা রূপা লাগেব
তার িনেদর্শ িদেলন। ১৬ দশর্ন রুিট রাখবার েসানার েটিবেলর
জন্য কতটা েসানা এবং রূপার েটিবলগুেলার জন্য কতটা রূপা
লাগেব তার িনেদর্শ িদেলন। ১৭ মাংস তুলবার কঁাটা, উৎসেগর্র
রক্ত রাখবার বািট ও কলসী আর ধূপ েবদীর জন্য কতটা খঁািট
েসানা লাগেব এবং প্রেত্যকিট েসানা ও রূপার পােত্রর জন্য
কতটা েসানা ও রূপা লাগেব তার িনেদর্শ িদেলন। ১৮ এছাড়া ধূপ
েবিদর জন্য, অথর্াৎ সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকুিট েঢেক রাখবার
জন্য েয েসানার করূেবরা পাখা েমলা অবস্থায় থাকেব তােদর
জন্য কতটা খঁািট েসানা লাগেব িতিন তারও িনেদর্শ িদেলন।

১৯ দায়ূদ বলেলন, “সদাপ্রভু তঁার পিরচালনার েয নমুনা
আমার কােছ প্রকাশ কেরিছেলন তঁার পিরচালনায় আিম তা
এঁেকিছলাম, আর েসই নমুনার খুঁিটনািট বুঝবার জ্ঞান িতিন
আমােক িদেয়িছেলন।”

২০ দায়ূদ তঁার েছেল শেলামনেক এই কথাও বলেলন, “তুিম
শিক্তশালী হও, ও সাহস কর এবং কাজ কর। তুিম ভয় েকােরা
না, িনরাশ েহােয়া না, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর েতামার
সেঙ্গ আেছন। সদাপ্রভুর েসবা কােজর জন্য উপাসনা ঘর ৈতরীর
সব কাজ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত িতিন েতামােক েছেড় যােবন না বা
ত্যাগ করেবন না। ২১ ঈশ্বেরর ঘেরর সমস্ত েসবা কােজর জন্য
িবিভন্ন দেলর যাজক ও েলবীেয়রা প্রস্তুত আেছ। সমস্ত কােজ
েতামােক সাহায্য করবার জন্য দক্ষ ও ইচু্ছক েলােকরাও আেছ।
েনতারা ও সমস্ত েলােকরা েতামার আেদশ মানেত রািজ।”

রাজা দায়ূদ তারপর সমস্ত েলাকেদর বলেলন,
“আমার েছেল শেলামনেকই ঈশ্বর েবেছ িনেয়েছন;

তার বয়সও েবশী নয় এবং অিভজ্ঞতাও কম। এই কাজ খুব
মহৎ, কারণ এই বড় প্রাসাদিট ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য, েকােনা
মানুেষর জন্য নয়। ২ আমার ক্ষমতা অনুসাের আিম আমার
ঈশ্বেরর ঘেরর জন্য এই সব েজাগাড় কের েরেখিছ েসানার
িজিনেসর জন্য েসানা, রূপার িজিনেসর জন্য রূপা, িপতেলর
িজিনেসর জন্য িপতল, েলাহার িজিনেসর জন্য েলাহা এবং
কােঠর িজিনেসর জন্য কাঠ। এছাড়া ৈবদযুর্মিণ, বসাবার জন্য
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িবিভন্ন মিণ, চক্চেক পাথর, নানা রঙেয়র পাথর ও সমস্ত
রকেমর দামী পাথর েরেখিছ আর অেনক মােবর্ল পাথরও
েরেখিছ। ৩ এই পিবত্র উপাসনা ঘেরর জন্য আিম যা যা েজাগাড়
কেরিছ তা ছাড়াও আমার ঈশ্বেরর ঘেরর প্রিত আমার
ভালবাসার জন্য এখন আিম আমার িনেজর েসানা ও রূপা
িদিচ্ছ। ৪ েসই ঘেরর েদয়াল ঢাকবার জন্য এবং কািরগরেদর
সমস্ত কােজর জন্য আিম েমাট একেশা সেতেরা টন ওফীেরর
েসানা ও দইুেশা িতয়াত্তর টন খঁািট রূপা িদলাম। ৫ আজ
আপনারা েক েক স্ব-ইচ্ছায় হেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজেক
উৎসগর্ কের দান িদেত চান?”

৬ তখন বংেশর েনতারা, ইস্রােয়লীয়েদর িবিভন্ন েগাষ্ঠীর
েনতারা, হাজার ৈসেন্যর ও শত ৈসেন্যর েসনাপিতরা ও রাজার
কােজর তদারককারীরা স্ব-ইচ্ছায় হেয় দান করেলন। ৭ ঈশ্বেরর
ঘেরর কােজর জন্য তঁারা একেশা পঁচানব্বই টন েসানা, দশ
হাজার েসানার অদেকর্ ান, িতনেশা নব্বই টন রূপা, সাতেশা দইু
টন িপতল ও িতন হাজার নয়েশা টন েলাহা িদেলন। ৮ যঁােদর
কােছ দামী পাথর িছল তঁারা েসগুেলা সদাপ্রভুর ঘেরর ভান্ডাের
রাখবার জন্য েগেশর্ানীয় িযহীেয়েলর হােত িদেলন। ৯ তঁারা খুশী
মেন এবং েখালা হােত সমস্ত অন্তর িদেয় সদাপ্রভুেক িদেত েপের
আনিন্দত হেলন। রাজা দায়ূদও খুব আনিন্দত হেলন।

১০ দায়ূদ সমস্ত েলােকর সামেন এই বেল সদাপ্রভুর েগৗরব
করেলন, “েহ সদাপ্রভু, আমােদর পূবর্পুরুষ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর,
অনািদকাল েথেক অনন্তকাল পযর্ন্ত েতামার েগৗরব েহাক।

১১ েহ সদাপ্রভু, মিহমা, শিক্ত, জঁাকজমক, জয় আর েগৗরব
েতামার, কারণ স্বেগর্র ও পৃিথবীর সব িকছু েতামারই। েহ
সদাপ্রভু, তুিমই সব িকছুর উপের রাজত্ব করছ; েতামার জায়গা
সবার উপের।

১২ ধন ও সম্মান আেস েতামারই কাছ েথেক; তুিমই সব িকছু
শাসন কের থাক। েতামার হােতই রেয়েছ শিক্ত আর ক্ষমতা;
মানুষেক উন্নত করবার ও শিক্ত েদবার অিধকার েতামারই।

১৩ এখন, েহ আমােদর ঈশ্বর, আমরা েতামােক ধন্যবাদ িদই,
েতামার েগৗরবময় নােমর প্রশংসা কির।

১৪ িকন্তু েহ সদাপ্রভু, আিম েক আর আমার েলােকরাই বা
কারা েয, আমরা এইভােব খুশী হেয় িনেজর ইচ্ছায় িদেত পাির?
সব িকছুই েতা েতামার কাছ েথেক আেস। েতামার হাত েথেক যা
েপেয়িছ আমরা েকবল েতামােক তাই িদেয়িছ। ১৫ আমরা
েতামার েচােখ আমােদর সমস্ত পূবর্পুরুষেদর মতই পরেদশী
বািসন্দা। পৃিথবীেত আমােদর িদনগুেলা ছায়ার মত, আমােদর
েকােনা আশা েনই। ১৬ েহ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, েতামার
পিবত্র নােমর উেদ্দেশ্য একটা ঘর ৈতরীর জন্য এই েয প্রচুর
িজিনেসর আেয়াজন আমরা কেরিছ তা েতামার কাছ েথেকই
এেসেছ এবং এর সব িকছুই েতামার। ১৭ েহ আমার ঈশ্বর, আিম
জািন েয, তুিম অন্তেরর পরীক্ষা কের থাক এবং সততায় খুশী
হও। এই সব িজিনস আিম খুশী হেয় এবং অন্তেরর সততায়

িদেয়িছ। আর এখন আিম েদেখ আনিন্দত হলাম েয, েতামার
েলােকরা যারা এখােন আেছ তারাও েকমন খুশী হেয় েতামােক
িদেয়েছ। ১৮ েহ সদাপ্রভু, আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক
ও ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েতামার েলাকেদর অন্তের এই রকম ইচ্ছা
তুিম িচরকাল রাখ এবং েতামার প্রিত তােদর হৃদয় িবশ্বস্ত রাখ।
১৯ আমার েছেল শেলামনেক এমন িস্থর অন্তর দান কর যােত েস
েতামার আেদশ, েতামার বাক্য ও েতামার িনয়ম পালন করেত
পাের এবং আিম েয প্রাসাদ ৈতরীর আেয়াজন কেরিছ তা ৈতরী
করেত পাের।”

২০ পের দায়ূদ সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “আপনারা
আপনােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব করুন।” তখন তারা সবাই
তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব করল এবং সদাপ্রভু
ও রাজার উেদ্দেশ্য উপুড় হেয় প্রণাম জানাল।

২১ পেরর িদন তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পশু উৎসগর্ এবং
েহামবিলর অনুষ্ঠান করল। সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর জন্য তারা এক
হাজার ষঁাড়, এক হাজার েভড়া ও এক হাজার েভড়ার বাচ্চা
উৎসগর্ করল এবং প্রেত্যকিটর সেঙ্গ িনয়িমত পানীয় উৎসগর্
করল এবং প্রচুর পশু িদেয় অন্যান্য উৎসেগর্র অনুষ্ঠান করল।
২২ েসই িদন তারা সদাপ্রভুর সামেন খুব আনেন্দর সেঙ্গ খাওয়া
দাওয়া করল। তারা দায়ূেদর েছেল শেলামনেক এই িদ্বতীয় বার
রাজা করল এবং তঁােক রাজা ও সােদাকেক যাজকেক িহসােব
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য অিভেষক করল। ২৩ তখন শেলামন তঁার
বাবা দায়ূেদর জায়গায় রাজা িহসােব সদাপ্রভুর িসংহাসেন
বসেলন। িতিন সব িবষেয় সফলতা লাভ করেলন এবং সমস্ত
ইস্রােয়ল তঁার কথামত চলত। ২৪ সমস্ত েনতারা ও ৈসেন্যরা এবং
রাজা দায়ূেদর অন্য সব েছেলরা রাজা শেলামেনর অধীনতা
স্বীকার করেলন।

২৫ সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রােয়েলর েচােখ শেলামনেক খুব মহান
করেলন এবং তঁােক এমন রাজকীয় েগৗরব দান করেলন যা এর
আেগ ইস্রােয়েলর েকােনা রাজাই পানিন।

দায়ূেদর মৃতু্য।

২৬ িযশেয়র েছেল দায়ূদ সমস্ত ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব
কেরিছেলন ২৭ িতিন চিল্লশ বছর রাজত্ব কেরিছেলন সাত বছর
িহেব্রােণ এবং েতিত্রশ বছর িযরূশােলেম। ২৮ িতিন অেনক বছর
েবঁেচ েথেক ধন ও সম্মান লাভ কের খুব বুেড়া বয়েস মারা
েগেলন। তঁার েছেল শেলামন তঁার জায়গায় রাজা হেলন।
২৯ ভাববাদী শমূেয়েলর, ভাববাদী নাথেনর ও ভাববাদী গােদর
ইিতহাস বইেয় রাজা দায়ূেদর রাজেত্বর সমস্ত কথা শুরু েথেক
েশষ পযর্ন্ত েলখা রেয়েছ। ৩০ তঁার রাজেত্বর খুঁিটনািট ও ক্ষমতার
কথা এবং তঁােক িনেয়, ইস্রােয়লেক িনেয় আর অন্যান্য েদেশর
সব রাজ্যগুেলােক িনেয় েয সব ঘটনা ঘেটিছল েসই সব কথাও
েসখােন েলখা রেয়েছ।
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২

বংশাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড৷

শেলামেনর প্রাথর্নার উত্তর৷ তা ার সম্মান বৃিদ্ধ৷

আর দায়ূেদর েছেল শেলামন িনেজর রােজ্য িনেজেক
শিক্তশালী করেলন এবং তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার সেঙ্গ

েথেক তঁােক খুব মহান করেলন৷ ২ পের শেলামন সমস্ত
ইস্রােয়েলর অথর্াৎ সহস্রপিতেদর, শতপিতেদর, িবচারকতর্ ােদর
ও সমস্ত ইস্রােয়েলর যাবতীয় শাসনকতর্ ােদর বংশ প্রধানেদর
সেঙ্গ কথা বলেলন৷ ৩ তােত শেলামন ও তঁার সেঙ্গ সমস্ত সমাজ
িগিবেয়ােনর উঁচু জায়গায় েগেলন; কারণ সদাপ্রভুর দাস েমািশ
মরুভূিমেত যা ৈতরী কেরিছেলন, ঈশ্বেরর েসই সমাগম তঁাবু
েসখােন িছল৷ ৪ িকন্তু ঈশ্বেরর িসন্দকু দায়ূদ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম
েথেক, দায়ূদ তার জন্য েয জায়গা ৈতরী কেরিছেলন, েসখােন
এেনিছেলন, কারণ িতিন তার জন্য িযরূশােলেম একিট তঁাবু
স্থাপন কেরিছেলন৷ ৫ আর হূেরর নািত ঊিরর েছেল বৎসেলল
েয িপতেলর যজ্ঞেবদী ৈতরী কেরিছেলন, তা সদাপ্রভুর সমাগম
তঁাবু সামেন িছল; আর শেলামন ও সমাজ তার কােছ েগেলন৷
৬ তখন শেলামন েসখােন সমাগম তঁাবুর কােছ িপতেলর েবিদেত
সদাপ্রভুর সামেন যজ্ঞ করেলন, এক হাজার েহামবিল উত্সগর্
করেলন৷ ৭ েসই রােত ঈশ্বর শেলামনেক দশর্ন িদেয় বলেলন,
“চাও, আিম েতামােক িক েদব?” ৮ তখন শেলামন ঈশ্বরেক
বলেলন, “তুিম আমার িপতা দায়ূেদর প্রিত অেনক দয়া
েদিখেয়ছ, আর তঁার পেদ আমােক রাজা কেরছ৷ ৯ এখন, েহ
সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুিম আমার িপতা দায়ূেদর কােছ েয কথা বেলছ,
তাই স্থায়ী েহাক; কারণ তুিমই পৃিথবীর ধূেলার মত বহুসংখ্যক
এক জািতর উপের আমােক রাজা কেরছ৷ ১০ আিম েযন এই
েলােকেদর সামেনই বাইের েযেত ও েভতের আসেত পাির, েসই
জন্য এখন আমােক বুিদ্ধ ও জ্ঞান দাও; কারণ েতামার এমন
িবশাল প্রজােদর িবচার করার ক্ষমতা কার আেছ?” ১১ তখন
ঈশ্বর শেলামনেক বলেলন, “এটাই েতামার মেন হেয়েছ; তুিম
ঐশ্বযর্্য, সম্পিত্ত, েগৗরব িকংবা শত্রুেদর প্রাণ চাও িন, লম্বা
আয়ুও চাও িন; িকন্তু আিম আমার েয প্রজােদর উপের েতামােক
রাজা কেরিছ, তুিম তােদর িবচার করার জন্য িনেজর জন্য বুিদ্ধ
ও জ্ঞান েচেয়ছ৷ ১২ বুিদ্ধ ও জ্ঞান েতামােক েদওয়া হল; এমনিক
েতামার আেগ েকােনা রাজার িছল না এবং েতামার পেরও
েকােনা রাজার হেব না, তত ঐশ্বযর্্য, সম্পিত্ত ও েগৗরব আিম
েতামােক েদব৷” ১৩ পের শেলামন িগিবেয়ােনর উঁচু জায়গা
েথেক, সমাগম তঁাবুর সামেন েথেক, িযরূশােলেম এেলন, আর
ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব করেত থাকেলন৷ ১৪ আর শেলামন
অেনক রথ ও েঘাড়াচালক সংগ্রহ করেলন; তঁার এক হাজার
চারেশা রথ ও বােরা হাজার েঘাড়াচালক িছল; আর েসই সব

িতিন রথ নগের এবং িযরূশােলেম রাজার কােছ রাখেতন৷
১৫ রাজা িযরূশােলেম রূপা ও েসানােক পাথেরর মত এবং এরস
কাঠেক উপত্যকার ডুমুর গােছর মত প্রচুর করেলন৷ ১৬ আর
শেলামেনর েঘাড়াগুিল িমশর েথেক আনা হত, রাজার বিণেকরা
দল িহসােব দাম িদেয় পােল পােল েঘাড়া েপত৷ ১৭ আর িমশর
েথেক েকনা ও আনা এক একিট রেথর দাম ছেশা েশকল রূপা
ও এক একিট েঘাড়ার দাম একেশা পঞ্চাশ েশকল িছল৷
এইভােব তােদর মাধ্যেম সমস্ত িহত্তীয় রাজার ও অরামীয় রাজার
জন্যও েঘাড়া আনা হত৷

মিন্দর প্রিতষ্ঠার জন্য আেয়াজন৷

পের শেলামন সদাপ্রভুর নােম একিট বািড় ও িনেজর
রােজ্যর জন্য একিট বািড় ৈতরী করার কথা িঠক

করেলন; ২ আর শেলামন ভার বইবার জন্য সত্তর হাজার েলাক,
পবর্েত কাঠ কাটার জন্য আশী হাজার েলাক ও তােদর
পিরচালনার জন্য িতন হাজার ছেশা প্রধান কমর্চারীেদর িনযুক্ত
করেলন৷ ৩ আর শেলামন েসােরর হূরম রাজার কােছ েলাক
পািঠেয় বলেলন, “আপিন আমার বাবা দায়ূেদর সােথ েযরকম
ব্যবহার কেরিছেলন ও তঁার বসবােসর জন্য বািড় ৈতরীর জন্য
তঁার কােছ েযরকম এরস কাঠ পািঠেয়িছেলন, েসই রকম আমার
জন্যও করুন৷ ৪ েদখুন, আিম িনেজর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােমর
উেদ্দেশ্য একিট বািড় ৈতরী করার পিরকল্পনা িনেয়িছ; তঁার
সামেন সুগিন্ধ িজিনস জ্বালােনার জন্য, প্রেত্যক িদেনর দশর্ন-
রুিটর জন্য এবং প্রিত সকােল ও সন্ধ্যােবলায়, িবশ্রামবাের,
অমাবস্যায় ও আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সকল পেবর্র েহাম
করার জন্য েসটা পিবত্র করব৷ এগুিল ইস্রােয়েলর প্রিতিদেনর
কাজ৷ ৫ আর আিম েয বািড় ৈতরী করব, েসটা খুব বড় হেব,
কারণ আমােদর ঈশ্বর সকল েদবতার েথেক মহান৷ ৬ িকন্তু তঁার
জন্য বািড় ৈতরী করার ক্ষমতা কার আেছ? কারণ স্বগর্ এবং
স্বেগর্র স্বগর্ও তঁােক ধারণ করেত পাের না; তেব আিম েক েয,
তঁার উেদ্দেশ্য গৃহ ৈতরী কির? শুধুমাত্র তঁার সামেন ধূপদান
করার জায়গা ৈতরী করেত পাির৷ ৭ অতএব আমার বাবা
দায়ূেদর মাধ্যেম িনযুক্ত েয জ্ঞানী েলােকরা িযহূদায় ও
িযরূশােলেম আমার কােছ আেছ, তােদর সেঙ্গ েসানা, রূপা,
িপতল, েলাহা এবং েবগুনী, গােড়া লাল ও নীল রেঙর সুেতার
কাজ করার জন্য ও সব রকেমর েক্ষািদত কােজ পারদশর্ী
একজন েলাকেক পাঠােবন৷ ৮ আর িলবােনান েথেক এরস কাঠ,
েদবদারু কাঠ ও আলগুম কাঠ আমার এখােন পাঠােবন; কারণ
আিম জািন, আপনার দােসরা িলবােনােন খুব ভােলা কাঠ
কাটেত পাের; আর েদখুন, আমার দােসরাও আপনার দােসর
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সেঙ্গ থাকেব৷ ৯ আমার জন্য অেনক কাঠ ৈতরী করেত হেব,
কারণ আিম েয গৃহ ৈতরী করব, েসটা বড় মহৎ ও আশ্চযর্্যজনক
হেব৷ ১০ আর েদখুন, আিম আপনার দাসেদরেক, েয কাঠুিরয়ারা
গাছ কাটেব, তােদরেক কুিড় হাজার েকার্ পিরমােপর েপষাই
করা গম, কুিড় হাজার েকার্ পিরমােপর যব, কুিড় হাজার বাৎ
আঙ্গরু রস ও কুিড় হাজার বাৎ েতল েদব৷” ১১ পের েসােরর
রাজা হূরম শেলামেনর কােছ এই উত্তর িলেখ পাঠােলন,
“সদাপ্রভু তঁার প্রজােদরেক ভালবােসন, তাই তােদর উপের
আপনােক রাজা কেরেছন৷” ১২ হূরম আরও বলেলন, “ধন্য
সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বগর্ মেতর্ ্যর সৃিষ্টকতর্ া, িযিন দায়ূদ
রাজােক দরূদশর্ী ও বুিদ্ধমান এক জ্ঞানবান েছেল িদেয়েছন, েসই
েছেল সদাপ্রভুর জন্য এক গৃহ ও িনেজর রােজ্যর এক বািড়
ৈতরী করেবন৷ ১৩ এখন আিম হূরম-আিব নােম একজন
জ্ঞানবান ও বুিদ্ধমান েলাকেক পাঠালাম৷ ১৪ েস দান বংেশর এক
স্ত্রীর েছেল, তার বাবা েসােরর েলাক; েস েসানা, রূপা, িপতল,
েলাহা, পাথর ও কাঠ এবং েবগুনী, নীল, মসীনা সুেতার ও গাড়
লাল রেঙর সুেতার কাজ খুব ভােলা করেত পাের৷ আর েস সব
রকেমর েখািদত কাজ করেত ও সব রকেমর নকশার কাজ খুব
ভােলা ৈতরী করেত পাের৷ তােক আপনার পারদশর্ী েলােকেদর
সেঙ্গ এবং আপনার বাবা আমার প্রভু দায়ূেদর পারদশর্ী
েলােকেদর সেঙ্গ জায়গা েদওয়া েহাক৷ ১৫ অতএব আমার প্রভু
েয গম, যব, েতল ও আঙ্গরু রেসর কথা বেলেছন, তা িনেজর
দাসেদর কােছ পািঠেয় িদন৷ ১৬ আর আপনার যত কােঠর
প্রেয়াজন হেব, আমরা িলবােনােন তত কাঠ কাটব এবং েভলায়
কের েবঁেধ সমুদ্রপেথ যােফােত আপনার জন্য েপৗঁেছ েদব; পের
আপিন তা িযরূশােলেম তুেল িনেয় যােবন৷” ১৭ আর শেলামন
তঁার বাবা দায়ূেদর গণনার পের ইস্রােয়ল েদেশ বসবাসকারী
সমস্ত েলাক গণনা করােলন, তােত এক লক্ষ িতপ্পান্ন হাজার
ছেশা েলাক পাওয়া েগল৷ ১৮ তােদর মেধ্য িতিন ভার বইবার
জন্য সত্তর হাজার েলাক, পবর্েত কাঠ কাটেত আশী হাজার
েলাক ও েলাকেদরেক কাজ করাবার জন্য িতন হাজার ছেশা
প্রধান কমর্চারীেদর িনযুক্ত করেলন৷

মিন্দর ৈতরী৷

পের শেলামন িযরূশােলেম েমািরয়া পবর্েত সদাপ্রভুর
গৃহ ৈতরী করেত শুরু করেলন; সদাপ্রভু েসখােন তঁার

বাবা দায়ূদেক দশর্ন িদেয়িছেলন এবং দায়ূদ েসই জায়গা
িনবর্াচন কেরিছেলন; তা িযবূষীয় অণর্ােনর খামার৷ ২ িতিন তঁার
রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর িদ্বতীয় মােসর িদ্বতীয় িদেন ৈতরীর কাজ
শুরু করেলন৷ ৩ শেলামন ঈশ্বেরর গৃহ ৈতরী করেত েয মূল
উপেদশ েপেয়িছেলন, েসই অনুসাের হােতর প্রাচীন পিরমােণ
গৃেহর ৈদঘর্্য ষাট হাত ও প্রস্থ কুিড় হাত করা হল৷ ৪ আর গৃেহর
সামেনর বারান্দা গৃেহর প্রস্থ অনুসাের কুিড় হাত লম্বা ও একেশা
কুিড় হাত উঁচু হল; আর িতিন েভতের তা পিরস্কার েসানা িদেয়
মুেড় িদেলন৷ ৫ িতিন বড় গৃেহর েদওয়াল ভােলা েসানায় েমাড়া
েদবদারু কােঠ েঢেক িদেলন ও তার উপের েখজরু গাছ ও
িশকেলর ছিব েখাদাই করেলন৷ ৬ আর েশাভার জন্য গৃহিট দামী
পাথর িদেয় সাজােলন; ঐ েসানা পবর্িয়ম েদেশর েসানা৷ ৭ আর

িতিন গৃহ, গৃেহর কিড়কাঠ, েগাবরাট, েদওয়াল ও দরজা েসানায়
মুেড় িদেলন এবং েদওয়ােলর উপের করূেবর ছিব েখাদাই
করেলন৷ ৮ আর িতিন অিত পিবত্র জায়গা িনমর্াণ করেলন, তার
ৈদঘর্্য গৃেহর প্রেস্থর মত কুিড় হাত ও প্রস্থ কুিড় হাত এবং িতিন
ছেশা তালন্ত ভােলা েসানা িদেয় তা মুেড় িদেলন৷ ৯ েপ্রেকর
পিরমাণ পঞ্চাশ েশকল েসানা৷ িতিন উপেরর কুঠরীগুিলও েসানা
িদেয় মুেড় িদেলন৷ ১০ অিত পিবত্র গৃেহর মেধ্য িতিন দিুট
করূেবর ছিব েখাদাই করেলন; আর তা েসানা িদেয় েমাড়া হল৷
১১ এই করূব দিুটর ডানা কুিড় হাত লম্বা, একিটর পঁাচ হাত লম্বা
একিট ডানা গৃেহর েদওয়াল স্পশর্ করল এবং পঁাচ লম্বা অন্য
ডানা িদ্বতীয় করূেবর ডানা স্পশর্ করল৷ ১২ েসই করূেবর পঁাচ
হাত লম্বা প্রথম ডানািট গৃেহর েদওয়াল স্পশর্ করল এবং পঁাচ
হাত লম্বা িদ্বতীয় ডানািট ঐ করূেবর ডানা স্পশর্ করল৷ ১৩ েসই
করূব দিুটর ডানা েমাট কুিড় হাত িবস্তািরত, তারা পােয়র কােছ
দঁািড়েয় িছল এবং তােদর মুখ গৃেহর িদেক িছল৷ ১৪ আর িতিন
নীল, েবগুনী ও রেক্তর রেঙর এবং মসীনা সুেতার পদর্ া ৈতরী
করেলন ও তােত করূব ৈতরী করেলন৷ ১৫ আর িতিন গৃেহর
সামেন পঁয়িত্রশ হাত উঁচু দিুট স্তম্ভ ৈতরী করেলন, এক একিট
স্তেম্ভর উপের পঁাচ হাত হল৷ ১৬ আর িতিন গৃেহর মেধ্য েশকল
ৈতরী কের েসই স্তেম্ভর মাথায় িদেলন এবং একেশা ডািলেমর
মত কের ৈতরী কের ঐ েশকেলর উপের রাখেলন৷ ১৭ েসই দিুট
স্তম্ভ িতিন মিন্দেরর সামেন স্থাপন করেলন, একটা ডান িদেক ও
অন্যটা বােম রাখেলন এবং েযিট ডান িদেক, েসিটর নাম যাখীন
যার অথর্, িতিন িস্থর করেবন ও েযিট বােম, েসিটর নাম েবায়স
যার অথর্, এেতই বল, রাখেলন৷

আর িতিন িপতেলর এক যজ্ঞেবিদ ৈতরী করেলন, তার
ৈদঘর্্য কুিড় হাত, প্রস্থ কুিড় হাত ও উচ্চতা দশ হাত৷

২ আর িতিন ছঁােচ ঢালা েগালাকার েচৗবাচ্চা ৈতরী করেলন; তা
এক কাণা েথেক অন্য কাণা পযর্ন্ত দশ হাত ও তার উচ্চতা পঁাচ
হাত এবং তার পিরিধ িত্রশ হাত করেলন৷ ৩ েচৗবাচ্চার নীেচর
চারপাশ িঘের বলেদর আকৃিত িছল, প্রেত্যক আকৃিতর পিরমাণ
দশ হাত কের িছল; েয ছঁােচর মেধ্য পাত্রটা ৈতরী করা হেয়িছল
েসই ছঁােচর মেধ্যই গরুগুেলার আকার িছল বেল সবটা িমেল
একটা িজিনসই হল৷ ৪ ঐ েচৗবাচ্চা বারিট বলেদর উপের স্থািপত
িছল, তােদর িতনিটর মুখ উত্তর িদেক, িতনিটর মুখ পিশ্চম
িদেক, িতনিটর মুখ দিক্ষণ িদেক ও িতনিটর মুখ পূবর্িদেক িছল
এবং েচৗবাচ্চািট তােদর উপের িছল; তােদর সকেলর িপছেনর
ভাগ িভতের থাকল৷ ৫ েসটা চার আঙ্গলু েমাটা ও তার কাণা
পানপােত্রর কাণার মেতা, িলিল ফুেলর মেতা আকার িছল, তােত
িতন হাজার বাত ধরত৷ ৬ আর িতিন দশিট গামলা ৈতরী করেলন
এবং েধাবার জন্য পঁাচটা ডােন ও পঁাচটা বােম স্থাপন করেলন;
তার মেধ্য তারা েহাম বিলদােনর িজিনসপত্র েধায়াধুিয় করত,
িকন্তু েচৗবাচ্চািট যাজকেদর িনেজেদর েধাবার জন্য িছল৷ ৭ আর
িতিন িবিধ মেত েসানার দশিট বািত দান ৈতরী কের মিন্দের
স্থাপন করেলন, তার পঁাচিট ডান িদেক ও পঁাচিট বােম রাখেলন৷
৮ আর িতিন দশখািন েটিবলও ৈতরী করেলন, তার পঁাচিট ডান
িদেক ও পঁাচিট বােম মিন্দেরর মেধ্য রাখেলন৷ আর িতিন
একেশািট েসানার বািটও ৈতরী করেলন৷ ৯ আর িতিন

বংশাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড৷ ২:৯ ৩১৬ বংশাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড৷ ৪:৯



৫

৬

যাজকেদর উঠান, বড় উঠান ও উঠােনর দরজাগুিল ৈতরী
করেলন ও তার দরজাগুিল িপতেল মুেড় িদেলন৷ ১০ আর
েচৗবাচ্চা ডান পােশ পূবর্িদেক দিক্ষণিদেকর সামেন স্থাপন
করেলন৷ ১১ আর হূরম পাত্র, হাতা ও বািট সমস্ত িকছু ৈতরী
করল৷ এইভােব হূরম শেলামন রাজার জন্য ঈশ্বেরর গৃেহর েয
কাজ করিছল, তা েশষ করল; ১২ অথর্াৎ দিুট স্তম্ভ ও েসই দিুট
স্তেম্ভর উপেরর েগালাকার ও মাথলা এবং েসই স্তেম্ভর উপেরর
মাথলার দিুট েগালাকার আচ্ছাদেনর দিুট জািলর কাজ ১৩ এবং
দইু প্রস্ত জািলর কােজর জন্য চারেশা ডািলেমর মত, অথর্াৎ
স্তেম্ভর উপেরর মাথলার দিুট েগালাকার অংশ সাজােনার জন্য
এক একিট জািলর কােজর জন্য দইু সাির ডািলেমর মত ৈতরী
করল৷ ১৪ আর েস িভত ৈতরী করল এবং েসই িভেতর উপের
গামলাগুিল রাখল; ১৫ একিট েচৗবাচ্চা ও তার নীেচ বারিট বলদ
১৬ এবং পাত্র, হাতা ও িতনিট কঁাটা যুক্ত চামচ এবং অন্য সমস্ত
পাত্র হূরম-আিব শেলামন রাজার সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য পািলশ
করা িপতেল ৈতরী করল৷ ১৭ রাজা যদর্ েনর অঞ্চেল সুেক্কাৎ ও
সেরদার মােঝর কাদা মািটেত েসটা ঢালােলন৷ ১৮ আর শেলামন
এই েয সকল পাত্র ৈতরী করেলন, তা অেনক, কারণ িপতেলর
পিরমাণ িনণর্য় করা েগল না৷ ১৯ শেলামন ঈশ্বেরর গৃেহর সমস্ত
পাত্র এবং েসানার েবিদ ও দশর্ন-রুিট রাখবার েটিবল ২০ এবং
িভতেরর গৃেহর সামেন িবিধমেত জ্বালাবার জন্য িবশুদ্ধ েসানার
বািতদান সকল ২১ এবং ফুল, প্রদীপ ও িচমিট সকল েসানা িদেয়
ৈতরী করেলন, ২২ েসই েসানা িবশুদ্ধ; আর কঁািচ, বািট, চামচ ও
ধুনুিচ খঁািট েসানায় এবং গৃেহর দরজা, মহাপিবত্র জায়গায়
িভতেরর দরজা ও গৃেহর অথর্াৎ মিন্দেরর দরজাগুিল েসানা
িদেয় ৈতরী করেলন৷

এইভােব সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য শেলামেনর করা সমস্ত
কাজ সম্পন্ন হল৷ আর শেলামন তঁার বাবা দায়ূেদর

উত্সগর্ করা িজিনসগুিল অথর্াৎ রূপা, েসানা ও সকল পাত্র এেন
ঈশ্বেরর গৃেহর ভান্ডাের রাখেলন৷

মিন্দর প্রিতষ্ঠা৷

২ পের শেলামন দায়ূদ-নগর অথর্াৎ িসেয়ান েথেক সদাপ্রভুর
িনয়ম-িসন্দকু িনেয় আসার জন্য ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদরেক ও
বংেশর প্রধানেদর, অথর্াৎ ইস্রােয়ল সন্তানেদর বাবার বংেশর
শাসনকতর্ ােদরেক, িযরূশােলেম জেড়া করেলন৷ ৩ তার ফেল
সপ্তম মােস, উত্সেবর সমেয় ইস্রােয়েলর সব েলাক রাজার
কােছ এল৷ ৪ পের ইস্রােয়েলর প্রেত্যক প্রাচীেনরা উপিস্থত হেল
েলবীেয়রা িসন্দকুিট তুলল৷ ৫ আর তারা িসন্দকু, সমাগম তঁাবু ও
তঁাবুর মেধ্য থাকা সমস্ত পিবত্র পাত্র তুেল আনেলা; েলবীয়
যাজকরা এই সব িকছু তুেল আনেলা৷ ৬ আর শেলামন রাজা
এবং তঁার কােছ আসা সমস্ত ইস্রােয়েলর মন্ডলী িসন্দেুকর সামেন
েথেক অেনক েভড়া ও ষঁাড় বিল িদেলন, েস সমস্ত অসংখ্য ও
অগণ্য িছল৷ ৭ পের যাজেকরা সদাপ্রভুর িনয়ম িসন্দকু িনেয়
িগেয় িনেজর জায়গায়, বািড়র েভতেরর ঘের, মহাপিবত্র
জায়গায় দিুট করূেবর ডানার িনেচ স্থাপন করল৷ ৮ করূব দিুট
েযখােন িসন্দকু রাখা হল তার উপের ডানা েমেল থাকেলা, আর
উপের করূেবরা িসন্দকু ও েসটা বেয় িনেয় যাবার ডাণ্ডা দিুট

েঢেক িদল৷ ৯ িসন্দেুকর েসই ডাণ্ডা দিুট এত লম্বা িছল েয, তার
সামেনর অংশ িসন্দেুকর সামেন দখা েযত৷ তথািপ তা বাইের
েদখা েযত না৷ আজ পযর্ন্ত তা েসই জায়গায় আেছ৷
১০ িসন্দেুকর মেধ্য আর িকছু িছল না, শুধু েসই দিুট পাথেরর
ফলক িছল, যা েমািশ েহােরেব তার মেধ্য েরেখিছেলন; েসই
সমেয় িমশর েথেক ইস্রােয়ল সন্তানেদর েবিরেয় আসার পর,
সদাপ্রভু তােদর সেঙ্গ িনয়ম কেরিছেলন৷ ১১ বাস্তিবক যাজেকরা
পিবত্র জায়গা েথেক েবরেলা, েসখােন উপিস্থত যাজেকরা
সকেলই িনেজেদরেক পিবত্র কেরিছল, তােদরেক িনেজেদর
পালা রক্ষা করেত হল না ১২ এবং গায়ক েলবীেয়রা সবাই,
আসফ, েহমন, িযদথূূন ও তঁােদর েছেলরা ও ভাইেয়রা, মসীনা
েপাশাক পের এবং করতাল, েনবল ও বীণা সেঙ্গ িনেয়
যজ্ঞেবিদর পূবর্ িদেক দঁািড়েয় থাকল এবং তূরীবাদক একেশা
কুিড়জন যাজক তােদর সেঙ্গ িছল৷ ১৩ েসই তূরীবাদেকরা ও
গায়েকরা সবাই একসােথ সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করার জন্য
একজন ব্যিক্তর মত উপিস্থত িছল এবং যখন তারা তূরী ও
করতাল ইত্যািদ বাদ্যযেন্ত্রর সেঙ্গ মহাশব্দ কের িতিন মঙ্গলময়,
হঁ্যা, তঁার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, এই কথা বেল সদাপ্রভুর প্রশংসা
করল, তখন বািড়, সদাপ্রভুর বািড় েমেঘ এমন ভের েগল েয,
১৪ েমেঘর জন্য যাজেকরা েসবা করার জন্য দঁাড়ােত পারল না;
কারণ ঈশ্বেরর বািড় সদাপ্রভুর প্রতােপ ভের িগেয়িছল৷

তখন শেলামন বলেলন, “সদাপ্রভু বেলেছন েয, িতিন
ঘন অন্ধকাের বাস করেবন৷ ২ িকন্তু আিম েতামার এক

বসবােসর গৃহ িনমর্াণ করলাম; এটা িচরকােলর জন্য েতামার
বসবােসর জায়গায়৷” ৩ পের রাজা মুখ িফিরেয় সমস্ত ইস্রােয়ল
সমাজেক আশীবর্াদ করেলন; আর সমস্ত ইস্রােয়ল সমাজ
দঁািড়েয় থাকেলা৷ ৪ আর িতিন বলেলন, “ধন্য সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর; িতিন আমার বাবা দায়ূেদর কােছ িনেজর মুেখ
এই কথা বেলেছন এবং িনেজর হােত কের এটা সফল কেরেছন,
যথা, ৫ েয িদন আমার প্রজােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের
এেনিছ, েসই িদন েথেক আিম িনেজর নাম স্থাপেনর জন্য গৃহ
ৈতরীর জন্য ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর মেধ্য েকােনা নগর
মেনানীত কিরিন এবং িনেজর প্রজা ইস্রােয়েলর শাসনকতর্ া হবার
জন্য েকােনা মানুষেক মেনানীত কিরিন৷ ৬ িকন্তু িনেজর নাম
স্থাপেনর জন্য আিম িযরূশােলম মেনানীত কেরিছ ও আমার
প্রজা ইস্রােয়েলর শাসনকতর্ া হবার জন্য দায়ূদেক মেনানীত
কেরিছ৷ ৭ আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােমর উেদ্দেশ্য এক
গৃহ ৈতরী করেত আমার বাবা দায়ূেদর ইচ্ছা িছল৷ ৮ িকন্তু
সদাপ্রভু আমার বাবা দায়ূদেক বলেলন, ‘আমার নােমর উেদ্দেশ্য
একিট গৃহ ৈতরী করেত েতামার ইচ্ছা হেয়েছ; েতামার এইরকম
ইচ্ছা হওয়া অবশ্যই ভাল৷ ৯ তবুও তুিম েসই গৃহ ৈতরী করেব না,
িকন্তু েতামার কিট েথেক উত্পন্ন েছেলই আমার নােমর উেদ্দেশ্য
গৃহ ৈতরী করেব৷’ ১০ সদাপ্রভু এই েয কথা বেলেছন, তা সফল
করেলন; সদাপ্রভু প্রিতজ্ঞা অনুসাের আিম আমার বাবা দায়ূেদর
পেদ উত্পন্ন ও ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বেস ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নােমর উেদ্দেশ্য এই গৃহ ৈতরী কেরিছ৷ ১১ আর
সদাপ্রভু ইস্রােয়ল সন্তানেদর সেঙ্গ েয িনয়ম কেরিছেলন, তার
আধার িসন্দকু এর মেধ্য রাখলাম৷” ১২ পের িতিন সমস্ত
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ইস্রােয়ল সমােজর উপিস্থিতেত সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদর সামেন
দঁািড়েয় অঞ্জিল করেলন; ১৩ কারণ শেলামন পঁাচ হাত লম্বা, পঁাচ
হাত প্রস্থ ও িতন হাত উঁচু িপতেলর একিট মঞ্চ ৈতরী কের
উঠােনর মাঝখােন েরেখিছেলন; িতিন তার উপর দঁাড়ােলন, পের
সমস্ত ইস্রােয়ল সমােজর সামেন হঁাটু েপেত স্বেগর্র িদেক অঞ্জিল
িবস্তার করেলন; ১৪ আর িতিন বলেলন, “েহ সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বেগর্ িক পৃিথবীেত েতামার মত ঈশ্বর েনই৷
যারা সমস্ত মনপ্রাণ িদেয় েতামার সেঙ্গ চেল, েতামার েসই
দােসেদর পেক্ষ তুিম িনয়ম ও দয়া পালন কর; ১৫ তুিম েতামার
দাস আমার বাবা দায়ূেদর কােছ যা প্রিতজ্ঞা কেরিছেল তা পালন
কেরছ, যা িনেজর মুেখ বেলিছেল, তা িনেজর হােত পূরণ
কেরছ, েযমন আজ েদখা যােচ্ছ৷ ১৬ এখন, েহ সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তুিম েতামার দাস আমার বাবা দায়ূেদর কােছ
যা প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, তা রক্ষা কর৷ তুিম বেলিছেল, আমার
দিৃষ্টেত ইস্রােয়েলর িসংহাসেন বসেত েতামার বংেশ েলােকর
অভাব হেব না, েকবলমাত্র যিদ আমার সামেন তুিম েযমন
চলেছা, েতামার সন্তােনরা আমার সামেন েসইভােব চলার জন্য
িনেজেদর পেথ সাবধান থােক৷ ১৭ এখন, েহ সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েতামার দাস দায়ূেদর কােছ েয কথা তুিম
বেলিছেল, তা সত্য েহাক৷ ১৮ িকন্তু ঈশ্বর িক সিত্যই পৃিথবীেত
মানুেষর সেঙ্গ বাস করেবন? েদখ, স্বগর্ ও স্বেগর্র স্বগর্ েতামােক
ধের রাখেত পাের না, তেব আমার ৈতরী এই গৃহ িক পারেব?
১৯ সুতরাং েহ সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুিম েতামার দােসর
প্রাথর্নােত ও িবনিতেত মেনােযাগ দাও, েতামার দাস েতামার
কােছ েযভােব কঁাদেছ ও প্রাথর্না করেছ, তা েশান৷ ২০ েয
জায়গার িবষেয় তুিম বেলছ েয, েতামার নাম েসই জায়গার
রাখেব, েসই জায়গায় অথর্াৎ এই গৃেহর ওপর িদনরাত েতামার
দিৃষ্ট থাকুক এবং এই জায়গায় সামেন েতামার দাস েয প্রাথর্না
কের, তা েশােনা৷ ২১ আর েতামার দাস ও েতামার েলাক ইস্রােয়ল
যখন এই জায়গায় সামেন প্রাথর্না করেব, তখন তােদর সব
অনুেরােধ কান িদও; েতামার বাসজায়গা েথেক, স্বগর্ েথেক, তাহা
শুেনা এবং শুেন ক্ষমা েকােরা৷ ২২ েকউ িনেজর প্রিতবাসীর
িবরুেদ্ধ পাপ করেল যিদ তােক শপথ করার জন্য েকােনা শপথ
সুিনিশ্চত হয়, আর েস এেস এই গৃেহ েতামার যজ্ঞেবিদর সামেন
েসই শপথ কের, ২৩ তেব তুিম স্বগর্ েথেক তা শুেনা এবং সমাধান
কের েতামার দাসেদর িবচার েকােরা; েদাষীেক েদাষী কের তার
কােজর ফল তার মাথায় িদও এবং ধািমর্কেক ধািমর্ক কের তার
ধািমর্কতা অনুযায়ী ফল িদও৷ ২৪ েতামার প্রজা ইস্রােয়ল েতামার
িবরুেদ্ধ পাপ করার জন্য শত্রুর সামেন আহত হওয়ার পর যিদ
পুনরায় েফের এবং এই গৃেহ েতামার নাম স্তব কের েতামার
কােছ প্রাথর্না ও অনুেরাধ কের; ২৫ তেব তুিম স্বগর্ েথেক তা শুেনা
এবং েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর পাপ ক্ষমা েকােরা, আর
তােদরেক ও তার পূবর্পুরুষেদরেক এই েয েদশ িদেয়ছ, এখােন
পুনরায় তােদরেক এেনা৷ ২৬ েতামার িবরুেদ্ধ তােদর পােপর জন্য
যিদ আকাশ েথেম যায়, বৃিষ্ট না হয়, আর েলােকরা যিদ এই
জায়গার সামেন প্রাথর্না কের, েতামার নােমর স্তব কের এবং
েতামার েথেক দঃুখ পাওয়ার পর িনেজেদর পাপ েথেক েফের,
২৭ তেব তুিম স্বগর্ েথেক তা শুেনা এবং েতামার দােসর ও েতামার

প্রজা ইস্রােয়েলর পাপ ক্ষমা েকােরা ও তােদর যাতায়ােতর
সত্পথ তােদরেক েদিখও এবং তুিম েতামার প্রজােদরেক েয
েদেশর অিধকার িদেয়ছ, েতামার েসই েদেশ বৃিষ্ট পািঠও৷
২৮ েদেশর মেধ্য যিদ দিূভর্ ক্ষ হয়, যিদ মহামারী হয়, যিদ শেস্যর
েশষ িক ধ্বংস হয় অথবা পঙ্গপাল িকম্বা কীট হয়, যিদ তােদর
শত্রুরা তােদর েদেশ নগের নগের তােদরেক আটেক রােখ, যিদ
েকােনা মহামারী বা েরাগ েদখা হয়; ২৯ তাহেল েকােনা ব্যিক্ত বা
েতামার সমস্ত প্রজা ইস্রােয়ল, যারা প্রেত্যেক িনেজেদর মেনর
যন্ত্রণা ও েশাক জােন এবং এই গৃেহর িদেক যিদ অঞ্জিল িদেয়
েকােনা প্রাথর্না িক অনুেরাধ কের; ৩০ তেব তুিম েতামার
বসবােসর জায়গা স্বগর্ েথেক েসটা শুেনা এবং ক্ষমা েকােরা এবং
প্রেত্যক জনেক িনেজেদর সমস্ত পথ অনুযায়ী প্রিতফল িদও;
তুিম েতা তােদর হৃদয় জােনা; কারণ একমাত্র তুিমই মানুেষর
হৃদয় সম্বেন্ধ জােনা; ৩১ েযন আমােদর পূবর্পুরুষেদরেক তুিম েয
েদশ িদেয়ছ, এই েদেশ তারা যত িদন জীিবত থােক, েতামার
পেথ চলার জন্য েতামােক ভয় কের৷ ৩২ িবেশষত েতামার প্রজা
ইস্রােয়ল েগাষ্ঠীর নয়, এমন েকােনা িবেদশী যখন েতামার
মহানাম, েতামার শিক্তশালী হাত ও েতামার প্রসািরত বাহুর
উেদ্দেশ্য দরূ েদশ েথেক আসেব, যখন তারা এেস এই গৃেহর
সামেন প্রাথর্না করেব, ৩৩ তখন তুিম স্বগর্ েথেক, েতামার
বসবােসর জায়গা েথেক তা শুেনা এবং েসই িবেদশী েয েতামার
কােছ যা িকছু প্রাথর্না করেব, েসই অনুসাের েকােরা; েযন
েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর মত পৃিথবীর সমস্ত জািত েতামার নাম
জােন ও েতামােক ভয় কের এবং তারা েযন জানেত পায় েয,
আমার ৈতরী করা এই গৃেহর উপের েতামারই নাম মিহমািন্বত৷
৩৪ তুিম েতামার প্রজােদরেক েকান পেথ পাঠােল, যিদ তারা
তােদর শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েবর হয় এবং েতামার মেনানীত
এই নগেরর সামেন ও েতামার নােমর জন্য আমার ৈতরী করা
গৃেহর সামেন েতামার কােছ প্রাথর্না কের; ৩৫ তেব তুিম স্বগর্
েথেক তােদর প্রাথর্না ও অনুেরাধ শুেনা এবং তােদর িবচার
সম্পূণর্ েকােরা৷ ৩৬ তারা যিদ েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কের, কারণ
পাপ কের না, এমন েকােনা মানুষ েনই এবং তুিম যিদ তােদর
প্রিত প্রচন্ড েরেগ িগেয় শত্রুর হােত তােদরেক সমপর্ণ কেরা ও
শত্রুরা তােদরেক বন্দী কের দেূরর িকংবা কােছর েকােনা েদেশ
িনেয় যােব; ৩৭ তবুও েয েদেশ তারা বন্দী িহসােব নীত হেয়েছ,
েসই েদেশ যিদ মেন মেন িবেবচনা কের ও েফের, িনেজেদর
বিন্দেত্বর েদেশ েতামার কােছ অনুেরাধ কের যিদ বেল, আমরা
পাপ কেরিছ; অপরাধ কেরিছ ও দষুু্টিম কেরিছ ৩৮ এবং েয েদেশ
বন্দী িহসােব নীত হেয়িছ, েসই বিন্দেত্বর েদেশ যিদ সমস্ত হৃদয়
িদেয় ও সমস্ত প্রােণর সেঙ্গ েতামার কােছ িফের আেস এবং তুিম
তােদর পূবর্পুরুষেদরেক েয েদশ িদেয়ছ, আপনােদর েসই েদেশর
সামেন, েতামার মেনানীত নগেরর সামেন ও েতামার নােমর জন্য
আমার ৈতরী করা গৃেহর সামেন যিদ প্রাথর্না কের; ৩৯ তেব তুিম
স্বগর্ েথেক, েতামার বাসজায়গা েথেক তােদর প্রাথর্না ও অনুেরাধ
শুেনা এবং তােদর িবচার সম্পূণর্ েকােরা; আর েতামার েয
প্রজারা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ, তােদর ক্ষমা েকােরা৷
৪০ এখন, েহ আমার ঈশ্বর, অনুেরাধ কির, এই জায়গায় েয
প্রাথর্না হেব, তার প্রিত েযন েতামার দিৃষ্ট ও কান েখালা থােক৷
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৪১ েহ সদাপ্রভু ঈশ্বর, এখন তুিম উেঠ েতামার িবশ্রােমর জায়গায়
যাও; তুিম ও েতামার শিক্তর িসন্দকু৷ েহ সদাপ্রভু ঈশ্বর, েতামার
যাজকরা পিরত্রােণর েপাশাক পড়ুক ও েতামার সাধুরা মঙ্গেলর
জন্য আনন্দ করুক৷ ৪২ েহ সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুিম েতামার
অিভিষেক্তর মুখ িফিরেয় িদও না, েতামার দাস দায়ূেদর প্রিত
করা সমস্ত দয়া স্মরণ কর৷”

শেলামন প্রাথর্না েশষ করার পর আকাশ েথেক আগুন
েনেম সব েহাম ও বিল গ্রাস করল এবং সদাপ্রভুর

মিহমায় গৃহ পূণর্ হল৷ ২ আর যাজকরা সদাপ্রভুর গৃেহ ঢুকেত
পারল না, কারণ সদাপ্রভুর মিহমায় সদাপ্রভুর গৃহ পিরপূণর্
হেয়িছল৷ ৩ যখন আগুন নামল এবং সদাপ্রভুর মিহমা গৃেহর
উপের িবরাজ করল, তখন ইস্রােয়েলর সন্তানরা সবাই তা
েদখেত েপল, আর তারা নত হেয় পাথর বঁাধা মািটেত উপুড় হেয়
প্রণাম করল এবং সদাপ্রভুর স্তব কের বলল, “িতিন মঙ্গলময়,
হঁ্যা, তঁার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী৷” ৪ পের রাজা ও সমস্ত েলাক
সদাপ্রভুর সামেন যজ্ঞ করেলন৷ ৫ শেলামন রাজা বাইশ হাজার
গরু ও এক লক্ষ কুিড় হাজার েমষ বিলদান করেলন৷ এইভােব
রাজা ও সমস্ত েলাক ঈশ্বেরর গৃহ প্রিতষ্ঠা করেলন৷ ৬ আর
যাজকরা িনেজেদর পদ অনুসাের দঁািড়েয় িছল এবং
েলবীেয়রাও সদাপ্রভুর সঙ্গীেতর জন্য বাদ্যযন্ত্র িনেয় দঁািড়েয়
িছল; যখন দায়ূদ তােদর মাধ্যেম প্রশংসা কেরন, তখন সদাপ্রভুর
দয়া অনন্তকাল স্থায়ী বেল েযন তঁার স্তব করা হয়, এই জন্য
দায়ূদ রাজা সব যন্ত্র ৈতরী কেরিছেলন; আর তােদর সামেন
যাজকরা তূরী বাজািচ্ছল এবং সমস্ত ইস্রােয়ল দঁািড়েয় িছল৷
৭ আর শেলামন সদাপ্রভুর গৃেহর সামেন উঠােনর মােঝর
জায়গািট পিবত্র করেলন, কারণ িতিন েসখােন সমস্ত েহামবিল
এবং মঙ্গলাথর্ক বিলর েমদ উত্সগর্ করেলন, কারণ েহামবিল,
ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য এবং েসই েমদ গ্রহেণর জন্য শেলামেনর ৈতরী
িপতেলর যজ্ঞেবিদ েছাট িছল৷ ৮ এইভােব েসই সমেয় শেলামন
ও তঁার সেঙ্গ সমস্ত ইস্রােয়ল, হমােতর প্রেবশ-জায়গা েথেক
িমশেরর েস্রাত পযর্ন্ত একিট িবরাট জনতা, সাত িদন উত্সব
করেলন৷ ৯ পের তঁারা অষ্টম িদেন উত্সব-সভা করেলন, তার
ফেল তঁারা সাত িদন যজ্ঞেবিদর প্রিতষ্ঠা ও সাত িদন উত্সব
পালন করেলন৷ ১০ শেলামন সপ্তম মােসর েতইশতম িদেন
েলাকেদরেক িনেজেদর তঁাবুেত িবদায় করেলন৷ সদাপ্রভু
দায়ূেদর, শেলামেনর ও তঁার প্রজা ইস্রােয়েলর যা িকছু মঙ্গল
কেরিছেলন, তার জন্য তারা আনিন্দত ও উল্লািসত হেয়িছল৷
১১ এইভােব শেলামন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবািড় ৈতরীর কাজ
েশষ করেলন; সদাপ্রভুর গৃেহ ও িনেজর বািড়েত যা যা করেত
শেলামেনর ইচ্ছা হেয়িছল, েস সমস্ত িতিন ভােলাভােব সম্পূণর্
করেলন৷

শেলামেনর প্রাথর্না ও ঈশ্বেরর উত্তর৷

১২ পের সদাপ্রভু রােতর েবলায় শেলামনেক দশর্ন িদেয়
বলেলন, “আিম েতামার প্রাথর্না শুেনিছ ও যজ্ঞ-গৃহ িহসােব এই
জায়গা আমার জন্য মেনানীত কেরিছ৷ ১৩ আিম যিদ আকাশেক
থািমেয় িদই, আর বৃিষ্ট না হয়, িকংবা েদশ ধ্বংস করেত
পঙ্গপালেদরেক আেদশ কির, অথবা আমার প্রজােদর মেধ্য

মহামারী পাঠাই, ১৪ আমার প্রজারা, যােদরেক আমার নােম
ডাকা হেয়েছ, তারা যিদ নম্র হেয় প্রাথর্না কের ও আমার মুখ
েখঁােজ এবং িনেজেদর খারাপ পথ েথেক েফের, তেব আিম স্বগর্
েথেক তা শুনব, তােদর পাপ ক্ষমা করব ও তােদর েদশেক েরাগ
মুক্ত করব৷ ১৫ এখােন েয প্রাথর্না হেব, তার প্রিত আমার দিৃষ্ট
থাকেব ও কান েখালা থাকেব৷ ১৬ কারণ এই গৃেহ েযন আমার
নাম িচরকােলর জন্য থােক, তাই আিম এখন এটা মেনানীত ও
পিবত্র করলাম এবং এখােন সবর্দা আমার দিৃষ্ট ও মন থাকেব৷
১৭ আর েতামার বাবা দায়ূদ েযমন চলত, েতমিন তুিমও যিদ
আমার সেঙ্গ চল, আিম েতামােক েয সব আেদশ িদেয়িছ, যিদ
েসই অনুসাের কাজ কর এবং আমার িবিধ ও শাসনগুিল েমেন
চল; ১৮ তেব ‘ইস্রােয়েলর উপের কতৃর্ ত্ব করেত েতামার বংেশ
েলােকর অভাব হেব না,’ এই বেল আিম েতামার বাবা দায়ূেদর
সেঙ্গ েয িনয়ম কেরিছলাম, েসই অনুসাের েতামার রাজিসংহাসন
িস্থর করব৷ ১৯ িকন্তু যিদ েতামরা আমার েথেক েফেরা ও
েতামােদর সামেন স্থািপত আমার িবিধ ও আেদশগুিল পিরত্যাগ
কর, আর িগেয় অন্য েদবতােদর েসবা কর ও তােদর প্রণাম কর,
২০ তেব আিম ইস্রােয়লীয়েদরেক আমার েয েদশ িদেয়িছ,
েসখান েথেক তােদরেক বংশ সেমত উেচ্ছদ করব এবং আমার
নােমর জন্য এই েয গৃহ পিবত্র করলাম, এটা আমার েচােখর
সামেন েথেক দরূ করব এবং সমস্ত জািতর মেধ্য তা প্রবােদর ও
উপহােসর পাত্র করব৷ ২১ আর এই গৃহ উঁচু হেলও েয েকউ এর
কাছ িদেয় যােব, েস চমেক উঠেব ও িজজ্ঞাসা করেব, ‘এই
েদেশর ও এই গৃেহর প্রিত সদাপ্রভু েকন এরকম কেরেছন?’
২২ আর েলােক বলেব, ‘এর কারণ হল, িযিন এেদর
পূবর্পুরুষেদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছেলন, ওরা
তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরেছ এবং অন্য
েদবতােদর কােছ মাথা িনচু কেরেছ ও তােদর েসবা কেরেছ, েসই
জন্য িতিন তােদর উপর এইসব অমঙ্গল আনেলন’৷”

শেলামেনর ধনসম্পিত্ত।

সদাপ্রভুর মিন্দর ও তঁার িনেজর বাড়ী ৈতরী করেত
শেলামেনর কুিড় বছর লাগল। ২ তারপর, হূরম

শেলামনেক েয সব নগর িদেয়িছেলন, শেলামন েসগুিল পুনরায়
ৈতরী কের েসখােন ইস্রােয়ল সন্তানেদর বাস করেত িদেলন।
৩ তারপর শেলামন হমাৎ-েসাবােত িগেয় েসটা দখল করেলন।
৪ িতিন মরুভূিমেত তদে্মার নগর এবং ৈতরী করেলন হমােত
সমস্ত ভান্ডার-নগর ৈতরী করেলন। ৫ তাই িতিন উপেরর ৈবৎ-
েহােরাণ ও নীেচর ৈবৎ-েহােরাণ এই দিুট প্রাচীের েঘরা নগর
প্রাচীর, দরজা ও অগর্েলর মাধ্যেম শিক্তশালী করেলন। ৬ আর
বালৎ এবং শেলামেনর সব ভান্ডার-নগর এবং তঁার রেথর ও
েঘাড়াচালকেদর নগরগুিল, আর িযরূশােলেম, িলবােনােন ও
তঁার অিধকার েদেশর সব জায়গায় যা যা ৈতরী করেত
শেলামেনর ইচ্ছা িছল, িতিন সবই ৈতরী করেলন। ৭ িহত্তীয়,
ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয় েয সব েলাক অবিশষ্ট
িছল, যারা ইস্রােয়লীয় নয়, যােদরেক ইস্রােয়ল সন্তানরা সম্পূণর্
ভােব ধ্বংস কের িন, ৮ েদেশ অবিশষ্ট েসই েলাকেদর
সন্তানেদরেক শেলামন িনেজর দাস িহসােব সংগ্রহ করেলন;
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তারা আজ পযর্ন্ত েসই কাজ করেছ। ৯ িকন্তু শেলামন তঁার কাজ
করবার জন্য ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য কাউেক দাস বানান িন;
তারা েযাদ্ধা, তঁার প্রধান েসনাপিত এবং তঁার রেথর ও
েঘাড়াচালকেদর েসনাপিত হল। ১০ আর তােদর মেধ্য শেলামন
রাজার িনযুক্ত দেুশা পঞ্চাশ জন প্রধান শাসনকতর্ া প্রজােদর
উপের কতৃর্ ত্ব করত। ১১ পের শেলামন ফেরৗেণর েমেয়র জন্য েয
বাড়ী ৈতরী কেরিছেলন, েসই বািড়েত দায়ূদ-নগর েথেক তঁােক
িনেয় এেলন; কারণ িতিন বলেলন, “আমার স্ত্রী ইস্রােয়েলর রাজা
দায়ূেদর বাড়ীেত থাকেবন না, কারণ েয সব জায়গায় সদাপ্রভুর
িসন্দকু আনা হেয়েছ েসই জায়গাগুিল পিবত্র।” ১২ আর
শেলামন বারান্দার সামেন সদাপ্রভুর েয যজ্ঞেবিদ ৈতরী
কেরিছেলন, তার উপের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহাম করেত
লাগেলন। ১৩ িতিন েমািশর আেদশ মেত িবশ্রামবাের, অমাবস্যায়
ও বছেরর মেধ্য িনধর্ািরত িতনিট উত্সেব, অথর্াৎ তাড়ীশূন্য
রুিটর উত্সেব, সপ্তােহর উত্সেব ও কঁুঠীর উত্সেব প্রিতিদেনর
িনয়ম অনুসাের বিল উৎসগর্ করেতন। ১৪ আর িতিন তঁার বাবা
দায়ূেদর িনধর্ািরত যাজকেদর েসবা কােজর জন্য তােদর
সময়সূিচ িনিদর্ ষ্ট কের িদেলন এবং প্রিতিদেনর িনয়ম অনুসাের
প্রশংসা ও যাজকেদর সামেন পিরচযর্া করেত েলবীয়েদরেক
িনেজেদর কােজ িনযুক্ত করেলন। আর িতিন পালা অনুসাের
প্রেত্যকিট দরজা দােরায়ানেদর িনযুক্ত করেলন, কারণ ঈশ্বেরর
েলাক দায়ূদ েসই রকম আেদশ িদেয়িছেলন। ১৫ আর রাজা
যাজকেদরেক ও েলবীয়েদরেক ভান্ডার প্রভৃিত েয েকােনা িবষেয়
েয আেদশ িদেতন, তার অমান্য তারা করত না। ১৬ সদাপ্রভুর
গৃেহর িভত েয িদন গঁাথা হেয়িছল েসিদন েথেক শুরু কের তা
েশষ করবার িদন পযর্ন্ত শেলামেনর সমস্ত কাজ িনয়ম কের
চলল-সদাপ্রভুর গৃেহর কাজ েশষ হল। ১৭ তারপর শেলামন
ইেদাম েদেশর সমুদ্র পােরর ইৎিসেয়ান-েগবের ও এলেত েগেলন।
১৮ আর হূরম তঁার দােসেদর িদেয় তঁার কােছ কেয়কিট জাহাজ
ও সামুিদ্রক কােজ দক্ষ দাসেদরেক পাঠােলন; তারা শেলামেনর
দােসেদর সেঙ্গ ওফীের িগেয় েসখান েথেক চারেশা পঞ্চাশ তালন্ত
েসানা িনেয় শেলামন রাজার কােছ আনেলা।

িশবােদেশর রানীর আগমন।

আর িশবার রাণী শেলামেনর সুনাম শুেন কিঠন বাক্য
িদেয় শেলামেনর পরীক্ষা করার জন্য প্রচুর পিরমােণ

ঐশ্বযর্্য িনেয় এবং প্রচুর সুগিন্ধ মশলা, েসানা ও মিণবাহক
উটেদর সেঙ্গ িনেয় িযরূশােলেম আসেলন এবং শেলামেনর
কােছ এেস তঁার মেন যা যা িছল তা সবই তঁােক বলেলন। ২ আর
শেলামন তঁার সব প্রেশ্নর উত্তর িদেলন; শেলামেনর কােছ েকােনা
িকছুই না েবাঝার মত িছল না, িতিন তঁােক সবই বলেলন।
৩ এইভােব িশবার রাণী শেলামেনর জ্ঞান ও তঁার ৈতরী গৃহ
৪ এবং তঁার েটিবেলর খাবার ও তঁার কমর্চারীেদর থাকবার
জায়গা ও দঁািড়েয় থাকা চাকরেদর েশ্রণী ও তােদর েপাশাক
এবং তঁার পানীয় পিরেবশকেদর ও তােদর েপাশাক এবং
সদাপ্রভুর গৃেহ উঠার জন্য তঁার ৈতরী িসঁিড়, এই সব েদেখ
অবাক হেয় েগেলন। ৫ আর িতিন রাজােক বলেলন, “আিম
আমার েদেশ েথেক আপনার বাক্য ও জ্ঞােনর িবষেয় েয কথা

শুেনিছলাম, তা সিত্য। ৬ িকন্তু আিম যতক্ষণ এেস িনেজর েচােখ
না েদখলাম, ততক্ষণ েলােকেদর েসই সব কথায় আমার িবশ্বাস
হয়িন; আর েদখুন, আপনার জ্ঞােনর অেধর্কও আমােক বলা
হয়িন; আিম েয সুনাম শুেনিছলাম, তার েথেক আপনার গুণ
অেনক েবশী। ৭ ধন্য আপনার েলােকরা এবং ধন্য আপনার এই
দােসরা, যারা সব সময় আপনার সামেন দঁািড়েয় েথেক আপনার
জ্ঞােনর কথা েশােন। ৮ ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, িযিন
আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য রাজা কের তঁার িসংহাসেন
আপনােক বসবার জন্য আপনার উপর সন্তুষ্ট হেয়েছন।
ইস্রােয়েলর েলাকেদরেক িচরস্থায়ী করার জন্য আপনার ঈশ্বর
তােদরেক ভালবােসন, এই জন্য সুিবচার ও ন্যায় রক্ষার জন্য
আপনােক রাজা কেরেছন।” ৯ পের িতিন রাজােক সােড় একেশা
কুিড় তালন্ত েসানা, অেনক সুগিন্ধ মশলা ও মিণ উপহার িদেলন।
িশবার রাণী রাজা শেলামনেক েয রকম সুগিন্ধ মশলা িদেলন,
েসই রকম সুগিন্ধ মশলা আর হয়িন। ১০ আর হূরেমর ও
শেলামেনর েয দাসরা ওফীর েথেক েসানা িনেয় আসত, তারা
চন্দন কাঠ আর মিণও আনত। ১১ েসই সব চন্দন কাঠ িদেয়
সদাপ্রভুর রাজা গৃেহর ও রাজবাড়ীর জন্য িসঁিড়, গায়কেদর
জন্য বীণা ও েনবল ৈতরী করােলন। এর আেগ িযহূদা েদেশ
েকউ কখনও েসইরকম েদেখ িন। ১২ আর শেলামন রাজা িশবার
রাণীর ইচ্ছা অনুসাের চাওয়া সবই তঁােক িদেলন, রাণী তঁার জন্য
যা এেনিছেলন তার েচেয় অেনক েবশী উপহার িতিন তঁােক
িদেলন; পের রাণী ও তঁার দােসরা িনেজর েদেশ িফের েগেলন।

শেলামেনর ঐশ্বযর্্য ও মৃতু্য।

১৩ এক বছেরর মেধ্য শেলামেনর কােছ ছেশা েছষিট্ট তালন্ত
পিরমােপর েসানা আসত। ১৪ এছাড়া বিণক ও ব্যবসায়ীরা েসানা
িনেয় আসত এবং আরেবর সমস্ত রাজারা ও েদেশর
শাসনকতর্ ারা শেলামেনর কােছ েসানা ও রূপা িনেয় আসেতন।
১৫ তােত শেলামন রাজা েপটােনা েসানা িদেয় দইুেশা বড় ঢাল
ৈতরী করেলন। প্রেত্যকটা ঢােল ছেশা েশকল পিরমােপর
েপটােনা েসানা িছল। ১৬ আর িতিন েপটােনা েসানা িদেয় িতনেশা
েছাট ঢাল ৈতরী করেলন; তার প্রেত্যক ঢােল িতনেশা েশকল
পিরমােপর েসানা িছল। পের রাজা িলবােনান অরেণ্যর বািড়েত
েসগুিল রাখেলন। ১৭ আর রাজা হািতর দঁােতর একটা বড়
িসংহাসন ৈতরী কিরেয় খঁািট েসানা িদেয় মুড়েলন। ১৮ ঐ
িসংহাসেনর িসঁিড়র ছয়টা ধাপ, আর একিট েসানার পা রাখবার
আসন িসংহাসেনর সেঙ্গ লাগােনা িছল এবং আসেনর দ’ুিদেক
হাতল িছল এবং েসই হাতেলর পােশ দিুট িসংহমূিতর্  দঁাড়ােনা
িছল, ১৯ আর েসই ছয়টা ধােপর উপের দপুােশ বােরািট
িসংহমূিতর্  দঁািড়েয় িছল; এই রকম িসংহাসন অন্য েকােনা রােজ্য
ৈতরী হয়িন। ২০ শেলামন রাজার সমস্ত পানীেয়র পাত্রগুেলা
েসানার িছল ও িলবােনান অরেণ্যর বািড়র সমস্ত পাত্র িছল খঁািট
েসানার ৈতরী; শেলামেনর সমেয় রূপা েকােনা িকছুর মেধ্য গণনা
করা হত না। ২১ কারণ হূরেমর দােসেদর সেঙ্গ রাজার কতগুিট
জাহাজ তশর্ীেশ েযত; েসই তশর্ীেশর জাহাজগুিল িতন বছের
একবার েসানা, রূপা, হািতর দঁাত, বানর ও ময়ূর িনেয় আসত।
২২ এইভােব ঐশ্বযর্্য ও জ্ঞােন শেলামন রাজা পৃিথবীর সব রাজার
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মেধ্য প্রধান হেলন। ২৩ আর ঈশ্বর শেলামেনর হৃদেয় েয জ্ঞান
িদেয়িছেলন, তঁার েসই জ্ঞােনর কথাবাতর্ া শুনবার জন্য পৃিথবীর
সব রাজা তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েচষ্টা করেতন। ২৪ আর সবাই
উপহার, েসানা-রূপার পাত্র, েপাশাক, অস্ত্র ও সুগিন্ধ মশলা,
েঘাড়া আর খচ্চর আনেতন; প্রিত বছর এই রকম হত। ২৫ আর
েঘাড়া ও রেথর জন্য শেলামেনর চার হাজার ঘর িছল ও বােরা
হাজার েঘাড়াচালক িছল; িতিন তােদর রথ রাখবার নগরগুিলেত
এবং িযরূশােলেম রাজার কােছ রাখেতন। ২৬ আর িতিন ফরাৎ
নদী েথেক পেলষ্টীয়েদর েদশ ও িমশেরর সীমানা পযর্ন্ত সমস্ত
রাজােদর উপের রাজত্ব করেতন। ২৭ রাজা িযরূশােলেম রূপােক
পাথেরর মত এবং এরস কাঠেক উপত্যকার ডুমুর গােছর মত
অেনক করেলন। ২৮ আর েলােকরা িমশর ও সব েদশ েথেক
শেলামেনর জন্য েঘাড়া আনত। ২৯ শেলামেনর সমস্ত কােজর
কথা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত নাথন ভাববাদীর বইেয় ও
শীেলানীয় অিহেয়র ভাববাণীেত এবং নবােটর েছেল
যারিবয়ােমর িবষেয় ‘ইেদ্দা দশর্েকর দশর্ন’ নামক বইেত িক
েলখা েনই? ৩০ পের শেলামন িযরূশােলেম চিল্লশ বছর ধের
সমস্ত ইস্রােয়েলর উপের রাজত্ব করেলন। ৩১ তারপের শেলামন
তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েলন ও তঁার বাবা দায়ূেদর
শহের কবর েদওয়া হল এবং তঁার েছেল রহিবয়াম তঁার জায়গায়
রাজা হেলন।

রহিবরাম রাজার বণর্না।

রহিবয়াম িশিখেম েগেলন, কারণ তঁােক রাজা
করবার জন্য ইস্রােয়লীেয়রা সকেল িশিখেম উপিস্থত

হেয়িছল। ২ আর যখন নবােটর েছেল যারিবয়াম এই কথা
শুনেলন, কারণ িতিন িমশের িছেলন, শেলামন রাজার সামেন
েথেক েসখােন পািলেয় িগেয়িছেলন, িকন্তু যারিবয়াম িমশর
েথেক িফের আসেলন। ৩ েলােকরা দতূ পািঠেয় তঁােক েডেক
আনল; আর যারিবয়াম ও ইস্রায়লীেয়রা সবাই রহিবয়ােমর
কােছ িগেয় বলেলন, ৪ “আপনার বাবা আমােদর উপর কিঠন
েজায়াল চািপেয় িদেয়েছন; তাই আপনার বাবা আমােদর উপের
েয কিঠন দাসত্ব ও ভারী েজায়াল চািপেয়েছন, আপিন তা
হালকা করুন, তাহেল আমরা আপনার েসবা করব।” ৫ িতিন
তােদর বলেলন, “িতন িদন পর আবার আমার কােছ এেসা;”
তােত েলােকরা চেল েগল। ৬ পের রহিবয়াম রাজা, তঁার বাবা
শেলামেনর জীবনকােল েয সব বৃদ্ধ েনতারা তঁার সামেন
থাকেতন, তঁােদর সেঙ্গ পরামশর্ কের বলেলন, “আিম এই
েলাকেদর িক উত্তর েদব? েতামরা িক পরামশর্ দাও?” ৭ তঁারা
তঁােক বলেলন, “যিদ আপিন এই সব েলাকেদর সেঙ্গ ভাল
ব্যবহার কের তােদর সন্তুষ্ট কেরন এবং তােদর ভােলা কথা
বেলন, তেব তারা সব সময় আপনার েসবা করেব।” ৮ িকন্তু
িতিন ঐ বৃদ্ধ েনতােদর উপেদশ অগ্রাহ্য কের সমবয়সী যুবেকরা
যারা তঁার সামেন দঁাড়ােতা, তােদর সেঙ্গ পরামশর্ করেলন।
৯ িতিন তােদর বলেলন, “ঐ েলােকরা বলেছ, ‘আপনার বাবা েয
ভারী েজায়াল আমােদর উপর চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা
করুন;’ এখন আমরা তােদর িক উত্তর েদব? েতামরা িক পরামশর্
দাও?” ১০ তঁার সমবয়সী যুবেকরা বলল, “েয েলােকরা

আপনােক বলেছ, ‘আপনার বাবা েয ভারী েজায়াল আমােদর
উপর চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা করুন,’ তােদর এই কথা
বলুন, ‘আমার কেড় আঙুলটা আমার বাবার েকামেরর েচেয়ও
েমাটা,’ ১১ এখন আমার বাবা েতামােদর উপর েয ভারী েজায়াল
চািপেয় িদেয়িছেলন, িকন্তু আিম েতামােদর েজায়াল আরও ভারী
করব; আমার বাবা েতামােদর চাবুক েমের শািস্ত িদেতন, িকন্তু
আিম কঁাকড়া-িবছা িদেয় েদব।” ১২ পের “িতন িদন পর আবার
আমার কােছ এেসা,” রাজার এই কথা অনুসাের যারিবয়াম ও
সমস্ত েলােকরা িতন িদন পর রহিবয়ােমর কােছ এল। ১৩ আর
রাজা তােদর খুব কড়া উত্তর িদেলন; ফেল রহিবরাম রাজা বৃদ্ধ
েনতােদর উপেদশ ত্যাগ করেলন ১৪ এবং েসই যুবকেদর পরামশর্
মত তােদর িতিন বলেলন, “আমার বাবা েতামােদর েজায়াল
ভারী কেরিছেলন, িকন্তু আিম তা আরও ভারী করব; আমার
বাবা েতামােদর চাবুক িদেয় শািস্ত িদেতন, িকন্তু আিম েতামােদর
কঁাকড়া-িবছা িদেয় েদব।” ১৫ এইভােব রাজা েলাকেদর কথায়
কান িদেলন না, কারণ শীেলানীয় অিহেয়র মাধ্যেম সদাপ্রভু
নবােটর েছেল যারিবয়ামেক েয কথা বেলিছেলন, তা পূণর্
করবার জন্য ঈশ্বর েথেকই এই ঘটনা ঘটল। ১৬ যখন সমস্ত
ইস্রােয়ল েদখল, রাজা তােদর কথা শুনেলন না, তখন েলােকরা
রাজােক উত্তের বলল, “দায়ূেদর সেঙ্গ আমােদর িক সম্পকর্ ?
িযশেয়র েছেলর উপর আমােদর েকােনা অিধকার েনই; েহ
ইস্রােয়ল, সবাই িনেজেদর তঁাবুেত যাও; দায়ূদ! এখন েতামার
িনেজর বংশ তুিম িনেজই েদখ।” তারপের সমস্ত ইস্রােয়ল
িনেজেদর তঁাবুেত চেল েগল। ১৭ তেব েয সব ইস্রােয়লীয়রা
িযহূদার নগরগুিলেত বাস করত, রহিবয়াম তােদর উপের রাজত্ব
করেলন। ১৮ পের রহিবয়াম রাজা তঁার কােজ িনযুক্ত দােসেদর
শাসনকতর্ া হেদারামেক পাঠােলন; িকন্তু ইস্রােয়লীয় সন্তানরা
তােক পাথর মারেলা, তােত েস মারা েগল। আর রাজা রহিবয়াম
তাড়াতািড় তঁার রেথ উেঠ িযরূশােলেম পািলেয় েগেলন।
১৯ এইভােব ইস্রােয়লীেয়রা দায়ূেদর বংেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
করল; আজ পযর্ন্ত েসইভােবই রেয়েছ।

িযরূশােলেম েপৗঁেছ রহিবয়াম িযহূদা ও িবন্যামীন
বংশ অথর্াৎ এক লক্ষ আিশ হাজার মেনানীত

ৈসন্যেক ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য, রাজ্যিট
রহিবয়ােমর বশবতর্ী করার জন্য জেড়া করেলন। ২ িকন্তু ঈশ্বেরর
েলাক শমিয়েয়র কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য েপৗঁছােলা, ৩ “তুিম
শেলামেনর েছেল িযহূদার রাজা রহিবয়ামেক এবং িযহূদা ও
িবন্যামীেন বসবাসকারী সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর বল, ৪ সদাপ্রভু
বেলন, ‘েতামরা েতামােদর ভাইেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েযও না;
প্রেত্যক জন িনেজেদর গৃেহ িফের যাও, কারণ এই ঘটনা আমার
েথেক হল।’” তাই তারা সদাপ্রভুর কথা েমেন িনেয় যারিবয়ােমর
িবরুেদ্ধ না িগেয় িফের েগল। ৫ পের রহিবয়াম িযরূশােলেম বাস
কের েদশ রক্ষা করবার জন্য িযহূদা েদেশর নগরগুিল গঁাথেলন।
৬ তার ফেল ৈবৎেলহম, ঐটম, তেকায়, ৭ ৈবৎ-সূর, েসেখা,
অদলু্লম, ৮ গাৎ, মােরশা, সীফ, ৯ অেদারিয়ম, লাখীশ, অেসকা,
১০ সরা, অয়ােলান ও িহেব্রাণ, এই েয সব প্রাচীের েঘরা নগর
িযহূদা ও িবন্যামীন েদেশ আেছ, িতিন েসগুিল গঁাথেলন। ১১ আর
িতিন দগুর্গুিল শিক্তশালী কের েসখােন েসনাপিতেদর রাখেলন
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এবং খাবার-দাবার, েতল ও আঙ্গরু রেসর ভান্ডার করেলন।
১২ আর সমস্ত নগের ঢাল ও বশর্া রাখেলন ও নগরগুিল খুব
শিক্তশালী করেলন। আর িযহূদা ও িবন্যামীন তঁার অধীেন িছল।
১৩ আর সমস্ত ইস্রােয়েলর মেধ্য েয যাজক ও েলবীেয়রা িছল,
তারা িনেজর িনেজর সব এলাকা েথেক তঁার কােছ এল।
১৪ ফেল েলবীেয়রা তােদর পশু চরাবার মাঠ ও সম্পিত্ত ত্যাগ
কের িযহূদায় ও িযরূশােলেম এল, কারণ যারিবয়াম আর তঁার
েছেলরা সদাপ্রভুর যাজেকর কাজ করেত না িদেয় তােদর
অমান্য কেরিছেলন। ১৫ আর িতিন উঁচু জায়গা গুিলর, ছাগেদর
ও তঁার ৈতরী বাছুর দিুটর জন্য িনেজ যাজকেদর িনযুক্ত
কেরিছেলন। ১৬ ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর মেধ্য যারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর েখঁােজ আগ্রহী িছল, তারা েলবীয়েদর সেঙ্গ
তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করেত
িযরূশােলেম আসল। ১৭ তারা িতন বছর পযর্ন্ত িযহূদার রাজ্য
শিক্তশালী করল ও শেলামেনর েছেল রহিবয়ামেক বলবান
করল; কারণ িতন বছর পযর্ন্ত তারা দায়ূদ ও শেলামেনর পেথ
চলল। ১৮ আর রহিবয়াম দায়ূেদর েছেল িযরীেমােতর েমেয়
মহলৎেক িবেয় করেলন; তঁার মা অবীহিয়ল িযশেয়র েছেল,
ইলীয়ােবর েমেয়। ১৯ েসই স্ত্রী তঁার জন্য িযয়ূশ, শমিরয় ও সহম
নােম িতনিট েছেলর জন্ম িদেলন। ২০ তারপর িতিন
অবশােলােমর েমেয় মাখােক িবেয় করেলন; এই স্ত্রী তঁার জন্য
অিবয়, অত্তয়, সীষ ও শেলামীেতর জন্ম িদেলন। ২১ রহিবয়াম
তঁার সব স্ত্রী ও উপপত্নীেদর মেধ্য অবশােলােমর েমেয় মাখােক
েবশী ভালবাসেতন; তঁার েমাট আঠােরা জন স্ত্রী ও ষাটজন
উপপত্নী িছল এবং আটাশ জন েছেল ও ষাটজন েমেয়র জন্ম
িদেলন। ২২ পের রহিবয়াম মাখার েছেল অিবয়েক প্রধান,
ভাইেদর মেধ্য নায়ক করেলন, কারণ তঁােকই রাজা করার তঁার
ইচ্ছা িছল। ২৩ আর িতিন সতকর্  হেয় চলেলন, সম্পূণর্ িযহূদা ও
িবন্যামীন েদেশর প্রাচীের েঘরা প্রেত্যকিট নগের তঁার
েছেলেদরেক িনযুক্ত করেলন এবং তােদেক প্রচুর খাবার-দাবার
িদেলন এবং তঁােদর জন্য অেনক স্ত্রীর ব্যবস্থা করেলন।

রহিবয়ােমর অপরােধর জন্য শািস্ত।

পের যখন রহিবয়ােমর রাজ্য শিক্তশালী হল এবং
িতিন শিক্তমান হেয় উঠেলন, তখন িতিন ও তঁার সেঙ্গ

সমস্ত ইস্রােয়ল সদাপ্রভুর ব্যবস্থা ত্যাগ করেলন। ২ আর
রহিবরাম রাজার পঞ্চম বছের িমশেরর রাজা শীশক িযরূশােলম
আক্রমণ করেলন, কারণ েলােকরা সদাপ্রভুেক অমান্য
কেরিছল। ৩ েসই রাজার সেঙ্গ বােরােশা রথ ও ষাট হাজার
েঘাড়াচালক িছল এবং িমশর েথেক তঁার সেঙ্গ অসংখ্য লূবীয়,
সুক্কীয় ও কূশীয় ৈসন্য এেসিছল। ৪ আর িতিন িযহূদার প্রাচীের
েঘরা নগরগুিল অিধকার কের িনেয় িযরূশােলম পযর্ন্ত
আসেলন। ৫ তখন শমিয়য় ভাববাদী রহিবয়ােমর কােছ এবং
িযহূদার েয শাসনকতর্ ারা শীশেকর ভেয় িযরূশােলেম এেস জেড়া
হেয়িছেলন, তঁােদর কােছ এেস বলেলন, “সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েতামরা আমােক ত্যাগ কেরছ, েসইজন্য আিমও
েতামােদরেক শীশেকর হােত েছেড় িদলাম।’” ৬ তােত ইস্রােয়েলর
শাসনকতর্ া ও রাজা িনেজেদর নত কের বলেলন, “সদাপ্রভু ন্যায়

পরায়ণ।” ৭ যখন সদাপ্রভু েদখেলন েয, তারা িনেজেদর নত
কেরেছ, তখন শমিয়েয়র কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য আসেলা,
“তারা িনেজেদর নত কেরেছ, আিম তােদর ধ্বংস করব না; িকছু
সমেয়র মেধ্যই তােদর উদ্ধার করব। শীশেকর মধ্য িদেয়
িযরূশােলেমর উপর আমার েক্রাধ েঢেল েদব না। ৮ িকন্তু তারা
তার দাস হেব, এেত তারা আমার দাস হওয়া িক এবং অন্য
েদশীয় রােজ্যর দাস হওয়া িক, এটা তারা বুঝেত পারেব।”
৯ িমশেরর রাজা শীশক িযরূশােলম আক্রমণ কের সদাপ্রভুর
গৃেহর ও রাজবাড়ীর সমস্ত ধন সম্পদ িনেয় েগেলন; িতিন সব
িকছুই িনেয় েগেলন; শেলামেনর ৈতরী েসানার ঢালগুিলও িনেয়
েগেলন। ১০ পের রাজা রহিবয়াম েসগুিলর বদেল িপতেলর ঢাল
ৈতরী কের রাজবাড়ীর দােরায়ােনর শাসনকতর্ ােদর হােত
েসগুিলর ভার িদেলন। ১১ রাজা যখন সদাপ্রভুর গৃেহ েযেতন,
তখন ঐ দােরায়ানরা েসই ঢালগুিল ধরত, পের দােরায়ানেদর
ঘের িফিরেয় িনেয় েযত। ১২ রহিবয়াম িনেজেক নত করার ফেল
সদাপ্রভুর েক্রাধ েথেক উদ্ধার েপল, তঁার সবর্নাশ হল না। আর
িযহূদার মেধ্যও িকছু িকছু ভাল েলাক িছল। ১৩ রাজা রহিবয়াম
িযরূশােলেম িনেজেক বলবান কের রাজত্ব করেলন; তার ফেল
রহিবয়াম একচিল্লশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু করেলন
এবং সদাপ্রভু িনেজর নাম স্থাপেনর জন্য ইস্রােয়েলর সমস্ত
বংেশর মেধ্য েথেক েয নগর মেনানীত কেরিছেলন, েসই
িযরূশােলেম িতিন সেতেরা বছর রাজত্ব কেরিছেলন।
রহিবয়ােমর মােয়র নাম নয়মা, িতিন অেম্মানীয়া। ১৪ রহিবয়াম
সদাপ্রভুর ইচ্ছামত চলবার জন্য মন িস্থর কেরন িন বেল যা
খারাপ তাই করেতন। ১৫ রহিবয়ােমর কােজর কথা প্রথম েথেক
েশষ পযর্ন্ত শমিয়য় ভাববাদীর ও ইেদ্দা দশর্েকর বংশবিলর বইেয়
িক েলখা েনই? রহিবয়ােমর ও যারিবয়ােমর মেধ্য সব সময় যুদ্ধ
হত। ১৬ পের রহিবয়াম তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েলন
এবং দায়ূদ নগের তঁােক কবর েদওয়া হল, আর তঁার েছেল
অিবয় তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

অিবয় রাজার বণর্না।

যারিবয়াম রাজার আঠােরা বছের অিবয় িযহূদার
উপের রাজত্ব করেত শুরু করেলন। ২ িতিন িতন

বছর িযরূশােলেম রাজত্ব করেলন; তঁার মােয়র নাম িছল
মীখায়া, িতিন িগিবয়ার অিধবাসী ঊরীেয়েলর েমেয়। অিবয় আর
যারিবয়ােমর মেধ্য যুদ্ধ হত। ৩ অিবয় চার লক্ষ মেনানীত বীর
েযাদ্ধার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগেলন এবং যারিবয়াম আট লক্ষ
মেনানীত বলবান বীেরর সেঙ্গ তঁার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জন্য ৈসন্য
সাজােলন। ৪ আর অিবয় পবর্তময় ইফ্রিয়ম এলাকার সমারিয়ম
পবর্েতর উপের দঁািড়েয় বলেলন, “েহ যারিবয়াম, তুিম ও সমস্ত
ইস্রােয়েলর েলােকরা, আমার কথা েশান। ৫ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর রাজপদ িচরকােলর জন্য দায়ূদেক
িদেয়েছন; তঁােক ও তঁার সন্তানেদরেক লবণ িনয়েমর মাধ্যেম
িদেয়েছন, এটা জানার িক েতামােদর প্রেয়াজন েনই? ৬ তবুও
দায়ূেদর েছেল শেলামেনর দাস েয নবােটর েছেল যারিবয়াম,
েসই েলাক তঁার মিনেবর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল। ৭ আর িনষু্ঠর
িবেবকিবহীন েলােকরা তার সেঙ্গ জেড়া হেয় শেলামেনর েছেল
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রহিবয়ােমর িবরুেদ্ধ িনেজেদর শিক্তশালী করল। েসই সময়
রহিবয়াম যুবক ও নরম হৃদেয়র িছেলন, তােদর সামেন িনেজেক
বলবান করেত পারেলন না। ৮ আর এখন েতামরাও দায়ূেদর
সন্তানেদর হােত সদাপ্রভুর েয রাজ্য, তার িবরুেদ্ধ িনেজেদরেক
বলবান করেত চাইেছন; েতামরা িবশাল জনতা এবং েসই দিুট
েসানার বাছুর েতামােদর সেঙ্গ আেছ, যা যারিবয়াম েতামােদর
জন্য েদবতা িহসােব ৈতরী কেরেছন। ৯ েতামরা িক সদাপ্রভুর
যাজকেদরেক, হােরােণর সন্তানেদরেক ও েলবীয়েদরেক তািড়েয়
দাও িন? আর অন্য েদেশর জািতেদর মত িনেজেদর জন্য
যাজকেদর িনযুক্ত করিন? একিট বাছুর ও সাতটা েভড়া সেঙ্গ
িনেয় েয েকউ িনেজেক পিবত্র করবার জন্য উপিস্থত হয়, েস
ওেদর যাজক হেত পাের, যারা ঈশ্বর নয়। ১০ িকন্তু আমরা েসই
রকম নই, সদাপ্রভুই আমােদর ঈশ্বর; আমরা তঁােক ত্যাগ কির িন
এবং যাজকরা, হােরােণর বংশধেররা সদাপ্রভুর েসবা করেছ
এবং আর েলবীেয়রাও তােদর কােজ িনযুক্ত আেছ। ১১ আর
তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য প্রিতিদন সকােল ও সন্ধ্যায় েহামবিল
েপাড়ায় ও সুগিন্ধ ধূপ জ্বালায়, আর শুিচ েটিবেলর উপের দশর্ন
রুিট সািজেয় রােখ এবং প্রিতিদন সন্ধ্যােবলায় জ্বালাবার জন্য
বািতগুিলর সেঙ্গ েসানার বািতদান ৈতরী কের; বাস্তিবক আমরা
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর আেদশ রক্ষা কির; িকন্তু েতামরা
তঁােক ত্যাগ কেরছ। ১২ আর েদখ, ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আেছন,
িতিন আমােদর সামেন যােচ্ছন এবং তঁার যাজেকরা েতামােদর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর ডাক েদবার জন্য তূরী িনেয় আমােদর সেঙ্গ
আেছন। েহ ইস্রােয়েলর সন্তানরা, েতামরা েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েকােরা না, করেল
সফল হেব না।” ১৩ পের যারিবয়াম িপছেনর িদেক তােদর
আক্রমেণর জন্য েগাপেন একদল ৈসন্য পািঠেয় িদেলন; তােত
তঁার েলােকরা িযহূদার সামেন ও েসই লুকােনা দল িপছেন িছল।
১৪ পের িযহূদার েলােকরা মুখ িফিরেয় েদখেত েপল েয, তােদর
সামেন ও িপছেন দিুদেক ৈসন্য; তখন তারা সদাপ্রভুর কােছ
কান্নাকািট করল এবং যাজকরা তূরী বাজাল। ১৫ পের িযহূদার
েলােকরা যুেদ্ধর ডাক িদল; তােত িযহূদার েলােকেদর যুেদ্ধর
ডাক েদবার সমেয় ঈশ্বর অিবেয়র ও িযহূদার সামেন েথেক
যারিবয়াম ও সমস্ত ইস্রােয়লেক আঘাত করেলন। ১৬ তখন
ইস্রােয়েলরয় েলােকরা িযহূদার সামেন েথেক পালাল এবং ঈশ্বর
তােদরেক িযহূদার হােত সমপর্ণ করেলন। ১৭ আর অিবয় ও তঁার
ৈসন্যরা অেনক েলাকেক েমের েফলল; ফেল ইস্রােয়েলর পঁাচ
লক্ষ মেনানীত েলাক মারা পড়ল। ১৮ এইভােব েসই সমেয়
ইস্রােয়ল সন্তানরা নত হল ও িযহূদা সন্তানরা বলবান হল, কারণ
তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র করল।
১৯ পের অিবয় যারিবয়ােমর িপছেন তাড়া করেত িগেয় তঁার হাত
েথেক ৈবেথল ও তার উপনগরগুিল, িযশানা ও তার
উপনগরগুিল এবং ইেফ্রাণ ও তার উপনগরগুিল দখল কের
িনেলন। ২০ অিবেয়র সমেয় যারিবয়াম আর বলবান হেত পােরন
িন; পের সদাপ্রভু তঁােক আঘাত করেল িতিন মারা েগেলন।
২১ িকন্তু অিবয় বলবান হেয় উঠেলন, আর তঁার েচৗদ্দজন স্ত্রী
িছল এবং িতিন বাইশজন েছেল ও েষালজন েমেয় জন্ম িদেলন।
২২ অিবেয়র অবিশষ্ট কােজর কথা, তার আচার ব্যবহার এবং

তঁার কথা বেলিছেলন ইেদ্দা ভাববাদীর ব্যাখামূলক বইেয় েলখা
আেছ।

আসা রাজার বণর্না।

পের অিবয় তঁার পূবর্পুরুষেদর সােথ ঘুিমেয় পড়েলন
এবং তঁােক দায়ূদ নগের কবর েদওয়া হল। আর তঁার

েছেল আসা তঁার জায়গায় রাজা হেলন; তঁার সমেয় দশ বছর
েদেশ শািন্ত িছল। ২ আসা তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল ও
সিঠক, তাই করেতন; ৩ িতিন পরজািতেদর যজ্ঞেবিদ ও উঁচু
জায়গা গুিল ধ্বংস করেলন, থামগুিল েভেঙ্গ চুরমার করেলন ও
আেশরা-মূিতর্ গুিল েকেট েফলেলন; ৪ আর িতিন িযহূদার
েলােকেদরেক তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ইচ্ছামত
চলেত এবং তঁার ব্যবস্থা ও আেদশ পালন করেত আেদশ
িদেলন। ৫ আর িতিন িযহূদার সব নগেরর মেধ্য েথেক উঁচু
জায়গা গুিল ও সূযর্্য প্রিতমাগুিল ধ্বংস করেলন; আর তঁার
অধীেন রােজ্য শািন্ত িছল। ৬ আর িতিন িযহূদা েদেশ প্রাচীের
েঘরা কেয়কিট নগর গঁাথেলন, কারণ েদেশ শািন্ত িছল এবং
কেয়ক বছর পযর্ন্ত েকউ তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করল না, কারণ ঈশ্বর
তঁােক িবশ্রাম িদেয়িছেলন। ৭ অতএব িতিন িযহূদােক বলেলন,
“এস, আমরা এই নগরগুিল গঁািথ এবং তার চারপােশ প্রাচীর,
দগুর্, দরজা ও অগর্ল ৈতরী কির; েদশ েতা এখনও আমােদর
হােত আেছ, কারণ আমরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ইচ্ছামত
চেলিছ, আমরা তঁার ইচ্ছামত চেলিছ, আর িতিন সব িদক
েথেকই আমােদর িবশ্রাম িদেয়েছন।” এইভােব তারা নগরগুিল
গঁাথার কাজ ভােলা ভােব েশষ করল। ৮ আসার ঢাল ও বশর্াধারী
অেনক ৈসন্য িছল, িযহূদার িতন লক্ষ ও িবন্যামীেনর ঢাল ও
ধনুকধারী দইু লক্ষ আিশ হাজার; এরা সবাই বলবান বীর িছল।
৯ পের কূশ েদেশর েসরহ দশ লক্ষ ৈসন্য ও িতনেশা রথ সেঙ্গ
িনেয় তােদর িবরুেদ্ধ েবর হেয় মােরশা পযর্ন্ত এেলন। ১০ তােত
আসা তঁার িবরুেদ্ধ েবর হেলন। তারা মােরশার কােছ সফাথা
উপত্যকায় ৈসন্য সাজােলন। ১১ তখন আসা তঁার ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক েডেক বলেলন, “েহ সদাপ্রভু, তুিম ছাড়া এমন আর
েকউ েনই, েয বলবােনর ও বলহীেনর মেধ্য সাহায্য কের; েহ
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমােদর সাহায্য কর; কারণ আমরা
েতামার উপেরই িনভর্ র কির এবং েতামারই নােম এই িবশাল
ৈসন্যদেলর িবরুেদ্ধ এেসিছ। েহ সদাপ্রভু, তুিম আমােদর ঈশ্বর,
েতামার িবরুেদ্ধ মানুষেক জয়লাভ করেত িদেয়া না।” ১২ তখন
সদাপ্রভু আসার ও িযহূদার সামেন কূশীয়েদরেক আঘাত
করেলন, আর কূশীেয়রা পািলেয় েগল। ১৩ আর আসা ও তঁার
সঙ্গীরা গরার পযর্ন্ত তােদর তাড়া কের িনেয় েগেলন, তােত এত
কূশীয় মারা পড়ল েয, তারা আর শিক্তশালী হেয় উঠেত পারল
না; কারণ সদাপ্রভুর ও তঁার ৈসন্যদেলর সামেন তারা েশষ হেয়
েগল এবং েলােকরা প্রচুর লুেটর িজিনস িনেয় আসল। ১৪ আর
তারা গরােরর চারপােশর সমস্ত নগরেক আঘাত করল, কারণ
সদাপ্রভুেক তারা ভীষণ ভয় কেরিছল; আরও তারা এই সব নগর
লুট করল, কারণ েসখােন লুট করবার মত অেনক িজিনস িছল।
১৫ আর তারা পশুপালকেদর তঁাবুগুিলও আঘাত করল এবং
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প্রচুর পিরমােণ েভড়া, ছাগল ও উট িনেয় িযরূশােলেম িফের
এল।

পের ঈশ্বেরর আত্মা ওেদেদর েছেল অসিরেয়র
উপের আসেলন, ২ তখন িতিন আসার সেঙ্গ েদখা

করেত িগেয় তােক বলেলন, “েহ আসা এবং িযহূদা ও
িবন্যামীেনর েলাক সকল, েতামরা আমার কথা েশােনা; েতামরা
যতিদন সদাপ্রভুর সেঙ্গ থাকেব ততিদন িতিনও েতামােদর সেঙ্গ
আেছন; আর যিদ েতামরা তঁার েখঁাজ কর, তেব িতিন
েতামােদরেক তঁার উেদ্দশ্য জানােবন; িকন্তু তঁােক যিদ ত্যাগ কর,
তেব িতিন েতামােদরেক ত্যাগ করেবন। ৩ ইস্রােয়লীেয়রা অেনক
িদন ধের সত্য ঈশ্বর ছাড়া, িশক্ষা েদবার জন্য যাজক ছাড়া এবং
ব্যবস্থা ছাড়াই চলিছল; ৪ িকন্তু সংকেটর সমেয় তারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদেক িফের তঁার েখঁাজ করল, তখন িতিন
তােদরেক তঁার উেদ্দশ্য জানােলন। ৫ েসই সমেয় েকাথাও
যাওয়া-আসা করা িনরাপদ িছল না, কারণ সমস্ত জায়গার
েলােকরা তখন খুব অসুিবধার মেধ্য িছল। ৬ তারা চূণর্-িবচূণর্ হত,
এক জািত অন্য জািতেক ও এক নগর অন্য নগরেক আঘাত
করত, কারণ সব রকেমর সংকট িদেয় ঈশ্বর তােদর কষ্ট
িদিচ্ছেলন। ৭ িকন্তু েতামরা বলবান হও, েতামােদর হাত দবুর্ল না
েহাক, কারণ েতামােদর কােজর জন্য পুরস্কার পােব।” ৮ যখন
আসা এই সব কথা, অথর্াৎ ওেদেদর েছেল ভাববাদী অসিরেয়র
ভাববাণী শুেন সাহস েপেয় িযহূদার ও িবন্যামীেনর সমস্ত েদশ
েথেক এবং িতিন পবর্েত েঘরা ইফ্রিয়ম েদেশ েয সব নগর দখল
কেরিছেলন, েসখান েথেক জঘন্য িজিনসগুিল ধ্বংস করেলন
এবং সদাপ্রভুর বারান্দার সামেনর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবিদ েমরামত
করেলন। ৯ পের িতিন সমস্ত িযহূদা ও িবন্যামীনেক এবং তােদর
মেধ্য বসবাসকারী ইফ্রিয়ম, মনঃিশ ও িশিমেয়ান েথেক আসা
েলােকেদরেক জেড়া করেলন; কারণ তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁার
সেঙ্গ আেছন েদেখ, ইস্রােয়েলর অেনক েলাক তঁার পেক্ষ
এেসিছল। ১০ আসার রাজেত্বর পেনেরা বছেরর তৃতীয় মােস
েলােকরা িযরূশােলেম জেড়া হেয়িছল। ১১ আর েসই িদেন তারা
লুট কের আনা দ্রব্য েথেক সাতেশা গরু ও সাত হাজার েভড়া
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করল। ১২ আর তারা এই প্রিতজ্ঞা
করল েয, তারা সমস্ত মন-প্রাণ িদেয় তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর েখঁাজ করেব; ১৩ েছাট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, েয েকউ
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েখঁাজ না করেব তােদর েমের েফলা
হেব। ১৪ তারা িচৎকার কের জয়ধ্বিনর সেঙ্গ তূরী ও িশংগা
বািজেয় সদাপ্রভুর কােছ শপথ করল। ১৫ এই শপেথ সমস্ত
িযহূদা আনন্দ করল, কারণ তারা তােদর সমস্ত হৃদয় িদেয় শপথ
কেরিছল এবং সমস্ত ইচ্ছার সেঙ্গ সদাপ্রভুর েখঁাজ করায় িতিন
তােদরেক তঁার উেদ্দশ্য জানােলন; আর িতিন চািরিদেক তােদর
িবশ্রাম িদেলন। ১৬ আর রাজা আসার মা মাখা একটা জঘন্য
আেশরার প্রিতমা ৈতরী কেরিছেলন বেল আসা তঁােক
রাজমাতার পদ েথেক সিরেয় িদেলন এবং আসা তঁার েসই
জঘন্য প্রিতমা েভেঙ্গ েফলেলন ও িকেদ্রাণ েস্রােতর ধাের েসটা
পুিড়েয় িদেলন। ১৭ িকন্তু ইস্রােয়েলর মেধ্য সব উঁচু জায়গা গুিল
ধ্বংস হয়িন; তবুও আসার হৃদয় সারািজবন একরকম িছল।
১৮ আর িতিন তঁার বাবার পিবত্র করা ও তঁার পিবত্র করা রূপা,

েসানা ও পাত্রগুিল ঈশ্বেরর গৃেহ িনেয় এেলন। ১৯ আসার
রাজেত্বর পঁয়িত্রশ বছর পযর্ন্ত আর েকােনা যুদ্ধ হয়িন।

আসার রাজেত্বর ছিত্রশ বছের ইস্রােয়েলর রাজা
বাশা িযহূদার িবরুেদ্ধ েগেলন এবং িতিন িযহূদার

রাজা আসার কােছ কাউেক যাওয়া-আসা করেত না েদবার জন্য
রামা গঁাথেলন। ২ তখন আসা সদাপ্রভুর গৃেহর ও রাজবাড়ীর
ভান্ডার েথেক েসানা ও রূপা েবর কের িনেয় দেম্মশেকর
অিধবাসী অরােমর রাজা িবনহদেদর কােছ পািঠেয় িদেলন,
তঁােক বেল পাঠােলন, ৩ “আমার ও আপনার মেধ্য চুিক্ত করা
আেছ, েযমন আমার বাবা ও আপনার বাবার মেধ্য িছল; েদখুন,
আিম আপনােক েসানা ও রূপা উপহার পাঠালাম। আপিন িগেয়
ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ আপনার েয চুিক্ত আেছ, তা েভেঙ্গ
েফলুন; তােত েস আমার কাছ েথেক চেল যােব।” ৪ তখন
িবনহদদ রাজা আসার কথায় রািজ হেয় ইস্রােয়েলর নগরগুিলর
িবরুেদ্ধ তঁার েসনাপিতেদর পাঠােলন এবং তারা ইেয়ান, দান,
আেবল-মিয়ম ও নপ্তািলর সমস্ত ভান্ডার-নগরগুিলেক আঘাত
করল। ৫ তখন বাশা এই খবর েপেয় রামা ৈতরীর কাজ বন্ধ কের
িদেলন, তঁার কাজ েথেম েগল। ৬ পের রাজা আসা সমস্ত
িযহূদােক সেঙ্গ িনেয় এেস রামায় বাশা েয সব পাথর ও কাঠ
িদেয় েগঁেথিছেলন, তারা েসই সব িনেয় েগল। পের আসা েসগুিল
িদেয় েগবা ও িমসপা নগর গঁাথেলন। ৭ েসই সময় দশর্ক হনািন
িযহূদার রাজা আসার কােছ এেস বলেলন, “আপিন আপনার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র না কের অরােমর রাজার উপর
িনভর্ র করেলন, তাই অরাম রাজার ৈসন্যদল আপনার হাতছাড়া
হেয় েগল। ৮ কূশীয় ও লূবীয়েদর িক অেনক ৈসন্য এবং রথ ও
েঘাড়াচালক িছল না? িকন্তু আপিন সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র
কেরিছেলন বেল িতিন আপনার হােত তােদর তুেল িদেয়িছেলন।
৯ কারণ সদাপ্রভুর প্রিত যােদর হৃদয় এক থােক, তােদর জন্য
িনেজেক বলবান েদখাবার জন্য তঁার েচাখ পৃিথবীর সব
জায়গায় থােক। এ িবষেয় আপিন েবাকািমর কাজ কেরেছন,
কারণ এর পের পুনরায় আপিন যুেদ্ধ জিড়েয় পড়েবন।”
১০ তখন আসা ঐ দশর্েকর উপর অসন্তুষ্ট হেয় তঁােক েজলখানায়
পািঠেয় িদেলন; কারণ ঐ কথার জন্য িতিন তঁার উপের ভীষণ
েরেগ িগেয়িছেলন। আর একই সমেয় আসা প্রজােদর মেধ্য
কতগুিল েলােকর উপর অত্যাচার করেলন। ১১ আর েদখ,
আসার সমস্ত কােজর কথা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত “িযহূদা ও
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত েলখা আেছ।
১২ আসার রাজেত্বর ঊনচিল্লশ বছের তঁার পােয় েরাগ হল; তঁার
এই েরাগ ভীষণ হেলও িতিন সদাপ্রভুর সাহায্য না েচেয় েকবল
ডাক্তারেদর েখঁাজ করেলন। ১৩ পের আসা তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েলন, তঁার রাজেত্বর একচিল্লশ বছের িতিন মারা
েগেলন। ১৪ আর িতিন দায়ূদ-নগের িনেজর জন্য েয কবর খুঁেড়
েরেখিছেলন, তার মেধ্য েলােকরা তঁােক কবর িদল এবং নানা
রকম মশলা ও েমশােনা সুগিন্ধ িজিনেষ পিরপূণর্ খােট তঁােক
েশায়ােলা, আর তঁার জন্য িবরাট দাহ কাজ হল।
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১৮

িযেহাশাফট রাজার বণর্না।

পের তঁার েছেল িযেহাশাফট তঁার জায়গায় রাজা
হেলন এবং ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ িনেজেক শিক্তশালী

কের তুলেলন। ২ িতিন িযহূদার সমস্ত প্রাচীের েঘরা নগরগুিলেত
ৈসন্যদল রাখেলন এবং িযহূদা েদশ ও তঁার বাবা আসার দখল
করা ইফ্রিয়ম এলাকার নগরগুিলেতও ৈসন্য রাখেলন। ৩ আর
সদাপ্রভু িযেহাশাফেটর সেঙ্গ িছেলন, কারণ িতিন তার পূবর্পুরুষ
দায়ূদ প্রথেম েযভােব চলেতন, বাল েদবতােদর েখঁাজ কেরন িন;
িতিনও েসইভােব চলেতন। ৪ িকন্তু তঁার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর
উপাসনা করেতন ও তঁার আেদশ মত চলেতন, ইস্রােয়েলর মত
কাজ করেতন না। ৫ েসইজন্য সদাপ্রভু তঁার অধীেন রাজ্য
মজবুত করেলন; আর সমস্ত িযহূদা িযেহাশাফেদর কােছ উপহার
আনেলা এবং তঁার ধন সম্পদ ও সম্মান অেনক েবেড় েগল।
৬ আর সদাপ্রভুর পেথ তঁার হৃদয় উন্নত হল; আবার িতিন
িযহূদার মেধ্য েথেক উঁচু জায়গা গুিল ও আেশরা-মূিতর্ গুিল ধ্বংস
করেলন। ৭ পের িতিন তঁার রাজেত্বর তৃতীয় বছের িযহূদার সমস্ত
নগের িশক্ষা েদবার জন্য তঁার কেয়কজন প্রধান কমর্চারী অথর্াৎ
িবন্-হিয়ল, ওবিদয়, সখিরয়, নথেনল ও মীখায়েক পাঠােলন।
৮ আর তঁােদর সেঙ্গ কেয়কজন েলবীয়েক অথর্াৎ শমিয়য়,
নথিনয়, সবিদয়, অসােহল, শমীরােমাৎ, িযেহানাথন, আেদািনয়,
েটািবয় ও েটাব্-অেদানীয় নােম এইসব েলবীয়েক এবং তােদর
সেঙ্গ ইলীশামা ও িযেহারাম নােম দজুন যাজকেক পাঠােলন।
৯ তঁারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থার বই সেঙ্গ িনেয় িযহূদা েদেশ িশক্ষা
িদেত লাগেলন। তারা িযহূদার সব নগের িগেয় েলাক েদরেক
িশক্ষা িদেলন। ১০ আর িযহূদা চারিদেকর েদেশর সব রােজ্যর
উপর সদাপ্রভুর কাছ েথেক এমন ভয় েনেম আসল েয, তারা
িযেহাশাফেটর সেঙ্গ যুদ্ধ করল না। ১১ আর পেলষ্টীয়েদর েকউ
েকউ িযেহাশাফেটর কােছ কর িহসােব উপহার ও রূপা িনেয় এল
এবং আরবীেয়রা তঁার কােছ পশুপাল, সাত হাজার সাতেশা
েভড়া আর সাত হাজার সাতেশা ছাগল িনেয় এল। ১২ এইভােব
িযেহাশাফট খুব মহান হেয় উঠেলন এবং িযহূদা েদেশ অেনক
দগুর্ ও ভান্ডার-নগর গঁাথেলন। ১৩ আর িযহূদার নগরগুিলর মেধ্য
তঁার অেনক কাজ িছল এবং িযরূশােলেম তঁার দক্ষ েযাদ্ধারা
থাকত। ১৪ তােদর বংশ অনুসাের তােদর সংখ্যা এই; িযহূদার
সহস্রপিতেদর মেধ্য অদন েসনাপিত িছেলন, তঁার সেঙ্গ িতন লক্ষ
বলবান বীর িছল। ১৫ তঁার পের েসনাপিত িযেহাহানন, তঁার সেঙ্গ
দ ুলক্ষ আিশ হাজার েলাক িছল। ১৬ তঁার পের িসিখ্রর েছেল
অমিসয়; েসই ব্যিক্ত িনেজেক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্
কেরিছেলন; তঁার সেঙ্গ দ ুলক্ষ বলবান বীর িছল। ১৭ আর
িবন্যামীেনর মেধ্য বলবান বীর ইিলয়াদা, তঁার সেঙ্গ দইু লক্ষ
ধনুক ও ঢালধারী িছল। ১৮ তঁার পের িযেহাষাবদ; তঁার সেঙ্গ
যুেদ্ধর জন্য ৈতরী এক লক্ষ আিশ হাজার েলাক িছল। এরা
রাজার পিরচযর্্যা করেতন। ১৯ এঁনােদর ছাড়াও রাজা িযহূদার
সব জায়গায় পঁািচেল েঘরা নগরগুিলেত কমর্চারী রাখেতন।

িযেহাশাফট প্রচুর ধনী ও সম্মানীয় হেলন, আর িতিন
আহােবর সেঙ্গ কুটুিম্বতা করেলন। ২ কেয়ক বছর

পের িতিন শমিরয়ােত আহােবর কােছ েগেলন; আর আহাব তঁার

জন্য ও তঁার সঙ্গী েলাকেদর জন্য অেনক েভড়া ও বলদ মারেলন
এবং রােমাৎ-িগিলয়েদ েযেত তঁােক প্রেরাচনা করেলন। ৩ আর
ইস্রােয়েলর রাজা আহাব িযহূদার রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন,
“আপিন িক রােমাৎ-িগিলয়েদ আমার সেঙ্গ যােবন?” িতিন
উত্তের বলেলন, “আিম ও আপিন এবং আমার েলাক ও
আপনার েলাক, সবাই এক, আমরা আপনার সেঙ্গ যুেদ্ধ েযাগ
েদব।” ৪ পের িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজােক বলেলন,
“অনুেরাধ কির, আজ সদাপ্রভুর বােক্যর েখঁাজ করুন।” ৫ তােত
ইস্রােয়েলর রাজা ভাববাদীেদরেক, চারেশা জনেক, এক সােথ
জেড়া কের িজজ্ঞাসা করেলন, “আমরা রােমাৎ-িগিলয়েদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যাব, না আিম েথেম যাব?” তখন তারা
বলল, “যান, ঈশ্বর ওটা মহারােজর হােতই তুেল েদেবন।”
৬ িকন্তু িযেহাশাফট বলেলন, “এেদর ছাড়া সদাপ্রভুর এমন
েকােনা ভাববাদী িক এখােন েনই েয, আমরা তার কােছই েখঁাজ
করেত পাির?” ৭ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন,
“আমরা যার মধ্য িদেয় সদাপ্রভুর েখঁাজ করেত পাির, এমন
আর একজন েলাক আেছ, িকন্তু আিম তােক ঘৃণা কির, কারণ
েস আমার সম্বেন্ধ কখনও মঙ্গেলর নয়, সব সময় অমঙ্গেলর
কথাই বেল; েস ব্যিক্ত িযেম্লর েছেল মীখায়।” িযেহাশাফট
বলেলন, “মহারাজ, এমন কথা বলেবন না।” ৮ তখন ইস্রােয়েলর
রাজা একজন কমর্চারীেক েডেক আেদশ িদেয় বলেলন, “িযেম্লর
েছেল মীখায়েক তাড়াতািড় িনেয় এস।” ৯ েসই সময় ইস্রােয়েলর
রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট িনেজর িনেজর রাজেপাশাক
পের শমিরয়া শহেরর দরজার কােছ েখালা জায়গায় তঁােদর
িসংহাসেনর উপের বেস িছেলন এবং তঁােদর সামেন ভাববাদীরা
সবাই ভাববাণী করিছেলন। ১০ আর কনানার েছেল িসিদিকয়
েলাহার িশং ৈতরী কের বলল, “সদাপ্রভু এইকথা বলেছন েয,
‘এটা িদেয়ই আপিন অরােমর ধ্বংেসর সময় পযর্ন্ত গঁুতােত
থাকেবন।’” ১১ আর ভাববাদীরা সবাই একই রকম ভাববাণী
কের বলল, “আপিন রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ করুন, তা জয়
কের িনন, কারণ সদাপ্রভু েসটা মহারােজর হােত তুেল েদেবন।”
১২ আর েয দতূ মীখায়েক ডাকেত িগেয়িছল েস তঁােক বলল,
“েদখুন, সব ভাববাদীই একবােক্য রাজার সফলতার কথা
বলেছ; তাই অনুেরাধ কির, আপনার কথাও েযন তঁােদর কথার
মতই হয়, আপিন মঙ্গেলর কথা বলুন।” ১৩ মীখায় বলেলন,
“জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, আমার ঈশ্বর যা বেলন, আিমও তাই
বলব।” ১৪ পের িতিন রাজার কােছ এেল রাজা তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলন, “মীখায়, আমরা িক রােমাৎ-িগিলয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত যাব, নািক েথেম যাব?” িতিন বলেলন, “আপনারা যান,
জয়লাভ করুন, েসখানকার েলাকেদর আপনােদর হােত তুেল
েদওয়া হেব।” ১৫ রাজা তঁােক বলেলন, “তুিম সদাপ্রভুর নােম
সিত্য কথা ছাড়া আর িকছু বলেব না, কতবার আিম েতামােক
এই শপথ করােবা?” ১৬ তখন িতিন উত্তের বলেলন, “আিম
সমস্ত ইস্রােয়লেক রাখালহীন েভড়ার মত পাহােড়র উপের
ছিড়েয় পড়েত েদখলাম এবং সদাপ্রভু বলেলন, ‘এেদর েকােনা
মিনব েনই; তারা সবাই শািন্তেত িনেজর বাড়ীেত িফের যাক।’”
১৭ তখন ইস্রােয়েলর রাজা িযেহাশাফট বলেলন, “আিম িক
আপনােক আেগই বিল িন েয, এই ব্যিক্ত আমার সম্বেন্ধ অমঙ্গল
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ছাড়া মঙ্গেলর কথা বেল না?” ১৮ আর মীখায় বলেলন, “তাই
আপনারা সদাপ্রভুর কথা শুনুন; আিম েদখলাম, সদাপ্রভু তঁার
িসংহাসেন বেস আেছন, আর তঁার ডান ও বঁা িদেক সমস্ত বািহনী
দঁািড়েয় আেছ। ১৯ তখন সদাপ্রভু বলেলন, ‘ইস্রােয়েলর রাজা
আহাব েযন রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ কের েসখােন মারা যায়,
এই জন্য েক তােক মুগ্ধ করেব?’ তখন এক একজন এক এক
রকম কথা বলল। ২০ েশেষ একিট আত্মা িগেয় সদাপ্রভুর সামেন
দঁািড়েয় বলল, ‘আিম তােক মুগ্ধ করব।’ ২১ সদাপ্রভু িজজ্ঞাসা
করেলন, ‘েকমন কের করেব?’ েস বলল, ‘আিম িগেয় তার সব
ভাববাদীেদর মুেখ িমথ্যা বলবার আত্মা হব।’ সদাপ্রভু বলেলন,
‘তুিমই তােক মুগ্ধ করেত সফল হেব; তুিম িগেয় তাই কর।’
২২ এইজন্যই সদাপ্রভু এখন তঁার এই ভাববাদীেদর মুেখ িমথ্যা
বলবার আত্মা িদেয়েছন; আর সদাপ্রভু আপনার অমঙ্গেলর
কথা বেলেছন।” ২৩ তখন কনানার েছেল িসিদিকয়র কােছ িগেয়
মীখােয়র গােল চড় েমের বলল, “সদাপ্রভুর আত্মা েতার সেঙ্গ
কথা বলবার জন্য আমার কাছ েথেক েকােনা পেথ
িগেয়িছেলন?” ২৪ মীখায় বলেলন, “েদখ, েযিদন তুিম িনেজেক
লুকাবার জন্য একিট িভতেরর কুঠরীেত যােব, েসিদন তা
জানেব।” ২৫ পের ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “মীখায়েক ধের
পুনরায় নগেরর শাসনকতর্ া আেমান ও রাজপুত্র েযায়ােশর কােছ
িনেয় যাও। ২৬ আর বল, রাজা বেলেছন, ‘এেক েজেল আটেক
রাখ এবং যতক্ষণ আিম িনরাপেদ িফের না আিস, ততক্ষণ এেক
খাওয়ার জন্য অল্প জল ও অল্প খাবার িদও’।” ২৭ মীখায়
বলেলন, “যিদ আপিন েকােনা ভােব িনরাপেদ িফের আেসন,
তেব জানেবন সদাপ্রভু আমার মধ্য িদেয় কথা বেলন িন।”
তারপর িতিন আবার বলেলন, “েলােকরা, েতামরা সবাই আমার
কথাটা শুেন রাখ।” ২৮ পের ইস্রােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা
িযেহাশাফট রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ করেত েগেলন। ২৯ আর
ইস্রােয়েলর রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন, “আিম ছদ্দেবেশ যুেদ্ধ
েযাগ েদব, আপিন আপনার রাজেপাশাকই পরুন।” পের
ইস্রােয়েলর রাজা ছদ্মেবেশ যুদ্ধ করেত েগেলন। ৩০ অরােমর
রাজা তঁার রথগুিলর েসনাপিতেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন,
“েতামরা একমাত্র ইস্রােয়েলর রাজা ছাড়া েছাট িক বড় আর
কারও সেঙ্গ যুদ্ধ করেব না।” ৩১ পের রেথর েসনাপিতরা
িযেহাশাফটেক েদেখ িতিন িনশ্চয়ই ইস্রােয়েলর রাজা, এই বেল
তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য ঘুের এেলন; তখন িযেহাশাফট
েচঁিচেয় উঠেলন, আর সদাপ্রভু তঁােক সাহায্য করেলন এবং
ঈশ্বর তার কাছ েথেক চেল েগল। ৩২ ফেল েসনাপিতরা যখন
েদখেলন, িতিন ইস্রােয়েলর রাজা নন, তখন তঁারা আর তঁার
িপছেন তাড়া না কের িফের আসেলন। ৩৩ িকন্তু একজন েলাক
লক্ষ্য িস্থর না কেরই তার ধনুেক টান িদেয় ইস্রােয়েলর রাজার
বুক ও েপেটর বেমর্র মাঝামািঝ জায়গায় আঘাত করল; তােত
িতিন তঁার রথচালকেক বলেলন, “রথ ঘুিরেয় ৈসন্যদেলর মেধ্য
েথেক আমােক িনেয় যাও, আিম খুব আঘাত েপেয়িছ।”
৩৪ েসইিদন ভীষণ যুদ্ধ হল; আর ইস্রােয়েলর রাজা অরামীয়েদর
মুেখামুিখ সন্ধ্যা পযর্ন্ত রেথর মেধ্য বেস থাকেলন, িকন্তু সূযর্ ডুেব
যাবার সময় িতিন মারা েগেলন।

পের িযহূদার রাজা িযেহাশাফট ভােলাভােব
িযরূশােলেম তঁার বাড়ীেত িফের আসেলন। ২ আর

হনািনর েছেল দশর্ক েযহূ তঁার সেঙ্গ েদখা কের িযেহাশাফট
রাজােক বলেলন, “দষু্টেদর সাহায্য করা এবং যারা সদাপ্রভুেক
ঘৃণা কের তােদর ভালবাসা িক আপনার উিচত? এইজন্য
সদাপ্রভুর েক্রাধ আপনার উপর েনেম এল। ৩ তেব আপনার
মেধ্য িকছু ভালও আেছ; কারণ আপিন েদশ েথেক আেশরা-
মূিতর্ গুিল ধ্বংস কেরেছন এবং ঈশ্বেরর েখঁাজ করার জন্য
আপনার হৃদয় িস্থর কেরেছন।” ৪ আর িযেহাশাফট িযরূশােলেম
বাস করেলন; পের আবার েবর-েশবা েথেক পাহােড় েঘরা
ইফ্রিয়ম েদশ পযর্ন্ত েলাকেদর কােছ িগেয় তােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদেক তােদর িফিরেয় আনেলন। ৫ আর েদেশর
মেধ্য অথর্াৎ িযহূদার প্রাচীের েঘরা নগরগুিলর মেধ্য িবচারকেদর
িনযুক্ত করেলন। ৬ িতিন িবচারকেদর বলেলন, “েতামরা সাবধান
হেয় সব কাজ করেব, কারণ েতামরা মানুেষর জন্য নয়, িকন্তু
সদাপ্রভুর জন্যই িবচার করেব এবং িবচােরর সমেয় িতিন
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন। ৭ অতএব সদাপ্রভুর প্রিত েতামােদর
মেধ্য ভয় আসুক; েতামরা সাবধােন কাজ করেব, কারণ অন্যায়,
পক্ষপিতত্ব িকংবা ঘুষ খাওয়ার সেঙ্গ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু
রািজ নন।” ৮ আর িযেহাশাফট িযরূশােলেমও সদাপ্রভুর হেয়
িবচােরর জন্য এবং ঝগড়া-িববােদর মীমাংসার জন্য কেয়কজন
েলবীয়েদর, যাজকেদর এবং ইস্রােয়লীয় বংেশর প্রধানেদর
িনযুক্ত করেলন। আর তঁারা িযরূশােলেম িফের এেলন। ৯ িতিন
তঁােদর এই আেদশ িদেলন, “েতামরা সদাপ্রভুেক ভয় কের
িবশ্বস্তভােব সমস্ত হৃদয় িদেয় কাজ করেব। ১০ রক্তপােতর
িবষেয়, ব্যবস্থা ও আেদশ এবং িনয়ম ও শাসেনর িবষেয় েয
েকােনা িবচার েতামােদর নগের বসবাসকারী ভাইেয়েদর েথেক
েতামােদর কােছ আসেব, েসই িবষেয় তােদরেক উপেদশ েদেব,
নাহেল যিদ তারা সদাপ্রভুর েচােখ েদাষী হয়, তাহেল েতামােদর
ও েতামােদর ভাইেদর ওপের েক্রাধ পড়েব; এইভােব কাজ
েকােরা, তাহেল েতামরা েদাষী হেব না। ১১ আর েদখ, সদাপ্রভুর
সব িবচাের প্রধান যাজক অমিরয় এবং রাজার সমস্ত িবচাের
িযহূদা বংেশর শাসনকতর্ া ইশ্মােয়েলর েছেল সবিদয় েতামােদর
উপের িনযুক্ত আেছন; কমর্চারী েলবীেয়রা েতামােদর সামেন
আেছ। েতামরা সাহেসর সেঙ্গ কাজ কর, যঁারা সাহিসকতার সেঙ্গ
কাজ করেবন সদাপ্রভু তঁােদর সেঙ্গ থাকেবন।”

শত্রুেদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা।

পের েমায়াব সন্তানরা ও অেম্মানীেয়রা এবং তােদর
সেঙ্গ কতগুিল মােয়ানীয়েদর েলাক িযেহাশাফেটর

িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসল। ২ তখন কেয়কজন েলাক এেস
িযেহাশাফটেক বলল, “সাগেরর ওপােরর অরাম েদশ েথেক এক
িবরাট ৈসন্যদল আপনার িবরুেদ্ধ আসেছ; েদখুন, তারা
হৎসেসান-তামের, অথর্াৎ ঐন্-গদীেত আেছ।” ৩ তােত
িযেহাশাফট ভয় েপেয় সদাপ্রভুর েখঁাজ করেত চাইেলন এবং
িযহূদার সব জায়গায় উপবাস েঘাষণা করেলন। ৪ আর িযহূদার
েলােকরা সদাপ্রভুর কােছ সাহায্য চাইবার জন্য জেড়া হল;
িযহূদার সমস্ত নগর েথেকও েলােকরা সদাপ্রভুর েখঁাজ করেত
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আসল। ৫ পের িযেহাশাফট সদাপ্রভুর গৃেহ নতুন উঠােনর সামেন
িযহূদা ও িযরূশােলেমর সমস্ত েলাকেদর সামেন দঁািড়েয়
বলেলন, ৬ “েহ আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুিম িক
স্বেগর্র ঈশ্বর নও? তুিম িক জািতর সমস্ত রােজ্যর কতর্ া নও?
আর শিক্ত ও ক্ষমতা েতামারই হােত, েতামার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত
কারও সাধ্য েনই। ৭ েহ আমােদর ঈশ্বর, তুিমই িক েতামার প্রজা
ইস্রােয়েলর সামেন েথেক এই েদেশর বািসন্দােদর তািড়েয় দাও
িন? এবং েতামার বনু্ধ অব্রাহােমর বংশেক িচরকােলর জন্য এই
েদশ দাও িন? ৮ আর তারা এই েদেশ বাস কেরেছ এবং এই
েদেশ েতামার নােমর জন্য একিট ধমর্ধাম ৈতরী কের বেলেছ,
৯ ‘তেরায়াল, িবচার, মহামারী, দিূভর্ ক্ষ যখন আমােদর সেঙ্গ
ঘটেব, তখন আমরা এই ঘেরর সামেন, েতামার সামেন দঁাড়াব,
কারণ এই ঘের েতামার নাম আেছ এবং আমােদর কেষ্টর সময়
আমরা েতামার কােছ কঁাদব, তােত তুিম তা শুেন আমােদর
উদ্ধার করেব।’ ১০ আর এখন েদখ, অেম্মােনর ও েমায়ােবর
সন্তানরা এবং েসয়ীর পবর্েতর অিধবাসীরা, যােদর েদেশ তুিম
ইস্রােয়লেক িমশর েদেশ আসবার সমেয় ঢুকেত দাও িন, িকন্তু
এরা তােদর কাছ েথেক অন্য পেথ চেল িগেয়িছল, তােদর ধ্বংস
কের িন; ১১ েদখ, তারা আমােদর িকভােব ক্ষিত করেছ; তুিম
অিধকার িহসােব েয সম্পিত্ত আমােদর িদেয়ছ, েতামার েসই
অিধকার েথেক আমােদর তািড়েয় িদেত আসেছ। ১২ েহ
আমােদর ঈশ্বর, তুিম িক তােদর িবচার করেব না? আমােদর
িবরুেদ্ধ ঐ েয িবরাট ৈসন্যদল আসেছ, তােদর িবরুেদ্ধ আমােদর
েতা িনেজর েকােনা শিক্ত েনই; িক করেত হেব, তাও আমরা
জািন না; আমরা েকবল েতামার িদেক েচেয় আিছ।”
১৩ এইভােব িশশু, স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর সেঙ্গ সমস্ত িযহূদা
সদাপ্রভুর সামেন দঁািড়েয় থাকেলা। ১৪ আর সমােজর মেধ্য
যহসীেয়ল নােম একজন েলবীেয়র উপর সদাপ্রভুর আত্মা
আসেলন। িতিন আসেফর বংেশর মত্তিনেয়র সন্তান িযেয়েলর
সন্তান বনােয়র সন্তান সখিরেয়র েছেল। ১৫ তখন িতিন বলেলন,
“েহ সমস্ত িযহূদা, েহ িযরূশােলেমর েলাক সকল, আর েহ
মহারাজ িযেহাশাফট, েশােনা; সদাপ্রভু েতামােদর এই কথা
বেলন, ‘এই িবরাট ৈসন্যদল েদেখ েতামরা ভয় েপেয়া না বা
িনরাশ েহােয়া না, কারণ এই যুদ্ধ েতামােদর নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর।
১৬ েতামরা আগামী কাল তােদর িবরুেদ্ধ যাও; েদখ, তারা সীস
নােম আেরাহন-জায়গা িদেয় আসেছ; েতামরা িযরূেয়ল
মরুভূিমর সামেন উপত্যকার েশেষর িদেক তােদর পােব।
১৭ এবার েতামােদরেক যুদ্ধ করেত হেব না; েহ িযহূদা ও
িযরূশােলম, েতামরা সাির েবঁেধ দঁাড়াও, আর সদাপ্রভু েতামােদর
সেঙ্গ আেছন, িতিন িকভােব উদ্ধার কেরন তা েদেখা; ভয় েকােরা
না, িনরাশ হেয়া না; কালেক িগেয় তােদর মুেখামুিখ হেব আর
সদাপ্রভু েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন।’” ১৮ তখন িযেহাশাফট
মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম করেলন এবং সমস্ত িযহূদা ও
িযরূশােলেমর অিধবাসীরা প্রণাম করার জন্য সদাপ্রভুর সামেন
মািটেত উপুড় হল। ১৯ তারপর কহাৎ ও েকারহ বংেশর
েলবীেয়রা উেঠ দঁািড়েয় িচত্কার কের ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রশংসা করেত লাগল। ২০ পের তারা খুব সকােল উেঠ
তেকায় মরুভূিমর িদেক রওনা হল; তােদর রওনা হবার সমেয়

িযেহাশাফট দঁািড়েয় বলেলন, “েহ িযহূদা, েহ িযরূশােলেমর
অিধবাসীরা, আমার কথা েশােনা; েতামরা েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উপর িবশ্বাস কর, তাহেল িস্থর থাকেব; তঁার
ভাববাদীেদর িবশ্বাস কর, তােত সফল হেব।” ২১ আর িতিন
েলাকেদর সেঙ্গ পরামশর্ কের েলাকেদর িনযুক্ত করেলন, েযন
তারা ৈসন্যদেলর আেগ আেগ িগেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান ও
মিহমাপূণর্ পিবত্রতার প্রশংসা কের এবং এই কথা বেল,
“সদাপ্রভুর ধন্যবাদ দাও, কারণ তঁার দয়া িচরকাল স্থায়ী”।
২২ যখন তারা আনেন্দর গান ও প্রশংসা করেত শুরু করল,
তখন সদাপ্রভু িযহূদার িবরুেদ্ধ আসা অেম্মােনর ও েমায়ােবর
সন্তানেদর এবং েসয়ীর পবর্েতর েলাকেদর িবরুেদ্ধ গুপ্ত ৈসন্য
িনযুক্ত করেলন; তােত তারা পরািজত হল। ২৩ অেম্মােনর ও
েমায়ােবর সন্তানরা েসয়ীর পবর্েতর অিধবাসীেদর িবরুেদ্ধ উঠল
তােদর সম্পূণর্ভােব হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আর েসয়ীেরর
অিধবাসীেদর েমের েফলবার পর তারা এেক অেন্যর ধ্বংেস
সাহায্য করল। ২৪ তখন িযহূদার েলােকরা মরুভূিমর প্রহরী দেুগর্
এেস েসই িবরাট ৈসন্যদেলর িদেক তািকেয় েদখল েয, মািটেত
েকবল মৃত েদহগুিল পেড় রেয়েছ, েকউই পািলেয় বঁাচেত পাের
িন। ২৫ তখন িযেহাশাফট ও তঁার েলােকরা তােদর লুেটর িজিনস
আনেত িগেয় েসই মৃত েদহগুিলর সেঙ্গ অেনক সম্পিত্ত ও দামী
ধন-রত্ন েদখেত েপেলন; তারা িনেজেদর জন্য এত ধন-রত্ন
সংগ্রহ করল েয, েসগুিল সব বেয় িনেয় েযেত পারল না; েসই
লুেটর িজিনস েবশী হওয়ােত তা িনেয় েযেত তােদর িতন িদন
লাগল। ২৬ আর চতুথর্ িদেন তঁারা বরাখা উপত্যকায় জেড়া
হেলন; কারণ েসখােন তারা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করল, এইজন্য
আজ পযর্ন্ত েসই জায়গা বরাখা উপত্যকা (ধন্যবাদ) নােম
পিরিচত। ২৭ তারপর িযহূদা ও িযরূশােলেমর সমস্ত েলাক এবং
তােদর আেগ আেগ িযেহাশাফট আনন্দ করেত করেত
িযরূশােলেম িফের েগেলন, কারণ সদাপ্রভু তােদর শত্রুেদর
উপের সদাপ্রভু তােদর আনিন্দত কেরিছেলন। ২৮ আর তঁারা
েনবল, বীণা ও তূরী বাজােত বাজােত িযরূশােলেম িফের এেস
সদাপ্রভুর গৃেহ েগেলন। ২৯ আর ইস্রােয়েলর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভু যুদ্ধ কেরেছন, েসই কথা শুেন অন্যান্য েদেশর সমস্ত
েলাকেদর উপর সদাপ্রভু সম্বেন্ধ একটা ভয় েনেম আসল।
৩০ এইভােব িযেহাশাফেটর রাজ্য িস্থর হল, তঁার ঈশ্বর চািরিদেক
তঁােক িবশ্রাম িদেলন। ৩১ িযেহাশাফট িযহূদার উপর
রাজত্বকরেলন; িযেহাশাফট পঁয়িত্রশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা
হেয়িছেলন এবং পঁিচশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন।
তঁার মােয়র নাম িছল অসূবা, িতিন িছেলন িশল্িহর েমেয়।
৩২ িযেহাশাফট তঁার বাবা আসার পেথ চলেতন, কখনও েসই পথ
েছেড় যান িন, সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক িতিন তাই করেতন।
৩৩ িকন্তু উঁচু জায়গা গুিলর ধ্বংস করা হয়িন এবং তখনও
েলােকরা তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর প্রিত তােদর হৃদয় িস্থর
করেব না। ৩৪ িযেহাশাফেটর বািক কােজর কথা প্রথম েথেক
েশষ পযর্ন্ত েদেখা “ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম হনািনর
েছেল েযহূর েলখা বইেত পাওয়া যায়। ৩৫ পের িযহূদার রাজা
িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজা অহিসেয়র সেঙ্গ েযাগ িদেলন, েস
খারাপ েলাক; ৩৬ িতিন তশর্ীেশ যাবার জন্য জাহাজ ৈতরীর
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কােজ তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেলন, আর তঁারা ইৎিসেয়ান-েগবের েসই
জাহাজগুিল ৈতরী করেলন। ৩৭ তখন মােরশার অিধবাসী
েদাদাবাহূর েছেল ইলীেয়ষর িযেহাশাফেটর িবরুেদ্ধ এই
ভিবষ্যদ্বাণী করেলন, “আপিন অহিসেয়র সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছন,
এই জন্য না আপিন যা ৈতরী কেরেছন তা সদাপ্রভু েভেঙ্গ
েফলেলন।” আর ঐ সকল জাহাজগুিল েভেঙ্গ েগল, তশর্ীেশ
েযেত পারল না।

িযেহারাম রাজার বণর্না।

পের িযেহাশাফট তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয়
পড়েলন এবং দায়ূদ-নগের তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ

তঁােক কবর েদওয়া হল। আর তঁার েছেল িযেহারাম তঁার
জায়গায় রাজা হেলন। ২ িযেহাশাফেটর েছেল িযেহারােমর মেধ্য
তঁার ভাইেদর নাম িছল অসিরয়, িযহীেয়ল, সখিরয়, অসিরয়,
মীখােয়ল ও শফিটয়, এরা সবাই িছল ইস্রােয়েলর রাজা
িযেহাশাফেটর েছেল। ৩ আর তােদর বাবা তােদরেক অেনক
সম্পিত্ত, অথর্াৎ রূপা, েসানা ও অেনক দামী িজিনস এবং িযহূদা
েদেশ প্রাচীের েঘরা গ্রাম নগরগুিল দান কেরিছেলন, িকন্তু
িযেহারাম বড় েছেল বেল তঁােক রাজ্য িদেয়িছেলন। ৪ িযেহারাম
তঁার বাবার রাজ্য অধীেন এেন িনেজেক শিক্তশালী করেলন;
আর িনেজর সমস্ত ভাইেদর এবং ইস্রােয়েলর কেয়কজন
শাসনকতর্ ােকও তেরায়াল িদেয় হত্যা করেলন। ৫ িযেহারাম
বিত্রশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু কের িযরূশােলেম আট
বছর রাজত্ব কেরন। ৬ আহােবর বংেশর েলাকেদর মতই িতিন
ইস্রােয়েলর রাজােদর পেথ চলেতন; কারণ িতিন আহােবর
েমেয়েক িবেয় কেরিছেলন। ফেল সদাপ্রভুর েচােখ যা খারাপ
িতিন তাই করেতন। ৭ তবুও সদাপ্রভু দায়ূেদর সেঙ্গ তঁার করা
িনয়েমর জন্য এবং তঁােক ও তঁার সন্তানেদরেক িচরকাল একটা
প্রদীপ েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসইজন্য িতিন দায়ূেদর
বংশেক ধ্বংস করেত চাইেলন না। ৮ তঁার সমেয় ইেদাম িযহূদার
কতৃর্ ত্ব না েমেন িনেজেদর জন্য একজন রাজা িঠক করল।
৯ কােজই িযেহারাম তঁার েসনাপিতেদর ও সব রথ িনেয় েসখােন
েগেলন; আর রােতর েবলায় িতিন উেঠ, যারা তঁােক েঘরাও
কেরিছল, েসই ইেদামীয়েদর ও তােদর রেথর েসনাপিতেদর
আঘাত করেলন। ১০ এইভােব ইেদাম আজও িযহূদার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহী হেয় আেছ; আর ঐ সমেয় িলব্নাও তঁার কতৃর্ ত্ব
অস্বীকার করল, কারণ িতিন তঁার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরিছেলন। ১১ আরও িতিন িযহূদার অেনক
পবর্েত উঁচু জায়গা ৈতরী করেলন এবং িযরূশােলেমর
অিধবাসীেদর ব্যিভচার করােলন ও িযহূদােক িবপেথ চালােলন।
১২ পের তঁার কােছ এিলয় ভাববাদীর কাছ েথেক একটা িলিপ
আসল; “েতামার বাবা দায়ূেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
‘তুিম েতামার িনেজর বাবা িযেহাশাফেটর পেথ ও িযহূদার রাজা
আসার পেথ চলিন; ১৩ িকন্তু ইস্রােয়েলর রাজােদর পেথ চেলছ
এবং আহােবর বংেশর কাজ অনুসাের িযহূদােক ও
িযরূশােলেমর েলােকেদরেক ব্যিভচার কিরেয়ছ; আরও েতামার
েচেয় ভাল েয েতামার বাবার বংেশর ভাইেদর েমের েফেলছ;
১৪ তাই েদখ, সদাপ্রভু েতামার প্রজােদরেক, েতামার সন্তানেদর,

েতামার স্ত্রীেদরেক ও েতামার সমস্ত সম্পিত্তর উপর ভয়ংকর
আঘােত আহত করেবন। ১৫ আর তুিম অেন্ত্রর অসুেখ ভুগেত
থাকেব আর েসই অসুেখ েতামার অন্ত্র েবর হেয় আসেব।’”
১৬ পের সদাপ্রভু িযেহারােমর িবরুেদ্ধ পেলষ্টীয়েদর মন ও
কূশীয়েদর কােছ আরবীয়েদর মন উেত্তিজত কের তুলেলন
১৭ এবং তারা িযহূদার িবরুেদ্ধ এেস প্রাচীর েভেঙ্গ রাজবাড়ীেত
পাওয়া সব সম্পিত্ত এবং তঁার েছেলেদর ও তঁার স্ত্রীেদর িনেয়
েগল; েছাট েছেল িযেহায়াহস ছাড়া তঁার আর েকােনা েছেল বািক
থাকল না। ১৮ এই সমস্ত ঘটনার পের সদাপ্রভু তঁােক দারুন
অেন্ত্রর অসুখ িদেলন যা ভাল হবার না। ১৯ তােত িদ্বতীয় বছেরর
েশেষ েসই েরােগর দরুন তঁার অন্ত্র েবর হেয় আসল এবং িতিন
খুব যন্ত্রণা েপেয় মারা েগেলন। আর তঁার প্রজারা তঁার জন্য তঁার
পূবর্পুরুষেদর িনয়ম অনুযায়ী আগুন জ্বালাল না। ২০ িতিন বিত্রশ
বছর বয়েস রাজত্ব করা শুরু কেরন এবং আট বছর
িযরূশােলেম রাজত্ব কেরন; তঁার মৃতু্যেত েকউ দঃুখ প্রকাশ কের
িন। আর েলােকরা দায়ূদ নগের তঁােক কবর িদল, িকন্তু রাজােদর
কবেরর জায়গা িছল না।

অহিসয় ও অথিলয়ার বণর্না।

পের িযরূশােলেমর অিধবাসীরা তঁার েছাট েছেল
অহিসয়েক তঁার জায়গায় রাজা করল, কারণ

আরবীয়েদর সেঙ্গ িশিবের েয দল এেসিছল, তারা তঁার সব বড়
েছেলেদর েমের েফেলিছল। কােজই িযহূদার রাজা িযেহারােমর
েছেল অহিসয় রাজত্ব করেত শুরু কেরন। ২ অহিসয় িবয়ািল্লশ
বছর বয়েস রাজত্ব শুরু কেরিছেলন এবং এক বছর
িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন; তঁার মা অথিলয়া িছেলন
অিম্রর নাতনী। ৩ অহিসেয়র মা তঁােক খারাপ কাজ করবার জন্য
পরামশর্ িদেতন, তাই িতিনও আহােবর বংেশর পেথ চলেতন।
৪ আহােবর বংেশর েলােকরা েযমন করত, েতমিন সদাপ্রভুর
েচােখ যা মন্দ, িতিন তাই করেতন; কারণ বাবার মৃতু্যর পের
তারাই তঁার ধ্বংসকারী মন্ত্রী হল। ৫ তােদর পরামশর্ অনুসাের
িতিন চলেতন, আর িতিন ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর েছেল
িযেহারােমর সেঙ্গ রােমাৎ-িগিলয়েদ অরােমর রাজা হসােয়েলর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন। তােত অরামীেয়রা েযারামেক
আঘাত করল। ৬ অতএব অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করার সমেয় িযেহারাম রামােত েয সব আঘাত পান, তা
েথেক সুস্থ হবার জন্য িযিষ্রেয়েল িফের েগেলন এবং আহােবর
েছেল িযেহারাম আঘাত েপেয়িছেলন বেল িযহূদার রাজা
িযেহারােমর েছেল অহিসয় তঁােক েদখবার জন্য িযিষ্রেয়েল েনেম
েগেলন। ৭ িকন্তু েযারােমর কােছ আসার জন্য ঈশ্বেরর েথেক
অহিসেয়র পতন ঘটল; কারণ িতিন যখন আসেলন, তখন
িযেহারােমর সেঙ্গ িনমিশর েছেল েসই েযহূর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
েগেলন, যঁােক ঈশ্বর আহােবর বংশেক ধ্বংস করবার জন্য
অিভেষক কেরিছেলন। ৮ পের েযহূ যখন আহােবর বংেশর
েলাকেদর শািস্ত িদিচ্ছেলন, তখন িতিন িযহূদার শাসনকতর্ ােদর
ও অহিসেয়র সাহায্যকারী তঁার সব ভাইেয়র েছেলেদরেক েপেয়
েমের েফলেলন। ৯ তারপর িতিন অহিসেয়র েখঁাজ করেলন; েসই
সমেয় অহিসয় শমিরয়ােত লুিকেয় িছেলন; আর েলােকরা তঁােক
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ধের েযহূর কােছ িনেয় িগেয় তঁােক েমের েফলল এবং তারা
তঁােক কবর িদল, কারণ তারা বলল, “েয িযেহাশাফেটর নািত
িযিন সমস্ত হৃদয় িদেয় সদাপ্রভুর েখঁাজ করেতন এ তারই
সন্তান।” আর অহিসেয়র বংেশর মেধ্য রাজত্ব গ্রহণ করেত
ক্ষমতা কারও িছল না। ১০ ইিতমেধ্য অহিসেয়র মা অথিলয়া
যখন েদখল েয, তার েছেল মারা েগেছ, তখন েস উেঠ িযহূদার
বংেশর সমস্ত রাজার েছেলেদর হত্যা করল। ১১ িকন্তু রাজকন্যা
িযেহাশাবৎ অহিসেয়র েছেল েযায়াশেক মারা যাওয়া
রাজপুত্রেদর মধ্য েথেক চুির কের, তঁার ধাইমার সেঙ্গ একটা
েশাবার ঘের রাখেলন; এইভােব িযেহায়াদা যাজেকর স্ত্রী, রাজা
িযেহারােমর েমেয় এবং অহিসেয়র েবান অথিলয়ার কাছ েথেক
তােক লুিকেয় রাখেলন, তাই েস তঁােক হত্যা করেত পারল না।
১২ আর েযায়াশ তঁােদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর গৃেহ ছয় বছর লুিকেয়
থাকেলন; তখন অথিলয়া েদেশর উপর রাজত্ব করিছল।

েযায়াশ রাজার বণর্না।

পের সপ্তম বছের িযেহায়াদা িনেজেক শিক্তশালী কের
শতপিতেদর িযেহারােমর েছেল অসিরয়েক,

িযেহাহানেনর েছেল ইশ্মােয়লেক, ওেবেদর েছেল অসিরয়,
অদায়ার েছেল মােসয় ও িসিখ্রর েছেল ইলীশাফটেক িনেয়
একটা চুিক্ত করেলন। ২ পের তঁারা িযহূদা েদেশ ঘুের িযহূদার
সমস্ত নগর েথেক েলবীয়েদরেক এবং ইস্রােয়েলর িপতার বংেশর
েনতােদর জেড়া করেল তারাও িযরূশােলেম এল। ৩ পের সব
সমাজ িমেল ঈশ্বেরর গৃেহ রাজার সেঙ্গ একিট চুিক্ত করল। আর
িযেহায়াদা তােদর বলেলন, “েদখ, দায়ূেদর সন্তানেদর িবষেয়
সদাপ্রভু েয কথা বেলেছন, েসই অনুসাের রাজপুত্রই রাজত্ব
করেবন। ৪ েতামরা এই কাজ করেব: েতামােদর অথর্াৎ
যাজকেদর ও েলবীয়েদর েয িতন ভােগর এক ভাগ যারা
িবশ্রামবাের কাজ করেব, তারা দােরায়ান হেব। ৫ অন্য এক ভাগ
রাজবাড়ীেত থাকেব, আর এক ভাগ িভিত্ত-দরজা থাকেব এবং
সবাই থাকেব সদাপ্রভুর গৃেহর উঠােন। ৬ িকন্তু যাজকরা ও
েসবা-কােজ থাকা েলবীেয়রা ছাড়া আর কাউেক সদাপ্রভুর ঘের
ঢুকেত িদও না; এরা ঢুকেব, কারণ এরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য পিবত্র;
িকন্তু অন্য সব েলাক সদাপ্রভুর আেদশ রক্ষা করেব। ৭ আর
েলবীেয়রা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর অস্ত্র হােত িনেয় রাজার
চারপাশ িঘের থাকেব, আর েয েকউ গৃেহ ঢুকেব, তােক েমের
েফলা হেব এবং রাজা যখন িভতের যাওয়া-আসা কেরন, তখন
েতামরা তঁার সেঙ্গ থাকেব।” ৮ পের িযেহায়াদা যাজক েয আেদশ
িদেলন, েলবীেয়রা ও িযহূদার সবাই তাই করল; ফেল তারা
প্রেত্যেক িনেজর িনেজর েলাকেদর, অথর্াৎ যারা িবশ্রামবাের
বাইের যাওয়া-আসা কের, তােদরেক িনল, কারণ িযেহায়াদা
যাজক এেদর েকােনা দলেকই ছুিট েদন িন। ৯ আর রাজা
দায়ূেদর েয সব বশর্া, ঢাল ও ঈশ্বেরর গৃেহ িছল, িযেহায়াদা
যাজক েসগুিল িনেয় শতপিতেদর িদেলন। ১০ আর িতিন সমস্ত
েলাকেক স্থাপন করেলন, প্রেত্যক জন িনেজর িনেজর হােত অস্ত্র
িনেয় দিক্ষণ িদক েথেক উত্তর িদক পযর্ন্ত যজ্ঞেবিদর ও গৃেহর
কােছ রাজার চারিদেক দঁাড়ােলন। ১১ তারপর তঁারা রাজপুত্রেক
েবর কের এেন তঁার মাথায় মুকুট পিরেয় িদেলন ও তঁােক

ব্যবস্থার বই িদেলন এবং তারা তঁােক রাজা করেলন এবং
িযেহায়াদা ও তঁার েছেলরা তঁােক রাজা িহসােব অিভেষক
করেলন; পের তঁারা বলল, “রাজা িচরজীবী েহান।” ১২ আর
েলােকরা েদৗড়ােদৗিড় কের রাজার প্রশংসা করেল অমিলয়া েসই
আওয়াজ শুেন অথিলয়া সদাপ্রভুর গৃেহ তােদর কােছ েগল;
১৩ আর েদখল, গৃেহ ঢুকবার পেথ রাজা তঁার মেঞ্চর উপের
দঁািড়েয় আেছন এবং েসনাপিতরা ও তূরী বাদেকরা রাজার পােশ
আেছ এবং েদেশর সব েলাক আনন্দ করেছ ও তূরী বাজােচ্ছ
আর গায়েকরা বাজনা বািজেয় প্রশংসা গান করেছ; তখন
অথিলয়া তার েপাশাক িছঁেড় বলল, “এ েতা িবশ্বাসঘাতকতা!
িবশ্বাসঘাতকতা!” ১৪ িকন্তু িযেহায়াদা যাজক ৈসন্যদেলর উপের
িনযুক্ত শতপিতেদর বাইের এেন বলেলন, “ওেক েবর কের দইু
সািরর মাঝখান িদেয় িনেয় যাও; আর েয তার িপছেন আসেব
তােক তেরায়াল িদেয় হত্যা করেব;” কারণ যাজক আেদশ
িদেয়িছেলন েয, সদাপ্রভুর গৃেহর মেধ্য ওেক হত্যা েকােরা না।
১৫ কােজই েলােকরা তঁার জন্য দইু সাির হেয় রাস্তা েছেড় িদেল
েস রাজবাড়ীর অশ্বদ্বাের ঢুকবার পেথ েগল; েসখােন তারা তােক
হত্যা করল। ১৬ তারপর িযেহায়াদা তঁার, সব েলােকর ও রাজার
মেধ্য এক চুিক্ত করেলন, েযন তারা সদাপ্রভুর প্রজা হয়। ১৭ পের
সব েলাক বাল েদবতার মিন্দের িগেয় েসটা েভেঙ্গ েফলল, তার
যজ্ঞেবিদ ও মূিতর্ গুিল চুরমার কের িদল এবং েবিদগুিলর সামেন
বাল েদবতার যাজক মত্তনেক েমের েফলল। ১৮ তারপর দায়ূেদর
আেদশ মেত আনেন্দর সেঙ্গ গান কের েমািশর ব্যবস্থা অনুসাের
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহাম করেত দায়ূদ েয েলবীয় যাজকেদর
সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য িনধর্ারণ কেরিছেলন, তােদর হােত
িযেহায়াদা সদাপ্রভুর গৃেহর েদখােশানার ভার িদেলন। ১৯ আর
েকােনা রকম অশুিচ েলাক যােত ঢুকেত না পাের েসইজন্য িতিন
সদাপ্রভুর গৃেহর দরজাগুিলেত দােরায়ান রাখেলন। ২০ পের
িতিন শতপিতেদর, কুলীনেদর, েলােকেদর শাসনকতর্ ােদর ও
েদেশর সব েলাকেদর সেঙ্গ িনেলন, তারা সদাপ্রভুর গৃহ েথেক
রাজােক েবর কের আনেলন; তারপর তঁারা উঁচু দরজা িদেয়
রাজবাড়ীেত িগেয় রাজােক রাজ িসংহাসেন বসােলন। ২১ তখন
েদেশর সব েলাক আনন্দ করল এবং নগরিট শান্ত হল; আর
অথিলয়ােক তারা তেরায়াল িদেয় হত্যা কেরিছল।

সাত বছর বয়েস েযায়াশ রাজত্ব করেত শুরু কেরন
এবং িযরূশােলেম চিল্লশ বছর রাজত্ব কেরন; তঁার

মােয়র নাম িসিবয়া, িতিন েবর-েশবা নগেরর েমেয়। ২ িযেহায়াদা
যাজেকর সমস্ত জীবনকােল েযায়াশ সদাপ্রভুর েচােখ যা িঠক,
তাই করেতন। ৩ আর িযেহায়াদা তঁার দিুট িবেয় িদেলন; তারপর
তঁার েছেলেমেয় হল। ৪ পের েযায়াশ সদাপ্রভুর গৃহ েমরামত
করবার জন্য িস্থর করেলন। ৫ তােত িতিন যাজকেদর ও
েলবীয়েদর েডেক জেড়া কের বলেলন, “েতামরা িযহূদার নগের
নগের যাও এবং প্রিত বছর েতামােদর ঈশ্বেরর গৃহ েমরামত
করবার জন্য সমস্ত ইস্রােয়েলর কাছ েথেক রূপা আদায় কর;
এই কাজিট তাড়াতািড় কর।” িকন্তু েলবীেয়রা েসই কাজ
তাড়াতািড় করল না। ৬ পের রাজা প্রধান যাজক িযেহায়াদােক
েডেক বলেলন, “সাক্ষ্য তঁাবুর জন্য ঈশ্বেরর দাস েমািশ ও
ইস্রােয়ল সমােজর মাধ্যেম েয কর িনধর্ািরত হেয়েছ, তা িযহূদা ও
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িযরূশােলম েথেক আদায় করেত আপিন েলবীয়েদর বেল েদন
িন েকন?” ৭ কারণ েসই দষু্টা স্ত্রীেলাক অথিলয়ার েছেলরা
ঈশ্বেরর গৃহ েভেঙ্গ েফেলিছল এবং সদাপ্রভুর গৃেহর সমস্ত পিবত্র
িজিনসগুিল িনেয় বাল েদবতার জন্য ব্যবহার কেরিছল। ৮ পের
রাজা আেদশ িদেল তারা একিট িসন্দকু ৈতরী কের সদাপ্রভুর
গৃেহর দরজার িঠক বাইের স্থাপন করল। ৯ আর ঈশ্বেরর দাস
েমািশ েয কর মরুভূিমেত িদেত হেব বেল িঠক কেরিছল,
সদাপ্রভুর কােছ িনেয় আসার কথা তারা িযহূদা ও িযরূশােলেম
েঘাষণা করল। ১০ তােত সমস্ত শাসনকতর্ া ও সমস্ত প্রজা আনন্দ
কের তা আনেত লাগল এবং যতক্ষণ না কাজ েশষ হল, ততক্ষণ
িসন্দেুক তা রাখত। ১১ আর েয সমেয় েলবীয়েদর হােত কের
েসই িসন্দকু রাজার কমর্চারীেদর কােছ িনেয় আসত, তখন তার
মেধ্য অেনক রূপা েদখা েগেল রাজার েলখক ও প্রধান যাজেকর
কমর্চারী এেস িসন্দকুিট খািল করত, পের আবার েসটা তুেল
তার জায়গায় রাখত; িদন িদন এইভােব অেনক রূপা জমা
করেলা। ১২ পের রাজা ও িযেহায়াদা সদাপ্রভুর গৃেহ যােদর উপর
দািয়ত্ব িছল েসগুিল তােদর হােত িদেতন; তারা সদাপ্রভুর গৃহ
েমরামত করবার জন্য রাজিমিস্ত্র ও ছুেতারেক মজিুর িদত এবং
সদাপ্রভুর গৃহ েমরামত করার জন্য েলাহা ও িপতেলর
কািরগরেদরেকও িদত। ১৩ এইভােব যারা সারাইেয়র কাজ
করিছল তারা খুব পিরশ্রম করেল তােদর মাধ্যেম কাজ এিগেয়
চলল; আর তারা ঈশ্বেরর গৃহিট েমরামত কের আেগর মত
মজবুত করল। ১৪ কাজ েশষ কের তারা বাকী রূপা রাজা ও
িযেহায়াদার কােছ িনেয় আসত এবং তার ফেল সদাপ্রভুর গৃেহর
জন্য নানা পাত্র, অথর্াৎ েসবার জন্য ও েহােমর পাত্র এবং চামচ,
েসানা ও রূপার পাত্র ৈতরী হল। আর তারা িযেহায়াদা যতিদন
েবঁেচ িছেলন ততিদন সদাপ্রভুর গৃেহ িনয়িমত েহাম করত।
১৫ পের িযেহায়াদা বুেড়া হেয় আয়ু পূণর্ হেল মারা েগেলন; েসই
সমেয় তঁার একেশা িত্রশ বছর বয়স হেয়িছল। ১৬ েলােকরা
দায়ূদ নগের রাজােদর সেঙ্গ তঁার কবর িদল, কারণ িতিন
ইস্রােয়েলর মেধ্য এবং ঈশ্বর ও তঁার গৃেহর জন্য ভাল কাজ
কেরিছেলন। ১৭ িযেহায়াদার মৃতু্যর পের িযহূদার শাসনকতর্ ারা
এেস রাজােক প্রণাম করল; তখন রাজা তােদর কথাই শুনেলন।
১৮ পের তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ ত্যাগ
কের আেশরা-মূিতর্ র ও নানা প্রিতমার পূজা করেত লাগল; আর
তােদর এই পােপর জন্য িযহূদা ও িযরূশােলেমর উপর েক্রাধ
েনেম এল। ১৯ যিদও সদাপ্রভুর িদেক তােদর িফিরেয় আনবার
জন্য িতিন তােদর কােছ ভাববাদীেদরেক পাঠােলন, আর তঁারা
তােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেলন; িকন্তু েলাকরা েসই কথা শুনেত
চাইল না। ২০ পের ঈশ্বেরর আত্মা িযেহায়াদা যাজেকর েছেল
সখিরেয়র উপর এেল, িতিন েলাকেদর েথেক উঁচু জায়গায়
দঁািড়েয় তােদর বলেলন, “ঈশ্বর এই কথা বলেছন, ‘েতামরা েকন
সদাপ্রভুর আেদশ অমান্য করছ? এেত সফল হেব না। েতামরা
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরছ, িতিনও েতামােদর ত্যাগ করেলন।’”
২১ তােত েলােকরা তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের রাজার আেদেশ
সদাপ্রভুর গৃেহর উঠােন তঁােক পাথর ছঁুেড় েমের েফলল। ২২ তঁার
বাবা িযেহায়াদা রাজার প্রিত েয দয়া েদিখেয়িছেলন, তা মেন না
েরেখ েযায়াশ রাজা তঁার েছেলেক েমের েফলেলন; িতিন মারা

যাবার সময় বলেলন, “সদাপ্রভু এই কাজ েদেখ আপনােক শািস্ত
েদেবন।” ২৩ পেরর বছর অরােমর ৈসেন্যরা েযায়ােশর িবরুেদ্ধ
আসল। তারা িযহূদা ও িযরূশােলম আক্রমণ কের সব
শাসনকতর্ ােদর েমের েফলল এবং তােদর সমস্ত িজিনস লুট কের
দেম্মশেক রাজার কােছ পািঠেয় িদল। ২৪ বাস্তিবক অরামীয়
ৈসন্যদেল কম েলাক আসেলা, আর সদাপ্রভু তােদর হােত
অেনক বড় ৈসন্যদলেক তুেল িদেলন, কারণ েলােকরা তােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরিছল। এইভােব
অরামীয়েদর মাধ্যেম েযায়াশেক শািস্ত েদওয়া হল। ২৫ তারা
তঁােক খুব আহত অবস্থায় েফেল েরেখ চেল েগেল তঁার দােসরা
িযেহায়াদা যাজেকর েছেলেদর রক্তপােতর জন্য তঁার িবরুেদ্ধ
ষড়যন্ত্র কের তঁার িবছানার উপেরই তঁােক েমের েফলল এবং
িতিন মারা যাওয়ার পর তঁােক দায়ূদ নগের তঁার কবর িদল
িঠকই, িকন্তু রাজােদর কবেরর জায়গায় কবর িদল না।
২৬ অেম্মানীয় িশিময়েতর েছেল সাবদ ও েমায়াবীয়া িশম্রীেতর
েছেল িযেহাষাবদ, এই দজুন তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরিছল।
২৭ তঁার েছেলেদর কথা, তঁার িবষেয় অেনক গুরুত্বপূণর্
ভাববানীর কথা ও ঈশ্বেরর গৃহ েমরামেতর বণর্না েদেখা, এইসব
িবষয় “রাজােদর ইিতহাস” নামক বইেত ব্যাখ্যান গ্রেন্থ েলখা
আেছ; পের তঁার জায়গায় তঁার েছেল অমৎিসয় রাজা হেলন।

অমৎিসয় রাজার বণর্না।

অমৎিসয় পঁিচশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু
কেরন এবং ঊনিত্রশ বছর িযরূশােলেম রাজত্ব

কেরন; তঁার মােয়র নাম িছল িযেহায়দ্দন, িতিন িছেলন
িযরূশােলেমর েমেয়। ২ সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল অমৎিসয় তাই
করেতন িঠকই, তেব সমস্ত মন িদেয় তা করেতন না। ৩ পের
রাজ্যিট শক্তভােব তঁার অধীেন আনবার পর েয দােসরা
রাজােক, অথর্াৎ তঁার বাবােক েমের েফেলিছল তােদর িতিন হত্যা
করেলন। ৪ িকন্তু িতিন তােদর সন্তানেদর হত্যা করেলন না,
ব্যবস্থার গ্রেন্থ, েমািশর বইেয় সদাপ্রভুর েয আেদশ েলখা আেছ,
েসইমতই কাজ করেলন, েযমন, “সন্তানেদর জন্য বাবা, িকম্বা
বাবার জন্য সন্তান মারা যােব না, িকন্তু প্রেত্যেকই তার িনেজর
পােপ মরেব।” ৫ পের অমৎিসয় িযহূদােক জেড়া কেরস সমস্ত,
িযহূদা ও সমস্ত িবন্যামীেনর পূবর্পুরুষেদর বংশ অনুসাের
সহস্রপিত ও শতপিতেদর অধীেন েলাকেদর দঁাড় করােলন এবং
কুিড় বছর ও তার েথেক েবশী বয়েসর েলাকেদর গণনা কের
েদখেলন, যুেদ্ধ যাবার জন্য িতন লক্ষ উপযুক্ত েলাক রেয়েছ,
যারা বশর্া ও ঢাল ব্যবহার করেত সক্ষম। ৬ আর িতিন একেশা
তালন্ত রূপা মজিুর িদেয় ইস্রােয়ল েথেক এক লক্ষ বলবান বীর
িনেলন। ৭ িকন্তু ঈশ্বেরর একজন েলাক এেস তঁােক বলেলন, “েহ
রাজা, ইস্রােয়েলর ৈসন্যদল েতামার সেঙ্গ েযন না যায়; কারণ
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ, অথর্াৎ সমস্ত ইফ্রিয়ম সন্তানেদর সেঙ্গ সদাপ্রভু
থােকন না। ৮ তুিম িগেয় যুদ্ধ কর এবং যুেদ্ধ জয়ী হও; শত্রুর
কােছ ঈশ্বর েতামােক পরািজত করেবন, কারণ সাহায্য করবার
অথবা পরািজত করবার ক্ষমতা ঈশ্বেরর আেছ।” ৯ তখন
অমৎিসয় ঈশ্বেরর েলাকেক বলেলন, “ভাল, িকন্তু েসই
ইস্রােয়লীয় ৈসন্যদলেক েয একেশা তালন্ত রূপা িদেয়িছ, তার
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জন্য িক করা যায়?” ঈশ্বেরর েলাক বলেলন, “সদাপ্রভু েতামােক
এর েথেক আরও অেনক েবশী িদেত পােরন।” ১০ তােত
অমৎিসয় তােদর অথর্াৎ ইফ্রিয়ম েথেক তঁার কােছ আসা েসই
ৈসন্যদলেক বাড়ী পাঠাবার জন্য আলাদা করেলন; কােজই
িযহূদার িবরুেদ্ধ তােদর েক্রাধ জ্বেল উঠল, তারা েরেগ আগুন
হেয় িনেজর জায়গায় িফের েগল। ১১ পের অমৎিসয় িনেজেক
শিক্তশালী করেলন এবং তঁার েলােকেদর েবর কের লবণ
উপত্যকায় িগেয় েসয়ীর সন্তানেদর দশ হাজার েলাকেক হত্যা
করেলন। ১২ আর িযহূদার সন্তানরা তােদর দশ হাজার জীিবত
েলাকেক বিন্দ কের পাহােড়র চূড়ায় িনেয় িগেয় েসখান েথেক
নীেচ েফেল িদল, এেত তারা সবাই এেকবাের েথঁৎেল েগল।
১৩ িকন্তু অমৎিসয় িনেজর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত না িদেয় েয ৈসন্যদল
েক িফিরেয় িদেয়িছেলন, তারা শমিরয়া েথেক ৈবৎ-েহােরাণ
পযর্ন্ত িযহূদার নগর আক্রমণ কের তােদর িতন হাজার েলাকেক
আঘাত করল এবং অেনক িজিনস লুট কের িনেয় েগল।
১৪ ইেদামীয়েদর হত্যা কের িফের আসবার পর অমৎিসয় েসয়ীর
সন্তানেদর প্রিতমাগুিল সেঙ্গ কের িনেয় আসেলন, িনেজর
েদবতা িহসােব তােদর স্থাপন করেলন এবং তােদরেক প্রণাম
করেত ও তােদর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালােত লাগেলন। ১৫ এেত
অমৎিসেয়র উপর সদাপ্রভুর েক্রাধ জ্বেল উঠল, িতিন একজন
ভাববাদীেক তঁার কােছ পাঠােলন; ভাববাদী তঁােক বলেলন, “ঐ
েলাকেদর েয েদবতারা িনেজর হাত েথেক তােদর প্রজােদরেক
উদ্ধার কের িন, আপিন তােদর েকন েখঁাজ কেরছন?” ১৬ তঁার
এই কথার উত্তের রাজা তােক বলেলন, “আমরা িক েতামােক
রাজার মন্ত্রীর পেদ িনযুক্ত কেরিছ? তুিম থামেব নািক মার
খােব?” তখন েসই ভাববাদী থামেলন, তবুও বলেলন, “আিম
জািন, ঈশ্বর আপনােক ধ্বংস করার পিরকল্পনা কেরেছন, কারণ
আপিন এই কাজ কেরেছন, আর আমার পরামশর্ েশােনন িন।”
১৭ পের িযহূদার রাজা অমৎিসয় পরামশর্ কের েযহূর নািত
িযেহায়াহেসর েছেল ইস্রােয়েলর রাজা েযায়ােশর কােছ বেল
পাঠােলন, “আসুন, আমরা মুেখামুিখ হই।” ১৮ তখন ইস্রােয়েলর
রাজা েযায়াশ িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র বেল পাঠােলন,
“িলবােনােনর িশয়ালকঁাটা িলবােনােনরই এরস গােছর কােছ
বেল পাঠােলন, ‘আমার েছেলর সেঙ্গ েতামার েমেয়র িবেয় দাও;’
তারপর িলবােনােনর একিট বুেনা জন্তু এেস েসই িশয়ালকঁাটােক
পােয় মািড়েয় িদল। ১৯ তুিম বলছ, ‘েদখ, আিম ইেদামেক
আঘাত কেরিছ;’ মেন মেন এই কথা েভেব আপিন গবর্ করেছন;
এখন তুিম ঘের বেস থাক, অমঙ্গেলর সেঙ্গ িবেরাধ করেত েকন
এিগেয় যােব এবং তুিম ও িযহূদা, উভেয় েকন ধ্বংস হেব?”
২০ িকন্তু অমৎিসয় েসই কথা শুনেলন না, কারণ েলােকরা
ইেদােমর েদবতােদর েখঁাজ কেরিছল বেল তারা েযন শত্রুেদর
হােত ধরা পেড়, তাই এটা ঈশ্বর েথেক হল। ২১ পের ইস্রােয়েলর
রাজা েযায়াশ যুেদ্ধ েগেলন এবং িযহূদার দখেল থাকা ৈবৎ-
েশমেশ িতিন ও িযহূদার রাজা অমৎিসয় এেক অেন্যর মুেখামুিখ
হেলন। ২২ তখন ইস্রােয়েলর কােছ িযহূদা সম্পূণর্ভােব েহের েগল,
প্রেত্যেক িনেজর িনেজর তঁাবুেত পািলেয় েগল। ২৩ আর
ইস্রােয়েলর রাজা েযায়াশ ৈবৎ-েশমেশ িযেহায়াহেসর নািত,
েযায়ােশর েছেল, িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক বন্দী কের

িযরূশােলেম আনেলন এবং ইফ্রিয়েমর দরজা েথেক েকােণর
দরজা পযর্ন্ত িযরূশােলেমর চারেশা হাত লম্বা প্রাচীর েভেঙ্গ
েফলেলন। ২৪ আর ঈশ্বেরর গৃেহ ওেবদ-ইেদােমর দখেল যত
েসানা, রূপা ও পাত্র পাওয়া িগেয়িছল, েস সমস্ত এবং
রাজবাড়ীর ধন-সম্পদ ও জািমন িহসােব কতগুিল মানুষেক
িনেয় শমিরয়ােত িফের েগেলন। ২৫ ইস্রােয়েলর রাজা
িযেহায়াহেসর েছেল েযায়ােশর মৃতু্যর পের িযহূদার রাজা
েযায়ােশর েছেল অমৎিসয় আরও পেনেরা বছর েবঁেচ িছেলন।
২৬ অমৎিসেয়র বািক কােজর কথা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত
“িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত িক
েলখা েনই? ২৭ অমৎিসয় সদাপ্রভুর পেথ চলা েথেক সের
যাওয়ার পর েলােকরা িযরূশােলেম তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করল,
এেত িতিন লাখীেশ পািলেয় েগেলন, িকন্তু তারা তঁার িপছেন
িপছেন লাখীেশ েলাক পািঠেয় েসখােন তঁােক হত্যা করল।
২৮ পের েঘাড়ার িপেঠ কের তঁােক এেন িযহূদার নগের তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁার কবর িদল।

উষয় রাজার িববরণ।

আর িযহূদার সমস্ত েলাক েষাল বছেরর উিষয়েক
িনেয় তঁার বাবা অমৎিসেয়র জায়গায় রাজা করল।

২ িদ্বতীয়বার রাজা অমৎিসয় তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয়
পড়েল উিষয় এলৎ নগরিট আবার ৈতরী করেলন এবং িযহূদার
অধীেন আনেলন। ৩ উিষয় েষাল বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু
কেরন এবং িযরূশােলেম বাহান্ন বছর রাজত্ব কেরন; তঁার মােয়র
নাম িযখিলয়া, িতিন িযরূশােলেমর েমেয়। ৪ উিষয় তঁার বাবা
অমৎিসেয়র সমস্ত কাজ অনুসাের সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল তাই
করেতন। ৫ আর ঈশ্বেরর দশর্ক, বুিদ্ধমান েয সখিরেয়র
জীবনকােল িতিন ঈশ্বেরর েখঁাজ করেতন; আর যতিদন িতিন
সদাপ্রভুর েখঁাজ করেলন, ততিদন ঈশ্বরও তঁােক সফলতা দান
করেলন। ৬ িতিন পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন এবং গাৎ,
যব্িনর ও অসেদাদ প্রাচীর েভেঙ্গ েফলেলন এবং অসেদাদ
এলাকায় এবং পেলষ্টীয়েদর মেধ্য কতগুিল নগর ৈতরী করেলন।
৭ আর ঈশ্বর পেলষ্টীয়েদর, গূরবােল বাসকারী আরবীয়েদর ও
িময়ূনীয়েদর িবরুেদ্ধ তঁােক সাহায্য করেলন। ৮ অেম্মানীেয়রা
উিষয়েক উপহার িদল এবং তঁার সুনাম িমশেরর সীমানা পযর্ন্ত
ছিড়েয় পড়ল; কারণ িতিন খুব শিক্তশালী হেয় উেঠিছেলন।
৯ উিষয় িযরূশােলেমর েকােণর দরজায়, উপত্যকার দরজায়
এবং প্রাচীেরর েকােণ উঁচু ঘর ৈতরী কের েসগুিল শিক্তশালী
করেলন। ১০ আর িতিন মরুভূিমেত উঁচু ঘর ৈতরী করেলন ও
অেনক কূপ খুঁড়েলন, কারণ তঁার অেনক পশুপাল িছল,
উপত্যকা ও সমভূিমেতও তাই করেলন এবং পবর্েত ও উবর্র
েক্ষেত তঁার চাষীরা ও আঙ্গরু েক্ষেতর চাষীরা িছল; কারণ িতিন
কৃিষকাজ ভালবাসেতন। ১১ আবার উিষেয়র দক্ষ ৈসন্যদল িছল;
রাজার হনানীয় নােম একজন েসনাপিতর পিরচালনার অধীেন
েলখক িযয়ূেয়ল ও শাসনকতর্ া মােসয় হােত েলখা সংখ্যা
অনুসাের তারা দেল দেল যুেদ্ধ করেত েযত। ১২ পূবর্পুরুেষর
েনতা, শিক্তশালী েযাদ্ধা সবিমিলেয় তারা েমাট দহুাজার ছেশা
জন িছল। ১৩ আর তােদর পিরচালনার অধীেন শিক্তশালী
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ৈসন্যদল, শত্রুেদর িবরুেদ্ধ রাজােক সাহায্য করবার জন্য দক্ষ
েযাদ্ধা িছল িতন লক্ষ সাত হাজার পঁাচেশা েলাক িছল। ১৪ উিষয়
সমস্ত ৈসন্যদেলর জন্য ঢাল, বশর্া, িশরস্ত্রাণ, বমর্, ধনুক ও
িফংগার পাথর ৈতরী করেলন। ১৫ আর িযরূশােলেম িতিন
দক্ষতাপূণর্ িশল্পীেদর দ্বারা স্বেপ্নর যন্ত্রপািত ৈতরী কের েসটা িদেয়
তীর ও বড় বড় পাথর ছঁুেড় মারার জন্য দেুগর্র িপছেন ও
প্রাচীেরর চূড়ােত তা স্থাপন করেলন। তঁার সুনাম দরূ েদেশ
ছিড়েয় পড়ল, কারণ িতিন সাহায্য েপেয় শিক্তশালী হেয়
উঠেলন। ১৬ িকন্তু শিক্তশালী হেয় উঠার পর তঁার মেন গবর্
আসল, তােত তঁার পতন হল, আর িতিন তঁার সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ
পাপ করেলন; কারণ িতিন ধূপেবিদেত ধূপ জ্বালাবার জন্য
সদাপ্রভুর মিন্দের ঢুকেলন। ১৭ তােত অসিরয় যাজক ও তঁার
সেঙ্গ সদাপ্রভুর আিশজন সাহসী যাজক িপছু িপছু িভতের
েগেলন। ১৮ তঁারা উিষয় রাজার সামেন দঁািড়েয় তঁােক বলেলন,
“েহ উিষয়, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালাবার অিধকার আপনার
েনই, িকন্তু হােরােণর সন্তানেদর েয যাজেকরা ধূপ জ্বালাবার
জন্য পিবত্র করা হেয়েছ, তােদরই অিধকার আেছ; এই পিবত্র
জায়গা েথেক আপিন েবর হেয় যান, কারণ আপিন পাপ
কেরেছন, এই িবষেয় ঈশ্বর সদাপ্রভুর েথেক আপনার েগৗরব
হেব না।” ১৯ তখন উিষয় েরেগ আগুন হেয় েগেলন, আর তঁার
হােত ধূপ জ্বালাবার জন্য একটা ধূপদািন িছল; িকন্তু িতিন
যাজকেদর উপর প্রচন্ড রাগ কেরিছেলন বেল সদাপ্রভুর গৃেহ
যাজকেদর সামেন ধূপেবিদর কােছ তঁার কপােল কুষ্ঠেরাগ েদখা
িদল। ২০ তখন প্রধান যাজক অসিরয় এবং অন্যান্য সব
যাজেকরা তঁার িদেক তািকেয় তঁার কপােল েসই কুষ্ঠেরাগ
েদখেত েপেলন; কােজই তঁারা তাড়াতািড় তঁােক েবর কের
িদেলন, এমন িক, িতিন িনেজও তাড়াতািড় েবিরেয় েযেত
চাইেলন, কারণ সদাপ্রভু তঁােক আঘাত কেরিছেলন। ২১ আর
মৃতু্য পযর্ন্ত রাজা উিষয় কুষ্ঠেরাগী িছেলন; কুষ্ঠ হওয়ার জন্য
িতিন একটা আলাদা ঘের থাকেতন, কারণ সদাপ্রভুর গৃেহ
যাওয়া েথেক িতিন বাদ পেড়িছেলন; তােত তঁার েছেল েযাথম
রাজবািড়র কতর্ া হেয় েদেশর েলােকেদর শাসন করেত লাগেলন।
২২ উিষেয়র বািক সমস্ত কােজর কথা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত
আেমােসর েছেল ভাববাদী িযশাইয় িলেখ েরেখেছন। ২৩ পের
উিষয় তঁার পূবর্পুরুষেদর সােথ ঘুিমেয় পড়েল, েলােকরা তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ রাজােদর কবর েদওয়ার জায়গা তঁার কবর
িদল, কারণ তারা বলল, “তঁার কুষ্ঠেরাগ হেয়িছল।” তারপর তঁার
জায়গায় তঁার েছেল েযাথম রাজা হেলন।

েযাথম রাজার বণর্না।

েযাথম পঁিচশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু
কেরিছেলন এবং িযরূশােলেম েষাল বছর রাজত্ব

কেরন; তঁার মােয়র নাম িযরূশা, িতিন সােদােকর েমেয়।
২ েযাথম তঁার বাবা উিষেয়র সমস্ত কাজ অনুসাের সদাপ্রভুর
েচােখ যা ভাল তাই করেতন, িকন্তু সদাপ্রভুর মিন্দের েযেতন না
এবং েলােকরা তখনও খারাপ কাজ করত। ৩ িতিন সদাপ্রভুর
গৃেহর উঁচু দরজা ৈতরী করেলন এবং ওফল পাহােড়র ওপেরর
অেনক জায়গােক মজবুত করেলন; ৪ আর িতিন িযহূদার পবর্েত

েঘরা েদেশ নানা জায়গায় নগর এবং বেন উঁচু পাহারা-ঘর ও দগুর্
ৈতরী করেলন। ৫ আর িতিন অেম্মান সন্তানেদর রাজার িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ কের তােদর পরািজত করেলন; তােত অেম্মান সন্তানরা েসই
বছর তঁােক একেশা তালন্ত রূপা, দশ হাজার েকার্ গম ও দশ
হাজার েকার্ যব িদল এবং িদ্বতীয় ও তৃতীয় বছেরও অেম্মান
সন্তানরা তঁােক একই পিরমােণ িদল। ৬ এইভােব েযাথম
শিক্তশালী হেয় উঠেলন, কারণ িতিন িবশ্বস্তভােব তঁার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর পেথ চলেতন। ৭ েযাথেমর বািক কােজর কথা, তঁার
সব যুেদ্ধর কথা এবং চিরত্র, েদেখা, “ইস্রােয়ল ও িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস” বইিটেত েলখা আেছ। ৮ িতিন পঁিচশ বছর
বয়েস রাজত্ব শুরু কেরন এবং িযরূশােলেম েষাল বছর রাজত্ব
কেরন। ৯ পের েযাথম তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েল
েলােকরা তঁােক দায়ূদ নগের কবর িদল এবং তঁার েছেল আহস
তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

আহস রাজার বণর্না।

আহেসর বয়স কুিড় বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব
করেত শুরু কেরিছেলন এবং িতিন িযরূশােলেম

েষাল বছর রাজত্ব কেরিছেলন। িতিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূদ েযমন
কেরিছেলন েতমন সদাপ্রভুর েচােখ যা ভাল তা িতিন করেতন
না। ২ িতিন ইস্রােয়েলর রাজােদর মতই চলেতন এবং বাল
েদবতার জন্য িতিন ছঁােচ েঢেল মূিতর্  ৈতরী কিরেয়িছেলন।
৩ িতিন িবন্-িহেন্নােমর েছেলর উপত্যকােত ধূপ জ্বালােতন এবং
সদাপ্রভু েয সব জািতেক ইস্রােয়লীয়েদর সামেন েথেক দরূ কের
িদেয়িছেলন তােদর জঘন্য কােজর মতই িতিনও তঁার েছেলেদর
আগুেন পুিড়েয় েহাম উৎসগর্ করেলন। ৪ িতিন উঁচু জায়গা
গুেলােত, পাহােড়র উপের ও প্রেত্যকিট ডালপালা ছড়ােনা সবুজ
গােছর নীেচ পশু উৎসগর্ করেতন ও ধূপ জ্বালােতন।
৫ েসইজন্যই আহেসর ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁােক অরােমর রাজার
হােত তুেল িদেলন। অরামীেয়রা তঁােক হািরেয় িদল এবং তঁার
অেনক েলাকেক বন্দী কের দােমশেক িনেয় েগল। আবার িতিন
ইস্রােয়েলর রাজার হােতও আহসেক তুেল িদল। ইস্রােয়েলর
রাজা তঁার অেনক েলাকেক েমের েফলেলন। ৬ কারণ রমিলেয়র
েছেল েপকহ একিদেনর মেধ্য িযহূদায় এক লক্ষ কুিড় হাজার
সাহসী ৈসন্যেক েমের েফলেলন, কারণ িযহূদার েলােকরা তােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরিছল। ৭ আর িসিখ্র
নােম একজন ইফ্রিয়মীয় শিক্তশালী েযাদ্ধা রাজার েছেল
মােসয়েক ও রাজবাড়ীর ভার পাওয়া কমর্চারী অস্রীকামেক এবং
রাজার পের িদ্বতীয় জায়গা িযিন িছেলন েসই ইলকানােক েমের
েফলল। ৮ ইস্রােয়লীেয়রা তােদর জািত ভাইেদর মধ্য েথেক
স্ত্রীেলাক ও েছেলেমেয়েদর বন্দী কের িনেয় েগল। তােদর সংখ্যা
িছল দইু লক্ষ। তারা অেনক িজিনসও লুট কের শমিরয়ােত িনেয়
েগল। ৯ িকন্তু েসখােন ওেদদ নােম সদাপ্রভুর একজন ভাববাদী
িছেলন। ৈসন্যদল যখন শমিরয়ােত িফের আসিছল তখন িতিন
তােদর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন এবং তােদর বলেলন,
“আপনােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু িযহূদার উপর ভীষণ
অসন্তুষ্ট হেয়েছন বেল িতিন তােদর আপনােদর হােত তুেল
িদেয়েছন। িকন্তু রােগর েচােট আপনারা তােদর েযভােব েমের
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েফেলেছন েসই কথা স্বগর্ পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ। ১০ আর এখন
আপনারা িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর আপনােদর দাস
দাসী কের রাখেত চাইেছন। িকন্তু আপনােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
কােছ িক আপনারাও েদাষী নন? ১১ এখন আপনারা আমার
কথা শুনুন। আপনােদর জািত ও ভাইেদর মধ্য েথেক যােদর
আপনারা বন্দী কের িনেয় এেসেছন তােদর আপনারা েফরত
পািঠেয় িদন, কারণ সদাপ্রভুর ভয়ংকর েক্রাধ আপনােদর উপের
রেয়েছ।” ১২ তখন ইফ্রিয়েমর কেয়কজন েনতা েযমন েসই
েনতারা হেলন িযেহাহানেনর েছেল অসিরয়, মিশেল্লেমােতর
েছেল েবিরিখয়, শল্লুেমর েছেল িযিহিষ্কয় ও হদল্েয়র েছেল
অমাসা এরা যুদ্ধ েথেক যারা িফের আসিছল তােদর িবরুেদ্ধ
দঁাড়ােলন। ১৩ তঁারা তােদর বলেলন, “ঐ বন্দীেদর েতামরা
এখােন আনেব না কারণ আমােদর পাপ ও েদাষ সবার েথেক
েবিশ; আনেল আমরা সদাপ্রভুর কােছ েদাষী হব। আমােদর পাপ
ও েদােষর সেঙ্গ িক েতামরা আরও িকছু েযাগ িদেত চাও?
আমরা েতা ভীষণভােব েদাষী হেয়ই রেয়িছ আর সদাপ্রভুর
ভয়ংকর েক্রাধ ইস্রােয়েলর উপর রেয়েছ।” ১৪ তখন ৈসেন্যরা
েসই েনতােদর ও সমস্ত েলাকেদর সামেন েসই বন্দীেদর ও লুেটর
িজিনসগুেলা রাখল। ১৫ পের েসই েলােকরা লুেটর িজিনস েথেক
কাপড় েচাপড় িনেয় বন্দীেদর মেধ্য যারা উলঙ্গ িছল তােদর
সবাইেক কাপড় পরােলন। তঁারা তােদর কাপড় েচাপড়, জতুা ও
খাবার িদেলন এবং তােদর আঘােতর উপর েতল েঢেল িদেলন।
এবং দবুর্লেদর তঁারা গাধার উপর চিড়েয় িযরীেহােত, অথর্াৎ
েখজরু শহের তােদর িনেজর েলাকেদর কােছ িফিরেয় িনেয়
েগেলন। পের তঁারা শমিরয়ােত িফের েগেলন। ১৬ েসই সময়
রাজা আহস সাহায্য চাইবার জন্য অশূর রাজার কােছ েলাক
পাঠােলন। ১৭ এর কারণ হল, ইেদামীেয়রা আবার এেস িযহূদা
আক্রমণ কের েলাকেদর বন্দী কের িনেয় িগেয়িছল। ১৮ এিদেক
আবার পেলষ্টীেয়রা তখন নীচু পাহাড়ী এলাকার গ্রামগুেলােত
এবং িযহূদার দিক্ষেণ অঞ্চেলর নগরগুিল আক্রমণ কের
েনেগেভ হানা িদেয়িছল ৈবৎ-েশমশ, অয়ােলান, গেদেরাৎ এবং
আেশপােশর জায়গা সুদ্ধ েসােখা, িতম্না ও িগম্েসা অিধকার
কের িনেয় েসই সব জায়গায় বাস করিছল। ১৯ কারণ রাজা
আহেসর জন্য সদাপ্রভু িযহূদােক নীচু কেরিছেলন, কারণ আহস
িযহূদায় মন্দতা বৃিদ্ধ েপেত িদেয়িছেলন এবং িনেজ সদাপ্রভুর
প্রিত খুব েবশী পাপ কেরিছেলন। ২০ আের অশূর রাজা িতগ্লৎ
িপলেনষর তঁার কােছ এেসিছেলন িকন্তু িতিন শিক্ত বৃিদ্ধর বদেল
আহসেক কষ্টই িদেলন। ২১ তখন আহস সদাপ্রভুর ঘর েথেক
এবং রাজবাড়ী েথেক এবং েনতােদর কাছ েথেক িকছু দামী
িজিনসপত্র িনেয় অশূর রাজােক উপহার িদেলন, িকন্তু তােত
িকছু লাভ হল না। ২২ তঁার এই কেষ্টর সমেয় এই একই রাজা
আহস সদাপ্রভুর প্রিত আরও েবশী পাপ করেলন। ২৩ কারণ
দেম্মশেকর েয েদবতারা তঁােক হািরেয় িদেয়িছল, িতিন েসই
েদবতােদর কােছ পশু বিলদান করেলন। িতিন বলেলন,
“অরােমর রাজােদর েদবতারা তঁােদর সাহায্য কের, আর আিম
সাহায্য পাবার জন্য েসই েদবতােদর কােছ পশু বিল েদব।” আর
তারা আমােকও সাহায্য করেবন িকন্তু েসই েদবতারাই হল তঁার
ও সমস্ত ইস্রােয়েলর সবর্নােশর কারণ। ২৪ পের আহস ঈশ্বেরর

ঘেরর িজিনসপত্রগুিল একেত্র জেড়া কের েকেট েকেট টুকেরা
করেলন। িতিন সদাপ্রভুর ঘেরর দরজাগুেলা বন্ধ কের িদেলন
এবং িযরূশােলেমর সমস্ত জায়গায় িতিন িনেজর জন্য েবদী
ৈতরী করেলন। ২৫ আর অন্য েদব েদবতােদর উেদ্দেশ্য ধূপ
জ্বালাবার জন্য িতিন িযহূদার প্রেত্যকিট শহর ও গ্রােম পূজার
জন্য উঁচু েবদী ৈতরী করেলন, এইভােব তঁার িনেজর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক অসন্তুষ্ট কের তুলেলন।
২৬ েদেখা, আহেসর অন্যান্য সমস্ত কােজর কথা এবং প্রথম
েথেক েশষ পযর্ন্ত তঁার সমস্ত চাল চলেনর কথা “িযহূদা ও
ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নামক বইিটেত েলখা আেছ।
২৭ পের আহস তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েলন এবং
তারা িযরূশােলম শহের তঁােক কবর িদল, িকন্তু তারা তঁােক
ইস্রােয়েলর রাজােদর কবেরর জায়গা িনেয় যায় িন। তঁার
জায়গায় তঁার েছেল িহিষ্কয় রাজা হেলন।

িহিষ্কয় রাজার বণর্না।

িহিষ্কয় পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় রাজত্ব শুরু
কেরন এবং িযরূশােলেম ঊনিত্রশ বছর পযর্ন্ত রাজত্ব

কেরিছেলন। তঁার মােয়র নাম িছল অিবয়া; িতিন িছেলন
সখিরেয়র েমেয়। ২ িহিষ্কয় তঁার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর মতই
সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু ভাল তাই করেতন। ৩ তঁার রাজেত্বর
প্রথম বছেরর প্রথম মােসই িতিন সদাপ্রভুর ঘেরর দরজাগুিল
খুেল িদেলন এবং সারাই করেলন। ৪ িতিন পূবর্ িদেকর উঠােন
যাজক ও েলবীয়েদর একেত্র জেড়া করেলন। ৫ িতিন তােদর
বলেলন এখন “েলবীেয়রা, আমার কথা েশান; েতামরা
িনেজেদর এবং েতামােদর িনেজেদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর ঘরিট শুিচ কর। এই পিবত্র জায়গা েথেক সমস্ত
অশুিচ িজিনস দরূ কের দাও। ৬ কারণ আমােদর পূবর্পুরুেষরা
সত্যেক অস্বীকার কেরেছন এবং আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েচােখ যা মন্দ তঁারা েসই সব কাজ কেরেছন এবং তঁােক ত্যাগ
কেরেছন। সদাপ্রভুর বাসজায়গা েথেক তঁারা মুখ িফিরেয়
িনেয়েছন এবং তঁার িদেক িপছন িফিরেয়েছন। ৭ তঁারা বারান্দার
দরজাগুেলাও বন্ধ কের িদেয়েছন এবং বািতগুেলা িনিভেয়
িদেয়েছন। এই পিবত্র জায়গায় তঁারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালান িন িকম্বা েকােনা েহাম উৎসেগর্র অনুষ্ঠান
কেরন িন। ৮ েসই জন্য িযহূদা ও িযরূশােলেমর উপর সদাপ্রভুর
েক্রাধ েনেম এেসেছ। েসই জন্য েতামরা িনেজর েচােখই েদখেত
পাচ্ছ েয, িতিন তােদর ভীষণ ভেয়র ও ঘৃণার পাত্র কেরেছন;
তােদর েদেখ েলােকরা িবিস্মত হেচ্ছ। ৯ এইজন্য আমােদর
পূবর্পুরুেষরা খড়গ দ্বারা মারা পেড়েছন এবং আমােদর স্ত্রী,
েছেলরা ও েমেয়রা বন্দী হেয় আেছ। ১০ এখন হৃদয় েথেক চাই
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেঙ্গ একটা চুিক্ত করেত যােত তঁার
ভয়ংকর েক্রাধ আমােদর উপর েথেক দেূর চেল যায়। ১১ েহ
আমার সন্তােনরা, েতামরা এখন আর অলস হেয় েথেকা না,
কারণ সদাপ্রভুর সামেন দঁাড়ােত এবং তঁার পিরচারক িহসােব
তঁার কাজ করেত ও ধূপ জ্বালােত িতিন েতামােদরই েবেছ
িনেয়েছন।” ১২ তখন েসই সব েলবীেয়রা উেঠ কােজ লাগেলন:
কহাতীয়েদর মধ্য েথেক অমাসেয়র েছেল মাহৎ ও অসিরেয়র
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েছেল েযােয়ল; মরািররেদর মধ্য েথেক অিব্দর েছেল কীশ এবং
িযহিলেলেলর েছেল অসিরয়; েগেশর্ানীয়েদর মধ্য েথেক িসম্মার
েছেল েযায়াহ ও েযায়ােহর েছেল এদন; ১৩ ইলীষাফেণর
বংশধরেদর মধ্য েথেক িশিম্র ও িযয়ূেয়ল; আসেফর বংশধরেদর
মধ্য েথেক সখিরয় ও মত্তিনয়; ১৪ েহমেনর বংশধরেদর মধ্য
েথেক িযহূেয়ল ও িশিমিয় এবং িযদথূূেনর বংশধরেদর মধ্য েথেক
শমিয়য় ও উষীেয়ল। ১৫ তঁারা তঁােদর েলবীয় ভাইেদর একেত্র
জেড়া করেলন, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজেদর পিবত্র করেলন।
তারপর সদাপ্রভুর কথামত রাজার আেদশ অনুযায়ী তঁারা
সদাপ্রভুর ঘর শুিচ করবার জন্য িভতের েগেলন। ১৬ যাজেকরা
েসখােন েয সব অশুিচ িজিনস সদাপ্রভুর গৃেহ েপেলন েসগুেলা
সবই সদাপ্রভুর ঘেরর উঠােন েবর কের িনেয় আসেলন। পের
েলবীয়রা েসগুেলা বেয় িনেয় িকেদ্রাণ উপত্যকায় েগল। ১৭ আর
তঁারা প্রথম মােসর প্রথম িদেন সদাপ্রভুর ঘর শুিচ করেত শুরু
করেলন এবং মােসর আট িদেনর িদন ঘেরর বারান্দা পযর্ন্ত
আসেলন। আর আটিদেনর মেধ্য তঁারা সদাপ্রভুর ঘরিট শুিচ
করেলন এবং প্রথম মােসর েষাল িদেনর িদন েসগুিল েশষ
করেলন। ১৮ তারপর তঁারা রাজার বািড়েত িগেয় িহিষ্কেয়র কােছ
বলেলন, “আমরা সদাপ্রভুর সমস্ত ঘর েহাম উৎসেগর্র েবদী ও
তার বাসন পত্র এবং দশর্ন রুিট রাখবার েটিবল ও তার সব
িজিনসপত্র সুদ্ধ সদাপ্রভুর ঘরিট শুিচ কেরিছ। ১৯ সদাপ্রভুর
প্রিত অিবশ্বস্ত হেয় রাজা আহস তঁার রাজেত্বর সময় েয সব
িজিনস বাদ িদেয়িছেলন েসগুেলা আমরা আবার িঠক কের শুিচ
কের িনেয়িছ। েসগুিল এখন সদাপ্রভুর যজ্ঞেবদীর সামেন
রেয়েছ।” ২০ পেরর িদন েভারেবলায় রাজা িহিষ্কয় শহেরর উঁচু
পেদর কমর্চারীেদর জেড়া করেলন এবং িতিন সদাপ্রভুর গৃেহ
েগেলন। ২১ তঁারা রােজ্যর জন্য, উপাসনা ঘেরর জন্য ও িযহূদার
েলাকেদর জন্য পােপর জন্য বিল উৎসগর্ িহসােব সাতটা ষঁাড়,
সাতটা েভড়া, সাতটা েভড়ার বাচ্চা ও সাতটা ছাগল িনেয়
আসেলন। আর পের িতিন যাজকেদর অথর্াৎ হােরােণর
বংশধরেদর সদাপ্রভুর েবদীর উপর েহাম উৎসগর্ করবার জন্য
আেদশ িদেলন। ২২ সুতরাং যাজেকরা প্রথেম েসই ষঁাড়গুেলা
েকেট তােদর রক্ত িনেয় েবদীর গােয় িছিটেয় িদেলন; তারপর
েভড়াগুেলা ও েশেষ েভড়ার বাচ্চাগুেলা বিল িদেয় েসগুেলার
রক্তও েবিদর উপর িছিটেয় িদেলন। ২৩ তারপর যাজেকরা
পােপর জন্য উৎসেগর্র উেদ্দেশ্য ছাগলগুেলা রাজা ও সব
জনগেনর সামেন আনেলন; তঁারা েসগুেলার মাথার উপর হাত
রাখেলন। ২৪ এর পের যাজক েসই ছাগলগুেলা বিল িদেলন
এবং সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর পাপ ঢাকা েদবার উেদ্দেশ্য েবদীর
উপের েসই রক্ত িদেয় পােপর জন্য উৎসেগর্র অনুষ্ঠান করেলন।
সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর জন্য েহাম উৎসগর্ ও পােপর জন্য উৎসগর্
করবার আেদশ রাজাই িদেয়িছেলন। ২৫ আর িতিন রাজা দায়ূদ,
তঁার দশর্ক গাদ এবং ভাববাদী নাথেনর আেদশ অনুসাের রাজা
িহিষ্কয় েলবীয়েদর বলেলন েযন তারা করতাল, বীণা ও েনবল
িনেয় সদাপ্রভুর ঘের রাখেলন। কারণ সদাপ্রভু তঁার ভাববাদীেদর
মধ্য িদেয় এই আেদশই িদেয়িছেলন। ২৬ েসইজন্য েলবীেয়রা
দায়ূেদর বাজনাগুেলা িনেয় আর যাজেকরা তঁােদর তূরী হােত
িনেয় িগেয় দঁাড়ােলন। ২৭ তারপর িহিষ্কয় েবদীর উপের েহাম

উৎসেগর্র অনুষ্ঠােনর আেদশ িদেলন। আর উৎসেগর্র অনুষ্ঠান
আরম্ভ হেল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গানও আরম্ভ হল আর তার সেঙ্গ
ইস্রােয়েলর রাজা দায়ূেদর বাজনা ও তূরী বাজােনা হল। ২৮ আর
গায়েকরা গান করেত ও তূরী বাদেকরা তূরী বাজােত থাকল
এবং সব েলাক মািটেত উপুড় হেয় সদাপ্রভুেক আরাধনা
করেলা। েহাম উৎসেগর্র অনুষ্ঠান েশষ না হওয়া পযর্ন্ত এই সবই
চলেত থাকল। ২৯ পের েহাম উৎসেগর্র অনুষ্ঠান েশষ হেল রাজা
এবং তঁার সাথীরা সকেল হঁাটু েপেত সদাপ্রভুেক প্রণাম করেলন।
৩০ রাজা িহিষ্কয় ও তঁার কমর্চারীরা দায়ূেদর এবং দশর্ক
আসেফর বাক্য দ্বারা গান িদেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য প্রশংসা
করবার জন্য েলবীয়েদর আেদশ িদেলন। তখন তারা খুশী হেয়
প্রশংসা গান করল এবং তারা মািটেত মাথা েঠিকেয় সদাপ্রভুেক
প্রণাম করেলা। ৩১ তার পর িহিষ্কয় উত্তর িদেয় বলেলন, “এখন
আপনারা সদাপ্রভুর কােছ িনেজেদর িদেয় িদেয়েছন। এখােন
আপনারা এেস সদাপ্রভুর ঘের পশু বিল ও ধন্যবাদ উৎসেগর্র
অনুষ্ঠােনর িজিনস আনুন।” তখন েলােকরা পশু বিল ও ধন্যবাদ
উত্সেগর্র এবং যােদর হৃদয় চাইল তারা েহাম উৎসেগর্র
অনুষ্ঠােনর িজিনসও আনল। ৩২ েলােকরা েহাম উৎসেগর্র জন্য
সত্তরটা ষঁাড়, একেশাটা েভড়া ও দইুেশাটা েভড়ার বাচ্চা িনেয়
আসল। এই সব িছল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েযাগ্য েহামবিল।
৩৩ উৎসেগর্র জন্য েয সব পশু পিবত্র করা হেলা েসগুেলার
সংখ্যা হল ছয়েশা ষঁাড় ও িতন হাজার েভড়া। ৩৪ িকন্তু
যাজকেদর সংখ্যা কম হওয়ায় তঁারা সব েহাম উৎসেগর্র পশুর
চামড়া ছাড়ােত পারেলন না; ফেল কাজ েশষ না হওয়া অবিধ
এবং অন্য যাজেকরা শুিচ না হওয়া অবিধ তঁােদর েলবীয়
ভাইেয়রা তঁােদর কােজ সাহায্য করল, কারণ িনেজেদর শুিচ
করবার জন্য যাজকেদর েথেকও েলবীেয়রা আরও েবশী যত্নবান
িছল। ৩৫ আর মঙ্গেলর জন্য উৎসেগর্র পশুর চিবর্ েপাড়ােনা
অনুষ্ঠান ও েহাম উৎসেগর্র অনুষ্ঠান এবং তার সেঙ্গকার ৈনেবদ্য
উৎসেগর্র অনুষ্ঠান িনেয় অেনকগুেলা উৎসেগর্র অনুষ্ঠান হল।
এইভােব সদাপ্রভুর ঘেরর েসবার কাজ সুন্দর ভােব করা হল।
৩৬ আর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর জন্য এই সব কাজ খুব তাড়াতািড়
কেরিছেলন বেল িহিষ্কয় ও তঁার সবেলােকরা আনন্দ করেলন।

ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্
পালন করবার জন্য েলােকরা যােত িযরূশােলেম

সদাপ্রভুর ঘের আেস েসইজন্য িহিষ্কয় সমস্ত ইস্রােয়েল ও
িযহূদায় খবর পাঠােলন এবং ইফ্রিয়ম ও মনঃিশ-েগাষ্ঠীর
েলাকেদর িচিঠ িলখেলন। ২ কারণ রাজা ও তঁার কমর্চারীরা এবং
িযরূশােলেমর সমস্ত েলাক িঠক করল েয, িদ্বতীয় মােস
িনস্তারপবর্ পালন করা হেব। ৩ এর কারণ হল, অেনক যাজক
িনেজেদর শুিচ কেরন িন আর েলােকরাও এেস িযরূশােলেম
জেড়া হয়িন বেল িনয়িমত সমেয় তারা এটা পালন করেত পাের
িন। ৪ এই পিরকল্পনা রাজা ও সমস্ত জনতার কােছ উপযুক্ত বেল
মেন হল। ৫ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনস্তারপবর্
পালন করবার জন্য যােত সবাই িযরূশােলেম আেস েসইজন্য
তারা েবর-েশবা েথেক দান পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সমস্ত জায়গায়
েলাক পািঠেয় েঘাষণা করল। অেনক বছর ধের তারা িনয়ম
অনুসাের অেনক েলাক একত্র হেয় এই পবর্ পালন কের িন।
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৬ রাজার আেদেশ রাজা ও তঁার কমর্চারীেদর কাছ েথেক িচিঠ
িনেয় েলােকরা ইস্রােয়ল ও িযহূদার সব জায়গায় িগেয় এই কথা
েঘাষণা করল, “েহ ইস্রােয়লীেয়রা, আপনারা অব্রাহাম, ইস্হাক
ও ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ িফের আসুন, তােত যঁারা
অশূেরর রাজার হাত েথেক রক্ষা েপেয়েছন তঁােদর কােছ, অথর্াৎ
েতামােদর কােছ িতিনও িফের আসেবন। ৭ েতামরা েতামােদর
পূবর্পুরুষ ও ভাইেদর মত হেয়া না। কারণ িনেজর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়িছল বেল িতিন তােদর ভীষণ
শািস্ত িদেয়িছেলন। েতামরা েযমন েদখেত পাচ্ছ। ৮ েতামরা
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মত অবাধ্য হেয়া না িকন্তু সদাপ্রভুর
হােত িনেজেদর িদেয় দাও এবং তঁার পিবত্র জায়গা এস, েয
পিবত্র ঘরেক িতিন িচরকােলর জন্য িনেজর উেদ্দেশ্য আলাদা
কেরেছন এবং েতামােদর িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কর
যােত েতামােদর উপর েথেক তঁার েসই ভয়ংকর েক্রাধ চেল যায়।
৯ কারণ েতামরা যিদ সদাপ্রভুর কােছ আবার িফের আস তেব
েতামােদর ভাই ও েছেলেমেয়েদর যারা বন্দী কের েরেখেছ তারা
তােদর প্রিত দয়া েদখােব। তখন তারা এই েদেশ িফের আসেত
পারেব, কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু দয়াময় ও করুণাময়।
েতামরা যিদ তঁার কােছ িফের আেসা তাহেল িতিন তঁার মুখ
িফিরেয় রাখেবন না।” ১০ সংবাদ বহনকারীরা ইফ্রিয়ম ও
মনঃিশর সমস্ত গ্রাম ও শহের এবং সবূলূন পযর্ন্ত েগল, িকন্তু
েসখানকার েলােকরা তােদর প্রিত ঠাট্টা ও িবদ্রূপ করেত লাগল।
১১ তবুও আেশর, মনঃিশ ও সবূলূন েগাষ্ঠীর িকছু েলাক
িনেজেদর নম্র কের িযরূশােলেম এেলা। ১২ ঈশ্বেরর হাত িযহূদার
েলাকেদর উপের আসেলা, তাই সদাপ্রভুর বাক্য অনুযায়ী রাজা
ও তঁার কমর্চারীেদর আেদশ পালন করবার জন্য িতিন তােদর
মন এক করেলন। ১৩ িদ্বতীয় মােস তাড়ীশূন্য রুিটর পবর্ পালন
করবার জন্য অেনক েলাক, এক মহাজনতা িযরূশােলেম জেড়া
হল। ১৪ আর পূজা করবার জন্য পশু উৎসেগর্র েয সব েবদী
এবং েয সব ধূপদানী িযরূশােলেম িছল তারা েসগুেলা িনেয়
িকেদ্রাণ উপত্যকায় েফেল িদল। ১৫ তারা িদ্বতীয় মােসর েচৗদ্দ
িদেনর িদন িনস্তারপেবর্র েভড়ার বাচ্চা বিল িদল। এেত যাজক ও
েলবীেয়রা লজ্জা েপেয় িনেজেদর শুিচ করেলন এবং সদাপ্রভুর
ঘের েহাম বিলর িজিনস িনেয় আসেলন। ১৬ তারপর ঈশ্বেরর
েলাক েমািশর ব্যবস্থা অনুযায়ী তঁারা তঁােদর িনিদর্ ষ্ট জায়গা িগেয়
দঁাড়ােলন। যাজেকরা েলবীয়েদর হাত েথেক েয রক্ত েপেয়িছল
তা িনেয় িছিটেয় িদেলন। ১৭ কারণ েলাকেদর মেধ্য অেনেক
িনেজেদর শুিচ কের িন এমন েলাক িছল। েসইজন্য সব
েলাকেদর হেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করবার জন্য িনস্তার
পেবর্র েমেষর বাচ্চা েলবীয়েদরই বিল িদেত হেয়িছল। ১৮ কারণ
ইফ্রিয়ম, মনঃিশ, ইষাখর ও সবূলূন েগাষ্ঠীর েথেক আসা অেনক
েলাক আবার িনেজেদর শুিচ কের িন, তবুও তারা িনয়েমর
িবরুেদ্ধ িনস্তার পেবর্র েভাজ েখেয়িছল। িকন্তু িহিষ্কয় তােদর জন্য
প্রাথর্না কের বলেলন, “মঙ্গলময় ঈশ্বর েযন সবাইেক ক্ষমা
কেরন ১৯ যিদও উপাসনা ঘেরর ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা শুিচ
হয়িন তবুও যারা তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ইচ্ছামত
চলবার জন্য িনেজেদর হৃদয় িস্থর কেরেছ মঙ্গলময় ঈশ্বর
সদাপ্রভু েযন তােদর ক্ষমা কেরন।” ২০ সুতরাং সদাপ্রভু িহিষ্কেয়র

প্রাথর্না শুেন েলাকেদর সুস্থ করেলন। ২১ এইভােব েয সব
ইস্রােয়লীয় িযরূশােলেম উপিস্থত হেয়িছল তারা খুব আনেন্দর
সেঙ্গ সাত িদন ধের তাড়ীশূন্য রুিটর পবর্ পালন করল; আর
এিদেক েলবীয় ও যাজেকরা প্রিতিদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
উচ্চস্বের বাজনা বািজেয় প্রশংসা গান করেলন। ২২ সদাপ্রভুর
েসবাকােজ েয সব েলবীেয়রা দক্ষ িছল িহিষ্কয় তােদর
উৎসাহমূলক কথা বলেলন। এইভােব তারা মঙ্গলাথর্ক বিল
উৎসেগর্র অনুষ্ঠান কের সাত িদন ধের খাওয়া দাওয়া করল এবং
তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব করল। ২৩ তারপর
সভার সমস্ত েলাক আরও সাত িদন েসই পবর্ পালন করেব বেল
িঠক করল; এবং আরও সাত িদন তারা আনেন্দর সেঙ্গ েসই পবর্
পালন করল। ২৪ পের িযহূদার রাজা িহিষ্কয় সভার সমস্ত
েলােকর উপহােরর জন্য এক হাজার ষঁাড় ও সাত হাজার েমষ
িদেলন আর উঁচু পেদর কমর্চারীরা িদেলন এক হাজার ষঁাড় ও
দশ হাজার েভড়া। আর যাজকেদর মেধ্য অেনেক িনেজেদর
শুিচ করেলন। ২৫ িযহূদার সব সমােজর েলােকরা, যাজেকরা,
েলবীেয়রা, ইস্রােয়ল েথেক আসা সব েলােকরা এবং ইস্রােয়ল ও
িযহূদায় বাসকারী েয িবেদশীরা এেসিছল তারা সবাই আনন্দ
করল। ২৬ এইভােব িযরূশােলেম খুব আনন্দ হল; ইস্রােয়েলর
রাজা দায়ূেদর েছেল শেলামেনর পের িযরূশােলেম আর
এইভােব পবর্ পালন করা হয়িন। ২৭ পের েয েলবীেয়রা যাজক
িছেলন তঁারা দঁািড়েয় েলাকেদর আশীবর্াদ করেলন, আর তঁােদর
প্রাথর্না শুনা েগল, কারণ তঁােদর প্রাথর্না স্বেগর্ তঁার পিবত্র জায়গা
েপৗঁেছিছল।

পেবর্র সব িকছু েশষ হবার পের েসখােন উপিস্থত
ইস্রােয়লীেয়রা েবর হেয় িযহূদার শহরগুেলােত িগেয়

পূজার পাথরগুেলা, আেশরা মূিতর্ গুেলা, পূজার উঁচু জায়গা ও
েবদীগুেলা এেকবাের ধ্বংস কের িদল। তারা িযহূদা, িবন্যামীন,
ইফ্রিয়ম ও মনঃিশ-েগাষ্ঠীর সমস্ত এলাকায় একই কাজ করল
যতক্ষণ না তারা এই সব ধ্বংস করেলা। পের ইস্রােয়লীেয়রা
গ্রােম ও শহের িনেজর িনেজর জায়গায় িফের েগল। ২ আর
িহস্কীয় উপাসনার জন্য েহাম উৎসগর্ ও মঙ্গেলর জন্য উৎসেগর্র
অনুষ্ঠান করবার জন্য, েসবা কােজর জন্য এবং ঈশ্বেরর ঘের
ধন্যবাদ ও প্রশংসা গান করবার জন্য িহিষ্কয় যাজক ও
েলবীয়েদর প্রেত্যেকর কাজ অনুসাের তােদর িবিভন্ন দলেক
িনযুক্ত করেলন। ৩ সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় েযমন েলখা আেছ
েসইমত সকাল ও সন্ধ্যার েহাম উৎসেগর্র জন্য এবং িবশ্রামবার,
অমাবস্যা এবং িনিদর্ ষ্ট পেবর্র সময়কার েহাম উৎসেগর্র জন্য
রাজা তঁার িনেজর সম্পিত্ত েথেক দান করেলন। ৪ যাজক ও
েলবীেয়রা যােত সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পালন করবার ব্যাপাের
িনেজেদর সম্পূণর্ভােব মেনােযাগী হেত পােরন েসইজন্য তঁােদর
পাওনা অংশ িদেত িতিন িযরূশােলেম বসবাসকারী েলাকেদর
আেদশ িদেলন। ৫ এই আেদশ েবর হবার সেঙ্গ সেঙ্গ
ইস্রােয়লীেয়রা তােদর ফসল, নতুন আঙ্গরু রস, েতল ও মধুর
প্রথম অংশ এবং েক্ষেত আর যা িকছু জন্মায় তারও প্রথম অংশ
প্রচুর পিরমােণ দান করল। এছাড়া তারা সব িকছুর দশ ভােগর
একভাগ আনল এবং তা পিরমােণ অেনক হল। ৬ ইস্রােয়ল ও
িযহূদার েয সব েলাক িযহূদার গ্রাম ও শহরগুেলােত বাস করত
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তারাও তােদর গরু, েমষ ও ছাগেলর দশ ভােগর এক ভাগ
আনল এবং তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা কের রাখা
িজিনেসর দশ ভােগর একভাগ এেন কতগুেলা সূ্তপ করল।
৭ তৃতীয় মােস এই সূ্তপ করেত শুরু কের তারা সপ্তম মােস েশষ
করল। ৮ িহিষ্কয় ও তঁার েনতাবগর্ এেস েসই সূ্তপগুেলা েদেখ
সদাপ্রভুর েগৗরব করেলন এবং তঁার েলােকরা ইস্রােয়লীয়েদর
প্রশংসা করেলন। ৯ িহিষ্কয় েসই সূ্তপগুেলার িবষেয় যাজক এবং
েলবীয়েদর িজজ্ঞাসা করেলন। ১০ এেত সােদােকর বংেশর
অসিরয় নােম প্রধান যাজক উত্তর কের বলেলন, “সদাপ্রভুর
ঘেরর জন্য েলােকরা যখন তােদর দান আনেত শুরু করল তখন
েথেক আমরা েযমন যেথষ্ট খাবার েখেয়িছ েতমিন বাড়িতও
রেয়েছ প্রচুর, কারণ সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর আশীবর্াদ কেরেছন,
তাই এই সমস্ত িজিনস প্রচুর েবঁেচ েগেছ।” ১১ পের তখন িহিষ্কয়
সদাপ্রভুর ঘের কতগুেলা ভান্ডার ঘর ৈতরী করবার আেদশ
িদেলন এবং েসগুেলা তারা ৈতরী করল। ১২ তারপর েলােকরা
উপহার, সব িজিনেসর দশ ভােগর এক ভাগ ও সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য আলাদা কের রাখা িজিনস িবশ্বস্তভােব ভান্ডার ঘের
আনল। কনািনয় নােম একজন েলবীয় েলাক তােদর উপের িছল
এই সব িজিনেসর েদখােশানার ভার ও পিরচারক িছল আর তঁার
ভাই িশিমিয় তঁার সাহায্যকারী পিরচারক িছল। ১৩ কনািনয় এবং
তঁার ভাই িশিমিয়র অধীেন রাজা িহিষ্কয় ও সদাপ্রভুর ঘেরর
প্রধান কমর্চারী অসিরেয়র আেদেশ িযহীেয়ল, অসিসয়, নহৎ,
অসােহল, িযরীেমাৎ, েযাষাবদ, ইলীেয়ল, িযস্মিখয়, মাহৎ ও
বনায় তদারক করবার ভার েপল। ১৪ েলাকেদর িনেজেদর
ইচ্ছায় েদওয়া উৎসেগর্র িজিনেসর ভার িছল পূবর্ িদেকর
দরজার রক্ষী েলবীয় িযম্নার েছেল েকািরর উপের। সদাপ্রভুেক
েদওয়া সব উপহার ও মহাপিবত্র িজিনস ভাগ বা বন্টন কের
েদবার ভারও তঁার উপর িছল। ১৫ যাজকেদর শহর গুেলােত
তঁােদর িবিভন্ন দল অনুসাের বয়েস েছাট বা বড় ভাই, দরকারী ও
অদরকারী উভয়ই তঁােদর সংগী যাজকেদর িঠকভােব ভাগ কের
েদবার জন্য েকািরর অধীেন এদন, িবন্যামীন, েযশূয়, শমিয়য়,
অমিরয় ও শখিনয় িবশ্বস্তভােব কাজ করেতন। ১৬ এছাড়া
িবিভন্ন দল অনুসাের েয সব যাজেকরা িনেজেদর প্রিতিদেনর
কতর্ ব্য পালন করবার জন্য সদাপ্রভুর ঘের ঢুকেতন তােদর
িনেজেদর েসবা কােজর জন্য। এঁরা িছেলন িতন বছর ও তার
েবশী বয়েসর পুরুষ যঁােদর নাম যাজকেদর বংশ তািলকায়
েলখা িছল। ১৭ বংশ তািলকায় যাজকেদর নাম িপতৃপুরুষেদর
বংশ অনুসাের েলখা হেয়িছল এবং কুিড় বছর ও তার েবশী
বয়েসর েলবীয়েদর নাম দািয়ত্ব ও িবিভন্ন দেলর ভাগ অনুযায়ী
েলখা হেয়িছল। ১৮ এছাড়া তঁােদর স্ত্রী, েছেল ও েমেয়েদর, অথর্াৎ
েগাটা সমােজর নাম বংশ তািলকা করা হেয়িছল, কারণ যাজক
ও েলবীেয়রা িবশ্বস্তভােব ঈশ্বেরর কাজ অনুযায়ী পিবত্রতায়
িনেজেদর আলাদা কেরিছেলন। ১৯ কারণ েয যাজেকরা, অথর্াৎ
হােরােণর েয বংশধেররা তঁােদর শহেরর ও গ্রােমর চাির পােশর
েক্ষেতর জিমেত বাস করেতন তঁােদর খাবােরর ভাগ েদবার জন্য
প্রেত্যক শহের কেয়কজন েলােকর নাম উেল্লখ কের িনযুক্ত করা
হেয়িছল। তঁারা প্রেত্যক যাজকেক এবং বংশ তািলকায় েলখা
প্রেত্যক েলবীয়েক খাবােরর ভাগ িদেতন। ২০ িহিষ্কয় িযহূদার সব

জায়গায় এই কাজ করেলন। তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েচােখ যা
ভাল, ন্যায্য এবং সত্য িতিন তাই সব করেলন। ২১ ঈশ্বেরর
ইচ্ছামত চলবার জন্য ঈশ্বেরর ঘেরর কােজ, ব্যবস্থায় এবং
আেদশ পালন করবার ব্যাপাের িতিন েয কাজই শুরু করেলন তা
সমস্ত হৃদয় িদেয় করেলন, আর েসইজন্য িতিন সফল হেলন।

অশূরীয়েদর পরাজয়।

এই সব কাজ িবশ্বস্তভােব করবার পের অশূর রাজা
সনেহরীব এেস িযহূদা েদেশ প্রেবশ করেলন এবং

িতিন আক্রমণ করেলন। িতিন েদয়াল িদেয় েঘরা শহর ও
গ্রামগুেলা েঘরাও করেলন, ভাবেলন েসগুেলা িনেজর জন্য জয়
কের েনেবন। ২ যখন িহিষ্কয় েদখেলন সন্েহরীব এেস েগেছন
এবং িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য িতিন মন িস্থর
কেরেছন। ৩ তখন িতিন তঁার েসনাপিতেদর ও েযাদ্ধােদর সেঙ্গ
পরামশর্ কের শহেরর বাইেরর েফায়ারাগুেলার জল বন্ধ কের
েদেবন বেল িঠক করেলন। এিট করার জন্য তঁারা তঁােক সাহায্য
করেলন। ৪ সুতরাং অেনক েলাক জেড়া হেয় সমস্ত েফায়ারা ও
েদেশর মধ্য িদেয় বেয় যাওয়া জেলর েস্রাত বন্ধ কের িদল। তারা
বলল, “অশূর রাজারা এেস েকন এত জল পােব?” ৫ িহিষ্কয়
েদয়ােলর সব ভাঙ্গা অংশগুেলা এবং পাহারা েদওয়ার ঘরগুেলার
মত উঁচু কের সারাই কের িনেজেক শিক্তশালী করেলন। এছাড়া
েসই েদয়ােলর বাইের িতিন আর একটা েদয়াল ৈতরী করেলন
এবং দায়ূদ শহেরর িমেল্লা আরও মজবুত করেলন এবং িতিন
অেনক অস্ত্রশস্ত্র ও ঢাল ৈতরী করেলন। ৬ িতিন েলাকেদর উপের
েসনাপিতেদর িনযুক্ত করেলন এবং শহেরর দরজার বড়
জায়গায় তােদর জেড়া কের এই কথা বেল উৎসাহ িদেলন,
৭ “আপনারা শিক্তশালী হন এবং সাহস করুন। অশূর রাজা ও
তঁার িবরাট ৈসন্যদল েদেখ আপনারা ভয় পােবন না অথবা হতাশ
হেবন না, কারণ তঁার সেঙ্গ যারা আেছ তােদর েচেয়ও িযিন
আমােদর সেঙ্গ আেছন িতিন আরও মহান। ৮ তঁার সেঙ্গ রেয়েছ
েকবল মানুেষর শিক্ত, িকন্তু আমােদর সাহায্য করেত ও
আমােদর পেক্ষ যুদ্ধ করেত আমােদর সেঙ্গ রেয়েছন আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু।” েলােকরা িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র কথা শুেন
তঁার কথার উপর িনভর্ র কের িনেজরা সান্ত্বনা েপল। ৯ পের
অশূর রাজা সনেহরীব তঁার সমস্ত ৈসন্যদেলর সেঙ্গ লাখীশ
েঘরাও করেলন এবং তঁার কেয়কজন েলাকেক িতিন
িযরূশােলেম পািঠেয় িদেলন। িতিন িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র
কােছ এবং েসখােন উপিস্থত িযহূদার সমস্ত েলাকেদর কােছ এই
কথা বেল পাঠােলন, ১০ অশূর রাজা সনেহরীব এই কথা
বলেছন, ‘েতামরা িকেসর উপর িনভর্ র কের আছ েয কারেণ
েতামরা েঘরাও হেলও িযরূশােলেমই থাকেব? ১১ িখেদ ও
িপপাসায় যােত েতামরা মর তাই িহিষ্কয় এই কথা বেল িক
েতামােদর ভুলােচ্ছ না? তখন েস বেলন আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুই অশূর রাজার হাত েথেক আমােদর উদ্ধার করেবন।
১২ এই িহিষ্কয় িনেজই িক তার উঁচু জায়গা আর েবদীগুেলা ধ্বংস
কের েদয় িন? িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর িক েস আেদশ
েদয়িন েয, মাত্র একিট েবদীর সামেনই তােদর উপাসনা করেত
হেব এবং তার উপরই ধূপ জ্বালােত হেব? ১৩ অন্যান্য েদেশর সব
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জািতেদর প্রিত আিম ও আমার পূবর্পুরুেষরা যা কেরিছ তা িক
েতামরা জান না? েসই েদেশর সব জািতর েদবতারা িক আমার
হাত েথেক তােদর েদশ উদ্ধার করেত েপেরেছ? ১৪ েয
জািতগুেলােক আমার পূবর্পুরুেষরা ধ্বংস কের েফেলেছন
তােদর েদবতােদর মেধ্য েক আমার হাত েথেক তার েলাকেদর
উদ্ধার করেত েপেরিছল? তাহেল িক সম্ভব েয েতামােদর ঈশ্বর
আমার হাত েথেক েতামােদর উদ্ধার করেব? ১৫ এখন এইরূেপ
েতামরা িহিষ্কয়েক েতামােদর প্রিত ছলনা করেত ও ভুিলেয়
রাখেত িদেয়া না। েতামরা তােক িবশ্বাস েকােরা না, কারণ েকােনা
জািতর বা েকােনা রােজ্যর েদবতা আমার িকম্বা আমার
পূবর্পুরুষেদর হাত েথেক তার েলাকেদর উদ্ধার করেত পােরিন।
তাহেল কতটা িনিশ্চত েয, েতামােদর েদবতারা আমার হাত
েথেক েতামােদর উদ্ধার করেব’?” ১৬ সনেহরীেবর েলােকরা
ঈশ্বর সদাপ্রভু ও তঁার দাস িহিষ্কেয়র িবরুেদ্ধ আরও অেনক কথা
বলল। ১৭ এছাড়া সন্েহরীব ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক
অপমান করবার জন্য িচিঠেত তঁার িবরুেদ্ধ এই কথা িলখেলন,
“অন্যান্য েদেশর জািতেদর েদবতারা েযমন আমার হাত েথেক
তােদর েলাকেদর উদ্ধার কের িন, িঠক েসইভােব িহিষ্কেয়র
ঈশ্বরও আমার হাত েথেক তার েলাকেদর উদ্ধার করেব না।”
১৮ তঁারা ইব্রীয় ভাষায় িচৎকার কের ঐ কথা বলেত লাগল, যােত
িযরূশােলেমর েয েলােকরা েদয়ােলর উপের িছল তারা ভীষণ
ভয় পায় আর যােত তারা শহরটা দখল কের িনেত পাের।
১৯ তারা মানুেষর হােত ৈতরী পৃিথবীর সব জািতর েদবতােদর
সম্বেন্ধ যা বেলিছল িযরূশােলেমর ঈশ্বেরর িবষেয়ও তাই বলল।
২০ েসইজন্য রাজা িহিষ্কয় ও আেমােসর েছেল ভাববাদী িযশাইয়
প্রাথর্নার মধ্য িদেয় স্বেগর্র ঈশ্বেরর কােছ কান্নাকািট করেলন।
২১ এেত সদাপ্রভু একজন স্বগর্দতূেক পািঠেয় িদেলন িতিন অশূর
রাজার িশিবেরর মেধ্য সমস্ত েযাদ্ধা, েনতা ও েসনাপিতেদর
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কের েফলেলন। এেত সন্েহরীব লজ্জা েপেয়
িনেজর েদেশ িফের েগেলন। পের িতিন তঁার েদবতার মিন্দের
েগেল, তঁার কেয়কজন েছেল তঁােক তেরায়াল িদেয় েমের
েফলল। ২২ এইভােব সদাপ্রভু অশূেরর রাজা সন্েহরীেবর এবং
অন্যান্য সকেলর হাত েথেক িহিষ্কয়েক ও িযরূশােলেমর
বসবাসকারী েলাকেদর রক্ষা করেলনএবং িতিন সব িদক িদেয়ই
তােদর িনরাপেদ রাখেলন। ২৩ এর জন্য অেনেকই িযরূশােলেম
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উপহার িনেয় আসল এবং িযহূদার রাজা
িহিষ্কেয়র জন্য দামী উপহার আনল। তােত েসই সময় েথেক
সমস্ত জািতর েলাক তঁােক খুব সম্মান ও উচ্চকৃত করেত লাগল।

িহিষ্কেয়র গবর্, সফলতা ও মৃতু্য

২৪ েসই সময় িহিষ্কয় খুব অসুস্থ হেয় মৃতু্যর মুেখামুিখ হেলন।
িহিষ্কয় সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন, আর সদাপ্রভু উত্তর
িদেলন এবং তঁােক একটা আশ্চযর্্য িচহ্ন িদেলন েয িতিন সুস্থ
হেবন। ২৫ িকন্তু িহিষ্কেয়র হৃদেয় গবর্ েদখা িদল। তঁার প্রিত েয
রকম আশীবর্াদ করা হেয়িছল েসই অনুসাের িতিন কাজ করেলন
না; এেত তঁার উপর এবং িযহূদা ও িযরূশােলেমর উপর
সদাপ্রভুর েক্রাধ েনেম আসেলা। ২৬ তখন িহিষ্কয় তঁার িনেজর
হৃদেয়র গেবর্র জন্য িনেজেক নত করেলন এবং িযরূশােলেমর

বসবাসকারী েলােকরাও তাই করল। েসইজন্য িহিষ্কেয়র সমেয়
সদাপ্রভুর েক্রাধ তােদর উপর েনেম আসল না। ২৭ িহিষ্কেয়র
অেনক ধন সম্পদ ও সম্মান িছল। তঁার িনেজর জন্য েসানা রূপা,
মিণ মুক্তা, সুগিন্ধ মশলা, ঢাল ও সমস্ত রকম দামী িজিনসপত্র
রাখবার জন্য িতিন ধনভান্ডার ৈতরী করােলন। ২৮ এছাড়া িতিন
শস্য, নতুন আঙুর রস ও েতল রাখবার জন্য ভান্ডার ঘর ৈতরী
করােলন এবং িবিভন্ন রকম পশু, ছাগল ও েভড়ার থাকবার
ঘরও ৈতরী করােলন। ২৯ িতিন িনেজর জন্য অেনক গ্রাম ও শহর
গেড় তুলেলন। তঁার গরু, ছাগল ও েভড়ার সংখ্যা অেনক হল,
কারণ ঈশ্বর তঁােক অেনক ধন সম্পদ িদেয়িছেলন। ৩০ এই
িহিষ্কয় গীেহান েফায়ারার উপেরর মুখ বন্ধ কের দায়ূদ শহেরর
পিশ্চম িদক িদেয় জল িনেয় িগেয়িছেলন। িতিন তঁার সকল
কােজই সফল হেয়িছেলন। ৩১ েদেশ েয আশ্চযর্্য িচহ্ন েদখােনা
হেয়িছল েসই িবষয় িজজ্ঞাসা করবার জন্য যখন বািবেলর
েনতারা দতূ পািঠেয়িছেলন তখন ঈশ্বর তঁােক পরীক্ষা করবার
জন্য তঁােক েছেড় চেল িগেয়িছেলন, যােত তঁার মেন িক আেছ তা
প্রকাশ পায়। ৩২ িহিষ্কেয়র অন্যান্য সমস্ত কােজর কথা এবং তঁার
ঈশ্বরভিক্তর কাজ সম্বেন্ধ আেমােসর েছেল ভাববাদী িযশাইেয়র
দশর্েনর বইেত এবং “িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস”
নােম বইিটেত েলখা আেছ। ৩৩ পের িহিষ্কয় তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ ঘুিমেয় পড়েলন এবং দায়ূেদর বংশধরেদর কবেরর
জায়গার উপেরর জায়গায় তঁােক কবর েদওয়া হল। িতিন মারা
যাবার সময় িযহূদার সকেল এবং িযরূশােলেমর েলােকরা তঁােক
সম্মান করেলা। তঁার েছেল মনঃিশ তঁার জায়গায় রাজা হেলন।

মনঃিশ ও আেমান রাজার িববরণ।

মনঃিশর বয়স বােরা বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব
শুরু কেরিছেলন এবং িযরূশােলেম পঞ্চান্ন বছর ধের

রাজত্ব কেরিছেলন। ২ িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা মন্দ তাই
করেতন; সদাপ্রভু ইস্রােয়লীয়েদর সামেন েথেক েয সব জািতেক
তািড়েয় িদেয়িছেলন তােদর মত জঘন্য কাজ করেতন। ৩ তঁার
বাবা িহিষ্কয় পূজার েয সব উঁচু জায়গা ধ্বংস কেরিছেলন িতিন
েসগুেলা আবার ৈতরী করােলন। এছাড়া িতিন বাল েদবতার
উেদ্দেশ্য কতগুেলা েবদী ও আেশরা মূিতর্  ৈতরী করেলন। িতিন
আকােশর সব তারাগুেলার সামেন মাথা নত কের পূজা ও েসবা
করেলন। ৪ েয ঘেরর িবষয় সদাপ্রভু বেলিছেলন, “আমার নাম
িচরকাল িযরূশােলেম থাকেব,” সদাপ্রভুর েসই ঘেরর মেধ্য িতিন
কতগুেলা েবদী ৈতরী করেলন। ৫ সদাপ্রভুর ঘেরর দইুিট উঠােনই
িতিন আকােশর সমস্ত তারাগুেলার উেদ্দেশ্য যজ্ঞেবদী ৈতরী
করেলন। ৬ িবন্-িহেন্নাম উপত্যকায় তঁার িনেজর েছেলেদর িতিন
আগুেন পুিড়েয় উৎসগর্ করেলন। যারা গণনা কের ভিবষ্যেতর
কথা বেল, মায়ািবদ্যা ও যাদিুবদ্যা ব্যবহার কের এবং মৃতেদর
সেঙ্গ কথা বেল আর মন্দ আত্মােদর সেঙ্গ যারা কথা বেল িতিন
তােদর সেঙ্গ পরামশর্ করেতন। সদাপ্রভুর েচােখ অেনক মন্দ
কাজ কের িতিন তঁােক অসন্তুষ্ট কেরেছন। ৭ িতিন িনেজ েয
মূিতর্ িট েখাদাই কের ৈতরী কেরিছেলন েসটা িনেয় ঈশ্বেরর ঘের
রাখেলন। ঈশ্বর েয ঘর সম্পেকর্  দায়ূদ ও তঁার েছেল শেলামনেক
বেলিছেলন, “এই ঘর ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েগাষ্ঠীর মধ্য েথেক
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আমার েবেছ েনওয়া এই িযরূশােলেম আিম িচরকােলর জন্য
আমার নােমর বসবােসর জায়গা করব। ৮ আিম ইস্রােয়লীয়েদর
েয সব আেদশ িদেয়িছ, অথর্াৎ েমািশর মধ্য িদেয় েয সব ব্যবস্থা,
িনয়ম ও িনেদর্শ িদেয়িছ যিদ েকবল তারা যেত্নর সেঙ্গ তা পালন
কের তেব েয েদশ আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছ েসখান
েথেক তােদর আর দরূ কের েদব না।” ৯ িযহূদা ও িযরূশােলেমর
েলাকেদর মনঃিশ িবপেথ িনেয় েগেলন; তার ফেল সদাপ্রভু
ইস্রােয়লীয়েদর সামেন েথেক েয সব জািতেক ধ্বংস কের
িদেয়িছেলন তােদর েচেয়ও তারা আরও খারাপ কাজ করত।
১০ সদাপ্রভু মনঃিশ ও তঁার েলাকেদর কােছ কথা বলেতন িকন্তু
তারা তােত কান িদত না। ১১ কােজই সদাপ্রভু তােদর িবরুেদ্ধ
অশূর রাজার েসনাপিতেদর িনেয় আসেলন। তারা মনঃিশেক
বন্দী কের তঁার হাতকিড় পিরেয় েব্রােঞ্জর িশকল িদেয় েবঁেধ
তঁােক বািবেল িনেয় েগল। ১২ যখন মনঃিশ িবপেদ পড়েলন,
িতিন তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ দয়া িভক্ষা করেলন এবং তঁার
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর সামেন িনেজেক খুবই নত করেলন।
১৩ এইভােব িতিন প্রাথর্না করেল সদাপ্রভুর তঁার প্রাথর্না গ্রাহ্য
করেলন এবং তঁার িমনিত শুেন িতিন তঁােক িযরূশােলেম ও তঁার
রােজ্য িফিরেয় আনেলন। তখন মনঃিশ জানেত পারেলন েয,
সদাপ্রভুই ঈশ্বর। ১৪ পের িতিন দায়ূদ শহেরর বাইেরর েদয়ালটা
উপত্যকার মেধ্যকার গীেহান েফায়ারা েথেক ওফল পাহাড় িঘের
পিশ্চম িদেক মাছ দরজায় ঢুকবার পথ পযর্ন্ত আরও উঁচু কের
ৈতরী কের শিক্তশালী করেলন। িযহূদার েদয়াল েঘরা সমস্ত
শহরগুেলােত িতিন েসনাপিতেদর িনযুক্ত করেলন। ১৫ িতিন
সদাপ্রভুর ঘর েথেক িবজাতীয় েদবতােদর মূিতর্ গুেলােক িনেয়
বাইের েফেল িদেলন। িতিন িযরূশােলেম এবং সদাপ্রভুর ঘেরর
পাহােড়র উপের েয সব েবদী ৈতরী কেরিছেলন েসগুেলাও িনেয়
িতিন শহেরর বাইের েফেল িদেলন। ১৬ পের িতিন সদাপ্রভুর েবদী
পুনরায় িঠক করেলন এবং তার উপের মঙ্গেলর জন্য বিল ও
কৃতজ্ঞতা উৎসেগর্র অনুষ্ঠান করেলন। িতিন িযহূদার েলাকেদর
িনেদর্শ িদেলন েযন তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কের।
১৭ অবশ্য েলােকরা তখনও পূজার উঁচু জায়গা গুেলােত যজ্ঞ
করত, িকন্তু তারা শুধুমাত্র তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুরই উেদ্দেশ্যই
করত। ১৮ মনঃিশর আেরা অন্যান্য সব কােজর কথা, ঈশ্বেরর
কােছ তঁার প্রাথর্না এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম
দশর্েকরা তঁােক েয কথা বেলিছল, েদেখা, তা সবই “ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত েলখা আেছ। ১৯ তঁার প্রাথর্নার
কথা, আর েকমন কের তঁার িমনিত ঈশ্বের গ্রাহ্য করেলন তার
কথা, তঁার সব পাপ ও অিবশ্বস্ততার কথা এবং িতিন িনেজেক
ঈশ্বেরর সামেন নত করবার আেগ পূজার েয সব উঁচু জায়গা
ৈতরী কেরিছেলন আর আেশরা মূিতর্  ও েখাদাই করা প্রিতমা
স্থাপন কেরিছেলন েসই সব কথা দশর্কেদর বইেয় েলখা আেছ।
২০ পের মনঃিশ তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ ঘুিমেয় পেড়ন। এবং
তঁার িনেজর বাড়ীেতই তঁােক েলােকরা কবর িদল। তঁার জায়গায়
তঁার েছেল আেমান রাজা হেলন।

িযহূদার রাজা আেমান

২১ আেমােনর বয়স বাইশ বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব শুরু
কেরিছেলন এবং িযরূশােলেম দইুবছর কাল রাজত্ব কেরিছেলন।
২২ িতিন তঁার বাবা মনঃিশর মতই িতিন সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু
মন্দ তাই করেতন। মনঃিশ েয সব প্রিতমা েখাদাই কের ৈতরী
কেরিছেলন আেমান তােদর পূজা করেতন ও তােদর কােছ পশু
উৎসগর্ করেতন। ২৩ আর িতিন তঁার বাবা মনঃিশর মত সদাপ্রভুর
সামেন িনেজেক নত কেরন িন; পিরবেতর্ , আেমান পাপ করেতই
থাকেলন। ২৪ আেমােনর দােসরা তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের তঁার
িনেজর বাড়ীেতই তঁােক খুন করল। ২৫ িকন্তু যারা রাজা
আেমােনর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরিছল েদেশর েলােকরা তােদর
সবাইেক েমের েফলল এবং তারা তঁার েছেল েযািশয়েক তঁার
জায়গায় রাজা করল।

েযািশয় রাজার বণর্না।

েযািশেয়র বয়স আট বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব
শুরু কেরন এবং িতিন একিত্রশ বছর িযরূশােলেম

রাজত্ব কেরিছেলন। ২ সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু ভাল িতিন তাই
করেতন এবং তঁার িনেজর পূবর্পুরুষ দায়ূেদর পেথ চলেতন; েসই
পথ েথেক ডানিদেক বা বঁািদেক েযেতন না। ৩ তঁার রাজেত্বর
অষ্টম বছের তঁার বয়স কম থাকেলও িতিন তঁার পূবর্পুরুষ
দায়ূেদর ঈশ্বেরর ইচ্ছামত চলবার জন্য মন িস্থর করেলন।
রাজেত্বর বােরা বছেরর সময় িতিন পূজার সব উঁচু জায়গা,
আেশরা মূিতর্ , েখাদাই করা প্রিতমা ও ছঁােচ ঢালা মূিতর্  িযহূদা ও
িযরূশােলম েথেক পিরষ্কার করেত লাগেলন। ৪ তঁার উপিস্থেত
েলােকরা বাল েদবতার েবদীগুেলা েভেঙ্গ েফলল; েসগুেলার
উপের েয সব ধূপদানী িছল েসগুেলা েকেট টুকরা টুকরা করল
এবং আেশরা খুঁিট, েখাদাই করা প্রিতমা ও ছঁােচ ঢালা মূিতর্ গুেলা
েভেঙ্গ ধূেলায় পিরণত করল। যারা েসগুেলার কােছ পশু বিল
িদত তােদর কবেরর উপের েসই ধূেলাগুিল ছিড়েয় িদল। ৫ িতিন
েবদীগুেলার উপের যাজকেদর হাড় েপাড়ােলন। এইভােব িতিন
িযহূদা ও িযরূশােলমেক শুিচ করেলন। ৬ আর মনঃিশ, ইফ্রিয়ম
ও িশিমেয়ান এলাকার গ্রাম ও শহরগুেলােত এবং তার
আেশপােশর ধ্বংেসর জায়গা গুেলার মেধ্য, এমন িক, নপ্তািল
এলাকা পযর্ন্ত সব জায়গায় এইরকম করেলন। ৭ িতিন সমস্ত
েবদী ও আেশরা খুঁিট েভেঙ্গ েফলেলন এবং েখাদাই করা
প্রিতমাগুেলা েভেঙ্গ গঁুেড়া কের েফলেলন আর ইস্রােয়েলর সমস্ত
জায়গায় িতিন সব ধূপদানী েকেট টুকরা টুকরা করেলন।
তারপর িতিন িযরূশােলেম িফের আসেলন। ৮ েযািশেয়র
রাজেত্বর আঠােরা বছেরর সমেয় িতিন েদশ ও উপাসনা ঘর শুিচ
করবার পর তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘর সারাই করবার জন্য
অৎসিলেয়র েছেল শাফনেক, শহেরর শাসনকতর্ া মােসয়েক ও
েযায়াহেসর েছেল েযায়াহেক িযিন ইিতহাস েলখক এেদরেক
পািঠেয় িদেলন। ৯ তঁারা মহাযাজক িহিল্কেয়র কােছ েগেলন এবং
ঈশ্বেরর ঘের েয সব রূপা আনা হেয়িছল, অথর্াৎ েয সব রূপা
রক্ষী েলবীেয়রা, মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর েলাকেদর এবং
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ইস্রােয়েলর বাকী সমস্ত েলাকেদর কাছ েথেক এবং িযহূদা ও
িবন্যামীন েগাষ্ঠীর সমস্ত েলাকেদর ও িযরূশােলেমর বািসন্দােদর
কাছ েথেক সংগ্রহ কেরিছল তা মহাযাজেকর কােছ েরেখ
িদেলন। ১০ তারপর েসই টাকা সদাপ্রভুর ঘেরর কােজর
েদখাশুনা করবার জন্য েয েলাকেদর িনযুক্ত করা হেয়িছল
তােদর হােত েদওয়া হেয়িছল। তদারককারীরা উপাসনা ঘরিট
সারাই ও আবার িঠকঠাক করবার জন্য িমিস্ত্রেদর েসই টাকা
িদল, ১১ অথর্াৎ িযহূদার রাজারা েযসব ঘরগুেলা ধ্বংস
কেরিছেলন েসগুেলার জন্য তারা ছুতার িমিস্ত্র ও রাজিমিস্ত্রেদর
টাকা িদল যােত তারা সুন্দর কের কাটা পাথর এবং ঘর সারাই
করার জন্য ও কিড়কােঠর জন্য কাঠ িকনেত পাের। ১২ েসই
িমিস্ত্ররা িবশ্বস্তভােব কাজ কেরিছল। তােদর তদারক করবার
জন্য তােদর উপের িছল যহৎ ও ওবিদয় নােম মরাির বংেশর
দইুজন েলবীয় এবং কহাৎ বংেশর সখিরয় ও মশুল্লম আর েয
েলবীেয়রা ভাল বাজনা বাজােত পারত তারা সকেল িমিস্ত্রেদর
পিরচালনা কেরিছল। ১৩ এরা বািড় ৈতিরর িজিনসপত্র বইবার
েলাকেদর উপর িনযুক্ত িছল এবং িবিভন্ন কােজ িনযুক্ত কােজর
েলাকেদর সকেলর েদখাশুনা করত। েলবীয়েদর মেধ্য েকউ
েকউ িছল েলখক, কমর্কতর্ া ও রক্ষী। ১৪ তঁারা যখন সদাপ্রভুর
ঘের আনা টাকা েবর কের আনিছেলন তখন যাজক িহিল্কয়
েমািশর দ্বারা েদওয়া সদাপ্রভুর ব্যবস্থার বইিট েপেলন।
১৫ িহিল্কয় তখন রাজার েলখক শাফনেক বলেলন, “সদাপ্রভুর
ঘের আিম এই ব্যবস্থার বইিট েপেয়িছ।” এই বেল িতিন
শাফনেক েসই বইিট িদেলন। ১৬ শাফন েসই বইিট রাজার কােছ
িনেয় িগেয় তঁােক বলেলন, “আপনার কমর্চারীেদর উপর েয
কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল তঁারা তা সবই করেছন।
১৭ সদাপ্রভুর ঘের েয টাকা পাওয়া িগেয়িছল তঁারা তা েবর কের
তদারককারী ও কােজর েলাকেদর িদেয়েছন।” ১৮ তখন েলখক
শাফন রাজােক জানােলন, “যাজক িহিল্কয় আমােক একিট বই
িদেয়েছন।” এই বেল শাফন তা রাজােক পেড় েশানােলন।
১৯ রাজা ব্যবস্থার কথাগুেলা যখন শুনেলন, তখন িতিন িনেজর
েপাশাক িছঁেড় েফলেলন। ২০ িতিন িহিল্কয়, শাফেনর েছেল
অহীকাম, মীখােয়র েছেল অেব্দান, শাফন ও রাজার
সাহায্যকারী অসায়েক এই আেদশ িদেলন এবং বলেলন,
২১ আপনারা যান, “েয বইিট পাওয়া েগেছ তার মেধ্য িক েলখা
রেয়েছ তা আপনারা িগেয় আমার এবং ইস্রােয়ল ও িযহূদার
বাকী েলাকেদর জন্য সদাপ্রভুেক িজজ্ঞাসা করুন। আমােদর
পূবর্পুরুেষরা সদাপ্রভুর বাক্য পালন কেরন িন এবং এই বইেয় যা
েলখা আেছ েসই অনুসাের কাজ কেরন িন বেল সদাপ্রভুর ভীষণ
েক্রাধ আমােদর উপের পেড়েছ।” ২২ তখন িহিল্কয় এবং রাজা
যােদর িহিল্কেয়র সেঙ্গ পািঠেয়িছেলন তঁারা এই িবষেয় কথা
বলবার জন্য মিহলা ভাববাদীনী হুল্দার কােছ েগেলন। হুল্দা
িছেলন কাপড় েচাপড় রক্ষাকারী শল্লুেমর স্ত্রী। শল্লুম িছেলন
হস্রেহর নািত, অথর্াৎ েতাখেতর েছেল। িতিন িযরূশােলেমর
িদ্বতীয় অংেশ বাস করেতন। ২৩ হুল্দা তঁােদর বলেলন,
“ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােক বলেত বলেলন েয, আমার
কােছ িযিন আপনােদর পািঠেয়েছন তঁােক িগেয় বলুন,
২৪ ‘ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু বেলেছন: েদেখা, িযহূদার রাজার

সামেন েসই বইেয় েলখা েয সব অিভশােপর কথা পড়া হেয়েছ
েসই সব িবপদ আিম এই জায়গা ও েসখােন বসবাসকারী
েলাকেদর উপের আনব। ২৫ কারণ তারা আমােক ত্যাগ কেরেছ
এবং অন্য েদব েদবতােদর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বািলেয়েছ এবং তােদর
হােতর ৈতরী সমস্ত প্রিতমার দ্বারা আমােক অসন্তুষ্ট কেরেছ।
েসইজন্য এই জায়গার উপর আমার েক্রাধ আিম েঢেল েদব
এবং েক্রােধর েসই আগুন িনভােনা যােব না’।” ২৬ সদাপ্রভুর
কােছ িজজ্ঞাসা করবার জন্য িযিন আপনােদর পািঠেয়েছন েসই
িযহূদার রাজােক বলেবন েয, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
বলেছন, ‘েয বাক্য সম্পেকর্  আপনারা শুেনেছন: ২৭ কারণ এই
জায়গা ও েসখােন বসবাসকারী েলাকেদর িবরুেদ্ধ আিম যা
বেলিছ তা শুেন েতামার হৃদয় তােত উত্তর িদেয়েছ এবং আমার
সামেন তুিম িনেজেক নত কেরছ ও েতামার েপাশাক িছঁেড়
আমার কােছ কান্নাকািট কেরছ। তুিম এই সব কেরছ বেল আিম
সদাপ্রভু েতামার প্রাথর্না শুেনিছ। এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা।
২৮ েদেখা, আিম শীঘ্রই েতামােক েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ
িনেয় যাব এবং তুিম শািন্তেত কবর পােব। এই জায়গার উপের
এবং যারা এখােন বাস কের তােদর উপের আিম েয সব িবপদ
িনেয় আসব েতামার েচাখ তা েদখেব না’।” তঁারা হুল্দার এর
উত্তর িনেয় রাজার কােছ িফের েগেলন। ২৯ তখন রাজা
বাতর্ াবাহক পািঠেয় িযহূদা ও িযরূশােলেমর সমস্ত প্রাচীনেদর
েডেক একত্র করেলন। ৩০ িতিন িযহূদা ও িযরূশােলেমর
েলাকেদর, যাজক ও েলবীয়েদর এবং সাধারণ ও গণ্যমান্য সমস্ত
েলাকেদর িনেয় সদাপ্রভুর ঘের েগেলন। সদাপ্রভুর ঘের ব্যবস্থার
েয বইিট পাওয়া িগেয়িছল তার সমস্ত কথা িতিন তােদর কােছ
পেড় েশানােলন। ৩১ রাজা তঁার িনেজর জায়গায় দঁাড়ােলন এবং
সদাপ্রভুর পেথ চলবার জন্য এবং সমস্ত মন ও প্রাণ িদেয় তঁার
সব আেদশ, িনয়ম ও িনেদর্শ েমেন চলবার জন্য, অথর্াৎ এই
বইেয়র মেধ্য েলখা ব্যবস্থার সমস্ত কথা পালন করবার জন্য
সদাপ্রভুর সামেন প্রিতজ্ঞা করেলন। ৩২ তারপর িতিন িযরূশােলম
ও িবন্যামীেনর উপিস্থত সমস্ত েলাকেক েসই একই প্রিতজ্ঞা
করােলন। িযরূশােলেমর েলােকরা ঈশ্বেরর, তােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বেরর ব্যবস্থা পালন করেত শুরু করল। ৩৩ েযািশয় ইস্রােয়লীয়
েলাকেদর অিধকাের থাকা সমস্ত েদশ েথেক সব জঘন্য প্রিতমা
দরূ কের িদেলন এবং ইস্রােয়েল উপিস্থত সকলেক িদেয় িতিন
তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা করােলন। যতিদন িতিন েবঁেচ
িছেলন ততিদন েলােকরা তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
পেথ চেলিছল।

পের েযািশয় িযরূশােলেম সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
িনস্তারপবর্ পালন করেলন। এবং প্রথম মােসর েচৗদ্দ

িদেনর িদন েলােকরা িনস্তারপেবর্র েমষ বিল িদল। ২ িতিন
যাজকেদর তঁােদর কােজ িনযুক্ত করেলন এবং সদাপ্রভুর ঘেরর
েসবা কােজ তঁােদর উৎসাহ করেলন। ৩ েয েলবীেয়রা, যঁারা
সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর িশক্ষা িদেতন এবং সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
যঁােদর আলাদা করা হেয়িছল তঁােদর িতিন বলেলন,
“ইস্রােয়েলর রাজা দায়ূেদর েছেল শেলামন েয ঘর ৈতরী
কিরেয়িছেলন েসখােন আপনারা পিবত্র িসন্দকুিট রাখুন। এটা
আর আপনােদর কঁােধ কের বহন করেত হেব না। এখন
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আপনারা আপনােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও তঁার েলাক
ইস্রােয়লীয়েদর েসবা করুন। ৪ ইস্রােয়েলর রাজা দায়ূদ ও তঁার
েছেল শেলামেনর েলখা িনেদর্শ মত, আপনােদর িনেজর িনেজর
বংশ অনুসাের িনিদর্ ষ্ট দেল েসবা কােজর জন্য আপনারা
িনেজেদর প্রস্তুত করুন। ৫ েতামােদর ভাইেদর অথর্াৎ প্রজােদর
িপতৃপুরুষেদর প্রেত্যকিট ভােগর জন্য কেয়কজন েলবীয়েক
তঁােদর বংশ অনুসাের েসই ভােগর েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় পিবত্র
ঘেরর উঠােন িগেয় দঁাড়ান। ৬ আপনারা িনস্তারপেবর্র েমষগুেলা
বিল েদেবন বেল িনেজেদর শুিচ করুন এবং েমািশর মধ্য িদেয়
েদওয়া সদাপ্রভুর আেদশ অনুসাের িনেজেদর ভাইেয়রা যােত
িনস্তারপবর্ পালন করেত পাের তার ব্যবস্থা করুন।” ৭ তারপর
েযািশয় েসখােন উপিস্থত সমস্ত েলাকেদর জন্য িনস্তারপেবর্র
উৎসেগর্র উেদ্দেশ্য িত্রশ হাজার ছাগল ও েমষ বাচ্চা এবং িতন
হাজার ষঁাড় িদেলন। এবং এগুেলা সবই রাজার িনেজর সম্পিত্ত
েথেক েদওয়া হল। ৮ তঁার কমর্চারীরাও িনেজর ইচ্ছায় েলাকেদর,
যাজকেদর ও েলবীয়েদর দান করেলন। িহিল্কয়, সখিরয় ও
িযহীেয়ল নােম ঈশ্বেরর ঘেরর েনতারা িনস্তারপেবর্র উৎসেগর্র
জন্য দইু হাজার ছয়েশা ছাগল ও েভড়া এবং িতনেশা ষঁাড়
যাজকেদর িদেলন। ৯ কনািনয় এবং তার ভাইেয়র শমিয়য় ও
নথেনল, হশিবয়, যীয়ীেয়ল ও েযাষাবদ েলবীয়েদর এই েনতারা
িনস্তারপেবর্র উৎসেগর্র জন্য পঁাচ হাজার ছাগল ও েমষ এবং
পঁাচেশা ষঁাড় েলবীয়েদর িদেলন। ১০ এইভােব েসবা কােজর
আেয়াজন করা হল এবং রাজার আেদশ মত যাজেকরা িনেজর
িনেজর জায়গায় আর েলবীেয়রা তােদর িবিভন্ন দল অনুযায়ী
দঁাড়ােলন। ১১ েলবীেয়রা িনস্তারপেবর্র ছাগল ও েমষ বিল করল
এবং যাজেকরা তােদর হাত েথেক রক্ত িনেয় তা িছিটেয় িদেলন,
আর েলবীেয়রা পশুগুেলার চামড়া ছাড়াল। ১২ েমািশর বইেয়
েলখা আেদশ অনুযায়ী সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করবার জন্য
তারা প্রেত্যক বংেশর িবিভন্ন ভােগর েলাকেদর েদবার জন্য
েপাড়ােনা উৎসেগর্র িজিনস সিরেয় রাখল। ষঁােড়র েবলায়ও
তারা তাই করল। ১৩ িনয়ম অনুসাের তারা িনস্তারপেবর্র েমষগুিল
আগুেন ঝল্েস িনল এবং বিলর মাংস েডকিচ, কড়াই ও হঁািড়েত
িসদ্ধ করল আর তাড়াতািড় কের েলাকেদর েখেত িদল।
১৪ তারপর তারা িনেজেদর ও যাজকেদর জন্য আেয়াজন
করল, কারণ যাজেকরা, অথর্াৎ হােরােণর বংশধেররা উৎসেগর্র
িজিনস ও চিবর্র অংশ েপাড়ােনার জন্য রাত পযর্ন্ত ব্যস্ত িছল।
েসইজন্য েলবীেয়রা িনেজেদর ও হােরাণ-বংেশর যাজকেদর
জন্য ব্যবস্থা করল। ১৫ দায়ূদ, আসফ, েহমন এেদর ও রাজার
দশর্ক িযদথূূেনর িনেদর্শ অনুসাের আসেফর বংেশর গায়ক ও
বাদেকরা িনেজর িনেজর জায়গায় িছেলন। প্রেত্যকিট প্রেবশ
দরজায় রক্ষী িছল। তােদর কাজ েছেড় আসবার দরকার হয়িন,
কারণ তােদর েলবীয় ভাইেয়রা তােদর জন্য আেয়াজন
কেরিছল। ১৬ এইভােব রাজা েযািশেয়র আেদশ মত িনস্তারপবর্
পালেনর জন্য এবং সদাপ্রভুর েবদীর উপের েহােমর অনুষ্ঠান
করবার জন্য েসই িদন সদাপ্রভুর সমস্ত েসবা কােজর আেয়াজন
করা হল। ১৭ েয সব ইস্রােয়লীয় উপিস্থত িছল তারা েসই সময়
িনস্তারপবর্ এবং সাত িদন ধের খািমর িবহীন রুিটর পবর্ পালন
করল। ১৮ ভাববাদী শমূেয়েলর পর েথেক আর কখনও

ইস্রােয়েল এইভােব িনস্তারপবর্ পালন করা হয়িন। যাজক, েলবীয়
এবং িযরূশােলেমর েলাকেদর সেঙ্গ উপিস্থত িযহূদা ও
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর িনেয় েযািশয় েযভােব িনস্তারপবর্
পালন কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজােদর মেধ্য আর েকউ
েতমনভােব পালন কেরনিন। ১৯ েযািশেয়র রাজেত্বর আঠােরা
বছেরর সময় এই িনস্তারপবর্ পালন করা হেয়িছল।

েযািশেয়র মৃতু্য

২০ েযািশয় মিন্দেরর সব কাজ েশষ করবার পের িমশেরর
রাজা নেখা ফরাত (ইউেফ্রিটস) নদীর কােছ ককর্ মীেশ যুদ্ধ
করেত েগেলন। তখন তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য েযািশয় েবর
হেয় েগেলন। ২১ িকন্তু নেখা রাজদতূ পািঠেয় তঁােক বলেলন, “েহ
িযহূদার রাজা, আপনার সেঙ্গ আমার িক কের হেব? আজ আিম
েয আপনার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আসিছ তা নয়, িকন্তু আক্রমণ
করিছ েসই েলাকেদর যােদর সেঙ্গ আমার যুদ্ধ েবেধেছ। ঈশ্বর
আমােক তাড়াতািড় করেত আেদশ কেরেছন, সুতরাং ঈশ্বর িযিন
আমার সেঙ্গ আেছন আপিন তঁােক বাধা েদেবন না, নাহেল িতিন
আপনােক ধ্বংস করেবন।” ২২ যিদও েযািশয় িফের েযেত
অস্বীকার করেলন, বরং তঁার সেঙ্গ যুদ্ধ করবার জন্য িভন্ন
েপাশােক িনেজেক সাজােলন। ঈশ্বেরর আেদশ মত নেখা তঁােক
যা বলেলন তােত িতিন না শুেন মিগেদ্দার সমভূিমেত তঁার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন। ২৩ তখন ধনুকধারীরা রাজা
েযািশয়েক তীর মারেল িতিন তঁার দাসেদর বলেলন, “আমােক
িনেয় যাও, আিম অেনক আঘাত েপেয়িছ।” ২৪ আর তঁার
দােসরা তঁার রথ েথেক তঁােক তুেল িনেয় তঁার অন্য রথিটেত
েরেখ তঁােক িযরূশােলেম িনেয় আসল, েযখােন িতিন মারা
েগেলন। তঁার পূবর্পুরুষেদর কবের তঁােক কবর েদওয়া হল, আর
িযহূদা ও িযরূশােলেমর সব েলাক তঁার জন্য দঃুখী হেলা।
২৫ েযািশেয়র জন্য িযরিময় িবলােপর গান রচনা করেলন এবং
আজও সমস্ত গায়ক গািয়কারা েযািশেয়র িবষেয় িবলাপ গান
কের। ইস্রােয়েল এটা একটা চল্িত িনয়ম হেয় েগল এবং েদেখা,
িবলাপ গােনর বইেয় তা েলখা হল। ২৬ েযািশেয়র অন্যান্য সমস্ত
কােজর কথা এবং সদাপ্রভুর আইন-কানুন অনুসাের তঁার
২৭ ঈশ্বরভিক্তর সব কােজর কথা প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত আজও
“ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত েলখা
আেছ।

িযেহায়াহস প্রভৃিত চাির জন রাজার িববরণ। িযরুশােলেমর
পতন।

পের েদেশর েলােকরা েযািশেয়র েছেল িযেহায়াহসেক
িনেয় িযরূশােলেম তঁার বাবার পিরবেতর্  রাজা করল।

২ িযেহায়াহস েতইশ বছর বয়সী িছেলন যখন িতিন রাজত্ব শুরু
কেরিছেলন এবং িতিন িতন মাস িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন। ৩ পের িমশেরর রাজা িযরূশােলেম তঁােক িসংহাসন
েথেক সিরেয় িদেয় িযহূদার উপের প্রায় একশত রূপার তালন্ত ও
এক তালন্ত েসানা জিরমানা করেলন। ৪ িমশেরর রাজার এক
ভাই ইলীয়াকীমেক িযহূদা ও িযরূশােলেমর উপের রাজা করেলন
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এবং ইলীয়াকীেমর নাম বদেল িযেহায়াকীম রাখেলন। নেখা তঁার
ভাই িযেহায়াহসেক ধের িমশের িনেয় েগেলন।

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম

৫ িযেহায়াকীেমর পঁিচশ বছর বয়স িছল যখন িতিন রাজত্ব
শুরু কেরিছেলন এবং িতিন এগােরা বছর িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন। তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু খারাপ িছল
িতিন তা-ই করেতন। ৬ বািবেলর রাজা নবুখদি্নৎসর তঁােক
আক্রমণ কের বািবেল িনেয় যাবার জন্য তঁােক িপতেলর িশকল
িদেয় বঁাধেলন। ৭ নবুখদি্নৎসর সদাপ্রভুর ঘর েথেক িকছু
িজিনসপত্রও বািবেল িনেয় িগেয় এবং েসগুিল তঁার প্রাসােদ
রাখেলন। ৮ িযেহায়াকীেমর অন্যান্য সমস্ত কােজর কথা এবং
িতিন েয সব জঘন্য কাজ কেরিছেলন ও তঁার িবরুেদ্ধ যা িকছু
পাওয়া িগেয়িছল, েদেখা, েয সব “ইস্রােয়ল এবং িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত েলখা আেছ। তঁার পের তঁার
েছেল িযেহায়াখীন তঁার পিরবেতর্  রাজা হেলন। ৯ িযেহায়াখীন
আট বছর বয়সী িছেলন যখন িতিন রাজত্ব করেত শুরু
কেরিছেলন এবং িতিন িতন মাস দশ িদন িযরূশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন। সদাপ্রভুর েচােখ যা িকছু খারাপ িতিন তা-ই
করেতন। ১০ বছেরর েশেষ রাজা নবূখদি্নৎসর েলাক পািঠেয়
তঁােক ও তঁার সেঙ্গ সদাপ্রভুর ঘেরর মূল্যবান িজিনসপত্র বািবেল
িনেয় েগেলন, আর িযেহায়াখীেনর আত্মীয় িসিদিকয়েক িযহূদা
ও িযরূশােলেমর রাজা করেলন। ১১ িসিদিকয়র বয়স একুশ
বছর িছল যখন িতিন রাজত্ব শুরু কেরিছেলন এবং এগােরা
বছর িযরূশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন। ১২ তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েচােখ যা িকছু মন্দ িতিন তা-ই কেরিছেলন। িতিন ভাববাদী
িযরিময়, িযিন সদাপ্রভুর বাক্য বলেতন, তঁার সামেন িনেজেক
নত করেলন না। ১৩ িসিদিকয় রাজা নবূখদি্নৎসর, িযিন ঈশ্বেরর
নােম তঁােক শপথ কিরেয়িছেলন, তঁার িবরুেদ্ধ িতিন িবেদ্রাহ
করেলন। িকন্তু িসিদিকয় একগঁুেয়িম কের এবং িনেজর হৃদয়
কিঠন কের ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িদেক িফরেলন না।
১৪ এছাড়া যাজকেদর সব েনতারা ও েলােকরা অন্যান্য জািতর
জঘন্য অভ্যাস মত চেল ভীষণ পাপ করল এবং সদাপ্রভু

িযরূশােলেম তঁার েয ঘরেক িনেজর উেদ্দেশ্য আলাদা
কেরিছেলন তা অশুিচ করল। ১৫ ইস্রােয়লীয়েদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু বার বার েলাক পািঠেয় তােদর সাবধান করেতন,
কারণ তঁার েলাকেদর ও তঁার বসবােসর জায়গার প্রিত তঁার
সহানুভুিত িছল। ১৬ িকন্তু ঈশ্বেরর পাঠােনা েলাকেদর তারা
উপহাস করত, তঁার কথা তুচ্ছ করত এবং তঁার ভাববাদীেদর
ঠাট্টা-িবদ্রূপ করত যতক্ষণ না সদাপ্রভুর েক্রাধ তঁার েলাকেদর
িবরুেদ্ধ েজেগ উঠল এবং যতক্ষণ না তােদর রক্ষা পাওয়ার আর
েকােনা পথ থাকেলা না। ১৭ তােদর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভু কলদীয়েদর
রাজােক িনেয় আসেলন। েসই রাজা উপাসনা-ঘের তােদর
যুবকেদর খড়গ িদেয় েমের েফলেলন এবং যুবক-যুবতী, বুেড়া
বা বয়স্ক কাউেকই দয়া েদখােলন না। ঈশ্বর তােদর সবাইেক েসই
রাজার হােত তুেল িদেলন। ১৮ িতিন ঈশ্বেরর ঘেরর েছাট-বড় সব
িজিনস ও ধন-েদৗলত এবং রাজা ও তঁার কমর্চারীেদর ধন-
েদৗলত বািবেল িনেয় েগেলন। ১৯ তঁার েলােকরা ঈশ্বেরর ঘর
পুিড়েয় িদল এবং িযরূশােলেমর েদয়াল েভেঙ্গ েফলল। তারা
েসখানকার সব বড় বড় বাড়ী পুিড়েয় িদল ও সমস্ত দামী িজিনস
নষ্ট কের েফলল। ২০ যারা মৃতু্যর হাত েথেক রক্ষা েপেয়িছল
তােদর িতিন বািবেল িনেয় েগেলন, আর পারস্য-রাজ্য ক্ষমতায়
না আসা পযর্ন্ত তারা নবূখদি্নৎসর ও তঁার বংশধরেদর দাস হেয়
থাকেলা। ২১ এই সময় ইস্রােয়ল েদশ তার িবশ্রাম-বছেরর িবশ্রাম
েভাগ করল। িযরিমেয়র মধ্য িদেয় বলা সদাপ্রভুর বােক্যর সত্তর
বছর পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত তােদর েদেশর সমস্ত জিম এমিন পেড়
েথেক িবশ্রাম েভাগ করল। ২২ িযরিমেয়র মধ্য িদেয় বলা
সদাপ্রভুর বাক্য পূণর্ হবার জন্য পারেস্যর রাজা েকারেসর
রাজেত্বর প্রথম বছের সদাপ্রভু েকারেসর হৃদেয় এমন ইচ্ছা
করেলন যার জন্য িতিন তঁার সমস্ত রােজ্য িলিখতভােব এই
েঘাষণা কের িতিন বলেলন, ২৩ “পারেস্যর রাজা েকারস এই
কথা বলেছন, স্বেগর্র ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃিথবীর সমস্ত রাজ্য
আমােক িদেয়েছন এবং িযহূদা েদেশর িযরূশােলেম তঁার জন্য
একটা ঘর ৈতরী করবার জন্য আমােক িনযুক্ত কেরেছন। তঁার
েলাকেদর মেধ্য, অথর্াৎ েতামােদর মেধ্য েয চায় েস েসখােন যাক
এবং তার ঈশ্বর সদাপ্রভু তার সেঙ্গ থাকুন।”
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িযহূদীেদর িনজ েদেশ িফের যাবার অনুমিত পত্র৷

পারেস্যর রাজা েকারেসর প্রথম বছের সদাপ্রভুর েয
কথা িযরিময় বেলিছেলন তা সম্পূণর্ করার জন্য

সদাপ্রভু পারেস্যর রাজা েকারেসর মনেক চঞ্চল করেলন, তাই
িতিন িনেজর রােজ্যর সব জায়াগায় েঘাষণার মাধ্যেম এবং
িলিখত িবজ্ঞাপেনর মাধ্যেম এই আেদশ িদেলন, ২ পারেস্যর
রাজা েকারস এই কথা বেলন, “স্বেগর্র ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃিথবীর
সব রাজ্য আমােক দান কেরেছন, আর িতিন িযহূদা েদেশর
িযরূশােলেম তঁার জন্য এই বািড় বানােনার ভার আমােক
িদেয়েছন৷ ৩ েতামােদর মেধ্য, তঁার সমস্ত প্রজার মেধ্য, েয েকউ
েহাক, তার ঈশ্বর তার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন; েস িযহূদা েদেশর
িযরূশােলেম যাক, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িযরূশােলেমর
বািড় ৈতরী করুক; িতিনই ঈশ্বর৷ ৪ আর েয েকােনা জায়গায় েয
েকউ অবিশষ্ট আেছ, বাস করেছ, েসখােনর েলােকরা ঈশ্বেরর
িযরূশােলেমর বািড়র জন্য িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া উপহার
ছাড়াও রূপা, েসানা, অনান্য িজিনস ও পশু িদেয় তার সাহায্য
করুক৷” ৫ তখন িযহূদার ও িবন্যামীন বংেশর পূবর্পুরুষেদর
প্রধােনরা এবং যাজেকরা ও েলবীেয়রা, আর সদাপ্রভুর বািড়
ৈতরী করেত িযরূশােলেম যাওয়ার জন্য েয েলাকেদর মেন ঈশ্বর
প্রবল ইচ্ছা িদেলন, তঁারা সবাই উঠল৷ ৬ আর তােদর চারিদেকর
সব েলাক িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া উপহার ছাড়াও রূপার পাত্র,
েসানা, অনান্য িজিনস এবং পশু ও দামী িজিনস তােদরেক িদেয়
তােদর হাত সবল করেলা৷ ৭ আর নবূখদিনত্সর সদাপ্রভুর
বািড়র েয সব পাত্র িযরূশােলম েথেক এেন িনেজর েদবতার ঘের
েরেখিছেলন, েকারস রাজা েসই সব েবর কের িদেলন৷
৮ পারেস্যর রাজা েকারস েসগুিল েকাষাধ্যক্ষ িমত্রদােতর মাধ্যেম
েবর কের এেন, গণনা কের িযহূদার শাসনকতর্ া েশশবসেরর
কােছ তা গুেন সমপর্ণ করেলন৷ ৯ েসই সব িজিনেসর সংখ্যা;
িত্রশিট েসানার থালা, হাজারিট রূপার থালা, ঊনিত্রশিট ছুির,
১০ িত্রশিট েসানার বািট, চারেশা দশিট িদ্বতীয় েশ্রণীর বািট এবং
এক হাজার অন্যান্য পাত্র; ১১ েমাট পঁাচ হাজার চারেশা েসানার
ও রূপার পাত্র৷ বন্দীেদরেক বািবল েথেক িযরূশােলেম আনার
সমেয় েশশবসর এই সব িজিনস আনেলন৷

িফের আসা িযহূদীেদর প্রথম তািলকা৷

যােদর বন্দী কের রাখা হেয়িছল, বািবেলর রাজা
নবূখদিনত্সর তােদরেক বািবেল বন্দী কের িনেয়

িগেয়িছেলন, তােদর মেধ্য প্রেদেশর এই েলােকরা বন্দীদশা েথেক
যাত্রা কের িযরূশােলেম ও িযহূদােত িনেজেদর নগের িফের এল;

২ এরা সরুব্বািবল, েযশূয়, নিহিময়, সরায়, িরেয়লার, মদর্খয়,
িবলশন, িমস্পর, িবগবয়, রহূম ও বানা এনােদর সেঙ্গ িফের
এল৷ েসই ইস্রােয়ল েলােকেদর পুরুেষর সংখ্যা; ৩ পেরােশর
বংশধরেদর সংখ্যা দইু হাজার একেশা বাহাত্তর জন৷
৪ শফিটেয়র বংশধরেদর সংখ্যা িতনেশা বাহাত্তর জন৷
৫ আরেহর সন্তান সাতেশা পঁচাত্তর জন৷ ৬ বংশধরেদর সংখ্যা
েযশূয় ও েযায়ােবর বংশধরেদর মেধ্য পহৎ-েমায়ােবর বংশধর
দইু হাজার আটেশা বােরা জন৷ ৭ বংশধরেদর সংখ্যা এলেমর
বংশধর এক হাজার দেুশা চুয়ান্ন জন৷ ৮ বংশধরেদর সংখ্যা সতূ্তর
বংশধর নেশা পঁয়তািল্লশ জন৷ ৯ সেক্কেয়র বংশধর সাতেশা ষাট
জন৷ ১০ বািনর বংশধর ছয়েশা িবয়ািল্লশ জন৷ ১১ েববেয়র
বংশধর ছয়েশা েতইশ জন৷ ১২ অসগেদর বংশধর এক হাজার
দেুশা বাইশ জন৷ ১৩ অেদানীকােমর বংশধর ছয়েশা েছষিট্ট জন৷
১৪ িবগবেয়র বংশধর দইু হাজার ছাপ্পান্ন জন৷ ১৫ আদীেনর
বংশধর চারেশা চুয়ান্ন জন৷ ১৬ িযিহিষ্কেয়র বংেশর আেটেরর
বংশধর আটানব্বই জন৷ ১৭ েবৎসেয়র বংশধর িতনেশা েতইশ
জন৷ ১৮ েযারােহর বংশধর একেশা বােরা জন৷ ১৯ হশুেমর
বংশধর দেুশা েতইশ জন৷ ২০ িগব্বেরর বংশধর পঁচানব্বই জন৷
২১ ৈবৎেলহেমর বংশধর একেশা েতইশ জন৷ ২২ নেটাফার েলাক
ছাপ্পান্ন জন৷ ২৩ অনােথােতর েলাক একেশা আঠাশ জন৷
২৪ অসমাবেতর বংশধর েবয়ািল্লশ জন৷ ২৫ িকিরয়ৎ-আরীম,
কফীরা ও েবেরােতর বংশধর সাতেশা েততািল্লশ জন৷ ২৬ রামার
ও েগবার বংশধর ছয়েশা একুশ জন৷ ২৭ িমকমেসর েলাক
একেশা বাইশ জন৷ ২৮ ৈবেথেলর ও অেয়র েলাক দেুশা েতইশ
জন৷ ২৯ নেবার বংশধর বাহান্ন জন৷ ৩০ মগবীেশর বংশধর
একেশা ছাপ্পান্ন জন৷ ৩১ অন্য এলেমর বংশধর এক হাজার দেুশা
চুয়ান্ন জন৷ ৩২ হারীেমর বংশধর িতনেশা কুিড় জন৷ ৩৩ েলাদ,
হাদীদ ও ওেনার বংশধর সাতেশা পঁিচশ জন৷ ৩৪ িযিরেহার
বংশধর িতনেশা পঁয়তািল্লশ জন৷ ৩৫ সনায়ার বংশধর িতন
হাজার ছয়েশা িত্রশ জন৷ ৩৬ যাজেকরা; েযশূয় বংেশর মেধ্য
িযদিয়েয়র বংশধর নয়েশা েতয়াত্তর জন৷ ৩৭ ইেম্মেরর বংশধর
এক হাজার বাহান্ন জন৷ ৩৮ পশহূেরর বংশধর এক হাজার দেুশা
সাতচিল্লশ জন৷ ৩৯ হারীেমর বংশধর এক হাজার সেতর জন৷
৪০ েলবীেয়রা; েহাদিবেয়র বংশধরেদর মেধ্য েযশূয় ও
কদমীেয়েলর বংশধর চুয়াত্তর জন৷ ৪১ গায়েকরা; আসেফর
বংশধর একেশা আঠাশ জন৷ ৪২ দােরায়ানেদর বংশধররা;
শল্লুেমর বংশধর, আেটেরর বংশধর, টলেমােনর বংশধর,
অকু্কেবর বংশধর, হটীটার বংশধর, েশাবেয়র বংশধর েমাট
একেশা ঊনচিল্লশ জন৷ ৪৩ নথীনীেয়রা (মিন্দেরর কমর্চারীরা);
সীেহর বংশধর, হসূফার বংশধর, টব্বােয়ােতর বংশধর,
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৪৪ েকেরােসর বংশধর, সীেয়র বংশধর, পােদােনর বংশধর,
৪৫ লবানার বংশধর, হগােবর বংশধর, অকু্কেবর বংশধর,
৪৬ হাগেবর বংশধর, শময়েলর বংশধর, হানেনর সন্তান,
৪৭ িগেদ্দেলর বংশধর, গহেরর বংশধর, রায়ার বংশধর,
৪৮ রৎসীেনর বংশধর, নেকােদর বংশধর, গসেমর বংশধর,
৪৯ উেষর বংশধর, পােসেহর বংশধর, েবষেয়র বংশধর,
৫০ অস্নার বংশধর, িময়ূনীেমর বংশধর, নফূষীেমর বংশধর;
৫১ বকবূেকর বংশধর, হকূফার বংশধর, হহূর্ েরর বংশধর,
৫২ বসলূেতর বংশধর, মহীদার বংশধর, হশর্ার বংশধর,
৫৩ বেকর্ ােসর বংশধর, সীষরার বংশধর, েতমেহর বংশধর,
৫৪ নৎসীেহর বংশধর, হটীফার বংশধররা৷ ৫৫ শেলামেনর
দাসেদর বংশধররা; েসাটেয়র বংশধর, হসেসােফরেতর বংশধর,
পরূদার বংশধর; ৫৬ যালার বংশধর, দেকর্ ােনর বংশধর,
িগেদ্দেলর বংশধর, ৫৭ শফিটেয়র বংশধর, হটীেলর বংশধর,
েপােখরৎ-হৎসবায়ীেমর বংশধর, আমীর বংশধররা৷
৫৮ নথীনীেয়রা (যারা মিন্দেরর কাজ করত) ও শেলামেনর
দাসেদর বংশধররা েমাট িতনেশা িবরানব্বই জন৷ ৫৯ আর েতল-
েমলহ, েতল-হশর্া, করূব, অদ্দন ও ইেম্মর, এক সব জায়গা
েথেক িনেচ েলখা েলােকরা এল, িকন্তু তারা ইস্রােয়লীয় িক না, এ
িবষেয় তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর িকংবা বংেশর প্রমাণ িদেত
পারল না; ৬০ দলােয়র বংশধর, েটািবেয়র বংশধর, নেকােদর
বংশধর ছয়েশা বাহান্ন জন৷ ৬১ আর যাজক বংশধরেদর মেধ্য
হবােয়র বংশধর, হেক্কােসর বংশধর ও বিসর্ল্লেয়র বংশধেররা;
এই বিসর্ল্লয় িগিলয়দীয় বিসর্ল্লেয়র একিট েমেয়েক িবেয় কের
তােদর নােম পিরিচত হেয়িছল৷ ৬২ বংশাবিলেত নিথভুক্ত
েলােকেদর মেধ্য এরা িনেজেদর বংশতািলকা খুঁেজ েপল না, তাই
তারা অশুিচ বেল যাজকত্ব পদ হারােলা৷ ৬৩ আর শাসনকতর্ া
তােদরেক বলেলন, “েয পযর্ন্ত ঊরীম ও তুম্মীেমর অিধকারী
একজন যাজক ৈতরী না হয়, ততিদন েতামরা অিত পিবত্র
িজিনস খােব না৷” ৬৪ জেড়া হওয়া সমস্ত সমাজ েমাট িবয়ািল্লশ
হাজার িতনেশা ষাট জন িছল৷ ৬৫ তাছাড়াও তােদর সাত হাজার
িতনেশা সঁাইিত্রশ জন দাসদাসী িছল, আর তােদর মিন্দের দেুশা
জন গায়ক ও গািয়কা িছল৷ ৬৬ তােদর সাতেশা ছিত্রশিট েঘাড়া,
দেুশা পঁয়তািল্লশিট েঘাড়ার রথ, ৬৭ চারেশা পঁয়িত্রশিট উট ও ছয়
হাজার সাতেশা কুিড়িট গাধা িছল৷ ৬৮ পের পুবর্পুরুষেদর বংেশর
প্রধানেদর মেধ্য কতগুিল েলাক সদাপ্রভুর িযরূশােলেমর বািড়র
কােছ আসেল ঈশ্বেরর েসই বািড় িনেজর জায়গায় স্থাপন করার
জন্য সম্পূণর্ ইচ্ছায় দান করল৷ ৬৯ তারা িনেজেদর শিক্ত
অনুসাের ঐ কােজর ভান্ডাের একষিট্ট হাজার অদেকর্ ান েসানা ও
পঁাচ হাজার মািন রূপা ও যাজকেদর জন্য একেশািট েপাশাক
িদল৷ ৭০ পের যাজেকরা, েলবীেয়রা ও অন্যান্য েলােকরা এবং
গায়েকরা, দােরায়ানরা ও নথীনীেয়রা িনেজেদর নগের এবং
সমস্ত ইস্রােয়ল িনেজেদর নগের বাস করল৷

যজ্ঞেবিদ স্থাপন৷ মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু৷

পের সপ্তম মাস উপিস্থত হল, আর ইস্রােয়েলর
েলােকরা ওই সব নগের িছল; তখন েলােকরা একজন

ব্যিক্তর মত িযরূশােলেম জেড়া হল৷ ২ আর েযাষাদেকর েছেল

েযশূয় ও তঁার যাজক ভাইেয়রা এবং শল্টীেয়েলর েছেল
সরুব্বািবল ও তঁার ভাইেয়রা উেঠ ঈশ্বেরর েলাক েমািশর
ব্যবস্থােত িলিখত িবিধ অনুসাের েহামীয় বিল উত্সগর্ করার জন্য
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর যজ্ঞেবিদ ৈতরী করেলন৷ ৩ তঁারা যজ্ঞেবিদ
িনেজর জায়গায় স্থাপন করেলন, কারণ েসই সব েদেশর
েলাকেক তঁারা ভয় েপেলন আর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য তার উপের
েহামবিল অথর্াৎ সকােল ও সন্ধ্যােবলায় েহামবিল িদেলন৷ ৪ আর
তঁারা িলিখত িবিধ অনুসাের কুটীর উত্সব পালন করেলন এবং
প্রেত্যক িদেনর উপযুক্ত সংখ্যা অনুসাের িবিধমেত প্রিত িদন
েহামাথর্ক বিল উত্সগর্ করেলন৷ ৫ তারপর েথেক তঁারা িনয়িমত
েহাম, অমাবস্যায় এবং সদাপ্রভুর সমস্ত পিবত্র পেবর্র উপহার
এবং যারা ইচ্ছা কের সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া
উপহার আনেতা, তােদর সবার উপহার উত্সগর্ করেত লাগেলন৷
৬ সপ্তম মােসর প্রথম িদেন তঁারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহাম করেত
আরম্ভ করেলন, িকন্তু তখনও সদাপ্রভুর বািড়র ভীত ৈতরী
হয়িন৷ ৭ আর পারেস্যর রাজা েকারস তঁােদরেক েয অনুমিত
িদেয়িছেলন, েসই অনুযায়ী তঁারা রাজিমস্ত্রী ও ছুেতারেদরেক
রূপা িদেলন এবং িলবােনান েথেক যােফার সমুদ্র তীের এরস
কাঠ আনবার জন্য সীেদানীয় ও েসারীয়েদরেক খাদ্য, পানীয়
দ্রব্য ও েতল িদেলন৷ ৮ আর িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড়র
জায়গায় আসার পর িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােস শল্টীেয়েলর
েছেল সরুব্বািবল ও েযাষাদেকর েছেল েযশূয় এবং তঁােদর
অবিশষ্ট ভাইেয়রা, অথর্াৎ যাজেকরা ও েলবীেয়রা এবং বন্দীদশা
েথেক িযরূশােলেম আসা সমস্ত েলাক কাজ শুরু করেলন এবং
সদাপ্রভুর বািড়র কােজর েদখােশানা করার জন্য কুিড় বছর ও
তার েথেক েবিশ বয়েসর েলবীয়েদরেক িনযুক্ত করেলন৷ ৯ তখন
েযশূয়, তঁার েছেলরা ও ভাইেয়রা, িযহূদার সন্তান কদমীেয়ল ও
তঁার েছেলরা ঈশ্বেরর বািড়র কমর্চারীেদর কােজর েদখােশানার
জন্য জেড়া হেয় দঁাড়ােলন; েলবীয় েহনাদেনর সন্তানরা ও তােদর
েছেল ও ভাইেয়রা েসই রকম করেলা৷ ১০ আর রাজিমিস্ত্ররা যখন
সদাপ্রভুর মিন্দেরর ভীত স্থাপন করেলা, তখন ইস্রােয়েলর রাজা
দায়ূেদর আেদশ অনুসাের সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য
িনেজেদর েপাশাক পরা যাজেকরা তূরী িনেয় ও আসেফর সন্তান
েলবীেয়রা করতাল িনেয় দঁািড়েয় থাকেলা৷ ১১ তারা সদাপ্রভুর
প্রশংসা ও স্তব কের পালা অনুসাের এই গান করেলা; “িতিন
মঙ্গলময়, ইস্রােয়েলর প্রিত তঁার দয়া অনন্তকালস্থায়ী৷” আর
সদাপ্রভুর বািড়র ভীত স্থাপেনর সমেয় সদাপ্রভুর প্রশংসা করেত
করেত সমস্ত েলাক খুব েজাের জয়ধ্বিন করল৷ ১২ িকন্তু
যাজকেদর, েলবীযেদর ও বাবার বংেশর প্রধানেদর মেধ্য অেনক
েলাক, অথর্াৎ েয বয়স্করা আেগকার বািড় েদেখিছেলন, তঁােদর
েচােখর সামেন যখন এই বািড়র ভীত স্থাপন হল, তঁারা িচত্কার
কের কঁাদেত লাগেলন, আবার অেনেক আনেন্দ িচত্কার কের
জয়ধ্বিন করল৷ ১৩ তখন েলােকরা আনেন্দর জন্য জয়ধ্বিনর
শব্দ ও জনতার কান্নার শেব্দর মেধ্য পাথর্ক্য করেত পারল না,
েযেহতু েলােকরা খুব েজাের জয়ধ্বিন করল এবং তার শব্দ দরূ
পযর্ন্ত েশানা েগল৷
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শমরীয়েদর মাধ্যেম মিন্দর ৈতরীর কােজ বাধা৷

পের িযহূদার ও িবন্যামীেনর শত্রুরা শুনেলা েয,
বন্দীদশা েথেক আসা েলােকরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর

সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য মিন্দর ৈতরী করেছ৷ ২ তখন তারা
সরুব্বািবেলর ও পূবর্পুরুষেদর প্রধানেদর কােছ এেস তঁােদরেক
বলল, “েতামােদর সেঙ্গ আমরাও গঁািথ, কারণ েতামােদর মত
আমরাও েতামােদর ঈশ্বেরর েখঁাজ কির; আর েয অশূেরর রাজা
এসর-হেদ্দান আমােদরেক এখােন এেনিছেলন, তঁার সময় েথেক
আমরা তঁারই উেদ্দেশ্য যজ্ঞ কের আসিছ৷” ৩ িকন্তু সরুব্বািবল,
েযশূয় ও ইস্রােয়েলর অন্য সবার পূবর্পুরুষেদর প্রধানরা
তােদরেক বলেলন, “আমােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য বািড় ৈতরীর
িবষেয় আমােদর সেঙ্গ েতামােদর সম্পকর্  েনই; িকন্তু েকারস
রাজা, পারেস্যর রাজা আমােদরেক যা আেদশ কেরেছন, েসই
অনুসাের শুধুমাত্র আমরাই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
ৈতরী করেবা৷” ৪ তখন েদেশর েলােকরা িযহূদার েলােকেদর হাত
দবুর্ল করেত ও ৈতরীর কােজ তােদরেক ভয় েদখােত লাগেলা
৫ এবং তােদর ইচ্ছা ব্যথর্ করার জন্য পারেস্যর রাজা েকারেসর
সময় কােল ও পারেস্যর রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর ভার
পাওয়া পযর্ন্ত, টাকা িদেয় তােদর িবরুেদ্ধ পরামশর্দাতােদর
িনযুক্ত করত৷

পারেস্যর রাজার কােছ প্রাথর্না৷

৬ অহেশ্বরেশর রাজেত্বর সময়, তঁার রাজত্ব শুরুর সমেয়,
েলােকরা িযহূদা ও িযরূশােলেম বসবাসকারীেদর িবরুেদ্ধ এক
অিভেযােগর িচিঠ িলখল৷ ৭ আর অতর্ ক্ষেস্তর সমেয় িবশ্লম,
িমত্রদাৎ, টােবল ও তার অন্য সঙ্গীরা পারেস্যর অতর্ ক্ষস্ত রাজার
কােছ একিট িচিঠ িলখল, তা অরামীয় অক্ষের িলিপবদ্ধ ও
অরামীয় ভাষা েথেক অনুবাদ করা হেয়িছল৷ ৮ রহূম মন্ত্রী ও
িশমশয় েলখক িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ অতর্ ক্ষস্ত রাজার কােছ
এইভােব িচিঠ িলখল; ৯ “রহূম মন্ত্রী ও িশমশয় েলখক ও তােদর
সঙ্গী অন্য সবাই, অথর্াৎ দীনীয়, অফসর্ত্খীয় টপর্লীয়, অফসর্ীয়,
অকর্ বীয়, বািবলীয়, শূশনখীয়, েদহ্বীয় ও এলমীয় েলােকরা
১০ এবং মহান ও অিভজাত অস্নপ্পেরর মাধ্যেম িনেয় আসা ও
শমিরয়ার নগের এবং ফরাৎ নদীর পােরর অন্য সব েদেশ
স্থািপত অন্য সব জািত ইত্যািদ৷” ১১ তারা অতর্ ক্ষস্ত রাজার
কােছ েসই েয িচিঠ পাঠােলা, তার অনুিলিপ এই; “ফরাৎ নদীর
পােরর আপনার দােসরা ইত্যািদ৷ ১২ মহারােজর কােছ এই
প্রাথর্না; িযহূদীরা আপনার কােছ েথেক আমােদর এখােন
িযরূশােলেম এেসেছ; তারা েস িবেদ্রাহী মন্দ নগর ৈতরী করেছ,
প্রাচীর েশষ কেরেছ, ভীত েমরামত কেরেছ৷ ১৩ অতএব
মহারােজর কােছ এই প্রাথর্না, যিদ এই নগর ৈতরী ও প্রাচীর
স্থাপন হয়, তেব ঐ েলােকরা কর, রাজস্ব ও মাশুল আর েদেব
না, এর ফেল রাজেকােষর ক্ষিত হেব৷ ১৪ আমরা রাজবািড়র নুন
েখেয় থািক, অতএব মহারােজর অপমান েদখা আমােদর উিচত
নয়, তাই েলাক পািঠেয় মহারাজেক জানালাম৷ ১৫ আপনার
পূবর্পুরুষেদর ইিতহাস বইেয় খুঁেজ েদখা েহাক; েসই ইিতহাস বই

েদেখ জানেত পারেবন, এই নগর িবেদ্রাহী নগর এবং রাজােদর
ও েদেশর সবার জন্য ক্ষিতকর, আর এই নগের অেনকিদন
েথেক রাজিবেদ্রাহ হিচ্ছল, তাই এই নগর িবনষ্ট হয়৷ ১৬ আমরা
মহারাজেক জানালাম, যিদ এই নগর ৈতরী ও এর প্রাচীর স্থাপন
হয়, তেব এর মাধ্যেম নদীর এ পাের আপনার িকছু অিধকার
থাকেব না৷” ১৭ রাজা রহূম মন্ত্রীেক, িশমশয় েলখকেক ও
শমিরয়ার অিধবাসী তােদর অন্য সঙ্গীেদরেক এবং নদীর পােরর
অন্য েলাকেদরেক উত্তের িলখেলন, “মঙ্গল েহাক, ইত্যািদ৷
১৮ েতামরা আমােদর কােছ েয িচিঠ পািঠেয়ছ, তা আমার সামেন
স্পষ্ট ভােব পড়া হেয়েছ৷ ১৯ আমার আেদেশ েখঁাজ কের জানা
েগল, পূবর্কাল েথেক েসই নগর রাজেদ্রাহ করিছল এবং েসখােন
িবেদ্রাহ ও িবেক্ষাভ হত৷ ২০ আর িযরূশােলেম পরাক্রমী
রাজারাও িছেলন, তঁারা নদীর পাের সবার উপের রাজত্ব
করেতন এবং তঁােদরেক কর, রাজস্ব ও মাশুল েদওয়া হত৷
২১ েসই েলাকেদরেক থামেত এবং যতিদন না আিম েকান
আেদশ িদই, ততিদন ঐ নগর ৈতরী না করেত আেদশ কর৷
২২ সাবধান, এই কােজ েতামরা নরম হেয়া না; রাজেকােষর
ক্ষিতকর েলাকসান েকন হেব?” ২৩ পের রহূেমর, িশমশয়
েলখেকর ও তােদর সঙ্গী েলােকেদর কােছ অতর্ ক্ষস্ত রাজার িচিঠ
পড়ার পেরই তারা খুব তাড়াতািড় িযরূশােলেম িযহূদীেদর কােছ
িগেয় হাত ও বলপ্রেয়াগ কের তােদর ঐ কাজ থািমেয় িদল৷
২৪ তখন িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড়র কাজ েথেম েগল,
পারেস্যর রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছর পযর্ন্ত তা
েথেম থাকেলা৷

মিন্দর ৈতরীর কাজ েশষ হল৷

পের হগয় ভাববাদী ও ইেদ্দােরর েছেল সখিরয়, এই
দজুন ভাববাদী িযহূদা ও িযরূশােলেমর িযহূদীেদর

কােছ ভাববাণী প্রচার করেত লাগেলা; ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম
তােদর কােছ ভাববাণী প্রচার করেত লাগেলা৷ ২ তখন
শল্টীেয়েলর েছেল সরুব্বািবল ও েযাষাদেকর েছেল েযশূয় উেঠ
িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড় ৈতরী করেত শুরু করেলন, আর
ঈশ্বেরর ভাববাদীরা তঁােদর সেঙ্গ েথেক তঁােদরেক সাহায্য
করেতন৷ ৩ তখন নদীর পােরর েদেশর শাসনকতর্ া তত্তনয়,
শথরেবাষণয় এবং তঁােদর সঙ্গীরা তঁােদর কােছ এেস বলেলন,
“এই বািড় ৈতরীেত ও েদওয়াল ৈতরী করেত েতামােদরেক েক
আেদশ িদেয়েছ?” ৪ তারা আরও প্রশ্ন করেলা, েসই গঁাথিনকারী
েলাকেদর নাম িক? ৫ িকন্তু িযহূদীেদর প্রাচীনেদর প্রিত তঁােদর
ঈশ্বেরর দিৃষ্ট িছল, আর যতিদন দািরয়াবেসর কােছ অনুেরাধ
করা না যায় এবং এই কােজর িবষেয় পুনরায় িচিঠ না আেস,
ততিদন ওঁরা তঁােদর থামােলন না৷ ৬ নদীর পােরর েদেশর
শাসনকতর্ া তত্তনয়, শথরেবাষণয় এবং তঁােদর সঙ্গী
অফসর্খীেয়রা দািরয়াবস রাজার কােছ েয িচিঠ পাঠােলন, তার
অনুিলিপ এই৷ ৭ তঁারা এই সব কথা বেল একিট িচিঠ পাঠােলন,
“মহারাজ দািরয়াবেসর সব িকছু ভাল েহাক৷ ৮ মহারােজর কােছ
আমােদর এই অনুেরাধ, আমরা িযহূদা প্রেদেশ মহান ঈশ্বেরর
বািড়েত িগেয়িছলাম, তা অেনক বড় পাথর িদেয় ৈতরী এবং তার
েদওয়ােল কারুকাযর্ কাঠ বসােনা হেচ্ছ; আর এই কাজ যত্ন
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সহকাের চলেছ ও তারা ভােলা ভােব তা করেছ৷ ৯ আমরা েসই
প্রাচীনেদর িজজ্ঞাসা করলাম, তােদরেক এই কথা বললাম, ‘এই
বািড় ৈতরী ও েদওয়াল গঁাথেত েতামােদরেক েক আেদশ
িদেয়েছ?’ ১০ আর আমরা আপনােক জানােনার জন্য তােদর
প্রধানেদর নাম িলেখ েনবার জন্য তােদর নামও িজজ্ঞাসা
করলাম৷ ১১ তারা আমােদরেক এই উত্তর িদল, ‘িযিন স্বেগর্র ও
পৃিথবীর ঈশ্বর, আমরা তঁারই দাস; আর এই েয বািড় ৈতরী
করিছ, এটা অেনক বছর আেগ ৈতরী হেয়িছল, ইস্রােয়েলর
একজন মহান রাজা তা ৈতরী ও সমাপ্ত কেরিছেলন৷ ১২ পের
আমােদর পূবর্পুরুেষরা স্বেগর্র ঈশ্বরেক অসন্তুষ্ট করায় িতিন
তােদরেক বািবেলর রাজা কলদীয় নবূখদিনত্সেরর হােত
সমপর্ণ কেরন; িতিন এই বািড় ধ্বংস কেরন এবং েলাকেদরেক
বািবেল িনেয় যান৷ ১৩ িকন্তু বািবেলর রাজা েকারেসর প্রথম
বছের েকারস রাজা ঈশ্বেরর এই বািড় ৈতরী করেত আেদশ
িদেলন৷ ১৪ আর নবূখদিনত্সর ঈশ্বেরর বািড়র েয সব েসানার ও
রূপার পাত্র িযরূশােলেমর মিন্দর েথেক িনেয় িগেয় বািবেলর
মিন্দের েরেখিছেলন, েসই সব পাত্র েকারস রাজা বািবেলর
মিন্দর েথেক েবর কের তঁার িনযুক্ত েশশবসর নােম শাসনকতর্ ার
হােত সমপর্ণ করেলন’ ১৫ এবং তঁােক বলেলন, ‘তুিম এই সব
পাত্র িযরূশােলেমর মিন্দের িনেয় িগেয় েসখােন রােখা এবং
ঈশ্বেরর বািড় িনেজর জায়গায় ৈতরী েহাক৷’ ১৬ তারপর েসই
েশশবসর এেস িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড়র ভীত স্থাপন
করেলন; তখন েথেক এখন পযর্ন্ত এর গঁাথিন হেচ্ছ, িকন্তু েশষ
হয়িন৷ ১৭ অতএব এখন যিদ মহারােজর ভােলা মেন হয়, তেব
েকারস রাজা িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড় ৈতরী করার আেদশ
িদেয়িছেলন িকনা, তা মহারােজর ঐ বািবেলর রাজস্য নিথপত্র
েখঁাজ করা েহাক; পের মহারাজ এ িবষেয় আমােদর কােছ
আপনার ইচ্ছা বেল পাঠােবন৷”

তখন দািরয়াবস রাজা আেদশ করেল বািবেলর
নিথপত্র রাখার জায়গায় েখঁাজ কের েদখল৷ ২ পের

মাদীয় প্রেদেশর অকমখা নাম রাজপুরীেত একিট বই (স্ক্রল বা
গুটােনা বই) পাওয়া েগল; তার মেধ্য স্মরণীয় িহসােব এই কথা
েলখা িছল, ৩ “েকারস রাজার প্রথম বছের েকারস রাজা
িযরূশােলেম ঈশ্বেরর বািড়র িবষেয় এই আেদশ করেলন, েসই
বািড় যজ্ঞ-স্থান বেল ৈতরী েহাক ও তার ভীত মজবুত ভােব
স্থাপন করা েহাক; তা ষাট হাত লম্বা ও ষাট হাত চওড়া হেব৷
৪ েসিট িতনিট সাির কের বড় পাথের ও একিট সাির কের নূতন
কিড়কােঠ গঁাথা েহাক এবং রাজবািড় েথেক তার খরচ েদওয়া
েহাক৷ ৫ আর ঈশ্বেরর বািড়র েয সব েসানা ও রূপার পাত্র
নবূখদিনত্সর িযরূশােলেমর মিন্দর েথেক িনেয় বািবেল
েরেখিছেলন, েস সব িফিরেয় েদওয়া যাক এবং প্রেত্যক পাত্র
িযরূশােলেমর মিন্দের িনেজর জায়গায় রাখা েহাক, তা ঈশ্বেরর
গৃেহ রাখেত হেব৷ ৬ অতএব নদীর পােরর েদেশর শাসনকতর্ া
তত্তনয়, শথর-েবাষণয় ও নদীর পােরর েতামােদর সঙ্গী
অফসর্খীেয়রা, েতামরা এখন েসখান েথেক দেূর থাক৷ ৭ ঈশ্বেরর
েসই বািড়র কাজ হেত দাও; িযহূদীেদর শাসনকতর্ া ও িযহূদীেদর
প্রাচীেনরা ঈশ্বেরর েসই বািড় তার জায়গায় ৈতরী করুক৷ ৮ আর
ঈশ্বেরর েসই বািড়র গঁাথিনর জন্য েতামরা িযহূদী প্রাচীনেদর

িকভােব সাহায্য করেব, আিম েসই িবষেয় আেদশ িদিচ্ছ; তােদর
েযন বাধা না হয়, তাই রাজার সম্পিত্ত, অথর্াৎ নদীর পােরর
রাজকর েথেক যত্ন কের েসই েলাকেদরেক প্রেয়াজন অনুযায়ী
টাকা েদওয়া েহাক৷ ৯ আর তােদর প্রেয়াজনীয় িজিনস পত্র
অথর্াৎ স্বেগর্র ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য েহােমর জন্য যুবক ষঁাড়, েভড়া ও
েভড়ার বাচ্চা এবং গম, লবণ, আঙ্গরু রস ও েতল িযরূশােলেম
যাজকেদর প্রেয়াজন অনুসাের িবনা বাধায় প্রেত্যক িদন
তােদরেক েদওয়া েহাক, ১০ েযন তারা স্বেগর্র ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য
সুন্দর উপহার উত্সগর্ কের এবং রাজার ও তঁার েছেলেদর
জীবেনর জন্য প্রাথর্না কের৷ ১১ আিম আরও আেদশ িদলাম, েয
েকউ এই কথা অমান্য করেব, তার বািড় েথেক একিট কিড়কাঠ
েবর কের এেন েসই কােঠ তােক তুেল টাঙ্গােত হেব এবং েসই
েদােষর জন্য তার বািড় সােরর িঢিব করা হেব৷ ১২ আর েয েকান
রাজা িকংবা প্রজা আেদেশর অমান্য কের েসই িযরূশােলেম
ঈশ্বেরর গৃহ িবনাশ করেত হাত লাগােব, ঈশ্বর িযিন েসই
জায়গায় িনেজর নাম স্থাপন কেরেছন, িতিন তােক িবনষ্ট
করেবন৷ আিম দািরয়াবস আেদশ করলাম এটা যেত্নর সেঙ্গ
সমাপ্ত করা েহাক৷” ১৩ তখন নদীর পােরর েদেশর শাসনকতর্ া
তত্তনয়, শথর-েবাষণয় ও তােদর সঙ্গীরা যেত্নর সেঙ্গ দািরয়াবস
রাজার পাঠােনা আেদশ অনুসাের কাজ করেলন৷ ১৪ আর
িযহূদীেদর প্রাচীেনরা গঁাথিন কের হগয় ভাববাদীর ও ইেদ্দার
েছেল সখিরেয়র ভাববাণীর মাধ্যেম সফল হেলন এবং তঁারা
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের ও পারেস্যর রাজা
েকারেসর, দািরয়াবেসর ও অতর্ ক্ষেস্তর আেদশ অনুসাের গঁাথিন
কের কাজ েশষ করেলন৷ ১৫ দািরয়াবস রাজার রাজেত্বর ষষ্ঠ
বছের অদর মােসর তৃতীয় িদেন বািড়র কাজ েশষ হল৷ ১৬ পের
ইস্রােয়ল সন্তানরা, যাজেকরা, েলবীেয়রা ও বন্দীদশা েথেক
িফের আসা েলােকেদর বািক েলােকরা আনেন্দ ঈশ্বেরর েসই
বািড় প্রিতষ্ঠা করল৷ ১৭ আর ঈশ্বেরর েসই বািড় প্রিতষ্ঠার সমেয়
একেশা ষঁাড়, দেুশা েভড়া, চারেশা েভড়ার বাচ্চা এবং সমস্ত
ইস্রােয়েলর জন্য পাপাথর্ক বিল িহসােব ইস্রােয়েলর বংেশর
সংখ্যা অনুসাের বােরািট ছাগল উত্সগর্ করল৷ ১৮ আর
িযরূশােলেম ঈশ্বেরর েসবা কােজর জন্য যাজকেদরেক তােদর
িবভাগ অনুসাের ও েলবীয়েদরেক তােদর পালা অনুসাের িনযুক্ত
করা হল; েযমন েমািশর বইেয় েলখা আেছ৷ ১৯ পের প্রথম
মােসর েচৗদ্দ িদেন বন্দীদশা েথেক িফের আসা েলােকরা
িনস্তারপবর্ পালন করল৷ ২০ কারণ যাজেকরা ও েলবীেয়রা
িনেজেদরেক শুিচ কেরিছল; তারা সকেলই শুিচ হেয়িছল এবং
বন্দীদশা েথেক িফের আসা সমস্ত েলােকর জন্য, তােদর যাজক
ভাইেয়েদর ও িনেজেদর জন্য িনস্তারপেবর্র বিলগুিল হত্যা করল৷
২১ আর বন্দীদশা েথেক িফের আসা ইস্রােয়েলর সন্তানরা এবং
যত েলাক ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েখঁােজ তােদর পক্ষ হেয়
েদেশর েলাকজন জািতর অশুিচতা েথেক িনেজেদরেক আলাদা
কেরিছল, ২২ সবাই েসটা েখেলা এবং সাত িদন পযর্ন্ত আনেন্দ
তাড়ীশূন্য রুিটর উত্সব পালন করল, েযেহতু সদাপ্রভু তােদরেক
আনিন্দত কেরিছেলন, আর ঈশ্বেরর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর,
বািড়র কােজ তােদর হাত মজবুত করার জন্য অশূেরর রাজার
হৃদয় তােদর িদেক িফিরেয়িছেলন৷
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িযরূশােলেম ইষ্রার যাত্রা৷

েসইসব ঘটনার পের পারেস্যর রাজা অতর্ ক্ষেস্তর
রাজেত্বর সময় সরােয়র েছেল ইষ্রা বািবল েথেক যাত্রা

করেলন৷ ওই সরায় অসিরেয়র সন্তান, অসিরয় িহিল্কেয়র সন্তান,
২ িহিল্কয় শল্লুেমর সন্তান, শল্লুম সােদােকর সন্তান, সােদাক
অহীটূেবর সন্তান, ৩ অহীটূব অমিরেয়র সন্তান, অমিরয়
অসিরেয়র সন্তান, অসিরয় মরােয়ােতর সন্তান, ৪ মরােয়াৎ
সরিহেয়র সন্তান, সরিহয় উিষর সন্তান, উিষ বুিক্কর সন্তান,
৫ বুিক্ক অবীশূেয়র সন্তান, অবীশূয় পীনহেসর সন্তান, পীনহস
ইিলয়ােসর সন্তান, ইলীয়াসর প্রধান যাজক হােরােণর সন্তান৷
৬ ইষ্রা বািবল েথেক চেল েগেলন, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
েদওয়া ব্যবস্থায় অিভজ্ঞ, েলখক িছেলন এবং তঁার উপের তঁার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর হাত থাকায় রাজা তঁার সব অনুেরাধ পূরণ
করেলন৷ ৭ অতর্ ক্ষস্ত রাজার সপ্তম বছের ইস্রােয়ল সন্তানেদর,
যাজকেদর, েলবীয়েদর, গায়কেদর, দােরায়ানেদর ও
নথীনীয়েদর (যারা মিন্দেরর িভতের েসবা করত) েবশ িকছু
েলাক িযরূশােলেম েগল৷ ৮ আর রাজার ঐ সপ্তম বছেরর পঞ্চম
মােস ইষ্রা িযরূশােলেম এেলন৷ ৯ প্রথম মােসর প্রথম িদেন
বািবল েথেক যাত্রা শুরু কেরিছেলন এবং তঁার উপের তঁার
ঈশ্বেরর মঙ্গলময় হাত থাকায় িতিন পঞ্চম মােসর প্রথম িদেন
িযরূশােলেম উপিস্থত হেলন৷ ১০ কারণ সদাপ্রভুর ব্যবস্থা
অনুশীলন ও পালন করেত এবং ইস্রােয়েলর িবিধ ও শাসন
িশক্ষা িদেত ইষ্রা িনেজর হৃদয়েক ৈতরী কেরিছেলন৷ ১১ অতর্ ক্ষস্ত
রাজা েয িচিঠ ইষ্রা যাজকেক েসই িলিপকারেক, িযিন সদাপ্রভুর
অেদশবােক্যর ও ইস্রােয়েলর প্রিত তঁার িবিধর িশক্ষক িছেলন
তঁােক িদেয়িছেলন, তার অনুিলিপ এই, ১২ “রাজােদর রাজা
অতর্ ক্ষস্ত, ইষ্রা যাজেকর কােছ, িযিন স্বেগর্র ঈশ্বেরর ব্যবস্থার
িলিপকার৷ ১৩ আিম এই আেদশ করিছ, আমার রােজ্যর মেধ্য
ইস্রােয়ল জািতর যত েলাক, তােদর যত যাজক ও েলবীয়
িযরূশােলেম েযেত চায়, তারা েতামার সেঙ্গ যাক৷ ১৪ কারণ
েতামােক রাজা ও তঁার সাতজন মন্ত্রী পাঠােলন, েযন েতামার
ঈশ্বেরর েয ব্যবস্থা েতামার হােত আেছ, েসই অনুসাের তুিম
িযহূদার ও িযশােলেমর িবষেয় েখঁাজ কের েদখ, ১৫ এবং
িযরূশােলেম িযিন বাস কেরন, ইস্রােয়েলর েসই ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য
রাজা ও তঁার মন্ত্রীরা স্ব-ইচ্ছায় েয রূপা ও েসানা িদেয়েছন,
১৬ আর তুিম বািবেলর সমস্ত প্রেদেশর যত রূপা ও েসানা েপেত
পার এবং েলােকরা যাজেকরা িনেজর ঈশ্বেরর িযরূশােলেমর
বািড়র জন্য যা িকছু দান িদেত ইচ্ছা কের, েসই সব েযন েসখােন
িনেয় যাও৷ ১৭ অতএব েসই রূপা িদেয় তুিম ষঁাড়, েভড়া, েভড়ার
বাচ্চা ও তােদর খাবার ও েপয় ৈনেবদ্য যত্ন কের িকেন েতামেদর
ঈশ্বেরর িযরূশােলেমর বািড়র যজ্ঞেবিদর উপের উত্সগর্ করেব৷
১৮ আর অবিশষ্ট রূেপা ও েসানা িদেয় েতামার ও েতামার
ভাইেয়েদর মেন যা ভােলা মেন হয়, েসটা িনেজেদর ঈশ্বেরর ইচ্ছা
অনুসাের করেব৷ ১৯ আর েতামার ঈশ্বেরর বািড়র েসবার জন্য
েয সব পাত্র েতামােক েদওয়া হল, তা িযরূশােলেমর ঈশ্বেরর
সামেন সমপর্ণ করেব৷ ২০ আর েসটা ছাড়া েতামার ঈশ্বেরর
বািড়র জন্য যা িকছু প্রেয়াজন, তা রাজভান্ডার েথেক িনেয় খরচ

করেব৷ ২১ আর আিম, অতর্ ক্ষস্ত রাজা, আিম নদীর পােরর সমস্ত
েকাষাধ্যক্ষেক আেদশ করিছ, স্বেগর্র ঈশ্বেরর ব্যবস্থায় িলিপকার
ইষ্রা যাজক েতামােদর কােছ যা যা চাইেবন, েস সমস্ত েযন যত্ন
কের েদওয়া হয়, ২২ একেশা তালন্ত পযর্ন্ত রূপা, একেশা েকার্
পযর্ন্ত গম, একেশা বাৎ পযর্ন্ত েতল এবং পযর্াপ্ত পিরমােণ লবন৷
২৩ স্বেগর্র ঈশ্বর যা আেদশ কেরন, তা স্বেগর্র ঈশ্বেরর বািড়র
জন্য িঠকঠাক ভােব করা েহাক; রাজার ও তঁার েছেলেদর এবং
রােজ্যর প্রিত েকন রাগ করেবন? ২৪ আর েতামােদরেক জানােনা
হেচ্ছ েয, যাজকেদর, েলবীয়েদর, গায়কেদর, দােরায়ানেদর,
নথীনীয়েদর ও েসই ঈশ্বেরর গৃেহর কােজ িনযুক্ত অন্য েলাকেদর
মেধ্য কারও কর িকংবা রাজস্ব িকংবা মাশুল গ্রহণ করা উিচত
না৷ ২৫ আর েহ ইষ্রা, েতামার ঈশ্বেরর িবষেয় েয জ্ঞান েতামার
হােত আেছ, েসই অনুসাের নদীর পােরর সব েলােকর িবচার
করার জন্য, যারা েতামার ঈশ্বেরর ব্যবস্থা জােন, এমন
শাসনকতর্ া ও িবচারকতর্ ােদরেক িনযুক্ত কর এবং েয তা না
জােন, েতামরা তােক েশখাও৷ ২৬ আর েয েকউ েতামার ঈশ্বেরর
ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন করেত না চায়, তােক যত্ন
সহকাের শাসন করা েহাক, তার প্রাণদণ্ড, িনবর্াসন, সম্পিত্ত
বােজয়াপ্ত িকংবা কারাদণ্ড েহাক৷”

ইষ্রার িনেজর কথা৷

২৭ আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, কারণ িতিনই
সদাপ্রভুর িযরূশােলেমর গৃেহর মিহমা করেত এমন ইচ্ছা রাজার
হৃদেয় িদেলন, ২৮ এবং রাজার, তঁার মন্ত্রীেদর ও রাজার সকল
পরাক্রমী শাসনকতর্ ােদর সামেন আমােক দয়া েপেত সাহায্য
করেলন৷ আর আমার উপের আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হাত
থাকায় আিম সবল হলাম এবং আমার সেঙ্গ যাবার জন্য
ইস্রােয়েলর মেধ্য েথেক প্রধান েলােকেদরেক জেড়া করলাম৷

অতর্ ক্ষস্ত রাজার রাজত্বকােল তােদর েয পূবর্পুরুষেদর
প্রধােনরা আমার সেঙ্গ বািবল েথেক েগল, তােদর নাম

ও বংশাবিল এই৷ ২ পীনহেসর সন্তানেদর মেধ্য েগেশর্াম,
ঈথামেরর সন্তানেদর মেধ্য দািনেয়ল, দায়ূেদর সন্তানেদর মেধ্য
হটূশ৷ ৩ শখিনেয়র সন্তানেদর মেধ্য, পেরােশর সন্তানেদর মেধ্য
সখিরয় এবং বংশাবিলেত িনিদর্ ষ্ট তার সঙ্গী একেশা পঞ্চাশ জন
পুরুষ৷ ৪ পহৎ-েমায়ােবর সন্তানেদর মেধ্য সরিহেয়র েছেল
ইিলৈয়নয় ও তার সঙ্গী দেুশা জন পুরুষ৷ ৫ শখিনেয়র সন্তানেদর
মেধ্য মহসীেয়েলর েছেল ও তার সঙ্গী িতনেশা জন পুরুষ৷
৬ আদীেনর সন্তানেদর মেধ্য েযানাথেনর েছেল এবদ ও তার সঙ্গী
পঞ্চাশ জন পুরুষ৷ ৭ এলেমর সন্তানেদর মেধ্য অথিলয়ার েছেল
িযশায়াহ ও তার সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ৷ ৮ শফিটেয়র সন্তানেদর
মেধ্য মীখােয়েলর েছেল সবিদয় ও তার সঙ্গী আিশ জন পুরুষ৷
৯ েযায়ােবর সন্তানেদর মেধ্য িযিহেয়েলর েছেল ওবিদয় ও তার
সঙ্গী দেুশা আঠার জন পুরুষ৷ ১০ শেলামীেতর সন্তানেদর মেধ্য
েযািষিফেয়র েছেল ও তার সঙ্গী একেশা ষাট জন পুরুষ৷
১১ আর েববেয়র সন্তানেদর মেধ্য েববেয়র েছেল সখিরয় ও তার
সঙ্গী আটাশ জন পুরুষ৷ ১২ অসগেদর সন্তানেদর মেধ্য
হকাটেনর েছেল েযাহানন ও তার সঙ্গী একেশা দশজন পুরুষ৷
১৩ অেদানীকােমর েশষ সন্তানেদর মেধ্য কেয়ক জন, তােদর নাম
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ইলীেফলট, িযয়ুেয়ল ও শমিরয় ও তােদর সঙ্গী ষাট জন৷
১৪ িবগবেয়র সন্তানেদর মেধ্য ঊথয় ও সব্বূদ ও তােদর সঙ্গী
সত্তর জন পুরুষ৷ ১৫ আিম তােদর অহবার িদেক বেয় যাওয়া
নদীর কােছ জেড়া কেরিছলাম; েসখােন আমরা িশিবর ৈতরী
কের িতন িদন থাকলাম, আর েলাকেদর ও যাজকেদর প্রিত
পযর্েবক্ষণ করেল আিম েসখােন েলিবর সন্তানেদর কাউেক
েদখেত েপলাম না৷ ১৬ তখন আিম ইলীেয়ষর, অরীেয়ল, শমিরয়,
ইলনাথন, যািরব, ইলনাথন, নাথন, সখিরয় ও মশুল্লম এই সমস্ত
প্রধান েলাকেক এবং েযায়ারীব ও ইলনাথন নােম দজুন
িশক্ষকেক ডাকলাম৷ ১৭ কািসিফয়ার প্রধান ইেদ্দােরর কােছ
তােদরেক পাঠালাম, আর েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর বািড়র
জন্য দাসেদর আমােদর কােছ আন, কািসিফয়ার েলাক ইেদ্দােক
ও তার ভাই নথীনীয়েদরেক এই কথা বলেত তােদরেক আেদশ
করলাম৷ ১৮ আর আমােদর উপের আমােদর ঈশ্বেরর মঙ্গলময়
হাত থাকায় তারা আমােদর কােছ ইস্রােয়েলর েছেল েলিবর
বংেশর মহিলর সন্তানেদর মেধ্য একজন বৃদ্ধেক, আর
েশেরিবয়েক এবং তার েছেল ও আঠােরাজন ভাইেক, ১৯ আর
হশিবয়েক ও তার সেঙ্গ মরািরর সন্তানেদর মেধ্য িযশায়াহেক,
তার ভাইেয়রা ও েছেলরা কুিড় জনেক আনেলা৷ ২০ আর দায়ূদ
ও শাসনকতর্ ারা যােদরেক েলবীয়েদর েসবা কােজর জন্য
িদেয়িছেলন, েসই নথীনীয়েদর মেধ্য দেুশা কুিড় জনেকও
আনেলা; তােদর সবার নাম েলখা হল৷ ২১ পের আমােদর জন্য
এবং আমােদর েছেল েমেয়েদর ও সমস্ত সম্পিত্তর জন্য সিঠক
পথ চাওয়ার ইচ্ছায় আমােদর ঈশ্বেরর সামেন আমােদর প্রাথর্না
করার জন্য আিম েসখােন অহবা নদীর কােছ উেপাস েঘাষণা
করলাম৷ ২২ কারণ পেথ শত্রুেদর িবরুেদ্ধ আমােদর সাহায্য
করার জন্য রাজার কােছ একদল ৈসন্য িক েঘাড়াচালক চাইেত
আমার লজ্জা করিছল; কারণ আমরা রাজােক এই কথা
বেলিছলাম, “আমােদর ঈশ্বেরর হাত মঙ্গেলর জন্য তঁার সমস্ত
অনুগামীর ওপর আেছ, িকন্তু যারা তঁােক ত্যাগ কের, তঁার
পরাক্রম ও রাগ তােদর সকেলর িবরুেদ্ধ৷” ২৩ অতএব আমরা
উেপাস করলাম ও আমােদর ঈশ্বেরর কােছ েসই িবষেয় জন্য
প্রাথর্না করলাম; তােত িতিন আমােদর অনুেরাধ গ্রহণ করেলন৷
২৪ পের আিম যাজকেদর মেধ্য বােরা জন প্রধানেক, অথর্াৎ
েশেরিবয়েক, হশিবয়েক ও তােদর সেঙ্গ তােদর দশজন ভাইেক
আলাদা করলাম; ২৫ আর রাজা, তঁার মন্ত্রীরা, শাসনকতর্ ারা ও
উপিস্থত সমস্ত ইস্রােয়ল আমােদর ঈশ্বেরর বািড়র জন্য িহসােব
েয রূপা, েসানা ও পাত্র িদেয়িছেলন, তােদরেক তা পিরমাপ কের
িদলাম; ২৬ আিম ছেশা পঞ্চাশ তালন্ত রূপা, একেশা তালন্ত
পিরমােণ রূপার পাত্র, একেশা তালন্ত েসানা, ২৭ এক হাজার
অদেকর্ ান মূেল্যর কুিড়িট েসানার পাত্র এবং েসানার মত দামী
ভােলা পিরস্কার তামার দিুট পাত্র মাপ কের তােদর হােত িদলাম৷
২৮ আর তােদরেক বললাম, “েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র
এবং এই পাত্র সকলও পিবত্র এবং এই রূপা ও েসানা েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য স্ব-ইচ্ছায় দত্ত ৈনেবদ্য৷
২৯ অতএব েতামরা িযরূশােলেম সদাপ্রভুর বািড়র কুঠরীেত
প্রধান যাজকেদর, েলবীয়েদর ও ইস্রােয়েলর পূবর্পুরুষেদর কােছ
েয পযর্ন্ত না তা েমেপ েদেব, েস পযর্ন্ত সতকর্  েথেক রক্ষা করেব৷”

৩০ পের যাজেকরা ও েলবীেয়রা িযরূশােলেম আমােদর ঈশ্বেরর
বািড়েত যাবার জন্য েসই পিরমােপর রূপা, েসানা ও পাত্র গ্রহণ
করল৷ ৩১ পের প্রথম মােসর বােরা িদেনর িদন আমরা
িযরূশােলেম যাবার জন্য অহবা নদী েথেক চেল েগলাম, আর
আমােদর উপের আমােদর ঈশ্বেরর হাত িছল, িতিন পেথর মেধ্য
শত্রুেদর ও গুপ্ত ডাকাতেদর হাত েথেক আমােদর উদ্ধার
করেলন৷ ৩২ পের আমরা িযরূশােলেম িগেয় েসখােন িতন িদন
থাকলাম৷ ৩৩ পের চতুথর্ িদেন েসই রূপা, েসানা ও পাত্র সকল
আমােদর ঈশ্বেরর বািড়েত ঊিরেয়র েছেল মেরেমাৎ যাজেকর
হােত েমেপ েদওয়া েগল, আর তার সেঙ্গ পীনহেসর েছেল
ইলীয়াসর এবং তােদর সেঙ্গ েযশূেয়র েছেল েযাষাবদ ও িবন্নূিয়র
েছেল েনায়িদয়, এই দজুন েলবীয় িছল৷ ৩৪ সমস্ত দ্রব্য িহসাব
কের েমেপ েদওয়া হল এবং েস সমেয় সমস্ত ওজেনর পিরমাণ
েলখা হল৷ ৩৫ িনবর্ািসত যারা বন্দীদশা েথেক িফের এেসিছল,
তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য েহামবিল উত্সগর্ করল; তারা
সমুদয় ইস্রােয়েলর জন্য বােরািট ষঁাড়, িছয়ানব্বইিট েভড়া,
সাতাত্তরিট েভড়ার বাচ্চা ও পাপাথর্ক বিলর জন্য বােরািট ছাগল,
এই সকল সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহােমর জন্য বিলদান করল৷
৩৬ পের রাজ প্রিতিনিধ আিধকািরকেদর কােছ ও নদীর পােরর
শাসনকতর্ ােদরেক কােছ রাজার আেদশপত্র েদওয়া হল, আর
তঁারা েলাকেদর এবং ঈশ্বেরর বািড়রও সাহায্য করেলন৷

িযহূদীেদর অপরাধ ও মন পিরবতর্ন৷

েসই কাজ েশষ হওয়ার পের শাসনকতর্ ারা আমার
কােছ এেস বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলােকরা, যাজেকরা

ও েলবীেয়রা নানা েদেশ বসবাসকারী জািতেদর েথেক
িনেজেদরেক আলাদা কের িন; কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়,
িযবূষীয়, অেম্মানীয়, েমায়াবীয়, িমশিরয় ও ইেমারীয় েলাকেদর
মত েনাংরা বা জঘন্য কাজ করেছ৷ ২ তার ফেল তারা িনেজেদর
জন্য ও িনেজেদর েছেলেদর জন্য তােদর েমেয়েদর গ্রহণ
কেরেছ; এইভােব পিবত্র বংশ নানা েদেশ বসবাসকারী জািতেদর
সেঙ্গ িমেশ েগেছ এবং অধ্যক্ষরা ও শাসনকতর্ ারাই প্রথেম এই
অিবশ্বস্ততার কাজ কেরেছন৷” ৩ এই কথা শুেন আিম িনেজর
েপাশাক ও কাপড় িছঁড়লাম এবং িনেজর মাথার চুল ও দািড়
িছঁেড় হতবাক হেয় বেস রইলাম৷ ৪ তখন বন্দীদশা েথেক িফের
আসা েলােকেদর সত্য অমান্য করার িবষেয় যারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর বােক্য ভয় েপল, তারা আমার কােছ জেড়া হল এবং
আিম সন্ধ্যাকালীন বিলদােনর সময় পযর্ন্ত চুপচাপ বেস
থাকলাম৷ ৫ পের সন্ধাকালীন বিলদােনর সমেয় আিম মেনর
দঃুখ েথেক উঠলাম এবং েছঁড়া েপাশাক ও কাপড় না খুেল হঁাটু
েপেত আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য হাত বাড়ালাম৷ ৬ আর
বললাম, “েহ আমার ঈশ্বর, আিম েতামার িদেক মুখ তুলেত
লিজ্জত এবং মন মরা হেয় থািক, কারণ েহ আমার ঈশ্বর,
আমােদর অপরাধ আমােদর মাথার ওপর পযর্ন্ত উেঠ েগেছ ও
আমােদর েদাষ েবেড় িগেয় আকাশ স্পশর্ কেরেছ৷ ৭ আমােদর
পূবর্পুরুষেদর সময় েথেক আজ পযর্ন্ত আমরা মহােদাষী;
আমােদর অপরােধর জন্য আমরা, আমােদর রাজারা ও
আমােদর যাজকরা নানা েদেশর রাজােদর হােত, তেরায়ােল,
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বন্দীদশায়, লুেট ও লিজ্জত মুেখ িববণর্তায় সমিপর্ত হেয়িছ,
েসটা আজ েদখা যােচ্ছ৷ ৮ আর এখন আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
কােছ িকছুক্ষেণর জন্য আমরা দয়া েপলাম, েযন িতিন আমােদর
কতগুিল অবিশষ্ট েলাকেক রক্ষা কেরন, িনেজর পিবত্র স্থােন
আমােদর দঢ়ৃভােব প্রিতষ্ঠা কেরন, আমােদর ঈশ্বর েযন
আমােদর েচাখ উজ্জ্বল কেরন এবং দাসেত্বর অবস্থায় আমােদর
প্রােণ একটু আরাম েদন৷ ৯ কারণ আমরা দাস, তাই আমােদর
ঈশ্বর আমােদর দাসেত্ব আমােদরেক ত্যাগ কেরন িন, িকন্তু
আমােদর প্রােণর আরােমর জন্য, আমােদর ঈশ্বেরর বািড় স্থাপন
ও তার ভাঙ্গা জায়গা েমরামত করার এবং িযহূদায় ও
িযরূশােলেম আমােদরেক একিট েদওয়াল গঁাথার জন্য িতিন
পারেস্যর রাজােদর েচােখ আমােদরেক দয়াবান করেলন৷
১০ এখন, েহ আমােদর ঈশ্বর, এর পের আমরা িক বলব? কারণ
েতামার আেদশগুিল ত্যাগ কেরিছ, ১১ যা তুিম িনেজর দাস
ভাববাদীেদর মাধ্যেম িদেয়িছেল, বেলিছেল, ‘েতামরা েয েদশ
অিধকার করেত যাচ্ছ, তা েদশবাসীেদর খারাপ কােজর জন্য
অশুিচ হেয়েছ; তােদর েনাংরা কােজর জন্য েদেশর এক প্রান্ত
েথেক অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত তােদর েনাংরািমেত পিরপূণর্ হেয়েছ৷
১২ অতএব েতামরা তােদর েছেলেদর সেঙ্গ েতামােদর েমেয়েদর
িবেয় িদও না ও েতামােদর েছেলেদর জন্য তােদর েমেয়েদরেক
গ্রহণ কর না এবং তােদর শািন্ত ও ভােলা করেত কখেনা েচষ্টা
কর না; েযন েতামরা বলবান হও, েযন েদেশর ভােলা দ্রব্য েভাগ
করেত ও িচরকােলর জন্য িনেজর সন্তানেদর জন্য অিধকার
িহসােব তা রাখেত পার৷’ ১৩ িকন্তু আমােদর সকল খারাপ কাজ
ও মহােদােষর জন্য এই সব ঘেটেছ; তবুও, েহ আমােদর ঈশ্বর,
তুিম আমােদর অপরােধর শািস্ত কম কেরছ, তাছাড়াও আমােদর
িকছু েলাকেক রক্ষা কেরছ৷ ১৪ এই সব িকছুর পেরও আমরা িক
পুনরায় েতামার আেদশ অমান্য কের খারাপ কােজ িলপ্ত এই
জািতেদর সেঙ্গ সম্পকর্  করব? করেল তুিম িক আমােদর প্রিত
এমন রাগ করেব না েয, আমরা লুপ্ত হব, আর আমােদর মেধ্য
অবিশষ্ট িক রিক্ষত েকউ থাকেব না? ১৫ েহ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, তুিম ধািমর্ক, কারণ আমরা রক্ষা েপেয় আজ পযর্ন্ত িকছু
েলাক অবিশষ্ট রেয়িছ, েদখ, আমরা েতামার সামেন েদাষী, তাই
েতামার সামেন আমােদর েকউই দঁাড়ােত পাের না৷”

িযহূদীেদর পাপস্বীকার

ঈশ্বেরর বািড়র সামেন ইষ্রার এইরকম প্রাথর্না,
পাপস্বীকার, কান্না ও প্রণাম করার সমেয় ইস্রােয়ল

েথেক পুরুষ, মিহলা এবং েছেল েমেয়রা খুব বড় একিট সমােবশ
তঁার কােছ জেড়া হেয়িছল, কারণ েলােকরা খুব কঁাদিছল৷
২ তখন এলম-সন্তানেদর মেধ্য িযহীেয়েলর েছেল শখিনয় ইষ্রােক
উত্তের বলল, “আমরা িনেজেদর ঈশ্বেরর আেদশ অমান্য কেরিছ
ও েদেশ বসবাসকারী েলােকেদর মেধ্য েথেক অিযহূদী
েমেয়েদরেক িবেয় কেরিছ; তবুও এ িবষেয় ইস্রােয়েলর জন্য
এখনও আশা আেছ৷ ৩ অতএব আসুন, আমার প্রভুর পিরকল্পনা
অনুসাের ও আমােদর ঈশ্বেরর আেদেশ ভীত েলােকেদর
পিরকল্পনা অনুসাের েসই সমস্ত স্ত্রী ও তােদর জন্ম েদওয়া
সন্তানেদরেক ত্যাগ কের আমরা এখন আমােদর ঈশ্বেরর সেঙ্গ

িনয়ম কির; আর তা ব্যবস্থা অনুসাের করা েহাক৷ ৪ আপিন
উঠুন, কারণ এই কােজর ভার আপনারই উপের আেছ এবং
আমরাও আপনার সাহায্যকারী, আপিন সাহেসর সেঙ্গ কাজ
করুন৷” ৫ তখন ইষ্রা উেঠ ঐ বাক্য অনুসাের কাজ করেত
যাজকেদর, েলবীয়েদর ও সমস্ত ইস্রােয়েলর প্রধানেদরেক শপথ
করােলন, তােত তারা শপথ করল৷ ৬ পের ইষ্রা ঈশ্বেরর বািড়র
সামেন েথেক উেঠ ইলীয়াশীেবর েছেল িযেহাহানেনর ঘের
ঢুকেলন, িকন্তু েসখােন যাবার আেগ েকােনা িকছু রুিট খানিন বা
জল পান কেরন িন৷ কারণ বন্দীদশা েথেক আসা েলােকেদর
সত্য অমান্য করােত িতিন েশাক করিছেলন৷ ৭ পের িযহূদা ও
িযরূশােলেমর সব জায়গায় বন্দীদশা েথেক আসা েলােকেদর
কােছ েঘাষণা করা হল েয, “তারা েযন িযরূশােলেম জেড়া হয়,
৮ আর েয েকউ শাসনকতর্ ােদর ও প্রাচীনেদর পিরকল্পনা
অনুসাের িতন িদেনর মেধ্য না আসেব, তার িবষয়সম্পিত্ত
বােজায়াপ্ত হেব ও বন্দীদশা েথেক আসা েলােকেদর সমাজ
েথেক তােক আলাদা কের েদওয়া হেব৷” ৯ পের িযহূদার ও
িবন্যামীেনর সমস্ত পুরুষ িতন িদেনর মেধ্য িযরূশােলেম জেড়া
হল; েসই নবম মােসর কুিড় িদেনর িদন৷ ১০ আর সকেল ঈশ্বেরর
বািড়র সামেনর রাস্তায় বেস েসই িবষেয়র জন্য ও ভারী বৃিষ্টর
জন্য কঁাপিছল৷ পের ইষ্রা যাজক উেঠ তােদরেক বলেলন,
“েতামরা সত্যেক অমান্য কেরছ, পরজািত েমেয়েদরেক িবেয়
কের ইস্রােয়েলর েদাষ বািড়েয়ছ৷ ১১ অতএব এখন েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ েদাষ স্বীকার কর ও তঁার
ইচ্ছা অনুসাের কাজ কর এবং েদেশর বসবাসকারী েলােকেদর
েথেক ও অিযহূদী স্ত্রীেদর েথেক িনেজেদরেক আলাদা কর৷”
১২ তখন সমস্ত সমাজ েজাের িচত্কার কের উত্তর িদল, “হঁ্যা;
আপিন েযমন বলেলন, আমরা েতমিন করব৷ ১৩ িকন্তু েলাক
অেনক এবং ভারী বষর্ার সময়, বাইের দঁািড়েয় থাকার আমােদর
শিক্ত েনই এবং এটা এক িদেনর িকংবা দইু িদেনর কাজ নয়,
েযেহতু আমরা এ িবষেয় মহা অপরাধ কেরিছ৷ ১৪ অতএব সমস্ত
সমােজর পেক্ষ আমােদর শাসনকতর্ া িনযুক্ত েহাক এবং
আমােদর নগের নগের যারা অিযহূদী েমেয়েদরেক িবেয় কেরেছ,
তারা এবং তােদর সেঙ্গ প্রেত্যক নগেরর প্রাচীেনরা ও
িবচারকতর্ ারা িনেজেদর িনধর্ািরত সমেয় আসুক; তােত এ িবষেয়
আমােদর ঈশ্বেরর প্রচণ্ড রাগ আমােদর েথেক দরূ হেব৷” ১৫ এই
প্রস্তােবর িবরুেদ্ধ শুধু অসােহেলর েছেল েযানাথন ও িতকেবর
েছেল যহিসয় উঠল এবং মশুল্লম ও েলবীয় শব্বথয় তােদর
সাহায্য করল৷ ১৬ আর বন্দীদশা েথেক িফের আসা েলােকরা ঐ
রকম করল৷ আর ইষ্রা যাজক এবং িনেজেদর বাবার বংশ
অনুসাের ও প্রেত্যেকর নাম অনুসাের িনিদ্দর্ষ্ট কতগুিল বংেশর
প্রধােনরা আলাদা আলাদা কের দশম মােসর প্রথম িদেন েসই
িবষেয় অনুসন্ধান করেত বসেলন৷ ১৭ প্রথম মােসর প্রথম িদেন
তঁারা অিযহূদী েমেয়েদরেক েয পুরুষরা গ্রহণ কেরিছল তােদর
িবচার েশষ করেলন৷ ১৮ যাজক সন্তানেদর মেধ্য অিযহূদী
েমেয়েদরেক েয পুরুষরা গ্রহণ কেরিছল তারা িছল;
িযেহাষাদেকর েছেল েয েযশূয়, তঁার সন্তানেদর ও ভাইেদর মেধ্য
মােসয়, ইলীেয়ষর, যািরব ও গদিলয়৷ ১৯ এরা িনেজেদর স্ত্রী
ত্যাগ করেব বেল হাত বাড়াল এবং েদাষী হওয়ার জন্য পােলর
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এক একিট েভড়া উত্সগর্ করল৷ ২০ আর ইেম্মেরর সন্তানেদর
মেধ্য হনািন ও সবিদয়৷ ২১ হারীেমর সন্তানেদর মেধ্য মােসয়,
এিলয়, শমিয়য়, িযহীেয়ল ও উিষয়৷ ২২ পশহূেরর সন্তানেদর
মেধ্য ইিলৈয়নয়, মােসয় ইশ্মােয়ল, নথেনল, েযাষাবদ ও
ইলীয়াসা৷ ২৩ আর েলবীয়েদর মেধ্য েযাষাবদ, িশিমিয়, কলায়
অথর্াৎ কলীট, পথািহয়, িযহূদা ও ইলীেয়ষর৷ ২৪ আর গায়কেদর
মেধ্য ইলীয়াশীব; দােরায়ানেদর মেধ্য শল্লুম, েটলম ও ঊির৷
২৫ আর ইস্রােয়েলর মেধ্য, পিরেয়ােশর সন্তানেদর মেধ্য রিময়,
িযিষয়, মিল্কয়, িময়ামীন, ইলীয়াসর, মিল্কয় ও বনায়৷
২৬ এলেমর সন্তানেদর মেধ্য মত্তিনয়, সখিরয়, িযহীেয়ল, অিব্দ,
িযেরেমাৎ ও এিলয়৷ ২৭ সতূ্তর সন্তানেদর মেধ্য ইিলৈয়নয়,
ইলীয়াশীব, মত্তিনয়, িযেরেমাৎ, সাবদ ও অসীসা৷ ২৮ েববেয়র
সন্তানেদর মেধ্য িযেহাহানন, হনািনয়, সববয়, অৎলয়৷ ২৯ বািনর
সন্তানেদর মেধ্য মশুল্লম, মল্লূক ও অদায়া, যাশূব, শাল ও

িযরেমাৎ৷ ৩০ পহৎ-েমায়ােবর সন্তানেদর মেধ্য অদন, কলাল,
বনায়, মােসয় মত্তিনয়, বৎসেলল, িবন্নূয়ী ও মনঃিশ৷ ৩১ হারীেমর
সন্তানেদর মেধ্য ইলীেয়ষর, িযিশয়, মিল্কয়, শমিয়য়, িশিমেয়ান,
৩২ িবন্যামীন, মল্লূক, শমিরয়৷ ৩৩ হশূেমর সন্তানেদর মেধ্য
মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ, ইলীেফলট, িযেরময়, মনঃিশ, িশিমিয়৷
৩৪ বািনর সন্তানেদর মেধ্য মাদয়, অম্রাম ও ঊেয়ল, ৩৫ বনায়,
েবিদয়া, কলূহূ, ৩৬ বিনয়, মেরেমাৎ, ইলীয়াশীব, ৩৭ মত্তিনয়,
মত্তনয়, যাসয়, ৩৮ বািন, িবন্নূয়ী, িশিমিয়, ৩৯ েশিলিময়, নাথন,
অদায়া, ৪০ মক্নদবয়, শাশয়, শারয়, ৪১ অসেরল, েশিলিময়,
শমিয়র, ৪২ শল্লুম, অমিরয়, েযােষফ৷ ৪৩ নেবার সন্তানেদর মেধ্য
িযয়ীেয়ল, মিত্তিথয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদয় ও েযােয়ল, বনায়৷
৪৪ এরা অিযহূদী স্ত্রী গ্রহণ কেরিছল এবং কারও কারও স্ত্রীর
গেভর্  সন্তান হেয়িছল৷
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নিহিমেয়র বই।

নিহিমেয়র মেনর কষ্ট ও প্রাথর্না।

হখিলেয়র েছেল নিহিমেয়র কথা।

কুিড় বছেরর িকশ্েলব মােস আিম শূশন রাজধানীেত
িছলাম। ২ তখন হনািন নােম আমার ভাইেদর মেধ্য

একজন িযহূদা েথেক িকছু েলােকর সেঙ্গ আসেল আিম
তােদরেক বন্দী অবস্থা েথেক েবঁেচ যাওয়া, রক্ষা পাওয়া
িযহূদীেদর ও িযরুশােলেমর িবষেয় িজজ্ঞাসা করলাম। ৩ তখন
তারা আমােক বলল, “েসই েবঁেচ থাকা েলােকরা অথর্াৎ যারা
বন্দী অবস্থা েথেক েবঁেচ িগেয় েসই প্রেদেশ আেছ, তারা খুব
খারাপ ও মযর্াদাহীন অবস্থায় আেছ এবং িযরুশােলেমর
েদওয়াল ভাঙ্গা ও তার দরজা সব আগুেন পুেড় আেছ।” ৪ এই
কথা শুেন আিম িকছুিদন বেস কঁাদলাম ও েশাক করলাম এবং
স্বেগর্র ঈশ্বেরর সামেন উপবাস ও প্রাথর্না করলাম। ৫ আিম
বললাম, “অনুেরাধ কির, েহ সদাপ্রভু, স্বেগর্র ঈশ্বর, তুিম মহান ও
ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; যারা েতামােক ভােলাবােস ও েতামার আেদশ
পালন কের, তােদর জন্য তুিম িনয়ম ও দয়া পালন কের থাক।
৬ এখন েতামার দােসর প্রাথর্না েশানার জন্য েতামার কান সজাগ
ও েচাখ েখালা থাকুক। এখন আিম েতামার দাস ইস্রােয়লীয়েদর
জন্য িদনরাত েতামার কােছ প্রাথর্না করিছ এবং ইস্রােয়লীয়েদর
পাপ সব স্বীকার করিছ; বাস্তেব আমরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ
কেরিছ; আিম ও আমার বাবার বংশও পাপ কেরিছ। ৭ আমরা
েতামার িবরুেদ্ধ খুব অন্যায় কাজ কেরিছ; তুিম িনেজর দাস
েমািশেক েয সব আজ্ঞা, িনয়ম ও শাসন আেদশ কেরিছেল, তা
আমরা পালন কিরিন। ৮ অনুেরাধ কির, তুিম িনেজর দাস
েমািশর প্রিত আেদশ েদওয়া এই কথা মেন কর, েযমন, ‘েতামরা
আমার সত্য অমান্য করেল আিম েতামােদরেক জািতেদর মেধ্য
িছন্নিভন্ন করব। ৯ িকন্তু যিদ েতামরা আমার কােছ িফের আস
এবং আমার আেদশ পালন ও েসই অনুযায়ী কাজ কর, যিদ
েতামােদর বন্দীদশায় থাকা েলােকরা আকােশর েশষভােগ
ছিড়েয় পড়েলও আিম েসখান েথেক তােদরেক জেড়া করব
এবং িনেজর নােমর বসবােসর জন্য েয জায়গা েবেছিছ, েসই
জায়গায় তােদরেক আনব।’ ১০ এরা েতামার দাস এবং েতামার
প্রজা, যােদরেক তুিম েতামার ক্ষমতায় ও শিক্তশালী হােত মুক্ত
কেরছ। ১১ েহ প্রভু, িমনিত কির, আজ েতামার এই দােসর
প্রাথর্নােত কান দাও; আর অনুেরাধ কির, আজ েতামার এই
দাসেক সফল কর ও এই ব্যিক্তর সামেন দয়া কর।” আিম
রাজার পানপাত্রবাহক িছলাম।

নিহিমেয়র িযরূশােলম যাত্রা।

অতর্ ক্ষস্ত রাজার কুিড় বছেরর নীসন মােস রাজার
সামেন আঙ্গরু রস থাকােত আিম েসই আঙ্গরু রস িনেয়

রাজােক িদলাম। তার আেগ আিম তঁার সামেন কখনও দঃুিখত
হইিন। ২ রাজা আমােক বলেলন, “েতামার েতা অসুখ হয়িন,
তেব মুখ েকন দঃুিখত েদখােচ্ছ? এ েতা মেনর কষ্ট ছাড়া আর
িকছু নয়।” তখন আিম খুব ভয় েপলাম। ৩ আর আিম রাজােক
বললাম, “মহারাজ দীঘর্জীবী েহান। আিম েকন দঃুিখত হব না?
েয শহর আমার পূবর্পুরুষেদর কবরস্থান, তা ধ্বংস হেয় েগেছ ও
তার দরজা সব আগুেন পুেড় েগেছ।” ৪ তখন রাজা আমােক
বলেলন, “তুিম িক চাও?” তখন আিম স্বেগর্র ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না করলাম। ৫ আর রাজােক বললাম, “মহারাজ যিদ খুশী
হেয় থােকন এবং আপনার দাস যিদ আপনার েচােখ দয়া েপেয়
থােক, তেব আপিন আমােক িযহূদায়, আমার পূবর্পুরুষেদর
কবেরর শহের, েযেত অনুমিত িদন, েযন আিম তা ৈতরী কির।”
৬ তখন রাজা-রাণীও তঁার পােশ বেস িছেলন-আমােক িজজ্ঞাসা
করেলন, “েতামার েযেত কতিদন লাগেব? আর কেব িফের
আসেব?” এইভােব রাজা খুিশ হেয় আমােক িবদায় িদেলন, আর
আিম তার কােছ সময় জানালাম। ৭ আর আিম রাজােক
বললাম, “যিদ মহারাজ খুশী হয়, তেব নদীর পােরর
শাসনকতর্ ারা েযন িযহূদায় আমার না আসা পযর্ন্ত আমার
যাওয়ায় সাহায্য কেরন, এই জন্য তঁােদর নােম আমােক িচিঠ
িদেত আেদশ িদক। ৮ আর মিন্দেরর পােশ অবিস্থত দেুগর্র
দরজার ও শহেরর েদওয়ােলর ও আমার ঘের েঢাকার দরজার
কিড়কােঠর জন্য রাজার বন রক্ষক আসফ েযন আমােক কাঠ
েদন, এই জন্য তঁার নােমও একিট িচিঠ িদেত আেদশ িদক।”
তােত আমার উপের আমার ঈশ্বেরর মঙ্গলময় হাত থাকায় রাজা
আমােক েস সমস্ত িদেলন। ৯ পের আিম নদীর পাের অবিস্থত
শাসনকতর্ ােদর কােছ এেস রাজার িচিঠ তঁােদরেক িদলাম। রাজা
েসনাপিতেদরেক ও েঘাড়াচালকেদরেক আমার সেঙ্গ
পািঠেয়িছেলন। ১০ আর েহােরাণীয় সন্বল্লট ও অেম্মানীয় দাস
েটািবয় যখন খবর েপল, তখন ইস্রােয়লীয়েদর সাহােয্যর জন্য
একজন েয েলাক এেসেছ, এটা বুঝেত েপের তারা খুব অসন্তুষ্ট
হল। ১১ আর আিম িযরূশােলেম এেস েসই জায়গায় িতন িদন
থাকলাম। ১২ পের আিম ও আমার সঙ্গী িকছু েলাক, আমরা
রােত উঠলাম; িকন্তু িযরূশােলেমর জন্য যা করেত ঈশ্বর আমার
মেন ইচ্ছা িদেয়িছেলন, তা কাউেকও বিলিন এবং আিম েয
পশুর ওপের চেড়িছলাম, েসটা ছাড়া আর েকােনা পশু আমার
সেঙ্গ িছল না। ১৩ আিম রােত উপত্যকার দরজা িদেয় েবর হেয়
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নাগকুেয়া ও সার দরজা পযর্ন্ত েগলাম এবং িযরূশােলেমর ভাঙ্গা
েদওয়াল ও আগুেন পুেড় যাওয়া দরজা সব েদখলাম। ১৪ আর
উনুই দরজা ও রাজার পুকুর পযর্ন্ত েগলাম, িকন্তু েসই জায়গায়
আমার বাহন পশুর যাবার জায়গা িছল না। ১৫ তখন আিম রােত
েস্রােতর ধার িদেয় উপের উেঠ েদওয়াল েদখলাম, আর িফের
উপত্যকার দরজা িদেয় ঢুকলাম, পের িফের আসলাম। ১৬ িকন্তু
আিম েকান জায়গায় েগলাম, িক করলাম, তা শাসনকতর্ ারা
জানত না এবং েসই সময় পযর্ন্ত আিম িযহূদীেদর িক
যাজকেদরেক িক প্রধান েলাকেদরেক শাসনকতর্ ােদরেক িক
অন্য কমর্চারীেদরেক কাউেকও তা বিল িন। ১৭ পের আিম
তােদরেক বললাম, “আমরা েকমন খারাপ অবস্থায় আিছ, তা
েতামরা েদখছ; িযরূশােলম ধ্বংস হেয় েগেছ ও তার দরজা সব
আগুেন পুেড় আেছ; এস, আমরা িযরূশােলেমর েদওয়াল ৈতরী
কির, েযন আর মযর্াদাহীন না থািক।” ১৮ পের আমার উপের
িবস্তািরত ঈশ্বেরর মঙ্গলময় হােতর কথা এবং আমার প্রিত বলা
রাজার কথা তােদরেক জানালাম। তােত তারা বলল, “চল,
আমরা উেঠ িগেয় গঁািথ।” এইভােব তারা েসই ভাল কােজর জন্য
িনেজর িনেজর হাত শিক্তশালী করল। ১৯ িকন্তু েহােরাণীয়
সন্বল্লট, অেম্মানীয় দাস েটািবয় ও আরবীয় েগশম্ এই কথা
শুেন আমােদর িবদ্রূপ ও উপহাস কের বলল, “েতামরা এ িক
কাজ করছ? েতামরা িক রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেব?”
২০ তখন আিম উত্তের তােদরেক বললাম, “িযিন স্বেগর্র ঈশ্বর,
িতিনই আমােদরেক সফল করেবন; অতএব তঁার দাস আমরা
উেঠ গঁাথব; িকন্তু িযরূশােলেম েতামােদর েকােনা অংশ িক
অিধকার িক স্মৃিতিচহ্ন েনই।”

িযরূশােলম শহর পুনিনমর্াণ।

পের ইলীয়াশীব মহাযাজক ও তঁার যাজক ভাইরা উেঠ
েমষ দরজা গঁাথেলন; তঁারা তা পিবত্র করেলন ও তার

দরজা স্থাপন করেলন; আর হেম্ময়া দগুর্ েথেক হনেনেলর দগুর্
পযর্ন্ত তা পিবত্র করেলন। ২ তঁার কােছ িযরীেহার েলােকরা
গঁাথল আর তার কােছ ইিম্রর েছেল সকূ্কর গঁাথল। ৩ হস্সনায়ার
েছেলরা মাছ দরজা গঁাথল; তারা তার কিড়কাঠ তুলল এবং তার
দরজা স্থাপন করল, আর িখল ও হুড়কা িদল। ৪ তােদর কােছ
হেক্কােসর নািত ঊিরেয়র েছেল মেরেমাৎ সারাই করল। তােদর
কােছ মেশষেবেলর নািত েবিরিখেয়র েছেল মশুল্লম সারাই
করল। তােদর কােছ বানার েছেল সােদাক সারাই করল।
৫ তােদর কােছ তেকায়ীেয়রা সারাই করল, িকন্তু তােদর
প্রধােনরা িনেজেদর প্রভুর কােজ ঘাড় নত করল না। ৬ আর
পােসেহর েছেল িযেহায়াদা ও বেসািদয়ার েছেল মশুল্লম পুরােনা
দরজা সারাই করল; তারা তার কিড়কাঠ তুলল এবং তার দরজা
বসােলা, আর িখল ও হুড়েকা িদল। ৭ তােদর কােছ িগিবেয়ানীয়
মলািটয় ও েমেরােণাথীয় যােদান এবং িগিবেয়ান ও িমসপার
েলােকরা সারাই করল, এরা নদীর পাের অবিস্থত শাসনকতর্ ার
িসংহাসেনর অধীন। ৮ তার কােছ স্বণর্কারেদর মেধ্য হহর্ েয়র
েছেল উষীেয়ল সারাই করল। আর তার কােছ হনািনয় নােম এক
জন সুগিন্ধ প্রস্তুতকারী সারাই করল, তারা চওড়া েদওয়াল পযর্ন্ত

িযরূশােলম পুনরায় ৈতরী করল। ৯ তােদর কােছ িযরূশােলম
প্রেদেশর অেধর্ক অংেশর শাসনকতর্ া হূেরর েছেল রফায় সারাই
করল। ১০ তােদর কােছ হরূমেফর েছেল িযদায় িনেজর বািড়র
সামেন সারাই করল। তার কােছ হশব্িনেয়র েছেল হটুশ সারাই
করল। ১১ হারীেমর েছেল মিল্কয় ও পহৎ েমায়ােবর েছেল হশূব
অন্য এক অংশ ও তুন্দেুরর দগুর্ সারাই করল। ১২ তার কােছ
িযরূশােলম প্রেদেশর অেধর্ক অংেশর শাসনকতর্ া হেলােহেশর
েছেল শল্লুম ও তার েমেয়রা সারাই করল। ১৩ হানূন ও সােনােহর
বািসন্দারা উপত্যকার দরজা সারাই করল; তারা তা গঁাথল এবং
তার দরজা স্থাপন করল, আর িখল ও হুড়েকা িদল এবং সার
দরজা পযর্ন্ত েদওয়ােলর এক হাজার হাত সারাই করল। ১৪ আর
ৈবৎ-হেক্করম প্রেদেশর শাসনকতর্ া েরখেবর েছেল মিল্কয় সার
দরজা সারাই করল; েস তা গঁাথল এবং তার দরজা স্থাপন
করল, িখল ও হুড়কা িদল। ১৫ আর িমসপা প্রেদেশর শাসনকতর্ া
কল্েহািষর েছেল শল্লুম উনুই ফটক সারাই করল; েস তা গঁাথল,
তার আবরণ ৈতরী করল এবং তার দরজা স্থাপন করল, আর
িখল ও হুড়কা িদল এবং েয িসঁিড় িদেয় দায়ূদ শহর েথেক নােম,
েসই পযর্ন্ত রাজার বাগােনর সামেন অবিস্থত শীেলাহ পুকুেরর
েদওয়াল সারাই করল। ১৬ তার কােছ ৈবৎ-সূর প্রেদেশর অেধর্ক
অংেশর শাসনকতর্ া অস্বূেকর েছেল নিহিময় দায়ূেদর কবেরর
সামেন পযর্ন্ত, েখঁাড়া পুকুর পযর্ন্ত ও শিক্তশালীেদর ঘর পযর্ন্ত
সারাই করল। ১৭ তার কােছ েলবীেয়রা, িবেশষভােব বািনর
েছেল রহূম সারাই করল। তার কােছ িকয়ীলা প্রেদেশর অেধর্ক
অংেশর শাসনকতর্ া হশিবয় িনেজর অংশ সারাই করল। ১৮ তার
পের তােদর ভাইেয়রা, অথর্াৎ িকয়ীলা প্রেদেশর অেধর্ক অংেশর
শাসনকতর্ া েহনাদেদর েছেল ববয় সারাই করল। ১৯ তার কােছ
িমসপার শাসনকতর্ া েযশূেয়র েছেল এসর েদওয়ােলর বঁােক
অবিস্থত অস্ত্রাগাের উঠবার পেথর সামেন আর এক অংশ সারাই
করল। ২০ তারপের সব্বেয়র েছেল বারূক যত্ন কের বঁাক েথেক
মহাযাজক ইলীয়াশীেবর ঘেরর দরজা পযর্ন্ত আর এক অংশ
সারাই করল। ২১ তারপের হেক্কােসর েছেল ঊিরেয়র েছেল
মেরেমাৎ ইলীয়াশীেবর বািড়র দরজা েথেক শুরু কের
ইলীয়াশীেবর বাড়ীর েশষ পযর্ন্ত আর এক অংশ সারাই করল।
২২ তারপের যদর্ েনর চারপােশর এলাকার যাজেকরা সারাই
করল। ২৩ তারপের িবন্যামীন ও হশূব িনেজর িনেজর বািড়র
সামেন সারাই করল। তারপের অনিনেয়র েছেল মােসেয়র েছেল
অসিরয় িনেজর বািড়র পােশ সারাই করল। ২৪ তারপের
েহনাদেদর েছেল িবন্নূয়ী অসিরেয়র ঘর েথেক শুরু কের বঁাক ও
েকাণা পযর্ন্ত আর এক অংশ সারাই করল। ২৫ উষেয়র েছেল
পালল বঁােকর সামেন; পাহারাদারেদর উঠােনর কােছ অবিস্থত
রাজার উঁচু বািড়র কােছ েবিরেয় আসা দেুগর্র সামেন এবং তার
পের পেরােশর েছেল পদায় সারাই করল। ২৬ আর নথীনীেয়রা
পূবর্ িদেক জল দরজার সামেন পযর্ন্ত ও েবিরেয় আসা দগুর্ পযর্ন্ত
ওফেল বাস করত। ২৭ তারপের তেকায়ীেয়রা েবিরেয় আসা
িবরাট দগুর্ েথেক ওফেলর েদওয়াল পযর্ন্ত আর এক অংশ সারাই
করল। ২৮ যাজেকরা েঘাড়া দরজার উপেরর িদেক, প্রেত্যকজন
িনেজর িনেজর বািড়র সামেন, সারাই করল। ২৯ তারপের
ইেম্মেরর েছেল সােদাক িনেজর বািড়র সামেন সারাই করল এবং
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তারপের পূবর্ দরজার পাহারাদার শখিনেয়র েছেল শমিয়য়
সারাই করল। ৩০ তারপের েশিলিমেয়র েছেল হনািনয় ও
সালেফর ষষ্ঠ েছেল হানূন আর এক অংশ সারাই করল;
তারপের েবিরিখেয়র েছেল মশুল্লম িনেজর ঘেরর সামেন সারাই
করল। ৩১ তারপের মিল্কয় নােম একজন স্বণর্কার নথীনীয় ও
ব্যবসায়ীেদর বািড় পযর্ন্ত এবং েকােণ ওঠার রাস্তা পযর্ন্ত
হিম্মপকদ দরজা সামেন সারাই করল। ৩২ আর েকােণ উঠবার
রাস্তা ও েমষ দরজার মেধ্য স্বণর্কােররা ও ব্যবসায়ীরা সারাই
করল।

শত্রুেদর িবেরাধ ও তার প্রিতকার।

সন্বল্লট যখন শুনেত েপল েয, আমরা েদওয়াল
গঁাথিছ, তখন েস েরেগ েগল ও খুব িবরক্ত হল, আর

িযহূদীেদর িবদ্রূপ করল। ২ আর েস িনেজর ভাইেদর ও শমরীয়
ৈসন্যদেলর সামেন বলল, “এই দবুর্ল িযহূদীরা করেছ িক? তারা
িক িনেজেদরেক শিক্তশালী করেব? এরা িক বিলদান উত্সগর্
করেব? এক িদেনই িক েশষ করেব? টুকেরা কঁাকেড়র িঢিব
েথেক পাথর সব তুেল িক জীিবত করেব?” এসব েয পুেড় েগেছ!
৩ তখন অেম্মানীয় েটািবয় তার পােশ িছল; েস বলল, “ওরা যা
গঁাথেছ, তার উপের যিদ িশয়াল ওেঠ, তেব তােদর েসই পাথেরর
েদওয়াল েভেঙ্গ পড়েব।” ৪ “েহ আমােদর ঈশ্বর, েশান, কারণ
আমরা অবেহিলত হলাম; ওেদর িটটকাির ওেদর মাথায় িফিরেয়
দাও এবং ওেদরেক বন্দী কের লুট করা িজিনেসর মত িবেদেশ
থাকেত দাও; ৫ ওেদর অন্যায় েঢেক েরেখা না ও ওেদর পাপ
েতামার সামেন েথেক মুেছ েযেত িদও না; কারণ ওরা গঁাথকেদর
সামেন েতামােক অসন্তুষ্ট কেরেছ।” ৬ এইভােব আমরা েদওয়াল
গঁাথলাম, তােত উচ্চতার অেধর্ক পযর্ন্ত সমস্ত েদওয়াল একসােথ
যুক্ত হল, কারণ েলাকেদর কাজ করার ইচ্ছা িছল। ৭ আর
সন্বল্লট ও েটািবয় এবং আরবীেয়রা, অেম্মানীেয়রা ও
অস্েদাদীেয়রা যখন শুনেত েপল, িযরূশােলেমর েদওয়ােলর
সারাই সম্পূণর্ হেচ্ছ ও তার িছদ্র সব বন্ধ করেত শুরু করা
হেয়েছ, তখন তারা খুব েরেগ েগল; ৮ আর তারা সবাই
িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য ও েগালমাল শুরু করার
জন্য ষড়যন্ত্র করল। ৯ িকন্তু তােদর ভেয় আমরা আমােদর
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করলাম ও তােদর িবরুেদ্ধ িদনরাত
পাহারাদার িনযুক্ত করলাম। ১০ আর িযহূদার েলােকরা বলল,
“মজেুররা দবুর্ল হেয় পেড়েছ এবং পেড় থাকা কঁাকড় অেনক
আেছ, েদওয়াল গঁাথা আমােদর অসম্ভব!” ১১ আবার আমােদর
শত্রুরা বলল, “ওরা জানেব না, েদখেব না, অমিন আমরা ওেদর
মেধ্য িগেয় ওেদরেক হত্যা কের কাজ বন্ধ করব।” ১২ আর
তােদর কাছাকািছ বাস করা িযহূদীরা সব জায়গা েথেক এেস
দশ বার আমােদরেক বলল, “েতামােদরেক আমােদর কােছ
িফের আসেত হেব।” ১৩ অতএব আিম েদওয়ােলর িপছেন
নীেচর েখালা জায়গায় েলাক িনযুক্ত করলাম, িনেজর িনেজর
বংশ অনুসাের তেরায়াল, বশর্া ও ধনুক সেমত েলাক িনযুক্ত
করলাম। ১৪ পের আিম েচেয় েদখলাম এবং উেঠ প্রধান
েলাকেদরেক, শাসনকতর্ ােদরেক ও অন্য সব েলাকেদরেক

বললাম, “েতামরা ওেদরেক ভয় েপয় না; মহান ও ভয়ঙ্কর
প্রভুেক মেন কর এবং িনেজর িনেজর ভাইেদর, েছেলেমেয়েদর,
স্ত্রীেদর ও ঘেরর জন্য যুদ্ধ কর।” ১৫ আর যখন আমােদর শত্রুরা
শুনেত েপল েয, আমরা জানেত েপেরিছ, আর ঈশ্বর তােদর
ষড়যন্ত্র ব্যথর্ কেরেছন, তখন আমরা সবাই েদওয়াল আবার
িনেজর িনেজর কাজ করেত েগলাম। ১৬ আর েসই িদন েথেক
আমার যুবকেদর অেধর্ক েলাক কাজ করত, অন্য অেধর্ক েলাক
বশর্া, ঢাল, ধনুক ও বমর্ ধের থাকত এবং সমস্ত িযহূদা বংেশর
িপছেন শাসনকতর্ ারা থাকেতন। ১৭ যারা েদওয়াল গঁাথত, আর
যারা ভার বহন করত, আর যারা ভার তুেল িদত, সবাই এক
হােত কাজ করত, অন্য হােত অস্ত্র ধরত; ১৮ আর গঁাথেকরা
প্রেত্যকজন েকামের তেরায়াল েবঁেধ গঁাথত এবং তূরীবাদক
আমার পােশ থাকত। ১৯ আর আিম প্রধান েলাকেদরেক,
শাসনকতর্ ােদরেক ও অন্য সব েলাকেক বললাম, “এই কাজ বড়
ও ব্যাপক এবং আমরা েদওয়ােলর উপের আলাদা আলাদা হেয়
একজন েথেক অন্য জন দেূর আিছ; ২০ েতামরা েয েকােনা
জায়গায় তূরীর শব্দ শুনেব, েসই জায়গায় আমােদর কােছ
জেড়া হেব; আমােদর ঈশ্বর আমােদর জন্য যুদ্ধ করেবন।”
২১ এইভােব আমরা কাজ করতাম এবং েভার েথেক শুরু কের
তারা েদখা পযর্ন্ত আমােদর অেধর্ক েলাক বশর্া ধের থাকত।
২২ েসই সময় আিম েলাকেদরেক আরও বললাম, “প্রেত্যক
পুরুষ িনেজর িনেজর চাকেরর সােথ রােত িযরূশােলেমর মেধ্য
থাকুক; তারা রােত আমােদর পাহারাদার হেব ও িদেন কাজ
করেব।” ২৩ অতএব আিম, আমার ভাইেয়রা, যুবেকরা ও আমার
অনুসরণকারী রক্ষীরা েকউ েপাশাক খুলতাম না, প্রেত্যেক
িনেজর িনেজর অস্ত্র সেঙ্গ িনেয় জেলর কােছ েযতাম।

গিরবেদর উপের অত্যাচার বন্ধ করা।

পের িনেজর ভাই িযহূদীেদর িবরুেদ্ধ েলাকেদর ও
তােদর স্ত্রীেদর মহােকালাহল েশানা েগল। ২ েকউ েকউ

বলল, “আমরা েছেলেমেয় সেমত অেনক জন, খাবার েখেয়
েবঁেচ থাকার জন্য শস্য েনব।” ৩ আর েকউ েকউ বলল, “আমরা
িনেজর জিম, আঙ্গরু েক্ষত ও বািড় বন্ধক িদিচ্ছ দিূভর্ েক্ষর সমেয়
শস্য েনব।” ৪ আর েকউ েকউ বলল, “রাজকেরর জন্য আমরা
িনেজর িনেজর জিম ও আঙ্গরু েক্ষত বন্ধক েরেখ রূপা িনেয়িছ।
৫ িকন্তু আমােদর মাংস আমােদর ভাইেদর মাংেসর সমান,
আমােদর েছেলেমেয়রা তােদর েছেলেমেয়েদর সমান; তবুও
সেত্ত্বও েদখুন, আমরা িনেজর িনেজর েছেলেমেয়েদরেক দাসেত্ব
আনিছ, আমােদর েমেয়েদর মেধ্য েকউ েকউ েতা দাসী হেয়
েগেছ; আমােদর িকছু ক্ষমতা েনই এবং আমােদর জিম ও
আঙ্গরু েক্ষত সব অন্য েলাকেদর হেয়েছ।” ৬ তখন আিম তােদর
মহােকালাহল ও এই সব কথা শুেন ভীষণ েরেগ েগলাম। ৭ আর
আিম মেন মেন েভেব েদখলাম এবং প্রধান েলাকেদরেক
শাসনকতর্ ােদরেক িতরস্কার কের বললাম, “েতামরা প্রেত্যকজন
িনেজর িনেজর ভাইেয়র কােছ সুদ আদায় কের থাক।” পের
তােদর িবরুেদ্ধ মহা সমাজ জেড়া করলাম। ৮ আর আিম
তােদরেক বললাম, “জািতেদর কােছ আমােদর েয িযহূদী

নিহিমেয়র বই। ৩:৩০ ৩৫২ নিহিমেয়র বই। ৫:৮



৬

ভাইেয়রা িবিক্র হেয়িছল, তােদরেক আমরা ক্ষমতা অনুসাের
মুক্ত কেরিছ; এখন েতামােদর ভাইেদরেক েতামরাই িক িবিক্র
করেব? আমােদর কােছ িক তােদরেক িবিক্র করা হেব?” তােত
তারা চুপ হল, িকছু উত্তর িদেত পারল না। ৯ আিম আরও
বললাম, “েতামােদর এই কাজ ভােলা না; আমােদর শত্রু
জািতেদর িটটকািরর জন্য েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর ভেয়
চলেব না? ১০ আিম, আমার ভাই ও যুবেকরা, আমরাও সুেদর
জন্য ওেদরেক রূপা ও শস্য ঋণ িদই; এস, আমরা এই সুদ েছেড়
িদই। ১১ েতামরা ওেদর শস্য েক্ষত, আঙ্গরু েক্ষত, িজতবৃেক্ষর
বাগান ও ঘর বাড়ী সব এবং রূেপার, শেস্যর, আঙ্গরু রেসর ও
েতেলর শতকরা েয বািড়েয় িনেয় তােদরেক ঋণ িদেয়ছ, তা
আজই তােদরেক িফিরেয় দাও।” ১২ তখন তারা বলল, “আমরা
তা িফিরেয় েদব। তােদর কােছ িকছুই চাইব না; আপিন যা
বলেবন, েসই অনুযায়ী করব।” তখন আিম যাজকেদরেক েডেক
এই প্রিতজ্ঞা অনুসাের কাজ করেত ওেদরেক শপথ করালাম।
১৩ আবার আিম আমার েপাশােকর সামেনর িদকটা েঝেড়
বললাম, “যারা এই প্রিতজ্ঞা পালন না কের, ঈশ্বর তােদর ঘর
বাড়ী ও পিরশ্রেমর ফল েথেক তােক এইভােব েঝেড় েফলুন,
এইভােব েস ঝাড়া ও শূন্য েহাক।” তােত সমস্ত সমাজ বলল,
“আেমন,” এবং সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করল। পের েলােকরা েসই
প্রিতজ্ঞা অনুসাের কাজ করেলন। ১৪ সুতরাং আিম েয সমেয়
িযহূদা েদেশ তােদর শাসনকতর্ া পেদ িনযুক্ত হেয়িছলাম, েসই
েথেক অথর্াৎ অতর্ ক্ষস্ত রাজার কুিড় বছর েথেক বিত্রশ বছর
পযর্ন্ত, বােরা বছর আিম ও আমার ভাইরা রাজ্যপােলর খাবার
গ্রহণ কিরিন। ১৫ আমার আেগ েয সব রাজ্যপাল িছেলন, তারা
েলাকেদর ভারী েবাঝা চািপেয় িদেতন এবং তােদর েথেক নগদ
চিল্লশ েশকল রূপা ছাড়াও খাবার ও আঙ্গরু রস িনেতন,
এমনিক, তঁােদর চাকেররাও েলাকেদর উপের িনপীড়ন করত;
িকন্তু আিম ঈশ্বর ভেয়র জন্য তা করতাম না। ১৬ আবার আিম
এই েদওয়ােলর কােজও িনযুক্ত িছলাম; আমরা জিম িকনতাম
না এবং আমার সমস্ত যুবক েসই জায়গায় কােজ জেড়া হত।
১৭ আর আমােদর চারিদেক অবিস্থত জািতেদর মেধ্য েথেক
যারা আমােদর কােছ আসত, তােদর ছাড়া িযহূদী ও শাসনকতর্ া
েদড়েশা জন আমার সেঙ্গ েটিবেল বসেতা। ১৮ েসই সময় প্রেত্যক
িদন এই সব খাবার ৈতরী হত, একটা ষঁাড়, ছয়টা বাছাই করা
েভড়া ও কতগুেলা পািখ আমার জন্য রান্না করা হত, আর প্রিত
দশ িদন পর সব রকেমর আঙ্গরু রস, এই সমস্ত সেত্ত্বও
েলাকেদর দাসেত্বর ভার েবিশ হওয়ােত আিম রাজ্যপােলর
খাবার চাইতাম না। ১৯ েহ আমার ঈশ্বর, আিম এই েলাকেদর
জন্য েয সব কাজ কেরিছ, মঙ্গেলর জন্য আমার পেক্ষ তা মেন
কর।

শত্রুেদর ষড়যন্ত্র; নিহিমেয়র ৈধযর্্য।

পের সন্বল্লট, েটািবয়, আরবীয় েগশম ও আমােদর
বাকী শত্রুরা শুনেত েপল েয, আিম েদওয়াল েগঁেথ

েফেলিছ, তার মেধ্য আর ভাঙ্গা জায়গা েনই; তা সেত্ত্বও তখনও
শহেরর দরজাগুিলর দরজা স্থাপন কিরিন। ২ তখন সন্বল্লট

আর েগশম েলােকর মাধ্যেম আমােক এই কথা বেল পাঠাল,
“এস, আমরা ওেনা সমভূিমর েকােনা গ্রােম িমিলত হই।” িকন্তু
তারা আমার ক্ষিত করবার ষড়যন্ত্র কেরিছল। ৩ তখন আিম
দেূতর মাধ্যেম তােদরেক বেল পাঠালাম, “আিম এক িবেশষ
কাজ করিছ, েনেম েযেত পািরনা; আিম যতক্ষণ কাজ েছেড়
েতামােদর কােছ েনেম যাব, ততক্ষণ কাজ েকন বন্ধ থাকেব?”
৪ এইভােব তারা চার বার আমার কােছ েলাক পাঠাল, আর
আিম তােদরেক েসইমত উত্তর িদলাম। ৫ পের পঞ্চম বাের
সন্বল্লট ঐভােব তার চাকরেক আমার কােছ পািঠেয় িদল। তার
হােত একটা েখালা িচিঠ িছল; ৬ তােত এই কথা েলখা িছল,
“জািতেদর মেধ্য এই কথা েশানা যােচ্ছ এবং েগশমও বলেছ েয,
তুিম ও িযহূদীরা িবেদ্রােহর ষড়যন্ত্র করছ, এই জন্য তুিম
েদওয়াল গঁাথছ; আর এই েলাকজেনর কথা অথর্ এই েয, তুিম
তােদর রাজা হেত যাচ্ছ। ৭ আর িযহূদা েদেশ একজন রাজা
আেছন, আপনার িবষেয় িযরূশােলেম এটা প্রচার করার জন্য
তুিম ভাববাদীেদরেকও িনযুক্ত কেরছ। এখন এই েলােকর কথা
রাজার কােছ েপৗঁছােব। অতএব এস, আমরা জেড়া হেয় পরামশর্
কির।” ৮ তখন আিম তােক বেল পািঠেয় িদলাম, “তুিম েযসব
কথা বলছ, েসরকম েকােনা কাজ হয়িন; িকন্তু তুিম মনগড়া কথা
বলছ।” ৯ কারণ তারা সবাই আমােদরেক ভয় েদখােত চাইত,
এই কােজ ওেদর হাত দবুর্ল েহাক, তােত তা েশষ হেব না। িকন্তু
এখন েহ ঈশ্বর, তুিম আমার হাত শক্ত কর। ১০ একিদন আিম
দলােয়র েছেল শমিয়েয়র ঘের েগলাম। দলায় মেহটেবেলর
েছেল। শমিয়য় তার ঘের আটেক িছল। আর েস বলল, “এস,
আমরা ঈশ্বেরর গৃেহ, মিন্দেরর িভতের, জেড়া হই ও মিন্দেরর
দরজা সব বন্ধ কির, কারণ েলােক েতামােক হত্যা করেত
আসেব, রােতই েতামােক হত্যা করেত আসেব।” ১১ তখন আিম
বললাম, “আমার মত েলাক িক পালােব? আমার মত েকান
েলাকিট প্রাণ বঁাচবার জন্য মিন্দের আশ্রয় েনেব? আিম েসখােন
যাব না।” ১২ আর আিম বুঝেত পারলাম েয, ঈশ্বর তােক পাঠান
িন; বেল েস আমার িবরুেদ্ধ ভাববাণী বেলেছ এবং েটািবয় আর
সন্বল্লট তােক ঘুষ িদেয়েছ। ১৩ তােক এই জন্য ঘুষ েদওয়া
হেয়িছল, েযন আিম ভয় েপেয় েসই কাজ কির ও পাপ কির,
আর তােত েযন তারা আমার দনুর্াম করবার সংেকত েপেয়
আমােক িটটকাির িদেত পাের। ১৪ েহ আমার ঈশ্বর, েটািবয় আর
সন্বল্লেটর এই কাজ অনুসাের তােদর এবং েনায়িদয়া
ভাববািদনীেক ও অন্য েয সব ভাববাদীরা আমােক ভয় েদখাবার
েচষ্টা করিছল তােদর কথাও মেন েরেখা। ১৫ ইলূল মােসর পঁিচশ
িদেন, বাহান্ন িদেনর িদন েদওয়াল গঁাথা েশষ হল। ১৬ পের
আমােদর সব শত্রুরা যখন তা শুনল, তখন আমােদর
আেশপােশর জািতরা সবাই ভয় েপল এবং িনেজেদর েচােখ খুব
নীচু হল, কারণ এই কাজ েয আমােদর ঈশ্বর েথেকই হল, এরা
তা বুঝল। ১৭ আবার ঐ সমেয় িযহূদার প্রধান েলােকরা
েটািবেয়র কােছ অেনক িচিঠ পাঠাত এবং েটািবেয়র িচিঠও
তােদর কােছ আসত। ১৮ কারণ িযহূদার মেধ্য অেনেক তার
পেক্ষ শপথ কেরিছল, কারণ েস িছল আরেহর েছেল শখিনেয়র
জামাই এবং তার েছেল িযেহাহানন েবিরিখেয়র েছেল মশুল্লেমর
েমেয়েক িবেয় কেরিছল। ১৯ আর তারা আমার সামেন তার

নিহিমেয়র বই। ৫:৯ ৩৫3 নিহিমেয়র বই। ৬:১৯



৭

ভােলা কােজর কথা বলত এবং আমার কথাও তােক জানাত।
আমােক ভয় েদখাবার জন্য েটািবয় িচিঠ পাঠাত।

েদওয়াল গঁাথা েশষ হবার পর আিম ফটকগুিলেত
দরজা লাগালাম এবং দােরায়ানরা, গায়েকরা ও

েলবীেয়রা িনযুক্ত হল। ২ আর আিম িনেজর ভাই হনািন ও দেুগর্র
েসনাপিত হনািনয়েক িযরূশােলেমর ভার িদলাম, কারণ হনািনয়
িবশ্বস্ত েলাক িছেলন এবং ঈশ্বরেক অেনেকর েচেয় েবশী ভয়
করেতন। ৩ আর আিম তঁােদরেক বললাম, “যতক্ষণ েরাদ েবশী
না হয়, ততক্ষণ িযরূশােলেমর দরজাগুেলা েযন েখালা না হয়
এবং রক্ষীরা কােছ দঁািড়েয় থাকেত দরজাগুেলা সব বন্ধ করা ও
হুড়কা েদওয়া হয় এবং েতামরা িযরূশােলেমর বািসন্দােদর মধ্য
েথেক েযন পাহারাদার িনযুক্ত কর, তারা প্রেত্যেক িনেজর
িনেজর পাহারা েদবার জায়গায়, িনেজর িনেজর ঘেরর সামেন
থাকুক।”

িযরূশােলেম প্রথম িফের আসা েলাকেদর তািলকা।

৪ শহর বড় ও িবসৃ্তত, িকন্তু তার মেধ্য েলাক অল্প িছল,
বািড়গুেলাও ৈতরী করা যায়িন ৫ পের আমার ঈশ্বর আমার মেন
ইচ্ছা িদেল আিম গণ্যমান্য েলাকেদর, েনতােদর ও েলাকেদর
জেড়া করলাম, েযন তােদর বংশ তািলকা েলখা হয়। আিম
প্রথেম আসা েলাকেদর বংশ তািলকা েপলাম, তার মেধ্য এই
কথা েলখা েপলাম ৬ যারা বন্দী অবস্থায় আনা হেয়িছল,
বািবেলর রাজা নবূখদিনত্সর যােদরেক বন্দী কের িনেয়
িগেয়িছেলন, তােদর মেধ্য প্রেদেশর এই েলােকরা বন্দী অবস্থা
েথেক িগেয় িযরূশােলম ও িযহূদােত িনেজর িনেজর শহের িফের
আসল; ৭ তারা সরুব্বািবল, েযশূয়, নিহিময়, অসিরয়, রয়িময়া,
নহমািন, মদর্খয়, িবলশন, িমস্পরৎ, িবগবয়, নহূম ও বানা এেদর
সেঙ্গ িফের আসল। েসই ইস্রােয়লীয়েদর পুরুষ সংখ্যা;
৮ পেরােশর বংশধর দইু হাজার একেশা বাহাত্তর জন;
৯ শফিটেয়র বংশধর িতনেশা বাহাত্তর জন; ১০ আরেহর বংশধর
ছেশা বাহান্ন জন; ১১ েযশূয় ও েযায়ােবর বংশধরেদর মেধ্য পহৎ
েমায়ােবর বংশধর দইু হাজার আটেশা আঠােরা জন; ১২ এলেমর
বংশধর এক হাজার দেুশা চুয়ান্ন জন; ১৩ সতূ্তর বংশধর আটেশা
পঁয়তািল্লশ জন; ১৪ সক্কেয়র বংশধর সাতেশা ষাট জন;
১৫ িবন্নূিয়র বংশধর ছেশা আটচিল্লশ জন; ১৬ েববেয়র বংশধর
ছেশা আটাশ জন; ১৭ আস্গেদর বংশধর দইু হাজার িতনেশা
বাইশ জন; ১৮ অেদানীকােমর বংশধর ছেশা সাতষিট্ট জন;
১৯ িবগবেয়র বংশধর দইু হাজার সাতষিট্ট জন; ২০ আদীেনর
বংশধর ছেশা পঞ্চান্ন জন; ২১ িযিহিষ্কেয়র বংশধর আেটেরর
বংশধর আটানব্বইজন। ২২ হশুেমর বংশধর িতনেশা আটাশ
জন; ২৩ েবৎসেয়র বংশধর িতনেশা চিব্বশ জন; ২৪ হারীেফর
বংশধর একেশা বােরা জন; ২৫ িগিবেয়ােনর বংশধর
পঁচানব্বইজন। ২৬ ৈবৎেলহম ও নেটাফার েলাক একেশা অষ্টািশ
জন; ২৭ অনােথােতর েলাক একেশা আটাশ জন; ২৮ ৈবৎ-
অস্মাবেতর েলাক িবয়ািল্লশ জন; ২৯ িকিরয়ৎ িযয়ারীম, কফীরা
ও েবেরােতর েলাক সাতেশা েততািল্লশ জন; ৩০ রামা ও েগবার
েলাক ছেশা একুশ জন; ৩১ িমক্মেসর েলাক একেশা বাইশ জন;
৩২ ৈবেথল ও অেয়র েলাক একেশা েতইশ জন; ৩৩ অন্য নেবার

েলাক বাহান্নজন; ৩৪ অন্য এলেমর েলাক এক হাজার দেুশা
চুয়ান্ন জন; ৩৫ হারীেমর েলাক িতনেশা িবশ জন; ৩৬ িযরীেহার
েলাক িতনেশা পয়ঁতািল্লশ জন; ৩৭ েলাদ, হাদীদ এবং ওেনার
বংশধর সাতেশা একুশ জন; ৩৮ সনায়ার েলাক িতন হাজার
নেশা িত্রশ জন। ৩৯ যাজকেদর সংখ্যা এই: েযশূেয়র বংেশর
মেধ্য িযদিয়েয়র বংেশর নেশা িতয়াত্তর জন; ৪০ ইেম্মেরর
বংশধর এক হাজার বাহান্ন জন; ৪১ পশ্হূেরর বংশধর এক
হাজার দেুশা সাতচিল্লশ জন; ৪২ হারীেমর বংশধর এক হাজার
সেতেরা জন। ৪৩ েলবীয়েদর সংখ্যা এই: েযশূেয়র বংেশর
কদম্ীেয়ল ও েহাদিবেয়র বংশধর চুয়াত্তরজন। ৪৪ গায়কেদর
সংখ্যা এই: আসেফর বংশধর একেশা আটচিল্লশ জন।
৪৫ রক্ষীরা: শল্লুেমর, আেটেরর, টল্েমােনর, অকু্কেবর, হটীটার ও
েশাবেয়র বংশধর একেশা আটিত্রশ জন। ৪৬ নথীনীয়রা: সীহ,
হসূফা ও টব্বােয়ােতর বংশধেররা; ৪৭ েকেরাস, সীয় ও
পােদােনর বংশধেররা; ৪৮ লবানা, হগাব ও শল্মেয়র
বংশধেররা; ৪৯ হানন, িগেদ্দল ও গহেরর বংশধেররা; ৫০ রায়া,
রৎসীন ও নেকােদর বংশধেররা; ৫১ গসম, ঊষ ও পােসেহর
বংশধেররা; ৫২ েবষয়, িময়ূনীম ও নফুষযীেমর বংশধেররা;
৫৩ বকবূক, হকূফা ও হহূর্ েরর বংশধেররা; ৫৪ বসলীত, মহীদা ও
হশর্ার বংশধেররা; ৫৫ বেকর্ াস, সীষরা ও েতমেহর বংশধেররা;
৫৬ নৎসীহ ও হটীফার বংশধেররা। ৫৭ শেলামেনর চাকরেদর
বংশধেররা: েসাটয়, েসােফরত, পরীদা, ৫৮ যালা, দেকর্ ান,
িগেদ্দল, ৫৯ শফিটয়, হটীল, েপােখরৎ হৎসবায়ীম ও আেমােনর
বংশধেররা। ৬০ নথীনীেয়রা ও শেলামেনর চাকরেদর বংশধেররা
েমাট িতনেশা িবরানব্বই জন। ৬১ েতল্ েমলহ, েতল্হশর্া, করূব,
অদ্দন ও ইেম্মেরর এই এলাকা েথেক িনম্নিলিখত েলােকরা এল
আসল; িকন্তু তারা ইস্রােয়লীয় েলাক িক না, এ িবষেয় িনেজর
িনেজর বাবার বংশ িক েগাষ্ঠীর প্রমাণ করেত পারল না;
৬২ দলায়, েটািবয়, ও নেকােদর বংেশর ছেশা িবয়ািল্লশ জন।
৬৩ আর যাজকেদর মধ্য েথেক হবায়, হেক্কাস, ও বিসর্ল্লেয়র
বংশধেররা; এই িগিলয়দীয় বিসর্ল্লেয়র এক েমেয়েক িবেয় কের
তােদর নােম আখ্যাত হেয়িছল। ৬৪ বংশ তািলকােত বলা
েলাকেদর মেধ্য এরা িনেজর িনেজর বংশ তািলকা েখঁাজ কের
েপল না, এই জন্য এরা অশুিচ গণ্য হেয় যাজকত্ব েথেক বাদ
হেয় েগল। ৬৫ আর শাসনকতর্ া তােদরেক আেদশ িদেলন,
যতিদন ঊরীম ও তুম্মীম ব্যবহার করবার অিধকারী েকান
যাজক উত্পন্ন না হয়, ততিদন পযর্ন্ত েতামরা পিবত্র খাবােরর
িকছু েখয় না। ৬৬ জেড়া করা েগাটা দলটার েলাকসংখ্যা িছল
িবয়ািল্লশ হাজার িতনেশা ষাট জন। ৬৭ এছাড়া সাত হাজার
িতনেশা সঁাইিত্রশ জন চাকর চাকরানী এবং তঁােদর দেুশা
পঁয়তািল্লশ জন গায়ক গািয়কাও িছল। ৬৮ তােদর সাতেশা
ছিত্রশটা েঘাড়া, দইুেশা পঁয়তািল্লশিট খচ্চর, ৬৯ চারেশা
পঁয়িত্রশিট উট ও ছয় হাজার সাতেশা কুিড়টা গাধা িছল।
৭০ বংেশর প্রধান েলাকেদর মেধ্য েকউ েকউ কােজর জন্য দান
করেলন। শাসনকতর্ া ধনভান্ডাের িদেলন এক হাজার েসানার
অদর্ েকান, পঞ্চাশটা বািট ও যাজকেদর জন্য পঁাচেশা িত্রশটা
েপাশাক িদেলন। ৭১ বংেশর প্রধান েলাকেদর মেধ্য েকউ েকউ
এই কােজর জন্য েসানার কুিড় হাজার অদর্ েকান ও দইু হাজার

নিহিমেয়র বই। ৭:২ ৩৫৪ নিহিমেয়র বই। ৭:৭১
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দেুশা মািন রূপা ধনভান্ডাের িদেলন। ৭২ বাকী েলােকরা িদল
েমাট েসানার কুিড় হাজার অদর্ েকান, দইু হাজার মািন রূপা ও
যাজকেদর জন্য সাতষিট্টটা েপাশাক। ৭৩ পের যাজেকরা,
েলবীেয়রা, রক্ষীরা, গায়েকরা, েকােনা েলাক ও নথীনীেয়রা এবং
সমস্ত ইস্রােয়লীেয়রা িনেজর িনেজর শহের বাস করেত লাগল।”

িনয়েমর প্রকাশ্য পাঠ। কুটীর পবর্ পালন।

সপ্তম মাস আসেল ইস্রােয়লীয়রা িনেজর িনেজর শহের
িছল। আর সমস্ত েলাক একসেঙ্গ এক মানুেষর মত

িমেল জল দরজার সামেনর চেক জেড়া হল এবং তারা
িলিপকার ইষ্রােক ইস্রােয়লীয়েদর জন্য সদাপ্রভুর েদওয়া
আেদশ, অথর্াৎ েমািশর ব্যবস্থার বইিট িনেয় আসেত বলল।
২ তােত সপ্তম মােসর প্রথম িদেন যাজক ইষ্রা স্ত্রী পুরুষ এবং
যারা শুেন বুঝেত পাের তােদর সামেন েসই ব্যবস্থার বইিট িনেয়
আসেলন। ৩ জল দরজার সামেনর চেকর স্ত্রী পুরুষ ও অন্যান্য
যারা বুঝেত পাের তােদর কােছ িতিন সকাল েথেক দপুুর পযর্ন্ত
তা পেড় েশানােলন, আর সমস্ত েলাক মন িদেয় ব্যবস্থার বইিটর
কথা শুনল। ৪ ফেল অধ্যাপক ইষ্রা এই কােজর জন্য ৈতরী এক
কােঠর মেঞ্চর উপের দঁাড়ােলন এবং তঁার ডান পােশ দঁািড়েয়
িছেলন মিত্তিথয়, েশমা, অনায়, ঊিরয়, িহিল্কয় ও মােসয়; এবং
তঁার বঁা পােশ িছেলন পদায়, মীশােয়ল, মিল্কয়, হশুম, হশবদ্দানা,
সখিরয় ও মশুল্লম। ৫ ইষ্রা সব েলােকর সামেন বইিট খুলেলন;
কারণ িতিন তােদর েথেক উঁচুেত দঁািড়েয় িছেলন। িতিন বইিট
খুলেল পর সব েলাক উেঠ দঁাড়াল। ৬ পের ইষ্রা মহান ঈশ্বর
সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করেলন। আর সব েলাক তােদর হাত তুেল
বলল, “আেমন, আেমন।” তারপর তারা মািটেত মাথা েঠিকেয়
সদাপ্রভুর আরাধনা করেলা। ৭ েযশূয়, বািন, েশেরিবয়, যামীন,
অকু্কব, শব্বথয়, েহািদয়, মােসয়, কলীট, অসরীয়, েযাষাবদ,
হানন ও পলায় এই সব েলবীেয়রা েসখােন দঁািড়েয় থাকা
েলাকেদর কােছ ব্যবস্থা বইেয়র িবষয় বুিঝেয় িদেলন। ৮ যা পড়া
হেচ্ছ তা যােত েলােকরা বুঝেত পাের েসইজন্য তঁারা ঈশ্বেরর
ব্যবস্থার বই েথেক পেড় অনুবাদ কের মােন বুিঝেয় িদেলন।
৯ তারপর শাসনকতর্ া নিহিময়, যাজক ও অধ্যাপক ইষ্রা এবং েয
েলবীেয়রা েলাকেদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন তঁারা সমস্ত েলাকেদর
বলেলন, “আজেকর এই িদনটা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য পিবত্র। আপনারা েশাক বা কান্নাকািট করেবন না।”
িতিন এই কথা বলেলন, কারণ েলােকরা সবাই ব্যবস্থার বইেয়র
কথা শুেন কঁাদিছল। ১০ আর িতিন তােদরেক বলেলন, “েতামরা
িগেয় ভাল ভাল খাবার ও িমিষ্ট রস খাও আর যােদর েকােনা
খাবার েনই তােদর িকছু িকছু পািঠেয় দাও। আজেকর িদনটা
হল আমােদর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র। আপনারা দঃুখ কর না,
কারণ সদাপ্রভুর েদওয়া আনন্দই হল েতামােদর শিক্ত।”
১১ েলবীেয়রা সমস্ত েলাকেদর শান্ত কের বলেলন, “নীরব হও,
কারণ আজেকর িদনটা পিবত্র। েতামরা দঃুিখত হেয়া না।”
১২ তখন সমস্ত েলাক খাওয়া দাওয়া, খাবােরর অংশ পাঠােনা ও
খুব আনন্দ করেত েগল, কারণ েয সব কথা তােদর কােছ বলা
িগেয়িছল, তারা েস সব বুঝেত েপেরিছল। ১৩ আর িদ্বতীয় িদেন

সমস্ত বংেশর প্রধান েলােকরা, যাজেকরা ও েলবীেয়রা ব্যবস্থা
ভাল কের বুঝবার জন্য অধ্যাপক ইষ্রার কােছ জেড়া হেলন।
১৪ আর তঁারা েদখেত েপল, ব্যবস্থায় এই কথা েলখা আেছ েয,
সদাপ্রভু েমািশর মাধ্যেম এই আজ্ঞা িদেয়িছেলন, ইস্রােয়লীয়রা
সপ্তম মােসর উত্সেবর সময় তঁাবুেত বাস করেব; ১৫ এবং
িনেজর সব শহের ও িযরূশােলেম তারা এই কথা েঘাষণা ও
প্রচার করেব, “েযমন েলখা আেছ, েসইমত েতামরা পাহাড়ী
এলাকায় িগেয় আশ্রয় স্থান বানাবার জন্য িজত ও বুেনা িজত
গােছর ডাল আর গুলেমঁিদ, েখজরু ও পাতা ভরা গােছর ডাল
িনেয় আসেব।” ১৬ তােত েলােকরা িগেয় ডাল িনেয় এেস প্রেত্যক
জন িনেজর ঘেরর ছােদর উপের িকম্বা উঠােন িকম্বা ঈশ্বেরর
ঘেরর উঠােন িকম্বা জল দরজার কােছর চেক িকম্বা ইফ্রিয়ম
দরজার কােছর চেক িনেজেদর জন্য তঁাবু ৈতরী করল।
১৭ বন্দীদশা েথেক িফের আসা সমস্ত সমাজ তঁাবু ৈতরী কের
তার মেধ্য বাস করল; বস্তুত: নূেনর েছেল িযেহাশূেয়র সময়
েথেক েসই িদন পযর্ন্ত ইস্রােয়লীেয়রা এই রকম আর কের িন।
তারা খুব েবশী আনন্দ করল। ১৮ আর ইষ্রা প্রথম িদন েথেক
েশষ িদন পযর্ন্ত প্রিতিদন ঈশ্বেরর ব্যবস্থার বই পাঠ করেলন।
আর েলােকরা সাত িদনপবর্ পালন করল এবং িনয়ম অনুসাের
অষ্টম িদেন উত্সব সভা হল।

িযহূদীেদর উপবাস, পাপ স্বীকার ও িনয়মস্থাপন।

আর ঐ মােসর চিব্বশতম িদেন ইস্রােয়লীেয়রা জেড়া
হেয় উপবাস করল, চট পরল এবং মাথায় ধূেলা িদল।

২ ইস্রােয়ল জািতর েলােকরা অন্যান্য জািতর সমস্ত েলাকেদর
কাছ েথেক িনেজেদর আলাদা কের িনল। তারা দঁািড়েয়
িনেজেদর পাপ ও িনেজেদর পূবর্পুরুষেদর অন্যায় স্বীকার
করল। ৩ আর তারা িনেজর িনেজর জায়গায় দঁািড়েয় েথেকই
িদেনর চার ভােগর এক ভাগ সময় তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
ব্যবস্থার বই পড়েত থাকল, পের িদেনর আর এক চার ভােগর
এক ভাগ সময় পাপ স্বীকার ও তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ
প্রণাম করল। ৪ েযশূয়, বািন, কদম্ীেয়ল, শবিনয়, বুিন্ন,
েশেরিবয়, বািন ও কনানী নােম েলবীেয়রা তােদর িসঁিড়েত
দঁািড়েয় িনেজেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ িচত্কার কের
ডাকেলন। ৫ পের েযশূয়, কদম্ীেয়ল, বািন, হশব্িনয়, েশেরিবয়,
েহািদয়, শবিনয় ও পথািহয় এই কেয়কজন েলবীয় এই কথা
বলল, “ওঠ; েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, িযিন
অনািদকাল েথেক অনন্তকাল পযর্ন্ত ধন্য।” েতামার মিহমািন্বত
নােমর ধন্যবাদ েহাক, যা সমস্ত ধন্যবাদ ও প্রশংসার উপের।
৬ েকবল তুিমই সদাপ্রভু। তুিমই স্বগর্ ও স্বেগর্র স্বগর্ এবং তার
সমস্ত বািহনী, পৃিথবী ও তার উপরকার সব িকছু এবং সাগর ও
তার মেধ্যকার সব িকছু ৈতরী কেরছ। তুিমই তােদর সকেলর
প্রাণ িদেয়ছ এবং স্বেগর্র বািহনী েতামার কােছ নত হয়। ৭ তুিমই
সদাপ্রভু ঈশ্বর। তুিম অব্রামেক েবেছ িনেয় কল্দীয়েদর েদশ ঊর
েথেক েবর কের িনেয় এেসিছেল ও তঁার নাম েরেখিছেল
অব্রাহাম ৮ এবং িনেজর সামেন তঁার অন্তর িবশ্বস্ত েদেখ
কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িযবূষীয় ও িগগর্াশীয়েদর
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েদশ তঁার বংশেক েদবার জন্য তঁার জন্য একটা ব্যবস্থা স্থাপন
কেরিছেল। তুিম ন্যায়বান বেল েতামার প্রিতজ্ঞা তুিম অটল
েরেখিছেল। ৯ িমশর েদেশ আমােদর পূবর্পুরুষেদর কষ্টেভাগ
তুিম েদেখিছেল; েলািহত সাগেরর পাের তােদর কান্না তুিম
শুেনিছেল; ১০ ফেরৗণ, তঁার সমস্ত কমর্চারী ও তঁার েদেশর সমস্ত
েলাকেদর তুিম অেনক িচহ্ন ও আশ্চযর্্য কাজ েদিখেয়িছেল;
কারণ তুিম জানেত েয, তােদর িবরুেদ্ধ িমশরীয়েদর ব্যবহার
িছল অহংকাের পূণর্। এই সমস্ত কাজ কের তুিম েতামার নাম
প্রিতষ্ঠা করেল, যা এখনও রেয়েছ। ১১ আর তুিম তােদর সামেন
সমুদ্রেক দইু ভােগ করেল, তােত তারা সমুেদ্রর মাঝখােন শুকেনা
রাস্তা িদেয় এিগেয় েগল; িকন্তু প্রচুর জেল েযমন পাথর, েতমিন
তুিম তােদর িপছেন তাড়া কের আসা েলাকেদরেক প্রচুর জেল
েফেল িদেল। ১২ আর তুিম িদেন েমেঘর থােমর মাধ্যেম ও রােত
তােদর গন্তব্য পেথ এল েদবার আগুেনর থােমর মাধ্যেম
তােদরেক িনেয় েযেত। ১৩ তুিম সীনয় পাহােড়র উপের েনেম
এেসিছেল এবং স্বগর্ েথেক তােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেল। তুিম
ন্যায্য িনেদর্শ, সিঠক ব্যবস্থা এবং ভাল িনয়ম ও আেদশ তােদর
িদেয়িছেল। ১৪ েতামার পিবত্র িবশ্রামবার সম্বেন্ধ তুিম তােদর
জািনেয়িছেল এবং েতামার দাস েমািশর মধ্য িদেয় তুিম তােদর
আেদশ, িনয়ম ও ব্যবস্থা িদেয়িছেল। ১৫ িখেদ িমটাবার জন্য তুিম
স্বগর্ েথেক তােদর খাবার িদেয়িছেল ও তােদর িপপাসা িমটাবার
জন্য পাথর েথেক জল েবর কের িদেয়িছেল। েয েদশ তােদর
েদবার জন্য তুিম শপথ কেরিছেল েসখােন িগেয় তা অিধকার
করবার জন্য তুিম তােদর আেদশ িদেয়িছেল। ১৬ তবুও তারা
আমােদর পূবর্পুরুষরা গবর্ করল; িনেজর িনেজর ঘাড় শক্ত
করল আর েতামার আেদশ পালন করল না। ১৭ তারা বাধ্য
থাকেত অস্বীকার কেরিছল, আর েয সব আশ্চযর্্য কাজ তুিম
তােদর মেধ্য কেরিছেল তাও তারা মেন রােখ িন, িকন্তু িনেজর
িনেজর ঘাড় শক্ত কের আবার দাসত্ব করেত িমশের িফের যাবার
জন্য িবেদ্রাহভােব একজন েসনাপিতেক িনযুক্ত কেরিছল। িকন্তু
তুিম ক্ষমাশীল ঈশ্বর, দয়াময় ও করুণায় পূণর্; তাই তােদরেক
ত্যাগ করিন। ১৮ এমন িক, তারা িনেজেদর জন্য ছঁােচ েফেল
একটা বাছুেরর মূিতর্  ৈতরী কের বেলিছল, ‘এই েতামার েদবতা;
িমশর েদশ েথেক িযিন েতামােদর েবর কের এেনেছন,’ এইভােব
যখন তারা েতামােক ভীষণ অপমান কেরিছল ১৯ তখনও তুিম
প্রচুর করুণার জন্য মরু এলাকায় তােদর ত্যাগ করিন;
িদেনরেবলায় তােদর চািলেয় েনবার জন্য েমেঘর থাম এবং রােত
তােদর যাওয়ার পেথ আেলা েদবার জন্য আগুেনর থাম তােদর
কাছ েথেক সের যায় িন। ২০ তুিম তােদর িশক্ষা েদবার জন্য
িনেজর মঙ্গলময় আত্মােক দান কেরিছেল। তােদর খাওয়ার
জন্য তুিম েয মান্না িদেয়িছেল তা বন্ধ কের দাওিন; তুিম তােদর
িপপাসা িমটাবার জন্য জল িদেয়িছেল। ২১ আর মরু এলাকায়
চিল্লশ বছর ধের তুিম তােদর পালন কেরিছেল। তােদর অভাব
হয়িন; তােদর েপাশাকও পুরােনা হয়িন এবং তােদর পা েফােল
িন। ২২ পের তুিম অেনক রাজ্য ও জািত তােদর হােত িদেয়িছেল,
এমন িক, তােদর সমস্ত জায়গাও তােদর মেধ্য ভাগ কের
িদেয়িছেল। তারা িহষ্েবােণর রাজা সীেহােনর েদশ ও বাশেনর
রাজা ওেগর েদশ অিধকার কেরিছল। ২৩ আর তুিম তােদর

সন্তানেদরেক আকােশর তারার মত প্রচুর সংখ্যক করেল এবং
েসই েদেশ তােদরেক আনেল, েয েদেশর িবষেয় তুিম তােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ বেলিছেল েয, তারা তা অিধকার করবার
জন্য েসখােন ঢুকেব। ২৪ পের েসই সন্তােনরা েসই েদেশ িগেয় তা
দখল কের িনেয়িছল এবং েসই েদেশ বাসকারী কনানীয়েদর
তুিম তােদর সামেন নত কেরিছেল এবং কনানীয়েদর, তােদর
রাজােদর ও েদেশর অন্যান্য জািতেদর তুিম তােদর হােত তুেল
িদেয়িছেল, ওেদর প্রিত যা ইচ্ছা তা করেত িদেল। ২৫ তারা
েদওয়াল েঘরা অেনক শহর ও উবর্র জিম অিধকার কেরিছল;
তারা সব রকম ভাল ভাল িজিনেষ ভরা বাড়ী ও আেগই েখঁাড়া
হেয়েছ এমন অেনক কুেয়া, আঙ্গরু েক্ষত, িজতবৃেক্ষর বাগান
এবং অেনক ফেলর গাছ অিধকার কেরিছল। তারা েখেয় সন্তুষ্ট
হেয় স্বাস্থ্যবান হেয়িছল এবং েতামার েদওয়া প্রচুর মঙ্গল েভাগ
কেরিছল। ২৬ তবুও তারা অবাধ্য হেয় েতামার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরিছল, েতামার ব্যবস্থা তারা ত্যাগ কেরিছল। েতামার েয
ভাববাদীরা তােদর সাক্ষ্য িদেতন যােত তারা েতামার িদেক িফের
আেস, েসই ভাববাদীেদর তারা েমের েফেলিছল; তারা েতামােক
ভীষণ অসন্তুষ্ট করল। ২৭ পের তুিম শত্রুেদর হােত তােদর তুেল
িদেয়িছেল আর তারা তােদর উপর অত্যাচার করত। িকন্তু তােদর
কেষ্টর সময় তারা েতামার কােছ কান্নাকািট করত আর তুিম স্বগর্
েথেক তা শুেনিছেল। তুিম প্রচুর করুণায় তােদর কােছ
উদ্ধারকারীেদর পািঠেয় িদেত। যারা শত্রুেদর হাত েথেক তােদর
উদ্ধার করেত। ২৮ তবুও েযই তারা িবশ্রাম েপত অমিন আবার
তারা েতামার েচােখ যা খারাপ ব্যবহার করত, তােত তুিম
শত্রুেদর হােত তােদর েছেড় িদেত এবং েসই শত্রুরা তােদর কতৃর্ ত্ব
করত। িকন্তু আবার যখন তারা েতামার কােছ কঁাদত তখন স্বগর্
েথেক তা শুেন েতামার করুণায় তুিম বাের বাের তােদর উদ্ধার
করেত। ২৯ েতামার ব্যবস্থার িদেক িফের আনার জন্য তুিম
তােদর সাক্ষ্য িদেত, তবুও তােদর ব্যবহার িছল অহংকাের পূণর্;
তারা েতামার সব আেদশ অমান্য করত। িকন্তু েতামার েয সব
িনেদর্শ পালন করেল মানুষ বঁােচ, েতামার েসই সব শাসেনর
িবরুেদ্ধ তারা পাপ করত। তারা কঁাধ সিরেয় এবং ঘাড় শক্ত কের
েতামার কথা শুনত না। ৩০ তবুও অেনক বছর ধের তুিম তােদর
উপর ৈধযর্্য ধরেল। েতামার ভাববাদীেদর মধ্য িদেয় েতামার
আত্মার মাধ্যেম তুিম তােদর সাক্ষ্য িদেল, িকন্তু তােত তারা কান
িদল না। তার জন্য িবিভন্ন জািতর হােত তুিম তােদর তুেল িদেল।
৩১ তবুও েতামার প্রচুর করুণার জন্য তুিম তােদর েশষ কের
দাওিন ও ত্যাগ করিন, কারণ তুিম দয়াময় ও করুণায় পূণর্ ঈশ্বর।
৩২ অতএব, েহ আমােদর ঈশ্বর, মহান, শিক্তশালী ও ভয়ঙ্কর
ঈশ্বর। তুিম িনয়ম ও ব্যবস্থা পালন কর। অশূর রাজােদর সময়
েথেক শুরু কের আজ পযর্ন্ত এই েয সব কষ্ট আমােদর উপের
এবং আমােদর রাজােদর, েনতােদর, যাজকেদর ও
ভাববাদীেদর, আমােদর পূবর্পুরুষেদর ও েতামার সমস্ত
েলাকেদর উপের চলেছ তা েতামার েচােখ েযন সামান্য মেন না
েহাক। ৩৩ আমােদর উপর যা িকছু ঘটেত িদেয়ছ তােত তুিম
ধমর্ময়; তুিম িবশ্বস্ত ভােব কাজ কেরছ আর আমরা অন্যায়
কেরিছ। ৩৪ আমােদর রাজারা, েনতারা, যাজেকরা ও আমােদর
পূবর্পুরুেষরা েতামার ব্যবস্থা েমেন চেলন িন এবং েতামার
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১১

আজ্ঞায় ও যার মাধ্যেম তুিম তােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেত, েতামার
েসই আেদেশ কান েদনিন। ৩৫ তঁােদর রাজত্বকােল তঁারা েতামার
েদওয়া বড় ও উবর্র েদেশ প্রচুর মঙ্গল েভাগ করিছেলন, তবুও
তঁারা েতামার েসবা কেরন িন িকম্বা তঁােদর খারাপ কাজ েথেক
েফেরন িন। ৩৬ েদখ, আজ আমরা দাস; েয েদশটা তুিম
আমােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেল যােত তারা তার ফল আর
সব রকেমর ভাল িজিনেসর অিধকারী কেরিছেল, েদখ, আমরা
এই েদেশর মেধ্য দাস হেয় রেয়িছ। ৩৭ আর আমােদর পােপর
দরুন েয রাজােদর তুিম আমােদর উপের রাজত্ব করেত িদেয়ছ
েদেশ উত্পন্ন প্রচুর িজিনস তঁােদর কােছই যায়। তঁারা তঁােদর
খুশী মতই আমােদর শরীেরর উপের ও আমােদর পশুপােলর
উপের কতৃর্ ত্ব কেরন। আমরা খুব কেষ্টর মেধ্য রেয়িছ।” ৩৮ “এই
সব কারেণ আমরা এখন িনেজেদর মেধ্য িলিখত ভােব চুিক্ত
করিছ, আর তার উপর আমােদর েনতারা, েলবীেয়রা ও
যাজেকরা তঁােদর সীলেমাহর িদেচ্ছন।”

যঁারা তার উপর সীলেমাহর িদেয়িছেলন তঁারা হেলন
হখিলেয়র েছেল শাসনকতর্ া নিহিময় ও িসিদিকয়,

২ সরায়, অসিরয়, িযরিময়, ৩ পশহূর, অমিরয়, মিল্কয়, ৪ হটূশ,
শবিনয়, ৫ মল্লূক, হারীম, মেরেমাৎ, ৬ ওবিদয়, দািনেয়ল,
িগন্নেথান, বারূক, ৭ মশুল্লম, অিবয়, িময়ামীন, ৮ মািসয়, িবল্গয়
ও শমিয়য়। এঁরা সবাই যাজক িছেলন। ৯ েলবীয়েদর মধ্য েথেক
যঁারা সীলেমাহর িদেয়িছেলন তঁারা হেলন অসিনেয়র েছেল
েযশূয়, েহনাদেদর বংশধর িবন্নূয়ী ও কদম্ীেয়ল ১০ এবং তঁােদর
সহকমর্ী শবিনয়, েহািদয়, কলীট, পলায়, হানন, ১১ মীখা, রেহাব,
হশিবয়, ১২ সকূ্কর, েশেরিবয়, শবিনয়, ১৩ েহাদীয়, বািন ও বনীনু।
১৪ েলাকেদর েনতােদর মধ্য েথেক যঁারা সীলেমাহর িদেয়িছেলন
তঁারা হেলন পেরাশ, পহৎ েমায়াব, এলম, সতূ্ত, বািন, ১৫ বুিন্ন,
অস্গদ, েববয়, ১৬ আেদািনয়, িবগবয়, আদীন, ১৭ আেটর,
িহিষ্কয়, অসূর, ১৮ েহািদয়, হশুম, ১৯ েবৎসয়, হারীফ, অনােথাৎ,
নবয়, ২০ মগ্পীয়শ, মশুল্লম, ২১ েহষীর, মেশষেবল, ২২ সােদাক,
যদ্দয়ু, পলিটয়, হানন, অনায়, ২৩ েহােশয়, হনািনয়, ২৪ হশূব,
হেলােহশ, িপল্হ, ২৫ েশােবক, রহূম, হশব্না, মােসয়, ২৬ অিহয়,
হানন, অনান, ২৭ মল্লূক, হারীম ও বানা। ২৮ প্রজােদর বাকী
েলােকরা, অথর্াৎ যাজেকরা, েলবীেয়রা, রক্ষীরা, গায়েকরা,
নথীনীেয়রা এবং ঈশ্বেরর ব্যবস্থা পালন করবার জন্য যারা
আেশপােশর জািতেদর মধ্য েথেক িনেজেদর আলাদা কের
িনেয়েছ, তােদর স্ত্রী ও েছেলেমেয়, জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান সবাই
২৯ িনেজেদর ভাইেদর, িনেজেদর প্রধান েলাকেদর পেক্ষ আসক্ত
থাকল এবং শপেথর মাধ্যেম এই প্রিতজ্ঞা করল, আমরা ঈশ্বেরর
দাস েমািশর েদওয়া ঈশ্বেরর ব্যবস্থা পালন করব। আমরা
ঈশ্বেরর দাস েমািশর মধ্য িদেয় েদওয়া ঈশ্বেরর আইন কানুন
অনুসাের চলব এবং আমােদর প্রভু সদাপ্রভুর সমস্ত আেদশ,
িনেদর্শ ও িনয়ম যেত্নর সেঙ্গ পালন করব। ৩০ এবং আমরা
আমােদর আেশপােশর জািতেদর সেঙ্গ আমােদর েমেয়েদর িবেয়
েদব না িকম্বা আমােদর েছেলেদর জন্য তােদর েমেয়েদর েনব
না। ৩১ আর িবশ্রামবাের িকম্বা অন্য েকান পিবত্র িদেন যিদ
আেশপােশর জািতর েলােকরা েকােনা িজিনসপত্র িকম্বা শস্য
িবিক্র করবার জন্য িনেয় আেস তেব তােদর কাছ েথেক আমরা

তা িকনব না এবং সপ্তম বছের আমরা জিম চাষ করব না এবং
সমস্ত ঋণ ক্ষমা কের েদব। ৩২ আমরা ঈশ্বেরর গৃেহর েসবা
কােজর জন্য প্রিত বছর এক েশকেলর িতন ভােগর এক ভাগ
েদবার দািয়ত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। ৩৩ দশর্ন রুিটর, িনয়িমত
ভক্ষ্য ৈনেবেদ্যর, িনয়িমত েহােমর, িবশ্রামবােরর, অমাবস্যার, পবর্
সব িকছুর, পিবত্র িজিনেসর ও ইস্রােয়েলর প্রায়িশ্চেত্তর
পাপবিলর জন্য তা করলাম। ৩৪ আমােদর ব্যবস্থায় েযমন েলখা
আেছ েসইমত আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞেবদীর উপের
েপাড়াবার জন্য প্রেত্যক বছর িনিদর্ ষ্ট সমেয় আমােদর ঈশ্বেরর
ঘের আমােদর প্রেত্যক বংশেক কখন কাঠ আনেত হেব তা িস্থর
করবার জন্য আমরা, যাজেকরা, েলবীেয়রা ও েলােকরা
গুিলবঁাট করলাম। ৩৫ আমরা জিম েথেক উত্পন্ন প্রিত বছর
প্রথেম কাটা ফসল ও প্রেত্যকিট গােছর প্রথম ফল সদাপ্রভুর
গৃেহ আনবার ৩৬ এবং ব্যবস্থার েযমন েলখা আেছ েসইমত
আমরা আমােদর প্রথম জন্মােনা েছেল ও পশুর পােলর গরু ও
েভড়ার প্রথম বাচ্চা আমােদর ঈশ্বেরর ঘেরর েসবাকারী
যাজকেদর কােছ িনেয় আনবার ৩৭ এবং আমােদর ময়দার ও
শস্য উৎসেগর্র প্রথম অংশ, সমস্ত গােছর প্রথম ফল ও নতুন
আঙ্গরু রস ও েতেলর প্রথম অংশ আমরা আমােদর ঈশ্বেরর
ঘেরর ভান্ডার ঘের যাজকেদর কােছ আনবার এবং আমােদর
ফসেলর দশ ভােগর এক ভাগ েলবীয়েদর কােছ িনেয় আনবার
িবষয় িস্থর করলাম, কারণ আমােদর সব শহের েলবীেয়রাই
দশমাংশ গ্রহণ কেরন। ৩৮ েলবীেয়রা যখন দশমাংশ েনেবন তখন
তঁােদর সেঙ্গ থাকেবন হােরােণর বংেশর একজন যাজক। পের
েলবীেয়রা েসই সব দশমাংেশর দশ ভােগর এক ভাগ আমােদর
ঈশ্বেরর ঘেরর ধনভান্ডােরর ঘেরেত িনেয় যােবন। ৩৯ কারণ
ধনভান্ডােরর েয সব কামরায় পিবত্র স্থােনর িজিনসপত্র রাখা হয়
এবং েসবাকারী যাজেকরা, রক্ষীরা ও গায়েকরা েযখােন থােকন
েসখােন ইস্রােয়লীেয়রা ও েলবীেয়রা তােদর শস্য, নতুন আঙ্গরু
রস ও েতল িনেয় আসেব এবং আমরা িনেজেদর ঈশ্বেরর গৃহ
ত্যাগ করব না।

িযরূশােলেমর প্রভৃিত শহরবাসী ও িযহূদীেদর
তািলকা।

েলাকেদর েনতারা িযরূশােলেম বাস করেতন। বাকী
েলােকরা গুিলবঁাট করল যােত তােদর মেধ্য প্রিত

দশজেনর একজন পিবত্র শহর িযরূশােলেম বাস করেত পাের,
আর বাকী নয়জন অন্য শহের বাস করাবার জন্য গুিলবঁাট
করল। ২ েয সব েলাক ইচ্ছা কের িযরূশােলেম বাস করেত চাইল
েলােকরা তােদর প্রশংসা করল। ৩ প্রেদেশর এই সব প্রধান েলাক
িযরূশােলেম বাস করল। িকন্তু িযহূদার শহের শহের ইস্রােয়লীয়,
যাজক, েলবীয়, নথীনীেয়রা ও শেলামেনর চাকরেদর বংশধেররা
প্রেত্যেক িনেজর িনেজর অিধকাের িনেজর িনেজর শহের বাস
করল ৪ আর িযহূদা ও িবন্যামীন েগাষ্ঠীর িকছু েলাক
িযরূশােলেম বাস করল। িযহূদার বংশধরেদর মধ্য েথেক
উিষেয়র েছেল অথায় েসই উিষয় সখিরেয়র েছেল, সখিরয়
অমিরেয়র েছেল, অমিরয় শফিটেয়র েছেল, শফিটয়
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মহলেলেলর েছেল, েস েপরেসর েছেলেদর মেধ্য একজন।
৫ আর বারূেকর েছেল মােসয়; েসই বারূক কল্েহািষর েছেল,
কল্েহািষ হসােয়র েছেল, হসায় অদায়ার েছেল, অদায়া
েযায়ারীেবর েছেল, েযায়ারীব সখিরেয়র েছেল ও সখিরয়
শীেলানীেয়র েছেল। ৬ েপরেসর বংেশর েমাট চারেশা
আটষিট্টজন শিক্তশালী েলাক িযরূশােলেম বাস করত।
৭ িবন্যামীেনর বংেশর মধ্য েথেক মশুল্লেমর েছেল সল্লু। মশুল্লম
েযােয়েদর েছেল, েযােয়দ পদােয়র েছেল, পদায় েকালায়ার
েছেল, েকালায়া মােসেয়র েছেল, মােসয় ঈথীেয়েলর েছেল ও
ঈথীেয়ল িযশায়ােহর েছেল। ৮ এর পের গব্বয় ও সল্লয় প্রভৃিত
নেশা আটাশ জন। ৯ িসিখ্রর েছেল েযােয়ল িছেলন তােদর প্রধান
কমর্চারী আর হস্সনূয়ার েছেল িযহূদা িছেলন শহেরর িদ্বতীয়
কতর্ া। ১০ যাজকেদর মধ্য েথেক েযায়ারীেবর েছেল িযদিয়য়,
যাখীন এবং িহিল্কেয়র েছেল সরায়; ১১ িহিল্কয় মশুল্লেমর েছেল,
মশুল্লম সােদােকর েছেল, সােদাক মরােয়ােতর েছেল, মরােয়াৎ
অহীটূেবর েছেল। অহীটূব ঈশ্বেরর গৃেহর তদারেকর কাজ
করেতন। ১২ আর ঘেরর কমর্চারী তােদর ভাইরা আটেশা
বাইশজন এবং িযেরাহেমর েছেল অদায়া; েসই িযেরাহম
পলিলেয়র েছেল, পলিলয় অমিসর েছেল, অমিস সখিরেয়র
েছেল, সখিরয় পশ্হূেরর েছেল, পশ্হূর মিল্কেয়র েছেল।
১৩ অদায়ার ভাইরা দেুশা িবয়ািল্লশ জন বংেশর প্রধান িছল এবং
অসেরেলর েছেল অমশয়; েসই অসেরল অহসেয়র েছেল,
অহসয় মিশেল্লেমােতর েছেল, মিশেল্লেমাৎ ইেম্মেরর েছেল।
১৪ আর তােদর ভাইরা একেশা আটাশজন বীরপুরুষ িছল এবং
তােদর কােজর পিরচালক িছল সব্দীেয়ল, েস হগ্গেদালীেমর
েছেল। ১৫ আর েলবীয়েদর মধ্য েথেক হশূেবর েছেল িশমিয়য়;
েসই হশূব অস্রীকােমর েছেল, অস্রীকাম হশিবেয়র েছেল, হশিবয়
বুিন্নর েছেল। ১৬ এছাড়া িছেলন শব্বথয় আর েযাষাবাদ নােম
েলবীয়েদর মেধ্য দজুন প্রধান েলাক, যঁােদর হােত ঈশ্বেরর ঘেরর
বাইেরর কাজকমর্ েদখােশানা করবার ভার িছল। ১৭ আসেফর
েছেল, সিব্দর েছেল, মীখার েছেল মত্তিনয় প্রাথর্না চলাকালীন
ধন্যবােদর গান শুরু করার প্রধান িছল এবং তােদর ভাই
বক্বুিকয় িদ্বতীয় িছল এবং িযদথূূেনর েছেল, গালেলর েছেল,
শম্মুেয়র েছেল অব্দ। ১৮ পিবত্র শহেরর েলবীয়েদর েমাট সংখ্যা
িছল দেুশা চুরাশী। ১৯ দরজা রক্ষীরা হল অকু্কব, টল্েমান ও
দরজাগুিলর রক্ষী তােদর ভাইেয়রা একেশা বাহাত্তর জন িছল।
২০ ইস্রােয়লীয়েদর বাকী েলােকরা, যাজেকরা ও েলবীেয়রা
িযহূদার সমস্ত শহেরর মেধ্য প্রেত্যেক িনেজর িনেজর অিধকাের
বাস করত। ২১ িকন্তু নথীনীেয়রা ওফেল বাস করত। তােদর
েদখােশানার ভার িছল সীহ ও গীেষ্পর উপর। ২২ িযরূশােলেম
েলবীয়েদর প্রধান কমর্চারী িছেলন বািনর েছেল উিষ। বািনর
হশিবেয়র েছেল, হশিবয় মত্তনীেয়র েছেল, মত্তনীয় মীখার েছেল
ও মীখা আসেফর বংেশর গায়ক িহসােব ঈশ্বেরর ঘের েসবা
কাজ করেতন। ২৩ কারণ তােদর িবষেয় রাজার এক আেদশ
িছল এবং গায়কেদর জন্য প্রিতিদন িনধর্ািরত অংশ েদওয়া হত।
২৪ আর িযহূদার েছেল েসরেহর বংশধর মেশষেবেলর েছেল
পথািহয়, েস েলাকেদর সমস্ত িবষেয় রাজার অধীেন িনযুক্ত
িছল। ২৫ িযহূদা েগাষ্ঠীর েলােকরা েয সব গ্রাম ও েসগুেলার

েক্ষত খামারগুেলােত বাস করত তা হল িকিরয়ৎ অেব্বর্ ও তার
আেশপােশর গ্রামগুেলা, দীেবান ও তার আেশপােশর গ্রামগুেলা,
িযকব্ েসল ও তার আেশপােশর গ্রামগুেলা, ২৬ আর েযশূয়েত,
েমালাদােত, ৈবৎ-েপলেট, ২৭ হৎসর শুয়ােল, েবর-েশবােত ও
তার আেশপােশর গ্রামগুেলা, ২৮ িসক্লেগ, মেকানােত ও তার
আেশপােশর গ্রামগুেলা, ২৯ ঐন্ িরেম্মােন, সরায়, যম্মুর্েত,
৩০ সােনাহেত, অদলু্লেম ও েসগুেলার আেশপােশর গ্রামগুেলা,
লাখীেশ ও তার আেশপােশর গ্রামগুেলা এবং অেসকােত ও তার
আেশপােশর গ্রামগুেলা। বস্তুত: তারা েবর-েশবা েথেক শুরু কের
িহেন্নাম উপত্যকা পযর্ন্ত সমস্ত জায়গায় বাস করত। ৩১ িবন্যামীন
েগাষ্ঠীর েলােকরা েয সব গ্রােম বাস করত েসগুেলা হল েগবা
েথেক িমক্মেস, অয়ােত, ৈবেথেল ও তার আেশপােশর
গ্রামগুেলা, ৩২ অনােথােত, েনােব, অনিনয়ােত, ৩৩ হাৎসাের,
রামােত, িগত্তিয়েম, ৩৪ হাদীেদ, সেবািয়েম, ৩৫ নবল্লােট, েলােদ,
ওেনােত এবং কািরগরেদর উপত্যকােত বাস করত। ৩৬ আর
িযহূদার সম্পকর্ীয় েকােনা েকােনা পালাভুক্ত িকছু েলবীয়
িবন্যামীেনর সেঙ্গ সংযুক্ত হল।

যাজক ও েলবীয়েদর তািলকা।

েয সব যাজক ও েলবীেয়রা শল্টীেয়েলর েছেল
সরুব্বািবল ও েযশূেয়র সেঙ্গ এেসিছেলন তঁারা

হেলন: যাজকেদর মেধ্য সরায়, িযরিময়, ইষ্রা, ২ অমিরয়, মল্লুক,
হটুশ, ৩ শখিনয়, রহূম, মেরেমাৎ, ৪ ইেদ্দা, িগন্নেথায়, অিবয়,
৫ িময়ামীন, েমায়ািদয়, িবল্গা, ৬ শমিয়য়, েযায়ারীব, িযদিয়য়,
৭ সল্লূ, আেমাক, িহিল্কয় ও িযদিয়য়। েযশূেয়র সমেয় এঁরা
িছেলন যাজকেদর ও তঁােদর বংেশর েলাকেদর মেধ্য প্রধান।
৮ আবার েলবীয়েদর মেধ্য েযশূয়, িবন্নূয়ী, কদম্ীেয়ল, েশেরিবয়,
িযহূদা, ও মত্তিনয়। ধন্যবাদ গােনর তদারিকর ভার িছল এই
মত্তিনয় ও ভাইেদর উপর। ৯ েসবা কােজর সময় তােদর
মুেখামুিখ দঁাড়ােতন তােদরই বংেশর বক্বুিকয় ও উেন্না।
১০ েযশূেয়র েছেল েযায়াকীম, েযায়াকীেমর েছেল ইলীয়াশীব,
ইলীয়াশীেবর েছেল েযায়াদা; ১১ েযায়াদার েছেল েযানাথন আর
েযানাথেনর েছেল যদ্দয়ূ। ১২ েযায়াকীেমর সমেয় যাজক
বংশগুেলার মেধ্য যঁারা প্রধান িছেলন তঁারা হেলন সরােয়র
বংেশর মরায়, িযরিমেয়র বংেশর হনািনয়, ১৩ ইষ্রার বংেশর
মশুল্লম, অমিরেয়র বংেশর িযেহাহানন, ১৪ মল্লূকীর বংেশর
েযানাথন, শবিনেয়র বংেশর েযােষফ, ১৫ হারীেমর বংেশর অদন,
মরােয়ােতর বংেশর িহল্কয় ১৬ ইেদ্দার বংেশর সখিরয়,
িগন্নেথােনর বংেশর মশুল্লম, ১৭ অিবেয়র বংেশর িসিখ্র,
িমিনয়ামীেনর বংেশর একজন, েমায়িদেয়র বংেশর িপল্টয়,
১৮ িবল্গার বংেশর সম্মুয়, শমিয়েয়র বংেশর িযেহানাথন,
১৯ েযায়ারীেবর বংেশর মত্তনয়, িযদিয়েয়র বংেশর উিষ,
২০ সল্লেয়র বংেশর কল্লয়, আেমােকর বংেশর এবর,
২১ িহিল্কেয়র বংেশর হশিবয়, িযদিয়েয়র বংেশর নথেনল।
২২ ইলীয়াশীব, েযায়াদা, েযাহানন, ও যদ্দেূয়র জীবনকােল
েলবীয়েদর এবং যাজকেদর বংেশর প্রধানেদর নাম তািলকায়
েলখা হল, আর তা েশষ হেয়িছল পারেস্যর রাজা দািরয়াবেসর
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রাজত্বকােল। ২৩ েলিবর বংেশর প্রধানেদর নাম ইলীয়াশীেবর
েছেল েযাহানেনর সময় পযর্ন্ত বংশাবিল নােম বইেয়র মেধ্য েলখা
হেয়িছল। ২৪ েলবীয়েদর েনতা হশিবয়, েশেরিবয়, কদম্ীেয়েলর
েছেল েযশূয় ও তঁােদর বংেশর েলােকরা ঈশ্বেরর েলাক দায়ূেদর
কথামতই অন্য দেলর মুেখামুিখ দঁািড়েয় দেলর পর দল ঈশ্বেরর
প্রশংসা করেতন ও ধন্যবাদ িদেতন। ২৫ মত্তিনয়, বক্বুিকয়,
ওবিদয়, মশূল্লম, টল্েমান ও অকু্কব িছল রক্ষী। এরা দরজার
কােছর ভান্ডার ঘরগুেলা পাহারা িদত। ২৬ এরা েযাষাদেকর
েছেল েযশূেয়র েছেল েযায়াকীেমর সমেয় এবং শাসনকতর্ া
নিহিমেয়র ও যাজক ইষ্রার সমেয় িছল।

িযরূশােলেমর েদওয়াল প্রিতষ্ঠা।

২৭ িযরূশােলেমর েদওয়াল প্রিতষ্ঠা উপলেক্ষ েলবীেয়রা েযখােন
বাস করত েসখান েথেক তােদর িযরূশােলেম আনা হল যােত
তারা করতাল, বীণা, ও সুরবাহার বািজেয় ও ধন্যবােদর গান
েগেয় আনেন্দর সেঙ্গ েসই অনুষ্ঠান পালন করেত পাের।
২৮ িযরূশােলেমর আেশপােশর জায়গা েথেক নেটাফাতীয়েদর
গ্রামগুেলা েথেক, ২৯ ৈবৎ-িগল্গল েথেক এবং েগবা ও অস্মাবত
এলাকা েথেক গায়কেদরও এেন জেড়া করা হল। কারণ েলবীয়
গায়েকরা িযরূশােলেমর চারপােশর এই সব জায়গায় িনেজেদর
জন্য গ্রাম স্থাপন কেরিছল। ৩০ যাজক ও েলবীেয়রা িনেজেদর
শুিচ করেলন এবং েলাকেদরও শুিচ করেলন; পের দরজাগুেলা
ও েদওয়াল শুিচ করেলন। ৩১ পের আিম িযহূদার েনতােদরেক
েদওয়ােলর উপের িনেয় েগলাম এবং ধন্যবাদ েদবার জন্য দিুট
বড় গােনর দল িনযুক্ত করলাম। একটা দল েদওয়ােলর উপর
িদেয় ডান িদেক সার দরজার িদেক েগল। ৩২ তােদর িপছেন
েগল েহাশিয়য় ও িযহূদার েনতােদর অেধর্ক েলাক। ৩৩ তঁােদর
সেঙ্গ েগেলন অসিরয়, ইষ্রা, মশুল্লম, ৩৪ িযহূদা, িবন্যামীন,
শমিয়য় ও িযরিময়। ৩৫ এছাড়া তূরী হােত কেয়কজন যাজেকর
সন্তানেদর মেধ্য কতগুিল েলাক, অথর্াৎ আসেফর বংশধর
সকু্কেরর সন্তান, মীখােয়র সন্তান মত্তিনেয়র সন্তান, শমিয়েয়র
পুত্র েয েযানাথন তার পুত্র হেলন সখিরয়, ৩৬ ও তার ভাই
শমিয়য় ও অসেরল, িমললয়, িগললয়, মায়য়, নথেনল, িযহূদা ও
হনািন এরা ঈশ্বেরর েলাক দায়ূেদর িনধর্ািরত নানা বাদ্যযন্ত্র হােত
িনেয় চলল এবং অধ্যাপক ইষ্রা তােদর আেগ আেগ চলেলন।
৩৭ উনুই দরজার কােছ েযখােন েদওয়াল উপেরর িদেক উেঠ
েগেছ েসখােন তঁারা েসাজা দায়ূদ শহের উঠবার িসঁিড় িদেয় উেঠ
দায়ূেদর বাড়ীর পাশ িদেয় পূবর্ িদেক জল দরজায় েগেলন।
৩৮ িদ্বতীয় গােনর দলটা েদয়ােলর উপর িদেয় তােদর সেঙ্গ েদখা
েগল এবং আিম বাকী অেধর্ক েলাক িনেয় তােদর িপছেন িপছেন
েগলাম। তারা তুন্দরু দগুর্ পার হেয় চওড়া েদওয়াল পযর্ন্ত েগল।
৩৯ তারপর ইফ্রিয়ম দরজা, িযশানা দরজা, মাছ দরজা,
হনেনেলর দগুর্ ও হেম্ময়ার দেুগর্র পাশ িদেয় েমষ দরজা পযর্ন্ত
েগল। তারপর পাহারাদার দরজার কােছ িগেয় তারা থামল।
৪০ এইভােব ঈশ্বেরর গৃেহ ধন্যবােদর গান করা েলাকেদর ঐ দইু
দল এবং আিম ও আমার সেঙ্গ অধ্যক্ষেদর অেধর্ক েলাক;
৪১ আর ইলীয়াকীম, মােসয়, িমিনয়ামীন, মীখায়, ইিলৈয়নয়,
সখিরয় ও হনািনয় এই যাজেকরা তূরী িনেয় ৪২ এবং মােসয়,

শমিয়য়, ইলীয়াসর, উিষ, িযেহাহানন, মিল্কয়, এলম ও এষর
আমরা সবাই দঁািড়েয় থাকলাম; তখন গায়েকরা গান করল ও
িযষ্রিহয় তােদর পিরচালক িছল। ৪৩ ঈশ্বর তােদর প্রচুর আনন্দ
দান কেরেছন বেল েসই িদন েলােকরা বড় একটা উৎসেগর্র
অনুষ্ঠান করল ও খুব আনন্দ করল। তােদর স্ত্রীেলােকরা ও
েছেলেমেয়রাও আনন্দ করল। িযরূশােলেমর েলাকেদর এই
আনেন্দর আওয়াজ অেনক দরূ পযর্ন্ত েশানা েগল। ৪৪ আর েসই
িদন েকউ েকউ েতালা উপহােরর, প্রথম অংেশর ও দশমাংেশর
জন্য ভান্ডার ঘের ঘের, ব্যবস্থার যাজকেদর ও েলবীয়েদর জন্য
সমস্ত শহেরর মাঠ েথেক পাওয়া অংশ সব তার মেধ্য সংগ্রহ
করার জন্য িনযুক্ত হল; কারণ কাযর্্যকারী যাজকেদর ও
েলবীয়েদর জন্য িযহূদার আনন্দ সৃিষ্ট হেয়িছল। ৪৫ দায়ূদ ও তঁার
েছেল শেলামেনর আেদশ অনুসাের যাজক ও েলবীেয়রা তঁােদর
ঈশ্বেরর েসবা কাজ ও শুিচ করবার কাজ করেতন আর গায়ক
ও রক্ষীরাও তােদর িনিদর্ ষ্ট কাজ করত। ৪৬ অেনক কাল আেগ
দায়ূদ ও আসেফর সমেয় ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য েগৗরব ও ধন্যবােদর
গান গাইবার জন্য গায়কেদর ও পিরচালকেদর িনযুক্ত করা
হেয়িছল। ৪৭ সরুব্বািবল ও নিহিমেয়র সমেয়ও ইস্রােয়লীেয়রা
সকেলই গায়ক ও রক্ষীেদর প্রিতিদেনর পাওনা অংশ িদত।
এছাড়া তারা অন্যান্য েলবীয়েদর অংশও পিবত্র কের রাখত আর
েলবীেয়রা পিবত্র কের রাখত হােরােণর বংশধরেদর অংশ।

েসই িদন েলাকেদর কােছ েমািশর বইিট পড়া হল,
তখন েসখােন েদখা েগল েলখা আেছ, েকােনা

অেম্মানীয় বা েমায়াবীয় ঈশ্বেরর েলাকেদর সমােজ কখনও েযাগ
িদেত পারেব না। ২ এর কারণ হল, েমািশর সমেয় তারা খাবার ও
জল িনেয় ইস্রােয়লীয়েদর কােছ যায় িন, বরং তারা তােদর
অিভশাপ েদবার জন্য িবিলয়মেক ঘুষ িদেয়িছল। িকন্তু আমােদর
ঈশ্বর েসই অিভশােপর বদেল আশীবর্াদ করেলন। ৩ েলােকরা
ব্যবস্থার এই কথা শুেন িবেদশীেদর সবাইেক ইস্রােয়লীয়েদর
সমাজ েথেক বাদ িদেয় িদল।

নিহিমেয়র িদ্বতীয় আগমন।

৪ এর আেগ যাজক ইলীয়াশীব, যঁােক আমােদর ঈশ্বেরর গৃেহর
ভান্ডার ঘেরর ভার েদওয়া হেয়িছল, িতিন েটািবয়েক একটা বড়
কামরা িদেয়িছেলন, কারণ েটািবয় িছল তঁার আত্মীয়; ৫ েসই
কামরায় আেগ শস্য উৎসেগর্র িজিনস, কুন্দরুু এবং উপাসনা
ঘেরর িজিনসপত্র রাখা হত। এছাড়া েসখােন েলবীয়, গায়ক ও
রক্ষীেদর জন্য িনেদর্শ করা শেস্যর, নতুন আঙ্গরু রেসর ও
েতেলর দশমাংশ রাখা হত এবং যাজকেদর যা েদওয়া হত তাও
রাখা হত। ৬ িকন্তু এই সব যখন হিচ্ছল তখন আিম িযরূশােলেম
িছলাম না, কারণ বািবেলর রাজা অতর্ ক্ষেস্তর বিত্রশ বছের আিম
রাজার কােছ িফের িগেয়িছলাম। এর িকছুিদন পের আিম
রাজার অনুমিত িনেয় িযরূশােলেম িফের আসলাম। ৭ ঈশ্বেরর
গৃেহ েটািবয়েক একটা কামরা িদেয় ইলীয়াশীব েয খারাপ কাজ
কেরেছন আিম িযরূশােলেম িফের এেস েসই িবষয় শুনলাম।
৮ এেত আিম ভীষণ িবরক্ত হেয় েটািবেয়র সব িজিনসপত্র েসই
কামরা েথেক ছঁুেড় েফেল িদলাম। ৯ তারপর আমার আেদেশ
েসই ঘরগুেলা শুিচ করা হল আর আিম ঈশ্বেরর ঘেরর

নিহিমেয়র বই। ১২:২৩ ৩৫৯ নিহিমেয়র বই। ১৩:৯



িজিনসপত্র, শস্য উৎসেগর্র িজিনস আর কুন্দরুু আবার েসখােন
এেন রাখলাম। ১০ আিম এও জানেত পারলাম েয, গায়কেদর ও
অন্যান্য েলবীয়েদর অংশ েদওয়া হয়িন বেল তারা তােদর েসবা
কাজ েছেড় িনেজর িনেজর ভূিমেত িফের েগেছ। ১১ এেত আিম
উঁচু পেদর কমর্চারীেদর িতরস্কার কের বললাম, “ঈশ্বেরর গৃহেক
েকন অবেহলা করা হেয়েছ?” তারপর আিম েসই সব েলবীয়েদর
েডেক একত্র কের তােদর িনেজর িনেজর পেদ বহাল করলাম।
১২ তারপর িযহূদার সব েলাক তােদর শেস্যর, নতুন আঙ্গরু
রেসর ও েতেলর দশমাংশ ভান্ডার ঘের িনেয় আসল। ১৩ যাজক
েশিলিময়, অধ্যাপক সােদাক ও পদায় নােম একজন েলবীয়েক
আিম ভান্ডার ঘেরর ভার িদলাম এবং সকু্কেরর েছেল, অথর্াৎ
মত্তিনেয়র নািত হাননেক তঁােদর সাহায্যকারী িহসােব িনযুক্ত
করলাম। কারণ সবাই এই েলাকেদর িবশ্বাসেযাগ্য মেন করত।
তঁােদর উপর তঁােদর েগাষ্ঠী ভাইেদর অংশ ভাগ কের েদওয়ার
দািয়ত্ব েদওয়া হল। ১৪ েহ আমার ঈশ্বর, এই সব কােজর জন্য
আমােক মেন েরেখা। আমার ঈশ্বেরর গৃহ ও েসই গৃেহর েসবা
কােজর জন্য আিম িবশ্বস্তভােব যা কেরিছ তা মুেছ েফেল িদেয়া
না। ১৫ ঐ সময় আিম েদখলাম িযহূদার েলােকরা িবশ্রামবাের
আঙ্গরু মাড়াইেয়র কাজ করেছ ও ফসল আনেছ এবং েসই
ফসল, আঙ্গরু রস, আঙ্গরু ফল, ডুমুর এবং অন্য সব রকেমর
েবাঝা তারা গাধার উপর চাপােচ্ছ। এছাড়া তারা িবশ্রামবাের ঐ
সব িযরূশােলেম িনেয় আসেছ। তারা িবশ্রামবাের খাবার িজিনস
িবিক্র করবার িবষেয় আিম তােদর সাবধান করলাম।
১৬ িযরূশােলেম বাসকারী েসােরর েলােকরা মাছ আর িবিক্র
করবার অন্যান্য সব িজিনস এেন িবশ্রামবাের িযরূশােলেম
িযহূদার েলাকেদর কােছ িবিক্র করিছল। ১৭ আিম তখন িযহূদার
গণ্যমান্য েলাকেদর িতরস্কার কের বললাম, “েতামার িবশ্রামবার
অপিবত্র করছ, এ িক খারাপ কাজ করছ?। ১৮ েতামােদর
পূবর্পুরুেষরা িক েসই একই কাজ করত না? যার দরুন আমােদর
ঈশ্বর আমােদর উপর ও এই শহেরর উপর এই সব সবর্নাশ
কেরনিন? আর এখন েতামরা িবশ্রামবােরর পিবত্রতা নষ্ট কের
ইস্রােয়লীয়েদর উপর ঈশ্বেরর আরও অসেন্তাষ বািড়েয় তুলছ।”
১৯ আিম এই আেদশ িদলাম েয, িবশ্রামবােরর আরেম্ভ যখন
িযরূশােলেমর দরজাগুেলার উপর সন্ধ্যার ছায়া েনেম আসেব
তখন েযন দরজাগুেলা বন্ধ করা হয় এবং িবশ্রামবার েশষ না
হওয়া পযর্ন্ত তা বন্ধ রাখা হয়। িবশ্রামবাের যােত েকান েবাঝা
িভতের আনা না হয় তা েদখবার জন্য আিম আমার িনেজর
কেয়কজন কমর্চারীেক দরজাগুেলােত িনযুক্ত করলাম। ২০ এেত

ব্যবসায়ীরা ও যারা সব রকম িজিনস িবিক্র কের তারা দইু
একবার িযরূশােলেমর বাইের রাত কাটাল। ২১ িকন্তু আিম
তােদর সাক্ষ্য িদেয় বললাম, “েতামরা েদওয়ােলর কােছ েকন
রাত কাটাচ্ছ? েতামরা যিদ আবার এই কাজ কর তেব আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ ব্যবস্থা েনব।” ২২ েসই েথেক তারা আর
িবশ্রামবাের আসত না। তারপর আিম েলবীয়েদর আেদশ িদলাম
েযন তারা িনেজেদর শুিচ কের এবং িবশ্রামবার পিবত্র রাখবার
জন্য িগেয় দরজাগুেলা পাহারা েদয়। েহ আমার ঈশ্বর, এর
জন্যও তুিম আমােক মেন েরেখা এবং েতামার ব্যবস্থা অনুসাের
আমােক দয়া কর। ২৩ েসই সময় আিম এও েদখলাম েয,
িযহূদার েকােনা েকােনা েলাক অস্েদাদীয়া, অেম্মানীয়া ও
েমায়াবীয়া েমেয়েদর িবেয় কেরেছ। ২৪ তােদর মেধ্য অেনক
েছেলেমেয় অেধর্ক অস্েদাদীয় িকম্বা অন্যান্য জািতর ভাষায়
কথা বেল। তারা িযহূদার ভাষায় কথা বলেত জােন না।
িনেজেদর জািতর ভাষা অনুসাের কথা বেল ২৫ আিম
তােদরসেঙ্গ িববাদ করলাম, তােদর িতরস্কার করলাম। তােদর
কেয়কজন েলাকেক আিম মারলাম এবং চুল উপেড় েফললাম।
ঈশ্বেরর নােম আিম তােদর িদেয় এই শপথ করালাম েয, তারা
িবেদশী েছেলেদর সেঙ্গ তােদর েমেয়েদর িবেয় েদেব না এবং
িনেজরা বা তােদর েছেলরা িবেদশী েমেয়েদর িবেয় করেব না।
২৬ “ইস্রােয়েলর রাজা শেলামন এই রকম কাজ কের িক পাপ
কেরনিন? অন্য েকােনা জািতর মেধ্য তঁার মত রাজা েকউই
িছেলন না এবং ঈশ্বর তঁােক ভালবাসেতন আর তঁােক সমস্ত
ইস্রােয়লীয়েদর উপর রাজা কেরিছেলন, তবুও িতিন িবেদশী
স্ত্রীেলাকেদর দরুন পাপ কেরিছেলন। ২৭ অতএব আমরা িক
েতামােদর এই কথায় কান েদব েয, েতামরা িবেদশী েমেয়েদরেক
িবেয় কের আমােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অমান্য করবার জন্য এই
সব মহাপাপ করেব?” ২৮ প্রধান মহাযাজক ইলীয়াশীেবর েছেল
িযেহায়াদার এক েছেল েহােরাণীয় সন্বল্লেটর জামাই িছল।
েসইজন্য আিম েসই েছেলেক আমার কাছ েথেক তািড়েয়
িদলাম। ২৯ েহ আমার ঈশ্বর, এেদর কথা মেন েরেখা, কারণ এরা
যাজেকর পদএবং যাজক ও েলবীয়েদর িনয়ম অপিবত্র কেরেছ।
৩০ এইভােব আিম সকেলর মধ্য েথেক িবেদশীয় সব িকছু দরূ
কের িদলাম। পের যাজক ও েলবীয়েদর কাজ অনুসাের তােদর
প্রেত্যেকর কাজ ভাগ কের িদলাম। ৩১ এছাড়া সময় মত কাঠ ও
প্রথেম েতালা ফসল আনবার জন্যও েলাক িনযুক্ত করলাম। েহ
আমার ঈশ্বর, আমার মঙ্গল করবার জন্য আমােক স্মরণ
েকােরা।
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ইেষ্টর িববরণ।

অহেশ্বরেশর মহােভাজ। বষ্টী রাণীর পদচু্যিত।

অহেশ্বরেশর সমেয় এই ঘটনা ঘটল। ঐ অহেশ্বরশ
ভারত েথেক কূশ েদশ পযর্ন্ত একেশা সাতাশ েদেশর

ওপের রাজত্ব করেতন। ২ েসই সমেয় অহেশ্বরশ রাজা শূশন
রাজধানীেত রাজিসংহাসেন বেসিছেলন৷ ৩ তঁার রাজেত্বর তৃতীয়
বছের িনেজর সমস্ত শাসনকতর্ া ও দাসেদর জন্য এক েভাজ
ৈতরী করেলন। পারস্য ও মািদয়া েদেশর েসনাপিতরা,
রাজপুেত্ররা ও প্রেদেশর শাসনকতর্ ারা তঁার সামেন উপিস্থত
হেলন। ৪ িতিন অেনক িদন অথর্াৎ একেশা আিশ িদন ধের তঁার
মিহমািন্বত রােজ্যর ঐশ্বযর্্য ও িনেজর মহানতার েগৗরব
েদখােলন। ৫ েসই সব িদন সম্পূণর্ হেল পর রাজা শূশন
রাজধানীেত থাকা েছাট িক বড় সমস্ত েলােকর জন্য রাজবািড়র
বাগােনর উঠােন সারা সপ্তাহ ধের েভােজর আেয়াজন করেলন।
৬ েসখােন কাপর্ােসর ৈতরী সাদা ও নীল রেঙর পদর্ া িছল, তা
সূক্ষ সুেতার েবগুনী দিড়র মাধ্যেম রূপািল রেঙর কড়ােত
পাথেরর থােম আটেক িছল এবং লাল, সাদা, সবুজ ও কােলা
মােবর্ল পাথের কারুকাযর্্য করা েমেঝেত েসানার ও রূপার
আসেনর সাির রাখা িছল। ৭ আর রাজার উদারতা অনুসাের
েসানার পােত্র পানীয় ও প্রচুর রাজকীয় আঙ্গেুরর রস েদওয়া
হল, েসই সব পাত্র নানা ধরেনর িছল। ৮ তােত ব্যবস্থা অনুযায়ী
পান করা হল, েকউ েজার করল না; কারণ যার েযমন ইচ্ছা,
েসই অনুযায়ী তােক করেত দাও, এই আেদশ রাজা িনেজর
বািড়র সমস্ত কমর্চারীেক িদেয়িছেলন। ৯ আর বষ্টী রাণীও
অহেশ্বরেশর রাজবাড়ীেত মিহলােদর জন্য েভাজ ৈতরী করেলন।
১০ সপ্তম িদেন যখন রাজা আঙ্গেুরর রস পান কের আনিন্দত
িছেলন, তখন িতিন মহূমন, িবস্থা, হেবর্াণা, িবগ্থা, অবগথ,
েসথর ও কক্কর্ স নােম যারা, অহেশ্বরশ রাজার সামেন েসবা
করেতন এই সাত জন নপুংসকেক আেদশ িদেলন, ১১ েযন তারা
প্রজােদর ও শাসনকতর্ ােদরেক বষ্টী রাণীর েসৗন্দযর্্য েদখাবার
জন্য তঁােক রাজমুকুট পিরেয় রাজার সামেন আেন; কারণ িতিন
েদখেত সুন্দরী িছেলন। ১২ িকন্তু বষ্টী রাণী নপুংসকেদর মাধ্যেম
পাঠােনা রাজার আেদশ মত আসেত রািজ হেলন না; তােত
রাজা খুব েরেগ েগেলন, তঁার মেধ্য রােগর আগুন জ্বেল উঠল।
১৩ পের রাজা সময় সম্পেকর্  জ্ঞানী েলাকেদরেক এই িবষয়
বলেলন; কারণ আইন ও িবচার সম্মেন্ধ জ্ঞানী েলাক সবার
কােছ রাজার এই রকম বলবার রীিত িছল। ১৪ আর কশর্না,
েশথর, অদম্াথা, তশর্ীশ, েমরস, মসর্না ও মমূখন, এরা তঁার
কােছ িছেলন; এই সাত জন পারস্য ও মািদয়া েদেশর শাসনকতর্ া
রাজার সামেন েযেতন এবং রােজ্যর েশ্রষ্ঠ জায়গার অিধকারী

িছেলন। ১৫ [রাজা বলেলন,] “বষ্টী রাণী নপুংসকেদর মাধ্যেম
পাঠােনা অহেশ্বরশ রাজার আেদশ মােন িন, অতএব আইন
অনুসাের তার প্রিত িক করা উিচত?” ১৬ তখন মমূখন রাজার ও
শাসনকতর্ ােদর সামেন উত্তর করেলন, “রাণী বষ্টী েয েকবল
মহারােজর কােছ অন্যায় কেরেছন, তা নয়, িকন্তু রাজা
অহেশ্বরেশর অধীন সমস্ত েদেশর সমস্ত শাসনকতর্ ার ও সমস্ত
েলােকর কােছ অপরাধ কেরেছন। ১৭ কারণ রাণীর এই কােজর
কথা সমস্ত স্ত্রীেলাকেদর মেধ্য জানাজািন হেয় যােব; সুতরাং
রাজা অহেশ্বরশ বষ্টী রাণীেক িনেজর সামেন আনেত আেদশ
িদেলও িতিন আসেলন না, এই কথা শুনেল তারা িনেজর েচােখ
তােদর স্বামীেক তুচ্ছজ্ঞান করেব। ১৮ আর পারস্য ও মািদয়ার
সম্মািনতা স্ত্রীেলােকরা রাণীর এই কােজর খবর শুনেলন, তঁারা
আজই রাজার সব শাসনকতর্ ােক ঐরকম বলেবন, তােত খুব
অসম্মান ও রাগ জন্মােব। ১৯ যিদ মহারােজর ইচ্ছা হয়, তেব বষ্টী
অহেশ্বরশ রাজার সামেন আর আসেত পারেবন না, এই রাজ
আেদশ আপনার মুখ েথেক েবিরেয় আসুক এবং যা অমান্য করা
যােব না, এই জন্য এটা পারসীকেদর আেদশ ও মাদীয়েদর
আইেনর মেধ্য েলখা েহাক; পের মহারাজ তঁার রাণীর পদ িনেয়
তঁার েথেক ভােলা আর এক রাণীেক িদন। ২০ মহারাজ েয
আেদশ েদেবন, তা যখন তঁার িবরাট রােজ্যর সব জায়গায়
প্রচািরত হেব, তখন সমস্ত স্ত্রীেলাক েছাট িক বড় িনেজর িনেজর
স্বামীেক সম্মান করেব।” ২১ এই কথা রাজার ও অধ্যক্ষেদর
ভােলা লাগেল রাজা মমূখেনর কথানুযায়ী কাজ করেলন।
২২ িতিন এক এক েদেশর অক্ষর অনুসাের ও এক এক জািতর
ভাষা অনুসাের রাজার অধীন সমস্ত েদেশ এই রকম িচিঠ
পাঠােলন, প্রেত্যক পুরুষ িনেজর িনেজর বািড়েত কতৃর্ ত্ব করুক
ও িনেজর ভাষায় এটা প্রচার করুক।

ইেষ্টর রাণীর পদ লাভ।

এই সব ঘটনার পের অহেশ্বরশ রাজার রাগ কেম েগেল
িতিন বষ্টীেক, তঁার কাজ ও তঁার িবপরীেত েয আেদশ

েদওয়া হেয়িছল, তা মেন করেলন। ২ তখন রাজার নপুংসক
দােসরা তঁােক বলল মহারােজর জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীেদর
েখঁাজ করা যাক। ৩ মহারাজ িনেজর রােজ্যর সমস্ত প্রেদেশ
কমর্চারীেদরেক িনযুক্ত করুন; তারা েসই সব সুন্দরী যুবতী
কুমারীেদরেক শূশন রাজধানীেত জেড়া কের অন্দরমহেল
স্ত্রীেলাকেদর রক্ষক রাজ নপুংসক েয েহগয়, তঁার কােছ েদওয়া
েহাক এবং তােদর সাজসরঞ্জােমর িজিনস েদওয়া েহাক। ৪ পের
মহারােজর েচােখ েয েমেয় ভােলা হেবন, িতিন বষ্টীর পেদ রাণী
েহান। তখন এই কথা রাজার ভােলা মেন হওয়ােত িতিন
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েসরকমই করেলন। ৫ েসই সমেয় যায়ীেরর েছেল মদর্খয় নােম
একজন িযহূদী শূশন রাজধানীেত িছেলন। েসই যায়ীেরর বাবা
িশিমিয়, িশিমিয়র বাবা িবন্যামীনীয় কীশ। ৬ বািবেলর রাজা
নবূখদি্নৎসেরর মাধ্যেম বন্দী অবস্থায় আনা িযহূদার রাজা
িযকিনেয়র সেঙ্গ েয সব েলাক বন্দী হেয়িছল, [কীশ] তােদর
সেঙ্গ িযরুশােলম েথেক বন্দী অবস্থায় িনেয় আসা হেয়িছল।
৭ মদর্খয় িনেজর কাকার েমেয় হদসােক অথর্াৎ ইেষ্টরেক লালন
পালন করেতন; কারণ তঁার বাবা িক মা িছল না। েসই েমেয়
সুন্দরী ও রূপবতী িছেলন; তঁার বাবা মা মারা েগেল মদর্খয়
তঁােক িনেজর েমেয় কেরিছেলন। ৮ পের রাজার ঐ কথা ও
আেদশ প্রচািরত হেল যখন শূশন রাজধানীেত েহগেয়র কােছ
অেনক েমেয়েক আনা হল, তখন ইেষ্টরেকও রাজবািড়েত
স্ত্রীরক্ষক েহগেয়র কােছ আনা হল। ৯ আর েসই েমেয়িট েহগেয়র
েচােখ ভােলা হেলন ও তঁার কােছ দয়া েপেলন এবং িতিন
তাড়াতািড় সাজ সরঞ্জােমর িজিনসগুিল এবং আেরা েয েয
িজিনসগুেলা তঁােক িদেত হয়, তা এবং রাজবািড় েথেক মেনানীত
সাতটা দাসী তঁােক িদেলন এবং েসই দাসীেদর সেঙ্গ তঁােক
অন্দরমহেলর ভােলা জায়গায় িনেয় রাখেলন। ১০ ইেষ্টর িনেজর
জািতর িক বংেশর পিরচয় িদেলন না; কারণ মদর্খয় তা না
জানােত তঁােক আেদশ কেরিছেলন। ১১ পের ইেষ্টর েকমন
আেছন ও তঁার প্রিত েকমন ব্যবহার করা হয়, তা জানবার জন্য
মদর্খয় প্রিতিদন অন্দরমহেলর উঠােনর সামেন েবড়ােত
লাগেলন। ১২ আর বােরা মাস স্ত্রীেলাকেদর জন্য িনয়িমত েসবা
পাওয়ার পর রাজা অহেশ্বরেশর কােছ এক এক েমেয়র যাওয়ার
পালা আসত; কারণ তােদর রূপচচর্ ায় এত িদন লাগত, অথর্াৎ
ছয় মাস গন্ধরেসর েতল, ছয় মাস সুগিন্ধ ও স্ত্রীেলােকর
রূপচচর্ ার জন্য িজিনস ব্যবহার করা হত; ১৩ আর রাজার কােছ
েযেত হেল প্রেত্যক যুবতীর জন্য এই িনয়ম িছল; েস েয েকােনা
িজিনস চাইত, তা অন্দরমহল েথেক রাজবািড়েত যাবার সমেয়
সেঙ্গ িনেয় যাবার জন্য তােক েদওয়া হত। ১৪ েস সন্ধ্যােবলায়
েযত ও সকােল উপপত্নীেদর রক্ষক রাজ নপুংসক শাশ্গেসর
কােছ িদ্বতীয় অন্দরমহেল িফের আসত; রাজা তার ওপের খুিশ
হেয় তার নাম ধের না ডাকেল েস রাজার কােছ আর েযত না।
১৫ পের মদর্খয় িনেজর কাকা অবীহিয়েলর েয েমেয়িটেক
িনেজর েমেয় কেরিছেলন, যখন রাজার কােছ েসই ইেষ্টেরর
যাবার পালা হল, তখন িতিন িকছুই চাইেলন না, শুধু
স্ত্রীেলাকেদর রক্ষক রাজ নপুংসক েহগয় যা যা িঠক করেলন,
তাই মাত্র [সেঙ্গ িনেলন]; আর েয েকউ ইেষ্টেরর প্রিত েদখত, েস
তঁােক অনুগ্রহ করত। ১৬ রাজার রাজেত্বর সাত বছেরর দশ মােস
অথর্াৎ েটেবৎ মােস ইেষ্টরেক অহেশ্বরশ রাজার কােছ
রাজবািড়েত আনা হল। ১৭ আর রাজা অন্য সব স্ত্রীেলােকর
েচেয় ইেষ্টরেক েবিশ ভালবাসেলন এবং অন্য সব কুমারীর েথেক
িতিনই রাজার েচােখ অনুগ্রহ ও দয়া েপেলন; অতএব রাজা
তঁারই মাথায় রাজমুকুট িদেয় বষ্টীর পেদ তঁােক রাণী করেলন।
১৮ পের রাজা িনেজর সমস্ত শাসনকতর্ া ও দাসেদর জন্য ইেষ্টেরর
েভাজ বেল মহােভাজ ৈতরী করেলন এবং সব েদেশর কর ছাড়
ও িনেজর রাজকীয় উদারতা অনুসাের দান করেলন। ১৯ িদ্বতীয়
বার কুমারী জেড়া করার সমেয় মদর্খয় রাজবাড়ীর দরজায়

বসেতন। ২০ তখনও ইেষ্টর মদর্খেয়র আেদশ অনুসাের িনেজর
বংেশর িক জািতর পিরচয় েদনিন; কারণ ইেষ্টর মদর্খেয়র কােছ
লািলত পািলত হবার সময় েযমন করেতন, তখনও েতমিন তঁার
আেদশ পালন করেতন। ২১ েসই সমেয় অথর্াৎ যখন মদর্খয়
রাজবাড়ীর দরজায় বসেতন, তখন দরজার পাহারাদারেদর
মেধ্য িবগ্থন ও েতরশ নােম রাজবািড়র দইুজন নপুংসক েরেগ
িগেয় অহেশ্বরশ রাজার ক্ষিত করার েচষ্টা করল। ২২ িকন্তু েসই
িবষয় অথর্াৎ মদর্খয় জানেত েপের িতিন ইেষ্টর রাণীেক তা
জানােলন এবং ইেষ্টর মদর্খেয়র নাম কের তা রাজােক বলেলন।
২৩ তােত েখঁাজ খবর িনেয় েসই কথা প্রমাণ হেল ঐ দজুনেক
গােছ ফঁািস েদওয়া হল এবং েসই কথা রাজার সামেন ইিতহাস
বইেত েলখা হল।

হামেনর েচষ্টায় িযহূদীেদর িবনােশর জন্য রাজার
আেদশ।

ঐ সব ঘটনার পের অহেশ্বরশ রাজা অগাগীয়
হম্মদাথার েছেল হামনেক উন্নত করেলন, উঁচু পেদ

উন্নত করেলন এবং তার সঙ্গী সমস্ত শাসনকতর্ ার েথেক েশ্রষ্ঠ
আসন িদেলন। ২ তােত রাজার েয দােসরা রাজবাড়ীর দরজায়
থাকত, তারা সবাই হামেনর কােছ হঁাটু েপেত উপুড় হেত লাগল,
কারণ রাজা তার সম্মেন্ধ েসইরকম আেদশ কেরিছেলন; িকন্তু
মদর্খয় হঁাটুও পাতেতন না, উপুড়ও হেতন না। ৩ তােত রাজার েয
দােসরা রাজবাড়ীর দরজায় থাকত, তারা মদর্খয়েক বলল,
“তুিম রাজার আেদশ েকন অমান্য করছ?” ৪ তারা িদেনর পর
িদন তােক বলত, তা সেত্ত্বও িতিন তােদর কথা শুনেতন না। তােত
মদর্খেয়র কথা িঠক থােক িক না, তা জানবার ইচ্ছায় তারা
হামনেক তা জানােলা; কারণ মদর্খয় েয িযহূদী, এটা িতিন
তােদরেক বেলিছেলন। ৫ আর হামন যখন েদখল েয, মদর্খয়
তার কােছ হঁাটু েপেত প্রণাম কের না, তখন েস খুব েরেগ েগল।
৬ িকন্তু েস শুধু মদর্খয়েক েমের েফলা একটা সামান্য িবষয় বেল
মেন করল, পিরবেতর্  েস একটা উপায় খুঁজেত লাগল যােত
অহেশ্বরেশর েগাটা রােজ্যর মধ্য েথেক মদর্খেয়র েলাকেদর,
অথর্াৎ িযহূদীেদর ধ্বংস কের েফলেত পাের। ৭ আর েসই িবষেয়
অহেশ্বরশ রাজার বােরা বছেরর প্রথম মােস অথর্াৎ নীষণ মােস
হামেনর সামেন সবসময় প্রেত্যক িদেন ও প্রেত্যক মােস অদর
নােমর দ্বাদশ মাস পযর্ন্ত পূর অথর্াৎ গুিলবঁাট করা হল। ৮ পের
হামন অহেশ্বরশ রাজােক বলল, “আপনার রােজ্যর সমস্ত েদেশ
অবিস্থত জািতেদর মেধ্য ছড়ােনা অথচ আলাদা এক জািত
আেছ; অন্য সব জািতর আইন েথেক তােদর আইন অন্যরকম
এবং তারা মহারােজর িনয়ম পালন কের না; অতএব তােদরেক
থাকেত েদওয়া মহারােজর উিচত না। ৯ যিদ মহারােজর ইেচ্ছ
হয়, তেব তােদরেক ধ্বংস করেত েলখা েহাক; তােত আিম রাজ
েকাষাগাের রাখবার জন্য সিঠক েলাকেদর হােত দশ হাজার
তালন্ত রূপা েদব।” ১০ তখন রাজা িনেজর আংিট খুেল
িযহূদীেদর শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার েছেল হামনেক িদেলন।
১১ আর রাজা হামনেক বলেলন, “েসই রূপা ও েসই জািত
েতামােক েদওয়া হল, তুিম তােদর প্রিত যা ভােলা েবাঝ, তাই
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কর।” ১২ পের প্রথম মােসর েতেরা িদেন রাজার েলখকেদর
ডাকা হল; েসই িদন হামেনর সমস্ত আেদশ অনুসাের রাজার
িনযুক্ত রাজ্যপাল সবার ও প্রেত্যক েদেশর শাসনকতর্ ােদর এবং
প্রেত্যক জািতর প্রধানেদর কােছ, প্রেত্যক েদেশর অক্ষর ও
প্রেত্যক জািতর ভাষা অনুসাের িচিঠ েলখা হল, তা অহেশ্বরশ
রাজার নােম েলখা ও রাজার আংিট িদেয় সীলেমাহর করা হল।
১৩ আর এই িচিঠ বাহকেদর মাধ্যেম সমস্ত েদেশ পাঠােনা হল েয,
এক িদেন অথর্াৎ অদর নােমর দ্বাদশ মােসর েতেরা িদেন
অল্পবয়সী ও বুেড়া, িশশু স্ত্রী শুদ্ধ সমস্ত িযহূদী েলাকেক িবনাশ,
হত্যা ও ধ্বংস এবং তােদর িজিনস লুট করেত হেব। ১৪ েসই
আেদশ েযন প্রেত্যক েদেশ েদওয়া হয়, এই জন্য েসই িচিঠর এক
নকল সব জািতর কােছ প্রচািরত হল, যােত েসই িদেনর জন্য
সবাই ৈতরী হয়। ১৫ বাহেকরা রাজার আেদশ েপেয় তাড়াতািড়
েবিরেয় েগল এবং েসই আেদশ শূশন রাজধানীেত প্রচার করা
হল; পের রাজা ও হামন পান করেত বসেলন, িকন্তু শূশন শহেরর
সব েলাক অবাক হেয় েগল।

রাজার কােছ ইেষ্টর প্রাথর্না।

পের মদর্খয় এই সব ব্যাপার জানেত েপের িনেজর
কাপড় িছঁড়েলন এবং চট পরেলন ও ছাই েমেখ শহেরর

মেধ্য িগেয় েজাের িচত্কার কের কঁাদেত লাগেলন। ২ পের িতিন
রাজবাড়ীর দরজা পযর্ন্ত েগেলন, িকন্তু চট পের রাজবাড়ীর
দরজায় প্রেবশ করার অনুমিত িছল না। ৩ আর প্রেত্যক েদেশর
েয েকােনা জায়গায় রাজার কথা ও আেদশ েপৗঁছাল, েসই
জায়গায় িযহূদীেদর মেধ্য মহােশাক, উপবাস, কান্নাকািট ও
দঃুিখত হেত লাগল এবং অেনেক চেট ও ছাইেয়র মেধ্য শুেয়
পড়ল। ৪ পের ইেষ্টর দাসীরা ও েসবাকারীরা এেস ঐ কথা তঁােক
জানােলা; তােত রাণী খুব দঃুিখত হেয় মদর্খয়েক চেটর বদেল
পরবার জন্য িতিন মদর্খয়েক কাপড় পািঠেয় িদেলন িকন্তু িতিন
তা িনেলন না। ৫ তখন ইেষ্টর িনেজর েসবায় িনযুক্ত রাজ
নপুংসক হথকেক েডেক, িক হেয়েছ ও েকন হেয়েছ, তা জানবার
জন্য মদর্খেয়র কােছ েযেত আেদশ িদেলন। ৬ পের হথক
রাজবাড়ীর দরজার সামেন নগেরর চেক মদর্খেয়র কােছ
েগেলন। ৭ তােত মদর্খয় িনেজর প্রিত যা যা ঘেটেছ এবং
িযহূদীেদর ধ্বংস করবার জন্য হামন েয পিরমাণ রূপা রাজ
ভান্ডাের েদবার প্রিতজ্ঞা কেরেছ, তা তােক জানােলন। ৮ আর
তােদর ধ্বংস করার জন্য েয আেদশ শূশেন েদওয়া হেয়েছ, তার
একটা নকল তঁােক িদেয় ইেষ্টরেক তা েদখােত ও আেদশ করেত
বলেলন এবং িতিন েযন রাজার কােছ প্রেবশ কের তঁার কােছ
িনেজর জািতর জন্য অনুেরাধ কেরন, এমন আেদশ করেত
বলেলন। ৯ পের হথক এেস মদর্খেয়র কথা ইেষ্টরেক জানােলন।
১০ তখন ইেষ্টর হথকেক এই কথা বেল মদর্খেয়র কােছ েযেত
আেদশ িদেলন, ১১ “রাজার দােসরা ও রাজার অধীন
েদশসমূেহর েলােকরা সবাই জােন, পুরুষ িক স্ত্রী, েয েকউ
িনমিন্ত্রত না হেয় িভতেরর উঠােন রাজার কােছ যায়, তার জন্য
একমাত্র আইন েয, তার মৃতু্য হেব; শুধু েয ব্যিক্তর প্রিত রাজা
েসানার রাজদণ্ড বািড়েয় েদন, েসই শুধু বঁােচ; আর িত্রশ িদন

পযর্ন্ত আিম রাজার কােছ যাবার জন্য িনমিন্ত্রত হইিন।” ১২ ইেষ্টর
এই কথা মদর্খয়েক জানােনা হল। ১৩ তখন মদর্খয় ইেষ্টরেক এই
উত্তর িদেত বলেলন, “সমস্ত িযহূদীর মেধ্য শুধু তুিম রাজবািড়েত
থাকােত রক্ষা পােব, তা মেন কর না। ১৪ ফেল যিদ তুিম এ সমেয়
চুপ কের থাক, তেব অন্য েকােনা জায়গা েথেক িযহূদীেদর
সাহায্য ও উদ্ধার ঘটেব, িকন্তু তুিম িনেজর বাবার বংেশর সেঙ্গ
ধ্বংস হেয় যােব; আর েক জােন েয, তুিম এই রকম সমেয়র
জন্যই রাণীর পদ েপয়ছ?” ১৫ তখন ইেষ্টর মদর্খয়েক এই উত্তর
িদেত আেদশ িদেলন, ১৬ “তুিম যাও, শূশেন থাকা সমস্ত
িযহূদীেদর জেড়া কর এবং আমার জন্য সকেল উপবাস কর।
িতন িদন, রােত িক িদেন েকােনা িকছু েখও না ও পান েকােরা না,
আর আিমও আমার দাসীরাও েসই রকম উপবাস করব;
এইভােব রাজার কােছ যাব, তা আইেনর িবরুেদ্ধ হেলও যাব
এবং যিদ ধ্বংস হেত হয়, হব।” ১৭ পের মদর্খয় িগেয় ইেষ্টেরর
সব িনেদর্শ মত কাজ করেলন।

িতন িদন পর, ইেষ্টর রাজকীয় েপাশাক পের রাজার
ঘেরর সামেন রাজবাড়ীর িভতেরর উঠােন িগেয়

দঁাড়ােলন; েসই সময় রাজা রাজবাড়ীর ঘেরর দরজার সামেন
রাজিসংহাসেন বেস িছেলন। ২ আর রাজা যখন েদখেলন েয
ইেষ্টর রাণী উঠােন দঁািড়েয় আেছন, তখন রাজার েচােখ ইেষ্টর
অনুগ্রহ েপেলন, রাজা ইেষ্টর প্রিত িনেজর হােত অবিস্থত েসানার
রাজদণ্ড বািড়েয় িদেলন; তােত ইেষ্টর কােছ এেস রাজদেণ্ডর
মাথা স্পশর্ করেলন। ৩ পের রাজা তােক িজজ্ঞাসা করেলন,
“ইেষ্টর রাণী, তুিম িক চাও? েতামার অনুেরাধ িক? রােজ্যর
অেধর্ক পযর্ন্ত হেলও তা েতামােক েদওয়া যােব।” ৪ ইেষ্টর উত্তর
িদেলন, “যিদ মহারাজ ভাল মেন হয়, তেব আপনার জন্য আজ
আিম েয েভাজ ৈতরী কেরিছ তােত মহারাজ ও হামন েযন
উপিস্থত হন।” ৫ তখন রাজা বলেলন, “ইেষ্টেরর কথামত েযন
কাজ হয়, েসইজন্য হামনেক তাড়াতািড় করেত বল।” পের রাজা
ও হামন ইেষ্টেরর ৈতির েভােজ েগেলন। ৬ পের আঙ্গরু রেসর
সেঙ্গ েভােজর সমেয় রাজা ইেষ্টরেক বলেলন, “েতামার িনেবদন
িক? তা েতামােক েদওয়া হেব; েতামার অনুেরাধ িক? রােজ্যর
অেধর্ক পযর্ন্ত হেলও তা সম্পূণর্ হেব।” ৭ তােত ইেষ্টর উত্তর কের
বলেলন, “আমার িনেবদন ও অনুেরাধ এই, ৮ আিম যিদ
মহারােজর েচােখ অনুগ্রহ েপেয় থািক এবং আমার িনেবদন
গ্রহণ করেত ও আমার অনুেরাধ সম্পূণর্ করেত যিদ মহারােজর
ভােলা মেন হয়, তেব আিম আপনােদর জন্য যা ৈতরী করব,
মহারাজ ও হামন েসই েভােজ আসুন; এবং আিম কাল
মহারােজর আেদশ অনুসাের [উত্তর] েদব।”

মদর্ খেয়র সম্মান পাওয়া।

৯ েসই িদন হামন খুশী হেয় আনিন্দত মেন বাইের েগল। িকন্তু েস
যখন রাজবাড়ীর দরজায় মদর্খয়েক েদখেত েপল এবং িতিন
তার সামেন উেঠ দঁাড়ােলন না ও সরেলন না, তখন হামন
মদর্খেয়র ওপর েরেগ েগেলন। ১০ তা সেত্ত্বও হামন রাগ সংযত
করল এবং িনেজ বািড় এেস িনেজর বনু্ধেদরেক ও িনেজর স্ত্রী
েসরশেক েডেক আনাল। ১১ আর হামন তােদর কােছ িনেজর
ধনসম্পেদর জঁাকজমক ও তার েছেলেদর সংখ্যার কথা এবং

ইেষ্টর িববরণ। ৩:১২ ৩৬3 ইেষ্টর িববরণ। ৫:১১
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রাজা িকভােব তােক শাসনকতর্ ােদর ও রাজার দাসেদর েথেক
েশ্রষ্ঠ আসন িদেয়েছন, এই সমস্ত তােদর কােছ িববরণ িদল।
১২ হামন আরও বলল, “ইেষ্টর রাণী িনেজর ৈতরী েভােজ রাজার
সেঙ্গ আর কাউেকও িনমন্ত্রণ কেরন িন, শুধু আমােকই কেরেছন;
কালও আিম রাজার সেঙ্গ তঁার কােছ িনমিন্ত্রত আিছ। ১৩ িকন্তু
েয পযর্ন্ত আিম রাজবািড়র দরজায় বেস থাকা িযহূদী মদর্খয়েক
েদখেত পাই, েস পযর্ন্ত এই সবিকছুেত আমার শািন্ত হয় না।”
১৪ তখন তার স্ত্রী েসরশ ও তার সব বনু্ধ তােক বলল, “তুিম
পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা ফঁািসকাঠ ৈতরী করাও; আর মদর্খয়েক
তার উপের ফঁািস েদবার জন্য কাল সকােল রাজার কােছ
জানাও; পের খুিশ হেয় রাজার সেঙ্গ েভােজ যাও।” তখন হামন
এই কথায় আনিন্দত হেয় েসই ফঁািসকাঠ ৈতরী করাল।

েসই রােত রাজার ঘুম েভেঙ্গ েগল, আর িতিন ইিতহাস
বই আনেত আেদশ িদেলন; পের রাজার সামেন েসই

বই পেড় েশানােনা হল। ২ আর তার মেধ্য েলখা এই কথা পাওয়া
েগল, রাজার নপুংসক িবগ্থন ও েতরশ নােম রাজার দইুজন
দরজার পাহারাদার অহেশ্বরশ রাজার উপের ক্ষিত করেত
চাইেল মদর্খয় তার খবর িদেয়িছেলন। ৩ রাজা বলেলন, “এর
জন্য মদর্খয়েক িক রকম সম্মান ও মযর্াদা েদওয়া হেয়েছ?”
রাজার নপুংসক দােসরা বলল, “তার জেন্য িকছুই করা যায়
িন।” ৪ পের রাজা বলেলন, “উঠােন েক আেছ?” তখন হামন
িনেজর ৈতরী ফঁািসকােঠ মদর্খয়েক ফঁািস েদবার জন্য রাজার
কােছ িনেবদন করেত রাজবািড়র বাইেরর উঠােন এেসিছল।
৫ রাজার দােসরা বলল, “েদখুন, হামন উঠােন দঁািড়েয় আেছন।”
রাজা বলেলন, “েস িভতের আসুক।” ৬ তখন হামন িভতের
আসেল রাজা তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “রাজা যােক সম্মান
েদখােত চান তার প্রিত িক করা উিচত?” তখন হামন মেন মেন
ভাবল, রাজা আমােক ছাড়া আর কার সম্মান করেত চাইেবন?
৭ অতএব হামন রাজােক বলল, “মহারাজ যঁােক সম্মান েদখােত
চান, ৮ তঁার জন্য মহারােজর একটা রাজেপাশাক, আর মহারাজ
যার উপের চেড় থােকন এবং যার মাথায় একটা রাজমুকুট
স্থািপত হেয় থােক, েসই েঘাড়া আনা েহাক; ৯ আর েসই েপাশাক
ও েঘাড়া মজারােজর একজন বড় প্রধান শাসনকতর্ ার হােত
সমপর্ণ করা েহাক এবং মহারাজ যার সম্মান করেত চান, েস
েসই রাজকীয় েপাশাক পরুক; পের তােক েসই েঘাড়ায় চিড়েয়
শহেরর রাস্তায় িনেয় যাওয়া েহাক এবং তার আেগ এই কথা বলা
েহাক রাজা যঁার সম্মান করেত চান, তঁার প্রিত এইরকম ব্যবহার
করা যােব।” ১০ রাজা হামনেক বলেলন, “তুিম তাড়াতািড় যাও,
েসই েপাশাক ও েঘাড়া িনেয় েযমন বলেল, েতমিন রাজবািড়র
দরজায় বেস থাকা িযহূদী মদর্খেয়র প্রিত কর; তুিম েয সব কথা
বলেল, তার িকছু ভুল কর না।” ১১ তখন হামন েসই েপাশাক ও
েঘাড়া িনল, মদর্খয়েক েপাশাক পিরেয় িদল এবং েঘাড়ায় চিড়েয়
শহেরর রাস্তায় েঘারাল, আর তঁার সামেন েস এই কথা েঘাষণা
করল, “রাজা যঁার সম্মান করেত চান, তঁার প্রিত এইরকম
ব্যবহার করা যােব।” ১২ পের মদর্খয় রাজবাড়ীর দরজায় িফের
েগেলন, িকন্তু হামন দঃুেখ কাপড় িদেয় মাথা েঢেক তাড়াতািড়
কের িনেজর ঘের চেল েগল। ১৩ আর হামন িনেজর স্ত্রী েসরশেক
ও সমস্ত বনু্ধেক িনেজর সম্মেন্ধ সব ঘটনার কথা বলল; তােত

তার জ্ঞানীেলােকরা ও তার স্ত্রী েসরশ তােক বলল, “যার সামেন
েতামার এই পতেনর শুরু হল, েসই মদর্খয় যিদ িযহূদী বংশীয়
েলাক হয়, তেব তুিম তােক জয় করেত পারেব না, বরং েতামার
সামেন তার িনশ্চয়ই পতন হেব।” ১৪ তারা তার সেঙ্গ কথাবাতর্ া
বলেছ, এরমেধ্য রাজ নপুংসেকরা এেস ইেষ্টেরর ৈতরী েভােজ
হামনেক িনেয় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হেয় উঠল।

হামেনর িবনাশ, মদর্ খেয়র পেদান্নিত।

পের রাজা ও হামন িদ্বতীয় বার রাণী ইেষ্টেরর সেঙ্গ
খাওয়া দাওয়া করবার জন্য আসেলন। ২ আর রাজা

েসই িদ্বতীয় িদেন আঙ্গরু রেসর সেঙ্গ েভােজর সমেয় ইেষ্টরেক
আবার বলেলন, “ইেষ্টর রাণী, েতামার প্রাথর্না িক? তা েতামােক
েদওয়া যােব এবং েতামার অনুেরাধ িক? রােজ্যর অেধর্ক পযর্ন্ত
হেলও তা সম্পূণর্ করা যােব।” ৩ তখন উত্তের রাণী ইেষ্টর
বলেলন, “মহারাজ, আিম যিদ আপনার েচােখ দয়া েপেয় থািক
এবং মহারােজর যিদ ভােলা মেন হয়, তেব আমার অনুেরাধ হল
আমার ও আমার জািতর েলাকেদর প্রাণ রক্ষা করুন, ৪ কারণ
ধ্বংস, হত্যা করবার ও িবনষ্ট করবার জন্যই আমােক ও আমার
জািতর েলাকেদর িবিক্র করা হেয়েছ। যিদ আমােদর শুধু দাস ও
দাসী হবার জন্য িবিক্রত হতাম, তেব আিম চুপ কেরই থাকতাম;
িকন্তু তা হেলও মহারােজর ক্ষিতপূরণ করা শত্রুেদর সহজ হত
না।” ৫ তখন রাজা অহেশ্বরশ রাণী ইেষ্টরেক িজজ্ঞাসা করেলন,
“েক েস? েসই েলাকিট েকাথায়? এমন কাজ করার মানিসকতা
কার মেন জিন্মেয়েছ?” ৬ ইেষ্টর বলেলন, “একজন িবপক্ষ ও
শত্রু, েসই এই দষু্ট হামন।” তখন হামন রাজা ও রাণীর সামেন
ভীষণ ভয় েপল। ৭ পের রাজা েরেগ িগেয় আঙ্গরু রস পান করা
েথেক উেঠ িগেয় রাজবাড়ীর বাগােন েগেলন। হামন রাণী
ইেষ্টেরর কােছ প্রাণ িভক্ষা চাইবার জন্য দঁাড়ােলা, কারণ েস
েদখল, রাজা েথেক তার অমঙ্গল অবশ্যই। ৮ পের রাজবাড়ীর
বাগান েথেক রাজা আঙ্গরু রস সহেযােগ েভােজর জায়গায়
িফের আসেলন; তখন ইেষ্টর েয আসেন বেস িছেলন তার উপর
হামন পেড় িছল; তােত রাজা বলেলন, “এই েলাকটা িক ঘেরর
মেধ্য আমার সামেন রাণীর শ্লীলতাহািন করেব?” এই কথা
রাজার মুখ েথেক েবর হওয়া মাত্র েলােকরা হামেনর মুখ েঢেক
েফলল। ৯ পের হেবর্াণা নােম একজন নপুংসক রাজার সামেন
এেস বলল, “হামেনর বািড়েত পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা ফঁািসকাঠ
রাখা আেছ। মদর্খয়, িযিন রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য খবর
িদেয়িছেলন তঁার জন্যই হামন ওটা ৈতরী কেরিছল।” রাজা
বলেলন, “ওটার উপের ওেকই ফঁািস দাও।” ১০ তােত হামন েয
ফঁািসকাঠ মদর্খেয়র জন্য ৈতরী কেরিছল েলােকরা তার উপের
তােকই ফঁািস িদল। তখন রাজার রাগ কমল।

েসই িদন রাজা অহেশ্বরশ িযহূদীেদর শত্রু হামেনর বািড়
রাণী ইেষ্টরেক িদেলন। আর মদর্খয় রাজার সামেন

উপিস্থত হেলন, কারণ মদর্খয় ইেষ্টেরর েক, তা ইেষ্টর
জািনেয়িছেলন। ২ পের রাজা তঁার েয আংিটটা হামেনর কাছ
েথেক িনেয় িনেয়িছেলন েসটা িনেজর হাত েথেক খুেল িনেয়

ইেষ্টর িববরণ। ৫:১২ ৩৬৪ ইেষ্টর িববরণ। ৮:২



৯

মদর্খয়েক িদেলন এবং ইেষ্টর হামেনর বািড়র উপের মদর্খয়েক
িনযুক্ত করেলন।

িযহূদীেদর জেন্য ইেষ্টর িনেবদন

৩ পের ইেষ্টর রাজার পােয় পেড় কঁাদেত কঁাদেত আবার তঁার
কােছ িমনিত জানােলন। িযহূদীেদর িবরুেদ্ধ অগাগীয় হামন েয
দষু্ট পিরকল্পনা কেরিছল তা বন্ধ কের েদবার জন্য িতিন রাজােক
অনুেরাধ করেলন। ৪ তখন রাজা তঁার েসানার রাজদণ্ডটা
ইেষ্টেরর িদেক বািড়েয় িদেলন আর ইেষ্টর উেঠ রাজার সামেন
দঁাড়ােলন। ৫ ইেষ্টর বলেলন, “মহারােজর যিদ ভাল মেন হয়,
িতিন যিদ আমােক দয়ার েচােখ েদেখন এবং যিদ ভােবন েয,
কাজটা করা ভােলা আর যিদ িতিন আমার উপর খুশী হেয়
থােকন, তেব মহারােজর সমস্ত েদেশর িযহূদীেদর ধ্বংস করবার
জন্য ফন্দী এঁেট অগাগীয় হম্মাদাথার েছেল হামন েয িচিঠ
িলেখিছল, েস সব বািতল করবার জন্য েলখা েহাক। ৬ কারণ
আমার জািত ও আমার িনেজর েলাকেদর উপর সবর্নাশ েনেম
আসেব তা েদেখ আিম েকমন কের সহ্য করব?” ৭ তখন রাজা
অহেশ্বরশ রাণী ইেষ্টর ও িযহূদী মদর্খয়েক বলেলন, “েদখ, হামন
িযহূদীেদর িবরুেদ্ধ কাজ কেরিছল বেল আিম তার বািড়
ইেষ্টরেক িদেয়িছ আর েলােকরা তােক ফঁািস িদেয়েছ। ৮ িকন্তু
রাজার নাম কের েলখা এবং রাজার আংিট িদেয় সীলেমাহর
করা েকােনা আেদশ বািতল করা যায় না। কােজই এখন েযভােব
েতামােদর ভাল মেন হয় েসই িযহূদীেদর পেক্ষ রাজার নাম কের
আর একটা আেদশ িলেখ রাজার স্বাক্ষেরর আংিট িদেয়
সীলেমাহর কর।” ৯ তখন তৃতীয় মােস, অথর্াৎ সীবন মােসর
েতইশ িদেনর িদন রাজার েলখকেদর ডাকা হল। আর মদর্খেয়র
সমস্ত আেদশ অনুসাের ইিন্ডয়া েথেক কূশ পযর্ন্ত একেশা
সাতাশটা িবভােগর িযহূদীেদর, েদেশর ও িবভােগর
শাসনকতর্ ােদর এবং উঁচু পেদর কমর্চারীেদর কােছ িচিঠ েলখা
হল। এই িচিঠগুেলা প্রেত্যকিট িবভােগর অক্ষর ও প্রেত্যকিট
জািতর ভাষা অনুসাের এবং িযহূদীেদর অক্ষর ও ভাষা অনুসাের
েলখা হল। ১০ মদর্খয় তখন রাজা অহেশ্বরেশর নােম িচিঠগুেলা
িলেখ রাজার স্বাক্ষেরর আংিট িদেয় সীলেমাহর করেলন।
তারপর িতিন রাজার দ্রুতগামী িবেশষ েঘাড়ায় কের সংবাদ
বাহকেদর িদেয় িচিঠগুেলা পািঠেয় িদেলন। ১১ েকােনা জািতর
বা িবভােগর েলােকরা িযহূদীেদর ও তােদর েছেলেমেয়েদর ও
স্ত্রীেদর আক্রমণ করেল তারা েসই দলেক ধ্বংস করবার, অথর্াৎ
েমের েফলবার, অথর্াৎ এেকবাের েশষ কের েদবার অিধকার
েপল, আর েসই শত্রুেদর সম্পিত্ত লুট করবারও অিধকার েপল।
১২ তা িদেয় রাজা অহেশ্বরশ েসই িচিঠেত অদর মােসর, অথর্াৎ
বােরা মােসর েতেরা িদেনর িদন যােত তঁার রােজ্যর প্রেত্যক
শহেরর িযহূদীরা জেড়া হেয় িনেজেদর রক্ষা করেত পাের েসই
অিধকার িদেলন। ১৩ রাজার আেদশ প্রেত্যকিট িবভােগ আইন
িহসােব প্রকাশ করা হল এবং প্রেত্যক জািতেক তা জানােনা হল
যােত িযহূদীরা েসই িদেন তােদর শত্রুেদর উপর েশাধ েনবার
জন্য প্রস্তুত থাকেত পাের। ১৪ পের দ্রুতগামী রাজকীয় েঘাড়ায়
চেড় সংবাদ বাহেকরা রাজার আেদেশ তাড়াতািড় েবর হেয়
েগল। শূশেনর দেুগর্ও েসই আেদশ জানােনা হল। ১৫ মদর্খয়

মসীনা সুেতার েবগুেন েপাশােকর উপের নীল ও সাদা রংেয়র
রাজেপাশাক পের এবং েসানার একটা বড় মুকুট মাথায় িদেয়
রাজার সামেন েথেক েবর হেয় েগেলন। শূশন শহেরর েলােকরা
িচৎকার কের আনন্দ করল। ১৬ িযহূদীেদর জন্য সময়টা হল খুব
আনেন্দর, আেমােদর ও সম্মােনর। ১৭ প্রেত্যকিট িবভােগ ও
শহের েযখােন েযখােন রাজার আেদশ েগল েসখানকার
িযহূদীেদর মেধ্য আনন্দপূণর্ উৎসব হল। অন্যান্য জািতর অেনক
েলাক িযহূদী হেয় েগল, কারণ িযহূদীেদর কাছ েথেক তােদর
ত্রাস উত্পন্ন হেয়িছল।

িযহূদীেদর রক্ষা।

পের বােরা মােসর, অথর্াৎ অদর মােসর েতেরা িদেনর
িদন রাজার আেদশ কােজ লাগাবার সময় এেলা। এই

িদেন িযহূদীেদর শত্রুরা তােদর উপের কতৃর্ ত্ব করবার আশা
কেরিছল, িকন্তু িবপরীত ঘটনা ঘটল। িযহূদীেদর যারা ঘৃণা করত
িযহূদীরাই তােদর কতৃর্ ত্ব করল। ২ যারা তােদর ধ্বংস করেত
েচেয়িছল তােদর আক্রমণ করবার জন্য িযহূদীরা রাজা
অহেশ্বরেশর সমস্ত প্রেদেশ তােদর িনেজর িনেজর শহরগুেলােত
জেড়া হল। তােদর িবরুেদ্ধ েকউ দঁাড়ােত পারল না, কারণ অন্য
সব জািতর েলােকরা তােদর ভয় করেত লাগেলা। ৩ আর
িবভাগগুেলার সমস্ত উঁচু পেদর কমর্চারীরা, েদেশর ও প্রেদেশর
শাসনকতর্ ারা এবং রাজার অন্যান্য কমর্চারীরা িযহূদীেদর সাহায্য
করেত লাগেলন, কারণ তঁারা মদর্খেয়র জন্য ত্রাসযুক্ত
হেয়িছেলন। ৪ কারণ মদর্খয় রাজবাড়ীর মেধ্য প্রধান হেয়
উেঠিছেলন; তঁার সুনাম িবভাগগুেলার সমস্ত জায়গায় ছিড়েয়
পড়ল এবং মদর্খয় িদেন িদেন শিক্তশালী হেয় উঠেলন। ৫ আর
িযহূদীরা তােদর সব শত্রুেদর তেরায়াল িদেয় আঘাত কের, েমের
েফলেত ও এেকবাের েশষ কের িদেত লাগল এবং যারা তােদর
ঘৃণা করত তােদর উপর যা খুশী তাই করেত লাগল। ৬ শূশেনর
রাজধানীেত তারা পঁাচেশা েলাকেক হত্যা ও ধ্বংস করল। ৭ আর
পশর্ন্দাথঃ, দল্েফান, অসপাথঃ, ৮ েপারাথঃ, অদিলয়ঃ,
অরীদাথঃ, ৯ পমর্স্ত, অরীষয়, অরীদয় ও বিয়ষাথঃ।
১০ িযহূদীেদর শত্রু হম্মদাথার েছেল হামেনর এই দশ েছেলেক
তারা হত্যা করল, িকন্তু লুেটর িজিনেষ হাত িদল না। ১১ শূশেনর
রাজধানীেত যােদর েমের েফলা হেয়িছল তােদর সংখ্যা েসই
িদনই রাজার কােছ আনা হল। ১২ রাজা ইেষ্টর রাণীেক বলেলন,
“শূশেনর রাজধানীেত িযহূদীরা পঁাচেশা েলাক ও হামেনর
দশজন েছেলেক েমের েফেলেছ। রাজার অধীন অন্য সমস্ত
প্রেদেশ তারা না জািন িক কেরেছ। এখন েতামার অনুেরাধ িক?
তা েতামােক েদওয়া হেব। তুিম িক চাও? তাও করা হেব।”
১৩ উত্তের ইেষ্টর বলেলন, “মহারােজর যিদ ভাল মেন হয় তেব
আজেকর মত কালেকও একই কাজ করবার জন্য শূশেনর
িযহূদীেদর অনুমিত েদওয়া েহাক; আর হামেনর দশিট েছেলেক
ফঁািসকােঠ ঝুলােনা েহাক।” ১৪ পের রাজা তাই করবার জন্য
আেদশ িদেলন। শূশেন রাজার েসই আেদশ েঘাষণা করা হল
আর েলােকরা হামেনর দশিট েছেলেক ফঁািসকােঠ ঝুিলেয় িদল।
১৫ আর শূশেনর িযহূদীরা অদর মােসর েচৗদ্দ িদেনর িদন
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একসেঙ্গ জেড়া হেয় েসখােন িতনেশা েলাকেক েমের েফলল,
িকন্তু তারা েকােনা লুেটর িজিনেষ হাত িদল না। ১৬ এর মেধ্য
রাজার অন্যান্য প্রেদেশর িযহূদীরাও িনেজেদর জীবন রক্ষা
করবার জন্য ও তােদর শত্রুেদর হাত েথেক েরহাই পাবার জন্য
একসেঙ্গ জেড়া হল। তারা তােদর পঁচাত্তর হাজার শত্রুেক েমের
েফলল িকন্তু েকােনা লুেটর িজিনেষ হাত িদল না। ১৭ তারা অদর
মােসর েতেরা িদেনর িদন এই কাজ করল এবং েচৗদ্দ িদেনর িদন
তারা িবশ্রাম িনল। িদনটা তারা েভােজর ও আনেন্দর িদন
িহসােব পালন করল। ১৮ িকন্তু শূশেনর িযহূদীরা েতেরা ও েচৗদ্দ
িদেনর িদন একসেঙ্গ জেড়া হেয়িছল। তারপর পেনেরা িদেনর
িদন তারা িবশ্রাম িনল এবং িদনটা েভােজর ও আনেন্দর িদন
িহসােব পালন করল। ১৯ এইজন্যই গ্রােমর িযহূদীরা, অথর্াৎ যারা
েদয়াল ছাড়া শহের বাস কের তারা অদর মােসর েচৗদ্দ িদেনর
িদনটােক আনন্দ ও েভােজর িদন এবং এেক অন্যেক খাবার
পাঠাবার িদন িহসােব পালন কের।

পূরীম পবর্ পালন। মদর্ খেয়র মহত্ত্ব।

২০ পের মদর্খয় এই সব ঘটনা িলেখ রাখেলন এবং রাজা
অহেশ্বরেশর রােজ্যর দেূরর িক কােছর সমস্ত িবভােগর
িযহূদীেদর কােছ িচিঠ িলেখ পাঠােলন। ২১ িতিন তােদর আেদশ
িদেলন েযন তারা প্রিত বছর অদর মােসর েচৗদ্দ ও পেনেরা িদন
দইুিট পালন কের। ২২ এর কারণ হল, এই দইু িদেন িযহূদীরা
তােদর শত্রুেদর হাত েথেক েরহাই েপেয়িছল এবং েসই মােস
তােদর দঃুখ সুেখ ও েশাক মঙ্গেল পিরণত হেয়িছল। েসই মােসর
েসই দইু িদন েযন তারা েভাজনপান ও আনেন্দর িদন এবং এেক
অেন্যর কােছ খাবার পাঠাবার ও গিরবেদর কােছ উপহার েদবার
িদন বেল পালন কের। ২৩ তােত িযহূদীরা েযমন আরম্ভ কেরিছল
এবং মদর্খয় তােদর েযমন িলেখিছেলন েসইভােব িদন দিুট
পালন করেত তারা রািজ হল। ২৪ এর কারণ হল, সমস্ত
িযহূদীেদর শত্রু অগাগীয় হম্মাদাথার েছেল হামন িযহূদীেদর
িবনষ্ট করার সংকল্প কেরিছল তােদর লুপ্ত ও ধ্বংস করবার জন্য
পূর অথর্াৎ গুিলবঁাট কেরিছল। ২৫ িকন্তু রাজার সামেন েসই
িবষয় উপিস্থত হেল তখন িতিন িলিখত আেদশ িদেয়িছেলন েযন

িযহূদীেদর িবরুেদ্ধ হামন েয মন্দ ফিন্দ এঁেটেছ তা তার িনেজর
মাথােতই পেড় এবং তােক এবং তার েছেলেদর ফঁািসকােঠ
ঝুলােনা হয়। ২৬ েসইজন্যই “পূর” [গুিলবঁাট] কথাটা েথেক েসই
দইু িদেনর নাম পূরীম হল েসই িচিঠেত যা িকছু েলখা িছল এবং
তােদর প্রিত যা ঘেটিছল েসইজন্য িযহূদীরা িঠক কেরিছল েয,
তারা একটা িনয়ম প্রিতষ্ঠা করেব। ২৭ তার জন্য িযহূদীরা
িনেজেদর ও িনেজর িনেজর বংেশর ও িযহূদী মতাবলম্বী সবার
কতর্ ব্য বেল এটা িস্থর করল েয, েসই সম্মেন্ধ েলখা আেদশ ও
সিঠক সময় অনুসাের তারা বছর বছর দইু িদন পালন করেব,
েকােনাভােব ভুল হেব না। ২৮ প্রেত্যক েগাষ্ঠীেত, প্রেত্যক প্রেদেশ,
প্রেত্যকিট শহেরর প্রেত্যকিট পিরবার বংেশর পর বংশ ধের েসই
দইু িদন স্মরণ করেব এবং পালন করেব। এেত িযহূদীেদর মধ্য
েথেক পূরীেমর েসই দইু িদন পালন করা কখনও বন্ধ হেব না
এবং তােদর বংশধরেদর মধ্য েথেক তার স্মৃিত মুেছ যােব না।
২৯ পের অবীহিয়েলর েমেয় রাণী ইেষ্টর ও িযহূদী মদর্খয় পূরীেমর
এই িনয়ম স্থায়ী করবার জন্য এই িদ্বতীয় িচিঠটা সম্পূণর্ ক্ষমতা
িনেয় িলখেলন। ৩০ আর অহেশ্বরশ রাজার রােজ্যর একেশা
সাতাশটা প্রেদেশর সমস্ত িযহূদীেদর কােছ মদর্খয় শািন্ত ও
সেত্যর কথা েলখা িচিঠ পািঠেয় িদেলন। ৩১ েসই িচিঠ পাঠােনা
হেয়িছল যােত তারা িনিদর্ ষ্ট সমেয় িযহূদী মদর্খয় ও রাণী ইেষ্টেরর
িনেদর্শমত পূরীেমর এই িদন দিুট পালন করবার জন্য িস্থর
করেত পাের, েযমন ভােব তারা িনেজেদর ও তােদর বংশধরেদর
জন্য অন্যান্য উপবাস ও িবলােপর সময় িস্থর কেরিছল।
৩২ ইেষ্টর আেদেশ পূরীেমর এই িনয়মগুেলা িস্থর করা হল এবং
তা বইেয় িলেখ রাখা হল।

রাজা অহেশ্বরশ তঁার েগাটা রােজ্য ও সমুেদ্রর
দ্বীপগুিলেত কর বসােলন। ২ তঁার ক্ষমতা ও শিক্তর

সব কথা এবং মদর্খয়েক রাজা েযভােব উঁচু পদ িদেয় মহান
কেরিছেলন তার সম্পূণর্ িববরণ িক মািদয়া ও পারেস্যর
রাজােদর ইিতহাস বইেত েলখা েনই? ৩ ফেল এই িযহূদী মদর্খয়
অহেশ্বরশ রাজার পের িদ্বতীয় এবং িযহূদীেদর মেধ্য মহান,
িনেজর ভাইেদর মেধ্য িপ্রয়পাত্র ও িনেজর জািতর েলাকেদর
মঙ্গলকারী এবং িনেজর সমস্ত বংেশর সেঙ্গ শািন্তবাদী িছেলন।
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২

ইেয়ােবর িববরণ।

ইেয়ােবর সম্পিত্ত ও িবপদ।

ঊষ েদেশ ইেয়াব নােম একজন েলাক িছেলন; িতিন
িনেদর্ াষ এবং সৎ িছেলন, িযিন ঈশ্বরেক সম্মান করেতন

এবং মন্দ েথেক দেূর থাকেতন। ২ তঁার সাত েছেল এবং িতন
েমেয় জন্মায়। ৩ তঁার সাত হাজার েমষ, িতন হাজার উঠ, পঁাচেশা
েজাড়া বলদ এবং পঁাচেশা গদ্দর্ভী িছল। তঁার আরও অেনক দাস
দাসী িছল। পূবর্ েদেশর েলােকেদর মেধ্য এই েলাকিট সব েথেক
মহান িছেলন। ৪ তঁার িনরুিপত িদেন, তঁার প্রেত্যক েছেলরা
তােদর িনেজর িনেজর ঘের েভাজ িদত এবং েলাক পািঠেয়
তােদর েবােনেদর আনাত তােদর সবার সেঙ্গ খাবার খাওয়ার
এবং পান করার জন্য। ৫ যখন েভােজর িদনগুেলা েশষ হত,
ইেয়াব েলাক পািঠেয় তােদর আনেতন এবং তােদর আরও
একবার ঈশ্বেরর কােছ পিবত্র করেতন। িতিন খুব সকােল
উঠেতন এবং তঁার প্রেত্যক সন্তােনর জন্য েহামবিল উত্সগর্
করেতন, কারণ িতিন বলেতন, “হয়ত আমার সন্তােনরা পাপ
কেরেছ এবং তােদর হৃদেয় ঈশ্বরেক অিভশাপ িদেয়েছ।” ইেয়াব
সব সময় এরকম করেতন। ৬ এমন সময় একিদন যখন ঈশ্বেরর
পুত্ররা সদাপ্রভুর সামেন িনেজেদর উপিস্থত করেত এেলন,
শয়তানও তােদর মােঝ এেলা। ৭ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন,
“তুিম েকাথা েথেক এেসছ?” তখন শয়তান সদাপ্রভুেক উত্তর
িদল এবং বলল, “পৃিথবীর এিদেক ওিদেক ঘুের েবড়ািচ্ছলাম
এবং পৃিথবীেক প্রদিক্ষণ করিছলাম।” ৮ সদাপ্রভু শয়তানেক
বলেলন, “তুিম িক আমার দাস ইেয়ােবর প্রিত লক্ষ্য েরেখছ?
কারণ তার মত পৃিথবীেত েকউ েনই, একিট িনখুঁত এবং সৎ
েলাক, েয ব্যিক্ত ঈশ্বরেক ভয় কের এবং মন্দ েথেক দেূর থােক।”
৯ তখন শয়তান সদাপ্রভুেক উত্তর িদল এবং বলল, “ইেয়াব িক
ঈশ্বরেক িবনা কারেণ ভয় কের? ১০ তুিম িক তার চািরিদেক
েবড়া দাও িন, তার বািড়র চািরিদেক এবং তার সবিকছুর
চািরিদেক যা তার আেছ? তুিম তার হােতর কােজ আশর্ীবাদ
কেরছ এবং তার সম্পিত্ত েদেশ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। ১১ িকন্তু এখন
েতামার হাত বাড়াও এবং তার যা িকছু আেছ তােত আক্রমণ
কর এবং েস েতামােক েতামার মুেখর উপেরই ত্যাগ করেব।”
১২ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন, “েদখ, তার যা িকছু আেছ তা
েতামার হােত আেছ; েকবল েতামার হাত তার উপের রাখেব
না।” তােত শয়তান সদাপ্রভুর সামেন েথেক চেল েগল। ১৩ পের
েকান এক িদন, যখন তঁার েছেলরা ও েমেয়রা তােদর বড়
ভাইেয়র বািড়েত খািচ্ছল এবং আঙ্গরু রস পান করিছল,
১৪ একজন বাতর্ াবাহক ইেয়ােবর কােছ এল এবং বলল,
“বলদগুেলা হাল িদিচ্ছল এবং গাধীগুিল তােদর পােশ ঘাস

খািচ্ছল; ১৫ িশবায়ীেয়রা তােদর আক্রমণ করল এবং তােদর
িনেয় চেল েগল। সিত্য, তারা তেলায়ােরর আঘােত দােসেদর
েমের েফেলেছ; আিম একা পািলেয় আপনােক খবর িদেত
এেসিছ।” ১৬ যখন েস কথা বলিছল, আেরকজন এল এবং
বলল, “ঈশ্বেরর আগুন স্বগর্ েথেক পেড়েছ এবং েমষপাল ও
দােসেদর পুিড়েয় িদেয়েছ এবং আিম একা পািলেয় আপনােক
খবর িদেত এেসিছ।” ১৭ যখন েস কথা বলিছল, আেরকজন
এল এবং বলল, “কলদীেয়রা িতন দল হেয় উেটর দলেক
আক্রমণ কের এবং তােদর িনেয় যায়। সিত্য এবং তারা
তেলায়ােরর আঘােত দােসেদর েমের েফেলেছ এবং আিম একা
পািলেয় আপনােক খবর িদেত এেসিছ।” ১৮ যখন েস কথা
বলিছল, আেরকজন এল এবং বলল, “আপনার েছেলরা এবং
েমেয়রা তােদর বড় ভাইেয়র বািড়েত খািচ্ছল এবং আঙ্গরু রস
পান করিছল। ১৯ একটা মহা ঝড় মরুভূিম েথেক এল এবং
বািড়র চার েকােন আঘাত করল আর এটা যুবকেদর উপের
পড়ল এবং তারা মারা েগল আর আিম একা পািলেয় আপনােক
খবর িদেত এেসিছ।” ২০ তখন ইেয়াব উেঠ দঁাড়ােলন, িনেজর
কাপড় িছঁড়েলন, মাথা েনড়া করেলন, মািটেত মুখ নত কের
শুেয় ঈশ্বরেক আরাধনা বা উপাসনা করেলন। ২১ িতিন বলেলন,
“আিম আমার মােয়র গভর্  েথেক উলঙ্গ এেসিছ এবং আিম
উলঙ্গ হেয়ই েসখােন িফের যাব। সদাপ্রভু িদেয়েছন আর
সদাপ্রভুই িনেয়েছন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য েহাক।” ২২ এই সমস্ত
িবষেয়, ইেয়াব েকান পাপ করেলন না, না িতিন েবাকার মত
ঈশ্বরেক েদাষী করেলন।

আবার এক িদন যখন ঈশ্বেরর পুত্ররা সদাপ্রভুর সামেন
িনেজেদর উপিস্থত করেত এেলন, শয়তানও তােদর

মােঝ এেলা িনেজেক সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত করেত।
২ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম েকাথা েথেক এেল?” তখন
শয়তান সদাপ্রভুেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন, “পৃিথবীর
এিদেক ওিদেক ঘুের েবড়ািচ্ছলাম এবং পৃিথবীেক প্রদিক্ষণ
করিছলাম।” ৩ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম িক আমার
দাস ইেয়ােবর প্রিত লক্ষ্য েরেখছ? কারণ তার মত পৃিথবীেত
েকউ েনই, একিট িনখুঁত এবং সৎ েলাক, েয ব্যিক্ত ঈশ্বরেক ভয়
কের এবং মন্দ েথেক দেূর থােক। েস এখনও তার সততা ধের
েরেখেছ, যিদও তুিম আমােক তার িবরুেদ্ধ কাজ করেত রািজ
কিরেয়ছ, অকারেণ তােক ধ্বংস করেত রািজ কিরেয়ছ।”
৪ শয়তান সদাপ্রভুেক উত্তর িদেয় বলল, “চামড়ার জন্য চামড়া,
প্রকৃতপেক্ষ, একজন মানুষ তার জীবেনর জন্য সব িকছু িদেয়
েদেব। ৫ িকন্তু এখন তুিম েতামার হাত বাড়াও এবং তার হাড়
এবং শরীর স্পশর্ কর এবং েস েতামােক েতামার মুেখর উপেরই

ইেয়ােবর িববরণ। ১:২ ৩৬৭ ইেয়ােবর িববরণ। ২:৫
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ত্যাগ করেব।” ৬ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন, “েদখ, েস েতামার
হােত আেছ; শুধু তার জীবন থাকেত দাও।” ৭ তােত শয়তান
সদাপ্রভুর সামেন েথেক চেল েগল এবং ইেয়াবেক পােয়র তলা
েথেক মাথা পযর্ন্ত ভয়ংকর েফঁাড়ায় ভিরেয় িদেয় কষ্ট িদল।
৮ ইেয়াব িনেজেক ঘষার জন্য একটা ভাঙ্গা মািটর পােত্রর টুকেরা
িনেলন এবং িতিন ছাইেয় বসেলন। ৯ তারপর তার স্ত্রী তােক
বলেলন, “তুিম িক এখনও েতামার সততা ধের রাখেব? ঈশ্বরেক
ত্যাগ কর এবং প্রাণ ত্যাগ কেরা বা মৃতু্য বরণ কেরা।” ১০ িকন্তু
িতিন তােক বলেলন, “তুিম একটা েবাকা মিহলার মত কথা
বলছ। তুিম িক সিত্যই মেন কর েয আমােদর ঈশ্বেরর হাত েথেক
ভােলাই পাওয়া উিচত এবং মন্দ নয়?” এই সমস্ত িবষেয়, ইেয়াব
তার মুখ িদেয় পাপ করল না। ১১ পের যখন ইেয়ােবর িতন বনু্ধ
এ সমস্ত শুনেলা তার প্রিত িক ঘেটেছ, তারা প্রেত্যেক তােদর
িনেজেদর জায়গা েথেক এল, ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবলদদ
ও নামাথীয় েসাফর। তারা তার কােছ যাওয়ার জন্য, তার সেঙ্গ
েশাক করার এবং তােক সান্ত্বনা করার জন্য সময় িঠক করল।
১২ যখন তারা িকছু দরূ েথেক তােদর েচাখ তুলল, তারা তােক
িচনেত পারল না; তারা িচত্কার কের কঁাদেলা; প্রেত্যেক িনেজর
িনেজর কাপড় িছঁড়েলা এবং িনেজেদর মাথার উপের বাতােস
ধূেলা উড়াল। ১৩ তােত তারা তার সেঙ্গ সাতিদন এবং সাতরাত
মািটেত বেস রইেলন এবং েকউ তােক েকান কথা বলেলন না,
কারণ তারা েদখল েয তার দঃুখ অিত ভয়ঙ্কর িছল।

ইেয়ােবর দঃুেখর কথা।

তারপর, ইেয়াব মুখ খুলেলন এবং তার জেন্মর িদনেক
অিভশাপ িদেলন। ২ িতিন বলেলন: ৩ “েসই িদনটা

ধ্বংস েহাক েয িদেন আিম জেন্মিছ, েসই রাত যা বেলিছল,
‘একিট েছেল জন্ম িনল’। ৪ েসই িদনটা অন্ধকারময় েহাক; ঈশ্বর
উপর েথেক এই িদনটা স্মরণ না করুন, না সূেযর্র আেলা এটা
আেলািকত করুক। ৫ অন্ধকার এবং মৃতু্যর ছায়া এটােক
িনেজেদর বেল দািব করুক; েমঘ এেত বাস করুক; সমস্ত িকছু
যা েসই িদনেক অন্ধকার কের তা সিত্যই এটােক আতিঙ্কত
করুক। ৬ েসই রােতর জন্য, গভীর অন্ধকার এেক গ্রাস করুক,
এটা বছেরর িদনগুেলার মেধ্য আনন্দ না করুক; এটা মােসর
েগানার মেধ্য না আসুক। ৭ েদখ, েসই রাত বন্ধ্যা েহাক; েকান
আনেন্দর স্বর এটার মেধ্য না আসুক। ৮ তারা েসই িদনটােক
অিভশাপ িদক, যারা জােন কীভােব িলিবয়াথনেক জাগােত হয়।
৯ েসই িদেনর সন্ধ্যার তারাগুিল অন্ধকার েহাক। েসই িদন
আেলার েখঁাজ করুক, িকন্তু একটুও না পাক; না এটা সকােলর
েচােখর পাতা েদখেত না পাক, ১০ কারণ েস আমার মােয়র
গেভর্ র দরজা বন্ধ কের িন, না েস আমার েচাখ েথেক সমস্যা
লুিকেয়েছ। ১১ েকন আিম মের যাই িন যখন আিম গভর্  েথেক
েবিরেয় িছলাম? েকন আিম আমার আত্মা ত্যাগ কিরিন?
১২ েকন তার েকাল আমায় গ্রহণ কেরিছল? অথবা েকন তার
স্তন আমায় বরন কেরিছল েযন আিম তােদর দধু পান কির?
১৩ তাহেল এখন আিম িনরেব শুেয় থাকতাম; আিম ঘুমাতাম
এবং িবশ্রাম েপতাম ১৪ পৃিথবীর রাজােদর এবং মন্ত্রীেদর সেঙ্গ,
যারা তােদর িনেজেদর জন্য কবর বািনেয়িছেলন যা এখন ধ্বংস

হেয়েছ। ১৫ অথবা আিম রাজকুমারেদর সেঙ্গ শুেত পারতাম
যােদর একসময় েসানা িছল, যারা তােদর বািড়গুেলা রূপায় পূণর্
কেরিছল। ১৬ অথবা হয়ত আিম মৃত সন্তােনর মত হেত পারতাম,
েসই িশশুর মত েয কখনও আেলা েদেখিন। ১৭ েসখােন পাপীরা
উপদ্রব বন্ধ কের; েসখােন ক্লান্ত েলােকরা িবশ্রাম পায়।
১৮ েসখােন বিন্দরা একসেঙ্গ আরােম থােক; তারা ক্রীতদাস
পিরচালেকর িচত্কার শুনেত পায় না। ১৯ েসখােন েছাট এবং
বড় আেছ; দাস েসখােন মািলেকর েথেক মুক্ত। ২০ েকন তােক
আেলা েদওয়া হেয়েছ েয কষ্ট আেছ; েকন তােক জীবন েদওয়া
হেয়েছ যার জীবন িতক্ত; ২১ তারা যারা মরেত চাইেছ, িকন্তু তা
আেস না; যারা গুপ্তধন েখঁােজ তােদর েথেকও েবিশ েসই ব্যিক্ত
মৃতু্যেক েখঁােজ? ২২ েকন তােক আেলা েদওয়া হেয়েছ েয খুব
আনন্দ কের এবং গিবর্ত হয় যখন েস কবর খুঁেজ পায়? ২৩ েকন
একজন েলাকেক আেলা েদওয়া হেয়েছ যার রাস্তা লুকােনা,
একিট মানুষ যােক ঈশ্বর চিরিদক িদেয় েবড়া িদেয়েছন?
২৪ কারণ আমার খাবার পিরবেতর্  দীঘর্শ্বাস পেড়, আমার
আতর্ নাদ জেলর মত ঢালা হেয়েছ। ২৫ কারণ েসই িজিনস যা
আিম ভয় কির তা আমার ওপের এেসেছ; যােত আমার ভয় িছল
তা আমার কােছ এেসেছ। ২৬ আমার শািন্ত েনই, আিম অিস্থর
এবং আমার িবশ্রাম েনই; বরং সমস্যা উপিস্থত হয়।”

ইলীফেসর প্রথম বকৃ্ততা।

তারপর ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদল এবং বলল, ২ যিদ
েতামার সেঙ্গ েকউ কথা বলেত চায়, তুিম িক দঃুখ

পােব? িকন্তু েক িনেজেক কথা বলা েথেক আটকােত পাের?
৩ েদখ, তুিম অেনকেক িনেদর্শ িদেয়ছ; তুিম দবুর্ল হাতেক সবল
কেরছ। ৪ েতামার কথা তােক সাহায্য কেরিছল েয পেড় যািচ্ছল,
তুিম অিত দবুর্ল হঁাটু সবল কেরছ। ৫ িকন্তু এখন সমস্যা েতামার
কােছ এেসেছ এবং তুিম দবুর্ল হেয়ছ; এটা েতামােক ছঁুেয়েছ
এবং তুিম সমস্যা পেড়ছ। ৬ েতামার ঈশ্বর ভয় িক েতামার
আত্মিবশ্বাস নয়; েতামার সততা িক েতামার আশা নয়?
৭ এিবষেয় ভাব, আিম েতামায় অনুেরাধ কির: েক কখন ধ্বংস
হেয়েছ যখন েস িনেদর্ াষ? অথবা কখন সৎ েলাকেক ধ্বংস করা
হেয়েছ? ৮ আিম যা লক্ষ্য কেরিছ তার িভিত্তেত, যারা অপরাধ
চাষ কের এবং সমস্যা েরাপণ কের, তারা তাই কােট। ৯ ঈশ্বেরর
িনঃশ্বােস তারা ধ্বংস হয়; তঁার প্রচণ্ড রােগ তারা নষ্ট হেয় যায়।
১০ িসংেহর গজ্জর্ ন, িহংস্র িসংেহর গজ্জর্ ন, যুবিসংেহর দঁাত,
েসগুিল ভাঙ্গা। ১১ বয়স্ক িসংহ খােদ্যর অভােব ধ্বংস হয়; িসংহীর
বাচ্চারা চািরিদেক ছিড়েয় পের। ১২ একবার একিট ঘটনা
েগাপেন আমার কােছ আনা হল; আমার কান এটার িবষেয়
একটা গুঞ্জন শুনেলা। ১৩ রােত স্বপ্ন দশর্েন ভাবনা আেস, যখন
েলােক গভীরভােব ঘুিমেয় পেড়। ১৪ ভয় ও কঁাপিন আমার ওপর
এল এবং আমার সমস্ত হাড় কঁািপেয় িদল। ১৫ তারপর আমার
মুেখর সামেন িদেয় বাতাস চেল েগল; আমার শরীেরর েলাম
দঁািড়েয় ওেঠ। ১৬ েসই আত্মা দঁািড়েয় রইল, িকন্তু আিম এর
আকৃিত িনধর্ারণ করেত পারলাম না। একিট আকৃিত আমার
েচােখর সামেন িছল; েসখােন িনস্তদ্ধতা িছল এবং আিম একিট
কন্ঠস্বর শুনলাম যা বলল, ১৭ নশ্বর মানুষ িক ঈশ্বেরর েথেক

ইেয়ােবর িববরণ। ২:৬ ৩৬৮ ইেয়ােবর িববরণ। ৪:১৭
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েবিশ ধািমর্ক হেত পাের? মানুষ িক তার সৃিষ্টকতর্ ার েথেক েবিশ
শুদ্ধ হেত পাের? ১৮ েদখ, যিদ ঈশ্বর তঁার দােসর ওপর িবশ্বাস না
রােখন; যিদ িতিন তঁার দতূেদর মূখর্তায় েদাষী কেরন, ১৯ তাহেল
এটা কত েবিশ সত্য তােদর জন্য যারা মািটর ঘরগুেলােত বাস
কের, যার িভত ধূেলােত গঁাথা, েয েপাকার েথেকও আেগ চূণর্
হেব? ২০ সকাল ও সেন্ধ্যর মেধ্য তারা ধ্বংস হয়; তারা
িচরকােলর মত নষ্ট হয়, েকউ তােদর েদেখ না। ২১ তােদর তঁাবুর
দিড় িক তােদর মেধ্য েথেক উপের েনওয়া হয় না? তারা মারা
যায়, তারা মারা যায় অজ্ঞানতায়।

এখন ডাক, এখােন িক েকউ আেছ েয েতামায় উত্তর
েদেব? েকান পিবত্র ব্যিক্তর িদেক তুিম িফরেব?

২ কারণ রাগ েবাকা মানুষেক েমের েফেল; িহংসা েবাকা
মানুষেক মাের। ৩ আিম একজন েবাকা মানুষেক দঢ়ৃ প্রিতিষ্ঠত
হেত েদেখিছ, িকন্তু তকু্ষিন আিম তার ঘরেক অিভশাপ িদলাম।
৪ তার সন্তােনরা িনরাপদ জায়গা েথেক অেনক দেূর; তারা
শহেরর দরজায় চূণর্ হেয়েছ। তােদর উদ্ধার করার েকউ েনই,
৫ তােদর শস্য অন্যরা েখেয় িনেয়েছ যারা কু্ষধাতর্  িছল, েলােকরা
এমনিক কঁাটার েবড়ার মেধ্য েথেকও েনয়; যারা তােদর সম্পিত্তর
জন্য আকুল আকাঙ্খী, েলােকরা তােদর সম্পিত্ত গ্রাস কেরেছ।
৬ কারণ সমস্যা মািট েথেক েবিরেয় আেস না; না ঝােমলা মািট
েথেক জন্মায়; ৭ িকন্তু মানবজািত িনেজর ঝােমলা িনেজ ৈতরী
কের, িঠক েযমন আগুেনর ফুলিক উপের ওেড়। ৮ িকন্তু আমার
জন্য, আিম ঈশ্বেরর িদেক িফরব; তঁার কােছ আিম আমার
অিভেযাগ সমপর্ণ করব, ৯ িতিন িযিন মহান এবং অসামান্য
কাজ কেরেছন, অসংখ্য আশ্চযর্্য িজিনস কেরেছন। ১০ িতিন
পৃিথবীেত বৃিষ্ট েদন এবং মােঠ জল পাঠান। ১১ িতিন এটা
কেরেছন যােত যারা িনচু তােদর উঁচু করেত এবং যারা ছাইেয়
বেস েশাক করিছল তােদর িনরাপত্তা িদেত েতােলন। ১২ িতিন
ধূতর্ েদর পিরকল্পনা িবফল কেরন, যােত তােদর হাত তােদর
ষড়যন্ত্র বেয় না িনেয় েযেত পাের। ১৩ িতিন জ্ঞানীেদর তােদর
ধূতর্ তায় ধেরন; চালাক েলােকর পিরকল্পনা তাড়াতািড় েশষ হেব।
১৪ তারা িদেনরেবলায় অন্ধকােরর সেঙ্গ িমিলত হয় এবং দপুুের
তারা রােতর মত হাতড়ায়। ১৫ িকন্তু িতিন গিরবেদর রক্ষা
কেরেছন তােদর মুেখর তেলায়ার েথেক এবং অিত দিরদ্রেদর
শিক্তশালীেদর হাত েথেক রক্ষা কেরেছন। ১৬ তাই গিরেবর আশা
আেছ এবং অন্যায়ী েস তার িনেজর মুখ বন্ধ কেরেছ। ১৭ েদখ,
েসই মানুষ ধন্য েসই ব্যিক্ত যােক ঈশ্বর সংেশাধন কেরন;
এইজন্য, সবর্শিক্তমােনর সংেশাধন করার উেদ্দেশ্য েদওয়া
শািস্তেক তুচ্ছ কেরা না। ১৮ কারণ িতিন আঘাত কেরন এবং
তারপর েবঁেধ েদন; িতিন আঘাত কেরন এবং তারপর তঁার হাত
সুস্থ কেরন। ১৯ িতিন েতামায় ছয়িট সমস্যা েথেক উদ্ধার
করেবন; প্রকৃতপেক্ষ, সাতিট সমস্যা েথেক, েকান মন্দ েতামায়
স্পশর্ করেব না। ২০ দিূভর্ েক্ষ িতিন েতামায় মৃতু্য েথেক উদ্ধার
করেবন; যুেদ্ধ তেলায়ােরর শিক্ত েথেক উদ্ধার করেবন। ২১ তুিম
িজেভর চাবুক েথেক গুপ্ত থাকেব এবং যখন িবনাশক আসেব
তখন তুিম ভয় পােব না। ২২ তুিম িবনাশ ও দিূভর্ েক্ষ হঁাসেব এবং
তুিম জঙ্গেলর পশুেদর েথেক ভয় পােব না। ২৩ কারণ েতামার
মােঠর পাথেরর সেঙ্গ েতামার এক চুিক্ত থাকেব; তুিম জঙ্গেলর

পশুেদর সেঙ্গ শািন্তেত থাকেব। ২৪ তুিম জানেব েয েতামার তঁাবু
িনরাপত্তায় আেছ; তুিম েতামার েভড়ার পাল েদখেত যােব এবং
েদখেব িকছুই হারায়িন। ২৫ তুিম আরও জানেব েয েতামার বংশ
মহান হেব, েতামার সন্তানসন্তিত মােঠর ঘােসর মত হেব। ২৬ তুিম
েতামার কবের আসেব পূণর্ বয়েস, েযমন শেস্যর আঁিট তুেল
িনেয় যাওয়া হয় খামাের। ২৭ েদখ, আমরা এ িবষেয় পরীক্ষা
কের েদেখিছ; এটা এরকম, এটা েশান এবং এটা জােনা িনেজর
জন্য।

ইেয়ােবর উত্তর।

তারপর ইেয়াব উত্তর িদল এবং বলল, ২ উহু, যিদ শুধু
আমার যন্ত্রণা মাপা েযত; যিদ শুধু আমার সমস্ত দঃুখ

দঁািড়পাল্লায় ওজন করা েযত! ৩ কারণ এখন এটা সমুেদ্রর
বািলর েথেকও ভারী হেব। এই জন্যই আমার কথা এত
েবপেরায়া। ৪ কারণ সবর্শিক্তমােনর তীর আমার মেধ্য, আমার
আত্মা িবষ পান কেরেছ; ঈশ্বেরর আতঙ্ক আমার িবরুেদ্ধ দলবদ্ধ
হেয়েছ। ৫ বন্য গাধা িক হতাশ হেয় িচত্কার কের যখন তার ঘাস
থােক? অথবা বলদ িক িখেদয় হতাশ হয় যখন েসটার খাবার
থােক? ৬ যার স্বাদ েনই েসটা িক নুন ছাড়া খাওয়া যায়? অথবা
িডেমর সাদা অংেশ িক েকান স্বাদ আেছ? ৭ আিম তােদর স্পশর্
করেত অস্বীকার কির; তারা আমার কােছ জঘন্য খাবােরর মত।
৮ আহা, যিদ আিম েকবল আমার প্রাথর্নার উত্তর েপেত পাির;
আহা, ঈশ্বর েযন আমায় েসই িজিনস েদন যা আিম চাই: ৯ আিম
যিদ চূণর্ হতাম তেব এটা হয়ত ঈশ্বরেক খুিশ করত, িতিন তঁার
হাত বাড়ােবন এবং এই জীবন েথেক েকেট েফলেবন! ১০ তবুও
এটা আমার সান্ত্বনা েহাক, এমনিক আিম যন্ত্রণােতও আনন্দ
কির, েয আিম েসই পিবত্র ব্যিক্তর কথা অস্বীকার কির িন।
১১ আমার শিক্ত িক, েয আিম অেপক্ষা করেত পাির? আমার
েশষ িক, েয আিম ৈধযর্্য ধরেত পাির? ১২ আমার শিক্ত িক
পাথেরর শিক্ত? অথবা আমার মাংস িক িপতল িদেয় ৈতরী?
১৩ এটা িক সিত্য নয় েয আমার িনেজর জন্য আমার েকান
সাহায্য েনই এবং েসই জ্ঞান িক আমার েথেক দরূ হেয় েগেছ?
১৪ েসই েলােকর প্রিত েয প্রায় অজ্ঞান হেত চেলেছ, তার বনু্ধর
িবশ্বস্ততা েদখােনা উিচত; এমনিক তার প্রিতও েয সবর্শিক্তমােনর
ভয় ত্যাগ কেরেছ। ১৫ িকন্তু আমার ভােয়রা আমার প্রিত
মরুভূিমর প্রবােহর মত িবশ্বস্ত, েযমন বেয় যায় জেলর প্রবােহর
মত। ১৬ যা বরেফর জন্য অন্ধকারাছন্ন হয় এবং যার মেধ্য তুষার
িবলীন হেয় যায়। ১৭ যখন তারা গেল যায়, তারা অদশৃ্য হয়;
যখন তা উতপ্ত হয়, তারা তােদর জায়গায় গেল যায়।
১৮ মরুযাত্রীর েলােকরা যারা েসই রাস্তা িদেয় যায় এবং জেলর
জন্য েসই রাস্তা েথেক সের যায়; তারা মরুভূিমেত ঘুের েবড়ায়
এবং পের ধ্বংস হয়। ১৯ েটমার মরুযাত্রীর েলােকরা েদখল,
যখন িশবার েলােকরা তােদর উপর আশা কেরিছল। ২০ তারা
হতাশ হেয়িছল কারণ তারা জল েখঁাজার ব্যাপাের আত্মিবশ্বাসী
িছল; তারা েসখােন েগল, িকন্তু তারা প্রতািরত হল। ২১ কারণ
এখন েতামরা বনু্ধরা আমার কােছ িকছুই নও; েতামরা আমার
ভয়ঙ্কর অবস্থা েদেখছ এবং ভয় েপেয়ছ। ২২ আিম িক
বেলিছলাম, ‘আমােক িকছু দাও?’ অথবা ‘েতামােদর সম্পিত্ত
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েথেক আমােক উপহার দাও?’ ২৩ অথবা, ‘িবপেক্ষর হাত েথেক
আমােক রক্ষা কর?’ অথবা, ‘আমার অত্যাচারীর হাত েথেক
আমায় রক্ষা কর?’ ২৪ আমােক িশক্ষা দাও এবং আিম আমার
শািন্ত ধের রাখব; আমােক বুিঝেয় দাও েকাথায় আিম ভুল কের
এেসিছ। ২৫ সিত্য কথা কতটা যন্ত্রণা েদয়! িকন্তু েতামােদর
তকর্ িবতকর্ , প্রকৃতপেক্ষ েসগুেলা কীভােব আমােক েদাষী কের?
২৬ েতামরা িক আমার কথা অগ্রাহ্য করার পিরকল্পনা করছ,
একজন আশাহীন েলােকর কথার আচরণ বাতােসর মত?
২৭ সিত্য, েতামরা এক অনােথর জন্য গুিলবঁাট কেরছ,
ব্যবসায়ীেদর মত েতামােদর বনু্ধর ওপর দর কষাকিষ কেরছ।
২৮ এখন, এইজন্য, দয়া কের আমার িদেক েদখ, িনিশ্চতভােব
আিম েতামােদর মুেখর ওপর িমথ্যা বলব না। ২৯ ক্ষমা, আিম
প্রাথর্না কির; েতামার সেঙ্গ েকান অন্যায় না েহাক; সিত্যই ক্ষমা,
কারণ আমার অিভেযাগ ন্যায্য। ৩০ আমার িজেভ িক েকান
মন্দতা আেছ? আমার মুখ িক খারাপ িজিনস সনাক্ত করেত
পাের না?

পৃিথবীেত িক প্রেত্যক মানুষেক কেঠার পিরশ্রম করেত
হয় না? তার িদনগুেলা িক ভারা করা মানুেষর মত নয়?

২ েযমন একজন দাস আগ্রেহর সেঙ্গ সন্ধার ছায়ার অেপক্ষা
কের, েযমন একজন ভাড়া করা কােজর েলাক তার মজরুীর
েচষ্টা কের, ৩ তাই আিম কেষ্টর মাসগুেলা সহ্য করেত েপেরিছ;
আমায় কষ্ট পূণর্ রাতগুেলা েদওয়া হেয়েছ। ৪ যখন আিম শুই,
আিম িনেজেক বিল, ‘কখন আিম উঠব এবং কখন রাত েশষ
হেব?’ আিম ছটফট করেত থািক এবং এখােন ওখােন ঘুের
েবড়াই যতক্ষণ না সকাল হয়। ৫ আমার মাংস েপাকায় এবং
মািটর েঢলায় ঢাকা; আমার চামড়ার ঘাগুেলা শক্ত হেয় ওেঠেছ
এবং তারপর গেল েগেছ এবং আবার নতুন কের হেয়েছ।
৬ তঁািতেদর তঁাত েবানা যেন্ত্রর েথেকও আমার জীবেনর আয়ু
দ্রুতগামী; তারা আশাহীন ভােব েশষ হয়। ৭ ঈশ্বর, স্মরণ কর েয
আমার জীবন শুধু শ্বাসমাত্র; আমার েচাখ আর কখন ভােলা
েদখেত পােব না। ৮ ঈশ্বেরর েচাখ, যা আমায় েদেখ, আর আমায়
েদখেত পােব না; ঈশ্বেরর েচাখ আমার ওপের থাকেব, িকন্তু
আমার অিস্তত্ব থাকেব না। ৯ একিট েমঘ েযমন ক্ষয় পায় এবং
অদশৃ্য হেয় যায়, তাই েয পাতােল েনেম যায় েস আর উঠেব না।
১০ েস আর তার ঘের িফরেব না; না তার জায়গা তােক আর
িচনেব। ১১ এইজন্য আিম আর আমার মুখ সংযত করব না;
আিম আমার আত্মার যন্ত্রণায় কথা বলব; আিম আমার প্রােণর
িতক্ততায় অিভেযাগ করব। ১২ আিম িক সমুদ্র অথবা আিম িক
সমুেদ্রর ৈদত্য, েয তুিম আমার ওপর পাহারা বিসেয়ছ েরেখছ?
১৩ যখন আিম বিল, ‘আমার িবছানা আমায় আরাম েদেব এবং
আমার খাট আমার অিভেযাগেক শান্ত করেব,’ ১৪ তখন তুিম
আমায় স্বেপ্ন ভয় েদখােব এবং িবিভন্ন দশর্েন আমায় আতিঙ্কত
করেব, ১৫ তােত আমার প্রাণ শ্বাসেরাধ চায় এবং আমার এই
অিস্থকঙ্কাল অেপক্ষা মৃতু্য চায়। ১৬ আিম আমার জীবন ঘৃণা
কির; আিম সব সময় েবঁেচ থাকেত চাই না; আমােক একা
থাকেত দাও কারণ আমার আয়ু েবকার। ১৭ মানুষ িক, েয
েতামায় তার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব, েয েতামায় তার ওপর
লক্ষ্য রাখেত হেব, ১৮ েয েতামায় প্রেত্যক সকােল তােক লক্ষ্য

রাখেত হেব এবং তােক প্রেত্যক মুহূেতর্  পরীক্ষা করেত হেব?
১৯ কতকাল এটা েতামার সামেন থাকেব, আমার েথেক েচাখ
সরাও, েতামার সামেন আমায় িক একটু একা থাকেত েদেব না,
আমার িনেজর থুতু েগলার জন্য? ২০ এমনিক যিদও আিম পাপ
কেরিছ, তােত েতামার িক হয়, েকন তুিম আমােক েতামার লক্ষ্য
বানােল, যােত আিম েতামার জন্য েবাঝা হই? ২১ েকন তুিম
আমার পাপ ক্ষমা কর না এবং আমার অন্যায় িনেয় নাও না?
কারণ আিম িক এখন ধূেলায় শুেয় পরব; তুিম আমায়
যত্নসহকাের খুঁজেব, িকন্তু আমার েকান অিস্তত্ব থাকেব না।

িবলদেদর প্রথম বকৃ্ততা।

পের শূহীয় িবলদদ উত্তর িদল এবং বলল, ২ “কতিদন
তুিম এইসব কথা বলেব? কতিদন েতামার মুেখর কথা

ঝেড়া বাতােসর মত বেয় চলেব? ৩ ঈশ্বর িক ন্যায়িবচার
পিরবতর্ ন করেবন? সবর্শিক্তমান িক ধািমর্কতার পিরবতর্ ন
করেবন? ৪ েতামার সন্তানরা তঁার িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ; আমরা
জািন তা, িতিন তােদরেক তােদর পােপর হােত সমপর্ণ কেরেছন।
৫ িকন্তু যিদ তুিম স্বযেত্ন ঈশ্বরেক ডাক এবং েতামার অনুেরাধ
সবর্শিক্তমােনর সামেন রােখা। ৬ যিদ তুিম শুদ্ধ এবং সরল হও;
তাহেল িতিন অবশ্যই েতামার জন্য কাজ করেবন এবং েতামায়
পুরসৃ্কত করেবন একিট বািড় িদেয় যা সিত্যই েতামারই হেব।
৭ এমনিক যিদও েতামার শুরু েছাট িছল, তবুও েতামার েশষ
অবস্থা খুব ভােলা হেব। ৮ আিম প্রাথর্না কির, আেগকার
েলােকেদরেক িজজ্ঞাসা কর; আমােদর পূবর্পুরুষ যা আিবষ্কার
কেরেছন তা িশখেত যত্ন কর। ৯ আমরা গতকাল জেন্মিছ এবং
িকছুই জািন না কারণ আমােদর আয়ু পৃিথবীেত ছায়ার মত।
১০ তারা িক েতামায় েশখােব না এবং বলেব না? তারা িক তােদর
হৃদয় েথেক কথা বলেব না? ১১ জলাভূিম ছাড়া িক নলখাগড়া
বাড়েত পাের? জল ছাড়া িক উলুখাগড়া বাড়েত পাের? ১২ যখন
েসগুেলা সেতজ থােক, তা কাটা হয় না, তারা অন্য েয েকান
ঘােসর েথেক আেগ শুিকেয় যায়। ১৩ যারা ঈশ্বরেক ভুেল যায়
তােদর রাস্তাও েসইরকম, অধািমর্ক েলােকর আশা নষ্ট হেব,
১৪ তােদর যােদর আস্থা েভেঙ্গ যায় এবং তােদর যােদর িবশ্বাস
দবুর্ল েযমন একটা মাকড়সার জােলর মত। ১৫ েসইরকম েলাক
িনেজর বািড়র ওপর িনভর্ র করেব, িকন্তু তা দঁাড়ােব না; েস শক্ত
কের ধরেব, িকন্তু তা িটকেব না। ১৬ সূেযর্র িনেচ েস সেতজ এবং
তার কান্ড পুেরা বাগােন ছিড়েয় পের। ১৭ তার িশকড় পাথেরর
িঢিব জিড়েয় ধের; পাথেরর মেধ্য তারা ভােলা জায়গা েখঁােজ।
১৮ িকন্তু যিদ এই েলাকিট িনেজর জায়গায় ধ্বংস হয়, তাহেল
েসই জায়গা তােক অস্বীকার করেব এবং বলেব, ‘আিম কখনও
েতামায় েদিখিন।’ ১৯ েদখ, এই হয় েসইরকম ব্যিক্তর আচরেণর
“আনন্দ,” অন্য উিদ্ভদ েসই একই মািট েথেক অঙু্কিরত হেব তার
জায়গায়। ২০ েদখ, ঈশ্বর িনরীহ মানুষেক তািড়েয় েদেবন না; না
িতিন পাপীেদর হাত গ্রহণ করেবন। ২১ িতিন এখনও েতামার মুখ
হািসেত পূণর্ করেবন, েতামার েঠঁাট আনেন্দ পূণর্ করেবন।
২২ যারা েতামায় ঘৃণা করেব তারা লজ্জায় পরেব; পাপীেদর তঁাবু
আর থাকেব না।”

ইেয়ােবর িববরণ। ৬:২৩ ৩৭০ ইেয়ােবর িববরণ। ৮:২২
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১০

ইেয়ােবর উত্তর।

তারপর ইেয়াব উত্তর িদেলন এবং বলেলন, ২ বাস্তিবক,
আিম জািন েয এটাই সিত্য। িকন্তু কী কের একজন

েলাক ঈশ্বেরর কােছ ধািমর্ক হেত পাের? ৩ যিদ েস ঈশ্বেরর সেঙ্গ
তকর্  করেত চায়, েস তঁােক হাজার বােরও একবার উত্তর িদেত
পাের না। ৪ ঈশ্বর হৃদেয় জ্ঞানী এবং বলশালী শিক্তেত; েক কেব
তঁার িবরুেদ্ধ িনেজেক কিঠন করেছ এবং সফল হেয়েছ? ৫ িতিন
িযিন পাহাড় সিরেয় েদন কাউেক সাবধান না কেরই, যখন িতিন
তঁার রােগ তােদর উিল্টেয় েফেলন, ৬ িতিন িযিন পৃিথবীেক তার
জায়গা েথেক নাড়ান এবং তার িভত গুেলা কঁাপান। ৭ ইিন েসই
একই ঈশ্বর িযিন সূযর্েক উঠেত বারণ কেরন এবং তা ওেঠিন
এবং িযিন তারােদর েঢেক িদেয়েছন, ৮ িযিন িনেজই আকাশেক
প্রসািরত কেরন এবং িযিন সমুেদ্রর েঢউেয়র উপর হঁােটন এবং
তােদর শান্ত কেরন, ৯ িযিন সপ্তিষর্মণ্ডল, কালপুরুষ, কৃিত্তকা
(নক্ষত্র িবেশষ) এবং দিক্ষেণ নক্ষত্রপুঞ্জ বািনেয়েছন। ১০ ইিন
েসই একই ঈশ্বর িযিন মহান কাযর্ ও ধারণাতীত কাজ কেরেছন,
সিত্যই, অসংখ্য আশ্চযর্্য কাজ কেরেছন। ১১ েদখ, িতিন আমার
কাছ েথেক যান এবং আিম তঁােক েদখেত পাই না; িতিন পাশ
িদেয় চেল যান, িকন্তু আিম উপলিদ্ধ করেত পাির না। ১২ যিদ
িতিন েকান ক্ষিতগ্রস্ত েলাকেক ধেরন, েক তঁােক বারণ করেব?
েক তঁােক বলেত পাের, ‘আপিন িক করেছন?’ ১৩ ঈশ্বর তঁার
রাগ িফিরেয় েনেবন না; রাহােবর সাহায্যকারীরা তঁার সামেন নত
হয়। ১৪ আিম তঁােক কত কম উত্তর িদেত পাির, আিম েকমন
কের কথা বাছব তঁার সেঙ্গ তকর্ িবতকর্  করার জন্য? ১৫ এমনিক
যিদও আিম ধািমর্ক হই, আিম তঁােক উত্তর িদেত পারব না; আিম
শুধু আমার িবচারেকর কােছ দয়ার জন্য িবনিত করেত পাির।
১৬ এমনিক যিদও আিম ডািক এবং িতিন আমায় উত্তর েদন,
আিম িবশ্বাস করেত পারব না েয িতিন আমার কথা শুনিছেলন।
১৭ কারণ িতিন আমায় প্রচণ্ড ঝেড় েভেঙ্গ েফেলন এবং অকারেণ
আমার ক্ষত বৃিদ্ধ কেরন। ১৮ িতিন এমনিক আমায় শ্বাস
েনওয়ারও অনুমিত েদনিন; পিরবেতর্ , িতিন আমায় িতক্ততায় পূণর্
কেরেছন। ১৯ যিদ আমরা শিক্তর কথা বিল, েকন, িতিন
ক্ষমতাশালী! এবং যিদ আমরা ন্যায়িবচােরর কথা বিল িতিন
বেলন, ‘েক’ ‘আমায় প্রশ্ন করেব?’ ২০ এমনিক যিদও আিম
ধািমর্ক হই, আমার িনেজর মুখ আমায় েদাষী করেব; এমনিক
যিদও আিম িনখুঁত হই, তবুও এটা আমায় অপরাধী প্রমাণ
করেব। ২১ আিম িসদ্ধ, িকন্তু আিম আর আমার িনেজর পেরায়া
কির না; আিম িনেজ আমার জীবনেক ঘৃণা কির। ২২ সবই ত
এক, এটা আিম েকন বলিছ েয িতিন ধািমর্কেক এবং পাপীেক
একসেঙ্গ ধ্বংস করেবন। ২৩ যিদ চাবুক হঠাৎ হত্যা কের, িতিন
িনেদর্ ােষর কেষ্ট হঁাসেবন। ২৪ পৃিথবী পাপীেদর হােত েদওয়া
হেয়েছ; ঈশ্বর এর িবচারকেদর মুখ েঢেক িদেয়েছন। যিদ তা না
হয় তেব েক এটা কেরেছ, তাহেল িতিন েক? ২৫ পত্রবাহেকর
েথেকও আমার িদনগুেলা দ্রুতগামী; আমার িদনগুেলা উেড়
যায়; তারা েকাথাও মঙ্গল েদখেত পায় না। ২৬ তারা নলখাগড়ার
েনৗকার মত দ্রুত এবং তারা ঈগল পািখর মত দ্রুত যা হঠাৎ
আক্রমণ কের িশকােরর ওপর পেড়। ২৭ যিদ আিম বিল েয

আিম আমার অিভেযােগর িবষয় ভুেল যাব, েয আিম আমার
মুেখর িবষন্নতা দরূ করব এবং খুিশ হব, ২৮ আিম আমার সব
দঃুেখর জন্য ভয় পাব কারণ আিম জািন েয তুিম আমায় িনেদর্ াষ
মেন করেব না। ২৯ আিম েদাষী হব; তাহেল েকন, আিম বৃথাই
েচষ্টা করব? ৩০ যিদ আিম িনেজেক বরফ জেল ধুই এবং আমার
হাতেক িচরকােলর মত পিরষ্কার কির। ৩১ ঈশ্বর আমায় েডাবায়
ডুিবেয় েদেবন এবং আমার িনেজর কাপড় আমােক ঘৃণা করেব।
৩২ কারণ ঈশ্বর মানুষ নন, েযমন আিম, েয আিম তঁােক উত্তর
িদেত পাির, েয আমরা একসেঙ্গ তঁার িবচারস্থােন আসেত পাির।
৩৩ আমােদর মেধ্য েকান িবচারক েনই েয আমােদর দজুেনর
উপর হাত রাখেবন। ৩৪ অন্য েকান িবচারক েনই েয ঈশ্বেরর
লািঠ আমার ওপর েথেক সরােত পাের, েয তঁার ভয়ানক ভীিত
েথেক আমােক সিরেয় রােখ। ৩৫ তারপর আিম িক কথা বলব
এবং তঁােক ভয় করব না। িকন্তু এখন যা অবস্থা, আিম এটা
করেত পারব না।

আমার প্রাণ জীবেন ক্লান্ত হেয়েছ; আিম স্বাধীনভােব
আমার অিভেযাগ প্রকাশ করব; আিম আমার প্রােণর

িতক্ততায় কথা বলব। ২ আিম ঈশ্বরেক বলব, ‘আমায় িনছক
েদাষী করেবন না; আমােক েদখাও েকন তুিম আমায় েদাষী
কেরছ। ৩ এটা িক েতামার জন্য ভােলা েয তুিম আমায় উপদ্রব
করেব, েতামার হােতর কাজ িক তুচ্ছ করেব যখন তুিম পাপীেদর
পিরকল্পনায় হঁাসেব? ৪ েতামার িক মাংেসর েচাখ? তুিম িক
মানুেষর মত েদখ? ৫ েতামার িদনগুেলা িক মানুেষর িদেনর মত
অথবা েতামার বছরগুেলা িক েলােকেদর বছেরর মত, ৬ েয তুিম
আমার অপরােধর অনুসন্ধান করছ এবং আমার পাপ খুঁজছ,
৭ যিদও তুিম জােনা আিম েদাষী নই এবং েকউ িক েনই েয
আমােক েতামার হাত েথেক উদ্ধার কের? ৮ েতামার হাত আমায়
গেড়েছ এবং আমায় সারা েদেহ গেড়েছ কেরেছ, তবুও তুিম
আমায় ধ্বংস করছ। ৯ স্মরণ কর, আিম িবনয় কির, েয তুিম
আমায় মািটর পােত্রর মত গেড়ছ; তুিম িক আবার আমায়
ধূেলায় েফরােব? ১০ তুিম িক আমায় দেুধর মত ঢােলািন এবং
ছানার মত িক ঘন কর িন? ১১ তুিম আমায় চামড়া এবং মাংস
িদেয় েঢেকছ এবং হার ও িশরা িদেয় আমায় বুেনেছা। ১২ তুিম
আমায় জীবন িদেয়ছ এবং চুিক্তর িবশ্বস্ততা িদেয়ছ; েতামার
সাহায্য আমার আত্মােক পাহারা িদেয়েছ। ১৩ তবুও এইসব
িজিনস তুিম েতামার হৃদেয় লুিকেয় েরেখছ, আিম জািন েয
এটাই তুিম ভাবিছেল, ১৪ যিদ আিম পাপ কের থািক, তুিম তা
লক্ষ করেব; তুিম আমার অপরাধ ক্ষমা করেব না। ১৫ যিদ আিম
পাপী হই, আমায় অিভশাপ দাও; এমনিক যিদ আিম ধািমর্ক হই,
আিম আমার মাথা তুলেত পারব না, কারণ আিম অপমােন পূণর্
হেয়িছ এবং আিম আমার িনেজর দঃুখ েদখিছ। ১৬ যিদ আমার
মাথা িনেজই ওেঠ, তুিম আমায় িসংেহর মত িশকার করেব;
আরও একবার তুিম িনেজেক েদখােব আমার েথেক শিক্তশালী।
১৭ তুিম আমার িবরুেদ্ধ নতুন সাক্ষী িনেয় আসেব এবং েতামার
রাগ আমার িবরুেদ্ধ বাড়ােব; তুিম আমায় নতুন ৈসন্য িনেয়
আক্রমণ করেব। ১৮ েকন, তাহেল, তুিম আমায় মােয়র েপট
েথেক বার কের আনেল? েকান েচাখ েদখার আেগই যিদ আিম
মারা েযতাম তেব ভােলা হত। ১৯ যিদ আমার অিস্তত্বই না থাকত;
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যিদ আমার মােয়র েপট েথেক কবের িনেয় যাওয়া হত।
২০ আমার িদন িক খুব অল্প নয়? তাহেল থােমা, আমােক একা
থাকেত দাও, তাহেল আিম িকছুটা িবশ্রাম পাব, ২১ েযখান েথেক
আিম আর িফরব না েসখােন আিম যাওয়ার আেগ, েসই
অন্ধকার েদেশ এবং েসই মৃতু্যছায়ার েদেশ, ২২ েসই েদশ যা
মাঝরােতর অন্ধকােরর মত অন্ধকার, েসই েদশ মৃতু্যছায়ার েদশ,
েসখানকার আেলা মাঝরােতর অন্ধকােরর মত’।”

েসাফেরর প্রথম বকৃ্ততা।

তারপর নামাথীয় েসাফার উত্তর িদল এবং বলল,
২ “এত কথার িক উত্তর েদওয়া হেব না? বাচাল

েলাকিটেক িক িবশ্বাস করা হেব? ৩ েতামার গবর্ িক অন্যেদর চুপ
কিরেয় রাখেব? যখন তুিম আমােদর িশক্ষােক উপহাস কর,
েকউ িক েতামায় লজ্জা েদেব না? ৪ কারণ তুিম ঈশ্বরেক বেলছ,
‘আমার িবশ্বাস খঁািট, আিম েতামার দিৃষ্টেত অিনন্দনীয়।’ ৫ িকন্তু,
আহা, ঈশ্বর কথা বলেবন এবং েতামার িবরুেদ্ধ মুখ খুলেবন;
৬ িতিন েতামায় জ্ঞােনর েগাপন তথ্য েদখােবন! কারণ িতিন
পরস্পর েবাঝাপড়ায় মহান। তেব জােনা েয ঈশ্বর যা েতামার
কাছ েথেক দািব কেরন তা েতামার অপরােধর যা প্রাপ্য তার
েথেক কম দািব কেরন। ৭ তুিম ঈশ্বরেক েখঁাজার মেধ্য িদেয় িক
তঁােক বুঝেত পার? তুিম িক সবর্শিক্তমানেক পুেরাপুির বুঝেত
পার? ৮ এই িবষয়টা আকােশর মত উঁচু; তুিম িক করেত পার?
এটা পাতােলর েথেকও গভীর; তুিম িক জানেত পার? ৯ এটার
পৃিথবীর েথেকও অেনক লম্বা এবং সমুেদ্রর েথেক চওড়া।
১০ যিদ িতিন েসখান িদেয় যান এবং কাউেক আটকান, যিদ
িতিন কাউেক ডােকন িবচােরর জন্য, তেব েক তঁােক থামােব?
১১ কারণ িতিন িমথ্যাবাদীেদর জােনন; [যখন] িতিন অপরাধ
েদেখন, িতিন িক তা লক্ষ কেরন না? ১২ িকন্তু েবাকা েলােকেদর
েকান বুিদ্ধ েনই; তারা জন্ম েথেক বুেনা গাধার বাচ্চার সমান।
১৩ িকন্তু ধর তুিম েতামার মেন িস্থর কেরছ এবং ঈশ্বেরর িদেক
েতামার হাত বািড়েয় িদেয়ছ; ১৪ ধর েতামার হােত অপরাধ িছল,
িকন্তু পের তুিম তা েতামার েথেক অেনক দেূর সিরেয় িদেয়ছ
এবং েতামার তঁাবুেত অধািমর্কতােক বাস করেত দাওিন।
১৫ তাহেল তুিম িনশ্চই েতামার মুখ লজ্জাহীন ভােব তুলেত
পারেব; সিত্য, তুিম অপিরবতর্ নীয় হেব এবং ভয় করেব না।
১৬ তুিম েতামার কষ্ট ভুেল যােব; তুিম এটােক শুধু জেলর মত যা
বেয় চেল েগেছ তার মত মেন করেব। ১৭ েতামার জীবন দপুুেরর
েথেক েবিশ উজ্জ্বল হেব; যিদও েসখােন অন্ধকার িছল, এটা
সকােলর মত হেব। ১৮ তুিম িনরাপেদ থাকেব কারণ েসখােন
আশা আেছ; সিত্য, তুিম িনেজর ব্যপাের সন্তুষ্ট হেব এবং তুিম
িনরাপেদ িবশ্রাম েনেব। ১৯ আর তুিম শুেয় পরেব এবং েকউ
েতামােক ভয় েদখােব না; সিত্যই, অেনেক েতামার মঙ্গলকামনা
করেব। ২০ িকন্তু পাপীেদর েচাখ িনেস্তজ হেব; তারা পালােনার
পথ পােব না; তােদর একমাত্র আশা হেব প্রাণত্যাগ করা।”

ইেয়ােবর উত্তর।

তখন ইেয়াব উত্তর িদল এবং বলল, ২ “েকান সেন্দহ
েনই েতামরাই েলাক; প্রজ্ঞা েতামােদর সেঙ্গ মরেব।

৩ িকন্তু আমার বুিদ্ধ আেছ েযমন েতামােদর আেছ; আিম
েতামােদর েথেক িনচু নই। সিত্য, েক জােন না এই িবষেয় এমন
ভােব? ৪ আিম আমার প্রিতেবশীর কােছ হাস্যকর বস্তুর মত,
আিম, েয ঈশ্বরেক ডােক এবং তঁার দ্বারা উত্তর পায়! আিম,
একজন ন্যায্য এবং ধািমর্ক েলাক, আিম এখন একটা হাস্যকর
বস্তু। ৫ েয শািন্তেত বাস কের, তার জন্য দভুর্ াগ্য অবজ্ঞার িবষয়;
েস ভােব, যােদর পা িপছিলেয় যায় তােদর জীবেন আরও েবিশ
দভুর্ াগ্য আেস। ৬ ডাকাতেদর তঁাবুর উন্নিত হয় এবং যারা
ঈশ্বরেক রািগেয় েদয় তারা সুরিক্ষত অনুভব কের; তােদর
িনেজেদর হাত তােদর ঈশ্বর। ৭ িকন্তু এখন পশুেদর িজজ্ঞাসা
কর আর তারা েতামােক িশক্ষা েদেব; আকােশর পািখেদর
িজজ্ঞাসা কর আর তারা েতামােক বলেব। ৮ অথবা মািটর সেঙ্গ
কথা বল আর তা েতামােক বলেব; সমুেদ্রর মাছ েতামােক
েঘাষণা করেব। ৯ এেদর মেধ্য েকান পশু জােন না েয এসমস্ত
সদাপ্রভুর হাত কেরেছ, তােদর জীবন িদেয়েছ, ১০ সদাপ্রভু, যার
হােত সমস্ত জীবন্ত বস্তুর প্রাণ এবং সমস্ত মানবজািতর আত্মা
আেছ? ১১ কান িক কথার পরীক্ষা কের না েযমন থালা খাবােরর
পরীক্ষা কের? ১২ বৃদ্ধ েলােকেদর প্রজ্ঞা আেছ; এবং দীঘর্ায়ুর
বুিদ্ধ আেছ। ১৩ ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা এবং পরাক্রম আেছ; তঁার ভােলা
িচন্তা এবং বুিদ্ধ আেছ। ১৪ েদখ, িতিন েভেঙ্গ েফেলন এবং তা
আর গড়া যায় না; যিদ িতিন কাউেক বন্দী কেরন, তাহেল মুিক্ত
েনই। ১৫ েদখ, যিদ িতিন জলেক বদ্ধ কেরন, তারা শুিকেয় যােব
এবং যিদ িতিন তােদর পাঠান, তারা েদশেক ভািসেয় েদেব।
১৬ শিক্ত ও প্রজ্ঞা তঁার; প্রতািরত এবং প্রতারণাকারী দজুেনই
তঁার। ১৭ িতিন মন্ত্রীেদর সবর্স্ব লুট কের িনেয় যান; িবচারকেদর
মূেখর্ পিরণত কেরন। ১৮ িতিন রাজােদর েথেক কিতর্ েত্বর িশকল
িনেয় েনন; িতিন তােদর েকামের কাপড় জিড়েয় েদন। ১৯ িতিন
যাজকেদর সবর্স্ব লুট কের িনেয় যান এবং শিক্তশালীেদর
উত্খাত করেবন। ২০ িতিন িবশ্বস্তেদর কথা মুেছ েদন এবং
প্রাচীনেদর বুিদ্ধ িনেয় েনন। ২১ িতিন অিভজাতেদর ওপর
অপমান েঢেল েদন এবং শিক্তশালীেদর েকামরবন্ধ খুেল েদন।
২২ িতিন অন্ধকার েথেক গভীর িবষয় প্রকাশ কেরন এবং গভীর
অন্ধকারেক আেলােত িনেয় আেসন। ২৩ িতিন জািতেক
শিক্তশালী কেরন এবং আবার িতিন তােদর ধ্বংসও কেরন; িতিন
েদশেক বাড়ান এবং আবার িতিন তােদর বন্দী িহসােবও
পিরচালনা েদন। ২৪ িতিন পৃিথবীর েনতােদর েথেক বুিদ্ধ িনেয়
েনেবন; িতিন তােদর মরুভূিমেত েঘারান েযখােন েকান পথ েনই।
২৫ তারা আেলা ছাড়া অন্ধকার অনুভব কের; িতিন তােদর
মাতাল েলােকর মত টাল খাওয়ান।

েদখ, আমার েচাখ এসমস্ত েদেখেছ; আমার কান
শুেনেছ এবং তা বুেঝেছ। ২ েতামরা িক জান, েসই

একই িবষয় আিমও জািন; আিম েতামােদর েথেক িকছু কম নই।
৩ যাইেহাক, আিম বরং সবর্শিক্তমােনর সেঙ্গ কথা বলব; আিম
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িবচার করেত চাই। ৪ িকন্তু েতামরা সত্যেক চুনকাম
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কেরছ িমথ্যা িদেয়; েতামরা সকেল মূল্যহীন িচিকত্সক। ৫ আহা,
েতামরা এেকবাের নীরব থাকেব! েসটাই েতামােদর প্রজ্ঞা।
৬ এখন েশান আমার িনেজর যুিক্ত; আমার েঠঁােটর অনুনয়
েশান। ৭ েতামরা িক ঈশ্বেরর পেক্ষ অন্যায় কথা বলেব এবং
েতামরা িক তঁার পেক্ষ প্রতারণাপূণর্ কথা বলেব? ৮ েতামরা িক
সিত্য তঁােক দয়া েদখােব? েতামরা িক সিত্য আদালেত ঈশ্বেরর
পেক্ষ উিকেলর মত তকর্  করেব? ৯ তার পিরবেতর্  যিদ িতিন
েতামােদর িবচারক িহসােব েতামােদর ওপর েফেরন এবং
পরীক্ষা কেরন, এটা িক েতামােদর জন্য ভাল হেব? অথবা েযমন
একজন অন্যজনেক ঠকায়, েতামরা িক সিত্য আদালেত তঁার
িমথ্যা পিরচয় েদেব? ১০ িতিন অবশ্যই েতামােদর িনন্দা করেবন,
যিদ েতামরা েগাপেন তঁার পক্ষপাত কর। ১১ তঁার মিহমা িক
েতামােদর ভয় পাওয়ায় না? তঁার ভয় িক েতামােদর ওপর পেড়
না? ১২ েতামােদর স্মরণীয় প্রবাদবাক্য ছাই িদেয় ৈতরী কের;
েতামােদর দগূর্ হল মািটর ৈতরী দগূর্। ১৩ েতামরা শািন্ত বজায়
রাখ, আমােক একা থাকেত দাও, যােত আিম কথা বলেত পাির,
আমার ওপর যা আসেছ আসেত দাও। ১৪ আিম আমার িনেজর
মাংস আমার দঁােত িনেয় যাব; আিম আমার হােত আমার জীবন
েনব। ১৫ েদখ, যিদ িতিন আমায় েমের েফেলন, আমার আর
েকান আশা থাকেব না; তবুও, আিম তঁার সামেন আমার রাস্তা
রক্ষা করব। ১৬ এটাই হেব আমার মুিক্তর কারণ, েয আিম তঁার
সামেন অধািমর্ক েলােকর মত আসব না। ১৭ েহ ঈশ্বর, আমার
কথা মেনােযাগ িদেয় েশান; আমার েঘাষণা েতামার কােন
আসুক। ১৮ এখন েদখ, আিম আমার যুিক্ত সািজেয় েরেখিছ;
আিম জািন েয আিম িনেদর্ াষ। ১৯ েক েস েয আমার িবরুেদ্ধ
আদালেত তকর্  করেব? যিদ তুিম তা করেত আস এবং যিদ
আিম ভুল প্রমািণত হই, তােব আিম নীরব হব এবং প্রাণ ত্যাগ
করব। ২০ েহ ঈশ্বর, আমার জন্য দেুটা িজিনস কর এবং তাহেল
আিম িনেজেক েতামার েথেক লুকাব না: ২১ েতামার কেঠার হাত
আমার েথেক তুেল নাও এবং েতামার আতঙ্ক আমায় ভয় না
েদখাক। ২২ তখন আমায় ডাক আর আিম উত্তর েদব; অথবা
আমােক েতামার সেঙ্গ কথা বলেত দাও এবং তুিম আমায় উত্তর
দাও। ২৩ আমার অপরাধ ও পাপ কত? আমােক আমার অপরাধ
ও পাপ জানেত দাও। ২৪ েকন তুিম আমার কাছ েথেক েতামার
মুখ লুিকেয়ছ এবং আমার সেঙ্গ শত্রুর মত আচরণ করছ?
২৫ তুিম িক একটা হওয়ায় ওড়া পাতােক অত্যাচার করেব? তুিম
িক শুকেনা নাড়ার িপছেন ছুটেব? ২৬ কারণ তুিম আমার িবরুেদ্ধ
িতক্ত িবষয় িলেখছ; তুিম আমায় আমার েযৗবেনর পােপর
উত্তরািধকারী কেরছ। ২৭ তুিম আমার পােয় েবিড় পিরেয়ছ, তুিম
আমার সমস্ত রাস্তায় লক্ষ েরেখছ; তুিম েসই মািট পরীক্ষা কেরছ
েযখােন আমার পা েহঁেটেছ, ২৮ যিদও আিম পচা িজিনেসর মত
যা নষ্ট হেয় েগেছ, একটা কাপেড়র মত যা েপাকায় েখেয়েছ।

মানুষ, েয মিহলার েথেক জেন্মেছ, েস িকছুিদন বঁােচ
এবং িকন্তু সমস্যায় ভরা। ২ েস মািট েথেক ফুেলর

মত েবর হয়, িকন্তু তা েকেট েফলা হয়: েস ছায়ার মত চেল যায়
এবং তা েবিশ িদন স্থায়ী হয় না। ৩ তুিম িক েসই রকম িকছুর
ওপর েতামার েচাখ েরেখছ? তুিম িক আমােক েতামার সেঙ্গ
িবচাের আনেব? ৪ অশুিচ েথেক শুিচ েক করেত পাের? েকউ

পাের না। ৫ মানুেষর িদন িনধর্ািরত, তার মােসর সংখ্যা তার সেঙ্গ
আেছ, তুিম তার সীমা িঠক কেরছ যা েস পার কেরেত পাের না।
৬ তার েথেক েচাখ সরাও, যােত েস িবশ্রাম পায়, যােত েস িদন
মজেুরর মত তার জীবেন আনন্দ করেত পাের। ৭ একটা গােছর
জন্য আশা আেছ; যিদ এটা েকেট েফলা হয়, তাহেল এটা
আবার অঙু্কিরত হেত পাের, এটার েকামল শাখার অভাব হেব
না। ৮ যিদও এটার মূল মািটেত অেনক পুরােনা এবং এটার
েগাড়া মািটর মেধ্য মারা যায়, ৯ তবুও যিদ এটা জেলর গন্ধও
পায়, এটা অঙু্কিরত হেব এবং গােছর মত শাখা প্রশাখা িবস্তার
করেব। ১০ িকন্তু মানুষ মের এবং কেম যায়; সিত্য, মানুষ তার
আত্মা ত্যাগ কের এবং তারপর েকাথায় েস? ১১ েযমন জল
সমুদ্র েথেক অদশৃ্য হেয় যায়, েযমন নদী জল হারায় এবং
শুিকেয় যায়, ১২ েতমন েলােকরা শুেয় পড়েব এবং আর উঠেব
না। যতক্ষণ না আকাশ িনিশ্চহ্ন হয়, তারা জাগেব না, না তােদর
ঘুম েথেক উঠেব। ১৩ আহা তুিম আমােক সমস্যা েথেক পাতােল
লুিকেয় রাখেব এবং তুিম আমায় েগাপেন স্থােন রাখেব যতক্ষণ
না েতামার েক্রাধ েশষ হয়; তুিম আমার জন্য িনিদর্ ষ্ট সময় িঠক
করেব েসখােন থাকার এবং আমায় স্মরণ কর। ১৪ যিদ েকান
মানুষ মের, েস িক আবার েবঁেচ উঠেব? যিদ তাই হয়, আিম
আমার ক্লািন্তকর সমেয় েসখােন অেপক্ষা চাই যতক্ষণ না আমর
মুিক্তর সময় আেস। ১৫ তুিম ডাকেব এবং আিম েতামােক উত্তর
েদব। েতামার হােতর কােজর জন্য েতামার আকাঙ্খা থাকেব।
১৬ তুিম আমার পােয়র িচহ্ন গুেন থােকা এবং যত্ন নাও; তুিম
আমার পােপর প্রিত লক্ষ রােখা না। ১৭ আমার অপরাধ থিলেত
মুদ্রািঙ্কত হেব; তুিম আমার পাপ েঢেক েদেব। ১৮ িকন্তু এমনিক
পাহাড় পেড় যায় এবং িনিশ্চহ্ন হেয় যায়; এমনিক পাথর তার
িনেজর জায়গা েথেক সের যায়; ১৯ জল পাথরেক ক্ষয় কের;
বন্যা পৃিথবীর ধূেলােক ধুেয় িনেয় যায়। এইভােব, তুিম মানুেষর
আশা ধ্বংস কর। ২০ তুিম সব সময় তােক হারাও এবং েস চেল
যায়; তুিম তার মুখ পিরবতর্ ন কর এবং তােক দেূর পাঠাও
মরেত। ২১ তার েছেলরা হয়ত েগৗরবািন্বত হেব, িকন্তু েস তা
জােন না; তারা হয়ত অবনত হেব, িকন্তু িতিন েসটা ঘটেত
েদখেবন না। ২২ শুধু তার িনেজর মাংস ব্যথা পায়; শুধু তার
িনেজর প্রাণ েশাক কের তার জন্য।

ইলীফেসর িদ্বতীয় বকৃ্ততা।

তারপর ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদেলন এবং
বলেলন, ২ “একজন জ্ঞানী ব্যিক্ত িক অকাযর্কর

জ্ঞােন উত্তর েদেব এবং িনেজেক পূবর্ীয় বাতােস পূণর্ করেব?
৩ েস িক মূল্যহীন কথায় তকর্  করেব অথবা কথা িদেয় েস েকান
ভাল কাজ করেত পাের? ৪ সিত্য, তুিম ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান
কিমেয় িদেয়ছ; তুিম তঁার উপাসনা বন্ধ কেরছ, ৫ কারণ েতামার
পাপ েতামার মুখেক িশক্ষা েদয়; তুিম ধূতর্ তার িজভ েবেছ
িনেয়ছ। ৬ েতামার িনেজর মুখ েতামায় েদাষী কের, আিম নই,
সিত্য, েতামার িনেজর েঠঁাট েতামার িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য েদয়। ৭ তুিম
িক েসই প্রথম মানুষ েয জেন্মিছল? পাহােড়র আেগ িক েতামার
অিস্তত্ব িছল? ৮ তুিম িক ঈশ্বেরর েগাপন জ্ঞােনর কথা শুেনছ?
তুিম িক েতামার জন্য জ্ঞানেক সীিমত কেরছ? ৯ তুিম িক জান

ইেয়ােবর িববরণ। ১৩:৫ ৩৭3 ইেয়ােবর িববরণ। ১৫:৯
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যা আমরা জািন না? তুিম িক েবােঝা যা আমরা বুিঝ না?
১০ আমােদর সেঙ্গ পাকাচুল এবং বৃদ্ধ েলােকরা দইু আেছন,
যারা েতামার বাবার েথেকও বৃদ্ধ। ১১ ঈশ্বেরর সান্ত্বনা িক েতামার
জন্য খুব সামান্য, এমনিক েসই বাক্য েতামার প্রিত েকামল?
১২ েকন েতামার হৃদয় েতামােক িবপেথ িনেয় যায়? েকন েতামার
েচাখ িমটিমট কের, ১৩ যােত তুিম েতামার আত্মা ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ েফরাও এবং েতামার মুখ েসই ধরেনর কথা বার কের
১৪ মানুষ িক েয, েস পিবত্র হেত পাের? েয একজন মিহলার
েথেক জেন্মেছ েস েক েয েস ধািমর্ক হেত পাের? ১৫ েদখ, ঈশ্বর
এমনিক তঁার পিবত্র েলােকও িবশ্বাস রােখ না; সিত্য, আকাশও
তঁার দিৃষ্টেত পিরষ্কার নয়; ১৬ েসই ব্যিক্ত কত েবিশ না জঘন্য
এবং দনুর্ীিতগ্রস্থ, একজন েলাক েয জেলর মত অপরাধ পান
কের! ১৭ আিম েতামায় েদখাব; আমার কথা েশান; আিম যা
েদেখিছ তা েতামায় েঘাষণা করেব, ১৮ েসই িবষয় যা জ্ঞানী
েলােকরা তােদর বাবার েথেক েপেয়েছ, েসই িবষয় যা তােদর
পূব্বর্পুরুেষরা েগাপন রােখ িন। ১৯ এরাই তােদর পূবর্পুরুষ িছল,
যােদরেক শুধু এই েদশ েদওয়া হেয়েছ এবং যােদর মেধ্য েকান
িবেদশী েলাক িছল না। ২০ পাপী েলাক সারা জীবন ব্যথায় কষ্ট
পায়, অত্যাচারীেদর বছেরর সংখ্যা তার দঃুখেভােগর জন্য রাখা
আেছ। ২১ আতেঙ্কর শব্দ তার কােন আেছ; তার উন্নিতর িদেন,
ধ্বংসকারী তার ওপের আসেব। ২২ েস ভােব না েয েস অন্ধকার
েথেক িফের আসেব; তেলায়ার তার জন্য অেপক্ষা করেছ।
২৩ েস রুিটর জন্য িবেদেশ ঘুের েবড়ােব, বেল, ‘এটা েকাথায়?’
েস জােন েয অন্ধকােরর িদন উপিস্থত। ২৪ দঃুখ এবং যন্ত্রণা
তােক ভয় েদখায়; তারা তার িবরুেদ্ধ প্রবল হয়, েযমন একজন
রাজা যুেদ্ধর জন্য ৈতরী হয়। ২৫ কারণ েস ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ হাত
বািড়েয়েছ এবং সবর্শিক্তমােনর িবরুেদ্ধ অহংকারীেদর মত
আচরণ কেরেছ, ২৬ এই পাপী একগঁুেয় মানুেষরা ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ েদৗড়ােছ, তারা তােদর েমাটা ঢাল িনেয় েদৗড়ােচ্ছ।
২৭ এটা সিত্য, এমনিক যিদও েস তার মুখ চিবর্ িদেয় ঢাকত এবং
তার েকামের চিবর্ জমাত, ২৮ এবং জনশূন্য শহের বাস করত,
েসই সব বািড়েত বাস করত যােত এখন েকান মানুষ বাস কের
না এবং যা িঢিব হওয়ার জন্য ৈতরী িছল। ২৯ েস ধনী হেব না;
তার সম্পিত্ত িটকেব না; এমনিক তার ছায়াও পৃিথবীেত থাকেব
না। ৩০ েস অন্ধকার েথেক েবরেব না; একটা আগুন তার শাখা
গুেলােক শুিকেয় েদেব; ঈশ্বেরর মুেখর িনঃশ্বােস েস চেল যােব।
৩১ েস অকাযর্কর িবষেয় িবশ্বাস না করুক, িনেজেক ঠকােব;
কারণ অকাযর্কািরতা তার পুরষ্কার হেব। ৩২ এটা তার মৃতু্যর
আেগ ঘটেব; তার শাখা সবুজ হেব না। ৩৩ আঙ্গেুরর গােছর মত
েস তার কঁাচা আঙ্গরু ঝড়ােব; িজত গােছর মত েস তার ফুল
ঝড়ােব। ৩৪ কারণ অধািমর্কেদর মণ্ডলী বন্ধ্যা হেব; তােদর ঘুেষর
তঁাবু আগুন গ্রাস করেব। ৩৫ তারা নষ্টািম গেভর্  ধারণ কের এবং
অপরাধ জন্ম েদয়; তােদর গভর্  প্রতারণা ধারণ কের।”

ইেয়ােবর উত্তর।

তারপর ইেয়াব উত্তর িদেলন এবং বলেলন, ২ আিম
এরকম অেনক শুেনিছ; েতামরা সবাই দঃুখদায়ক

সান্ত্বনাকারী। ৩ অথর্হীন কথার িক েকান েশষ আেছ? েতামােদর

িক হেয়েছ েয েতামরা এরকম উত্তর িদচ্ছ? ৪ আিমও েতামােদর
মত কথা বলেত পাির েযমন েতামরা কর; যিদ েতামােদর প্রাণ
আমার প্রােণর জায়গায় থাকত, তাহেল আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
কথা সংগ্রহ করেত এবং জড়ুেত পারতাম এবং উপহাস কের
েতামােদর কােছ আমার মাথা নাড়তাম। ৫ আহা, আিম আমার
মুেখর েকাথায় েকমন কের েতামােদর উত্সািহত করব! আমার
মুেখর সান্ত্বনা িকভােব েতামােদর দঃুখ হালকা করেব! ৬ যিদ
আিম কথা বিল, আমার কষ্ট কমেব না; যিদ আিম কথা বলা বন্ধ
রািখ, আমার কী উপকার হয়? ৭ িকন্তু এখন, ঈশ্বর, তুিম আমায়
ক্লান্ত কেরছ; তুিম আমার সমস্ত পিরবারেক ধ্বংস কেরছ। ৮ তুিম
আমায় েবঁেধছ, যা িনেজই আমার িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেচ্ছ; আমার
শরীেরর দবুর্লতা আমার িবরুেদ্ধ উেঠেছ এবং এটা আমার
মুেখর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেচ্ছ। ৯ ঈশ্বর তঁার েক্রােধ আমায় িছন্ন
িভন্ন কেরেছন এবং আমােক িনযর্াতন কেরেছন; িতিন আমার
িবরুেদ্ধ দঁাত ঘষর্ণ কেরেছন; আমার শত্রু তার তীক্্ষন েচাখ
আমার ওপর েরেখেছ েযন েস আমায় িছঁেড় েফলেব।
১০ েলােকরা আমার িবরুেদ্ধ মুখ খুেল হা কের; তারা আমার
গােল থাপ্পড় েমেরেছ িনন্দাপূণর্ ভােব; তারা আমার িবরুেদ্ধ
একসেঙ্গ েজাড় হেয়েছ। ১১ ঈশ্বর আমায় অধািমর্কেদর হােত
েদন এবং পাপীেদর হােত আমায় েফেল েদন। ১২ আিম শািন্তেত
িছলাম এবং িতিন আমায় েভেঙ্গ েফলেলন। সিত্য, িতিন আমায়
ঘাড় ধের িনেয় েগেছন এবং আমায় ছঁুেড় েফেল টুকেরা টুকেরা
কেরেছন; িতিন আবার আমায় তঁার লক্ষ িহসােব েরেখেছন।
১৩ তঁার ধনুকধারীরা আমায় িঘের েরেখেছ; ঈশ্বর আমার যকৃত
েভদ কেরেছন এবং আমায় দয়া কেরন িন; িতিন মািটেত আমার
িপত্ত ঢােলন। ১৪ িতিন আমার েদওয়াল বার বার েভেঙ্গেছন;
িতিন েযাদ্ধার মত আমার িদেক েদৗেড় আেসন। ১৫ আিম আমার
চামড়ার উপের চট বুেনিছ; আিম আমার িশং মািটেত কুলিষত
কেরিছ। ১৬ আমার মুখ েকঁেদ লাল হেয়েছ; মৃতু্যছায়া আমার
েচােখর উপের আেছ ১৭ যিদও আমার হােত েকান িহংস্রতা েনই
এবং আমার প্রাথর্না িবশুদ্ধ। ১৮ পৃিথবী, আমার রক্ত েঢেকা না;
আমার কান্না েযন িবশ্রােমর জায়গা না পায়। ১৯ এমনিক এখেনা,
েদখ, আমার সাক্ষী স্বেগর্ আেছ; িযিন আমার হেয় সাক্ষী েদেবন
উেধর্ থােকন। ২০ আমার বনু্ধরা আমায় উপহাস কের, িকন্তু
আমার েচােখর জল পেড় ঈশ্বেরর কােছ। ২১ আিম চাই েসই
সাক্ষী েযন এই ব্যিক্তর জন্য ঈশ্বেরর কােছ অনুেরাধ কের, েযমন
একজন মানুষ তার প্রিতেবশীর প্রিত কের! ২২ কারণ যখন িকছু
বছর পার হয়, আিম একটা জায়গায় যাব েযখান েথেক আিম
আর িফরব না।

আমার আত্মা দিুষত হেয়েছ এবং আমার আয়ু েশষ;
আমার কবর আমার জন্য ৈতরী। ২ অবশ্যই েসখােন

আমার সেঙ্গ উপহসেকরা থাকেব; আমার েচাখ সবসময় তােদর
প্রেরাচনা েদখেব। ৩ এখন একটা অঙ্গীকার কর, িনেজর কােছ
আমার জন্য জািমনদার হও; আর েক আেছ েয আমায় সাহায্য
করেব? ৪ েতামার জন্য, ঈশ্বর, তােদর হৃদয়েক বুিদ্ধ েথেক দেূর
েরেখেছন; এইজন্য, তুিম আমার উপের তােদর প্রশংসা করেব
না। ৫ েয ব্যিক্ত পুরষ্কােরর জন্য িনেজর বনু্ধর িনন্দা কের, তার
সন্তানেদর েচাখ অন্ধ হেব। ৬ িকন্তু িতিন আমােক েলােকেদর

ইেয়ােবর িববরণ। ১৫:১০ ৩৭৪ ইেয়ােবর িববরণ। ১৭:৬
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কােছ েলাককথা কেরেছন; তারা আমার মুেখ থুতু েদয়।
৭ আমার েচাখ দঃুেখ ক্ষীণ হেয়েছ; আমার শরীেরর সমস্ত অংশ
ছায়ার মত হেয়েছ। ৮ সৎ েলাক এর দ্বারা স্তব্ধ হেয় যােব; িনেদর্ াষ
েলাক অধািমর্কেদর িবরুেদ্ধ উেত্তিজত হেয় উঠেব। ৯ ধািমর্ক
েলাক িনেজর পেথ চলেব; েয ব্যিক্ত হাত পিরষ্কার কের েস িদন
িদন শিক্তেত বৃিদ্ধ পােব। ১০ িকন্তু েতামরা সকেল, এখন এস;
আিম েতামােদর মেধ্য েকান জ্ঞানী মানুষ পাব না। ১১ আমার
আয়ুর িদন েশষ, আমার পিরকল্পনা েশষ, এমনিক আমার
হৃদেয়র ইচ্ছা গুেলা েশষ। ১২ এই েলােকরা, এই উপহসেকরা,
রাতেক িদেন পিরবতন কের; েসই আেলােক, তারা বেল, তা
আন্ধকােরর কােছ। ১৩ েযেহতু আিম পাতালেক আমার ঘর
িহসােব েদিখ; েযেহতু আিম আমার খাট অন্ধকাের পািত;
১৪ েযেহতু আিম দনুর্ীিতেক বিল, ‘তুিম আমার বাবা’ এবং
েপাকােক বিল, ‘তুিম আমার মা, বা আমার েবান;’ ১৫ তাহেল
আমার আশা েকাথায়? আমার আশার িবষেয়, েক েদখেত পায়?
১৬ আশা িক আমার সেঙ্গ িনেচ পাতােলর দরজায় যােব যখন
আমরা ধূেলায় নািম?

িবলদেদর িদ্বতীয় বকৃ্ততা।

তারপর শুহীয় িবলদদ উত্তর িদেলন এবং বলেলন,
২ “েতামার কথা েশষ কর! িবেবচনা কর এবং পের

আমরা কথা বলব। ৩ েকন আমরা পশুর মত গণ্য হিচ্ছ; েকন
আমরা েতামার েচােখ েবাকার মত হেয়িছ? ৪ তুিম েতামার রােগ
িনেজেক িবদীণর্ কেরছ, েতামার জন্য িক পৃিথবীেক ত্যাগ করা
হেব অথবা পাথরেক িক তােদর জায়গা েথেক সিরেয় েদওয়া
হেব? ৫ সিত্য, পাপীেদর আেলা েনভান হেব; তার আগুেনর িশখা
উজ্জ্বল হেব না। ৬ তার তঁাবুেত আেলা অন্ধকার হেব; তার
উপেরর প্রদীপ িনেভ যােব। ৭ তার পােয়র শিক্ত কমান হেব; তার
িনেজর পিরকল্পনা তােক েফেল েদেব। ৮ কারণ তার িনেজর
পােয়র দ্বারাই েস জােল পড়েব; েস ফঁােদর মেধ্য িদেয় হঁাটেব।
৯ ফঁাদ েগাড়ািল ধের তােক িনেয় যােব; ফঁাদ তােক েচেপ ধরেব।
১০ একিট ফঁাদ তার জন্য মািটেত লুকান আেছ এবং তার জন্য
রাস্তায় একটা ফঁাদ আেছ। ১১ আতঙ্ক চািরিদক িদেয় তােক ভয়
েদখােব; তারা প্রিত পেদ তােক তাড়া করেব। ১২ তার শিক্ত
কু্ষদায় দবুর্ল হয় এবং িবপদ তার পােশ ৈতরী থাকেব। ১৩ তার
শরীেরর অংশ েখেয় েফলেব; সিত্য, মৃতু্যর প্রথম সন্তান তার
শরীেরর অংশ েখেয় েফলেব। ১৪ েস তার তঁাবু েথেক উিচ্ছন্ন
হেব, তার বািড় যােত েস এখন আস্থা রােখ; তােক মৃতু্যর কােছ
িনেয় আসা হেব, আতেঙ্কর রাজার কােছ িনেয় আসা হেব।
১৫ েলােকরা তার িনেজর ইচ্ছায় তার তঁাবুেত বাস করেব না,
তারপর তারা েদখেব েয তােদর ঘের গন্ধক ছড়ােনা হেয়েছ।
১৬ িনেচ তার মূল শুিকেয় যােব; উপের তার শাখা েকেট েফলা
হেব। ১৭ পৃিথবী েথেক তার স্মৃিত ধ্বংস হেয় যােব; রাস্তায় তার
েকান নাম থাকেব না। ১৮ েস আেলা থেক অন্ধকাের চািলত হেব
এবং সংসার েথেক তািড়েয় েদওয়া হেব। ১৯ তার েলােকেদর
মেধ্য তার েকান েছেল বা নািত থাকেব না, না এমন েকান
আত্মীয় থাকেব েযখােন েস িছল। ২০ েসই িদেন তােদর যা হেব
তা েদেখ যারা পিশ্চেম বাস কের তারা আতিঙ্কত হেব; যারা পূেবর্

বাস কের তার এেত ভয় পােব। ২১ অবশ্যই অধািমর্কেদর ঘর
এরকম, যারা ঈশ্বরেক জােন না তােদর ঘর এরকম।”

ইেয়ােবর উত্তর।

তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন এবং বলেলন, ২ “কত িদন
েতামরা আমার প্রাণেক কষ্ট েদেব এবং কথায় আমায়

েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেব? ৩ এই দশবার েতামরা আমার
িনন্দা কেরছ; েতামরা লিজ্জত নও েয েতামরা আমার সেঙ্গ
খারাপ ব্যবহার কেরছ। ৪ যিদ এটা প্রকৃতই সত্য হয় েয আিম
ভুল কেরিছ, আমার ভুল আমার িনেজরই থাকেব। ৫ েতামরা িক
সিত্য আমার িবরুেদ্ধ িনেজরা দপর্ করেব এবং প্রেত্যকেক িবশ্বাস
করেব েয আিম িনিন্দত। ৬ তাহেল এটা েতামার জানা উিচত েয
ঈশ্বর আমায় তঁার জােল ধেরেছন। ৭ েদখ, আিম কঁািদ েয আিম
ভুল কাজ করিছ, িকন্তু আিম উত্তর পাইিন; আিম েকঁেদিছ
সাহােয্যর জন্য, িকন্তু ন্যায়িবচার পাইিন। ৮ িতিন আমার রাস্তায়
েদয়াল তুেলেছন যােত আিম েযেত না পাির এবং িতিন আমার
রাস্তা অন্ধকার কেরেছন। ৯ িতিন আমার েগৗরব িছনতাই
কেরেছন এবং িতিন আমার মাথা েথেক মুকুট িনেয়েছন।
১০ িতিন আমায় চািরিদক িদেয় েভেঙ্গেছন এবং আিম েগলাম;
িতিন আমার আশা গােছর মত উপিড়েয়েছন। ১১ িতিন তঁার
েক্রাধ আমার িবরুেদ্ধ জ্বািলেয় িছেলন; িতিন আমায় তঁার
একজন িবপক্ষ হাসেব িবেবচনা কেরেছন। ১২ তঁার ৈসন্যরা
একসেঙ্গ আসেছ; তারা আমার িবরুেদ্ধ িঢিব স্থাপন কের
অবেরাধ কেরেছ এবং আমার তঁাবুর চািরিদেক িশিবর কেরেছ।
১৩ িতিন আমার ভাইেদর আমার কাছ েথেক দেূর েরেখেছন;
আমার পিরিচতরা সম্পূণর্ আমার েথেক িবিছন্ন। ১৪ আমার
আত্মীয়রা আমায় ব্যথর্ কেরেছ; আমার কােছর বনু্ধরা আমায়
ভুেল েগেছ। ১৫ যারা একসময় আমার বািড়েত অিতিথ হেয়
থােকেছ এবং আমার দাসীরা আমায় অপিরিচতেদর মত
িবেবচনা কেরেছ; আিম তােদর েচােখ িবেদশী। ১৬ আিম আমার
দাসেক ডািক, িকন্তু েস আমায় েকান উত্তর েদয় না, যিদও আিম
িনেজ মুেখ তার কােছ অনুনয় কির। ১৭ আমার িনঃশ্বাস আমার
স্ত্রীর কােছ অপমানকর; আমার আেবদন আমার িনেজর ভাই ও
েবােনর কােছ জঘন্য। ১৮ এমনিক েছাট বাচ্চারাও আমায়
অবজ্ঞা কের; যিদ আিম কথা বলার জন্য উিঠ, তারা আমার
িবরুেদ্ধ কথা বেল। ১৯ আমার সমস্ত পিরিচত বনু্ধরা আমায়
ঘৃণার েচােখ েদেখ; যােদরেক আিম ভালবাসতাম আমার িবরুেদ্ধ
েগেছ। ২০ আমার হাড় আমার চামড়ায় এবং মাংেস েলেগ আেছ;
আিম শুধু আমার দঁােতর চামড়ার মত হেয় েবঁেচ আিছ।
২১ আমার বনু্ধরা, আমার প্রিত দয়া কর, আমার প্রিত দয়া কর,
কারণ ঈশ্বেরর হাত আমায় স্পশর্ কেরেছ। ২২ েকন েতামরা
আমায় অত্যাচার কর েযন েতামরাই ঈশ্বর; আমার মাংস েখেয়ও
েতামরা েকন তৃপ্ত নও? ২৩ আহা, আমার কথা এখন েলখা
হেয়েছ! আহা, তারা একিট বইেয় িলেখ রাখেছ! ২৪ আহা, তারা
পাথের েলাহার কলম এবং সীসা িদেয় িচরকােলর জন্য িলেখ
েরেখেছ! ২৫ িকন্তু আমার জন্য, আিম জািন েয আমার
উদ্ধারকতর্ া জীিবত এবং িতিন েশেষ মািটর ওপর দঁাড়ােবন;
২৬ আমার চামড়া নষ্ট হওয়ার পের, এই েয আমার শরীর, ধ্বংস

ইেয়ােবর িববরণ। ১৭:৭ ৩৭৫ ইেয়ােবর িববরণ। ১৯:২৬
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হয়, তারপর আমার মাংেস আিম ঈশ্বরেক েদখব। ২৭ আিম
তঁােক েদখব, আিম িনেজ তঁােক আমার পােশ েদখব; আমার
েচাখ তঁােক অপিরিচেতর মত েদখেব না। আমার হৃদয় আমার
মেধ্য অচল হেয়েছ। ২৮ যিদ তুিম বল, ‘কীভােব আমরা তােক
অত্যাচার করব কারণ তার মেধ্য মূল িবষয় পাওয়া েগেছ,’
২৯ তেব তেলায়ােরর েথেক ভয় পাও, কারণ েক্রাধ তেলায়ােরর
শািস্ত িনেয় আেস, যােত েতামরা জানেত পার িবচার আেছ।”

েসাফেরর িদ্বতীয় বকৃ্ততা।

তারপর নামাথীয় েসাফর উত্তর িদেলন এবং বলেলন,
২ “আমার িচন্তা আমায় দ্রুত উত্তর িদেত বাধ্য কের

কারণ আিম ভীষণভােব উিদ্বগ্ন। ৩ আিম েতামােদর েথেক ধমক
শুেনিছ যা আমায় লজ্জায় েফেলেছ, িকন্তু একিট আত্মা যা
আমার েবাধশিক্তর বাইের আমায় উত্তর েদয়। ৪ েতামরা িক এই
সত্য প্রাচীনকাল েথেক জান না, যখন ঈশ্বর পৃিথবীেত মানুষেক
স্থািপত কের িছেলন, ৫ পাপীেদর আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং
অধািমর্কেদর আনন্দ িকছু সমেয়র জন্য থােক, ৬ যিদও তার
উচ্চতা আকাশ পযর্ন্ত েপৗঁেছায় এবং তার মাথা েমঘ পযর্ন্ত
েপৗঁেছায়, ৭ তবুও েসরকম ব্যিক্ত তার িনেজর মেলর মত
িচরকােলর জন্য ধ্বংস হেব; যারা তােক েদেখেছ তারা বলেব,
‘েকাথায় েস?’ ৮ েস স্বেপ্নর মত উেড় যােব আর পাওয়া যােব না;
সিত্য, তােক রােতর দশর্েনর মত তািড়েয় েদওয়া হেব। ৯ েসই
েচাখ যা তােক েদেখেছ আর তােক েদখেব না; তার জায়গা
তােক আর েদখেব না। ১০ তার সন্তােনরা দিরদ্রেদর কােছ ক্ষমা
চাইেব; তার হাত তার সম্পিত্ত িফিরেয় েদেব। ১১ তার হাড়
েযৗবেনর শিক্তেত পূণর্, িকন্তু এটা তার সেঙ্গ ধূেলায় শুেয় পরেব।
১২ যিদও পাপাচার তার মুেখ িমিষ্ট, েস তা তার িজেভর িনেচ
লুিকেয় রােখ, ১৩ যিদও েস এটা ধের রােখ এবং এটােক েযেত
েদয় না িকন্তু এটা তার মুেখ রােখ– ১৪ েসই খাবার তার েপেটর
িভতের িতেতা হয়; এটা তার িভতের িবষধর সােপর িবেষ
পিরণত হয়। ১৫ েস ধনসম্পদ িগেলেছ, িকন্তু েস তা আবার বিম
কের েদেব; ঈশ্বর তার েপট েথেক তা বার করেবন। ১৬ েস
িবষধর সােপর িবষ চুেষেব; িবষধর সােপর িজভ তােক েমের
েফলেব। ১৭ েস নদীেদর েদেখ আনন্দ পােব না এবং মধু ও
মাখেনর েস্রাত েদেখ আনন্দ পােব না। ১৮ েস িক জন্য পিরশ্রম
কেরেছ, তােক িফিরেয় িদেত হেব; েস তা িগলেত পারেব না; েস
তার সম্পিত্তর ওপর আনন্দ করেত পারেব না যা েস েপেয়েছ।
১৯ কারণ েস দিরদ্রেদর অত্যাচার এবং অবেহলা কেরেছ; েয
বািড় েস বানায়িন েসই বািড় েস েজার কের লুট করত। ২০ কারণ
েস জানত তার িনেজর শািন্ত েনই, তার েকান িকছু রক্ষা করার
ক্ষমতা থাকেব না যােত েস আনন্দ পায়। ২১ েকান িকছুই বািক
েনই যা েস েখেয় েফেলিন; এইজন্য তার উন্নিত িটকেব না।
২২ তার সম্পিত্তর আিধেক্যর জন্য েস িবপেদ পরেব; যারা
দািরদ্রতায় রেয়েছ তােদর প্রেত্যেকর হাত তার ওপর আসেব।
২৩ যখন েস প্রায় তার েপট ভিরেয় েফেলেছ, তখন ঈশ্বর তঁার
প্রচন্ড েক্রাধ তার ওপের িনেক্ষপ করেবন; তার খাবার সমেয়
ঈশ্বর তা তার ওপর বষর্ােবন। ২৪ যিদও েসই ব্যিক্ত েলাহার অস্ত্র
েথেক পালােব, িকন্তু িপতেলর ধনুক তােক আঘাত করেব।

২৫ তীর তার িপঠ েভদ করেব এবং েবিরেয় আসেব; সিত্য,
তীেরর চকচেক আগাটা তার যকৃত েথেক েবিরেয় আসেব;
আতঙ্ক তার ওপের আসেব। ২৬ তার সম্পিত্তর জন্য সম্পূণর্
অন্ধকার সিঞ্চত হয়; িবনা হওয়ােতই আগুন তােক গ্রাস করেব;
এটা তার তঁাবুেত থাকা বািক িজিনসগুিল গ্রাস করেব।
২৭ আকাশ তার অপরাধ প্রকাশ করেব এবং সাক্ষী িহসােব
পৃিথবী তার িবরুেদ্ধ উঠেব। ২৮ তার ঘেরর সম্পিত্ত উেব যােব;
ঈশ্বেরর েক্রােধর িদেন তার সম্পিত্ত েভেস যােব। ২৯ ঈশ্বর েথেক
এটাই পাপী মানুেষর অংশ, ঈশ্বেরর মাধ্যেম তার জন্য
উত্তরািধকার সিঞ্চত রেয়েছ।”

ইেয়ােবর উত্তর।

তারপর ইেয়াব উত্তর করেলন এবং বলেলন,
২ “আমার কথা মেনােযাগ িদেয় েশান এবং এটাই

েতামােদর সান্ত্বনা েহাক। ৩ আমার প্রিত ৈধয্য ধর এবং আিমও
কথা বলব; আমার কথা বলার পের, আমার ওপর িবদ্রূপ কর।
৪ আমার জন্য, আমার অিভেযাগ িক েকান মানুেষর কােছ?
েকন আিম ৈধয্যহীন হব না? ৫ আমার িদেক তাকাও এবং
অবাক হেব এবং েতামােদর মুেখর ওপর হাত দাও। ৬ যখন
আিম আমার কেষ্টর িবষেয় িচন্তা কির, আিম সমস্যায় পিড় এবং
আমার মাংস আতিঙ্কত হয়। ৭ েকন পাপীরা েবঁেচ থােক, বৃদ্ধ হয়
এবং পরাক্রেমর শিক্তেত বৃিদ্ধ পায়? ৮ তােদর বংশধাররা তােদর
েচােখর সামেন তােদর সেঙ্গ প্রিতিষ্ঠত হেচ্ছ এবং তােদর
সন্তানসন্তিতরা তােদর েচােখর সামেন প্রিতিষ্ঠত হেচ্ছ। ৯ তােদর
বািড়ঘর ভয় েথেক িনরাপদ; না তােদর ওপর ঈশ্বেরর লািঠ
আেছ। ১০ তােদর ষঁাড় বংশবৃিদ্ধ কের; তা এটা করেত ব্যথর্ হয়
না; তােদর গরু বাচ্চা জন্ম েদয় এবং গাভীন তার বাছুর হারায়
না। ১১ তারা তােদর বাচ্চােদর পােলর মত বাইের পাঠায় এবং
তােদর িশশুরা নােচ। ১২ তারা তবলা ও িবেন গান কের এবং
বঁািশর সুের আনন্দ কের। ১৩ তারা েসৗভােগ্য তােদর জীবন
যাপন কের এবং তারা িনঃশেব্দ পাতােল েনেম যায়। ১৪ তারা
ঈশ্বরেক বেল, ‘আমােদর েথেক চেল যাও কারণ আমরা েতামার
পথ জানেত চাই না। ১৫ সবর্শিক্তমান েক েয আমােদর তঁার
উপাসনা করা উিচত? যিদ আমরা তঁার কােছ প্রাথর্না কির
তাহেল আমােদর িক লাভ হেব?’ ১৬ েদখ, তােদর উন্নিত িক
তােদর হােতই েনই? পাপীেদর পরামশর্ আমার েথেক দেূর।
১৭ কতবার পাপীেদর প্রদীপ েনভান হয় অথবা কতবার েয
তােদর ওপর িবপদ আেস? কতবার এটা ঘেটেছ েয ঈশ্বর তঁার
েক্রােধ তােদর কষ্ট ভাগ কেরেছন? ১৮ কতবার তারা বাতােসর
সামেন শুকেনা নাড়ার মত হয় অথবা তুেষর মত হয় েয ঝড়
উিড়েয় িনেয় যায়? ১৯ েতামরা বল, ‘ঈশ্বর একজেনর অপরােধর
দায় তার সন্তানেদর জন্য রােখেছন;’ তােক িনেজেকই এটা েভাগ
করেত দাও, যােত েস জানেত পাের তার অপরাধ। ২০ তার েচাখ
তার িনেজর ধ্বংস েদখুক এবং তােক সবর্শিক্তমােনর েক্রাধ পান
কেরেত দাও। ২১ যখন তার মােসর সংখ্যা অেধর্ক করা হেয়েছ,
তখন িক কারেণ েস তার পিরবােরর িবষেয় িচন্তা কের? ২২ েকউ
িক ঈশ্বরেক জ্ঞােনর িশক্ষা িদেত পাের, েযেহতু যারা উচ্চ িতিন
তােদরও িবচার কেরন? ২৩ একজন মানুষ তার পূণর্ শিক্তেত
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মারা যায়, এেকবাের শািন্তেত এবং আরােম। ২৪ তার ভান্ডার
সকল দেুধ পূণর্ এবং তার হােড়র মজ্জা সেতজ। ২৫ আেরকজন
মানুষ প্রােণর িতক্ততায় মের, েয কখনও ভাল িকছুর অিভজ্ঞতা
কের িন। ২৬ তারা সমানভােব ধূেলায় শুেয় পরেব; তােদর
দজুনেকই েপাকায় ঢােক। ২৭ েদখ, আিম জািন েতামার িচন্তা
এবং েসই পথ যােত েতামরা আমার খারাপ চাও। ২৮ কারণ
েতামরা বল, ‘রাজকুমােরর বািড় এখন েকাথায়? েসই তঁাবু
েকাথায় যােত একসময় পাপীরা বাস করত?’ ২৯ েতামরা িক
কখন পিথকেদর িজজ্ঞাসা কর িন? েতামরা িক জান না েসই
প্রমাণ তারা িদেত পাের, ৩০ দষু্টেক ধ্বংেসর িদন পযর্ন্ত রাখা হয়
এবং যােত েস েক্রােধর িদেনর েথেক রক্ষা পায়? ৩১ দেুষ্টর
সামেন েক তার পেথর জন্য তােক েদাষী করেব? েস যা কেরেছ
তার জন্য েক তােক প্রিতফল েদেব? ৩২ তবুও েস কবের জন্ম
েনেব; েলােকরা তার কবেরর ওপর লক্ষ রাখেব। ৩৩ উপত্যকার
মািট তার কােছ িমিষ্ট লাগেব; সমস্ত েলাক তােক অনুসরণ
করেব, তার আেগ অসংখ্য মানুষ েযমন েসখােন িছল।
৩৪ িনরথর্ক েকাথায় েতামরা েকমন কের আমায় সান্ত্বনা েদেব,
েযেহতু েতামােদর উত্তের িকছুই েনই িকন্তু িমথ্যা রেয়েছ?”

ইলীফেসর তৃতীয় বকৃ্ততা।

তারপর ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদেলন এবং
বলেলন, ২ “মানুষ িক ঈশ্বেরর উপকারী হেত পাের?

জ্ঞানী মানুষ িক তঁার জন্য উপকারী হেত পের? ৩ যিদ তুিম
ধািমর্ক হও তােত িক ঈশ্বর খুিশ হন? যিদ তুিম েতামার রাস্তা
সিঠক কর তােত িক তঁার লাভ হয়? ৪ তঁার প্রিত েতামার শ্রদ্ধার
জন্য িক িতিন েতামােক ধমক েদন এবং েতামােক িবচাের িনেয়
জান? ৫ েতামার পাপ িক গুরুতর নয়? েতামার অপরােধর িক
সীমা েনই? ৬ কারণ তুিম েতামার ভাইেয়র কাছ েথেক অকারেণ
বন্দক দািব করেত; তুিম উলঙ্গেদর প্রেয়াজেনর কাপড় তুিম
িছনতাই করেত। ৭ তুিম ক্লান্তেদর জল িদেত না; তুিম কু্ষিদতেদর
খাবার িদেত অস্বীকার করেত, ৮ যিদও তুিম একজন
ক্ষমতাশালী েলাক, পৃিথবী অিধকার কেরছ, যিদও তুিম,
একজন সম্মািনত ব্যিক্ত, এেত বাস করেত। ৯ তুিম িবধবােদর
খািল হােত িবদায় িদেয়ছ; িপতৃহীেনর হাত েভেঙ্গছ। ১০ এইজন্য,
েতামার চািরিদেক ফঁাদ আেছ এবং হঠাৎ ভয় েতামায় কষ্ট েদয়;
১১ েসখােন অন্ধকার, যােত তুিম েদখেত না পাও, অেনক জল
েতামায় েঢেক েরেখেছ। ১২ ঈশ্বর িক সেবর্াচ্চ স্বেগর্ থােকন না?
তারােদর উচ্চতা েদখ, েসগুেলা কত উঁচু! ১৩ তুিম বলছ, ‘ঈশ্বর
িক জােন? িতিন িক ঘন অন্ধকার েথেক িবচার করেত পােরন?
১৪ ঘন েমঘ তঁােক েঢেক িদেচ্ছ, যােত িতিন আমােদর েদখেত না
পান; িতিন স্বেগর্র চািরিদেক হঁােটন।’ ১৫ তুিম িক েসই পুরােনা
পেথই চলেব, যােত পাপী েলােকরা েহঁেটেছ– ১৬ যােদর েক
সমেয়র আেগ েটেন েনওয়া হেয়িছল, তােদর যােদর িভত নদীর
জেলর মত েভেস েগিছল, ১৭ যারা ঈশ্বরেক বেল, ‘আমােদর
েথেক চেল যাও;’ যারা বেল, ‘সবর্শিক্তমান আমােদর িক
করেবন?’ ১৮ তবুও িতিন তােদর ঘর ভাল িজিনেস পূণর্ করেতন;
পাপীেদর পিরকল্পনা আমার েথেক অেনক দেূর। ১৯ ধািমর্ক
তােদর ভাগ্য েদেখ এবং আনন্দ কের; িনেদর্ াষ তােদর অবজ্ঞা

কের হঁােস। ২০ এবং বেল, ‘সিত্যই যারা আমােদর িবরুেদ্ধ
ওেঠেছ তারা ধ্বংস হেয়েছ; আগুন তােদর সম্পিত্ত গ্রাস
কেরেছ।’ ২১ এখন ঈশ্বেরর সেঙ্গ একমত হও এবং তঁার সেঙ্গ
শািন্তেত থাক; এইভােবই, মঙ্গল েতামার কােছ আসেব। ২২ আিম
েতামােদর অনুেরাধ কির, তঁার মুেখর িনেদর্শ গ্রহণ কর;
েতামােদর হৃদেয় তঁার কথা জিমেয় রাখ। ২৩ যিদ তুিম
সবর্শিক্তমােনর কােছ িফের আস, তুিম গিঠত হেব, যিদ তুিম
অধািমর্কতা েতামার তঁাবু েথেক দেূর রাখ। ২৪ েতামার সম্পিত্ত
ধূেলায় রাখ, েস্রােতর পাথেরর মেধ্য ওফীেরর েসানা রাখ,
২৫ এবং সবর্শিক্তমান হেবন েতামার সম্পিত্ত, েতামার কােছ
মূল্যবান রূপার হেবন। ২৬ কারণ তখন তুিম সবর্শিক্তমােন
আনন্দ করেব; তুিম েতামার মুখ ঈশ্বেরর িদেক তুলেব। ২৭ তুিম
তঁার কােছ েতামার প্রাথর্না করেব এবং িতিন েতামার প্রাথর্না
শুনেবন; তুিম েতামার মানত পূণর্ করেব। ২৮ তুিম যা িকছু
আেদশ করেব এবং তা েতামার জন্য করা হেব; েতামার পেথ
আেলা উজ্জ্বল হেব। ২৯ ঈশ্বর অহংকারীেদর নত কেরন এবং
িতিন নত েচাখেদর রক্ষা কেরন। ৩০ এমনিক েয ব্যিক্ত িনেদর্ াষ
নয় তােকও িতিন উদ্ধার করেবন, েয েতামার হােতর দ্বারা উদ্ধার
পােব।”

ইেয়ােবর উত্তর।

তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন এবং বলেলন, ২ এমনিক
আজও আমার অিভেযাগ িতক্ত; আমার আতর্ নােদর

েচেয় আমার যন্ত্রণা অেনক েবিশ। ৩ আহা, যিদ আিম জানতাম
েকাথায় আিম তঁােক েপেত পাির! আহা, আিম যিদ তঁার গৃেহ
েযেত পাির! ৪ আিম আমার অিভেযাগ তঁার সামেন সািজেয়
রাখব এবং তকর্ িবতেকর্  আমার মুখ পূণর্ রাখব। ৫ িতিন আমায়
যা উত্তর েদেবন তা আিম জানব এবং যা িতিন আমায় বলেবন
বুঝেত পারব। ৬ তঁার মহা শিক্তেত িক িতিন আমার িবরুেদ্ধ
তকর্ িবতকর্  করেবন? না, িতিন আমার প্রিত মেনােযাগ েদেবন।
৭ েসখােন সরল েলাক হয়ত তঁার সেঙ্গ িবচার করেত পাের।
এইভােব আিম হয়ত আমার িবচারেকর েথেক িচরকােলর মত
মুিক্ত েপেত পাির। ৮ েদখ, আিম সামেন যাই, িকন্তু িতিন েসখােন
েনই– এবং িপছেন যাই, িকন্তু আিম তঁােক েদখেত পাই না–
৯ বামিদেক, েযখােন িতিন কাজ কেরন, িকন্তু আিম তঁােক
েদখেত পাই না– এবং ডানিদেক, েযখােন িতিন িনেজেক
লুিকেয়েছন যােত আিম তঁােক েদখেত না পাই। ১০ িকন্তু িতিন
জােনন আিম েকান পথ িনেয়িছ; যখন িতিন আমায় পরীক্ষা
করেবন, আিম েসানার মত বার হেয় আসব। ১১ আমার পা তঁার
পােয়র িচহ্ন ধের চেল; আিম তঁার পথ ধের েরেখিছ এবং তার
েথেক অন্য েকানিদেক িফির না। ১২ তঁার েঠঁােটর আেদশ েথেক
আিম িফের যাই িন; তঁার মুেখর কথা আিম আমার হৃদেয় সঞ্চয়
কের েরেখিছ, আমার প্রেয়াজনীয় িবষেয়রও অিধক। ১৩ িকন্তু
িতিন অপিরবতর্ নীয়; েক তঁােক পিরবতর্ ন করেত পাের? তঁার প্রাণ
যা চায়, িতিন তাই কেরন। ১৪ কারণ িতিন তা সফল করেবন যা
আমার জন্য িনরূিপত কেরেছন; এবং এরকম অেনক িকছু তঁার
মেন আেছ। ১৫ এইজন্য, আিম তঁার উপিস্থিতেত আতিঙ্কত হই;
যখন আিম তঁার িবষেয় ভািব, আিম তঁােক ভয় কির। ১৬ কারণ
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ঈশ্বর আমার হৃদয় দবুর্ল কের বািনেয়েছ; সবর্শিক্তমান আমায়
আতিঙ্কত কেরেছন। ১৭ এমন নয় েয আিম অন্ধকােরর দ্বারা
নীরব হেয় আিছ, না ঘন অন্ধকার আমার মুখ েঢেক িদেয়েছ।

েকন সবর্শিক্তমান পাপীেদর িবচােরর জন্য সময় িঠক
কের রােখন না? যারা তঁােক জােন তারা েকন তঁার

িবচােরর িদন েদখেত পায় না? ২ যারা জিমর সীমানা সিরেয়
েদয় এবং যারা েজার কের পশুপাল িনেয় যায় এবং তােদর
িনেজেদর জিমেত রােখ। ৩ তারা িপতৃহীনেদর গাধা েকেড় েনয়;
তারা িবধবার গরু জািমন িহসােব িনেয় যায়। ৪ তারা দিরদ্রেদর
রাস্তা েথেক েজার কের তািড়েয় েদয়; পৃিথবীর সমস্ত গিরেবরা
িনেজেদর েলাকায় তােদর েথেক। ৫ েদখ, িঠক মরুভূিমর বুেনা
গাধার মত, এই গিরব েলােকরা তােদর কােজ বাইের যায়, যত্ন
কের খাবার েখঁােজ; জঙ্গল তােদর সন্তানেদর জন্য খাবার
েযাগায়। ৬ গিরবরা রােত েলােকেদর জিমেত শস্য কােট; তারা
পাপীেদর ফসল েক্ষত্র েথেক আঙ্গরু কুড়ায়। ৭ তারা কাপড় ছাড়া
সারা রােত শুেয় থােক; শীেত ঢাকার তােদর িকছু েনই। ৮ তারা
পাহােড়র বৃিষ্টেত েভেজ এবং থাকার জায়গার অভােব পাথের
আশ্রয় েনয়। ৯ েকউ েকউ িপতৃহীন দিরদ্র বাচ্চােক তার মােয়র
বুক েথেক েকেড় েনয় এবং দিরদ্রেদর েথেক তােদর বাচ্চা
জািমন িহসােব িনেয় যায়। ১০ তারা কাপেড়র অভােব উলঙ্গ হেয়
ঘুের েবড়ায়; যিদও তারা কু্ষধাতর্ , তারা অেন্যর শেস্যর আঁিট বয়।
১১ তারা এই পাপী েলােকেদর েদওয়ােলর িভতের েতল ৈতরী
কের; তারা পাপী েলােকেদর আঙ্গরু েপষেণর ব্যবসা কের, িকন্তু
তারা েতষ্টায় কষ্ট পায়। ১২ শহেরর মেধ্য েলােকরা েকঁাকায়;
আহতেদর প্রাণ িচত্কার কের, িকন্তু ঈশ্বর তােদর প্রাথর্নায়
মেনােযাগ কেরন না। ১৩ িকছু পাপী েলােকরা আেলার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ করেব; তারা এটার পথ জানেব না, না তারা এটার পেথ
থাকেব। ১৪ েভােরর আেলার সােথ খুিনরা ওেঠ; েস দিরদ্র এবং
দীনহীনেক েমের েফেল; রােত েস েচােরর মত। ১৫ আবার,
ব্যিভচারীেদর েচাখ সন্ধ্যার জন্য অেপক্ষা কের; েস বেল, ‘েকান
েচাখ আমায় েদখেব না।’ েস তার মুখ েগাপন কের। ১৬ পাপীরা
অন্ধকাের েলােকর ঘের িসঁধ কােট; িকন্তু িদেনর আেলায় পাপীরা
িনেজেদর লুিকেয় রােখ; তারা আেলা জােন না। ১৭ কারণ
তােদর সবার জন্য সকাল হল ঘন অন্ধকার; তারা ঘন
অন্ধকােরর ভয়ানকতায় সুখী। ১৮ যাইেহাক, তারা দ্রুতগিতেত
চেল যায়, িঠক জেলর ওপের েভেস থাকা েফনার মত; তােদর
জিমর অংশ অিভশপ্ত; তােদর আঙ্গরু েক্ষেত েকউ কােজ যায়
না। ১৯ খরা এবং তাপ বরফ জলেক গ্রাস কের; েতমিন পাতাল
গ্রাস কের পাপীেদরেক। ২০ েসই গভর্  েয তােক জন্ম িদেয়িছল
ভুেল যােব; তারা েপাকােদর ভাল খাবার হেব; তােক আর মেন
রাখা হেব না; এইভােব, গােছর মত পাপাচার ভাঙ্গা হেব।
২১ পাপী িনঃসন্তান বন্ধ্যা স্ত্রীেক গ্রাস কের; েস িবধবােদর েকান
ভাল কের না। ২২ তবুও ঈশ্বর পরাক্রমীেদর তঁার শিক্ত িদেয়
আকষর্ণ কেরন; িতিন ওেঠন এবং তােদর জীবন িনিশ্চত কেরন
না। ২৩ ঈশ্বর তােদর সুরিক্ষত জায়গা েদন এবং তারা েসই
িবষেয় খুিশ; িকন্তু তােদর পেথ তঁার দিৃষ্ট আেছ। ২৪ এই েলােকরা
এখনও গিবর্ত, েকবল িকছুক্ষেণর মেধ্য, তারা চেল যােব; সিত্য,
তােদর নত করা হেব; তােদর একত্র করা হেব অন্যেদর মত;

তারা শেস্যর আগার মত কাটা যােব। ২৫ যিদ তা না হয়, েক
আমােক িমথ্যাবাদী প্রমাণ করেত পাের; েক আমার কথা
মূল্যহীন করেত পাের?

িবলদেদর তৃতীয় বকৃ্ততা।

তখন শূহীয় িবলদদ উত্তর করেলন এবং বলেলন,
২ “কতৃর্ ত্ব এবং ভয়ানকতা তঁার; িতিন তঁার স্বেগর্র উঁচু

জায়গায় শািস্ত িবধান কেরন। ৩ তঁার ৈসন্য সংখ্যার েকান েশষ
আেছ? কার ওপর তঁার আেলা ওেঠ না? ৪ তাহেল মানুষ কীভােব
ঈশ্বেরর কােছ ধািমর্ক হেব? েয একজন স্ত্রী েথেক জেন্মেছ েস
কীভােব শুিচ হেব, কীভােব তঁার কােছ গ্রহণ েযাগ্য হেব? ৫ েদখ,
এমনিক চঁােদরও েকান উজ্জ্বলতা েনই তঁার কােছ; তারারা তঁার
েচােখ শুদ্ধ নয়। ৬ কত কম মানুষ, যারা কীেটর মত– একিট
মানুষ, েয একিট কৃিমর মত!”

ইেয়ােবর েশষ উত্তর।

তখন ইেয়াব উত্তর করেলন এবং বলেলন, ২ “যারা
শিক্ত েনই তােক তুিম েকমন কের সাহায্য করেল! েয

হােত শিক্ত েনই েসই হাত তুিম েকমন কের রক্ষা করেল! ৩ যার
জ্ঞান েনই তােক তুিম েকমন পরামশর্ িদেল এবং তােক েকমন
কের যুিক্তযুক্ত জ্ঞান প্রকাশ করেল! ৪ কার সাহােয্য তুিম এই সব
কথা বলছ? কার আত্মা এটা যা েতামার েথেক েবিরেয়
আসেছ?” ৫ িবলদদ উত্তর িদল, জেলর ও তার বসবাসকারীেদর
িনেচ মৃতু্য কঁােপ। ৬ পাতাল ঈশ্বেরর সামেন নগ্ন; ধ্বংস িনেজই
ঢাকা নয় তঁার িবরুেদ্ধ। ৭ িতিন খািল স্থােনর উপের উত্তরভাগেক
বািড়েয়েছন এবং পৃিথবীেক শূেন্যর উপের ঝুিলেয়েছন। ৮ িতিন
ঘন েমেঘ জলেক েবঁেধেছন, িকন্তু েমঘরািশ তার ভাের েভেঙ্গ
পেড় না। ৯ িতিন চঁােদর মুখ েঢেক েদন এবং তার ওপের তঁার
েমঘ আচ্ছাদন কেরন। ১০ িতিন জেলর ওপেরর স্তের চক্রাকাের
সীমােরখা েখাদাই কেরেছন, েযমন আেলা এবং অন্ধকােরর
মাঝখােন। ১১ স্বেগর্র স্তম্ভ কঁােপ ওেঠ এবং তঁার ধমেক চমিকেয়
ওেঠ। ১২ িতিন সমুদ্রেক তঁার শিক্তেত শান্ত করেতন; তঁার বুিদ্ধেত
িতিন রাহাবেক ধ্বংস কেরন। ১৩ তঁার িনঃশ্বােস, িতিন আকাশ
পিরষ্কার কেরন; আকাশ গুিলর িবপযর্য় দরূ কেরন; তঁার হাত
পািলেয় যাওয়া সাপেক িবদ্ধ কেরিছল। ১৪ েদখ, এগুিল িকন্তু
তঁার আঙ্গেুলর পথ; তঁার কত েছাট িফসিফসািন আমরা শুনেত
পাই! তঁার শিক্তর গজ্জর্ ন েক বুঝেত পাের?

ইেয়াব আবার কথা বলা শুরু করল এবং বলল,
২ জীবন্ত ঈশ্বেরর িদিব্য, েয আমার ন্যায়িবচার িনেয়

েগেছ, সবর্শিক্তমান, িযিন আমার প্রাণ অিস্থর বা িতক্ত কেরেছন,
৩ যতিদন আমার জীবন আমােত থােক এবং ঈশ্বর েথেক
প্রাণবায়ু আমার নােক থােক, ৪ িনশ্চই আমার েঠঁাট
অধািমর্কতার কথা বলেব না; না আমার িজভ প্রতারণার কথা
বলেব। ৫ এটা আমার েথেক দেূর থাকুক েয আমার স্বীকার কির
েয েতামরা িঠক; আমার মৃতু্য পযর্ন্ত, আিম আমার সততা
অস্বীকার করব না। ৬ আিম আমার ধািমর্কতা ধের থাকব এবং
এটা ছাড়ব না; আমার িচন্তা যতিদন আিম জীিবত থািক

ইেয়ােবর িববরণ। ২৩:১৭ ৩৭৮ ইেয়ােবর িববরণ। ২৭:৬



২৮

২৯

আমােক িনন্দা করেব না। ৭ আমার শত্রুরা পাপীেদর মত েহাক;
যারা আমার িবরুেদ্ধ ওেঠ, তারা অধািমর্কেদর মত েহাক।
৮ কারণ অধািমর্কেদর জন্য িক আশা আেছ যখন ঈশ্বর তার
জীবন ধ্বংস কেরন, যখন ঈশ্বর তার প্রাণ িনেয় েনন? ৯ ঈশ্বর
িক তার কান্না শুনেবন, যখন তার ওপর িবপদ আসেব? ১০ েস
িক সবর্সিক্তমােন আনন্দ করেব এবং সব সময় ঈশ্বরেক
ডাকেব? ১১ আিম ঈশ্বেরর হােতর িবষেয় েতামােদর িশক্ষা েদব;
আিম সবর্শিক্তমােনর িচন্তা েগাপন করব না। ১২ েদখ, েতামরা
সবাই িনেজরা এটা েদেখছ; তাহেল েকন েতামরা এই সব বােজ
কথা বলছ? ১৩ এটাই পাপী মানুষেদর ভাগ্য ঈশ্বর েথেক পাওয়া,
অত্যাচারীেদর অিধকার যা েস সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক পায়:
১৪ যিদ তার সন্তােনরা বৃিদ্ধ পায়, তেব তা তেলায়ােরর জন্য; তার
সন্তানসন্তিত কখনও যেথষ্ট পিরমােণ খাবার পােব না। ১৫ যারা
বঁাচেব তারা মহামারীেত কবরস্থ হেব এবং তােদর িবধবারা
তােদর জন্য েকান েশাক করেব না। ১৬ যিদও পাপী মানুষ
ধূেলার মত রুেপা িঢিব কের এবং কাদার মত কাপড় িঢিব কের,
১৭ েস িঢিব করেলও, িকন্তু ধািমর্ক তা পের এবং িনেদর্ াষরা
িনেজেদর মেধ্য েসই রূপা ভাগ কের েনেব। ১৮ েস মাকড়সার মত
িনেজর বািড় ৈতরী কের, পাহাড়াদােরর কঁুেড় ঘেরর মত। ১৯ েস
ধনী হেয় িবছানায় েশায়, িকন্তু েস সংগৃহীত হেব না; েস তার
েচাখ েখােল এবং সবিকছু চেলেগেছ। ২০ জেলর মত আতঙ্ক
তােক ধের; রােত একিট ঝড় তােক উিড়েয় িনেয় যায়। ২১ পূবর্ীয়
বায়ু তােক উিড়েয় িনেয় যায় এবং েস চেল যায়; এটা তােক তার
স্থান েথেক দরূ কের। ২২ ঈশ্বর তার িদেক বান ছুড়েব এবং
থামেব না; েস তঁার হাত েথেক পািলেয় যাওয়ার েচষ্টা কেরেব।
২৩ েলােকরা অবজ্ঞায় তার কােছ হাততািল েদয়; তােক িশশ
িদেয় তার জায়গা েথেক তািড়েয় েদয়।

িনিশ্চত েসখােন রূপার খিন আেছ, েযখােন তারা
েসানাও পিরষ্কার কের। ২ েলাহা মািট েথেক বার করা

হয়, তামা পাথর েথেক গিলেয় বার করা হয়। ৩ একজন মানুষ
অন্ধকার েশষ কেরন এবং েসই পাথর দেুবর্াধ্য এবং ঘন অন্ধকার
জায়গা েথেক তার সমস্ত শিক্ত িদেয় খুঁেজ বার কের। ৪ েলােকরা
েযখােন বাস কের তার েথেক দেূর েস একিট খাদ েখঁােড়, েসই
জায়গা যা মানুষ ভুেল েগেছ, েস েলােকেদর েথেক দেূর ঝুলত
এবং দলুেতা এবং েস এখােন ওখােন ঘুরত। ৫ েযমন পৃিথবী
েথেক শস্য উত্পাদন হয়, তার েগাড়া আগুেন পুিড়েয় েদওয়া
হয়। ৬ তার পাথর েযখােন নীলকান্ত মিণ পাওয়া যায় এবং এটার
ধূেলায় েসানা থােক। ৭ না েকান িশকারী পািখ এটার পথ জােন,
না বাজপািখর েচাখ এটা েদেখেছ। ৮ গিবর্ত পশুরাও েসইরকম
পথ িদেয় হঁােট িন, না ভয়ঙ্কর িসংহ েসখান িদেয় েগেছ। ৯ মানুষ
শক্ত পাথেরর ওপর তার হাত রােখ; েস পাহাড়েদর সমূেল
উিল্টেয় েফেল। ১০ েস পাথেরর মেধ্য িদেয় নালা কােট; তার
েচাখ েসখানকার সমস্ত মূল্যবান িজিনস েদেখ। ১১ েস ঝনর্ােদর
বঁােধ যােত তারা চেল না যায়; যা িকছু েসখােন লুকান েস তা
আেলায় িনেয় আেস। ১২ প্রজ্ঞা েকাথায় পাওয়া যােব? বুিদ্ধর
স্থানই বা েকাথায়? ১৩ মানুষ এর মূল্য জােন না; না এটা
জীিবতেদর েদেশ পাওয়া যায়। ১৪ গভীর জলরািশ বেল, ‘এটা
আমার মেধ্য েনই;’ সমুদ্র বেল, ‘এটা আমার কােছ েনই।’

১৫ এটা েসানা িদেয় পাওয়া যায় না; না রূপা এটার দাম িনধর্ারণ
করেত পাের। ১৬ ওফীেরর েসানাও এটার সমান নয়, অেনক
দামী মিন বা নীলকান্ত মিণও এটার সমান নয়। ১৭ েসানা এবং
কঁাচ এটার দােমর সমান নয়; না এটা খঁািট েসানার গয়নার সেঙ্গ
পিরবতর্ ন করা যায়। ১৮ তার কােছ প্রবাল এবং কঁােচর কথা
উেল্লখ করা যায় না; সিত্য, প্রজ্ঞার দাম চুিনর েথেকও েবিশ।
১৯ কূশ েদেশর েপাখরাজ এটার সমান নয়; না এটা খঁািট েসানার
সমান। ২০ অতএব, েকাথা েথেক, প্রজ্ঞা আসেব? বুিদ্ধর স্থানই বা
েকাথায়? ২১ প্রজ্ঞা সমস্ত সজীব প্রাণীর েচাখ েথেক গুপ্ত এবং
এটা আকােশর পািখেদর েথেকও েগাপন। ২২ ধ্বংস এবং মৃতু্য
বেল, ‘আমরা িনেজর কােন এটার িবষেয় একটা গুজব
শুেনিছ।’ ২৩ ঈশ্বর এটার পথ েবােঝন; িতিন এটার জায়গা
জােনন। ২৪ কারণ িতিন পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েদেখন এবং
আকােশর িনেচর সব িকছু েদেখন। ২৫ অতীেত, িতিন বাতােসর
শিক্ত িনরূপন করেলন এবং জেলর পিরমাণ মাপেলন। ২৬ িতিন
বৃিষ্টর জন্য আেদশ করেলন এবং বজর্-িবদ্ুযেতর জন্য পথ ৈতরী
করেলন। ২৭ তখন িতিন প্রজ্ঞােক েদখেলন এবং এটার েঘাষণা
করেলন; সিত্য, িতিন এটা প্রিতষ্ঠা করেলন এবং িতিন এটার
পরীক্ষা কিরেলন। ২৮ িতিন েলােকেদর বলেলন, ‘েদখ, প্রভুর
ভয়– েসটা প্রজ্ঞা; মন্দ েথেক দেূর সের যাওয়াই হল বুিদ্ধ’।”

ইেয়াব আবার কথা বলা শুরু করেলন এবং বলেলন,
২ আহা, েযমন আিম গত মাসগুেলােত িছলাম েসই

িদনগুেলার মত যখন ঈশ্বর আমার নজর রাখেতন, ৩ যখন তঁার
প্রদীপ আমার মাথা আেলা করত এবং যখন আিম তঁার আেলায়
অন্ধকােরর মেধ্য িদেয় হঁাটতাম। ৪ আহা, আিম েযমন আমার
পূণর্ অবস্থার িদেন িছলাম, যখন ঈশ্বেরর বনু্ধত্ব আমার তঁাবুেত
িছল। ৫ যখন সবর্শিক্তমান তখনও আমার সেঙ্গ িছেলন এবং
আমার সন্তােনরা আমার চািরিদেক িছল। ৬ যখন আমার পােয়র
িচহ্ন দধু িদেয় েধায়া হত এবং পাথর আমার জন্য েতেলর ঝরনা
বইেয় িদত! ৭ যখন আিম শহেরর দরজায় েগলাম, যখন আিম
শহেরর চেক আমার জায়গায় বসলাম, ৮ যুবেকরা আমায়
েদখল এবং তারা সম্মােন আমার েথেক দরূত্ব বজায় রাখত এবং
বৃেদ্ধরা আমার জন্য উেঠ দঁাড়াত। ৯ যখন আিম আসতাম
অিধকারীরা কথা বলা েথেক িবরত থাকত; তারা তােদর হাত
মুেখর ওপর রাখত। ১০ অিভজাত েলােকেদর আওয়াজ নীরব
থাকত এবং তােদর িজভ তােদর মুেখর তালুেত েলেগ থাকত।
১১ যখন তারা কােন শুনত আমার প্রশংসা করত, আর যখন
েচােখ েদখত তখন পছন্দ করত। ১২ কারণ আিম দিরদ্র
েলাকেদর উদ্ধার করতাম যারা কেষ্ট িচত্কার করত এবং যার
েকউ েনই েসই িপতৃহীনেকও সাহায্য করতাম। ১৩ েয ধ্বংস হেত
চেলেছ তার আশর্ীবাদ আমার কােছ আসত; আিম িবধবােদর
হৃদেয় আনন্দ গান করাতাম। ১৪ আিম ধািমর্কতা পরতাম এবং
এটা আমায় ঢাকত; আমার ন্যায়িবচার কাপেড়র মত িছল এবং
একটা পাগিড়র মত িছল। ১৫ আিম অেন্ধর েচাখ িছলাম; আিম
েখঁাড়ার পা িছলাম। ১৬ আিম দিরদ্রেদর িপতা িছলাম; আিম
এমনিক তােদর অিভেযাগও পরীক্ষা কের েদখতাম যােক আিম
িচিন না। ১৭ আিম অধািমর্কেদর েচায়াল ভাঙ্গতাম; আিম তার
দঁােতর মেধ্য েথেক ক্ষিতগ্রস্তেক বার কের িনেয় আসতাম।

ইেয়ােবর িববরণ। ২৭:৭ ৩৭৯ ইেয়ােবর িববরণ। ২৯:১৭
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১৮ তখন আিম বলতাম, ‘আিম আমার বাসায় মরব; আিম
আমার িদন বািলর মত বৃিদ্ধ করব। ১৯ আমার মূল জেলর িদেক
ছিড়েয়েছ এবং সারা রাত আমার শাখায় িশিশর থােক।
২০ আমার েগৗরব সবসময় আমােত তাজা থােক এবং আমার
ধনুেকর শিক্ত সবসময় নতুন থােক আমার হােত।’ ২১ েলােকরা
আমার কথা শুনত; তারা আমার জন্য অেপক্ষা করত; তারা
িনরব থাকত আমার পরামশর্ েশানার জন্য। ২২ আমার কথা
বলার পের, তারা আর কথা বলত না; আমার কথা তােদর ওপর
জেলর েফঁাটার মত পড়ত। ২৩ তারা েযমন বৃিষ্টর জন্য, েতমিন
আমার জন্যও সবসময় অেপক্ষা করত; েশেষর বষর্ার মত তারা
আমার কথা পান করত। ২৪ আিম তােদর ওপর হঁাসতাম যখন
তারা এটা আশা করত না; তারা আমার মুেখর আেলা প্রত্যাখান
করত না। ২৫ আিম তােদর পথ িঠক করতাম এবং তােদর
প্রধােনর মত বসতাম; আিম রাজার মত বঁাচতাম তার ৈসন্যদেল,
িঠক একজন ব্যিক্তর মত েয েশাক সভায় েশাকাতর্ েদর সান্ত্বনা
েদয়।

এখন যারা আমার েথেক েছাট, তােদর কােছ আমার
জন্য উপহাস ছাড়া িকছুই েনই– আিম তােদর

িপতােদর আমার পালরক্ষা করা কুকুরেদর সেঙ্গ কাজ করার
অনুমিত িদতাম না। ২ সিত্য, তােদর িপতােদর হােতর শিক্ত,
কীভােব আমায় সাহায্য করেত পাের– েলােকেদর শিক্ত তােদর
প্রাপ্ত বেয়েস ধ্বংস হেয় েগেছ? ৩ তারা দািরদ্রতায় এবং িখেদয়
েরাগা হেয় েগেছ; তারা প্রান্তেরর অন্ধকাের এবং িনজর্নতায়
শুকেনা মািট িচেবাত। ৪ তারা লতা জাতীয় শাক এবং েঝােপর
পাতা তুলত; গুল্ম জাতীয় গােছর িশকড় তােদর খাবার িছল।
৫ তারা েলােকেদর মেধ্য েথেক িবতািড়ত হেয়িছল, যারা তােদর
িপছেন িচত্কার করত েযমন একজন েচােরর িপছেন িচত্কার
কের। ৬ তাই তােদর নদীর তীের বাস করেত হত, মািটর গেতর্
এবং পাথেরর গুহায় বাস করেত হত। ৭ েঝােপর মেধ্য তারা
গাধার মত আওয়াজ করত; েঝােপর িনেচ তারা একসেঙ্গ জেড়া
হত। ৮ সিত্য, তারা মূখর্েদর বংশধর, েবকার েলােকেদর বংশধর;
তারা চাবুেকর আঘােত েদশ েথেক িবতািড়ত হেয়িছল। ৯ িকন্তু
এখন, আিম তােদর েছেলেদর জন্য উপহােসর গােনর িবষয়
হেয়িছ; সিত্য, আিম এখন তােদর কােছ একটা মজার িবষয়।
১০ তারা আমায় ঘৃণা কের এবং আমার েথেক দেূর দঁাড়ায়;
তােদর আমার মুেখ থুতু িদেত আটকায় না। ১১ কারণ ঈশ্বর
আমার ধনুেকর দিড় খুেল িদেতন এবং আমায় কষ্ট িদেতন এবং
তাই এই েলােকরা আমার সামেন তােদর সমস্ত আত্মসংযম
হারাত। ১২ আমার দিক্ষেণ িবশৃঙ্খল জনতা ওেঠ; তারা আমায়
তািড়েয় েদয় এবং আমার িবরুেদ্ধ তােদর ধ্বংেসর পথ উঁচু কের
েতােল। ১৩ তারা আমার পথ ধ্বংস কের; তারা আমার জন্য
দেুযর্াগ িনেয় আেস, েসই েলােকেদর এমন েকউ েনই েয তােদর
ধের রাখেত পাের। ১৪ তারা শহেরর েদওয়ােলর বড় ফাটল িদেয়
ৈসন্যদেলর মত আমার িবরুেদ্ধ আেস; িবনােশর মেধ্য তারা
আমার ওপর গিড়েয় পেড়। ১৫ আতঙ্ক আমার ওপের আেস;
আমার সম্মান বাতােসর মত উেড় েগেছ; আমার সমৃিদ্ধ েমেঘর
মত দরূ হেয়েছ। ১৬ এখন আমার প্রাণ আমার মেধ্য ঢালা হেচ্ছ;
অেনক দঃুেখর িদন আমােক আকঁেড় ধের েরেখেছ। ১৭ রােত

আমার হাড় যন্ত্রণায় িক্লষ্ট হয়; েসই ব্যথা যা আমায় কখন িবশ্রাম
েনয় না। ১৮ ঈশ্বেরর মহা শিক্ত আমার পিরচ্ছদ িছিনেয় েনন;
জামার গলার মত এটা আমায় চািরিদক িদেয় জড়ায়। ১৯ িতিন
আমায় কাদায় ছঁুেড় েফেলন; আিম ধূেলা ও ছাইেয় মত হেয়
পিড়। ২০ েহ ঈশ্বর, আিম েতামার কােছ কঁািদ, িকন্তু তুিম আমায়
উত্তর দাও না; আিম দঁাড়ােয় থািক এবং তুিম নামমাত্র আমােক
েদখ। ২১ তুিম পিরবিতর্ ত হেয়ছ এবং আমার প্রিত িনষু্ঠর হেয়ছ;
েতামার হােতর শিক্তেত তুিম আমায় অত্যাচার কেরছ। ২২ তুিম
বাতােস আমােক তুেলছ এবং আমায় উিড়েয় িনেয় েগছ; তুিম
আমায় ঝেড় িবলীন কেরছ। ২৩ কারণ আিম জািন েয তুিম
আমায় মৃতু্যর সম্মুেখ িনেয় যাচ্ছ, েসই পূব্বর্ িনধর্ািরত ঘের যা
সমস্ত জীিবত বস্তুর জন্য িনরূিপত আেছ। ২৪ যাইেহাক, যখন েস
পেড় তখন িক েস তার হাত বাড়ায় না সাহােয্যর জন্য অথবা
িবপেদ িক েস িচত্কার কের না? ২৫ আিম িক তার জন্য কঁািদ িন
েয িবপেদর মেধ্য িছল? আমার হৃদয় িক দিরেদ্রর জন্য দঃুখ
কের িন? ২৬ যখন আিম ভাল খুঁজতাম, তখন মন্দ আসত; যখন
আিম আেলার জন্য অেপক্ষা কির, পিরবেতর্  অন্ধকার আেস।
২৭ যখন আমার হৃদয় অিস্থর এবং তার িবশ্রাম েনই; কেষ্টর িদন
আমার ওপের আেস। ২৮ আিম িবনা েরৗেদ্র ধীের ধীের কােলা
হেয় যািচ্ছ, আিম সমােজ দঁাড়াই এবং সাহােয্যর জন্য িচত্কার
কির। ২৯ আিম িশয়ােলর ভাই, উঠ পািখেদর সঙ্গী হেয় েগিছ।
৩০ আমার চামড়া কােলা এবং তা খেস পড়েছ; আমার হাড়গুেলা
তােপ পুেড় েগেছ। ৩১ এইজন্য, আমার বীণার শব্দ েযন
হাহাকােরর সুর, আমার সানাইেয়র সুর েযন িবলােপর গান।

আিম আমার েচােখর সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছ; তেব আিম
কীভােব কুমারী েমেয়র িদেক কামনার েচােখ

তাকাব? ২ কারণ উধর্বাসী ঈশ্বেরর েথেক িক ভাগ্য পাওয়া যায়,
উেধর্র সবর্শিক্তমােনর েথেক িক উত্তরািধকার পাওয়া যায়?
৩ আিম প্রায়ই িচন্তা করতাম েয অধািমর্কেদর জন্য িবপদ এবং
দষু্টতার কমর্ীেদর জন্য ধ্বংস। ৪ ঈশ্বর িক আমার পথ জােনন না
এবং আমার সমস্ত পােয়র িচহ্ন েগােনন না? ৫ আিম যিদ িমথ্যার
পেথ চেল থািক, আমার পা যিদ প্রতারণার জন্য েদৗেড় থােক,
৬ এমনিক আমায় তুলাযেন্ত্র পিরমাপ করা েহাক যােত ঈশ্বর
আমার সততা জানেত পােরন, ৭ যিদ আমার পা সিঠক পথ
েথেক ঘুের থােক, যিদ আমার হৃদয় আমার েচােখর িপছেন েহঁেট
থােক, যিদ েকান অপিবত্রতার ছাপ আমার হােত েলেগ থােক,
৮ তেব আিম েরাপণ কির এবং অন্য েকউ ফল েভাগ করুক;
সিত্য, আমার জিম েথেক ফসল সমূেল উপেড় েনওয়া েহাক।
৯ যিদ আমার মন অন্য মিহলার প্রিত আকৃষ্ট হেয় েথেক, যিদ
আিম আমার প্রিতেবশীর দরজার কােছ তার স্ত্রীর জন্য লুিকেয়
থািক, ১০ তাহেল আমার স্ত্রী অন্য েলােকর জন্য শস্য েপষণ
করুক এবং অন্য েলাক তােক েভাগ করুক। ১১ কারণ তা হেব
এক সাংঘািতক অপরাধ; সিত্য, এটা একটা শািস্তেযাগ্য
অপরাধ। ১২ কারণ েসটা একটা আগুন যা পাতােলর সবিকছু
গ্রাস কের এবং তা আমার সমস্ত ফসল পুিড়েয় িদত। ১৩ আিম
যিদ আমার দাস ও দাসীর ন্যায়িবচােরর আেবদন অগ্রাহ্য কির,
যখন তারা আমার কােছ অিভেযাগ কের, ১৪ তখন আিম িক
করব যখন ঈশ্বর আমায় েদাষী করেত উঠেবন? যখন িতিন

ইেয়ােবর িববরণ। ২৯:১৮ ৩৮০ ইেয়ােবর িববরণ। ৩১:১৪
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আমার িবচার করেত আসেবন, আিম তঁােক কী উত্তর েদব?
১৫ িযিন আমায় মােয়র গেভর্  বািনেয় িছেলন, িতিনই িক তােদরও
বানান িন? একই জন িক আমােদর সবাইেক গেভর্  গঠন কেরন
িন? ১৬ আিম যিদ গিরবেদর তােদর বাসনা েথেক বিঞ্চত কের
থািক, অথবা আিম যিদ িবধবার েচাখ অন্ধ হওয়ার কারণ হেয়
থািক, ১৭ অথবা আিম যিদ আমার খাবার একা েখেয় থািক
এবং যিদ িপতৃহীনেদর তা েখেত না িদেয় থািক, ১৮ বরং, আমার
যুবক অবস্থা েথেক, অনাথ েযমন তার িপতার কােছ েতমিন
আমার সেঙ্গ বড় হেয়েছ এবং আিম তার মােক পথ েদিখেয়িছ,
আিম সারা জীবন িবধবােক সাহায্য কের এেসিছ, ১৯ আিম যিদ
েদিখ েকউ কাপেড়র অভােব কষ্ট পােচ্ছ, অথবা আিম যিদ েদিখ
েয দিরেদ্রর েকান কাপড় েনই; ২০ যিদ তার হৃদয় আমায়
আশর্ীবাদ না কের থােক যিদ েস কখনও আমার েমেষর েলােম
তার শরীর গরম না কের থােক, ২১ শহেরর দরজায় আমার
সমথর্ন েদেখ, যিদ আিম িপতৃহীনেদর িবরুেদ্ধ আমার হাত তুেল
থািক, ২২ তেব আমার কঁােধর হাড় খেস পড়ুক এবং আমার হাত
সংেযাগস্থল েথেক েভেঙ্গ পড়ুক। ২৩ কারণ ঈশ্বর েথেক িবপদ
আমার জন্য আতেঙ্কর কারণ হত; তঁার মিহমার জন্য, আিম
েসরকম িকছু করেত পারলাম না। ২৪ আিম যিদ েসানায় আমার
ভরসা রািখ এবং আিম যিদ িবশুদ্ধ েসানােক বিল, ‘তুিম আমার
আত্মিবশ্বাস,’ ২৫ যিদ আিম আমার অেনক সম্পিত্তর জন্য
অথবা আমার হােতর সমৃ্বিদ্ধর জন্য আনন্দ কের থািক; ২৬ আিম
যিদ সূযর্েক েতজময় অবস্থায় েদেখ থািক, অথবা চঁাদেক যিদ
তার উজ্জ্বলতায় ভ্রমণ করেত েদিখ ২৭ তােদর ধ্যােন যিদ আমার
হৃদয় েগাপেন আকৃষ্ট হয় থােক বা আমার মুখ আমার হাতেক
চুম্বন কের থােক, ২৮ এটাও একটা িবচারকেদর দ্বারা শািস্তেযাগ্য
অপরাধ হেব, কারণ আিম তাহেল স্বেগর্র ঈশ্বরেক অস্বীকার
করতাম, িযিন উেধর্ আেছন। ২৯ েয আমায় ঘৃণা করত আিম যিদ
তার িবপেদ আনন্দ কের থািক অথবা তার িবপযর্েয় যিদ খুিশ
হেয় থািক, ৩০ সিত্য, আিম আমার মুখেক পাপ করেত িদইিন
অিভশােপ তার মৃতু্য কামনা কির িন, ৩১ আমার তঁাবুর েলােকরা
িক বলত না, ‘এমন িক েকউ আেছ েয ইেয়ােবর খাবাের তৃপ্ত
হয়িন? ৩২ িবেদশীেদর কখনও শহেরর চেক থাকেত হয়িন; বরং,
আিম সবসময় পিথকেদর জন্য দরজা খুেল িদেয়িছ ৩৩ যিদ,
মানুেষর মত, আিম আমার পাপ লুিকেয় রািখ, আমার হৃদেয়
আমার অপরাধ েলাকােনার মাধ্যেম ৩৪ কারণ আিম েলােকর
িভড়েক ভয় েপেয়িছ, কারণ পিরবােরর ঘৃণা আমায় আতিঙ্কত
কেরেছ, যােত আিম চুপ কের থািক এবং আমার ঘেরর বাইের
না যাই? ৩৫ আহা, যিদ আিম কাউেক েপতাম আমার কথা
েশানাবার জন্য! েদখ, এই আমার স্বাক্ষর; সবর্শিক্তমান আমায়
উত্তর িদন! আমার িবেরাধীেদর েলখা আমার িবষেয় যিদ েকান
দশ পত্র থােক! ৩৬ অবশ্যই আিম তা সবর্সম্মুেখ আমার কঁােধ
বেয় েবড়াব; আিম এটা মুকুেটর মত তার ওপর রাখব। ৩৭ আিম
তঁার কােছ আমার পােয়র িচেহ্নর িহসাব েঘাষণা করব; আিম
একজন আত্মিবশ্বাসী রাজপুেত্রর মত তঁার কােছ যাব। ৩৮ যিদ
আমার ভূিম কখনও আমার িবরুেদ্ধ েকঁেদ ওেঠ এবং এটার
হালেরখা যিদ একসেঙ্গ েকঁেদ ওেঠ, ৩৯ আিম যিদ তার ফসল
িবনা পয়সায় েখেয় থািক অথবা তার মািলেকর মৃতু্যর কারণ

হেয় থািক, ৪০ তেব গেমর জায়গায় কঁাটা বৃিদ্ধ পাক এবং যেবর
পিরবেতর্  আগাছা বৃিদ্ধ পাক। ইেয়ােবর কথার সমাপ্ত।

ইলীহূর প্রথম বকৃ্ততা।

তাই এই িতনজন েলাক ইেয়াবেক উত্তর েদওয়া বন্ধ
করল, কারণ িতিন তঁার িনেজর েচােখ ধািমর্ক

িছেলন। ২ তখন রাম বংশভূত বূষীয় বারেখেলর েছেল ইলীহূর
রাগ জ্বেল উঠল; ইেয়ােবর িবরুেদ্ধ তার রাগ জ্বেল উেঠ িছল
কারণ িতিন িনেজেক ঈশ্বেরর েথেকও ন্যায়ী েদখািচ্ছেলন।
৩ ইলীহূর রাগ তার িতন বনু্ধর িবরুেদ্ধও জ্বেল উেঠ িছল কারণ
তারা ইেয়াবেক েদওয়ার মত েকান উত্তর খুঁেজ পায় িন এবং
তবুও তারা ইেয়াবেক েদাষী কেরেছ। ৪ ইলীহূ ইেয়ােবর কােছ
কথা বলার জন্য অেপক্ষা করিছল, কারণ অন্য েলােকরা তার
েথেক বয়েস বড় িছল। ৫ যাইেহাক, যখন ইলীহূ েদখল েয এই
িতনজন েলােকর মুেখ েকান উত্তর েনই, তার রাগ জ্বেল উেঠ
িছল। ৬ তখন বূষীয় বারেখেলর েছেল ইলীহূ বক্তব্য রাখেলন
এবং বলেলন, আিম যুবক এবং আপনারা অেনক বৃদ্ধ। এই
কারেণই আিম চুপ কের িছলাম এবং আমার িনেজর মতামত
আপনােদর জানােত সাহস কিরিন। ৭ আিম বললাম, “বয়সই
কথা বলুক; অিধক বছরই প্রজ্ঞার িশক্ষা িদক।” ৮ িকন্তু মানুেষর
মেধ্য আত্মা আেছ; সবর্শিক্তমােনর িনঃশ্বাস তােক বুিদ্ধ েদয়।
৯ যারা জ্ঞানী তারাই শুধু মহান নয়, বৃদ্ধরাই শুধু ন্যায়িবচার
েবােঝন তা নয়। ১০ এইজন্য আিম আপনােদর বিল, “আমার
কথা শুনুন; আিমও আপনােদর আমার জ্ঞােনর কথা বলব।
১১ েদখুন, আিম আপনােদর কথার জন্য অেপক্ষা কেরিছ; আিম
আপনােদর তকর্ িবতকর্  শুেনিছ, যখন আপনারা ভাবিছেলন িক
বলেবন। ১২ সিত্য, আিম আপনােদর িদেক মেনােযাগ
িদেয়িছলাম, িকন্তু, েদখুন, আপনােদর মেধ্য েকউ এমন েনই েয
ইেয়াবেক সন্তুষ্ট করেত পাের অথবা েয তার কথার উত্তর িদেত
পাের।” ১৩ সাবধান এটা বলেবন না, ‘আমরা জ্ঞান েপেয়িছ!’
ঈশ্বর ইেয়াবেক হারােবন; সাধারণ মানুষ তা করেত পাের না।
১৪ কারণ ইেয়াব আমার িবরুেদ্ধ েকান কথা বেলিন, তাই আিমও
আপনােদর কথায় তােক উত্তর েদব না। ১৫ এই িতনজন হতবাক
হেয়িছল; তারা ইেয়াবেক আর উত্তর িদেত পাের িন; তােদর আর
একটা কথাও বলার িছল না। ১৬ আিমও িক অেপক্ষা করব
কারণ তারা কথা বলেছ না, কারণ তারা েসখােন চুপ কের
দঁািড়েয় আেছ এবং আর উত্তর করেছ না? ১৭ না, আিমও
আমার উত্তর েদব; আিমও তােদর আমার জ্ঞােনর কথা বলব।
১৮ কারণ আিম কথায় পূণর্; আমার িভতেরর আত্মা আমায় বাধ্য
করেছ। ১৯ েদখ, আমার হৃদয় অেনকটা েবাতেলর দ্রাক্ষারেসর
মত যার েকান ফুেটা েনই; অেনকটা নতুন দ্রাক্ষারেসর কলিসর
মত যা েফেট যাওয়ার অবস্থা। ২০ আিম কথা বলব যােত আিম
স্বিস্ত েপেত পাির; আিম আমার মুখ খুেল উত্তর েদব। ২১ আিম
েকান রকম পক্ষপািতত্ব েদখােবা না; না আিম েকান মানুষেক
সম্মানসূচক উপািধ েদব। ২২ কারণ আিম জািন না েসরকম
উপািধ কীভােব িদেত হয়; যিদ আিম তা কের থািক, তেব আমার
সৃিষ্টকতর্ া আমায় খুব তাড়াতািড় সিরেয় েদেবন।

ইেয়ােবর িববরণ। ৩১:১৫ ৩৮১ ইেয়ােবর িববরণ। ৩২:২২
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তাই এখন, ইেয়াব, আিম আপনােক অনুনয় কির,
আমার কথা শুনুন; আমার সমস্ত কথা শুনুন। ২ এখন

েদখুন, আিম আমার মুখ খুেলিছ; আমার িজভ আমার মুেখর
িভতের কথা বেলেছ। ৩ আমার কথা আমার হৃদেয়র
ন্যায়পরায়ণতার বাক্য বলেব; আমার েঠঁাট যা জােন, তারা
অকপেট তা বলেব। ৪ ঈশ্বেরর আত্মা আমায় বািনেয়েছন;
সবর্শিক্তমােনর িনঃশ্বাস আমায় জীবন িদেয়েছ। ৫ যিদ আপিন
পােরন, আমায় উত্তর িদন; আপনার কথা আমার সামেন
সািজেয় রাখুন এবং উেঠ দঁাড়ান। ৬ েদখুন, আিমও িঠক
আপনার মত ঈশ্বেরর েচােখ; আিমও মািট েথেকই ৈতরী।
৭ েদখুন, আমার আতঙ্ক আপনােক ভয় পাওয়ােব না; না আমার
চাপ আপনার কােছ খুব ভারী হেব। ৮ আপিন আমার কােনর
কােছ কথা বেলেছন; আিম আপনার কথার আওয়াজ শুেনিছ,
৯ ‘আিম শুিচ এবং পাপ িবহীন; আিম িনেদর্ াষ এবং আমার মেধ্য
েকান পাপ েনই। ১০ েদখুন, ঈশ্বর আমােক আক্রমণ করার
সুেযাগ েখঁােজন; িতিন আমায় তঁার শত্রু মেন কেরন। ১১ িতিন
আমার পােয় েবড়ী পরান; িতিন আমার সমস্ত পেথ দিৃষ্ট রােখন।’
১২ েদখুন, আিম আপনােক উত্তর েদব: এই বেল েয আপিন
সিঠক নন, কারণ ঈশ্বর মানুেষর েথেক মহান। ১৩ েকন আপিন
তঁার িবরুেদ্ধ িববাদ করেছন? িতিন তঁার েকান কােজর িহসাব
েনন না। ১৪ কারণ ঈশ্বর একবার বেলন- বরং, দবুার বেলন,
যিদও মানুষ তা লক্ষ্য কের না। ১৫ স্বেপ্ন, রািত্রর দশর্েন, যখন
গভীর ঘুেম মানুষ আচ্ছন্ন হয়, িবছানায় গভীর ভােব ঘুমায় -
১৬ তখন ঈশ্বর মানুেষর কান েখােলন এবং সতকর্ বাতর্ ায় তােদর
ভয় েদখান। ১৭ মানুষেক তার পাপময় উেদ্দশ্য েথেক েফরােত
এবং তার েথেক অহঙ্কার দেূর রােখন। ১৮ ঈশ্বর গতর্  েথেক
মানুেষর জীবন বঁাচান, মৃতু্য েথেক তার জীবন রক্ষা কেরন।
১৯ মানুষ তার িবছানায় ব্যাথায় শািস্ত পায়, তার হােড়র অিবরত
অসম্ভব যন্ত্রণায়, ২০ যােত তার জীবন খাবার ঘৃণা কের এবং
তার প্রাণ সুস্বাদ ুখাবার ঘৃণা কের। ২১ তা মাংস ক্ষেয় চেল যায়
যােত তা েদখা না যায়; তার হাড়, একসময় েদখা েযত না, িকন্তু
এখন েবিরেয় পেড়েছ। ২২ সিত্য, তার প্রাণ গেতর্ র কাছাকািছ,
তার জীবন তােদর হােত যারা তা ধ্বংস করেত চায়। ২৩ িকন্তু
যিদ েসখােন েকান স্বগর্দতূ থােক েয তার মধ্যস্থকারী হেত পাের,
একজন মধ্যস্থকারী, একজন হাজার জেনর মেধ্য েথেক, তােক
েদখােত েকানটা িঠক কাজ, ২৪ এবং যিদ েসই স্বগর্দতূ তার প্রিত
সদয় হন এবং ঈশ্বরেক বেলন, ‘এই েলাকিটেক গেতর্  েনেম
যাওয়া েথেক রক্ষা করুন; আিম প্রায়িশ্চত্ত েপেয়িছ,’ ২৫ তখন
তার মাংস বাচ্চােদর েথেকও সেতজ হেব; েস তার েযৗবন শিক্তর
িদেন িফের যােব। ২৬ েস ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেব এবং ঈশ্বর
তার প্রিত সদয় হেবন, যােত েস আনেন্দর সােথ ঈশ্বেরর মুখ
েদেখ। ঈশ্বর েসই েলাকেক তঁার ধািমর্কতা েদেবন। ২৭ তখন েসই
েলাক অন্য সমস্ত েলােকর সামেন গান করেব এবং বলেব,
‘আিম পাপ কেরিছ এবং যা িঠক িছল তা িবকৃত কেরিছ, িকন্তু
আমার পােপর জন্য েকান শািস্ত পাইিন। ২৮ ঈশ্বর গেতর্  েনেম
যাওয়া েথেক আমার প্রাণেক রক্ষা কেরেছন; আমার জীবন
আেলা েদখেব।’ ২৯ েদখ, ঈশ্বর এই সমস্ত একজন মানুেষর জন্য
কেরেছন, হঁ্যা দবুার, এমনিক িতনবার কেরেছন, ৩০ তার জীবন

নরক েথেক িফিরেয় আনেত, যােত েস জীবন্ত েলােকেদর
আেলায় আেলািকত হয়। ৩১ ইেয়াব, মেনােযাগ িদন এবং আমার
কথা শুনুন; আপিন চুপ কের থাকুন এবং আিম কথা বলব।
৩২ যিদ আপনার েকান কথা থােক, আমােক বলুন; কথা বলুন,
কারণ আিম প্রমাণ করেত চাই েয আপিন ন্যায়ী। ৩৩ যিদ না
থােক, তেব আমার কথা শুনুন; চুপ কের থাকুন এবং আিম
আপনােক প্রজ্ঞা িশক্ষা েদব।

ইলীহূর িদ্বতীয় বকৃ্ততা।

আবার ইলীহূ কথা বলেত থাকেলন: ২ “েহ জ্ঞানীরা,
আমার কথা শুনুন, আপনােদর যােদর জ্ঞান আেছ,

আমােক শুনুন, ৩ কারণ িজভ েযমন খাবােরর স্বাদ েনয় েতমিন
কান কথার পরীক্ষা কের। ৪ আসুন যা ন্যায্য তা আমরা েবেছ
িনই: আসুন যা আমােদর মেধ্য ভাল তার আিবষ্কার কির।
৫ কারণ ইেয়াব বলেলন, ‘আিম ধািমর্ক, িকন্তু ঈশ্বর আমার
অিধকার িনেয় িনেয়েছন। ৬ আমার অিধকার অগ্রাহ্য হয়, আিম
িমথ্যাবাদীর মত িবেবিচত হব। আমার আঘাত সাের না, যিদও
আিম পাপ িবহীন।’ ৭ ইেয়ােবর মত েলাক েক, েক জেলর মত
উপহাস পান কের, ৮ িতিন মন্দ কাজকারীেদর সেঙ্গ থােকন এবং
িতিন পাপীেদর সেঙ্গ হঁােটন? ৯ কারণ িতিন বেলেছন, ‘ঈশ্বর যা
চান েসই কাজ করার মেধ্য িদেয় মানুেষর েকান আনন্দ েনই।’
১০ তাই আমার কথা েশান, েতামরা বুিদ্ধমান েলােকরা: এটা
ঈশ্বেরর দেূর থাক েয িতিন মন্দ কাজ করেবন; সবর্শিক্তমােনর
েথেক এটা দেূর থাক েয িতিন পাপ করেবন। ১১ কারণ িতিন
মানুষেক তার কােজর ফল িদেয় থােকন; িতিন প্রেত্যক মানুষেক
তার িনেজর পথ অনুযায়ী পুরস্কার েদন। ১২ সিত্য, ঈশ্বর েকান
মন্দ কাজ কেরন িন, না সবর্শিক্তমান েকানিদন ন্যায়িবচার
িবকৃত কেরেছন। ১৩ পৃিথবীর কতৃর্ ত্বভার তােক েক িদেয়েছ?
সমস্ত পৃিথবীর দািয়ত্ব তােক েক িদেয়েছ? ১৪ যিদ িতিন তার
উেদ্দশ্য েকবল িনেজর ওপরই রােখন এবং যিদ িতিন িনেজর
আত্মা এবং প্রাণবায়ু সংগ্রহ কেরন, ১৫ তেব সমস্ত মানুষ
একসেঙ্গ ধ্বংস হেব; মানবজািত আবার ধূেলায় িফের যােব।
১৬ এখন যিদ আপনার েবাধশিক্ত থােক, এটা শুনুন; আমার
কথা শুনুন। ১৭ েয ন্যায়িবচার ঘৃণা কের েসিক শাসন করেত
পাের? আপিন িক ঈশ্বরেক েদাষী করেবন, িযিন ধািমর্ক এবং
পরাক্রমী?– ১৮ ঈশ্বর, িযিন একজন রাজােক বেলেছন, ‘তুিম
নীচ,’ অথবা একজন অিভজাত ব্যিক্তেক বেলেছন, ‘তুিম
পাপী?’ ১৯ ঈশ্বর, িযিন েনতােদর প্রিত কখনও পক্ষপিতত্ব েদখান
িন এবং গিরবেদর েথেক ধনীেদর েবিশ গুরুত্বপূণর্ মেন কেরন িন,
কারণ তারা সবাই তঁার হােতর ৈতরী। ২০ তারা হঠাৎ মারা যােব;
মাঝরােত েলােকরা েকঁেপ উঠেব এবং মারা যােব; পরাক্রমীরা
মারা যােব, িকন্তু মানুেষর হােতর দ্বারা নয়। ২১ কারণ মানুেষর
চলার পেথ ঈশ্বেরর েচাখ আেছ; িতিন তার সমস্ত পােয়র িচহ্ন
েদেখন। ২২ েসখােন েকান অন্ধকার েনই, েকান ঘন আঁধার েনই
েযখােন অপরাধীরা িনেজেদর েলাকােত পাের। ২৩ কারণ
একজন ব্যিক্তেক বার বার পরীক্ষা করার ঈশ্বেরর প্রেয়াজন
েনই; িবচাের তঁার সামেন যাওয়ার েকান প্রেয়াজন েনই। ২৪ িতিন
পরাক্রমীেদর টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গেছন তােদর পেথর জন্য

ইেয়ােবর িববরণ। ৩৩:২ ৩৮২ ইেয়ােবর িববরণ। ৩৪:২৪



৩৫

৩৬

যার আর েকান তদন্ত করার প্রেয়াজন েনই; িতিন অন্যেদর
তােদর জায়গায় েরেখেছন। ২৫ এইভােব িতিন তােদর কােজর
িবষেয় জােনন; রােত িতিন এই েলােকেদর েফেল েদন; তােত
তারা ধ্বংস হয়। ২৬ অন্যেদর েচােখর সামেন, তােদর পাপ
কােজর জন্য িতিন তােদর অপরাধীেদর মত েমের েফেলন
২৭ কারণ তারা তঁার পেথ অনুসরণ করা েছেড় িদেয়িছল এবং
তঁার পেথ চলেত অস্বীকার কেরিছল। ২৮ এইভােব, তারা
গিরবেদর কান্না তঁার কােছ আনল; িতিন পীিড়তেদর কান্না
শুনেলন। ২৯ যখন িতিন নীরব থােকন, েক তঁােক েদাষ িদেত
পাের? যিদ িতিন তঁার মুখ েলাকান, েয তঁােক েদখেত পােব?
িতিন একই ভােব েদশ এবং ব্যিক্তর শাসন কেরন, ৩০ যােত
একজন অধািমর্ক েলাক শাসন করেত না পাের, যােত েকান
েকউ েলােকেদর ফঁােদ েফলেত না পাের। ৩১ ধর েকউ যিদ
ঈশ্বরেক বেল, ‘আিম অবশ্যই েদাষী, িকন্তু আিম আর পাপ করব
না; ৩২ যা আিম েদখেত পাই না, তা আমায় েশখাও; আিম পাপ
কেরিছ, িকন্তু আিম আর করব না।’ ৩৩ আপিন িক মেন কেরন
েয ঈশ্বর ঐ ব্যিক্তর পােপর শািস্ত েদেবন, েযেহতু আপিন ঈশ্বেরর
কাজ অপছন্দ কেরন? আিম না, আপনােক অবশ্যই িনবর্াচন
করেত হেব। সুতরাং আপিন যা জােনন বলুন। ৩৪ বুিদ্ধমান
েলােকরা আমায় বলেবন– সিত্য, প্রেত্যক জ্ঞানী েলাক যারা
আমার কথা শুনেব তারা বলেব, ৩৫ ‘ইেয়াব জ্ঞানহীেনর মত কথা
বলেছ; তার কথা গুেলা জ্ঞানহীন।’ ৩৬ আহা, ইেয়াবেক যিদ েশষ
পযর্ন্ত পরীিক্ষত হয় ভাল কারণ তার কথ পাপী মানুষেদর মত।
৩৭ কারণ িতিন তার পােপর সেঙ্গ িবেদ্রাহ েযাগ কেরন; িতিন
উপহােস আমােদর মেধ্য হাততািল েদন; িতিন ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
অেনক কথা বেলন।”

ইলীহূর তৃতীয় বকৃ্ততা।

আবার ইলীহূ কথা বলেত লাগেলন, বলেলন,
২ “আপিন িক মেন কেরন আপিন িনেদর্ াষ? অপিন

িক মেন কেরন, ‘আিম ঈশ্বেরর েথেকও েবিশ ধািমর্ক?’ ৩ কারণ
আপিন বেলন, ‘এটা আমার জন্য িক উপকার েয আিম ধািমর্ক?
যিদ আমার পাপ ধািমর্কতার েথেক েবিশ থােক, তেব এেত
আমার এখন িক লাভ?’ ৪ আিম আপনােক উত্তর েদব,
দজুনেকই, আপনােক এবং আপনার বনু্ধেদর উত্তর েদব।
৫ আকােশর িদেক েদখুন এবং এটা েদখুন; আকাশ েদখুন, যা
আপনার েথেক উঁচু। ৬ যিদ আপনার পাপ থােক, তেব আপিন
ঈশ্বেরর িক ক্ষিত করেবন? যিদ আপনার পাপ অেনক েবিশ হয়,
আপিন তঁার িক করেবন? ৭ যিদ আপিন ধািমর্ক হন, আপিন
তােক িক েদেবন? িতিন আপনার হাত েথেক িক গ্রহণ করেবন?
৮ আপনার পাপ একজন মানুষেক আঘাত করেত পাের, েযমন
আপিন একজন মানুষ এবং আপনার ধািমর্কতা হয়ত অন্য
একজন মানুেষর সন্তােনর লাভ হেত পাের। ৯ অেনক
অত্যাচােরর জন্য, েলােকরা কঁােদ; শিক্তশালী মানুষেদর হাত
েথেক উদ্ধােরর জন্য তারা সাহায্য চায়। ১০ িকন্তু েকউ বেল না,
‘আমার সৃিষ্ট কতর্ া ঈশ্বর েকাথায়, িযিন রােত গান েদন, ১১ িযিন
পৃিথবীর পশুেদর েথেকও আমােদর েবিশ িশক্ষা েদন এবং িযিন
আকােশর পািখেদর েথেকও আমােদর েবিশ জ্ঞানবান কেরন?’

১২ েসখােন তারা কঁােদ ওেঠ, িকন্তু ঈশ্বর েকান উত্তর েদন না,
মন্দ মানুেষর গেবর্র জন্য উত্তর েদন না। ১৩ িনিশ্চতভােব ঈশ্বর
মূখর্তার কান্না েশােনন না; সবর্শিক্তমান এটায় মেনােযাগ েদেবন
না। ১৪ যিদ আপিন বেলন েয আপিন তঁােক েদেখন িন তেব কত
কম উত্তর িতিন আপনােক েদেবন, েয আপনার িবচার তঁার
সামেন এবং আপিন তঁার জন্য অেপক্ষা করেছন! ১৫ িতিন
কখনও কাউেক রােগর বেশ শািস্ত েদনিন এবং িতিন েলােকেদর
গেবর্র িবষেয় খুব েবিশ িচিন্তত নন। ১৬ তাই ইেয়াব শুধু মূখর্তায়
কথা বলার জন্য মুখ খুেলেছন; িতিন জ্ঞান িবহীন অেনক কথা
বেলন।”

ইলীহূর চতুথর্ বকৃ্ততা।

ইলীহূ কথা বলেত থাকেলন এবং বলেলন,
২ আমােক একটু েবিশ সময় কথা বলার অনুমিত

িদন এবং আিম আপনােক িকছু েদখাব কারণ ঈশ্বেরর পেক্ষ
আমার আরও িকছু বলার আেছ। ৩ আিম আমার জ্ঞান দরূ
েথেক সংগ্রহ করব; আিম আমার সৃিষ্টকতর্ ার েয ধািমর্কতা তা
স্বীকার করব। ৪ কারণ সিত্য, আমার কথা িমথ্যা নয়; একজন
েয জ্ঞােন িসদ্ধ আপনার সেঙ্গ আেছন। ৫ েদখুন, ঈশ্বর পরাক্রমী
এবং কাউেক তুচ্ছ কেরন না; িতিন বুিদ্ধ শিক্তেত পরাক্রমী।
৬ িতিন পাপীেদর জীবন রক্ষা কেরন না, িকন্তু পিরবেতর্  যারা কষ্ট
পােছ তােদর জন্য ন্যায়িবচার কেরন। ৭ িতিন ধািমর্কেদর েথেক
তঁার েচাখ সরান না, িকন্তু পিরবেতর্  ধািমর্কেক রাজার মত
িচরকােলর জন্য িসংহাসেন বসান এবং তােদর উন্নিত হয়।
৮ যাইেহাক, যিদ তারা িশকেল বদ্ধ হয়, যিদ তারা কেষ্টর দিড়েত
ধরা পের, ৯ তেব িতিন তােদর কােছ প্রকাশ করেবন তারা িক
করেছ- তােদর পাপ এবং তারা কীভােব অহংকােরর সােথ
আচরণ কেরেছ। ১০ িতিন আবার তােদর কান খুেল েদন তঁার
িনেদর্ েশর জন্য এবং িতিন তােদর পাপ েথেক িফরেত আেদশ
েদন। ১১ যিদ তারা তঁার কথা েশােনন এবং তঁার উপাসনা কেরন,
তেব তারা তােদর িদনগুেলা সুেখ কাটােব, তােদর বছরগুেলা
তৃিপ্তেত কাটেব। ১২ যাইেহাক, যিদ তারা না েশােন, তারা
তেলায়ােরর দ্বারা ধ্বংস হেব; তারা মরেব কারণ তােদর জ্ঞান
েনই। ১৩ যারা হৃদেয় অধািমর্ক তারা েক্রাধ সঞ্চয় করেছ;
এমনিক যখন ঈশ্বর তােদর বঁােধন তখনও তারা সাহােয্যর জন্য
িচত্কার কের না। ১৪ তারা যুবক অবস্থায় মারা যায়; তােদর
জীবন অপমােন েশষ হয়। ১৫ ঈশ্বর দঃুখীেদর তােদর দঃুখ দ্বারাই
উদ্ধার কেরন; িতিন তােদর উপদ্রেব তােদর কান েখােলন।
১৬ সিত্য, িতিন আপনােক যন্ত্রণা েথেক এক উন্মুক্ত জায়গায়
েবর কের আনেত চান েযখােন েকান কষ্ট থাকেব না এবং
েযখােন আপনার েমজ চিবর্যুক্ত খাবাের পূণর্ থাকেব। ১৭ িকন্তু
আপিন পাপীেদর িবচাের পূণর্; িবচার এবং ন্যায় আপনােক
ধেরেছ। ১৮ ধনসম্পদ েযন আপনােক আকৃষ্ট না কের ঠকােনার
জন্য; েযন ঘুষ আপনােক ন্যায়িবচার েথেক সিরেয় না িনেয়
যায়। ১৯ আপনার সম্পদ িক আপনােক লাভবান করেত পাের,
যােত আপিন দঃুেখ না থােকন, অথবা আপনার সমস্ত শিক্ত িক
আপনােক সাহায্য করেত পাের? ২০ রােতর আকাঙ্খা করেবন
না, অেন্যর িবরুেদ্ধ পাপ করার জন্য, যখন মানুেষরা িনেজেদর
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জায়গায় মারা যায়। ২১ সাবধান পােপর িদেক িফরেবন না,
কারণ আপিন কেষ্ট পরীিক্ষত হেয়েছন যােত আপিন পাপ েথেক
দেূর থােকন। ২২ েদখুন, ঈশ্বর তঁার শিক্তেত েমািহমািন্বত; তঁার
মত িশক্ষক েক? ২৩ েক কেব তঁার পেথর িবষেয় তঁােক িনেদর্শ
িদেয়েছ? েক কেব তঁােক বেলেছ, ‘‘তুিম মন্দ কেরছ?’ ২৪ তঁার
কােজর েগৗরব করেত ভুলেবন না, েয িবষেয় েলােকরা গান
েগেয়েছ। ২৫ সমস্ত েলােকরা েসই সকল কাজ েদেখেছ, িকন্তু
তারা েসই সকল কাজ দরূ েথেক েদেখেছ। ২৬ েদখুন, ঈশ্বর
মহান, িকন্তু আমরা তঁােক ভাল কের বুঝেত পাির না; তঁার বছর
সংখ্যা অগণনীয়। ২৭ কারণ িতিন জল িবন্দ ুআকষর্ণ কেরন যা
তঁার বাস্প েথেক বৃিষ্টর মত চুেয় পেড়, ২৮ যা েমেঘরা েঢেল েদয়
এবং প্রচুররূেপ মানুেষর ওপের পেড়। ২৯ সিত্য, েকউ িক
েমেঘেদর ব্যপক িবস্তার বুঝেত পাের এবং েকউ িক েমেঘর
গজর্ন বুঝেত পাের? ৩০ েদখুন, িতিন তঁার িবদ্ুযেতর ঝলক তঁার
চািরিদেক ছিড়েয়েছন; িতিন সমুদ্রেক অন্ধকাের েঢেকেছন।
৩১ এইভােব িতিন েলােকেদর শাসন কেরন এবং প্রচুররূেপ
খাবার েদন। ৩২ িতিন তঁার হাত বেজ্র পূণর্ কেরন এবং তােদর
আেদশ েদন লেক্ষ আঘাত করেত। ৩৩ তােদর আওয়াজ
েলােকেদরেক বেল েদয় ঝড় আসার কথা; গবািদ পশুও তার
আসার িবষেয় জােন।

সিত্য, এটােত আমার হৃদয় কঁাপেছ; এটা তার
জায়গা েথেক সের েগেছ। ২ ওেহ েশান, তঁার গলার

আওয়াজ েশান, েসই আওয়াজ যা তঁার মুখ েথেক েবর হয়।
৩ িতিন এটা সমস্ত আকােশর িনেচ পাঠান এবং িতিন পৃিথবীর
েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত তঁার িবদ্ুযেতর ঝলক পাঠান। ৪ এটার পের তঁার
স্বর গিজর্ত হয়; তঁার মিহমার রেব িতিন বজ্রধ্বিন কেরন; যখন
তঁার রব েশানা যায়, িতিন তােদর বাধা েদন না। ৫ ঈশ্বর তঁার রেব
আশ্চযর্্যরূেপ গজর্ন কেরন; িতিন মহান কাজ কেরেছন যা
আমরা বুঝেত পাির না। ৬ কারণ িতিন তুষারেক বেলন,
“পৃিথবীেত পড়;” একইভােব বৃিষ্টেকও বেলন, ‘এক মহা বৃিষ্টর
ধারা হেয় পড়েত।’ ৭ িতিন প্রেত্যক মানুেষর হাত মুদ্রািঙ্কত কেরন,
যােত সমস্ত মানুষ যােদর িতিন বািনেয়েছন তারা তঁার কাজ
েদখেত পায়। ৮ তখন পশুরা লুকােব এবং তারা তােদর গুহায়
থাকেব। ৯ দিক্ষেণ িদেকর ঘর েথেক ঝড় আেস এবং উত্তর িদক
েথেক ঝেড়া হাওয়ায় ঠান্ডা আেস। ১০ ঈশ্বেরর িনঃশ্বােসর দ্বারা
বরফ েদওয়া হেয়েছ; িবসৃ্তত জল ধাতুর মত জেম েগেছ।
১১ সিত্য, িতিন ঘন েমঘেক জেল ভেরন; িতিন তঁার িবদ্ুযেতর
ঝলক েমেঘর মেধ্য িদেয় ছিড়েয় েদন। ১২ িতিন তঁার
পিরচালনায় েমেঘেদর ঘুরান, যােত তারা তঁার আেদশ অনুযায়ী
কাযর্্য কের, সমস্ত পৃিথবীর উপের কের। ১৩ িতিন এসমস্ত ঘটান,
কখনও এটা শাসেনর জন্য, কখনও তঁার িনেজর েদেশর জন্য
এবং কখনও চুিক্তর িবশ্বস্ততার জন্য ঘটান। ১৪ েহ ইেয়াব, এটা
শুনুন, িস্থর হন এবং ঈশ্বেরর আশ্চযর্্য কােজর িবষেয় িচন্তা
করুন। ১৫ আপিন িক জােনন ঈশ্বর কীভােব তঁার ইচ্ছা েমেঘেদর
উপের রােখন এবং িবদ্ুযতেক তার মেধ্য তীব্র গিতেত েছাটান?
১৬ আপিন িক েমেঘেদর েদালন েবােঝন, ঈশ্বেরর আশ্চযর্্য কাজ
েবােঝন, েক জ্ঞােন িসদ্ধ? ১৭ যখন দিক্ষণী বাতােসর জন্য
পৃিথবী স্তব্ধ, তখন েকন আপনার বস্ত্র গরম হয়? ১৮ আপিন িক

তঁার মত আকাশেক বাড়ােত পােরন েযমন িতিন পােরন- েসই
আকাশ, যা ছঁােচ ঢালা আয়নার মত শক্ত? ১৯ আমােদর েশখান
তঁােক আমরা িক বলব, কারণ আমােদর মেনর অন্ধকােরর জন্য
আমরা আমােদর অিভেযাগ রাখেত পাির না। ২০ তঁােক িক বলা
হেব েয আিম তার সেঙ্গ কথা বলেত চাই? েকউ িক কবিলত হেত
চাইেব? ২১ যখন বাতাস বেয় আকাশ পিরষ্কার হয়, তখন
েলােকরা আকােশ জ্বলজ্বল করা সূেযর্র িদেক তাকােত পাের না।
২২ উত্তর িদক েথেক েসানার সমােরাহ আেস- ঈশ্বেরর উপের
ভয়ঙ্কর মিহমা থােক। ২৩ সবর্শিক্তমােনর সম্বেন্ধ, আমরা তঁােক
খুঁেজ েপেত পাির না; িতিন পরাক্রম এবং ধািমর্কতায় মহান।
িতিন েলােকেদর অত্যাচার কেরন না। ২৪ এইজন্য, েলােকরা
তঁােক ভয় পায়। যারা িনেজেদর জ্ঞানী মেন কের িতিন তােদর
প্রিত মেনােযাগ েদন না।

সদাপ্রভুর কথা।

তারপর সদাপ্রভু ইেয়াবেক ভয়ঙ্কর ঝেড়র মেধ্য েথেক
ডাকেলন এবং বলেলন, ২ এ েক েয জ্ঞানহীন কথা

দ্বারা আমার পিরকল্পনায় অন্ধকার িনেয় আেস? ৩ তুিম এখন
পরুেষর মত েতামার েকামর বঁাধ, কারণ আিম েতামায় প্রশ্ন
করব এবং তুিম অবশ্যই আমায় উত্তর েদেব। ৪ যখন আিম
পৃিথবীর িভত স্থাপন করিছলাম তখন তুিম েকাথায় িছেল? যিদ
েতামার অেনক বুিদ্ধ থােক, তেব আমায় বল। ৫ েক এর মাত্রা
িনণর্য় কের? যিদ তুিম জান, আমায় বল। েক এটার ওপর
মানদেন্ডর দাগ টােন? ৬ িকেসর ওপর এটার িভত স্থাপন করা
হেয়েছ? েক এটার েকােনর পাথর স্থাপন কেরেছ? ৭ কখন
েভােরর তারারা একসেঙ্গ গান েগেয়িছল এবং ঈশ্বেরর সন্তােনরা
আনেন্দ িচত্কার কেরিছল? ৮ েক কপাট িদেয় সমুদ্রেক
আটকাল যখন তা েবিরেয় এেসিছল, েযন তা গভর্  েথেক েবিরেয়
এেসিছল- ৯ যখন আিম েমঘেক তার বস্ত্র করলাম এবং ঘন
অন্ধকার িদেয় তার পিট্ট করলাম? ১০ যখন আিম এটার সীমা
িনরূপন করলাম এবং যখন আিম এটার িখল এবং দরজা
স্থাপন করলাম, ১১ এবং যখন আিম এটােক বললাম, ‘তুিম এই
পযর্ন্ত আসেত পার, িকন্তু তার েবিশ নয়; এখােন েতামার গেবর্র
েঢউ থামেব।’ ১২ েতামার জেন্মর িদন েথেক, তুিম িক কখনও,
েভার শুরু হওয়ার আেদশ িদেয়ছ এবং েভারেক িক তার জায়গা
জািনেয়ছ। ১৩ যােত এটা পৃিথবীর প্রান্তগুেলা ধরেত পাের, যােত
পাপীরা এর েথেক ঝের পের? ১৪ কাদামািট েযমন িসলেমাহেরর
দ্বারা পিরবিতর্ ত হয় েতমন পৃিথবীর আকার পিরবিতর্ ত হেয়েছ;
ভঁাজ করা কাপেড়র মত এটার ওপর সমস্ত িজিনস পিরষ্কার
ভােব প্রকাশ পায়। ১৫ পাপীেদর েথেক তােদর আেলা িনেয়
েনওয়া হেয়েছ; তােদর উঁচু হাত ভাঙ্গা হেয়েছ। ১৬ তুিম িক
সমুেদ্রর জেলর উত্স স্থেল েগেছা? তুিম িক সমুেদ্রর গভীর তেল
েহঁেটছ? ১৭ মৃতু্যর দরজা িক েতামার কােছ প্রকাশ েপেয়েছ?
তুিম িক মৃতু্যচ্ছায়ার দরজা েদেখছ? ১৮ তুিম িক পৃিথবীর িবস্তার
বুেঝছ? তুিম যিদ এ সমস্ত জান, তেব আমায় বল। ১৯ আেলার
িবশ্রাম স্থােন যাওয়ার পথ েকাথায়- েযমন অন্ধকােরর জন্য, তার
বাসস্থান বা েকাথায়? ২০ তুিম িক আেলা এবং অন্ধকারেক
তােদর কােজর জায়গায় পিরচালনা করেত পার? তুিম িক
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তােদর জন্য তােদর ঘেরর রাস্তা েপেত পার? ২১ িনঃসেন্দেহ তুিম
জান, কারণ তুিম তখন জেন্মিছেল; েতামার আয়ুর সংখ্যা
অেনক! ২২ তুিম িক কখনও বরেফর জন্য ভান্ডারগৃেহ ঢুেকছ
অথবা তুিম িক কখনও িশলার জন্য ভান্ডারগৃহ েদেখছ, ২৩ এই
িজিনস গুেলা যা আিম কেষ্টর িদেনর জন্য েরেখিছ, সংগ্রাম এবং
যুেদ্ধর িদেনর জন্য েরেখিছ? ২৪ েকান পেথ েকাথায় আেলা ভাগ
হয় অথবা েকাথা েথেক পূবর্ীয় বাতাস পৃিথবীর ওপর ছিড়েয়
পেড়? ২৫ অিতবৃিষ্টর জন্য েক খাল েকেটেছ, অথবা েক বজ্র-
িবদ্ুযেতর জন্য পথ ৈতরী কেরেছ, ২৬ েযখােন েকান েলাক থােক
না েসখােন বৃিষ্টর জন্য এবং প্রান্তের বৃিষ্টর জন্য, েযখােন েকউ
থােক না, ২৭ মরুভূিম এবং িনজর্ন এলাকার প্রেয়াজন েমটােনার
উেদ্দেশ্য এবং নরম ঘাস অংকুিরত হওয়ার জন্য? ২৮ বৃিষ্টর িপতা
িক েকউ আেছ? িশিশরিবন্দরু জন্মদাতাই বা েক? ২৯ কার গভর্
েথেক বরফ এেসেছ? আকােশর সাদা তুষােরর জন্মদাতাই বা
েক? ৩০ জেলর পাথেরর মত হয়; জলতল কিঠন হয়। ৩১ তুিম
িক কৃিত্তকা নক্ষেত্রর হার গঁাথেত পার, অথবা কালপুরুেষর
বঁাধন খুলেত পার? ৩২ তুিম িক নক্ষত্রপুঞ্জেক তােদর সিঠক
সমেয় প্রকাশ েপেত চালনা িদেত পার? তুিম িক ভাল্লুকেক তার
বাচ্চােদর সেঙ্গ পথ েদখােত পার? ৩৩ তুিম িক আকােশর িনয়ম
জান? তুিম িক আকােশর িনয়ম পৃিথবীেত স্থাপন করেত পার?
৩৪ তুিম িক েমেঘেদর ওপর েতামার স্বর তুলেত পার, যােত প্রচুর
বৃিষ্টরজল েতামােক ঢাকেত পাের? ৩৫ তুিম িক িবদ্ুযতেক তােদর
পেথ পাঠােত পার, তারা েতামায় বলেব, ‘আমরা এখােন?’
৩৬ েমেঘেদর মেধ্য েক জ্ঞান েরেখেছ অথবা কুয়াশােক েক বুিদ্ধ
িদেয়েছ? ৩৭ েক তার দক্ষতায় েমেঘেদর সংখ্যা গুনেত পাের?
েক আকােশর কলিস গুেলােক উল্টােত পাের, ৩৮ যখন ধূেলা
শক্ত হয় এবং মািটর তাল এক জায়গায় জমাট বঁােধ?
৩৯ িসংহীর জন্য িক তুিম িশকার করেত পার অথবা তার
যুবিসংহশাবকেদর িখেদ েমটােত পার, ৪০ যখন তারা তােদর
গুহায় গুিড় েমের থােক এবং গুপ্ত জায়গায় শুেয় অেপক্ষা কের?
৪১ েক দঁাড়কাকেক িশকার যুিগেয় েদয়, যখন তােদর বাচ্চারা
ঈশ্বেরর কােছ িচত্কার কের এবং খাবােরর অভােবর জন্য
ঘুরেত থােক?

পাহােড়র বুেনা ছাগল কখন তােদর বাচ্চার জন্ম
েদেব তুিম িক জান? হিরণ কখন তার বাচ্চার জন্ম

েদেব েসই সময় িনণর্য় করেত পার? ২ তুিম িক তােদর গভর্  মাস
গুনেত পার? তুিম িক েসই সময় জান কখন তারা তােদর বাচ্চার
জন্ম েদয়? ৩ তারা গুিড় মাের এবং তােদর বাচ্চার জন্ম েদয়
এবং তারপর তােদর প্রসব যন্ত্রণা েশষ হয়। ৪ তােদর বাচ্চারা
বলবান হয় এবং েখালা মােঠ বড় হয়; তারা েবিরেয় যায় এবং
আর িফের আেস না। ৫ েক বুেনা গাধােক স্বাধীনভােব েযেত
িদেয়েছ? েক দ্রুতগামী গাধার বঁাধন খুেল িদেয়েছ, ৬ আিম
মরুভূিমেক তার ঘর বািনেয়িছ, লবনভূিমেক তার ঘর বািনেয়িছ?
৭ েস শহেরর আেন্দালেন অবজ্ঞায় হঁােস; েস চালেকর আওয়াজ
েশােন না। ৮ তার চারণভূিমর মত েস পাহােড়র ওপের ঘুের
েবড়ায়; েসখােন েস সবুজ চারাগাছ েখঁােজ খাওয়ার জন্য।
৯ বুেনা ষঁাড় িক েতামার েসবা কের খুিশ হেব? েস িক েতামার
যাবপােত্রর কােছ থাকেত রািজ হেব? ১০ একটা দিড় িদেয়, তুিম

িক েসই ষঁাড়েক বশ কের হাল েদওয়ােত পারেব? েস িক েতামার
জন্য উপত্যকায় মই েদেব? ১১ তুিম িক তােক িবশ্বাস করেব
কারণ তার শিক্ত অেনক? তুিম িক েতামার কাজ তার ওপর
েছেড় েদেব করার জন্য? ১২ তুিম িক তার ওপর িনভর্ র করেব
েতামার শস্য ঘের আনার জন্য, েতামার খামাের শস্য জেড়া
করার জন্য? ১৩ উঠপািখর ডানা গেবর্র সেঙ্গ ঝাপটায়, িকন্তু তার
ডানা এবং পালক িক ভালবাসার? ১৪ েস তার িডম মািটেত
পােড় এবং েস েসগুেলােক ধূেলায় গরম হেত েদয়; ১৫ েস ভুেল
যায় েয পােয়র তলায় েসগুেলা চূণর্ হেত পাের অথবা েস ভুেল
যায় েয বন্য পশু েসগুেলােক মাড়ােত পাের। ১৬ েস তার
বাচ্চােদর সেঙ্গ কেঠার ব্যবহার কের েযন েসই বাচ্চাগুেলা তার
নয়; েস ভয় পায় না েয তার সমস্ত পিরশ্রম বৃথা েযেত পাের,
১৭ কারণ ঈশ্বর তােক জ্ঞান েথেক বিঞ্চত কেরেছন এবং তােক
েকান বুিদ্ধ েদন িন। ১৮ যখন েস খুব দ্রুতগিতেত েদৗড়ায়, েস
েঘাড়া এবং তার চালেকর প্রিত অবজ্ঞায় হােস। ১৯ তুিম িক
েঘাড়ােক তার শিক্ত িদেয়ছ? তুিম িক তার ঘােড় েকশর িদেয়ছ?
২০ কখনও িক তুিম তােক পঙ্গপােলর মত লাফান কিরেয়ছ?
তার িচঁিহিহ শব্দ ভয়ঙ্কর। ২১ েস পরাক্রেম পা েফেল এবং তার
শিক্তেত আনন্দ কের; েস অেস্ত্রর সেঙ্গ েদখা করেত যায়। ২২ েস
ভয়েক উপহাস কের এবং েস আতিঙ্কত হয় না; েস খড়গ েথেক
মুখ েফরায় না। ২৩ তীেরর ঝুমঝুিম তার িবরুেদ্ধ শব্দ কের, তা
সেঙ্গ ধারােলা বশর্া এবং বল্লম শব্দ কের। ২৪ েস উগ্রতায় এবং
রােগ ভূিম েখেয় েফেল; িশঙ্গার আওয়াজ শুনেল, েস এক
জায়গায় দঁািড়েয় থাকেত পাের না। ২৫ যখনই িশঙ্গা আওয়াজ
কের, েস বেল, ‘ওেহা!’ েস দরূ েথেক যুেদ্ধর গন্ধ পায়-
েসনাপিতেদর গজ্জর্ ন এবং িচত্কার শুেন। ২৬ েতামার জ্ঞােনর
দ্বারাই িক বাজপািখ উেড়, দিক্ষেণ িদেক েস তার ডানা েমেল?
২৭ েতামার আেদেশই িক ঈগল উপের ওেঠ এবং উঁচু জায়গায়
তার বাসা বানায়? ২৮ েস দরূােরাহ পাহােড়র গােয় থােক এবং
এক সুরিক্ষত আশ্রেয়, পাহােড়র চূড়ায় তার ঘর বানায়।
২৯ েসখান েথেক েস তার িশকার েখঁােজ; তার েচাখ অেনক দরূ
েথেক তােদর েদখেত পায়। ৩০ তার বাচ্চারাও রক্ত পান কের;
েযখােন মরা মানুষ, েসখােন েসও থােক।

সদাপ্রভু ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বেল চলেলন; িতিন
বলেলন, ২ “েয সমেলাচনা করেত চায় েস িক

সবর্শিক্তমানেক সংেশাধেনর েচষ্টা করেব? েয ঈশ্বেরর সেঙ্গ
তকর্ িবতকর্  কের, েস উত্তর িদক।” ৩ তখন ইেয়াব সদাপ্রভুেক
উত্তর িদেলন এবং বলেলন, ৪ “েদখুন, আিম তুচ্ছ; আিম িক
কের আপনােক উত্তর েদব? আিম আমার মুেখর ওপর হাত
রািখ। ৫ আিম একবার কথা বেলিছ এবং আিম আর উত্তর েদব
না; সিত্য, দবুার, িকন্তু আিম আর বলব না।” ৬ তখন সদাপ্রভু
প্রচন্ড ঝেড়র মধ্য েথেক ইেয়াবেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন,
৭ তুিম এখন একজন পুরুেষর মত েতামার েকামর বঁাধ, কারণ
আিম েতামায় প্রশ্ন করব এবং তুিম অবশ্যই আমায় উত্তর েদেব।
৮ তুিম িক প্রকৃতপেক্ষ বলেত চাইছ েয আিম অন্যায়ী? তুিম িক
আমােক েদাষী করেব যােত তুিম দািব করেত পার েয তুিম
ধািমর্ক? ৯ েতামার িক ঈশ্বেরর মত হাত আেছ? তুিম িক তঁার মত
গজ্জর্ ন করেত পার? ১০ এখন িনেজেক েগৗরেব এবং মযর্াদায়
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সাজাও; িনেজেক সম্মােন এবং মিহমায় সাজাও। ১১ েতামার
প্রচন্ড রাগ েছেড় দাও; প্রেত্যেক অহঙ্কারীর িদেক তাকাও এবং
তােক নত কর। ১২ প্রেত্যেক অহঙ্কারীর িদেক তাকাও এবং তােক
নম্র কর; পাপীেদর তােদর জায়গায় মাড়াও। ১৩ তােদর একসেঙ্গ
মািটেত কবর দাও; েগাপন জায়গায় তােদর মুখ বন্ধ কর।
১৪ তখন িক আিম েতামার িবষেয় স্বীকার করব েয েতামার
িনেজর ডান হাত েতামায় রক্ষা করেত পাের? ১৫ বেহেমাৎেক
েদখ, আিম েতামার সেঙ্গ তােকও বািনেয়িছ; েস ষঁােড়র মত ঘাস
খায়। ১৬ এখন েদখ, তার েকামের তার শিক্ত; তার েপেটর
েপিশেত তার শিক্ত। ১৭ েস েদবদারু গােছর মত তার েলজ
নাড়ায়; তার উরুর েপশী একসেঙ্গ েজাড়া। ১৮ তার হাড় িপতেলর
নেলর মত; তার পা েলাহার ডান্ডার মত। ১৯ েস ঈশ্বেরর সৃিষ্ট
সমস্ত জীবজন্তুেদর মেধ্য প্রধান। একমাত্র ঈশ্বর, িযিন তােক
বািনেয়েছন, িযিন তােক হারােত পােরন। ২০ পাহাড়রা তােক
খাবার েযাগায়; মােঠর পশুরা তার আেশপােশ েখলা কের।
২১ েস পদ্ম গােছর নেলর তলায় শুেয় থােক, জলাভূিমেত শুেয়
থােক। ২২ পদ্ম গাছ িনেজর ছায়ায় তােদর ঢােক; নদীর গাছ তার
চািরিদেক িঘের থােক। ২৩ েদখ, যিদ নদী তার কুলেক ভাষায়,
েস ভয় পায় না; েস আত্মিবশ্বাসী, যিদও যদর্ন নদীর েঢউ
ছািপেয় উেঠ তার মুেখ পেড় তবুও েস িস্থর থােক। ২৪ েকউ িক
তােক বঁড়িশ িদেয় ধরেত পাের অথবা ফঁাদ িদেয় েক তার নাক
ফঁুড়েত পাের?

তুিম িক িলিবয়াথনেক বঁড়িশেত তুলেত পার? অথবা
তার েচায়াল দিড় িদেয় বঁাধেত পার? ২ তুিম তার

নােক দিড় পরােত পার, অথবা তার েচায়াল বঁড়িশ িদেয় ফঁুড়েত
পার? ৩ েস িক েতামার কােছ অেনক িমনিত করেব? েস িক
েতামার কােছ িমিষ্ট কথা বলেব? ৪ েস িক েতামার সেঙ্গ িনয়ম
করেব, যােত তুিম তােক িচরকােলর জন্য েতামার দাস কের
নাও? ৫ েযমন তুিম পািখেদর সেঙ্গ েখেলছ, েতমিন িক তুিম তার
সেঙ্গ েখলেব? তুিম িক তােক েতামার দােসর েমেয়র জন্য
বঁাধেব? ৬ মাছ ধরার দল িক তার জন্য েতামার সেঙ্গ দরাদির
করেব? তারা িক তােক ব্যবসায়ীেদর মেধ্য ভাগ কের েদেব?
৭ তুিম িক তার চামড়া েলাহার ফলায় িবঁধেত পার অথবা তার
মাথা মাছ ধরা বশর্ায় িবঁধেত পার? ৮ একবার েতামার হাত তার
ওপর রাখ এবং েতামার যুেদ্ধর কথা মেন পের যােব এবং আর
েসরকম কর না। ৯ েদখ, তােক ধরার আশা হল িমথ্যা; তােক
েদখামাত্র েলােকরা িক মািটেত পেড় যায় না? ১০ েকউ এমন
সাহসী েনই েয সাহস কের িলিবয়াথনেক ওঠােব; তেব েক, েক
আমার সামেন দঁাড়ােব? ১১ েক আমােক প্রথেম িকছু িদেয়েছ,
যােত আিম তার উপকার করব? আকােশর িনেচ যা িকছু আেছ
সবই আমার। ১২ আিম িলিবয়াথেনর পােয়র িবষেয় চুপ কের
থাকব না, না তার শিক্তর িবষেয়, না তার সুন্দর গঠেনর িবষেয়
চুপ কের থাকব। ১৩ েক তার বাইেরর েপাশাক খুেল িনেত পাের?
েক তার েজাড়া বেমর্র মেধ্য িদেয় েযেত পাের? ১৪ তার মুেখর
দরজা েক খুলেত পাের- তার দঁােতর চািরিদেক আতঙ্ক? ১৫ তার
িপছন ঢােলর সাির িদেয় ৈতরী করা হেয়েছ, একটা িসলেমাহেরর
মত একসেঙ্গ বন্ধ। ১৬ একটা আেরকটার এত কােছ েয তােদর
মেধ্য িদেয় হওয়াও েযেত পাের না। ১৭ তারা এেক অপেরর সেঙ্গ

যুক্ত; তারা একসেঙ্গ যুক্ত, যােত তােদর আলাদা করা না যায়।
১৮ তার হঁািচেত আেলা েবিরেয় আেস; তার েচাখ েভােরর সূেযর্র
েচােখর পাতার মত। ১৯ তার মুখ েথেক জ্বলন্ত মশাল েবর হয়,
আগুেনর ফুলিক লািফেয় ওেঠ। ২০ তার নােকর ফুেটা িদেয়
েধঁায়া েবর হয়, েযন আগুেনর ওপের ফুটন্ত জেলর পাত্র রাখা যা
হওয়া েদওয়া হেয়েছ খুব গরম করার জন্য। ২১ তার িনঃশ্বােস
কয়লা জ্বেল ওেঠ; তার মুখ েথেক আগুন েবর হয়। ২২ তার
ঘােড়ই শিক্ত এবং তার সামেন আতঙ্ক নােচ। ২৩ তার মাংেসর
ভঁাজ একসেঙ্গ যুক্ত; তারা তার ওপর অনড়; তারা সরেত পাের
না। ২৪ তার হৃদয় পাথেরর মত শক্ত (েস ভয়শূন্য) সিত্য, জঁাতার
িনেচর পাথেরর মত শক্ত। ২৫ যখন েস িনেজেক ওঠায়, এমনিক
েদবতারা ভয় পায়; ভেয়র জন্য, তারা িপিছেয় যায়। ২৬ যিদ
তেলায়ার তােক আঘাত কের, তােত তার িকছু হয় না- এবং না
বশর্া িকছু করেত পাের, না তীর অথবা না অন্য েকান সুচােলা
অস্ত্র িকছু করেত পাের। ২৭ েস েলাহােক খেড়র মত মেন কের
এবং িপতলেক পচা কােঠর মত মেন কের। ২৮ তীর তােক
তাড়ােত পাের না; তার কােছ গুলিতর পাথর তুেষর মত হেয়
যায়। ২৯ েস গদােক খেড়র মত মেন কের; বশর্া উেড় আসার
শেব্দ েস হঁােস। ৩০ তার িনেচর অংশটা মািটর েখালার মত
ধারাল; েস কাদার ওপের ধারােলা কঁাটার মত িজিনস ছিড়েয়
িদেয়েছ েযন েস িনেজ হাতুিড়। ৩১ েস অগাধ জলেক পােত্র
েফঁাটান জেলর মত কের; েস সমুদ্রেক পােত্রর মলেমর মতন
কের। ৩২ তার িপছেন রাস্তা চক চক কের; েকউ েকউ মেন কের
অগাধ জল সাদা চুেলর মত। ৩৩ পৃিথবীেত তার সমান িকছু েনই,
যােক ভয়শূন্য কের বানান হেয়েছ। ৩৪ েস সবিকছু েদেখ যা
গিবর্ত; গেবর্র সন্তানেদর ওপর িতিন রাজা।

ইেয়ােবর কথা ও েশষ সমেয়র সুখ।

তখন ইেয়াব সদাপ্রভুেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন
২ “আিম জািন েয আপিন সমস্ত িকছু করেত পােরন,

আপনার েকান সঙ্কল্পই থামেত পাের না। ৩ আপিন আমােক
িজজ্ঞাসা কেরেছন, ‘এ েক েয জ্ঞানহীন ভােব আমার
পিরকল্পনায় অন্ধকার িনেয় আেস?’ এইজন্য, আিম িকছু কথা
বেলিছ যা আিম বুিঝ না, আমার েবাঝার জন্য িজিনস গুেলা
খুব কিঠন, যা আিম জািন না। ৪ আপিন আমায় বলেলন, ‘এখন
েশান এবং আিম কথা বিল; আিম েতামােক িজজ্ঞাসা কির এবং
তুিম আমায় বলেব।’ ৫ আিম আমার কােন আপনার িবষেয়
শুেনিছ, িকন্তু এখন আমার েচাখ আপনােক েদখল। ৬ তাই আিম
িনেজেক ঘৃণা কির; আিম ধূেলায় এবং ছাইেয় বেস অনুতাপ
কির।” ৭ এই সমস্ত কথা ইেয়াবেক বলার পর, সদাপ্রভু ৈতমনীয়
ইলীফসেক বলেলন, “আমার প্রচন্ড েক্রাধ েতামার িবরুেদ্ধ এবং
েতামার বনু্ধেদর িবরুেদ্ধ জ্বেল উেঠেছ, কারণ েতামরা আমার
িবষেয় সিঠক কথা বলিন েযমন আমার দাস ইেয়াব বেলেছ।
৮ এখন এইজন্য, েতামােদর জন্য সাতটা ষঁাড় এবং সাতটা েমষ
নাও, আমার দাস ইেয়ােবর কােছ যাও এবং েতামােদর জন্য
েহামবিল উত্সগর্ কর। আমার দাস ইেয়াব েতামােদর জন্য
প্রাথর্না করেব এবং আিম তার প্রাথর্না গ্রহণ করব, যােত আিম
েতামােদর মূখর্তার জন্য েতামােদর শািস্ত না িদই। েতামরা আমার
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িবষেয় সিঠক কথা বলিন, েযমন আমার দাস ইেয়াব বেলেছ।”
৯ তখন ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবলদদ ও নামাথীয় েসাফার
েগল এবং েযমন সদাপ্রভু আেদশ কেরিছেলন তারা েতমিন
করেলন এবং সদাপ্রভু ইেয়াবেক গ্রহণ করেলন। ১০ যখন ইেয়াব
তার বনু্ধেদর জন্য প্রাথর্না করিছেলন, সদাপ্রভু তার ভাগ্য
পুনঃস্থাপন করিছেলন। যা তার আেগ িছল সদাপ্রভু তার িদ্বগুন
সম্পিত্ত তােক িদেলন। ১১ তারপর ইেয়ােবর সমস্ত ভােয়রা এবং
েবােনরা এবং তারা সকেল যারা তার পূব্বর্ পিরিচত- তারা তার
কােছ এল এবং তার বািড়েত তার সেঙ্গ খাবার েখল। তারা তার
সেঙ্গ দঃুখ করল এবং সমস্ত িবপেদর জন্য তােক সান্ত্বনা িদল যা
সদাপ্রভু তার জীবেন এেনিছল। প্রেত্যক ব্যিক্ত ইেয়াবেক এক
এক টুকেরা রূপা এবং েসানার কুণ্ডল িদেয়িছল। ১২ সদাপ্রভু

ইেয়ােবর প্রথম জীবেনর েথেক েশষ জীবনেক েবিশ আশর্ীবাদ
করেলন; তার েচাদ্দ হাজার েমষ, ছয় হাজার উঠ, এক হাজার
েজাড়া বলদ এবং এক হাজার গদ্দর্ভী হল। ১৩ তার আবার সাত
েছেল এবং িতন েমেয় জন্মাল। ১৪ িতিন তার প্রথম েমেয়র নাম
িদেলন িযমীমা, িদ্বতীেয়র নাম িদেলন কৎসীয়া এবং তৃতীয়
েমেয়র নাম িদেলন েকরনহপ্পূক। ১৫ সমস্ত েদেশ ইেয়ােবর
েমেয়েদর মত সুন্দরী েমেয় িছল না। তােদর বাবা তােদর ভাইেদর
সেঙ্গ তােদর উত্তরািধকার িদেলন। ১৬ এসেবর পর, ইেয়াব
আরও একশ চিল্লশ বছর বঁাচেলন, িতিন তার সন্তানেদর
েদখেলন এবং তার সন্তানেদর সন্তান েদখেলন, চার পুরুষ
পযর্ন্ত। ১৭ তারপর ইেয়াব বৃদ্ধ এবং পূণর্ আয়ু হেয় মারা েগেলন।

ইেয়ােবর িববরণ। ৪২:৯ ৩৮৭ ইেয়ােবর িববরণ। ৪২:১৭
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প্রথম খণ্ড।

ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয দষু্টেদর পরামেশর্ চেল না, পাপীেদর
সেঙ্গ পেথ দঁাড়ায় না, িকংবা িবদ্রূপকারীেদর সভায়

বেস না। ২ িকন্তু তার আনন্দ সদাপ্রভুুর ব্যবস্থার মেধ্য, তঁার
ব্যবস্থার উপর েস িদন ও রাত ধ্যান কের। ৩ েস এমন একিট
গােছর মত হেব, যা জেলর প্রবােহর কােছ েরািপত যা সিঠক
সমেয় তার ফল উত্পন্ন কের। যার পাতা শুিকেয় যায় না; েস যা
িকছু কের তােত উন্নিতলাভ করেব। ৪ দেুষ্টরা েসই রকম নয়,
িকন্তু বরং তারা তুেষর মত যা বাতাস উিড়েয় িনেয় যায়। ৫ তাই
দেুষ্টরা িবচােরর মেধ্য দঁাড়ােব না, পাপীরাও ধািমর্কেদর সভার
মেধ্য থাকেব না। ৬ িকন্তু সদাপ্রভুু ধািমর্কেদর পথ জােনন, িকন্তু
দষু্টেদর পথ িবনষ্ট হেব।

েকন জািতরা িবেদ্রাহ কের? েকন েলােকরা বৃথা চক্রান্ত
কের? ২ পৃিথবীর রাজারা একসেঙ্গ দঁািড়েয় আেছ এবং

শাসকরা একসেঙ্গ চক্রান্ত কের সদাপ্রভুু িবরুেদ্ধ এবং তঁার
অিভিষক্ত ব্যিক্তর িবরুেদ্ধ, বেল, ৩ “এস আমরা তােদর বন্ধন
িছঁেড় েফিল এবং তােদর িশকল খুেল েফিল।” ৪ িযিন স্বেগর্ বেস
আেছন িতিন তােদর উপর হাসেবন এবং প্রভু তােদর উপহাস
করেবন। ৫ তখন িতিন তঁার েক্রােধ তােদর সেঙ্গ কথা বলেবন
এবং তঁার েক্রােধ তােদর আতিঙ্কত করেবন, বলেবন, ৬ “আিম
িনেজই আমার রাজােক অিভিষক্ত কেরিছ িসেয়ােনর উপর,
আমার পিবত্র পবর্েত।” ৭ আিম সদাপ্রভুুর একিট আেদশ েঘাষণা
করব; িতিন আমােক বলেলন, “তুিম আমার পুত্র! আজ আিম
েতামার জন্ম িদেয়িছ। ৮ আমার কােছ চাও এবং আিম েতামার
উত্তরািধকােরর জন্য সমস্ত জািতেক এবং েতামােদর অিধকােরর
জন্য এবং পৃিথবীর দরূবতর্ী অঞ্চলগুেলােক েদব। ৯ তুিম একিট
েলাহার রাজদণ্ড িদেয় তােদর ভাঙ্গেব, তুিম তােদর কুেমােরর
পােত্রর মত সম্পূণর্ ধ্বংস করেব।” ১০ তাই এখন, েতামরা
রাজারা, সতকর্  হও, সংেশাধন হও, েতামরা পৃিথবীর শাসেকরা।
১১ ভেয় সদাপ্রভুুর আরাধনা কর এবং কম্পেনর সেঙ্গ আনন্দ
কর। ১২ তঁার পুত্রেক প্রকৃত সম্মান দাও, েযন িতিন েতামােদর
উপের কু্রদ্ধ না হন এবং যােত তুিম মারা না যাও, যখন তঁার
েক্রাধ দ্রুত প্রজ্জ্বিলত হয়। ধন্য তারা, যারা তঁার আশ্রয় গ্রহণ
কের।

দায়ূেদর একিট গীত, যখন িতিন তঁার েছেল অবশােলােমর কাছ
েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন।

সদাপ্রভুু, আমার শত্রুরা কত েবিশ! অেনেকই আমার
িদেক ঘুের দঁািড়েয়েছ এবং আমােক আক্রমণ কেরেছ।

২ অেনেক আমার সম্পেকর্  বেল, “েসখােন তার জন্য ঈশ্বেরর

কাছ েথেক েকান সাহায্য েনই।” েসলা, ৩ িকন্তু তুিম, সদাপ্রভুু,
আমার েবষ্টনকারী ঢাল, আমার েগৗরব এবং িযিন আমার মাথা
উপের েতােলন। ৪ আিম সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য আমার কন্ঠস্বর তুিল
এবং িতিন তঁার পিবত্র পবর্ত েথেক আমােক উত্তর েদন। ৫ আিম
শুেয় পড়লাম ও ঘুিমেয় পড়লাম, আিম েজেগ উঠলাম, কারণ
সদাপ্রভুু আমােক রক্ষা কেরেছন। ৬ আিম বহু সংখ্যক
েলােকেদর ভয় পাবনা, যারা চািরিদক িদেয় আমার িবরুেদ্ধ
িনেজেদরেক স্থাপন কেরেছ। ৭ সদাপ্রভুু! ওঠ, আমার ঈশ্বর!
আমােক রক্ষা কর, কারণ তুিম আমার সমস্ত শত্রুেদর েচায়ােল
আঘাত করেব, তুিম দষু্টেদর দঁাত ভাঙ্গেব। ৮ পিরত্রাণ সদাপ্রভুুর
কাছ েথেক আেস, েতামার আশীবর্াদ েতামার েলােকেদর উপের
আসুক। েসলা

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। দায়ূেদর একিট গীত।

আিম যখন ডািক আমােক উত্তর দাও, আমার
ধািমর্কতার ঈশ্বর, তুিম আমার মেনর দঃুখ দরূ কেরছ,

আমার উপর করুণা কর এবং আমার প্রাথর্না েশান। ২ েলােকরা,
আর কতিদন েতামরা আমার সম্মান লজ্জায় পিরণত করেব?
কতিদন েতামরা, যা অেযাগ্য তােক ভালবাসেব এবং িমেথ্যর
িপছেন েদৗড়ােব? েসলা* ৩ িকন্তু এটা েজেন রােখা েয সদাপ্রভুু
িনেজর জন্য ধািমর্কেদর পৃথক কেরন। আিম যখন তঁােক ডাকব
তখন সদাপ্রভুু শুনেবন, ৪ ভেয় কম্পমান থাক, িকন্তু পাপ কেরা
না! েতামােদর িবছানার উপের েতামরা হৃদেয় ধ্যান কর এবং
নীরব হও। েসলা ৫ ধািমর্কতার বিল উৎসগর্ কর এবং সদাপ্রভুুর
উপর িবশ্বাস রােখা। ৬ অেনেক বেল, “েক আমােদর মঙ্গল
েদখােব?’’ সদাপ্রভুু, েতামার মুেখর আেলা আমােদর উপের ধর।
৭ তুিম আমার হৃদেয় অেনক খুিশ িদেয়ছ, অন্যেদর েচেয়ও যখন
তােদর প্রচুর পিরমােণ শস্য ও দ্রাক্ষারস থােক। ৮ এই শািন্তর
মেধ্য আিম শুেয় থাকব এবং ঘুমােবা, একমাত্র, সদাপ্রভুু,
আমােক িনরাপেদ এবং িনিশ্চেত রােখন।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। বঁািশ যেন্ত্রর সাহােয্য। দায়ূেদর গীত।

আমার কান্না েশান, সদাপ্রভুু; আমার আতর্ নােদর
িবষেয় িচন্তা কর। ২ আমার কান্নার শব্দ েশান, আমার

রাজা এবং আমার ঈশ্বর। কারণ আিম েতামার কােছ প্রাথর্না
করিছ। ৩ সদাপ্রভুু, সকােল তুিম আমার কান্না শুনেব; সকােল
আিম েতামার উেদ্দেশ্য আমার প্রাথর্না আনব এবং প্রত্যাশায়
অেপক্ষা করব। ৪ িনশ্চয়ই তুিম এমন একজন ঈশ্বর নও িযিন
মন্দ কাজেক অনুেমাদন কেরন; মন্দ েলােকরা েতামার অিতিথ
হেব না। ৫ অহংকারীরা েতামার উপিস্থিতেত দঁাড়ােব না, তুিম
তােদর ঘৃণা কর যারা অন্যায় ব্যবহার কের। ৬ তুিম
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িমথ্যাবাদীেদর ধ্বংস করেব, সদাপ্রভুু িহংস্র এবং প্রতারণাপূণর্
মানুষেক তুচ্ছ কেরন। ৭ িকন্তু আমার জন্য, েতামার মহান চুিক্তর
িবশ্বস্ততার কারেণ, আিম েতামার গৃেহ আসব; আিম েতামার
পিবত্র মিন্দেরর িদেক ভেয় নত হব। ৮ েহ প্রভু, আমার শত্রুেদর
কারেণ েতামার ধািমর্কতায় আমােক পিরচালনা কর, আমার
সামেন েতামার পথ েসাজা কর। ৯ কারণ তােদর মুেখর মেধ্য
েকান সত্যতা েনই; তােদর অন্তর হেচ্ছ দষু্ট, তােদর গলা েখালা
সমািধর মত, তারা তােদর িজভ িদেয় েতাষােমাদ কের। ১০ ঈশ্বর
তােদর েদাষী সাব্যস্ত কর, তােদর পিরকল্পনাই তােদর সবর্নাশ
িনেয় আসেব, তােদর অেনক পােপর জন্য তােদর তািড়েয় দাও,
কারণ তারা েতামার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ। ১১ িকন্তু যারা
েতামার মেধ্য আশ্রয় েনয় তারা সবাই আনিন্দত েহাক; তারা
সবসময় আনেন্দর গান করুক কারণ তুিম তােদর রক্ষা করছ;
যারা েতামার নাম ভালবােস তারা েতামার মেধ্য আনিন্দত েহাক।
১২ কারণ তুিম ধািমর্কেদর আশীবর্াদ করেব, সদাপ্রভুু, তুিম
অনুগ্রেহর সেঙ্গ তােদর চারপােশ ঢাল িহসােব থাকেব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূেদর
একিট গীত।

সদাপ্রভুু, েতামার েক্রােধ আমােক িতরস্কার কেরা না
িকংবা েতামার েক্রােধ আমােক শাসন কর না। ২ আমার

উপর করুণা কর, সদাপ্রভুু, কারণ আিম দবুর্ল; আমােক সুস্থ
কর, সদাপ্রভুু, কারণ আমার সমস্ত হাড় কিম্পত হেচ্ছ। ৩ আমার
প্রাণও খুব কষ্ট পােচ্ছ; িকন্তু তুিম, সদাপ্রভুু, আর কতিদন এিট
চলেব? ৪ িফের এস, সদাপ্রভুু, আমার প্রাণ উদ্ধার কর। েতামার
চুিক্তর িবশ্বস্ততার জন্য আমােক রক্ষা কর। ৫ কারণ মৃতু্যর মেধ্য
েতামােক স্মরণ করা যায় না, পাতােলর মেধ্য েক েতামােক
ধন্যবাদ েদেব? ৬ আিম আতর্ নাদ কের ক্লান্ত হেয় পেড়িছ। প্রিত
রােত আিম েচােখর জেল আমার িবছানা ভাসাই, আিম েচােখর
জেল খাট েভজাই। ৭ দঃুেখর কারেণই আমার েচাখ অস্পষ্ট হেয়
যােচ্ছ; তারা আমার সমস্ত শত্রুর জন্য দবুর্ল হেয় পেড়েছ।
৮ েতামরা যারা অন্যায় কাজ কর, আমার েথেক দেূর চেল যাও;
কারণ সদাপ্রভুু আমার কান্নার শব্দ শুেনেছন। ৯ সদাপ্রভুু করুণা
কের আমার অনুেরাধ শুেনেছন; সদাপ্রভুু আমার প্রাথর্না
শুেনেছন। ১০ আমার শত্রুরা লিজ্জত হেব এবং ভীষণ কষ্ট পােব।
তারা িফের আসেব এবং হঠাৎ অপমািনত হেব।

দায়ূেদর একিট বাদ্যযন্ত্র সংেযাজন যা িতিন িবন্যামীনীয় কূেশর
কথার সম্মেন্ধ সদাপ্রভুুর কােছ গান কেরন।

সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর, আিম েতামার আশ্রয় িনেয়িছ!
আমার িপছু িনেয়েছ যারা তােদর েথেক আমােক রক্ষা

কর, আমােক উদ্ধার কর। ২ তা নাহেল, িসংেহর মত আমােক
পৃথক কের েকেট েফলেব, টুকেরা টুকেরা করেব, েকউ আমােক
িনরাপেদ আনেত পারেব না। ৩ সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর, আমার
শত্রুরা যা বেলেছ তা আিম কখনই কিরিন, আমার হােত েকান
অন্যায় েনই, ৪ েয েকউ আমার সােথ শািন্তেত থােক আিম তার
কখনও ক্ষিত কিরিন, যারা আমার িবরুেদ্ধ অজ্ঞান ভােব আিম
তােদরও ক্ষিত করব না, ৫ যিদ আিম সিত্য না বিল তাহেল

আমার জীবেন শত্রুরা আমায় অনুসরণ করুক এবং ধের
েফলুক, েস আমার জীবন্ত েদহেক মািটেত পােয় দিলত করুক
এবং তেব আমার সম্মানেক ধূেলােত িমিশেয় িদক। েসলা*
৬ সদাপ্রভুু, েতামার েক্রােধ উঠ, আমার শত্রুেদর েক্রােধর িবরুেদ্ধ
দঁাড়াও, আমার জন্য েজেগ ওঠ এবং ধািমর্কতার আজ্ঞা সম্পন্ন
কর যা তুিম তােদর জন্য আেদশ িদেয়ছ। ৭ েদশগুেলা েতামার
চারপােশ একিত্রত হয়; তুিম আেরক বার তােদর উপের সিঠক
জায়গা নাও ৮ সদাপ্রভুু, জািতেদর িবচার কেরা; সদাপ্রভুু আমার
িবচার কর, কারণ েহ সদাপ্রভুু আিম ধািমর্ক ও িনেদর্ াষ।
৯ দষু্টেদর মন্দ কাজ েশষ েহাক, িকন্তু ধািমর্ক েলাকেদর প্রিতিষ্ঠত
কেরা, ধািমর্ক ঈশ্বর। িযিন হৃদয় ও মেনর পরীক্ষা কেরন।
১০ ঈশ্বর আমার ঢাল, িতিন তােদরেক রক্ষা কেরন যারা
ন্যায়পরায়ণ। ১১ ঈশ্বর ধািমর্ক িবচারক, ঈশ্বর িযিন প্রিতিদন
েক্রাধ কেরন। ১২ যিদ েকান ব্যিক্ত অনুতাপ না কের, তেব ঈশ্বর
তঁার তেলায়াের শান েদেবন এবং যুেদ্ধর জন্য িতিন তঁার ধনুক
প্রস্তুত করেবন। ১৩ িতিন তার িবরুেদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করেত
প্রস্তুত; িতিন তঁার তীরেক জ্বলন্ত তীের পিরণত কেরন।
১৪ তােদর কথা ভাব যারা দষু্টতা গেভর্  ধারণ কের, যারা
ক্ষিতকারক িমথ্যার জন্ম েদয়। ১৫ েস একিট গতর্  েখঁােড় এবং
েসই গতর্  গভীর কের এবং তারপর েস িনেজর ঐ ৈতরী করা
গেতর্ র মেধ্য পেড় যায়। ১৬ তােদর ধ্বংসাত্মক পিরকল্পনা
িনেজেদর মাথােত িফের আেস তােদর িহংসা িনেজেদর মাথায়
িফের আেস। ১৭ আিম সদাপ্রভুুেক তঁার ন্যায়িবচােরর জন্য
ধন্যবাদ েদব, আিম মহান সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য প্রশংসা গান করব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য, স্বর, িগিত্তৎ, দায়ূেদর গীত

সদাপ্রভুু আমােদর প্রভু, সমস্ত পৃিথবীেত েতামার নাম
কত মহান, েতামার মিহমা স্বেগর্ও প্রকািশত হয় ২ তুিম

িশশু ও নাবালকেদর মুখ েথেক প্রশংসা সৃিষ্ট কেরছ কারণ
েতামার িবেরাধীেদর জন্যই তা কেরছ, ৩ যখন আিম েতামার
স্বেগর্র িদেক তাকালাম যা েতামার আঙ্গলু ৈতরী কেরেছ, চঁাদ
এবং তারােদর তুিম স্থাপন কেরছ, ৪ মানবজািত েকন এত
গুরুত্বপূণর্ েয তুিম তােদর লক্ষ্য কর, মানবজািতই বা েক েয তুিম
তােদর প্রিত মেনােযাগ দাও? ৫ যিদও তুিম তােদরেক স্বগর্ীয়েদর
তুলনায় িকছুটা িনম্নতর কের বািনেয়ছ এবং তুিম তােদরেক
েগৗরব ও সম্মােনর সেঙ্গ সম্মািনত কেরছ, ৬ তুিম তােক েতামার
হােতর কােজর উপর কতৃর্ ত্ব করেত িদেয়ছ এবং সমস্ত িকছু তার
পােয়র িনেচ েরেখছ, ৭ সমস্ত েভড়া এবং ষঁাড় ও এমনিক
েক্ষেত্রর প্রাণীরাও। ৮ আকােশর পািখরা এবং সমুেদ্রর মাছ, যা
িকছু সমুেদ্রর েস্রােতর মেধ্য িদেয় যায়। ৯ সদাপ্রভুু আমােদর
প্রভু, সমস্ত পৃিথবীেত েতামার নাম কত মহান!

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য, মুৎ-েলােব্বন, দায়ূেদর একিট গীত।

আমার সমস্ত হৃদয় িদেয় আিম সদাপ্রভুুেক ধন্যবাদ
েদব, আিম েতামার সমস্ত আশ্চযর্্য কােজর কথা বলব।

২ আিম েতামার মেধ্য খুিশ এবং আনিন্দত হব; আিম েতামার
নােমর উেদ্দেশ্য প্রশংসাগান করব, েহ মহান ঈশ্বর! ৩ যখন
আমার শত্রুরা েফের, তারা েতামার সামেন বাধা পােব ও িবনষ্ট
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হেব। ৪ কারণ তুিম আমার ন্যােয়র জেন্য রক্ষা কেরছ; একজন
ধািমর্ক িবচারক িহসােব তুিম েতামার িসংহাসেন বেসছ। ৫ তুিম
যুেদ্ধর শেব্দ েসই জািতেক আতিঙ্কত কেরছ, তুিম দষু্টেদর ধ্বংস
কেরছ, তুিম তােদর স্মৃিত িচরিদেনর জন্য মুেছ েফেলছ।
৬ শত্রুরা ধ্বংসাবেশষ মত ক্ষয়প্রাপ্ত হেব যখন তুিম তােদর
শহরগুেলা ধ্বংস করেব, তােদর িবষেয় সমস্ত স্মৃিত লুপ্ত হেয়
িগেয়েছ। ৭ িকন্তু সদাপ্রভুু িচরকাল থােকন; িতিন ন্যায়িবচােরর
জন্য তঁার িসংহাসন স্থাপন কেরন। ৮ িতিন ন্যায্যভােব পৃিথবীেক
িবচার করেবন, িতিন জািতেদর িবচার করেবন। ৯ সদাপ্রভুু
িনপীিড়তেদর জন্য একিট উচ্চ দগূর্, িবপেদর সময় একিট দগূর্।
১০ যারা েতামার নাম জােন তারা েতামােক িবশ্বাস কের, েতামার
জন্য, সদাপ্রভুু, যারা েতামার েখঁাজ কের তােদর পিরত্যাগ কর
না। ১১ সদাপ্রভুুর প্রশংসাগান কেরা; িযিন িসেয়ােন বাস কেরন
িতিন যা কেরেছন তা জািতেদর বল। ১২ কারণ িতিন রেক্তর
প্রিতেশাধ েনন ও তা স্মরণ কেরন অত্যাচািরত েলাকেদর কান্না
ভুেল যান না। ১৩ সদাপ্রভুু আমার উপর দয়া কর, েদেখা আিম
েকমন কের অত্যাচািরত হিচ্ছ তােদর দ্বারা যারা আমােক ঘৃণা
কের তুিমই েসই িযিন মৃতু্যর দ্বার েথেক আমােক েকেড় িনেত
পােরন। ১৪ আহা, আিম েযন েতামার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করেত
পাির; িসেয়ান কন্যার দ্বারগুেলার মেধ্য, আিম েতামার পিরত্রােণ
আনিন্দত হব। ১৫ জািতরা খােতর মেধ্য ডুেব েগেছ যা তারা
ৈতরী কেরিছল তােদর লুকােনা জােল তােদর পা আটকা
পেড়েছ। ১৬ সদাপ্রভুু িনেজেক প্রকাশ কেরেছন; িতিন িবচার
িনষ্পন্ন কেরন; দষু্ট িনেজর কােজর দ্বারা ফঁােদ পেড়। েসলা
১৭ দেুষ্টরা িফরেব এবং পাতােল পাঠােনা হেব, সমস্ত জািতরা
যারা ঈশ্বরেক ভুেল েগেছ। ১৮ কারণ অভাবগ্রস্তেদর সবসমেয়র
জন্য ভুেল যােবন না, আর িনপীিড়তেদর আশা িচরকােলর জন্য
িবনষ্ট হেব না। ১৯ ওঠ, সদাপ্রভুু, মানুষেক আমােদর জয় করেত
িদও না, েযন সমস্ত জািত েতামার েচােখ িবচািরত হয়।
২০ সদাপ্রভুু তােদরেক আতিঙ্কত কর; জািতরা জানেত পাের েয
তারা মানুষ মাত্র। েসলা*

সদাপ্রভুু, েকন তুিম দেূর দঁািড়েয় থাক? িবপেদর
সমেয় েকন তুিম িনেজেক লুিকেয় রােখা? ২ কারণ

তােদর অহংকােরর জন্য, দষু্ট েলােকরা িনপীিড়তেদর অনুসরণ
কের; িকন্তু দয়া কের েয ফঁাদ দষু্টরা েপেতেছ েসই ফঁােদই তােদর
পড়েত দাও। ৩ কারণ দষু্ট েলাক তার হৃদেয়র বাসনায় অহংকার
কের, েস েলাভীেদর আশীবর্াদ কের এবং সদাপ্রভুুেক অপমান
কের। ৪ কারণ দষু্ট েলাক গিবর্ত, েস ঈশ্বেরর সন্ধান কের না, েস
ঈশ্বেরর সম্পেকর্  িচন্তা কের না, কারণ েস তঁার িবষেয় েকােনা
পেরায়া কের না। ৫ িতিন সব সমেয় িনরাপদ, িকন্তু েতামার
ধািমর্কতার আেদশ তার জন্য খুব উঁচু; িতিন তঁার সমস্ত শত্রুেদর
প্রিত গজর্ন কেরন। ৬ েস তার হৃদেয় বেলেছ, “আিম কখনই ব্যথর্
হব না; সমস্ত প্রজেন্মর মেধ্যও আিম দদূর্শার সম্মুখীন হব না।’’
৭ তার মুখ অিভশাপ, প্রতারণা এবং খারাপ শেব্দ পূণর্; তার
িজহ্বা ক্ষিতগ্রস্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। ৮ েস গ্রােমর কােছ ওৎ েপেত
অেপক্ষা কের; েগাপন জায়গায় েস িনেদর্ াষেদর হত্যা কের; তার
েচাখ িকছু অসহায়েদর িশকােরর জন্য তািকেয় থােক। ৯ েস
েঝাপঝােড়র মেধ্য িসংেহর মত েগাপেন লুিকেয় থােক; েস

িনপীিড়তেদর ধরার জন্য অেপক্ষা কের থােক। েস
িনপীিড়তেদরেক ধের যখন েস তার জােল টােন। ১০ তার
িশকাররা চূণর্িবচূণর্ এবং আঘাতপ্রাপ্ত হেয়েছ; তারা তার
শিক্তশালী জােলর মেধ্য পেড়। ১১ েস তার হৃদেয় বেল, “ঈশ্বর
ভুেল েগেছন; িতিন তঁার মুখ আড়াল করেছন, িতিন কখনও
েদখেবন না।” ১২ সদাপ্রভুু; ওঠ, ঈশ্বর, িবচাের েতামার হাত
েতােলা। িনপীিড়তেদর ভুেল েযও না। ১৩ েকন দষু্ট েলাক ঈশ্বরেক
প্রত্যাখ্যান কের এবং তার হৃদয় বেল, “তুিম আমােক েদাষী
করেব না?” ১৪ কারণ তুিম লক্ষ্য কেরছ এবং সবসময় েদেখছ,
েয ব্যিক্ত দঃুখ ও দদূর্শায় কষ্ট পায়, অসহায় েতামার ওপের
িনেজর ভার সমপর্ণ কের; তুিম িপতৃহীনেদর উদ্ধার কর। ১৫ দষু্ট
এবং মন্দ েলােকর বাহু েভেঙ্গ েফল; তার মন্দ কােজর জন্য
তােক দায়ী কর, েয িবষেয় েস মেন কেরিছল, েয তুিম তার
েখঁাজ আর করেব না। ১৬ যুেগ যুেগ সদাপ্রভুুই রাজা; জািতগুেলা
তার েদশ েথেক উেচ্ছদ হেয়েছ। ১৭ সদাপ্রভুু, তুিম িনপীিড়তেদর
চািহদাগুেলা শুেনছ; তুিম তােদর হৃদয় শিক্তশালী কর, তুিম
তােদর প্রাথর্না শুনেব; ১৮ তুিম িপতৃহীনেদর এবং
িনপীিড়তেদরেক রক্ষা কর, যােত মানুষ আবার পৃিথবীেত
সন্ত্রােসর কারণ না হয়।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

আিম সদাপ্রভুুেত আশ্রয় গ্রহণ কেরিছ; িকভােব তুিম
আমার প্রাণেক বলেব, “পািখর মত উেড় পবর্েত

যাও?” ২ কারণ েদখ, দেুষ্টরা তােদর ধনুক ৈতরী কেরেছ, তারা
তােদর তীরগুেলা দিড়র উপের প্রস্তুত কেরেছ েযন যােদর হৃদয়
সরল তােদরেক অন্ধকাের িবদ্ধ করেত পাের। ৩ কারণ যিদ
িভিত্তমূল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ধািমর্করা িক করেত পাের? ৪ সদাপ্রভুু
তঁার পিবত্র মিন্দের আেছন; তঁার েচাখ লক্ষ্য কের, তঁার েচাখ
মানুেষর সন্তানেদর পরীক্ষা কের। ৫ সদাপ্রভুু ধািমর্ক এবং দষু্ট
উভয়েকই পরীক্ষা কেরন, িকন্তু যারা িহংস্রতা ভালবােস িতিন
তােদর ঘৃণা কেরন। ৬ িতিন দষু্টেদর উপের জ্বলন্ত কয়লা ও
গন্ধক বষর্ণ কেরন; একিট উষ্ণ বায়ু তার পানপাত্র েথেক তােদর
অংশ হেব। ৭ কারণ সদাপ্রভুু ধািমর্ক এবং িতিন ধািমর্কতা
ভালবােসন; ন্যায়পরায়েণরা তঁার মুখ েদখেত পােব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, সাহায্য কর, কারণ ধািমর্েকরা অদশৃ্য হেয়
েগেছ; িবশ্বস্তরা িবলুপ্ত হেয় েগেছ। ২ সবাই তার

প্রিতেবশীেক অনথর্ক কথা বেল; যারা দমুনা ও েতাষােমােদর
সেঙ্গ কথা বেল। ৩ সদাপ্রভুু, েতাষােমাদকারীেদর, প্রেত্যক িজভ
যারা বড় কথা বেল তােদর উিচ্ছন্ন করেবন। ৪ এরা তারা যারা
বেল, “আমােদর িজহ্বা িদেয় আমরা জয়ী হব, যখন আমােদর
মুখ কথা বলেব, েক আমােদর উপর প্রভুত্ব করেত পাের?”
৫ সদাপ্রভুু বেলন, “দিরেদ্রর িবরুেদ্ধ িহংস্রতার কারেণ,
অভাবগ্রস্তেদর গভীর আতর্ নােদর কারেণ, আিম উঠব,” “আিম
তােদর িনরাপত্তা প্রদান করব কারণ যার জন্য তারা আকাঙ্খা
কের।’’ ৬ সদাপ্রভুুর বাক্য িবশুদ্ধ বাক্য, মািটর ধাতু গলােনার
পােত্র শুদ্ধ করা রূপার মত, সাত বার পিরেশািধত। ৭ তুিম
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সদাপ্রভুু, তুিম তােদর রক্ষা কর এবং সবসময় এই দষু্ট প্রজন্ম
েথেক ধািমর্ক মানুষেক রক্ষা করেব। ৮ দষু্টরা চািরিদেক ঘুের
েবড়ায়, যখন মানুেষর সন্তানেদর মেধ্য মন্দতা সম্মািনত হয়।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

কতকাল, সদাপ্রভুু, তুিম আমােক ভুেল থাকেব? তুিম
আমার কাছ েথেক কতকাল েতামার মুখ লুকােব?

২ আিম কতকাল ধের আমার প্রােণর মেধ্য িচন্তা করেবা, সমস্ত
িদন আমার হৃদেয় মেধ্য দঃুখ রাখব? কতকাল আমার শত্রু
আমার উপের উন্নত হেত থাকেব? ৩ সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর!
আমােক েদেখা এবং উত্তর দাও, আমার েচাখ আেলািকত কর
বা আিম মৃতু্যর মেধ্য ঘুমােবা। ৪ আমার শত্রু না বেল, “আিম
তােক পরািজত কেরিছ,” যােত আমার শত্রু বলেত না পাের,
“আিম আমার প্রিতপেক্ষর উপর জয়লাভ কেরিছ;” অন্যভােব,
আমার শত্রুরা আনিন্দত হেব যখন আিম পরাস্ত হব। ৫ িকন্তু
আিম েতামার িনয়েমর িবশ্বস্ততায় িবশ্বাস কেরিছ; আমার হৃদয়
েতামার পিরত্রােণর মেধ্য উল্লািসত। ৬ আিম সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য
গান করব, কারণ িতিন আমার মঙ্গল কেরেছন।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

একজন েবাকা তার হৃদেয় বেল, “ঈশ্বর েনই’’। তারা
অসৎ এবং জঘন্য পাপ কাজ কেরেছ; এমন েকউ

েনই েয ভাল কাজ কের। ২ সদাপ্রভুু স্বগর্ েথেক মানবসন্তানেদর
প্রিত েদেখন েয েকউ বুিদ্ধর সােথ চেল িকনা, েকউ ঈশ্বরেক
েখঁােজ িকনা। ৩ সবাই িবপেথ িগেয়েছ, সবাই কলুিষত হেয়েছ;
এমন েকউ েনই েয ভাল কাজ কের, েকউ েনই, একজনও েনই।
৪ যারা অপরাধ কের, তারা িক িকছু জােন না? েযমনভােব তারা
খাবার খায়, িঠক েতমন তারা আমার েলাকেদর গ্রাস কের, িকন্তু
তারা সদাপ্রভুুেক ডােকনা? ৫ তারা ভেয়র সেঙ্গ কঁােপ, কারণ
িকন্তু ঈশ্বর ধািমর্ক সমােজর সেঙ্গ থােকন! ৬ তুিম দিরদ্র ব্যিক্তেক
লিজ্জত কেরছ, যিদও সদাপ্রভুু তঁার আশ্রয়। ৭ আঃ! ইস্রােয়েলর
পিরত্রাণ িসেয়ান েথেক আসেব! সদাপ্রভুু যখন তঁার েলােকেদর
বিন্দত্ব েথেক িফিরেয় আনেবন, তখন যােকাব আনন্দ করেব
এবং ইস্রােয়ল আনিন্দত হেব!

দায়ূেদর গীত।

সদাপ্রভুু, েক েতামার তঁাবুেত বাস করেব? েক েতামার
পিবত্র পবর্েত বাস করেব? ২ েয ব্যিক্ত িনেদর্ াষভােব

চেল এবং যা ন্যায্য তাই কের এবং তার হৃদয় েথেক সত্য কথা
বেল। ৩ েস তার িজভ িদেয় িনন্দা কের না এবং অন্যেদর ক্ষিত
কের না, না তার প্রিতেবশীেক অপমান কের। ৪ অেযাগ্য ব্যিক্ত
তার েচােখ তুচ্ছ হয়; িকন্তু েস তােদর সম্মান কের যারা
সদাপ্রভুুেক ভয় কের। তার শপেথর জন্য তার ক্ষিত হেলও, েস
তার প্রিতজ্ঞা িফিরেয় েনয় না। ৫ যখন েস টাকা ধার েদয় তখন
িতিন সুদ েনন না, িতিন িনেদর্ ােষর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদেত ঘুষ গ্রহণ
কেরন না। েয এই কাজগুেলা কের, েস কখেনা িবচিলত হেবনা।

দায়ূেদর িমকতাম।

ঈশ্বর, আমােক রক্ষা কর, কারণ আিম েতামােত
আশ্রয় গ্রহণ কেরিছ। ২ আিম সদাপ্রভুুেক বেলিছ,

“তুিমই আমার প্রভু; তুিম ছাড়া আমার মঙ্গল েনই। ৩ সমস্ত
পিবত্র েলাক যারা পৃিথবীেত আেছন, তঁারা মহান মানুষ, তােদর
মেধ্যই আমার সমস্ত আনন্দ। ৪ যারা অন্য েদবতােদর েখঁােজ,
তােদর যন্ত্রণা বৃিদ্ধ হেব। আিম তােদর েদবতােদর কােছ রক্ত
িনেয় ৈনেবদ্য উৎসগর্ করব না এবং আমার মুেখ তােদর নামও
েনব না। ৫ সদাপ্রভুু, আমার মেনানীত অংশ ও আমার পানপাত্র;
তুিম আমার অিধকার িনিদর্ ষ্ট কেরছ। ৬ আমার জন্য মেনারম
জায়গার সীমা পিরমাপ করা হেয়েছ, িনশ্চয় একিট উত্তরািধকার
আমার জন্য মেনারম। ৭ আিম সদাপ্রভুুর প্রশংসা করেবা, িযিন
আমােক পরামশর্ েদন, এমনিক রািত্রেতও আমার মন আমােক
িনেদর্শ েদন। ৮ আিম সব সময় সদাপ্রভুুেক আমার সামেন
েরেখিছ! তাই িতিন আমার ডান িদেক, আিম িবচিলত হব না।
৯ এইজন্য আমার হৃদয় আনিন্দত ও আমার েগৗরব উল্লািসত
হল; িনশ্চয়ই আমার মাংসও িনভর্ েয় বাস করেব। ১০ কারণ তুিম
আমার প্রাণ পাতােল ত্যাগ করেব না, তুিম েতামার পিবত্র
েলাকেক ক্ষয় েদখেত েদেব না। ১১ তুিম আমােক জীবেনর পথ
জানােব, েতামার উপিস্হিতেত অসীম আনন্দ, েতামার ডান
হােত িচরকােলর আনন্দ থােক!

দায়ূেদর প্রাথর্না।

সদাপ্রভুু; ন্যায়িবচােরর জন্য আমার অনুেরাধ েশান,
আমার কান্নায় মেনােযাগ দাও! আমার প্রাথর্না েশান,

যা ছলনায় পূণর্ মুখ েথেক বার হয় না। ২ েতামার উপিস্হিত
েথেক আমার িবচার উপিস্থত েহাক; যা ন্যায্য তা েতামার েচােখ
তা েদখুক। ৩ যিদ তুিম আমার হৃদয় পরীক্ষা কর, যিদ তুিম রােত
আমার কােছ আেসা, তুিম আমােক শুদ্ধ করেব এবং েকান মন্দ
পিরকল্পনা খুঁেজ পােব না; আমার মুখ পাপ করেব না।
৪ মানুেষর কােজর িবষেয়, েতামার মুেখর বােক্য, আিম িনেজেক
অনাচােরর পথ েথেক সাবধান কেরিছ। ৫ আমার পদেক্ষপগুেলা
েতামার পেথ িস্থর েরেখেছ, আমার পা িবচিলত হয়িন। ৬ আিম
েতামােক ডাকলাম, ঈশ্বর; তুিম আমােক উত্তর দাও, আমার
প্রিত কান দাও আমার কথা েশান। ৭ একিট চমত্কার উপায়
েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা প্রকাশ কর, তুিম েতামার ডান হাত িদেয়
তােদর রক্ষা কেরছ যারা েতামার কােছ আশ্রয় িনেয়েছ!
৮ েচােখর মিণর মত আমােক রক্ষা কর, েতামার ডানার ছায়ােত
আমােক লুিকেয় রাখ। ৯ দষু্ট েলােকর উপিস্হিত েথেক যারা
আমােক আক্রমণ কের, আমার শত্রু যারা আমার চারপােশ
িঘের আেছ। ১০ তােদর কােরা উপর েকান দয়া েনই, তােদর মুখ
গেবর্র সােথ কথা বেল। ১১ তারা আমােদর পদেক্ষপ িঘেরেছ।
তারা আমােদর ভূিমেত আঘাত করার জন্য তােদর েচাখ িস্থর
কেরেছ। ১২ তারা িসংেহর মত িশকােরর জন্য আগ্রহী, েগাপেন
লুিকেয় থাকা যুবিসংেহর মত। ১৩ সদাপ্রভুু, ওঠ, তােদর আক্রমণ
কর, িনেচ তােদর েফেল দাও! েতামার তেলায়ার সাহােয্য দষু্টেদর
েথেক আমার জীবনেক উদ্ধার কর! ১৪ সদাপ্রভুু, েতামার হাত
িদেয় আমােক মানুেষর েথেক উদ্ধার কর, এই জগেতর
েলাকেদর েথেক যােদর সমৃিদ্ধ একমাত্র এই জীবেনই! তুিম ধন
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সম্পদ িদেয় তােদর েপট পূণর্ করেব; তােদর অেনক সন্তান হেব
এবং তােদর সম্পদ তােদর সন্তানেদর কােছ েছেড় যােব।
১৫ আিম ধািমর্কতায় মেধ্য েতামার মুখ েদখব; আিম েজেগ উেঠ
েতামার দশর্েন সন্তুষ্ট হব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। সদাপ্রভুুর দাস দায়ূেদর গীত েয িদন
সদাপ্রভুু সমস্ত শত্রুর হাত েথেক এবং েশৗেলর হাত েথেক

দায়ূদেক উদ্ধার করেলন, েসই িদন িতিন সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য এই
গীেতর কথা িনেবদন করেলন। িতিন বলেলন।

সদাপ্রভুু, আমার শিক্ত, আিম েতামােক ভালবািস।
২ সদাপ্রভুু আমার ৈশল, আমার দগূর্, আমার

সাহায্যকারী; িতিন আমার ঈশ্বর, আমার দঢ়ৃ ৈশল; আিম তার
আশ্রয় িনই। েস আমার ঢাল, আমার পিরত্রােণর িশং এবং
আমার সুরিক্ষত আশ্রয়। ৩ আিম সদাপ্রভুুেক ডািক িযিন
প্রশংসার েযাগ্য এবং আিম আমার শত্রুেদর েথেক রক্ষা পাব।
৪ মৃতু্যর দিড় আমােক িঘের ধেরিছল এবং দ্রুতগিতর জলধারা
আমােক আতিঙ্কত কেরিছল। ৫ পাতােলর দিড় আমােক িঘের
ধেরেছ; মৃতু্যর জাল আমােক ফঁােদ েফেলিছল। ৬ িবপেদর মেধ্য
আিম সদাপ্রভুুেক ডাকলাম; আিম সাহােয্যর জন্য আমার
ঈশ্বরেক ডাকলাম। িতিন তঁার মিন্দর েথেক আমার স্বর শুনেলন;
আমার কান্না তঁার সামেন উপিস্হত হেয়েছ; তা তঁার কােন প্রেবশ
কেরেছ। ৭ তখন পৃিথবী নেড় উঠল এবং েকঁেপ উঠেলা; পবর্েতর
িভিত্তও নেড় েগেল এবং তা ঈশ্বেরর েক্রােধর জন্য েকঁেপ উঠল।
৮ তঁার নাক েথেক েধঁায়া েবর হল এবং জ্বলন্ত আগুন তঁার মুখ
েথেক েবর হেয় এল। কয়লা এর দ্বারা প্রজ্বিলত হয়। ৯ িতিন
আকাশেক নত কেরন এবং িনেচ েনেম এেলন ও ঘন অন্ধকার
তঁার পােয়র িনেচ িছল। ১০ িতিন িযিন করূেবর চের উড়েছন,
িতিন বাতােসর ডানার উপের উেড় আেসন। ১১ িতিন তঁার
চারপােশ অন্ধকােরর একিট তঁাবু ৈতরী কেরন, আকােশর
বৃিষ্টেমঘ। ১২ তঁার সামেন িবদ্ুযৎ েথেক, িশলাবৃিষ্ট এবং জলন্ত
কয়লা পেড়। ১৩ সদাপ্রভুু আকােশ গজর্ন করেলন! মহান ঈশ্বর
উচ্চ আওয়াজ করেলন এবং িশলাবৃিষ্ট ও বজ্র পাঠােলন।
১৪ িতিন তঁার তীর ছঁুড়েলন এবং তঁার শত্রুেদর িছন্নিভন্ন করেলন;
অেনক বজ্র তােদর িবিক্ষপ্ত করল। ১৫ তখন জলরািশর প্রণালী
পথ প্রকাশ েপল। ১৬ িতিন উপর েথেক িনেচ এেসেছন এবং
আমােক ধের েরেখেছন; আমােক ধরেলন! গভীর জল েথেক
আমােক েটেন তুলেলন। ১৭ আমার শিক্তশালী শত্রু কাছ েথেক
িতিন আমােক উদ্ধার করেলন, যারা আমােক ঘৃণা কেরেছ,
কারণ তারা আমার েথেক খুব শিক্তশালী। ১৮ আমার কেষ্টর
িদেন তারা আমার িবরুেদ্ধ এেসিছল িকন্তু সদাপ্রভুু আমার
অবলম্বন হেলন। ১৯ িতিন আমােক একিট েখালা প্রশস্ত স্থােন
েবর কের িনেয় এেলন; িতিন আমােক রক্ষা করেলন, কারণ
িতিন আমার প্রিত সন্তুষ্ট িছেলন। ২০ আমার ধািমর্কতার কারেণ
সদাপ্রভুু আমােক পুরসৃ্কত কেরেছন; আমার হাত শুিচ করার
কারেণ িতিন আমােক পুরস্কার িদেয়েছন। ২১ কারণ আিম
সদাপ্রভুুর পেথ চেলিছ এবং অধািমর্কতার সেঙ্গ আমার ঈশ্বরেক
ত্যাগ কিরিন। ২২ তঁার সমস্ত ধািমর্ক শাসন আমার সামেন িছল;
তঁার িনয়ম অনুযায়ী, আিম তােদর েথেক দেূর যায় িন। ২৩ আিম

তঁার সামেন িনেদর্ াষ িছলাম এবং পাপ েথেক িনেজেক রক্ষা
করতাম। ২৪ তাই সদাপ্রভুু আমার ধািমর্কতার জন্য, তঁার েচােখর
সামেন আমার হাত পিরষ্কার িছল বেল, িতিন আমােক প্রিতফল
িদেলন। ২৫ একজন িবশ্বস্ত ব্যিক্তর প্রিত, তুিম িনেজ িবশ্বস্ত থাক;
একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যিক্তর সেঙ্গ তুিম িনেজেক ন্যায়পরায়ণ
েদখাও। ২৬ সরলেদর প্রিত তুিম িনেজেক সহজ েদখাও িকন্তু
কুিটলেদর প্রিত তুিম চতুরতার সেঙ্গ ব্যবহার করেব। ২৭ কারণ
তুিম দঃুখী েলােকেদর রক্ষা কর, িকন্তু তুিম চূণর্ কর
অহংকারীেদর গবর্। ২৮ তুিমই আমার প্রদীেপর আেলা উজ্জ্বল
কেরছ; সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর আমার অন্ধকারেক আেলািকত
কেরন। ২৯ কারণ েতামার সাহােয্যই আিম একিট ৈসন্যদেলর
িবরুেদ্ধ েদৗড়াই; আমার ঈশ্বেরর সাহােয্যই আিম েদওয়াল
অিতক্রম কির। ৩০ ঈশ্বর িহসােব, তঁার পথ িনখুঁত। সদাপ্রভুু বাক্য
শুদ্ধ! যারা তঁার উপর িনভর্ র কের িতিন তােদর ঢাল। ৩১ কারণ
সদাপ্রভুু ছাড়া আর েকান ঈশ্বর েনই? আমােদর ঈশ্বর ছাড়া আর
েকান িশল েনই? ৩২ ঈশ্বর শিক্ত িদেয় আমােক পথ িনখুঁত কের
েতােলা। ৩৩ িতিন আমার পা হিরেণর মত দ্রুত কেরন এবং
পাহােড়র উপের আমােক স্থাপন কেরন! ৩৪ িতিন যুেদ্ধর জন্য
আমার হাতেক প্রিশক্ষণ েদন এবং আমার বাহু অনায়ােস
ভাঙ্গেত পাের তামার ধনুক। ৩৫ তুিম আমােক েতামার পিরত্রােণর
ঢাল িদেয়ছ। েতামার ডান হাত আমােক সমথর্ন কেরেছ, েতামার
দয়া আমােক মহান কেরেছ। ৩৬ তুিম আমার পােয়র জন্য, নীেচ
একিট প্রশস্ত জায়গা ৈতরী কেরছ যােত আমার পা িবচিলত না
হয়। ৩৭ আিম শত্রুেদর অনুসরণ কেরিছ এবং তােদর ধেরিছ;
আিম তােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত িফরব না। ৩৮ আিম তােদর
দমন কেরিছলাম যােত তারা উঠেত না পাের, তারা আমার
পােয়র িনেচ পেড় আেছ। ৩৯ কারণ তুিম যুেদ্ধর জন্য আমার
উপর শিক্ত িদেয় কিটবন্ধন কেরছ; তুিম আমার িবরুেদ্ধ উেঠ
দঁাড়াও। ৪০ তুিম আমার শত্রুেদরেক আমার েথেক িফিরেয়
িদেয়ছ, আিম িবলুপ্ত করব যারা আমােক ঘৃণা কের। ৪১ তারা
সাহােয্যর জন্য িচত্কার করল, িকন্তু েকউ তােদর রক্ষা কের িন;
তারা সদাপ্রভুুর কােছ িচত্কার কের বলল, িকন্তু িতিন তােদর
উত্তর েদনিন। ৪২ আিম চূণর্ কির তােদর বাতােসর মুেখ উেড়
যাওয়ার তূেষর মত; আিম তােদর রাস্তায় কাদার মত ছঁুেড় েফেল
িদলাম। ৪৩ তুিম আমােক প্রজােদর িবেরাধ েথেক উদ্ধার কেরছ।
তুিম আমােক জািতগুেলার মাথার উপের গঠন কেরছ। এমন
েলাক যােদর আিম িচনতাম না তারা আমার দাস হেব। ৪৪ যত
তাড়াতািড় তারা আমার সম্পেকর্  শুেনেছ, তারা আমার আেদশ
মান্য করেব; িবেদশীরা আমার কােছ িনেজেক সমপর্ণ করেব।
৪৫ িবেদশীরা হতাশ হেয় পেড়েছ, তারা কঁাপেত কঁাপেত দগূর্
েথেক েবিরেয় আসেব। ৪৬ সদাপ্রভুু জীবন্ত, আমার ৈশলর
প্রশংসা েহাক, আমার পিরত্রােণর ঈশ্বর মিহমািন্বত েহাক।
৪৭ িতিন েসই ঈশ্বর, িযিন আমার হেয় প্রিতেশাধ গ্রহণ কেরেছন,
িযিন জািতেদর আমার অধীেন কেরন। ৪৮ িতিনই উদ্ধার
কেরেছন আমায় শত্রুেদর কবল েথেক, িবজয়ী কেরেছন
িবেরাধীেদর উপের, অত্যাচািরতেদর েথেক উদ্ধার কেরছ
আমায়। ৪৯ তাই সদাপ্রভুু, আিম েতামােক ধন্যবাদ েদব, আিম
েতামার নােমর প্রশংসা করব! ৫০ ঈশ্বর তঁার রাজােক মহা িবজয়
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েদন এবং িতিন তঁার অিভিষক্তেক চুিক্তর িবশ্বস্ততা েদখান, যুেগ
যুেগ দায়ূেদর ও তার বংেশর প্রিতও েদখান।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

আকাশমণ্ডল ঈশ্বেরর েগৗরব বণর্না কের এবং
আকাশ তঁার হােতর ৈতরী কােজর পিরচয় েদয়।

২ িদন িদেনর কােছ বাক্য উচ্চারণ কের; রাত রােতর কােছ জ্ঞান
প্রকাশ কের। ৩ েকান বাক্য েনই, ভাষাও েনই; তােদর
আওয়াজও েশানা যায় না। ৪ তবুও সারা জগেত তােদর বাক্য
ব্যাপ্ত হেব এবং তােদর কথা পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত ছিড়েয়
পড়েব। িতিন তােদর মেধ্য সূেযর্র জন্য তঁাবু স্থাপন কেরেছন।
৫ সূযর্ তার ঘর েথেক বেরর মত েবিড়েয় আেস এবং ছুেট চেল
আনেন্দ বীেরর মত িনেজর পেথ। ৬ আকাশ এক প্রাপ্ত েথেক
তার যাত্রা শুরু হয়, েশষ হয় অপর প্রােপ্ত। তার উত্তাপ েকােনা
িকছু লুিকেয় রােখ না। ৭ সদাপ্রভুুর িবচার িনখুঁত, প্রাণেক
পুনরুদ্ধার কের; সদাপ্রভুুর সাক্ষ্য িনভর্ রেযাগ্য, অিবজ্ঞ েলাকেক
জ্ঞান দান কের। ৮ সদাপ্রভুু সমস্ত িনেদর্শ িঠক, হৃদয়েক
আনিন্দত কের; সদাপ্রভুু িনয়ম হল খঁািট, েচাখেক আেলািকত
কের। ৯ সদাপ্রভুুর ভয় শুদ্ধ, িচরকাল স্হায়ী; সদাপ্রভুু ধািমর্ক
িবচার সত্য এবং সম্পূণর্ ন্যায্য! ১০ তারা েসানার েচেয়ও অেনক
েবিশ মূল্যবান, এমনিক অেনক উত্তম েসানার েচেয়ও অেনক
েবিশ; তারা মধুর েচেয়ও িমিষ্ট এবং েমৗচাক েথেক ক্ষরণ হওয়া
মধুর েথেকও িমিস্ট। ১১ হঁ্যা, তােদর দ্বারা েতামার দাস সতকর্  হয়;
তােদর েমেন চলেল মহান পুরস্কার পাওয়া যায়। ১২ েক তার
িনেজর ভুল বুঝেত পাের? লুেকােনা ক্রিটগুেলা েথেক আমােক
পিরষ্কার কর। ১৩ স্পধর্াজিনত পাপ েথেক েতামার দাসেক পৃথক
কর; তারা আমার উপর কতৃর্ ত্ব না করুক। তখন আিম িনখুঁত হব
এবং আিম অেনক পাপ েথেক িনেদর্ াষ হব। ১৪ আমার মুেখর
বাক্য এবং আমার হৃদেয়র িচন্তা েতামার দিৃষ্টেত গ্রহণেযাগ্য হেব,
সদাপ্রভুু, আমার ৈশল এবং আমার উদ্ধারকতর্ া।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, িবপেদর িদেন েতামােক সাহায্য করেবন,
যােকােবর ঈশ্বেরর নাম েতামােক রক্ষা করুক ২ এবং

িসেয়ান েথেক েতামােক সমথর্ন করার জন্য তঁার পিবত্রস্থান
েথেক সাহায্য পাঠাক। ৩ িতিন েতামার সমস্ত উপহার স্মরণ
করুন এবং েহামবিল গ্রহণ করুন। েসলা* ৪ িতিন েতামার হৃদয়
এর বাসনা এবং েতামার সমস্ত পিরকল্পনাগুেলা পূরণ করুক।
৫ আমরা েতামার পিরত্রােণ আনন্দ করব এবং আমােদর
ঈশ্বেরর নােম, পতাকা তুলব। সদাপ্রভুু েতামার সমস্ত প্রাথর্না
পূরণ করুক। ৬ এখন আিম জািন েয প্রভু তঁার অিভিষক্ত
েলােকেদর উদ্ধার করেবন; তঁার ডান হােতর শিক্তর সেঙ্গ িতিন
তঁার পিবত্র স্বগর্ েথেক তােদর উত্তর েদেবন। ৭ অেনেক রেথর
উপর এবং অন্যান্যরা েঘাড়ার উপের িনভর্ র কের, িকন্তু আমরা
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুুেক ডািক। ৮ তারা নত হেয় পিতত হয়;
আমরা খাড়া হেয় দঁািড়েয় থাকব। ৯ সদাপ্রভুু, রাজােক উদ্ধার
কর; যখন আমরা ডািক তখন আমােদর সাহায্য কেরা।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট সঙ্গীত।

সদাপ্রভুু! েতামার শিক্তেত রাজা আনন্দ কের, তুিম
েয পিরত্রাণ িদেয়ছ তােত েস কত েবিশই না আনন্দ

কের! ২ তুিম তার হৃদেয়র ইচ্ছা পূণর্ কেরছ এবং তার মুেখর
অনুেরাধ িফিরেয় দাওিন। েসলা* ৩ কারণ তুিম তার জন্য প্রচুর
আশীবর্াদ এেন িদেয়ছ; িতিন তার মাথায় খঁািট েসানার একিট
মুকুট স্থাপন কেরেছন। ৪ িতিন েতামার কােছ জীবেনর জন্য
প্রাথর্না কেরিছেলন, তুিম তােক তা িদেয়ছ; তুিম তঁােক িচরিদেনর
জন্য দীঘর্ আয়ু িদেয়ছ। ৫ েতামার জেয়র কারেণ তঁার মিহমা
মহান; তুিম তার উপর সম্মান এবং মিহমা েরেখছ। ৬ তুিম তােক
দীঘর্স্থায়ী আশীবর্াদ িদেয়ছ, েতামার উপিস্থিত তােক আনিন্দত
কের। ৭ কারণ রাজা সদাপ্রভুুেত িনভর্ র কেরন; মহান ঈশ্বেরর
চুিক্তর িবশ্বস্ততা েথেক িতিন িবচিলত হেবন না। ৮ েতামার হাত
েতামার সমস্ত শত্রুেদর ধরেব; েতামার ডান হাত তােদর ধরেব
যারা েতামােক ঘৃণা কের। ৯ েতামার েক্রােধর সময়, তুিম তােদর
জ্বলন্ত চুল্লীর মত জ্বালােব। সদাপ্রভুু েক্রাধ তােদর ধ্বংস করেব
এবং আগুন তােদর গ্রাস করেব। ১০ মানবজািত মেধ্য েথেক
তােদর বংশধরেদর এবং তােদর সন্তানেদর তুিম পৃিথবী েথেক
ধ্বংস করেব। ১১ কারণ তারা েতামার িবরুেদ্ধ অন্যায় কেরেছ;
তারা কুমন্ত্রণা কের, তােত তারা সফল হেব না! ১২ কারণ তুিম
তােদর িফিরেয় েদেব; তুিম তােদর আেগ েতামার ধনুক টানেব।
১৩ সদাপ্রভুু, েতামার শিক্তেত মিহমািন্বত হও; আমরা গান গাব
এবং েতামার শিক্তর প্রশংসা করব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, প্রভােতর হিরণী। দায়ূেদর একিট
গীত।

ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, েকন তুিম আমােক
পিরত্যাগ কেরছ? আমােক রক্ষা করা েথেক এবং

আমার যন্ত্রণার উিক্ত েথেক েকন তুিম দেূর থাক? ২ আমার
ঈশ্বর, আিম িদেনর েবলা ডািক, িকন্তু তুিম উত্তর দাও না এবং
রােতও আিম িনরব থািক না! ৩ তবুও তুিমই পিবত্র, তুিমই
ইস্রােয়েলর প্রশংসার সেঙ্গ রাজা িহসােব বসেব। ৪ আমােদর
পূবর্পুরুষরা েতামার উপর িবশ্বাস রাখত; তারা েতামােক িবশ্বাস
করত এবং তুিম তােদর উদ্ধার করেত। ৫ তারা েতামার কােছ
কঁাদেল, তারা উদ্ধার েপত। তারা েতামার উপের িনভর্ র কের,
হতাশ হয়িন। ৬ িকন্তু আিম একিট কীট, মানুষ না, মানুেষর কােছ
অবমাননার িবষয় এবং েলােকেদর দ্বারা তুচ্ছ। ৭ যারা আমােক
েদেখ তারা আমােক উপহাস কের; তারা আমােক পিরহাস কের;
তারা আমার সম্পেকর্  েশােন ও তােদর মাথা নাড়ায়। ৮ তারা
বেল, “েস সদাপ্রভুুর উপর িবশ্বাস কের; সদাপ্রভুু তােক উদ্ধার
করুন। িতিন তােক রক্ষা করুন, কারণ িতিন তার মেধ্যই
আনিন্দত।” ৯ কারণ তুিম আমােক গভর্  েথেক েবর কের এেনছ;
আিম যখন আমার মােয়র স্তন পান করিছলাম তখন তুিম
আমােক িবশ্বাস করেত সাহায্য কেরিছেল। ১০ গভর্  েথেক আিম
েতামার উপর িনিক্ষপ্ত হেয়িছলাম; আিম আমার মােয়র গেভর্
িছলাম তখন েথেকই তুিমই আমার ঈশ্বর! ১১ আমার কাছ েথেক
দেূর েথেকা না, কারণ িবপদ প্রায় উপিস্হত; সাহায্য করার েকউ
েনই। ১২ অেনক ষঁাড় আমােক িঘের ধেরেছ; বাশেনর শিক্তশালী
ষঁাড় আমােক িঘের ধেরেছ। ১৩ তারা আমার িবরুেদ্ধ তােদর মুখ
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খুেল হঁা কের, েযমনভােব গজর্নকারী িসংহ তার িশকার গ্রাস
করার জন্য কের। ১৪ আমােক জেলর মত ঢালা হেয়েছ এবং
আমার সমস্ত হাড় স্হানচু্যত হেয়েছ। আমার হৃদয় েমােমর মত
হেয়েছ; তা আমার েভতেরর অংেশর মেধ্য গেল িগেয়েছ।
১৫ আমার শিক্ত মািটর পােত্রর একিট টুকেরা মত শুিকেয় েগেছ;
আমার িজভ আমার মুেখর তালুেত েলেগ যােচ্ছ। তুিম আমােক
মৃতু্যর ধূেলাকণার মেধ্য েরেখছ। ১৬ কারণ কুকুেররা আমােক
িঘেরেছ; অন্যায়কারীেদর দল আমােক িঘের আেছ; তারা
আমার হাত এবং পা িবদ্ধ কেরেছ। ১৭ আিম আমার সব
হাড়গুিল গুনেত পাির; তারা আমার িদেক দিৃষ্ট কের তািকেয়
আেছ; ১৮ তারা িনেজেদর মেধ্য আমার েপাশাক ভাগ কের িনল,
তারা আমার কাপেড়র জন্য গুিলবঁাট কের। ১৯ েহ সদাপ্রভুু; দেূর
েথেকা না, আমার শিক্ত! আমায় দ্রুত সাহায্য কর। ২০ তেলায়ার
েথেক আমার প্রাণেক ও আমার মহামূল্য জীবনেক কুকুরেদর
হাত েথেক উদ্ধার কর। ২১ িসংেহর মুখ েথেক আমােক বঁাচাও,
বন্য ষঁােড়র িশং েথেক আমােক উদ্ধার কর। ২২ আিম আমার
ভাইেদর কােছ েতামার নাম েঘাষণা করব; মণ্ডলীর মেধ্য আিম
েতামার প্রশংসা করব। ২৩ েতামরা যারা সদাপ্রভুুেক ভয় কর,
তঁার প্রশংসা কর! যােকােবর সমস্ত পূবর্পুরুেষরা, তঁােক সম্মান
কেরা! তঁােক ভেয়র কর, ইস্রােয়েলর সমস্ত বংশধেররা!
২৪ কারণ িতিন দঃুখী ব্যিক্তর দঃুখেভােগর প্রিত অবজ্ঞা বা ঘৃণা
কেরন না; সদাপ্রভুু তার েথেক তঁার মুখ লুকান না; যখন একিট
দঃুখী েলাক তঁার কােছ কঁােদ, তখন িতিন েশােনন। ২৫ মহাসমাজ
মেধ্য আমার প্রশংসা েতামার কাছ েথেক আেস; যারা তঁােক ভয়
কের আিম তােদর সামেন আমার প্রিতজ্ঞাগুেলা পূণর্ করব।
২৬ িনপীিড়তরা েভাজন করেব এবং সন্তুষ্ট হেব; যারা সদাপ্রভুুেক
েখঁাজ কের তারা তঁার প্রশংসা করেব। েতামােদর হৃদয় িচরকাল
জীিবত থাকুক। ২৭ পৃিথবীর সমস্ত েলাক স্মরণ করেব এবং
সদাপ্রভুুর কােছ িফের যােব; সমস্ত জািতেদর পিরবার েতামার
সামেন উপুড় হেয় প্রণাম করেব। ২৮ কারণ রাজত্ব সদাপ্রভুুই;
িতিন জািতেদর উপর শাসনকতর্ া। ২৯ পৃিথবীর সমস্ত সমৃদ্ধ েলাক
েভাজন করেব এবং তারা আরাধনা করেব; ধূেলােত েনেম আসা
সমস্ত েলাক ও যারা তােদর িনেজেদর প্রাণ রক্ষা করেত পাের না
তারাও তঁার সামেন নতজানু হেব। ৩০ একিট প্রজন্ম আসেব তঁার
েসবা করেব; তারা প্রভুর পরবতর্ী প্রজন্মেক বলেব। ৩১ তারা
আসেব এবং তঁার ধািমর্কতার কথা বলেব; িতিন িক কেরেছন তা
তারা এমন েলাকেদর বলেব যারা এখেনা জন্ম গ্রহণ কের িন।

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু আমার পালক; আমার অভাব হেব না।
২ িতিন আমােক সবুজ চারণভূিমেত েশায়ান; িতিন

শান্ত জেলর পােশ আমােক পিরচালনা কেরন। ৩ িতিন আমার
প্রাণ িফিরেয় আেনন, িতিন তঁার নােমর জন্য আমােক সিঠক
পেথ পিরচালনা কেরন। ৪ যিদ আিম মৃতু্য ছায়ার উপত্যকার
মেধ্য িদেয় যাই, আিম অমঙ্গেলর ভয় করব না কারণ তুিম
আমার সেঙ্গ আছ; েতামার লািঠ এবং ছিড় আমােক সান্ত্বনা
কের। ৫ তুিম আমার শত্রুেদর সাক্ষােৎ আমার সামেন একিট
েটিবল প্রস্তুত কের থাক; তুিম আমার মাথা েতল িদেয় অিভিষক্ত

কেরছ; আমার পানপাত্র উথিলেয় পড়েছ। ৬ িনশ্চয়ই ধািমর্কতা
ও ব্যবস্থার িবশ্বস্ততা আমার জীবেনর সমস্ত িদন আমােক
অনুসরণ করেব এবং আিম িচরকাল সদাপ্রভুুর গৃেহ বাস করব!

দায়ূেদর একিট গীত।

পৃিথবীর এবং এর মেধ্য সবিকছুই সদাপ্রভুুর, জগৎ
এবং তার মেধ্য বসবাসকারী সবাই তঁার। ২ কারণ

িতিন সমুেদ্র উপের তা স্থাপন কেরেছন এবং নদীগুিলর উপর তা
প্রিতিষ্ঠত কেরেছন। ৩ েক সদাপ্রভুুর পবর্েত উঠেব? েক তঁার
পিবত্র স্থােনর মেধ্য দঁাড়ােব? ৪ যােদর পিরষ্কার হাত এবং শুদ্ধ
হৃদয় আেছ; যারা িমথ্যা বলার জন্য িনেজর প্রাণেক উঁচুেত
েতােল না এবং যারা প্রতারণায় শপথ কের না। ৫ েস সদাপ্রভুুর
েথেক একিট আশীবর্াদ পােব এবং পিরত্রােণর ঈশ্বর েথেক তার
ধািমর্কতা আসেব। ৬ এরা এমন েলাক যারা তঁার েখঁাজ কের,
যারা যােকােবর ঈশ্বেরর মুখ অেন্বষণ কের। েসলা। ৭ সমস্ত
দরজা েতামার েতামােদর মাথা েতােলা, িচরস্থায়ী দরজা উন্নত
হও, েযন প্রতােপর রাজা িভতের আসেত পােরন। ৮ প্রতােপর
রাজা েক? সদাপ্রভুু, শিক্তশালী এবং মহৎ। ৯ সমস্ত দরজা
েতামার েতামােদর মাথা েতােলা, িচরস্থায়ী দরজা উন্নত হও, েযন
প্রতােপর রাজা িভতের আসেত পােরন। ১০ প্রতােপর এই রাজা
েক? বািহনীগেণর সদাপ্রভুু, িতিনই েগৗরেবর রাজা। েসলা

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, েতামারই িদেক আিম আমার প্রাণ তুেল
ধির! ২ আমার ঈশ্বর, আিম েতামােক িবশ্বাস কির।

আমােক হতাশ হেত িদেয়া না; আমার শত্রুেদর আমার উপর
জয়ী হেত িদেয়া না। ৩ েতামার মেধ্য যারা আশা কের তারা
েকউই লিজ্জত হেব না, িকন্তু যারা অকারেণ িবশ্বাসঘাতকতা
কের তারাই লিজ্জত হেব! ৪ সদাপ্রভুু, আমােক েতামার পথ
েদখাও; েতামার পেথর িবষেয় আমােক িশক্ষা দাও। ৫ েতামার
সত্য সম্পেকর্  িনেদর্শ দাও এবং আমােক েশখাও, কারণ তুিম
আমার পিরত্রােণর ঈশ্বর; আিম সমস্ত িদন ধের েতামােত আশা
রািখ। ৬ সদাপ্রভুু, মেন কর, েতামার করুণা এবং চুিক্তর
িবশ্বস্ততায় েতামার কাজেক; কারণ তারা সবসময় িবদ্যমান।
৭ আমার েযৗবেনর পােপর িবষেয় স্মরণ কেরা না; সদাপ্রভুু,
েতামার মঙ্গলভােবর কারেণ েতামার দয়ার জন্য আমােক স্মরণ
কর। ৮ সদাপ্রভুু মঙ্গলময় ও সরল; অতএব িতিন পাপীেদর পথ
েদখান। ৯ িতিন ন্যায়িবচােরর সেঙ্গ পিরচালনা কেরন এবং িতিন
নম্রেদর পথ েদখান। ১০ যারা তঁার িনয়ম এবং তঁার আেদশ
পালন কের তােদর কােছ, সদাপ্রভুুর সমস্ত পথ চুিক্তর িবশ্বস্ততা
এবং িবশ্বাসেযাগ্যতা িদেয় ৈতরী।। ১১ সদাপ্রভুু, েতামার নােমর
জন্য, আমার পাপ ক্ষমা কেরা, কারণ তা িবশাল। ১২ েক েসই
েলাক, িযিন সদাপ্রভুুেক ভয় কেরন? প্রভু তােক তার পছন্দ মত
পেথর িনেদর্শ েদেবন। ১৩ তঁার জীবন কুশেল বাস করেব এবং
তার বংশধেররা েদেশর উত্তরািধকারী হেব। ১৪ যারা তােক
অনুসরণ কের তারা সদাপ্রভুুর পরামেশর্ চেল এবং িতিন তােদর
কােছ িনেজর চুিক্ত জানান। ১৫ আমার েচাখ সব সময় সদাপ্রভুুর
উপের, কারণ িতিন আমার পােক জাল েথেক মুক্ত করেবন।
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১৬ আমার িদেক তাকাও এবং আমার প্রিত দয়া কর, কারণ
আিম একা ও দঃুখী। ১৭ আমার হৃদেয় কষ্ট বাড়েছ; আমার
দদূর্শার েথেক আমােক েবর কর। ১৮ আমার দঃুখ ও কেষ্টর প্রিত
েদেখা, আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর। ১৯ আমার শত্রুেদর েদেখা,
কারণ তারা অেনক; তারা িনষু্ঠর ঘৃণায় আমােক ঘৃণা কের।
২০ আমার জীবন রক্ষা কর এবং আমােক উদ্ধার কর; আমােক
অপমািনত হেত িদও না, কারণ আিম েতামােত আশ্রয় িনেয়ছ!
২১ সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা আমােক রক্ষা করুক, কারণ
আিম েতামােত আশা কির। ২২ েহ ঈশ্বর, ইস্রােয়লেক উদ্ধার কর,
তার সমস্ত সঙ্কট েথেক।

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, আমার িবচার কর, কারণ আিম সততার
সােথ চলিছ; আিম সদাপ্রভুুেক িবশ্বাস কির সেন্দহ

কির না। ২ সদাপ্রভুু, আমােক পরীক্ষা কেরা এবং প্রমাণ নাও;
আমার িভতেরর অংেশর এবং আমার হৃদেয়র িবশুদ্ধতা পরীক্ষা
কর। ৩ কারণ েতামার িবশ্বস্ততা আমার েচােখর সামেন এবং
আিম েতামার সেত্য চেলিছ। ৪ আিম প্রতারণাপূণর্ েলােকর সােথ
যুক্ত নই, আিম অসৎ েলােকর সােথ িমিশ না। ৫ আিম
অন্যায়কারীেদর সমাজ ঘৃণা কির এবং আিম দষু্টেদর সােথ বাস
কির না। ৬ আিম সরলতায় আমার হাত েধাব এবং সদাপ্রভুু
েবদীর িদেক িফের যাব। ৭ উচ্চরেব প্রশংসার গান কির এবং
েতামার অপূবর্ কােজর বণর্না কির। ৮ সদাপ্রভুু, আিম ভােলাবািস
েসই গৃহ েযখােন তুিম বাস কেরা, েসই স্থান েযখােন েতামার
মিহমা বাস কের! ৯ আমার প্রাণ পাপীেদর সেঙ্গ িনেয়া না,
রক্তপাতী মানুেষর সােথ আমার প্রাণ িনেয়া না। ১০ যােদর হােত
চক্রান্ত থােক এবং ডান হাত ঘুেষর দ্বারা পিরপূণর্। ১১ িকন্তু আিম,
আমার সততার সেঙ্গ চলব; আমােক উদ্ধার কর এবং আমার
প্রিত করুণা কর। ১২ আমার পা সমভূিমেত দঁািড়েয় আেছ, আিম
মণ্ডলীর মেধ্য সদাপ্রভুুর ধন্যবাদ করেবা।

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু আমার আেলা এবং আমার পিরত্রাণ; আিম
কােক ভয় করব? সদাপ্রভুু আমার জীবেনর

আশ্রয়স্থান; েক আমােক ভয় েদখােব? ২ যখন অন্যায়কারীরা
আমার মাংস খাওয়ার জন্য আমার িনকটবতর্ী হল, আমার
িবপক্ষরা এবং আমার শত্রুরা েহঁাচট েখেয় পড়ল। ৩ যিদও
একিট ৈসন্যদল আমার িবরুেদ্ধ িশিবর স্থাপন কের, তখনও
আমার হৃদয় ভীত হেব না; যিদও আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ সংঘিটত
হেচ্ছ, এমনিক তখনও আিম সাহস করব। ৪ সদাপ্রভুুর কােছ
আিম একিট িবষয় িজজ্ঞাসা কেরিছ, যা আিম পের অেন্বষণ
করব, আমার জীবেনর সমস্ত িদন আিম সদাপ্রভুুর েসৗন্দযর্
েদখার জন্য এবং তঁার মিন্দেরর মেধ্য ধ্যান করার জন্য
সদাপ্রভুুর গৃেহ বাস কির। ৫ কারণ িবপেদর িদেন িতিন আমােক
তঁার গৃেহ আশ্রয় েদেবন; তঁার তঁাবুর মেধ্য িতিন আমােক লুিকেয়
রাখেবন। িতিন আমােক পাথেরর উপের তুেল ধরেবন!
৬ তারপর আমার চারপােশর শত্রুেদর উপের আমার মাথা উঁচু
হেব এবং আিম তঁার তঁাবুেত আনেন্দর উৎসগর্ প্রদান করব!

আিম গান গাব এবং সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য সঙ্গীত করব!
৭ সদাপ্রভুু, যখন আিম আতর্ নাদ কের ডািক, তখন আমার ডাক
েশান; আমার উপর কৃপা কর এবং আমােক উত্তর দাও!
৮ আমার হৃদয় েতামার সম্পেকর্  বলেছ, “তঁার মুেখর অনুসন্ধান
কর!’’ সদাপ্রভুু! আিম েতামার মুেখর অনুসন্ধান কির। ৯ আমার
কাছ েথেক েতামার মুখ লুিকও না; রােগ েতামার দাসেক আঘাত
কেরা না! তুিম আমার সাহায্যকারী হেয় এেসেছ; আমােক েছেড়
েযেয়া না বা আমােক পিরত্যাগ কেরা না। ১০ এমনিক যিদ
আমার বাবা এবং মা আমােক ত্যাগ কের, সদাপ্রভুু আমােক
িনেয় যােবন। ১১ সদাপ্রভুু! েতামার পথ আমােক িশক্ষা দাও,
আমার শত্রুেদর জন্য আমােক সমান পেথ পিরচালনা কেরা।
১২ আমার শত্রুেদর কােছ আমার প্রাণেক িদও না; কারণ িমথ্যা
সাক্ষী আমার িবরুেদ্ধ উেঠেছ এবং তারা িনঃশ্বােস িহংস্রতা েবর
কের। ১৩ যিদ আিম িবশ্বাস না করতাম েয আিম জীিবতেদর
েদেশ সদাপ্রভুুর মঙ্গল েদখব তেব আিম সমস্ত আশা েছেড়
িদতাম! ১৪ সদাপ্রভুুর জন্য অেপক্ষা কর; শক্ত হও এবং েতামার
হৃদয় সাহসী েহাক! সদাপ্রভুুর জন্য অেপক্ষা কর!

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, েতামার কােছ, আিম আতর্ নাদ কির; আমার
ৈশল, আমােক অবেহলা কেরা না। যিদ তুিম আমােক

সাড়া না দাও, আমার দশা হেব েসই পাতালগামীেদর মত।
২ যখন আিম েতামার কােছ সাহায্যর জন্য অনুেরাধ কির ও
যখন েতামার মহাপিবত্র স্থােনর িদেক হাত তুিল তখন তুিম
আমার প্রাথর্না শুেনা! ৩ দষু্ট এবং পাপীেদর সেঙ্গ আমােক েটেন
িনেয় েযেয়া না, যারা তােদর প্রিতেবশীেদর সেঙ্গ শািন্ত বজায়
রােখ িকন্তু তােদর হৃদয় মন্দ। ৪ তােদর কাজ ও তােদর মন্দতার
ফল অনুযায়ী তােদর ফল দাও; তােদর হােতর কাজ অনুসাের
ফল দাও; তােদর পাওনার ফল প্রদান কর। ৫ কারণ তারা
সদাপ্রভুু বা তঁার হােতর কাজ বুঝেত পাের না, িতিন তােদর
েভেঙ্গ েফলেবন এবং তােদর আর কখেনা পুনরায় িনমর্াণ
করেবন না। ৬ ধন্য সদাপ্রভুু, কারণ িতিন আমার আওয়াজ
শুেনেছন! ৭ সদাপ্রভুু আমার শিক্ত এবং আমার ঢাল; আমার
হৃদয় তঁার উপর িনভর্ র কের এবং সাহায্য েপেয়িছ। এজন্য
আমার হৃদয় খুব আনিন্দত এবং আিম গােনর মাধ্যেম প্রশংসা
করব। ৮ সদাপ্রভুু তঁার েলাকেদর শিক্ত এবং িতিন তঁার অিভিষক্ত
ব্যিক্তর সংরক্ষেণর এক আশ্রয় স্থান। ৯ েতামার েলােকেদর রক্ষা
কর এবং েতামার উত্তরািধকারেক আশীবর্াদ কর। তােদর পালক
হও এবং িচরকাল তােদর বহন কর।

দায়ূেদর একিট গীত।

েতামরা সবর্শিক্তমােনর সন্তােনরা সদাপ্রভুুেক স্বীকার
কর, সদাপ্রভুুর মিহমার ও শিক্তর স্বীকার কর!

২ সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য তঁার নােমর েগৗরব কর; পিবত্র েপাশাক
পের সদাপ্রভুুর আরাধনা কর। ৩ জেলর উপের সদাপ্রভুু রব
েশানা যায়; েগৗরবময় ঈশ্বর গজর্ন করেছন, সদাপ্রভুু অেনক
জেলর উপের গজর্ন করেছন। ৪ সদাপ্রভুুর রব শিক্তশালী;
সদাপ্রভুুর রব মিহমািন্বত। ৫ সদাপ্রভুুর রর এরস গাছেক েভেঙ্গ
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েফেল; সদাপ্রভুু িলবােনােনর েদবদারু গাছ েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা
কেরন। ৬ িতিন িলবােনানেক একিট বাছুেরর মত এবং
িশিরেয়াণেক একিট অল্প বয়স্ক ষঁােড়র মত নাচােচ্ছন।
৭ সদাপ্রভুুর রব অিগ্নিশখা িবিকরণ করেছ। ৮ সদাপ্রভুুর স্বর
মরুভূিমেক কিম্পত কের; সদাপ্রভুু কােদেশর মরুভূিমেক
কিম্পত কেরন। ৯ সদাপ্রভুু স্বর হিরণীেক প্রসবেবদনা করায়;
বনেক পাতা িবহীন কের; িকন্তু তঁার মিন্দের সবাই বেল,
“মিহমা!” ১০ সদাপ্রভুু জলপ্লাবেনর উপর রাজা িহসােব বেস
আেছন; সদাপ্রভুু িচরকােলর জন্য রাজা। ১১ সদাপ্রভুু তঁার
েলােকেদর শিক্ত েদন; সদাপ্রভুু তঁার েলােকেদর শািন্ত িদেয়
আশীবর্াদ করেবন।

একিট গীত; মিন্দর প্রিতষ্ঠার একিট গান। দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, আিম েতামার প্রশংসা করব, কারণ তুিম
আমােক উিঠেয়ছ এবং আমার শত্রুেদর আমার

উপের আনন্দ করেত দাওিন। ২ সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর, আিম
েতামার কােছ িচৎকার করলাম সাহােয্যর জন্য এবং তুিম
আমােক সুস্থ করেল। ৩ সদাপ্রভুু, তুিম আমার প্রাণেক পাতাল
েথেক িনেয় এেসছ; আমােক জীিবত েরেখছ েযন কবের না যাই।
৪ েতামরা যারা িবশ্বস্ত, তারা সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য প্রশংসা গান
কেরা! তঁার পিবত্র নােমর ধন্যবাদ কর। ৫ কারণ তঁার রাগ এক
মুহূেতর্ র জন্য থােক; িকন্তু তঁার অনুগ্রহেতই জীবন। কান্না রােতর
জন্য আেস, িকন্তু সকােলই আনন্দ আেস। ৬ আিম িবশ্বােস
বললাম, “আিম কখনও িবচিলত হব না।’’ ৭ সদাপ্রভুু, েতামার
অনুগ্রেহর দ্বারা তুিম একিট শিক্তশালী পবর্ত িহসােব আমােক
প্রিতিষ্ঠত কেরা; িকন্তু যখন তুিম েতামার মুখ লুকাও, আিম
অিস্হর হই। ৮ সদাপ্রভুু, আিম েতামােক ডাকলাম এবং আমার
প্রভুর েথেক অনুগ্রহ চাইলাম! ৯ যিদ আিম কবের যাই, আমার
মৃতু্যেত িক লাভ? ধূেলা িক েতামার প্রশংসা করেব? এটা িক
েতামার িবশ্বস্ততা েঘাষণা করেব? ১০ সদাপ্রভুু, েশান এবং আমার
উপর করুণা কর! সদাপ্রভুু, আমার সাহায্যকারী হও। ১১ তুিম
আমার েশাকেক নােচ পিরণত কেরছ; তুিম আমার চেটর বস্ত্র
খুেল িদেয় আনেন্দ সািজেয়ছ। ১২ তাই এখন আমার েগৗরেবর
হৃদয় েতামার প্রশংসা গান কের এবং নীরব থােক না; সদাপ্রভুু,
আমার ঈশ্বর, আিম িচরকাল েতামােক ধন্যবাদ েদব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। একিট দায়ূেদর গীত।

সদাপ্রভুু, েতামার মেধ্য, আিম আশ্রয় িনেয়িছ;
আমােক কখেনা লিজ্জত হেত িদেয়া না। েতামার

ন্যায়পরায়তায় আমােক উদ্ধার কর। ২ আমার কথা েশান;
আমােক তাড়াতািড় উদ্ধার কর; আমার আশ্রয়-ৈশল হও,
আমােক রক্ষা করার দগূর্ হও। ৩ কারণ তুিম আমার ৈশল এবং
আমার দগূর্; তাই েতামার নােমর জন্য, পিরচালনা কর এবং পথ
প্রদশর্ক হও। ৪ আমােক েসই জাল েথেক উদ্ধার কর, কারণ
তুিমই আমার আশ্রয়। ৫ আিম েতামার হােত আমার আত্মা
সমপর্ণ কির; সদাপ্রভুু, িবশ্বস্ততার ঈশ্বর, তুিম আমােক মুক্ত
কেরছ। ৬ আিম তােদর ঘৃণা কির যারা মূল্যহীন মূিতর্ র েসবা
কের, িকন্তু আিম সদাপ্রভুুেক িবশ্বাস কির। ৭ আিম েতামার

চুিক্তর িবশ্বস্ততায় উল্লাস ও আনন্দ করব, কারণ তুিম আমার
দঃুখ েদেখছ; তুিম আমার প্রােণর দদূর্শার কথা জােনা। ৮ তুিম
আমােক আমার শত্রুর হােত তুেল দাওিন। তুিম একিট প্রশস্ত
েখালা জায়গায় আমার পা স্থাপন কেরছ। ৯ সদাপ্রভুু, আমার
প্রিত দয়া কর, কারণ আিম কেষ্টর মেধ্য আিছ; আমার েদহ ও
প্রােণর সােথ আমার েচাখও কেষ্ট দবুর্ল হেয় পেড়েছ। ১০ কারণ
আমার জীবন দঃুেখ ক্লান্ত এবং আতর্ নােদ আমার বয়স েগল।
আমার পােপর কারেণ আমার শিক্ত নষ্ট হেচ্ছ এবং আমার হাড়
ক্ষয়প্রাপ্ত হেচ্ছ। ১১ কারণ আমার সব শত্রুেদর জন্য েলােকরা
আমােক ঘৃণা কের; প্রিতেবশীেদর কােছ ঘৃণার িবষয়,
পিরিচতজেনর সন্ত্রাস আিম, যারা আমােক রাস্তায় েদেখ তারা
আমার কাছ েথেক পালায়। ১২ আমােক একিট মৃত ব্যিক্তর মত
ভুেল যাওয়া হেয়েছ, যােক েকউ মেন রােখ না। আিম একিট
ভাঙা পােত্রর মত। ১৩ কারণ আিম অেনেকর গুঞ্জন শুনলাম।
তারা আমার িবরুেদ্ধ একসেঙ্গ চক্রান্ত কের। তারা আমার জীবন
নষ্ট করার পিরকল্পনা কের। ১৪ িকন্তু সদাপ্রভুু, আিম েতামােক
িবশ্বাস কির; আিম বললাম, তুিম আমার ঈশ্বর। ১৫ আমার
ভিবষ্যত েতামার হােত। আমার শত্রুেদর েথেক এবং যারা
আমােক অনুসরণ কের তােদর হাত েথেক রক্ষা কর। ১৬ েতামার
দােসর প্রিত েতামার মুখ উজ্জ্বল কর; েতামার চুিক্ত িবশ্বস্ততায়
আমােক রক্ষা কর। ১৭ সদাপ্রভুু, আমােক লিজ্জত হেত িদেয়া
না, কারণ আিম েতামােক ডাকিছ! দষু্টরা লিজ্জত েহাক! তারা
পাতােল নীরব েহাক। ১৮ িমথ্যাবাদীর িজহ্বা নীরব েহাক, যারা
ধািমর্েকর িবরুেদ্ধ অহংকার এবং ঘৃণার সােথ কথা বেল।
১৯ েতামার মঙ্গল েকমন মহান যা তুিম তােদর জন্য সংরিক্ষত
কেরছ যারা েতামােক সম্মান কের, তারা মানুেষর সামেন েতামার
শরণাপন্নেদর পেক্ষ সম্পন্ন কেরেছ! ২০ তােদরেক মানুেষর
কুমন্ত্রণা েথেক লুকাও। িজেভর িহংসা েথেক তুিম তােদর
আশ্রেয়র মেধ্য লুিকেয় রাখ। ২১ ধন্য সদাপ্রভুু, কারণ িতিন
আমােক একিট েঘরা শহের তঁার িবস্ময়কর িবশ্বােসর প্রিতশ্রুিত
েদিখেয়েছন। ২২ যিদও আিম অৈধযর্্য হেয় বেলিছলাম, “আিম
েতামার েচাখ েথেক িবিছন্ন,” তবুও তুিম সাহােয্যর জন্য আমার
আেবদন শুেনছ, যখন আিম েতামার কােছ আতর্ নাদ কেরিছ।
২৩ েহ সদাপ্রভুুর সমস্ত অনুসরণকারী, েতামরা তঁােক েপ্রম কর।
সদাপ্রভুু িবশ্বস্তেদর রক্ষা কেরন, িকন্তু িতিন অহঙ্কারীেদর শািস্ত
পূণর্রূেপ িফিরেয় েদন। ২৪ সাহােয্যর জন্য েতামরা যারা
সদাপ্রভুুেত িবশ্বাস কর তারা সবাই সাহসী এবং আত্মিবশ্বাসী
হও।

দায়ূেদর একিট গীত। একিট মস্কীল।

ধন্য েসই েলাক যার অধমর্ ক্ষমা করা হেয়েছ, যার
পাপ ঢাকা হেয়েছ। ২ ধন্য েসই ব্যিক্ত, যার েদাষ

সদাপ্রভুু গণনা কেরন না এবং যার আত্মায় েকান প্রতারণা েনই।
৩ যখন আিম নীরব িছলাম, আমার হাড়গুেলা নষ্ট হিচ্ছল, কারণ
আিম সারা িদন আতর্ নাদ করিছলাম। ৪ িদেন এবং রােত েতামার
হাত আমার উপর ভারী িছল। গ্রীেষ্মর শুষ্কতার মত আমার শিক্ত
শুিকেয় িগেয়িছল। েসলা ৫ তারপর আিম েতামার কােছ পাপ
স্বীকার করলাম এবং আিম আর আমায় অন্যায় লুিকেয়
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রাখলাম না। আিম বললাম, “আিম সদাপ্রভুু কােছ আমার পাপ
স্বীকার করেবা,’’ আর তুিম আমার পােপর অপরাধ ক্ষমা
করেল। েসলা ৬ এই জন্য, যখন েতামােক পাওয়া যায়, যারা
ঈশ্বরভক্ত তারা েতামার কােছ প্রাথর্না করুক। ৭ তুিম আমার
েগাপন স্থান; তুিম আমােক কষ্ট েথেক রক্ষা করেব। তুিম
িবজেয়র গােনর সােথ আমার চারপাশ িঘরেব। েসলা ৮ আিম
েতামােক িনেদর্শ েদব এবং েকান পেথ তুিম যােব েসই িবষেয়
িশক্ষা েদব। আিম েতামার উপর আমার দিৃষ্ট রাখব ও েতামােক
িনেদর্শ েদব। ৯ একিট েঘাড়া বা খচ্চেরর মত হেয়া না, েয েকান
িকছু েবােঝ না; বলগা ও লাগাম িদেয় তােদর িনয়ন্ত্রণ করেত
হয়, নাহেল তুিম তােদর েযখােন িনেয় েযেত চাও েসখােন তারা
যােব ন। ১০ দষু্ট েলােকর অেনক দঃুখ আেছ; িকন্তু যারা
সদাপ্রভুুর ওপর িবশ্বাস রােখ তােদর চািরিদেক তঁার িবশ্বস্ততা
িঘের থােক। ১১ ধািমর্েকরা, েতামরা সদাপ্রভুুেত আনিন্দত ও সুখী
হও; উল্লাস কর, েতামরা ন্যায়পরায়ণরা আনেন্দ উল্লাস কর।

ধািমর্েকরা, সদাপ্রভুুেত আনন্দ কর; প্রশংসা করা
ন্যায়পরায়ণেদর জন্য উপযুক্ত। ২ বীণার সােথ

সদাপ্রভুুেক ধন্যবাদ দাও; দশিট তােরর বাদ্যযেন্ত্রর সেঙ্গ তঁার
প্রশংসা কর। ৩ তঁার উেদ্দেশ্য নতুন গান গাও; মধুর বাদ্য কর,
জয়ধ্বিন কর এবং আনেন্দর সােথ গান কর। ৪ কারণ সদাপ্রভুুর
বাক্য ন্যায়পরায়ণ এবং িতিন যা িকছু কেরন তা ন্যায্য। ৫ িতিন
ধািমর্কতা এবং ন্যায়িবচার ভােলাবােসন। পৃিথবীেত সদাপ্রভুুর
চুিক্তর িবশ্বস্ততা পূণর্ হয়। ৬ স্বেগর্ ৈতির করা হয় সদাপ্রভুুর বােক্য
এবং সমস্ত তারা তঁার মুেখর শ্বােসর দ্বারা ৈতির হেয়িছল। ৭ িতিন
সমুেদ্রর জলেক একসেঙ্গ একিট সূ্তেপর মত সংগ্রহ কেরন; িতিন
মহাসাগরেক ভান্ডােরর মেধ্য রােখন। ৮ সমস্ত পৃিথবী সদাপ্রভুুেক
ভয় করুক; জগেতর সমস্ত িনবাসীরা তঁার ভেয় থােকা। ৯ কারণ
িতিন কথা বলেলন এবং তার উত্পিত্ত হল; িতিন আেদশ িদেলন
ও এিট একিট জায়গায় দঁািড়েয় রইল। ১০ সদাপ্রভুু জািতগুেলার
ঐক্য ব্যথর্ কেরন; িতিন েলােকেদর পিরকল্পনা বািতল কেরন।
১১ সদাপ্রভুুর পিরকল্পনা িচরকাল থােক, তঁার হৃদেয়র
পিরকল্পনা সমস্ত প্রজেন্মর জন্য। ১২ ধন্য েসই জািত, যঁার ঈশ্বর
সদাপ্রভুু, যােদর িতিন িনেজর অিধকার িহসােব মেনানীত
কেরেছন। ১৩ সদাপ্রভুু, স্বগর্ েথেক েদেখন, িতিন সমস্ত েলাকেক
েদেখন। ১৪ েস েযখােন অবস্থান কের েসখান েথেক, পৃিথবীেত
যারা েবঁেচ আেছ তােদর েদেখন। ১৫ িতিন িযিন তােদর হৃদয়েক
গঠন কেরেছন, যা তােদর সমস্ত কাজ েদখায়। ১৬ েকান রাজা
িবশাল েসনাবািহনীর দ্বারা রক্ষা পায় না; একিট েযাদ্ধা তার
মহান শিক্তর দ্বারা রক্ষা পায় না। ১৭ জেয়র জন্য একিট েঘাড়ার
আশা িমথ্যা, তার মহান শিক্ত সেত্ত্বও, েস উদ্ধার করেত পারেব
না। ১৮ েদখ, যারা তঁােক ভয় কের তােদর উপের সদাপ্রভুু েচাখ
থােক, যারা তঁার চুিক্তর িবশ্বস্ততার ওপর িনভর্ র কের। ১৯ মৃতু্যর
হাত েথেক তােদর প্রাণ বঁাচােত এবং দিূভর্ েক্ষর মাধ্যেম তােদর
জীিবত রাখেত। ২০ আমারা সদাপ্রভুুর জন্য অেপক্ষায় রেয়িছ;
িতিন আমােদর সাহায্য এবং আমােদর ঢাল। ২১ আমােদর হৃদয়
তঁার মেধ্য আনিন্দত, কারণ আমরা তঁার পিবত্র নােমর উপর
িবশ্বাস কির। ২২ সদাপ্রভুু, েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা আমােদর
সােথ থাকুক।

দায়ূেদর একিট গীত। যখন িতিন অবীেমলেকর সামেন উন্মাদ
হওয়ার ভান কেরিছেলন, িযিন তািড়েয় িদেয়িছেলন।

আিম সবর্দা সদাপ্রভুুর প্রশংসা করব; তঁার প্রশংসা
সবসময় আমার মুেখ থােক। ২ আিম সদাপ্রভুুর

প্রশংসা করব; িনপীিড়তরা শুনেব এবং আনিন্দত হেব। ৩ আমার
সােথ সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর; চল আমরা একসেঙ্গ তঁার নাম
উন্নত কির। ৪ আিম সদাপ্রভুুর েখঁাজ করলাম এবং িতিন
আমােক উত্তর িদেলন ও িতিন আমার সমস্ত ভেয়র উপর
আমােক িবজয় িদেয়েছন। ৫ যারা তঁার িদেক তাকায় তারা
উজ্জ্বল হয় এবং তােদর মুখ কখনও লিজ্জত হেব না। ৬ এই
িনপীিড়ত মানুষ িচৎকার করেলা এবং সদাপ্রভুু তার কথা
শুনেলন ও তার সমস্ত িবপদ েথেক তােক বঁাচােলন। ৭ সদাপ্রভুুর
দেূতরা, যারা তঁােক ভয় কের তােদর চারপােশ িশিবর স্থাপন
কের এবং িতিন তােদর উদ্ধার কেরন। ৮ আস্বাদন কর এবং েদখ
সদাপ্রভুু ভােলা; ধন্য েসই েলাক েয তঁার আশ্রয় গ্রহণ কেরেছ।
৯ তঁার মেনানীত েলােকরা সদাপ্রভুুেক ভয় কর, কারণ যারা
তঁােক ভয় কের তােদর েকান অভাব হয় না। ১০ যুবিসংহরাও
কখেনা কখেনা খােদ্যর অভাব অনুভব কের, িকন্তু যঁারা
সদাপ্রভুুর েখঁাজ কের তােদর েকান অভাব হেব না। ১১ এস,
সন্তােনরা, আমার কথা েশান, আিম েতামােক সদাপ্রভুুর ভেয়র
িশক্ষা িদই। ১২ মানুষ জীবেন িক চায়, অেনক িদন বঁাচেত ও
একিট ভােলা জীবন? ১৩ তারপর মন্দ কথা বলা েথেক এবং
িমথ্যা কথা বলা েথেক েতামার েঠঁাটেক দেূর রােখা। ১৪ মন্দ
েথেক দেূর যাও এবং যা ভাল তাই কর; শািন্তর েখঁাজ কর এবং
অনুসরণ কর। ১৫ ধািমর্কেদর উপর সদাপ্রভুুর েচাখ আেছ এবং
তােদর িচৎকােরর প্রিত তঁার কান আেছ। ১৬ সদাপ্রভুু
অন্যায়কারীেদর িবরুেদ্ধ, িতিন তােদর স্মৃিত পৃিথবী েথেক মুেছ
েফলেবন। ১৭ ধািমর্েকরা কঁাদেলা এবং সদাপ্রভুু শুনেলন ও
তােদর সকল িবপদ েথেক তােদর উদ্ধার করেলন। ১৮ সদাপ্রভুু
ভাঙ্গা হৃদেয়র কাছাকািছ থােকন এবং িতিন চূণর্ আত্মােক রক্ষা
কেরন। ১৯ ধািমর্কেদর িবপদ অেনক, িকন্তু েসই সেবর উপের
সদাপ্রভুু তােদর িবজয় েদয়। ২০ িতিন তার সব হাড় রক্ষা কেরন;
তার মেধ্য একিটও েভেঙ্গ যােব না। ২১ মন্দ দষু্টেদর হত্যা করেব,
যারা ধািমর্কেদর ঘৃণা কের তারা িনিন্দত হেব। ২২ সদাপ্রভুু তঁার
দাসেদর প্রাণ মুক্ত কেরন; তারা েকউই যারা তঁার আশ্রয় গ্রহণ
কের তারা িনিন্দত হেব না।

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, যারা আমার িবরুেদ্ধ কাজ কের তােদর
িবরুেদ্ধ কাজ কর; আমার িবরুেদ্ধ যারা লড়াই কের

তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কর। ২ তুিম েছাট ঢাল এবং বড় ঢাল দখল
কর, ওেঠা এবং আমােক সাহায্য কর। ৩ যারা আমােক তাড়া
কের তােদর িবরুেদ্ধ বশর্া ও যুদ্ধ কুঠার ব্যবহার কর; আমার
প্রাণেক বল, “আিমই েতামার পিরত্রাণ।” ৪ যারা আমার
জীবেনর েখঁাজ কের, তারা লিজ্জত এবং অপমািনত েহাক; যারা
আমােক ক্ষিত করার জন্য পিরকল্পনা কের তারা েযন িফের যায়
এবং হতাশ হয়। ৫ তারা বাতােসর আেগ তুেষর মত হেব, েযমন
সদাপ্রভুুর দতূ তােদর তািড়েয় েদয়। ৬ তােদর পথ অন্ধকার এবং
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িপিচ্ছল েহাক, েযমন সদাপ্রভুুর দতূ তােদর তাড়া কের। ৭ কারণ
তারা আমার জন্য জাল স্থাপন কের; অকারেণ আমার জীবেনর
জন্য গতর্  েখঁােড়। ৮ আশ্চযর্্যভােব তােদর ধ্বংস কের িদন। তারা
তােদর স্থাপন করা জােলই ধরা পড়ুক। তারা তােদর ধ্বংেসর
মেধ্য পড়ুক। ৯ িকন্তু আিম সদাপ্রভুুেত আনন্দ কির এবং তঁার
পিরত্রােণর জন্য আনন্দ করব। ১০ আমার সব শিক্ত িদেয় আিম
বলব, “সদাপ্রভুু, েতামার মত েক, যারা তােদর জন্য খুব
শিক্তশালী তােদর েথেক িনপীিড়তেদর উদ্ধার কের থাক এবং
যারা দিরদ্র ও অভাবগ্রস্তেদর েথেক চুির কের তােদর েথেক
উদ্ধার কের থাক?" ১১ অধািমর্ক সাক্ষীরা উঠেছ; তারা আমােক
িমথ্যাবাদী বলেছ। ১২ তারা ভােলার জন্য আমােক মন্দ পিরেশাধ
কের, আিম দঃুিখত। ১৩ িকন্তু, তারা যখন অসুস্থ িছল, আিম চট
পরতাম; আিম তােদর জন্য উপবােসর সােথ আমার মাথা িনচু
করলাম ও আমার প্রাথর্না আমার িনেজ বুেক িফের আসেব।
১৪ আিম তােদর িনেজর বনু্ধ বা ভাইেয়র মত মেন করতাম; আিম
আমার বনু্ধ বা ভাইেয়র জন্য েশাক করিছ েযমন আিম আমার
মােয়র জন্য কঁাদিছ ও উদাসীন ভােব িনচু হিচ্ছ। ১৫ িকন্তু যখন
আিম েহঁাচট েখলাম, তারা আনিন্দত এবং একসেঙ্গ জেড়া হল;
আমার অজােন্ত তারা আমার িবরুেদ্ধ একিত্রত হেলা। তারা
আমােক না েথেম িবিচ্ছন্ন করল। ১৬ আমােক তারা সম্মান না
কের িতরস্কার কেরিছল; তারা আমার প্রিত দঁােত দঁাত ঘষল।
১৭ প্রভু, তুিম কতকাল েদখেব? তােদর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ
েথেক আমার প্রাণেক ও িসংহ েথেক আমার জীবনেক রক্ষা
কর। ১৮ তারপর আিম মহা সমােজর মেধ্য েতামার ধন্যবাদ
করব; আিম অেনক েলােকর মেধ্য েতামার প্রশংসা করেবা।
১৯ আমার শত্রুেদরেক আমার িবষেয় অন্যায়ভােব আনন্দ
করেত িদও না, তােদর দষু্ট পিরকল্পনাগুেলােক বহন করেত িদও
না। ২০ কারণ তারা শািন্তর কথা বেল না, িকন্তু তারা েসই েদেশ
শান্তেদর িবরুেদ্ধ প্রতারণার কল্পনা কের। ২১ তারা তােদর মুখ
খুেল আমার িবরুেদ্ধ প্রশস্ত করত; তারা বলত, "হঁ্যা, হঁ্যা,
আমােদর েচাখ এইটা েদেখেছ।" ২২ সদাপ্রভুু, তুিম এটা েদেখছ,
নীরব েথেকা না; প্রভু, আমার কাছ েথেক দেূর েথেকা না।
২৩ িনেজ জােগা এবং আমােক প্রিতরক্ষা করেত জাগ্রৎ হও,
আমার ঈশ্বর আমার প্রভু, আমার রক্ষার জন্য। ২৪ সদাপ্রভুু,
আমার ঈশ্বর, েতামার ধািমর্কতার কারেণ আমােক রক্ষা কেরা;
তােদরেক আমার ওপের আনন্দ করেত িদও না। ২৫ তােদরেক
তােদর হৃদেয় বলেত িদও না, “অেহা, আমরা িক েচেয়িছলাম।”
তােদরেক িদও না, “আমরা তােক গ্রাস করলাম।” ২৬ যারা
আমােক িবপেদ েফলেত এবং ক্ষিত করেত চান তােদর লজ্জা
দাও। যারা আমােক উপহাস কের তারা লজ্জা ও অপমােনর
সােথ আচ্ছন্ন েহাক। ২৭ যারা আমার সততা কামনা কের তারা
আনেন্দ িচত্কার কের উল্লাস করুক; তারা সবসময় বলেব
সদাপ্রভুু প্রশংিসত েহাক, িযিন তঁার দােসর মঙ্গেল আনিন্দত।
২৮ তারপর আিম েতামার িবচার এবং সমস্ত িদন েতামার
প্রশংসার কথা বলেবা।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। সদাপ্রভুুর দাস দায়ূেদর একিট গীত।

পাপ দষু্ট েলােকর মেধ্য ভাববাণী িহসােব কথা বেল;
তার েচােখ ঈশ্বেরর েকান ভয় েনই। ২ কারণ েস

প্রতারণায় জীবনযাপন কেরন, তার পাপ আিবষৃ্কত ও ঘৃিণত হেব
না। ৩ তার কথা পাপপূণর্ এবং প্রতারণাপূণর্; েস জ্ঞানবান হেত
এবং ভাল করেত চায় না। ৪ যখন েস িবছানায় িমথ্যা কল্পনা
কের; িতিন একিট মন্দ পেথ দঁািড়েয় থােক; িতিন মন্দেক
প্রত্যাখ্যান কেরনা। ৫ সদাপ্রভুু, েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা স্বেগর্
েপৗছায়; েতামার িবশ্বস্ততা েমঘ পযর্ন্ত েপৗছায়। ৬ েতামার
ন্যায়পরায়ণতা সেবর্াচ্চ পাহােড়র মত; েতামার ন্যায়িবচার
গভীরতম সমুেদ্রর মত। সদাপ্রভুু, তুিম মানবজািত এবং পশুেদর
উভয়েকই রক্ষা কের থাক। ৭ ঈশ্বর েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা কত
মূল্যবান! মানবসন্তােনরা েতামার ডানার ছায়ার িনেচ আশ্রয়
েনয়। ৮ তারা েতামার ঘের প্রচুর পিরমাণ খাবােরর সমৃিদ্ধেত
সন্তুষ্ট হেব; তুিম তােদরেক েতামার মূল্যবান আশীবর্ােদর নদী
েথেক পান করােব। ৯ কারণ েতামার কােছই জীবেনর ঝণর্া
আেছ; েতামারই আেলােত আমরা আেলা েদখেত পাই। ১০ যারা
েতামায় জােন তুিম তােদর চুিক্তর িবশ্বস্ততা প্রসািরত কর,
েতামার প্রিতরক্ষা সরল হৃদয়েদর প্রিত। ১১ অহংকারী ব্যিক্তর পা
আমার কােছ না আসুক। দষু্ট েলােকর হাত আমােক তািড়েয় না
িদক। ১২ ওখােন দষু্টরা পিতত হেয়েছ; তারা িনেচ িনিক্ষপ্ত হেলা
এবং উঠেত সক্ষম হেলা না।

দায়ূেদর একিট গীত।

অন্যায়কারীেদর জন্য িবরক্ত হেয়া না; যারা অন্যায়
কের তােদর প্রিত িহংসা কেরা না। ২ কারণ তারা ঘাস

িহসােব শীঘ্রই শুিকেয় যােব এবং সবুজ গােছর মত শুিকেয়
যােব। ৩ সদাপ্রভুুেত িনভর্ র কর এবং যা ন্যায্য তাই কর; েদেশর
মেধ্য বাস কর এবং িবশ্বস্ততা চারণভূিম উপেভাগ কর। ৪ আর
সদাপ্রভুুেত আনিন্দত হও এবং িতিন েতামার হৃদেয়র ইচ্ছা পূণর্
করেবন। ৫ েতামার গিত সদাপ্রভুুেত অপর্ণ কর; তঁার উপর িনভর্ র
কর এবং িতিন েতামার পেক্ষ কাজ করেবন। ৬ েতামার
ন্যায়িবচার আেলার মত এবং িতিন দপুুের েতামার িনেদর্ াষীতা
প্রকাশ করেবন। ৭ সদাপ্রভুুর সামেন িনরব হও এবং ৈধযর্ ধের
তঁার জন্য অেপক্ষা কর। েয েকউ তার মন্দ পেথ সফল হয় ও
যিদ েকান মানুষ খারাপ চক্রান্ত কের, তার প্রিত িবরক্ত হেয়া না।
৮ রাগ এবং হতাশা েথেক িবরত হও। িচন্তা কর না; এিট শুধুমাত্র
কষ্ট েদয়। ৯ অপরাধীেদর েকেট েফলা হেব, িকন্তু যারা সদাপ্রভুুর
অেপক্ষা কের, তারা েদেশ উত্তরািধকারী হেব। ১০ িকছুক্ষণ পের
দষু্ট েলাক অদশৃ্য হেয় যােব, তুিম তার জায়গায় িদেক তাকােব,
িকন্তু েস আর েনই। ১১ িকন্তু িবনয়ীরা েদেশর উত্তরকারী হেব
এবং মহা সমৃিদ্ধর মেধ্য আনিন্দত হেব। ১২ দষু্টেলাক ধািমর্কেদর
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের এবং তার িবরুেদ্ধ দঁাত ঘষর্ণ কের। ১৩ প্রভু
তােক উপহাস করেব, কারণ িতিন েদেখন তার িদন আসেছ।
১৪ দেুষ্টরা তােদর তেলায়ারগুেলা আঁকেড় ধেরেছ এবং িনপীিড়ত
ও অভাবগ্রস্তেদরেক িনেক্ষপ করার জন্য তােদর ধনুক বঁাকা
কের, েযন ন্যায়পরায়ণেদর হত্যা করেত পাের। ১৫ তােদর
তেলায়ার িদেয় িনেজর হৃদয় িবদ্ধ কের এবং তােদর ধনুক েভেঙ
যােব। ১৬ ধািমর্কেদর অল্প সম্পিত্ত ভােলা, অেনক দষু্ট েলােকর
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প্রচুর ধনসম্পেদর েথেক ভােলা। ১৭ কারণ দষু্ট েলােকেদর অস্ত্র
ভাঙ্গা হেব, িকন্তু সদাপ্রভুু ধািমর্ক েলােকেদর সমথর্ন কেরন।
১৮ সদাপ্রভুু ধািমর্কেদর িদনগুেলা জােনন এবং তােদর
উত্তরািধকার িচরকাল থাকেব। ১৯ তারা খারাপ সময়ও লিজ্জত
হেব না। যখন দিূভর্ ক্ষ আেস, তখনও তােদর খাবার যেথষ্ট
থাকেব। ২০ িকন্তু মন্দ েলােকরা িবনষ্ট হেব। সদাপ্রভুুর শত্রুরা
চারণভূিমর েগৗরেবর মত হেব; তারা েধঁায়ার মত উপের অদশৃ্য
হেয় যােব। ২১ দষু্টেলােকরা ঋণ েনয় িকন্তু পিরেশাধ কের না,
িকন্তু ধািমর্ক েলাক উদার ও দানশীল। ২২ যারা ঈশ্বেরর দ্বারা
আশীবর্াদপ্রাপ্ত হয় তারা েদেশর উত্তরািধকারী হেব, িকন্তু যারা
তােক অিভশাপ েদয় তােদর েকেট েফলা হেব। ২৩ সদাপ্রভুুর
মাধ্যেমই মানুেষর সমস্ত পদেক্ষপ প্রিতিষ্ঠত হয়, েসই ব্যিক্তর পথ
ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত প্রশংসনীয় হয়। ২৪ যিদও েস েহঁাচট খায়, েস
িনেচ পের যােব না, কারণ সদাপ্রভুু তঁার হােতর দ্বারা তােক ধের
রাখেবন। ২৫ আিম যুবক িছলাম এবং এখন বৃদ্ধ হেয়িছ, আিম
ধািমর্ক ব্যিক্তেক পিরত্যক্ত হেত বা তার সন্তানেদর রুিটর জন্য
িভক্ষা করেত েদিখিন। ২৬ েস সমস্ত িদন করুণা কের এবং ধার
েদয় এবং তার সন্তানরা আশীবর্াদ পায়। ২৭ তুিম মন্দ েথেক দেূর
যাও এবং যা সিঠক তা কর, তাহেল তুিম িচরকাল িনরাপেদ
থাকেব। ২৮ কারণ সদাপ্রভুু ন্যায়িবচার ভােলাবােসন এবং তঁার
িবশ্বস্ত অনুসরণকারীেদর পিরত্যাগ কেরন না। তােদর িচরকাল
রক্ষা করা হেব, িকন্তু দষু্টেদর বংশধরেদর েকেট েফলা হেব।
২৯ ধািমর্েকরা েদেশর উত্তরািধকারী হেব এবং িচরকাল েসখােন
বাস করেব। ৩০ ধািমর্কেদর মুখ জ্ঞােনর কথা বেল এবং তােদর
িজহ্বা ন্যায়িবচােরর কথা বেল। ৩১ ঈশ্বেরর িবচার তার হৃদেয়র
মেধ্য আেছ; তার পা িপছলােব না। ৩২ দষু্টেলাক ধািমর্ক ব্যিক্তর
প্রিত লক্ষ্য রােখ এবং তােক হত্যা করেত চায়। ৩৩ সদাপ্রভুু তােক
দষু্ট েলােকেদর হােত েছেড় েদেবন না, িবচােরর সময়ও তােক
েদাষী করেবন না। ৩৪ সদাপ্রভুুর জন্য অেপক্ষা কর এবং তঁার
পেথ চল ও িতিন েতামােক েদেশর উত্তরাধীকােরর জন্য উন্নত
করেবন; দষু্টেদর েকেট েফলা হেব তুিম তা েদখেত পােব।
৩৫ আিম মহান ক্ষমতার সােথ দষু্টেক েদেখিছ, উত্পিত্ত স্থােনর
মািটেত একিট সবুজ গােছর মত ছিড়েয় পেড়। ৩৬ িকন্তু আিম
েসই পেথ আবার যখন েগলাম, েস েসখােন িছল না, আিম
েদখার জন্য তাকালাম, িকন্তু তােক পাওয়া েগল না। ৩৭ ন্যায়িনষ্ঠ
মানুষেক মান্য কর এবং ন্যায়পরায়ণতা িচিহ্নত কর; শািন্ত িপ্রয়
ব্যিক্তর েশষ ফল আেছ। ৩৮ পাপীরা সংপূণর্ ধ্বংস হেয় যােব; দষু্ট
েলাকেক ভিবষ্যেত েকেট েফলা হেব। ৩৯ ধািমর্কেদর পিরত্রাণ
সদাপ্রভুুর েথেক আেস; িতিন কেষ্টর সময় তােদর রক্ষা কেরন।
৪০ সদাপ্রভুু তােদর সাহায্য করেবন এবং তােদর উদ্ধার করেবন।
িতিন মন্দ েলােকেদর েথেক তােদর রক্ষা কেরন এবং তােদর
উদ্ধার কেরন, কারণ তারা তঁার আশ্রয় িনেয়েছন।

স্মরণাথর্ক, দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু, েতামার েক্রােধ আমােক িতরস্কার কেরা না,
েতামার েরােষ আমােক শািস্ত িদও না। ২ কারণ

েতামার তীর আমােক িবদ্ধ কের এবং েতামার হাত আমােক িনেচ
েচেপ ধেরেছ। ৩ আমার সমস্ত শরীর অসুস্থ েতামার রােগর

কারেণ; আমার পােপর কারেণ আমার হােড় েকান স্বাস্হ্য েনই।
৪ কারণ আমার পাপ আমােক আচ্ছন্ন কেরেছ; তারা আমার
জন্য ভারী েবাঝার মত। ৫ আমার অজ্ঞানতার কারেণ আমার
ক্ষত সংক্রমণ হয় এবং দগূর্ন্ধ হয়। ৬ আিম নুইেয় পেরিছ, পােপর
ভাের আিম প্রিতিদন ও েশাক সম্পেকর্  আিম সারািদন
অপমািনত হিচ্ছ। ৭ কারণ আিম লজ্জার সােথ পরাস্ত হেয়িছ
এবং আমার পুেরা শরীর অসুস্থ। ৮ আিম অসাড় এবং
সম্পূণর্ভােব চূণর্ হেয়িছ; আিম আমার হৃদেয়র যন্ত্রণার কারেণ
আতনর্াদ করিছ। ৯ প্রভু, তুিম আমার হৃদেয়র গভীর আকাঙ্ক্ষা
এবং আমার আতর্ স্বর েতামার কাছ লুকােনা েনই। ১০ আমার
হৃদয় আঘাত কেরেছ, আমার শিক্ত িবলীন হেয়েছ এবং আমার
দিৃষ্টশিক্ত অস্পষ্ট হেয়েছ। ১১ আমার বনু্ধ এবং সঙ্গীরা আমার
অবস্হা কারেণ আমােক ত্যাগ কের; আমার প্রিতেবশীরা দেূর
দঁািড়েয় থােক। ১২ যারা আমার প্রােণর েখঁাজ কের, তারা ফঁাদ
েপেতেছ। যারা আমার ক্ষিত কামনা কের তারা ধ্বংেসর কথা
বেল এবং সমস্ত িদন ধের প্রতারণাপূণর্ কথা বেল। ১৩ িকন্তু
আিম, বিধর মানুেষর মত েয িকছুই শুনেত পায়না; আিম একিট
েবাবা মানুেষর মত েয িকছুই বেল না। ১৪ আিম এমন একজন
েলােকর মেতা নই েয শুনেত পায় না এবং যার উত্তর েনই।
১৫ সদাপ্রভুু; িনশ্চয় আিম েতামার জন্য অেপক্ষা কেরিছ, প্রভু
আমার ঈশ্বর, তুিম উত্তর েদেব। ১৬ আিম এটা বলিছ যােত
আমার শত্রুরা আমার উপর গবর্ না কের। যখন আমার পা
িপছলায়, তারা এই িজিনেস উল্লািসত হয়। ১৭ কারণ আিম
েহঁাচট েখেয় পড়েত চেলিছ এবং আিম অিবরত ব্যথা পািচ্ছ।
১৮ আিম আমার অপরাধ স্বীকার করব; আিম আমার পাপ
সম্পেকর্  িচিন্তত। ১৯ িকন্তু আমার শত্রুরা অসংখ্য; অেনেকই
অন্যায়ভােব আমােক ঘৃণা কের। ২০ তারা ভােলার পিরবেতর্  মন্দ
পিরেশাধ েদয়; তারা আমার উপর অিভেযাগ েদাষােরাপ কের
যিদও আিম যা ভাল তা অনুধাবন কেরিছ। ২১ সদাপ্রভুু; আমােক
পিরত্যাগ কেরা না, আমার ঈশ্বর, আমার কাছ েথেক দেূর েথেকা
না। ২২ প্রভু, আমার পিরত্রাণ, তুিম আমােক সাহায্য করেত দ্রুত
এস।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য, িযদথূুেনর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

আিম িসদ্ধান্ত িনেয়িছলাম, “আিম যা বলব তা
সাবধােন বলব; েযন আিম আমার িজভ িদেয় পাপ

না কির, যখন দেুষ্টরা আমার সামেন থােক, তখন আিম মুেখ
একিট জাল েবঁেধ রাখব।” ২ আিম নীরব থাকলাম; এমনিক
আিম ভােলা কথা বলা েথেকও িবরত থাকলাম এবং আমার
ব্যথা আরও েবেড় উঠল। ৩ আমার হৃদয় গরম হেয় উঠেলা;
যখন আিম এই সমস্ত িজিনস সম্পেকর্  িচন্তা কির, েসগুেলা
আগুেনর মত জ্বেল, আিম অবেশেষ কথা বললাম। ৪ “সদাপ্রভুু,
আমােক জানাও কখন আমার জীবন েশষ হেব এবং আমার
আয়ু কত িদন পযর্ন্ত তা জানাও। েদখাও আিম েকমন ক্ষিণক।
৫ েদখ, তুিম আমার জীবেনর িদনগুেলা কেরছ মুিষ্টেময় এবং
আমার জীবনকাল েতামার আেগ িকছুই না। িনশ্চয়ই প্রেত্যক
মানুষই বােষ্পর মত ক্ষণস্হায়ী। ৬ সিত্যই প্রেত্যক মানুষ ছায়ার
মত চলােফরা কের। িনশ্চয়ই তারা ধন সঞ্চয় করার জন্য ব্যস্ত,
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যিদও তারা জােন না েক তােদর গ্রহণ করেব। ৭ এখন, প্রভু,
আিম িক জন্য অেপক্ষা করিছ? তুিম আমার একমাত্র আশা।
৮ আমার সমস্ত পােপর উপর আমােক িবজয় দান কর; আমােক
মূখর্ েলাকেদর দ্বারা অপমােন পূণর্ কর না। ৯ আিম িনঃশব্দ
িছলাম আিম আমার মুখ খুিলিন, কারণ তুিমই এিট কেরছ।
১০ আমার েথেক েতামার যন্ত্রণা সরাও, েতামার হাত আমােক
আঘাত কেরেছ। ১১ যখন তুিম পােপর জন্য েলােকেদর শাসন
কর, তুিম কীেটর মত ধীের ধীের তােদর শিক্ত গ্রাস কেরা;
িনশ্চয়ই সব মানুষই বাষ্প ছাড়া আর িকছুই নয়। েসলা
১২ সদাপ্রভুু, আমার প্রাথর্না েশান এবং আমার কথা েশান,
আমার কান্না শুেন নীরব েথেকা না, আিম েতামার কােছ িবেদশী
েলােকর মত, আমার সমস্ত পূবর্পুরুষেদর মত একজন প্রবাসী।
১৩ আমার েথেক েতামার দিৃষ্ট েফরাও যােত আিম মরার আেগ
আবার হাসেত পাির।”

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

আিম ৈধযর্্য ধের সদাপ্রভুু জন্য অেপক্ষা করিছলাম,
িতিন আমার কথা এবং আমার আতর্ নাদ শুনেলন।

২ িতিন আমােক একিট ভয়ঙ্কর কূপ েথেক, কাদার মেধ্য িদেয়
বাইের েবর কের আনেলন এবং িতিন একিট পাথেরর উপর
আমার পা রাখেলন ও আমার যাত্রা দঢ়ৃ করেলন। ৩ িতিন আমার
মুেখ নতুন গান িদেয়েছন, আমােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক;
অেনেক তা েদখেত পােব এবং সম্মান করেব ও সদাপ্রভুুেত
িবশ্বাস করেব। ৪ ধন্য েসই েলাক, েয সদাপ্রভুুেক িবশ্বাস কের
এবং গিবর্তেদর সম্মান কের না অথবা যারা তঁার কাছ েথেক
িমথ্যার িদেক সের যায়। ৫ সদাপ্রভুু, আমার ঈশ্বর, তুিম েয সমস্ত
আশ্চযর্্য কাজ কেরছ তা অেনক এবং আমােদর সম্পেকর্  েতামার
সমস্ত িচন্তা যা েগানা যােব না, েতামার তুল্য েকউ েনই; যিদ আিম
েসই সব িকছু বলতাম ও বণর্না করতাম, তেব তা েগানা েযত না।
৬ উত্সগর্ বা ৈনেবেদ্য েতামার েকান আনন্দ েনই, িকন্তু তুিম
আমার কান খুেলছ; তুিম েহামবলী বা পােপর ৈনেবদ্য চাও িন।
৭ তখন আিম বললাম, “েদখ, আিম এেসিছ; বইিটেত আমার
িবষয় েলখা আেছ। ৮ আমার ঈশ্বর, আিম েতামার ইচ্ছা পূরণ
কের আনিন্দত হই,” ৯ আিম মহাসমােজ ধািমর্কতার সুসমাচার
েঘাষণা কেরিছ; সদাপ্রভুু, তুিম জান। ১০ আিম েতামার ধািমর্কতা
হৃদেয়র মেধ্য েগাপন কিরিন; েতামার িবশ্বস্ততা এবং েতামার
পিরত্রাণ প্রচার কেরিছ; আিম েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা বা
মহাসমােজর েথেকও েতামার িবশ্বাসেযাগ্যতা েগাপন করব না।
১১ সদাপ্রভুু, দয়া কের আমার কাছ েথেক েতামার করুণা
িফিরেয় িনও না; েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা এবং েতামার সত্য
আমােক রক্ষা করুক। ১২ কারণ অসংখ্য দষু্টতা আমার চারপােশ
আেছ; আমার অপরাধ সকল আমােক ধেরেছ; আিম েদখেত
পারিছ না; আমার মাথার চুেলর েচেয়ও েবিশ এবং আমার হৃদয়
আমােক েছেড়েছ। ১৩ সদাপ্রভুু, আমােক উদ্ধার করেত; দয়া
কর, আমােক শীঘ্রই সাহায্য কর। ১৪ তােদর সবাই লিজ্জত এবং
হতাশ েহাক, যারা ধ্বংস করার জন্য আমার প্রাণেক অনুসরণ
কের, যারা আমােক আঘাত কের আনন্দ কের, তােদর িফের
যাক এবং অপমািনত েহাক। ১৫ তােদর লজ্জার কারেণ তারা

হতাশ হেব, যারা আমােক বেল “হায়, হায়।” ১৬ িকন্তু যারা
েতামােক খুঁজেব তারা আনিন্দত হেব এবং েতামার মেধ্য খুশী
হেব; যারা েতামার পিরত্রাণ ভালবােস তারা েযন ক্রমাগত বেল,
“সদাপ্রভুুেক প্রশংসা দাও।” ১৭ আিম দিরদ্র এবং অভাবগ্রস্ত;
িকন্তু প্রভু আমার িবষয় িচন্তা কেরন; তুিমই আমােক সাহায্য কর
এবং তুিম আমার উদ্ধার করেত এেসছ; আমার ঈশ্বর, েদরী কর
না।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

ধন্য েসই েয দবুর্লেদর জন্য িচন্তা কের; িবপেদর িদেন
সদাপ্রভুু তােক উদ্ধার কর। ২ সদাপ্রভুু, তােক রক্ষা

করেবন এবং জীিবত রাখেবন ও েস েদেশেত আশীবর্াদ পােব;
সদাপ্রভুু তঁার শত্রুেদর ইচ্ছার ওপের তােদর িফিরেয় েদেবন না।
৩ সদাপ্রভুু তােক কষ্টেভােগর িবছানােত সমথর্ন কেরন; তার
অসুস্থতার িবছানা েথেক তােক পুনরুদ্ধার কের। ৪ আিম
বেলিছলাম, “সদাপ্রভুু, আমার উপর করুণা কেরা: আমার প্রাণ
সুস্থ কর, কারণ আিম েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।” ৫ আমার
শত্রুরা আমার িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বেল, কখন েস মারা যােব এবং
তার নাম েশষ হেব? ৬ যিদ আমার শত্রু আমােক েদখেত আেস,
িতিন অথর্হীন কথা বেল; তার হৃদয় িনেজর জন্য আমার দেূযর্াগ
তুেল ধের, যখন েস আমার কাছ েথেক চেল যায় ও অন্যেদর
বেল এিটর সম্পেকর্ । ৭ েয সমস্তরা আমােক ঘৃণা কের তারা
আমার িবরুেদ্ধ িফসিফস কের কথা বেল; তারা আমার িবরুেদ্ধ
আঘােতর আশা কের। ৮ তারা বেল, “একিট খারাপ েরাগ,”
“তােক শক্তভােব ধের রােখ, এখন েস শুেয় আেছ েস আর
উঠেব না।” ৯ প্রকৃতপেক্ষ, এমন িক আমার ঘিনষ্ঠ বনু্ধ যােক
আিম িবশ্বাস কির িযিন আমার রুিট েখেয়েছন, আমার িবরুেদ্ধ
তার েগাড়ািল েতােল। ১০ িকন্তু তুিম, সদাপ্রভুু, আমার প্রিত
করুণা কর এবং আমােক ওঠাও, যােত আিম প্রিতেশাধ িনেত
পাির। ১১ আিম এটা জািন েয, তুিম আমার মেধ্য আনিন্দত,
কারণ আমার শত্রু আমার উপের জয়ী হেব না। ১২ আমার জন্য,
তুিম আমার সততায় আমােক সমথর্ন কর এবং িচরকােলর জন্য
আমার সামেন েতামার মুখ রাখেব। ১৩ েহ সদাপ্রভুু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, িচরকাল েথেক অনন্তকাল পযর্ন্ত প্রশংিসত হও। আেমন
এবং আেমন।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ জন্য। েকারেহর পুত্রেদর একিট মস্কীল।

হিরণ েযমন জলেস্রােতর জন্য আকাঙ্ক্ষা কের,
ঈশ্বর, আমার প্রাণ েতামার জন্য আকাঙ্ক্ষা কের।

২ ঈশ্বেররই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণাতর্ , জীিবত ঈশ্বেরর জন্য;
আিম কখন আসব এবং ঈশ্বেরর সামেন দঁাড়াব? ৩ আমার
েচােখর জল িদনরাত্র আমার খাবার হেয়েছ, যখন আমার
শত্রুরা সবসময় আমােক বলেছ, “েকাথায় েতামার ঈশ্বর?”
৪ যখন আিম এই িজিনস মেন রাখব এবং আমার প্রাণ আমার
িভতের েদব, িকভােব আিম তােদর সােথ িগেয়িছলাম এবং
ঈশ্বেরর ঘের তােদর েনতৃত্ব িদেয়িছলাম, প্রশংসা এবং আনন্দ
কণ্ঠস্বেরর সােথ বহুেলাক এিট পালন করত। ৫ আমার প্রাণ,
েকন তুিম িনরুত্সািহত হও? েকন তুিম আমার মেধ্য িচিন্তত?
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ঈশ্বের আশা রােখা, আিম এখনও তঁার প্রশংসা করেবা, তঁার
উপিস্হিত সাহােয্যর জন্য। ৬ আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ আমার
মেধ্য িনরুত্সািহত হয়; েসইজন্য আিম েতামােক ডাকিছ যদর্ন
েদশ েথেক, আর হেমর্ােনর িতনিট িশখর এবং িমৎিসয়র পবর্ত
েথেক। ৭ েতামার িনঝর্র সমূেহর শব্দ জল প্রবাহেক ডাকেছ;
েতামার সকল েঢউ এবং েতামার সকল তরঙ্গ আমার উপর িদেয়
যােচ্ছ। ৮ িকন্তু সদাপ্রভুু িদবেসর িদেন তঁার চুিক্ত িবশ্বস্তভােব
পালন করেবন, রােত তঁার গান আমার সােথ থাকেব, আমার
জীবেনর প্রাথর্না ঈশ্বেরর কােছ বলেব। ৯ আিম ঈশ্বরেক বলব,
আমার িশলা, "েকন তুিম আমােক ভুেল েগছ? েকন শত্রুেদর
অত্যাচােরর কারেণ আিম েশাক কির?" ১০ আমােক িবপক্ষরা
আমার িতরস্কার কের, েযন আমার হাড় েভেঙ্গ েদয়, তারা
সবসময় আমােক বেল, েতামার ঈশ্বর েকাথায়? ১১ েকন তুিম
আমার প্রাণেক িনরুত্সািহত করছ? েকন আমার মেধ্য িচিন্তত
হচ্ছ? ঈশ্বের আশা রােখা, আিম এখনও তঁার প্রশংসা করেবা,
কারণ িতিন আমার পিরত্রাণ এবং আমার ঈশ্বর।

ঈশ্বর, আমার িবচার কর এবং একিট অসাধু জািতর
িবরুেদ্ধ আমার উেদ্দেশ্য আত্মসমপর্ণ কর; আমােক

িমথ্যাবাদী ও অন্যায়কারীেদর েথেক উদ্ধার কর। ২ কারণ তুিমই
আমার শিক্তর ঈশ্বর; েকন আমােক ত্যাগ কেরছ? েকন শত্রুেদর
অত্যাচােরর কারেণ আিম েশাক কির? ৩ ওেহা, েতামার আেলা
এবং সত্যেক েপ্ররণ কর; তারাই আমার েনতৃত্ব িদক, আমােক
েতামার পিবত্র পাহােড় ও েতামার তঁাবুেত িনেয় আসুক। ৪ তখন
আিম ঈশ্বেরর েবিদেত যােবা এবং আমার ঈশ্বের অত্যিধক
আনিন্দত হেবা ও আমার বীণােত েতামার প্রশংসা করেবা, েহ
ঈশ্বর আমার ঈশ্বর। ৫ েকন তুিম আমার প্রাণেক িনরুৎসািহত
করছ? তুিম ঈশ্বেরর আশা কর; কারণ আিম এখনও তঁার
প্রশংসা করেবা, িতিন আমার পিরত্রাণ এবং আমার ঈশ্বর।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ জন্য। কেরাহ-সন্তানেদর একিট মস্কীল।

ঈশ্বর আমরা আমােদর কােন শুেনিছ, আমােদর
িপতৃপুরুেষরা আমােদর বেলিছল েয তুিম তােদর

পুেরােনা িদনগুেলােত িক কেরছ। ২ তুিম েতামার হাত িদেয়
জািতেদরেক েবর কেরছ, িকন্তু তুিম আমােদর েলােকেদর
েরাপণ কেরিছেল, তুিম েলাকেদর কষ্ট িদেল, িকন্তু তুিম
আমােদর েলােকেদর এই েদেশর িবস্তার। ৩ কারণ তারা
িনেজেদর তেরায়াল দ্বারা েদশ অিধকার কের িন, তােদর িনেজর
বাহু তােদর রক্ষা কের িন, িকন্তু েতামার ডান হাত, েতামার বাহু
এবং েতামার মুেখর আেলা, কারণ তুিম তােদর প্রিত উপেযাগী
িছেলন। ৪ ঈশ্বর, তুিমই আমার রাজা; যােকােবর জন্য পিরত্রাণ
িবজয়ী করেত আেদশ। ৫ েতামার দ্বারা আমরা আমােদর
শত্রুেদর েঠেল িনেচ েফেল েদব; যারা আমার িবরুেদ্ধ উেঠ,
তােদর েতামার নােমর মাধ্যেম আমরা তােদর অধীেন চালাই।
৬ কারণ আিম িনেজর ধনুেকর উপর িনভর্ র করব না, আমার
তেরায়াল আমােক রক্ষা করেব না। ৭ িকন্তু তুিমই আমােদর
শত্রুেদর েথেক আমােদর রক্ষা কেরছ এবং যারা আমােদর ঘৃণা
তােদর লজ্জায় েফেল দাও। ৮ আমরা সমস্ত িদন ধের ঈশ্বেরেত
গবর্ করলাম এবং িচরকাল জন্য েতামার নােমর ধন্যবাদ করব।

েসলা* ৯ িকন্তু এখন তুিম আমােক ত্যাগ কেরছ এবং আমােদর
অপমােনর মেধ্য িনেয় এেসছ এবং আমােদর ৈসন্যবািহনীর সেঙ্গ
যাত্রা কর না। ১০ তুিম িবপক্ষেদর েথেক আমােদরেক িফিরেয়ছ
এবং আমেদর যারা ঘৃণা কের তারা িনেজেদর জন্য লুটপাট
কের। ১১ তুিম আমােদর খাবার জন্য েভড়ার মত কের ৈতরী
কেরছ এবং জািতেদর মেধ্য আমােদর িছন্নিভন্ন কেরছ। ১২ তুিম
আপন েলােকেদর িবনামূেল্য িবিক্র কেরছ, তােদর মূল্যর দ্বারা
ধন বৃিদ্ধ কর নাই। ১৩ তুিম আমােদর প্রিতেবশীেদর কােছ
আমােদর িতরস্কার কেরছ. আমােদর চারপােশ েলাকেদর
উপহাস ও িবদ্রূেপর পাত্র কেরছ। ১৪ তুিম জািতেদর মেধ্য
আমােদর অপমান কেরছ, েলােকেদর মেধ্য মাথােক কম্পন
কেরছ। ১৫ সমস্ত িদন আমার অপমান আমার সামেন থােক এবং
আমার মুেখর লজ্জা আমােক েঢেক িদেয়েছ। ১৬ কারণ অপমান
ও িনন্দাকারীর কন্ঠস্বর সহ্য কের, কারণ শত্রু ও
প্রিতিহংসাকারীর উপিস্থিতর জন্য। ১৭ এইসব আমােদর উপর
এেসেছ; িকন্তু আমরা েতামােক ভুেল যাই িন, বা েতামার িনয়ম
িবষেয় িবশ্বাসঘাতকতা কিরিন। ১৮ আমােদর হৃদেয় িফের যায়
িন; আমােদর পদেক্ষপ েতামার পেথ েথেক চেল যাই িন।
১৯ তবুও তুিম আমােদরেক িশয়ােলর জায়গায় তীব্রভােব
আমােদর িছঁেড় েফেলছ এবং মৃতু্যরছায়ার সেঙ্গ আমােদরেক
আচ্ছন্ন কেরছ। ২০ আমরা যিদ িনেজর ঈশ্বেরর নাম ভুেল যাই
বা যিদ অন্যেদেবর প্রিত অঞ্জিল িদেয় থািক। ২১ তেব ঈশ্বর িক
এই িবষয় অনুসন্ধান করেবন না? কারণ িতিন হৃদেয়র গুপ্ত
িবষয় সব জােনন। ২২ প্রকৃতপেক্ষ, েতামার জন্য আমরা সমস্ত
িদন মারা যািচ্ছ; আমােদর বেধর েভড়া বেল মেন করা হয়।
২৩ েজেগ উঠ, প্রভু েকন িনদ্রা যাও? উঠ, আমােদর স্হায়ীভােব
ত্যাগ কেরন না। ২৪ তুিম েকন েতামার মুখ লুকাচ্ছ এবং
আমােদর দঃুখ ও অত্যাচার েকন ভুেল যাচ্ছ। ২৫ কারণ আমার
প্রাণ ধূেলােত অবনত হেয়েছ, আমােদর শরীর ভূিমেত আটেক
আেছ। ২৬ আমােদর সাহােয্যর জন্য উঠ এবং িনেজর চুিক্তর
িনয়েম আমােদরেক মুক্ত কর।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, েশাশন্নীম। কেরাহ-সন্তানেদর
মস্কীল। একিট েপ্রেমর গীত।

আমার হৃদয় একিট ভােলা িবষেয়র উপর উপেচ
পড়েছ; আিম রাজার িবষেয় আমার রচনার

শব্দগুেলা েজাের েজাের পড়ব; আমার িজভ প্রস্তুত একিট
েলখেকর কলেমর মত। ২ তুিম মানুেষর সন্তানেদর মেধ্য উত্তম;
েতামার েঠঁােটর অনুগ্রহ; তাই আমরা জািন েয ঈশ্বর েতামােক
িচরকােলর জন্য আশীবর্াদ কেরেছন। ৩ বীর, েতামার তেরায়াল
েতামার ঊরুর উপর রাখ, েতামার সােথ েতামার েগৗরব ও
মিহমা। ৪ েতামার মিহমার সাফেল্যর কারেণর নম্রতা এবং
ন্যায়পরায়ণতার উপর জয়লাভ কর; েতামার ডান হাত েতামােক
ভয়ঙ্কর িজিনস িশখােব। ৫ েতামার তীর ধারােলা, েলােকরা
েতামার অধীন হয়, েতামার েলােকরা েতামার নীেচ পেড় আেছ;
েতামার তীর রাজার শত্রুেদর হৃদেয় িবদ্ধ হয়। ৬ ঈশ্বর, েতামার
িসংহাসন িচরিদেনর জন্য; েতামার রাজদন্ড ন্যায়িবচােরর
রাজদন্ড। ৭ তুিম ধািমর্কতােক ভােলাবােসা এবং দষু্টতােক ঘৃণা
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কর; অতএব ঈশ্বর, েতামার ঈশ্বর, েতামােক অিভিষক্ত
কেরেছন, েতামার সঙ্গীেদর েচেয় েবিশ পিরমােণ আনন্দ েতল
িদেয়। ৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুিচিনেত েতামার সব েপাশাক
সুবািসত হয়; হািতর দঁােতর প্রাসাদ েথেক তারযুক্ত যন্ত্রগুেলা
েতামােক আনিন্দত কেরেছ। ৯ েতামােদর সম্মািনত নারীেদর
মেধ্য রাজকন্যারা রেয়েছন; েতামার ডান হােত িদেক ওফীেরর
েসানার মেধ্য পিরিহত রানী দঁািড়েয় আেছন। ১০ েশান েমেয়,
েভেব েদখ এবং কান দাও; েতামার িনেজর েলােকেদর ও
েতামার বাবার বািড় ভুেল যাও। ১১ এইভােব রাজা েতামার
েসৗন্দযর্ বাসনা করেবন; িতিনই েতামার প্রভু; তঁােক সম্মান কর।
১২ েসােরর-েমেয় েসখান েথেক উপহােরর সােথ আসেবন, ধনী
মানুেষরা েতামার কােছ অনুগ্রেহর জন্য প্রাথর্না করেব।
১৩ রাজপ্রাসােদর রাজকীয় েমেয়রা সব মিহমািন্বত হয়; তঁার
েপাশাক স্বেণর্র সেঙ্গ কাজ করা। ১৪ িতিন সূচী িশিল্পত েপাশাক
পেড় রাজার কােছ আসেব, েয সঙ্গীরা তােক অনুসরণ করেব
তারা কুমারীেদর েতামােদর কােছ িনেয় আসেব। ১৫ তারা আনন্দ
ও উল্লােস আসেব, তারা রাজপ্রাসােদ প্রেবশ করেব। ১৬ েতামার
বাবার জায়গায় েতামার সন্তান থাকেব; তুিম সমস্ত পৃিথবীেত
রাজত্ব করেব। ১৭ আিম েতামার নাম সমস্ত প্রজন্মেক স্মরণ
করাব, এইজন্য েলােকরা িচরকাল জন্য েতামােক ধন্যবাদ েদেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ জন্য। কেরাহ সন্তানেদর। স্বর অলামৎ একিট
গীত।

ঈশ্বর আমােদর আশ্রয় এবং শিক্ত, িতিন সমস্যার
সময় সাহায্যকারী। ২ তাই আমরা ভয় করেবা না,

যিদও পৃিথবী পিরবতর্ ন হয়, যিদও পাহাড়গুেলা ঢেল সমুেদ্রর
মেধ্য পেড়। ৩ যিদও তার জেলর গজর্ন এবং রােগ পাহাড়গুেলা
েকঁেপ ওেঠ। েসলা* ৪ একিট নদী আেছ, েয নদীগুেলা ঈশ্বেরর
শহরেক এবং সবেচেয় পিবত্র তঁাবুর জায়গােক খুিশ কের
েতােল। ৫ ঈশ্বর তার মাঝখােন, েস িবচিলত হেব না; ঈশ্বর তােক
সাহায্য করেবন এবং িতিন শীঘ্রই তা করেবন। ৬ জািতরা গজর্ন
করল এবং রাজ্যগুেলা েহঁাচট েখল; িতিন তঁার স্বর উঁচু করেলন
এবং পৃিথবী গিলত হল। ৭ বািহনীেদর সদাপ্রভুু আমােদর সেঙ্গ
আেছন; যােকােবর ঈশ্বর আমােদর আশ্রয়। েসলা* ৮ এস,
েদেখা এগুেলা সদাপ্রভুুর কাছ, িযিন পৃিথবীেক ধ্বংস করেলন।
৯ িতিন পৃিথবীর েশষ পযর্ন্ত যুদ্ধ বন্ধ কেরন; িতিন ধনুকেক েভেঙ্গ
েফেলন এবং বশর্ােক টুকেরা টুকেরা করেলন, িতিন
রথগুেলােকও আগুেন েপাড়ােলন। ১০ েতামরা শান্ত হও এবং
জািনও আিমই ঈশ্বর, আিম জািতগুেলা মেধ্য উন্নত হব, আিম
পৃিথবীেত উন্নত হব। ১১ বািহনীেদর সদাপ্রভুু আমােদর সেঙ্গ
আেছন; যােকােবর ঈশ্বর আমােদর আশ্রয়।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। কেরাহ-সন্তানেদর একিট গীত।

তািল দাও েতামরা হােত, েতামার সব েলােকরা;
আনন্দস্বের ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য জয়ধ্বিন কর। ২ কারণ

সবর্শিক্তমান সদাপ্রভুু ভয়ঙ্কর; িতিন সমস্ত পৃিথবীর উপের মহান
রাজা। ৩ িতিন েলােকেদরেক আমােদর অধীেন কেরন এবং
জািতেদরেক আমােদর পােয়র অধীেন কেরন। ৪ িতিন আমােদর

জন্য আমােদর উত্তরািধকার মেনানীত কেরন; তা যােকােবর
মিহমা যােক িতিন ভালবাসেতন। েসলা* ৫ ঈশ্বেরর আনেন্দ
জয়ধ্বিন কর, সদাপ্রভুুর তূরীর শেব্দর সেঙ্গ। ৬ ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য
প্রশংসা গান গাও, স্তব কর; আমােদর রাজার উেদ্দেশ্য প্রশংসা
গান কর, স্তব কর। ৭ কারণ ঈশ্বরই সমস্ত পৃিথবীর উপেরর
রাজা; বুিদ্ধর সােথ স্তব কর। ৮ ঈশ্বর জািতেদর উপের রাজত্ব
কেরন; ঈশ্বর তঁার পিবত্র িসংহাসেন বেসন। ৯ জািতেদর েনতারা
একিত্রত হল, আব্রাহােমর ঈশ্বেরর জািতর উেদ্দেশ্য; কারণ
পৃিথবীর ঢালগুেলা ঈশ্বেরর; িতিন অিতশয় উন্নত হয়।

একিট সঙ্গীত। কেরাহ-সন্তানেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু মহান এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়, আমােদর
ঈশ্বেরর শহের, তঁার পিবত্র পবর্েত। ২ সুন্দর উচ্চ ভূিম,

সমস্ত পৃিথবী আনন্দ স্থল, উত্তর িদেকর িসেয়ান পবর্ত, মহান
রাজার শহর। ৩ ঈশ্বর তঁার আশ্রয়স্থােনর মেধ্য প্রাসােদর বেল
িনেজর পিরচয় িদেয়েছন। ৪ কারণ েদখ, রাজারা িনেজেদর
একত্র কের; তারা একসেঙ্গ চেল েগেলন। ৫ তারা েদখেলন,
তারপর তারা অবাক হেলন; তারা হতাশ িছল এবং দ্রুত চেল
েগল। ৬ েসখােন তােদর কম্পন ধরল, প্রসবকািরনী মিহলার মত
তার ব্যথা ধরল। ৭ তুিম পূবর্ বায়ু িদেয় তুশর্ীেশর জাহাজ ভােঙ্গা।
৮ আমরা েযমন শুেনিছলাম, তাই আমরা বািহনীেদর সদাপ্রভুুর
শহর েদখলাম, আমােদর ঈশ্বেরর শহর; ঈশ্বর এিট িচরিদেনর
জন্য স্থাপন করেবন। েসলা* ৯ আমরা েতামার িনয়েমর িবশ্বস্ততা
সম্পেকর্  িচন্তা কেরিছ, ঈশ্বর, েতামার মিন্দেরর মাঝখােন।
১০ েযমন েতামার নাম ঈশ্বর, েতমিন েতামার প্রশংসা পৃিথবীর
েশষ সীমা পযর্ন্ত; েতামার ডান হাত ধািমর্কতার দ্বারা পিরপূণর্।
১১ িসেয়ান পবর্ত আনন্দ করুক, িযহূদার েমেয়রা আনন্দ করুক,
েতামার ধািমর্ক শাসেনর জন্য। ১২ েতামরা িসেয়ােনর কাছাকািছ
েহঁেট চল, তার চািরিদেক ভ্রমণ কের, তার দগূর্ গণনা কের।
১৩ তার েদয়ােল মেনােযাগ কর এবং তার প্রাসােদর িদেক
তাকাও যােত পরবতর্ী প্রজন্মেক তা বলেত পার। ১৪ কারণ এই
ঈশ্বরই িচরিদেনর জন্য আমােদর ঈশ্বর; িতিন িচরকাল
আমােদর পথ পথদশর্ক হেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। কেরাহ-সন্তানেদর একিট গীত।

েশান, সমস্ত েলােকরা; কান দাও, িবেশ্বর সব
বািসন্দারা। ২ সামান্য এবং ধনী েলােকর সন্তান

উভয়ই; ধনী ও দিরদ্র সকেলই। ৩ আমার মুখ জ্ঞােনর কথা বেল
এবং আমার হৃদেয়র ধ্যান েবােঝ। ৪ আিম দষৃ্টােন্তর কথায় কান
েনব; বীণাযেন্ত্র আিম গূর বােক্যর ব্যাখা করব। ৫ েকন মন্দ
িদনেক আিম ভয় করব, যখন তােদর িবপদ আমােক িঘের ধের।
৬ যারা িনেজেদর সম্পেদ িবশ্বাস কের এবং তােদর সম্পেদ তারা
প্রচুর গবর্ কের। ৭ তােদর মেধ্য েকউই তার ভাইেক মুক্ত করেত
পাের না বা প্রােয়িশ্চত্ত এর জন্য ঈশ্বরেক িকছু িদেত পাের না।
৮ কারণ তােদর প্রােণর মুিক্ত ব্যয়বহুল এবং িচরকাল অসাধ্য।
৯ েকউ িচরতের বঁাচেত পারেব না, যােত তার শরীর ক্ষয় না।
১০ কারণ েস েদেখ েয, জ্ঞানী মানুষ মারা যায়; েবাকা এবং
ববর্েররা একইরকম িবনষ্ট হয় এবং তারা অন্যেদর জন্য তােদর
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সম্পদ েছেড় েদন। ১১ তােদর অন্তেরর িচন্তা হল তােদর পিরবার
িচরিদেনর জন্য চলেব এবং তােদর সব প্রজন্ম েসখােন বাস
করেব; তারা তােদর িনেজেদর নােম তােদর জিমর নাম রােখ।
১২ িকন্তু মানুষ, যারা মরুভূিমরগুেলা মত; সম্পদ থাকেলও
জীিবত থাকেব না। ১৩ এই তােদর পথ, তােদর মূখর্তা; তখন
তােদর পের, েলােক তােদর বােক্যর অনুেমাদন কের। েসলা*
১৪ তােদর পাতােলর জন্য একিট েমষপালেকর মত িনযুক্ত করা
হয়, মৃতু্য তােদর রাখাল হেব; সরলেদর সকাল তােদর উপের
অিধিষ্ঠত হেব; তােদর রূপ পাতােল েভাগ করেব যােত তার
েকােনা বাসস্থান আর না থােক। ১৫ িকন্তু ঈশ্বর পাতােলর শিক্তর
হাত েথেক আমার প্রাণ মুক্ত করেবন; কারণ িতিন আমােক গ্রহণ
করেবন। েসলা* ১৬ তুিম ভয় পােব না, যখন েকউ ধনী হয়, যখন
তার বংশ শিক্ত বৃিদ্ধ পােব। ১৭ কারণ যখন িতিন মারা যায় েস
িকছুই সেঙ্গ িনেয় যােব না, তার ক্ষমতা তার সােথ যােব না।
১৮ যিদও েস জীিবত থাকাকালীন িনেজর প্রাণেক আশীবর্াদ
কেরিছল এবং তুিম েতামার জন্য মঙ্গল করেল েলােক েতামার
প্রশংসা কের। ১৯ িতিন তঁার িপতৃপুরুষেদর কােছ যােব; তারা
আর আেলা েদখেত পােব না। ২০ যার সম্পদ আেছ িকন্তু েকান
বুিদ্ধ েনই েস এমন পশুেদর মত যা নষ্ট হেয় যায়।

আসেফর একিট গীত।

এক সবর্শিক্তমান সদাপ্রভুু ঈশ্বর এই কথা বলেলন
এবং সূেযর্র উদয়স্থান েথেক অন্ত পযর্ন্ত িতিন

পৃিথবীেক ডাকেছন। ২ িসেয়ান েথেক, েসৗন্দেযর্্যর পিরপূণর্ স্থান
েথেক, ঈশ্বর িচত্কার দীিপ্ত প্রকাশ কেরেছন। ৩ আমােদর ঈশ্বর
আসেবন নীরব থাকেবন না; তার আেগ আগুন গ্রাস করেব এবং
এটা তার চারপােশ অত্যন্ত ঝড় বইেব। ৪ িতিন উপের স্বগর্েক
ডাকেবন এবং পৃিথবীেকও ডাকেবন, যােত িনেজর েলােকেদর
িবচার করেত পাের। ৫ “আমার িবশ্বস্ত ব্যিক্তেদর একসেঙ্গ
আমার কােছ একত্র কর, যারা বিলদান দ্বারা আমার সােথ
একিট িনয়ম কেরেছ।” ৬ আর স্বগর্ তঁার ধািমর্কতা েঘাষণা
করেব, কারণ ঈশ্বর িনেজই িবচারক। েসলা* ৭ “আমার
েলােকরা, েশান, আিম বল; ইস্রােয়ল, েশান, আিম েতামার
িবপেক্ষ সাক্ষ্য িদই। আিমই ঈশ্বর, েতামার ঈশ্বর। ৮ আিম
েতামার বিলদােনর জন্য েতামােক িতরস্কার করব না, েতামার
েহামবিল সবসময় আমার সামেন থােক। ৯ আিম েতামার গৃহ
েথেক ষঁাড় বা েতামার েখঁায়াড় েথেক ছাগল েনব না। ১০ কারণ
বেনর সমস্ত প্রাণী আমার এবং হাজার হাজার পাহােড়র গবািদ
পশু আমার। ১১ আিম পাহােড়র সমস্ত পািখেক জািন এবং
মােঠর প্রাণীরা সকলই আমার। ১২ যিদ আিম কু্ষধাতর্  থািক আিম
েতামােক বলব না; কারণ জগৎ ও তার সমস্তই আমার। ১৩ আিম
িক ষঁােড়র মাংস খাব বা আিম িক ছাগেলর রক্ত পান করব?
১৪ তুিম ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য বিল উৎসেগর্র জন্য ধন্যবাদ দাও এবং
মহান ঈশ্বর কােছ আমার প্রিতজ্ঞা পূণর্ করব। ১৫ আর িবপেদর
িদেন আমােক ডােকা; আিম েতামােক উদ্বার করব এবং তুিম
আমার েগৗরব করেব।” ১৬ িকন্তু দষু্টেক ঈশ্বর বেল, আমার
িনয়েমর প্রকােশর সােথ করেত েতামার কী অিধকার, তুিম
আমার িনয়ম মুেখ আেনছ। ১৭ তুিম শাসন ঘৃণা কের থাক এবং

আমার বাক্যেক দেূর েফেল থাক। ১৮ যখন তুিম একিট েচারেক
েদখ তুিম তার সােথ একমত হও, তুিম ব্যিভচািরণীেদর সােথ
অংশগ্রহণ কর। ১৯ তুিম মন্দ িবষেয় মুখ িদেয় থাক এবং েতামার
িজভ প্রতারণা প্রকাশ কের। ২০ তুিম বেস িনেজর ভাইেয়র
িবরুেদ্ধ কথা বেল থাক, তুিম িনেজর মােয়র পুত্রেক িনন্দা কের
থাক। ২১ তুিম এই সব কাজ কেরছ, আিম নীরব হেয় আিছ; তুিম
িচন্তা কর আিম েতামার মত েকউ িছলাম, িকন্তু আিম েতামােক
িতরস্কার করব ও েতামার েচােখর সামেন সমস্ত িকছু ধ্বংস
করব। ২২ এখন তুিম এই কথা মেন করেব যারা ঈশ্বরেক ভুেল
যায়, পােছ আিম েতামােক টুকেরা টুকেরা কের েফিল এবং
েতামােক সাহায্য করেত না আিস। ২৩ েয ব্যিক্ত আমােক
ধন্যবােদর বিল উৎসগর্ কের এবং েসই আমার েগৗরব কের; েয
ব্যিক্ত সিঠক পেথর পিরকল্পনা কের, তােক আিম ঈশ্বেরর
পিরত্রাণ েদখাব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত। বৎেসবার কােছ
তার যাওয়ার পর যখন নাথন ভাববাদী তার িনকেট আসেলন,

তখন।

ঈশ্বর আমার উপর করুণা কর; েতামার িনয়েমর
িবশ্বস্ততার কারেণ; েতামার দয়ার অনুসাের আমার

অন্যায় ক্ষমা কর। ২ আমার অপরাধ েথেক আমােক সম্পুণর্রূেপ
েধৗত কর এবং আমার পাপ েথেক আমােক পিরষ্কার কর।
৩ কারণ আিম আমার িনেজ অপরাধগুেলা সব জািন এবং
আমার পাপ সবসময় আমার সামেন থােক। ৪ েতামার িবরুেদ্ধ,
েকবল েতামারই িবরুেদ্ধ আিম পাপ কেরিছ এবং েতামার দিৃষ্টেত
যা মন্দ, তাই কেরিছ; েতামার বােক্য ধমর্ময়, েতামার িবচাের
িনেদর্ াষ। ৫ েদখ, অপরােধ আমার জন্ম হেয়েছ; পােপ মেধ্য
আমার মা আমােক গেভর্  ধারণ কেরিছেলন। ৬ েদখ, তুিম আমার
হৃদেয়র মেধ্য ইচ্ছার িবশ্বাসেযাগ্যতা িদেয়ছ, তুিম আমার
হৃদেয়র মেধ্য জ্ঞােনর িশক্ষা েদেব। ৭ এেসাব দ্বারা আমােক শুদ্ধ
কর, তােত আিম শুচী হব; আমােক েধৗত কর এবং তােত আিম
তুষােরর েচেয় সাদা হব। ৮ আমােক উল্লােসর ও আনেন্দর বাক্য
শুনাও, তাই েয হাড়গুেলা েভেঙেছ তা আনিন্দত হেব। ৯ আমার
পাপ েথেক েতামার মুখ লুকাও এবং আমার সমস্ত পাপ মুেছ
েফল। ১০ ঈশ্বর আমার মেধ্য একিট পিরষ্কার হৃদেয় সৃিষ্ট কর
এবং আমার মেধ্য একিট সিঠক আত্মােক নতুন কর। ১১ েতামার
উপিস্হিত েথেক আমােক দেূর করনা এবং েতামার পিবত্র
আত্মােক আমার েথেক িনেয় িনওনা। ১২ েতামার পিরত্রােণর
আনন্দ আমােক িফিরেয় দাও এবং ইচু্ছক আত্মা দ্বারা আমােক
ধের রাখ। ১৩ আিম পাপীেদর েতামার পেথর িশক্ষা েদব এবং
পাপীরা েতামার িদেক িফের আসেব। ১৪ ঈশ্বর, আমার
পিরত্রােণর ঈশ্বর, রক্তপােতর েদাষ েথেক আমােক ক্ষমা কর
এবং আিম েতামার ধািমর্কতার জন্য গান করব। ১৫ প্রভু, আমার
েঠঁাট খুেল দাও এবং আমার মুখ েতামার প্রশংসা প্রচার করেব।
১৬ কারণ তুিম বিলদােন আনন্দ কর না হেল তা িদতাম;
েপাড়ােনা উৎসেগর্র মেধ্য েতামার েকান আনন্দ েনই। ১৭ ঈশ্বেরর
গ্রাহ্য বিল ভাঙা আত্মা; ঈশ্বর তুিম ভাঙা এবং চূণর্ হৃদয়েক তুচ্ছ
করেব না। ১৮ তুিম িনেজর ভােলা িদেয় িসেয়ােনর মঙ্গল কর,
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তুিম িযরুশােলেমর েদওয়াল পুনিনমর্াণ কর। ১৯ তখন তুিম
ধািমর্কতার উৎসেগর্র মেধ্য আনিন্দত হেব; েপাড়ােনা-উৎসেগর্র
এবং পূণর্-উৎসেগর্র; তখন েলােক েতামার েবিদর উপের ষঁাড়
উৎসগর্ করেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। দায়ূেদর মস্কীল। তখন ইেদামীয় দেয়গ
আিসয়া েশৗলেক এই সংবাদ িদল েয, দায়ূদ অহীেমলেকর ঘের

এেসেছ, তখন।

তুিম েকন িবপেদর সৃিষ্টেত গবর্ করছ? ঈশ্বেরর
িনয়েমর িবশ্বস্ততা প্রিত িদন আেস। ২ েতামার িজভ

ধারােলা কু্ষেরর মত ধ্বংেসর পিরকল্পনা কেরেছ যা িমথ্যা কাজ
কের। ৩ তুিম ভােলা েচেয় মন্দেক ভােলাবােসা এবং ন্যােয়র
পিরবেতর্  িমথ্যা কথা বলা ভােলাবাস। েসলা* ৪ েতামার
প্রতারণার িজভ সমস্ত সময় ভােলাবােস িবনােশর কথা। ৫ ঈশ্বর
একইভােব েতামােক িচরতের িবনষ্ট করেবন; েস েতামােক িনেয়
যােব এবং তঁাবু েথেক েবর কের েদেব এবং জীিবতেদর েদশ
েথেক েতামােক বাইের েবর করেব। েসলা* ৬ ধািমর্করাও তা
েদখেত পােব এবং ভয় পােব, আর তারা তােক েদখেব এবং
হাসেব। ৭ “েদখ, ঐ এমন এক ব্যিক্ত েয ঈশ্বরেক িনেজর শিক্ত
মেন করত না, িকন্তু েস তার ধন সম্পেদর প্রাচুেযর্র উপের িনভর্ র
করত এবং দষু্টতা মেধ্য িনেজেক প্রিতপন্ন করত।” ৮ িকন্তু আিম,
ঈশ্বেরর ঘের সবুজ িজতবৃেক্ষর মত; আিম িচরকােলর জন্য
ঈশ্বেরর িনয়েমর িবশ্বস্ততায় িবশ্বাস করব। ৯ ঈশ্বর, িচরকােলর
জন্য আিম েতামােক ধন্যবাদ েদব, কারণ তুিম যা কেরিছেল তার
জন্য। আিম েতামার িবশ্বস্ত েলােকেদর সামেন েতামার নােমর
অেপক্ষা করব, কারণ তা ভােলা।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর মহলৎ। দায়ূেদর একিট মস্কীল।

েবাকা তার মেন মেন বেল, “েকান ঈশ্বর েনই।” তারা
অসৎ এবং তারা ঘৃণ্য পাপ কেরেছ; এমন েকউ েনই

েয ভাল কাজ কের। ২ ঈশ্বর স্বগর্ েথেক মানবজািতর সন্তানেদর
প্রিত েদখেলন েকউ আেছ িক না েয বুঝেত পাের ও যারা তঁার
েখঁাজ কের। ৩ সবাই িবপেথ েগেছ, সবাই িনষু্ঠর হেয় উেঠেছ;
ভােলা কাজ কের এমন েকউ েনই, একজনও েনই। ৪ যারা পাপ
কের, তারা িক িকছুই জােন না? তারা খাবার খাওয়ার মত
আমার েলােকেদরেক গ্রাস কের, িকন্তু তারা ঈশ্বরেক ডােক না।
৫ তারা ভীষণ ভয় েপেয়িছল, যিদও ভয় করার েকান কারণ
িছল; কারণ েতামােদর িবরুেদ্ধ যারা যুদ্ধ করেব তােদর
হাড়গুেলা ঈশ্বর ছিড়েয় েদেবন; েসই েলাকেদরেক লিজ্জত করা
হেব কারণ তারা ঈশ্বরেক প্রত্যাখ্যান কেরেছন। ৬ আহা!
ইস্রােয়েলর পিরত্রাণ িসেয়ান েথেক আসেব; ঈশ্বর যখন তঁার
েলােকেদর বিন্দদশা েথেক িফিরেয় আনেলন, তখন যােকাব
উল্লািসত হেব, ইস্রােয়ল আনন্দ করেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞার জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। দায়ূেদর মস্কীল। যখন
সীফীেয়রা আেস েশৗলেক বলেলা, দায়ূদ আমােদর মেধ্য লুিকেয়

েনই? তখন।

ঈশ্বর, েতামার নােমর দ্বারা, আমােক বঁাচাও এবং
েতামার শিক্তেত আমােক িবচার কর। ২ ঈশ্বর আমার

প্রাথর্না েশান; আমার মুেখর বােক্য কান দাও। ৩ কারণ
অপিরিচত েলােকরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠেছ এবং িনষু্ঠর
েলােকরা আমার প্রাণেক খুঁজেছ; তারা তােদর আেগ ঈশ্বরেক
রােখিন। েসলা। ৪ েদখ, ঈশ্বর আমার সাহায্যকারী; প্রভুই
একজন েয আমার প্রাণেক বঁাচায়। ৫ িতিন অমঙ্গল আমার
শত্রুেদর কােছ িফিরেয় েদেবন; আমার জন্য েতামার িবশ্বস্ততার
মেধ্য তােদর ধ্বংস করেব। ৬ আিম েতামার উেদ্দেশ্য েস্বচ্ছাবিল
উৎসগর্ করব; সদাপ্রভুু েতামার নােম ধন্যবাদ করব, কারণ তা
উত্তম। ৭ কারণ িতিন আমােক সমস্ত কষ্ট েথেক উদ্ধার কেরেছন,
আমার েচাখ শত্রুেদর উপর জয়ী হেয়েছ।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। তার যুক্ত যেন্ত্র। দায়ূেদর একিট মস্কীল।

ঈশ্বর আমার প্রাথর্না েশান এবং আমার িবনিত েথেক
িনেজেক লুিকও না। ২ আমার িদেক মেনােযাগ দাও;

আমার কেষ্টর মেধ্যও আমার িবশ্রাম েনই। ৩ আমার শত্রুেদর
আওয়ােজ কারেণ, দষু্টেদর অত্যাচােরর কারেণ, কারণ তারা
আমার উপের কষ্ট বেয় আেন এবং রােগ আমােক িনযর্াতন
কের। ৪ আমার হৃদেয় বড়ই ব্যথা হেচ্ছ এবং মৃতু্যর ভয় আমােক
আক্রমণ কেরেছ। ৫ ভয় ও কম্প আমার উপর আেস এবং ভয়
আমােক আচ্ছন্ন কেরেছ। ৬ আিম বললাম, “আহা! যিদ পায়রার
মত আমার ডানা হত, তেব আিম উেড় িগেয় িবশ্রাম িনতাম।
৭ েদখ, দেূর আিম যাই, মরুভূিমেত প্রেবশ কির। েসলা* ৮ আিম
ঝেড়া বাতাস এবং ঝড় েথেক আশ্রেয়র জন্য ত্বরা হব।” ৯ প্রভু
তােদর ধ্বংস কের দাও এবং তােদর ভাষা িবভ্রান্ত কের, কারণ
আিম শহের দ্বন্দ্ব ও িহংসা েদেখিছ। ১০ তারা িদন এবং রােত
তােদর শহরেক েদওয়ােলর উপর িদেয় েদেখ; আর তার মেধ্য
পাপ এবং দষু্টতা রেয়েছ। ১১ তার মেধ্য দষু্টতা রেয়েছ; িনপীড়ন
এবং ছলনা তার রাস্তা ত্যাগ কের না। ১২ কারণ এিট আমার শত্রু
িছল না, আমােক বহন করেত পাের; েয আমেক ঘৃণা কেরেছ েস
আমােক িতরস্কার কের না, তারপরও আিম তার েথেক িনেজেক
লুিকেয় রািখ। ১৩ িকন্তু তুিম েতা আমার মত একজন মানুষ,
আমার সঙ্গী এবং বনু্ধ। ১৪ আমরা একসােথ মধুর সহভািগতাই
িছলাম; আমরা সদেল ঈশ্বেরর গৃেহ েযতাম। ১৫ মৃতু্য তােদর
উপের হঠাৎ আসুক; তারা জীিবত ভােব পাতােল নামুক; কারণ
তােদর মেধ্য এবং তােদর অন্তের দষু্টতা আেছ। ১৬ িকন্তু আিম
ঈশ্বেক ডাকব এবং তােত সদাপ্রভুু আমােক রক্ষা করেবন।
১৭ সন্ধ্যায় এবং সকােল ও দপুুের আিম অিভেযাগ ও িবলাপ
করব এবং িতিন আমার রব শুনেবন। ১৮ িতিন আমার িবরুেদ্ধ
েয যুদ্ধ হেয়িছল তার েথেক আমার প্রাণেক শািন্ত িদেয়েছন;
কারণ অেনেক আমার িবরুেদ্ধ িছল। ১৯ ঈশ্বর, িতিন প্রাচীনকাল
েথেক তােদর কথা শুনেতন এবং সাড়া িদেতন। েসলা* তােদর
পিরবতর্ ন হয় নাই, আর তারা ঈশ্বরেক ভয় কের না। ২০ আমার
বনু্ধ যারা যােদর সােথ শািন্ত িছল তােদর িবরুেদ্ধ হাত উঠান
হেয়েছ, িতিন েয িনয়ম কেরিছেলন েসিট তারা অপিবত্র কেরেছ।
২১ তার মুখ মাখেনর মত মসৃণ িছল, িকন্তু তার হৃদয় শত্রুতাপূণর্;
তার বাক্য সকল েতেল েচেয়ও নরম িছল, তখনও তারা
তেলায়ারগুেলা আঁকেড় ধেরিছল। ২২ েতামার ভার সদাপ্রভুুর
উপর দাও; সদাপ্রভুু েতামােক ধের রাখেবন, িতিন কখেনাই

গীতসংিহতা ৫১:১৯ ৪০4 গীতসংিহতা ৫৫:২২



৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

একজন ধািমর্ক ব্যিক্তর পতেনর অনুমিত েদেবন না। ২৩ িকন্তু
তুিম ঈশ্বর, দষু্টেদর ধ্বংেসর গেতর্  নামােব; রক্তক্ষয়ী ও
প্রতারণাকারী মানুেষরা েবিশ িদন েবঁেচ থাকেব না; িকন্তু আিম
েতামার উপের িবশ্বাস করব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর েযানৎ এলম -রহকীম। দায়ূেদর
একিট গীত। িমকতাম। যখন পেলষ্টীেয়রা গােত তােক ধরল,

তখন।

ঈশ্বর, আমার প্রিত দয়া কর, কারণ েকউ আমােক
গ্রাস করেত চাইেছ; েস সারা িদন যুদ্ধ কের আমােক

মারধর কের। ২ আমার শত্রুরা সারা িদন ধের আমােক গ্রাস
করেত চাইেছ; কারণ অেনেক আমার িবরুেদ্ধ অহংকােরর যুদ্ধ
কের। ৩ যখন আিম ভয় পাই, আিম েতামােত িবশ্বাস করব।
৪ ঈশ্বের (আিম তঁার বােক্যর প্রশংসা করব), আিম ঈশ্বের
িবশ্বাস কেরিছ, ভয় পাব না; মাংস আমার িক করেত পাের?
৫ তারা সারা িদন ধের আমার কথাগুেলা ম্লান কের িদেয়েছ;
তােদর সমস্ত মন্দ িচন্তা আমার িবরুেদ্ধ। ৬ তারা একসােথ হেয়
ঘঁািট বসায়, তারা িনেজেক লুকায় এবং তারা আমার পদেক্ষপ
লক্ষ্য কের, েযন মেন হয় তারা আমার জীবেনর জন্য অেপক্ষা
করেছ। ৭ পােপর দ্বারা তারা িক বঁাচেব? েহ ঈশ্বর, েতামার
রােগর দ্বারা জািতেদরেক ধ্বংস কর। ৮ তুিম আমার ভ্রমেণর
সংখ্যা এবং আমার েচােখর জল েতামার েবাতেল রাখ; তািক
েতামার বইেয় েলখা েনই? ৯ েসই িদন আমার শত্রুরা িফের যােব,
েয িদন আিম ডাকেবা; আিম এই জািন েয, ঈশ্বর আমার জন্য।
১০ ঈশ্বের (আিম তঁার বােক্যর প্রশংসা করব), সদাপ্রভুুেত (তঁার
বােক্যর প্রশংসা করব)। ১১ আিম ঈশ্বের িবশ্বাস কেরিছ; আিম
ভয় করব না; মানুষ আমােক িক করেব? ১২ ঈশ্বর আিম েতামার
কােছ আমার প্রিতজ্ঞা পূরেণর বদ্ধ; আিম েতামােক ধন্যবাদ
উপহার েদব। ১৩ তুিম মৃতু্যর মেধ্য েথেক আমার জীবনেক উদ্ধার
কেরছ; তুিম িক পতন েথেক আমার পা উদ্ধার কর িন, েযন
আিম জীিবতেদর আেলােত ঈশ্বেরর সামেন চলােফরা পাির?

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর, নাশ কেরা না দায়ূেদ। িমকতাম।
যখন িতিন েশৗেলর সামেন েথেক গুহােত পািলেয় যান, তখন।

আমার প্রিত দয়া কর, েহ ঈশ্বর, আমার প্রিত দয়া
কর, কারণ আমার প্রাণ েতামার মেধ্য আশ্রয় েনয়,

যতক্ষণ পযর্ন্ত এই সমস্যাগুেলা েশষ না হয়। ২ আিম মহান
ঈশ্বেরর কােছ কান্নাকািট করব, েসই ঈশ্বেরর কােছ, িযিন
আমার জন্য সব িকছু কেরেছন। ৩ িতিন স্বগর্ েথেক সাহায্য
পাঠােবন এবং আমােক রক্ষা করেবন, যখন মানুষ আমােক গ্রাস
কের আমােক িতরস্কার কের; েসলা* ঈশ্বর আমােক তঁার চুিক্তর
িবশ্বস্ততায় এবং িবশ্বাসেযাগ্যতায় আমােক পাঠােব। ৪ আমার
প্রাণ িসংহেদর মেধ্য রেয়েছ; আিম আগুেনর মেধ্য যারা থােক
তােদর সােথ আিম অবস্হান কির, েসই মানবসন্তান, যার
দঁাতগুেলা বশর্া এবং তীর এবং তােদর িজভ তীক্ষ্ণ তেরায়াল।
৫ ঈশ্বর স্বেগর্র উপের উন্নত হও, সমস্ত পৃিথবীর উপের েতামার
েগৗরব েহাক। ৬ তারা আমার পদেক্ষেপর জন্য জাল প্রস্তুত
কেরেছ, আমার প্রাণ নত হেযেছ; তারা আমার সামেন একিট

গতর্  খনন কেরেছ িকন্তু তারা িনেজরাই তার মেধ্য পিতত হল।
েসলা* ৭ ঈশ্বর, আমার হৃদয় অটল কর, ঈশ্বর আমার হৃদয়
অটল কর; আিম গান করব, হঁ্যা, আিম প্রশংসা করব। ৮ আমার
সম্মািনত হৃদয় েজেগ ওঠ; েনবল ও বীণা েজেগ ওঠ; আিম
েভাের ঘুম েথেক উঠব। ৯ েহ প্রভু আিম জািতেদর মেধ্য েতামার
ধন্যবাদ েদব; আিম জািতেদর মেধ্য েতামার প্রশংসার গান গাব।
১০ কারণ েতামরা িনয়েমর িবশ্বস্ততা আকাশমণ্ডল পযর্ন্ত মহান
এবং েতামার সেত্যর েমঘ পযর্ন্ত। ১১ েহ ঈশ্বর স্বেগর্র উপের উন্নত
হও, পৃিথবীর উপের েতামার েগৗরব েহাক।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর নাশ কর না। দায়ূেদর একটা
িমকতাম।

তুিম িক সিত্য ন্যায়পরায়ণতা কথা বল? মানব-সন্তান
েতামরা িক ন্যায় িবচার কেরছ? ২ েতামরা হৃদেয়

দষু্টতার কাজ কেরছ; তুিম পৃিথবীেত িহংস্রতায় েতামার হাত
ভিরেয়ছ। ৩ দষু্টরা গভর্  েথেকই িবিচ্ছন্ন; তারা জন্ম েথেকই িমথ্যা
বেল িবপেথ যায়। ৪ তােদর িবষ সােপর িবেষর মত; তারা বিধর
েযাদ্ধার মত, েয কান বন্ধ কের রােখ। ৫ েয মায়াবীেদর স্বের
মেনােযাগ েদয় না, তারা েকমন দক্ষ েসটা েকােনা িবষয় না। ৬ েহ
ঈশ্বর, তােদর মুেখর মেধ্য তােদর দঁাত েভেঙ্গ দাও; সদাপ্রভুু,
যুবিসংহেদর বড় দঁাত েভেঙ্গ দাও। ৭ তারা প্রবাহমান জেলর মত
িবলীন েহাক; যখন তারা তােদর তীর েছঁােড় তােদর মত হওয়া
উিচত না যােদর েকান িনিদর্ ষ্ট লক্ষ্য েনই। ৮ দ্রবীভূত শামুেকর
মত তারা গেল যাক, সূযর্ েদেখিন এমন অকােল মিহলার
জন্মগ্রহণ করা িশশু মত েহাক। ৯ েতামােদর গড়া পােত্র গােয়
কঁাটার আগুেনর আঁচ লাগার আেগই কঁাচা িক েপাড়া সব পাত্রই
িতিন িবধ্বস্ত করেবন ঝেড়। ১০ ধািমর্ক েলাক ঈশ্বেরর প্রিতফল
েদেখ আনিন্দত হেব, িকন্তু িতিন দষু্ট রেক্ত িনেজর পা ধুইেয়
েনেবন। ১১ তাই মানুেষ বলেব, “ধািমর্ক ব্যিক্তর জন্য সিত্যই
একিট পুরস্কার আেছ, িনশ্চয়ই এমন এক ঈশ্বর আেছন িযিন
পৃিথবীেত িবচার কেরন।”

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর নাশ না কির।দায়ূেদর একিট গীত।
একিট িমকতাম। েশৗল েপ্রিরত েলােকরা হত্যা করার জন্য তার

গৃেহর িনকেট ঘািট বসাল, তখন।

েহ আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুেদর েথেক আমােক
উদ্ধার কর; যারা আমার িবরুেদ্ধ উেঠ দঁাড়ােব তােদর

েথেক আমােক দেূর রাখ। ২ মন্দেদর েথেক আমােক উদ্ধার কর
এবং রক্তপাতী মানুষেদর েথেক আমােক রক্ষা কর। ৩ কারণ
েদখ, তারা আমার প্রােণর জন্য অেপক্ষা করেছ, অন্যায়কারীরা
আমার িবরুেদ্ধ একসেঙ্গ জেড়া হেয়েছ, িকন্তু সদাপ্রভুু, আমার
পােপর কারেণ বা আমার েদােষর কারেণও নয়। ৪ তারা
আমােক েদাষ িদেচ্ছ না, যিদও আিম েদাষােরাপণ করিছ না,
জােগা এবং আমােক সাহায্য কর এবং েদেখা। ৫ সদাপ্রভুু,
বািহনীগেনর ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, ওঠ এবং তুিম সমস্ত
জািতেক শািস্ত দাও; েকােনা পাপী িবশ্বাসঘাতেকর প্রিত দয়া কর
না। েসলা* ৬ তারা সন্ধ্যােবলােত িফের আেস, কুকুেরর মত
িচত্কার কের এবং শহেরর চািরিদেক েঘাের। ৭ েদখ, তারা মুেখ
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কটু কথা বেল, তােদর েঠঁােট মেধ্য তেরায়াল আেছ, কারণ তারা
বেল, “েক শুনেত পােচ্ছ?” ৮ িকন্তু সদাপ্রভুু, তুিম তােদরেক
উপহাস করেব; তুিম সমস্ত জািতেক িবদ্রূপ করেব। ৯ ঈশ্বর,
আমার বল, আিম েতামার অেপক্ষা করব; কারণ তুিম আমার
উচ্চ দগূর্। ১০ আমার ঈশ্বর তঁার িনয়েমর িবশ্বস্ততার সােথ েদখা
করেব আমার সােথ; ঈশ্বর আমােক আমার শত্রুেদর দশা
েদখেত িদেয়েছ। ১১ তুিম তােদর েমের েফল না, পােছ আমার
েলােকরা ভুেল যায়; প্রভু আমােদর ঢাল, েতামার শিক্তেত
তােদরেক ছািড়েয় নীেচ েফল। ১২ তােদর েঠঁাট এবং মুেখর
বােক্য পাপ; তােদর গেবর্র মেধ্য তােদর বন্দী করা হেব এবং
অিভশাপ ও িমথ্যার জন্য। ১৩ েক্রােধ তােদর গ্রাস কর, তােদর
ধ্বংস কর যােত তারা আর থাকেত না পাের; ও পৃিথবীর প্রান্ত
পযর্ন্ত তারা জানুক ঈশ্বর এবং যােকােবর মেধ্য িনয়ম। েসলা*
১৪ সন্ধ্যােবলায় তারা িফিরয়া আেস এবং কুকুেরর মত
আওয়াজ কের শহেরর চারপােশ েঘাের। ১৫ তারা খাওয়ার জন্য
েভতের ও িনেচ েনেম আসেব এবং তারা তৃপ্ত না হেল সারা রািত্র
ধের অেপক্ষা করেব। ১৬ িকন্তু আিম েতামার শিক্ত সম্পেকর্  গান
করব, কারণ তুিমই আমার উচ্চ দগূর্ এবং আমার িবপেদর
িদেনর আশ্রয়। ১৭ তুিম, আমার শিক্ত আিম েতামার উেদ্দেশ্য
গান করব, কারণ ঈশ্বর আমার উচ্চ দগূর্, িতিন আমার িনয়েমর
িবশ্বস্ততার ঈশ্বর।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর-শূসন –এদৎু। দায়ূেদর িমকতাম
িশক্ষাথর্ক। যখন অরাম-নহরিয়েমর ও অরাম েসাবার সেঙ্গ তার

যুদ্ধ হয় আর েজায়াব িফের লবেণাপত্যকায় ইেদােমর দ্বাদশ
সহস্র েলাকেক িনহনন কেরন, তখন।

ঈশ্বর, তুিম আমােক ত্যাগ কেরছ; আমােদর েভেঙ্গছ;
তুিম রাগ কেরছ; আবার আমােদর িফিরেয় আন।

২ তুিম েদশেক কঁািপেয় তুেলছ; তুিম এিটেক িবিছন্ন কেরছ;
কারণ েদশ টলেছ। ৩ তুিম িনেজর েলােকেদর কষ্ট েদেখছ; তুিম
আমােদর আশ্চযর্্যজনক আঙ্গরু রস পান কিরেয়ছ। ৪ যারা
েতামােক সম্মান কের তুিম তােদরেক একিট পতাকা িদেয়ছ
যােত এিট সেত্যর জন্য প্রদিশর্ত হেব। েসলা* ৫ েতামােক যারা
ভােলাবােস তারা েযন উদ্ধার পায়, েতামার ডান হাত দ্বারা উদ্ধার
কর, আমােক উত্তর দাও। ৬ ঈশ্বর তঁার পিবত্রতার মেধ্য কথা
বেলন, “আিম আনিন্দত হব, আিম িশিখম িবভক্ত করব এবং
সুক্কেতর উপত্যকা মাপব। ৭ িগিলয়দ আমার এবং মনঃিশও
আমার; আর ইফ্রিয়ম আমার িশরস্ত্রাণ; িযহূদা আমার রাজদন্ড;
৮ েমায়াব েদশ আমার েধাবার পাত্র; আিম ইেদােমর উপের
িনেজর জেুতা িনেক্ষপ করেবা; পেলিষ্টয়রা আমার জন্য িবজয়
িচত্কার করেব। ৯ েক আমােক শিক্তশালী শহের িনেয় যােবন?
েক আমােক ইেদােম িনেয় যােব?” ১০ িকন্তু তুিম, ঈশ্বর, তুিম িক
আমােদর ত্যাগ করিন? তুিম আমােদর েসনাবািহনীর সােথ যুেদ্ধ
যাওনা। ১১ শত্রুেদর িবরুেদ্ধ আমােদর সাহায্য কর; কারণ
মানুেষর সাহায্য অথর্হীন। ১২ আমরা ঈশ্বেরর সাহােয্য জয়লাভ
করব; িতিনই আমােদর শত্রুেদর িনিক্ষপ্ত করেবন।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। দায়ূেদর একিট গীত।

ঈশ্বর, আমার কান্না েশান; আমার প্রাথর্নায়
মেনািনেবশ কর। ২ আমার হৃদয় আছন্ন হল যখন

পৃিথবীর েশষ প্রান্ত েথেক আিম েতামােক ডাকলাম; আমার
তুলনায় উচ্চতর পাথের আমােক িনেয় যাও। ৩ কারণ তুিম
আমার জন্য আশ্রয় হেয়ছ, শত্রুর েথেক একিট শিক্তশালী দেূগর্।
৪ আিম িচরকাল েতামার তঁাবুেত বাস করব, আিম েতামার
ডানার িভতের আশ্রয় েনব। েসলা* ৫ কারণ ঈশ্বর তুিম, আমার
প্রিতজ্ঞা শুেনছ; যারা েতামার নামেক সম্মান কের তােদর
উত্তরািধকার তােদরেক িদেয়ছ। ৬ তুিম রাজার আয়ু বৃিদ্ধ করেব;
তার বছর অেনক প্রজন্ম পযর্ন্ত থাকেব। ৭ িতিন িচরকাল
ঈশ্বেরর সামেন থাকেব। ৮ আিম িচরকাল েতামার নােমর প্রশংসা
করেবা, যােত আিম প্রিতিদন আমার প্রিতজ্ঞা পালন করেত
পাির।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। িযদথুেনর প্রণালীেত। একিট দায়ূেদর
গীত।

আমার প্রাণ নীরেব ঈশ্বেরর অেপক্ষা করেছ, তঁার
েথেকই আেস আমার পিরত্রাণ। ২ িতিন একা আমার

িশলা এবং আমার পিরত্রাণ; িতিন আমার উচ্চ দগূর্, আিম
অিতশয় িবচিলত হব না। ৩ কতক্ষণ তুিম একজন মানুষেক
আক্রমণ করেব, সবাই তােক হত্যা করেব েহেল পরা িভিত্ত ও
ভাঙ্গা েবড়ার মত? ৪ তারা েকবল তােদর সম্মািনয় অবস্হান
েথেক তােক িফিরেয় েনওয়ার জন্য পরামশর্ েদয়; তারা িমথ্যা
কথা বলেত ভােলাবােসা; তারা মুেখ আশীবর্াদ েদয়, িকন্তু অন্তের
অিভশাপ েদয়। েসলা* ৫ আমার প্রাণ, নীরেব ঈশ্বেররই অেপক্ষা
কর; কারণ তঁার মেধ্যই আমার প্রত্যাশা। ৬ িতিন একা আমার
িশলা এবং আমার পিরত্রাণ; িতিন আমার উচ্চ দগূর্, আিম
অিতশয় িবচিলত হব না। ৭ ঈশ্বর আমার পিরত্রাণ এবং আমার
েগৗরব; ঈশ্বর আমার শিক্তর ৈশল এবং আমার আশ্রয় ঈশ্বেরর
মেধ্য আেছ। ৮ েলাকরা সব সময় তােত িবশ্বাস কের, তঁার সামেন
েতামােদর মেনর কথা েভেঙ্গ বল; ঈশ্বরই আমােদর জন্য আশ্রয়।
েসলা* ৯ সামান্য েলােকরা বাস্প মাত্র এবং গণ্যমান্য েলােকরা
িমথ্যা; তােদরেক তুেলাযেন্ত্র ওজন করা হেব; তারা সবর্ বাস্প
েথেক কম। ১০ তুিম িনপীড়ন বা ডাকােত উপর িবশ্বাস কর না
এবং ধেনর জন্য আশা কর না; কারণ তােত েকােনা ফল ধরেব
না; তােদর উপর েতামার হৃদয় যােব না। ১১ ঈশ্বর একবার
বেলেছন, দইুবার আিম এই কথা শুেনিছ; পরাক্রম ঈশ্বেররই।
১২ আর প্রভু দয়া েতামার, কারণ তুিমই প্রেত্যকেক তার কাজ
অনুযায়ী ফল িদেয় থাক।

দায়ূেদর একিট গীত। িযহূদার প্রান্তের তার অবিস্থিত কালীন।

ঈশ্বর, তুিম আমার ঈশ্বর; আিম আন্তিরকভােব
েতামােক সন্ধান করব; আমার প্রাণ েতামার জন্য

িপপািসত এবং আমার মাংস েতামার জন্য কামনা কের, শুস্ক ও
শ্রািন্তকর েদশ ও জল িবহীন। ২ তাই আিম পিবত্রস্থােন েতামার
িদেক তািকেয় আিছ েতামার পরাক্রম ও েতামার েগৗরব েদখার
জন্য। ৩ কারণ েতামার িনয়েমর িবশ্বস্ততা আমার জীবন েথেকও
উত্তম, আমার েঠঁাট েতামার প্রশংসা করেব। ৪ তাই আিম
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যাবজ্জীবন েতামার ধন্যবাদ করব, আিম েতামার নােম হাত
উঠােবা। ৫ আমার প্রাণ তৃপ্ত হেব, েযমন েমদ ও মজ্জােত হয়,
আমার মুখ আনন্দ পূণর্ েঠঁােট েতামার প্রশংসা করেব। ৬ আিম
শয্যার উপের যখন েতামােক স্মরণ কির এবং রােতর েবলায়
েতামার িবষয় ধ্যান কির। ৭ কারণ তুিম আমােক সাহায্য কেরছ
এবং েতামার ডানার ছায়ােত আিম আনন্দ পাই। ৮ আমার প্রাণ
েতামারেক জিড়েয় আেছ; েতামার ডান হাত আমােক সমথর্ন
কের। ৯ িকন্তু যারা আমার প্রােণর অনুধাবন কের তারা পৃিথবীর
িনম্নভােগ যােব। ১০ তােদর হােত তেরায়াল তুেল েদওয়া হেব,
তারা িশয়ােলর খাবার হেব। ১১ িকন্তু রাজা ঈশ্বেরর আনন্দ
করেবন; েয েকউ তােত শপথ কের েস গবর্ করেব; কারণ
িমথ্যাবাদীেদর মুখ বন্ধ হেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত।

ঈশ্বর আমার রব েশান, আমার অিভেযাগ েশােনা;
আমার শত্রুেদর ভয় েথেক আমার জীবন রক্ষা কর।

২ অন্যায়কারীেদর েগাপন পিরকল্পনা ও অন্যায়কারীেদর
অপরােধর েথেক আমােক লুিকেয় রােখা। ৩ তারা তেলায়ােরর
মত তােদর িজভ শািণত কেরেছ; তারা তােদর তীরগুেলােত
িতক্ত কথা বেলেছ। ৪ যােত িসদ্ধ েলােকর েগাপন জায়গা েথেক
তারা িশকার করেত পাের; তারা হঠাৎ তােক িশকার কের, ভয়
কের না। ৫ তারা একিট মন্দ পিরকল্পনায় িনেজেদর উৎসািহত
কের; েগাপেন ফঁাদ পাতবার জন্য পরামশর্ কের; তারা বেল, “েক
আমােদরেক েদখেব?” ৬ তারা পািপষ্ঠ পিরকল্পনা কের, “তারা
বেল আমরা েশষ কেরিছ,” প্রেত্যেকর অন্তর ভাব ও হৃদয়
গভীর। ৭ িকন্তু ঈশ্বর তােদরেক িশকার করেবন, তারা হঠাৎ
তীেরর দ্বারা আহত হেব। ৮ তারা েহঁাচট খােব, েযেহতু তােদর
িনজস্ব িজভ তােদর িবরুেদ্ধ; যত েলাক তােদরেক েদখেব,
সকেল মাথা নাড়েব। ৯ সব মানুষ ভয় পােব এবং ঈশ্বেরর কাজ
েঘাষণা করেব, তারা িক কেরেছ েস িবষেয় িবেবচনার সেঙ্গ িচন্তা
করেব। ১০ ধািমর্ক েলােকরা সদাপ্রভুুেত আনন্দ করেব এবং তঁার
মেধ্য আশ্রয় েনেব; সমস্ত ন্যায়পরায়ণ হৃদয় তঁার উপর গিবর্ত
হেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। সঙ্গীত। দায়ূেদর একিট গীত।

েহ ঈশ্বর িসেয়ােন আমােদর প্রশংসা েতামার জন্য
অেপক্ষা কের; েতামার উেদ্দেশ্য আমােদর প্রিতজ্ঞা

পূরণ করা হেব। ২ তুিম তােদর প্রাথর্না েশান, েতামার কােছ সব
মাংসই প্রাথর্না করেত আসেব। ৩ পাপ আমােদর িবরুেদ্ধ জয়ী
হেয়েছ; আমােদর পােপর জন্য তুিম আমােদর ক্ষমা কর। ৪ ধন্য
েসই যােক মেনানীত কের েতামার িনকেট আনা হেব, েস েতামার
প্রাঙ্গেণ বাস করেব; আমরা েতামার পিবত্র মিন্দের ভােলা
িজিনেস সন্তুষ্ট হব। ৫ আমােদর তুিম ন্যায়পরায়ণ আশ্চযর্্যজনক
ভােব আমােক উত্তর েদেব; আমােদর পিরত্রােণর ঈশ্বর; তুিম
পৃিথবীর সমস্ত প্রােন্তর এবং দরূবতর্ী সমুদ্র বাসীেদর িবশ্বাসভূিম।
৬ তুিম িনজ শিক্তেত পবর্তেদর স্থাপনকতর্ া; তুিম পরাক্রেম
বদ্ধকিট। ৭ তুিমই সমুেদ্রর গজর্ন, তােদর তরেঙ্গর গজর্ন এবং
জািতেদর েকালাহল শান্ত কের থাক। ৮ যারা পৃিথবীর সমগ্র

অংেশ বাস কের তারা েতামার কােজর প্রমােণর ভয় পায়; তুিম
পূবর্ ও পিশ্চমেক আনন্দ িদেয় থাক। ৯ তুিম পৃিথবীেক সাহায্য
করার জন্য আস, তুিম এেত প্রচুর সমৃদ্ধ ঈশ্বেরর নদী জেল
পিরপূণর্; এইরূেপ ভূিম প্রস্তুত কের তুিম মানুষেদর শস্য প্রস্তুত
কের থাক। ১০ তুিম তার খঁাজ সব প্রচুর পিরমােণ জেল পূণর্ কর;
তার ঢাল সমান কের থাক; তুিম বৃিষ্টর দ্বারা তােদর নরম কের
থাক; তুিম তােদর অঙু্করেক আশীবর্াদ কের থাক। ১১ তুিম
েতামার মঙ্গেলর সেঙ্গ বছরেক মুকুট পিরেয় থাক, েতামার রেথর
পেথর েরখায় পুিষ্টকর িজিনস পৃিথবীেত ক্ষিরত হয়। ১২ তারা
মরুভূিমর উপর ঝের পের এবং পাহাড়গুেলা আনেন্দর সেঙ্গ
কিটবন্ধ কের। ১৩ চারণভূিম েমষপালেদর সেঙ্গ ভূিষত হয়;
উপত্যকাগুেলাও শস্য িদেয় আচ্ছন্ন হয়; তারা আনেন্দর জন্য
িচত্কার কের এবং তারা গান কের।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। সঙ্গীত, একিট গীত।

সমস্ত পৃিথবী ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আনন্দ িচত্কার কর।
২ তঁার নােমর েগৗরব প্রকাশ কর, তঁার প্রশংসা

মিহমািন্বত কর। ৩ ঈশ্বরেক বল, েতামার কাজ কীভােব ভয়ঙ্কর
হয়! েতামার পরাক্রেমর মহেত্ত্ব েতামার শত্রুরা েতামার কতৃর্ ত্ব
স্বীকার কের। ৪ সমস্ত পৃিথবী েতামার আরাধনা করেব এবং
েতামার উেদ্দেশ্য সঙ্গীত করেব; তারা েতামার নােম মিহমা
করেব। েসলা* ৫ চল, ঈশ্বেরর কাজ েদখ; মানবসন্তানেদর
কােজর িবষেয় িতিন ভয়ঙ্কর। ৬ িতিন সমুদ্রেক শুকেনা ভূিমেত
পিরণত করেলন; তারা পােয় েহঁেট নদীর মেধ্য িদেয় িগেয়িছল;
তােত েসই স্থােন আমরা আনন্দ করলাম। ৭ িতিন িনয়েমর দ্বারা
িচরকাল কতৃর্ ত্ব কেরন; তঁার েচাখ জািতেদর িনরীক্ষণ কের;
িবেদ্রাহীরা িনেজেক উচ্চ প্রশংসা না করুক। েসলা* ৮ অহ,
জািতরা, আমােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর এবং তঁার প্রশংসাধ্বিন
েশানা উিচত। ৯ িতিনই আমােদর জীবেনর মেধ্য আমার প্রাণ
রক্ষা কেরন এবং আমােদর পা টলেত েদন না। ১০ কারণ তুিম,
ঈশ্বর, তুিম আমােদর পরীক্ষা কেরছ; েরৗপ্য েযমন পরীক্ষা করা
হয় েতমিন আমােদরেক পরীক্ষা কেরছ। ১১ তুিম আমােদরেক
একিট জােলর মেধ্য এেনছ; আমােদর েকামেরর উপের েবাঝা
েরেখছ। ১২ তুিম আমােদর মাথার উপের তুেলছ; আমরা আগুন
ও জেলর মেধ্য িদেয় িগেয়িছলাম, িকন্তু তুিম আমােদরেক সমৃিদ্ধ
স্থােন িনেয় আস। ১৩ আিম েহামবিল িনেয় েতামার গৃেহ প্রেবশ
করব, েতামার উেদ্দেশ্য আমার প্রিতজ্ঞা সব পূণর্ করব। ১৪ যা
আমার েঠঁাট প্রিতশ্রুিত কের এবং যা িবপেদর সমেয় আমার মুখ
বেলেছ। ১৫ আিম েতামার উেদ্দেশ্য েমষশাবেকর সেঙ্গ আিম
একিট েহামবিল উৎসগর্ করব; আিম ষঁাড় এবং ছাগলগুেলা
প্রদান করব। েসলা* ১৬ আেসা এবং েশান, েতামরা যারা
ঈশ্বরেক ভয় কর এবং আমার প্রােণর জন্য িতিন যা কেরেছন,
তার েঘাষণা কির। ১৭ আিম িনেজর মুেখ তঁােক ডাকলাম এবং
তঁার প্রশংসা আমার িজেভ িছল। ১৮ যিদ আিম আমার হৃদেয়র
দ্বারা পােপর িদেক তাকাতাম, তেব প্রভু শুনেতন না। ১৯ িকন্তু
সিত্য ঈশ্বর শুেনেছন; িতিন আমার প্রাথর্নার রেব মেনােযাগ
কেরেছন। ২০ ধন্য ঈশ্বর িযিন আমার প্রাথর্না প্রত্যাখ্যান কের িন
বা আমার েথেক িনেজর িনয়েমর িবশ্বস্ততােক দেূর কেরনিন।
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প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। একিট গীত।

ঈশ্বর আমােদরেক করুণা কর এবং আশীবর্াদ কর
এবং আমােদর প্রিত িনেজর মুখ উজ্জ্বল কর।

েসলা* ২ যােত কের পৃিথবীেত পথ প্রকািশত হয় ও সমস্ত
জািতর মেধ্য েতামার পিরত্রাণ। ৩ ঈশ্বর, জািতরা েতামার প্রশংসা
করুক, সমস্ত েলােক েতামার প্রশংসা করুক। ৪ অহ, জািতরা
উল্লাস করুক এবং আনেন্দ গান করুক, কারণ তুিম ন্যায়িবচাের
েলাকেদর িবচার করেব এবং পৃিথবীর অন্যান্য জািতেদর শাসন
করেব। েসলা* ৫ ঈশ্বর, জািতরা েতামার প্রশংসা কের, সমস্ত
জািত েতামার প্রশংসা করুক। ৬ ঈশ্বর, পৃিথবী তার ফল িদেয়েছ
এবং আমােদর ঈশ্বর, আমােদর আশীবর্াদ কেরেছন। ৭ ঈশ্বর
আমােদর আশীবর্াদ করেবন এবং পৃিথবীর সমস্ত প্রান্ত তােক ভয়
করেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। সঙ্গীত, দায়ূেদর একিট গীত।

ঈশ্বর উঠুক, তার শত্রুরা িছন্নিভন্ন েহাক, যারা তােক
ঘৃণা কের তার সামেন েথেক পািলেয় যায়। ২ েযমন

দেূর েধঁায়া চািলত হয়; েযমন আগুেনর সামেন েমাম গেল যায়,
েতমিন ঈশ্বেরর সামেন দষু্টরা িবনষ্ট েহাক। ৩ িকন্তু ধািমর্েকরা
আনন্দ করুক, ঈশ্বেরর সামেন উল্লাস করুক, যােত তারা
আনিন্দত এবং খুিশ হেত পাের। ৪ েতামরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য গান
গাও, তঁার নােমর প্রশংসা কর; িযিন যদর্ন উপত্যকার সমভূিমর
মেধ্য িদেয় যাত্রা কের তার জন্য রাজপথ ৈতরী কর; তঁার নাম
সদাপ্রভুু, তঁার সামেন উল্লাস কর। ৫ ঈশ্বেরর িনেজর পিবত্র
বাসস্থােন মেধ্য িপতৃহীনেদর িপতা ও িবধবােদর িবচারকতর্ া।
৬ ঈশ্বেরর পিরবােরর মেধ্য একাকীেদরেক পিরবাের বাস করান;
িতিন বিন্দেদরেক মুক্ত কের, কুশেল রােখন; িকন্তু িবেদ্রাহীরা দগ্ধ
জিমেত বাস কের। ৭ ঈশ্বর, তুিম যখন িনেজর েলােকেদর
সামেন িগেয়িছেল, যখন তুিম মরুভূিমর মেধ্য িদেয় িগেয়িছেল,
েসলা* ৮ তখন পৃিথবী কঁাপল, স্বেগর্ ঈশ্বেরর সামেন বৃিষ্ট বরফ
হল, যখন সীনয় ও ইস্রােয়ল ঈশ্বেরর উপিস্হিতেত আেস।
৯ তুিম, ঈশ্বর, প্রচুর বৃিষ্ট পাঠােল; েতামার অিধকার ক্লান্ত হেল
তুিম তা সুিস্থর করেল। ১০ েতামার সমাজ তার মেধ্য বাস করল;
ঈশ্বর, তুিম, িনেজর মঙ্গল েথেক দিরদ্রেদর দান করেল। ১১ প্রভু
আেদশ িদেলন এবং যারা েঘাষণা কেরিছল তারা িছল মহান
েসনাপিত। ১২ ৈসন্যেদর রাজারা পািলেয় যান, তারা পািলেয় যায়
এবং নারীরা লুটপােটর দ্রব্য ভাগাভািগ কের েরেখ েদয়।
১৩ েতামরা িক ব্যথার মেধ্য শয়ন করেব, েরৗেপ্যর সেঙ্গ আচ্ছাদন
করা, তার ডানার পালেক েসানালী ছটা? ১৪ সবর্শিক্তমান যখন
রাজােদর েদশেক িছন্নিভন্ন করেলন, তখন শেলামেনর পবর্েত
তুষার পড়ল। ১৫ বাশন পবর্ত ঈশ্বেরর পবর্ত; বাশন পবর্ত উচ্চ
শৃঙ্গ পবর্ত। ১৬ েতামরা েকন িহংসার দিৃষ্টেত েদখছ, েসই পবর্েত
েযখােন ঈশ্বর ইচ্ছা কেরন বাস কেরন, প্রকৃতপেক্ষ, সদাপ্রভুু
িচরকাল তার মেধ্য বাস করেবন। ১৭ ঈশ্বেরর রথ হাজার হাজার
ও লক্ষ লক্ষ; প্রভু তােদর মেধ্য থােক েযমন সীনেয় তার পিবত্র
স্থােন। ১৮ তুিম উপের উেঠছ, বিন্দেদরেক বিন্দ কেরছ,
মানুষেদর মেধ্য েথেক উপহার গ্রহণ কেরছ; এমন িক যারা তার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তােদরও গ্রহণ কেরছ, যােত তুিম, সদাপ্রভুু

ঈশ্বর, েসখােন বাস কর। ১৯ ধন্য প্রভু, িযিন িদন িদন আমােদর
ভার বহন কেরন; েসই ঈশ্বর আমােদর পিরত্রাণ। েসলা*
২০ ঈশ্বর আমােদর একজনই ঈশ্বর িযিন রক্ষা কেরন; প্রভু
সদাপ্রভুু মৃতু্য েথেক উদ্ধার করার জন্য আেস। ২১ ঈশ্বর িনেজর
শত্রুেদর মাথা আঘাত করেবন এবং এ ধরেনর েলাকেক েলাম
ছািড়েয় েনয় যারা তঁার িবরুেদ্ধ অপরাধ কের চেলেছ। ২২ প্রভু
বলেলন, আিম েতামােক িনেয় আসব, আমার েলাকেক, “আিম
বাশন েথেক পুনরায় আনব, আিম সমুেদ্রর গভীরতা েথেক
েতামােক তুেল আনব। ২৩ যােত তুিম েতামার শত্রুেক িপেষ
েফলেত পার, েযন েতামার পা রেক্ত ডুিবেয় দাও এবং েযন
েতামরা কুকুরেদর িজভ েতামার শত্রুেদর েথেক অংশ কের িনেত
পাের।” ২৪ ঈশ্বর েলােক েতামার যাত্রা েদেখেছন; পিবত্রস্থােন
আমার ঈশ্বেরর, আমার রাজার, যাত্রা েদেখেছন। ২৫ সামেন
গায়করা, িপছেন বাদ্যকেররা এবং মাঝখােন বাজনকারী
কুমারীরা চলল। ২৬ জনসমােজর মেধ্য ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কর;
সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর, েতামরা যারা ইস্রােয়েলর সত্য বংশধর।
২৭ েসখােন প্রথেম িবন্যামীন আেছ, তােদর কিনষ্ঠ জািত,
িযহূদার েনতারা এবং তােদর জনতা, সবূলূেনর েনতারা, নপ্তািলর
েনতারা। ২৮ েতামার ঈশ্বর েতামার পরাক্রেমর আজ্ঞা িদেয়েছন,
ঈশ্বর েতামার ক্ষমতায় আমারা আনিন্দত, যা অতীেত তুিম
প্রকাশ কেরছ। ২৯ কারণ িযরুশােলেম েতামার মিন্দর আেছ বেল
রাজরা েতামার উেদ্দেশ্য উপহার আনেব। ৩০ নলবেনর
বন্যপশুেক িতরস্কার কর, ষঁাড়েদর মন্ডলীেক ও জািতেদর
বাছুরেক িতরস্কার কর; যারা শ্রদ্ধা চায় তােদরেক েতামার পােয়র
িনেচ িনিক্ষপ্ত কর; েয জািত যুেদ্ধ ভােলাবােস, িতিন তােক
িছন্নিভন্ন করেলন। ৩১ িমশর েথেক প্রধান প্রধান েলাক আসেব;
কুশ শীঘ্র ঈশ্বেরর কােছ কৃতজ্ঞ হেব। ৩২ পৃিথবীর রাজ্য ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য গান গাও; েসই সদাপ্রভুুর প্রশংসা গান কর, েসলা*
৩৩ িযিন আিদকােল স্বেগর্র স্বগর্ িদেয় রেথ গমন কেরন; েদখ,
িতিন িনেজর স্বর পরাক্রান্ত স্বর ছােড়ন। ৩৪ ঈশ্বেরর পরাক্রম
আেরাপ কর; তঁার মিহমা ইস্রােয়েলর উপের, তঁার পরাক্রম
আকাশমন্ডেল রেয়েছ। ৩৫ ঈশ্বর েতামার পিবত্র জায়গা ভয়ঙ্কর;
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িতিন িনেজর েলােকেদর পরাক্রম ও শিক্ত
েদন। ধন্য ঈশ্বর।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। স্বর, েশাশন্নীম। দায়ূেদর একিট গীত।

ঈশ্বর, আমােক রক্ষা কর, কারণ আমার প্রাণ পযর্ন্ত
জল উেঠেছ। ২ আিম গভীর পঁােক ডুেব যািচ্ছ,

দঁাড়াবার স্থান েনই; গভীর জেল এেসিছ, বন্যা আমার উপর
িদেয় যােচ্ছ। ৩ আিম কঁাদেত কঁাদেত ক্লান্ত হেয়িছ, আমার কন্ঠ
শুকেনা হেয়েছ; আমার ঈশ্বেরর অেপক্ষা করেত করেত আমার
েচাখ অক্ষম হেয় েগেছ। ৪ যারা অকারেণ আমার ঘৃণা কের,
তারা আমার মাথায় চুল অেপক্ষায় অেনক আমার িমথ্যাবাদী
শত্রুরা বলবান; আিম যা চুির কিরিন, তা আমােক িফিরেয় িদেত
হল। ৫ ঈশ্বর, তুিম আমার মূখর্তা জােনা এবং আমার পাপ
েতামার েথেক গুপ্ত নয়। ৬ প্রভু, বািহনীগেনর সদাপ্রভুু, েতামার
অেপক্ষাকারীরা আমার কারেণ লিজ্জত না েহাক; ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, েতামার সন্ধানকারীরা আমার কারেণ অপমািনত না
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েহাক। ৭ কারণ েতামার জন্য আিম িতরস্কার সহ্য কেরিছ,
আমার মুখ লজ্জায় ঢাকা িদেয়িছ। ৮ আিম আমার ভাইেদর
কােছ িবেদশীেত পিরণত হেয়িছ, আমার মােয়র সন্তােনেদর
কােছ িবজাতীয় হেয়িছ। ৯ কারণ েতামার গৃহ করার আগ্রহ
আমােক গ্রাস কেরেছ; যারা েতামােক িতরস্কার কের এবং
তােদর িতরস্কার আমার উপের পেড়েছ। ১০ যখন আিম েশাক
করলাম, উপবােসর সেঙ্গ প্রাণেক দন্ড িদলাম, তখন তা আমার
দনূর্ােমর িবষয় হল। ১১ যখন আিম েশােকর েপাশাক পির, তখন
তােদর কােছ প্রবােদর উেদ্দশ্য হলাম। ১২ যারা শহেরর দ্বাের
বেস, তারা আমার িবষেয় কথা বেল; আিম মাতালেদর
গীতস্বরূপ। ১৩ িকন্তু সদাপ্রভুু, আিম েতামার কােছ সমেয় প্রাথর্না
করিছ; েতামার দয়ার জন্য, েতামার পিরত্রােণর সেত্য আমােক
উত্তর দাও। ১৪ পাক েথেক আমােক উদ্ধার কর এবং ডুেব েযেত
িদও না; যারা আমােক ঘৃণা কের তােদর েথেক আমােক দেূর
সিরেয় নাও এবং গভীর জেলর মধ্য েথেক উদ্ধার কর।
১৫ জেলর বন্যা আমার উপের েযন আচ্ছন্ন না হয়, অগাধ জল
আমােক গ্রাস না করুক; আমার উপের কূপ তার মুখ বন্ধ না
করুক। ১৬ সদাপ্রভুু, আমােক উত্তর দাও, কারণ েতামার িনয়েমর
িবশ্বস্ততা উত্তম; েতামার করুণার জন্য আমার প্রিত মুখ েফরাও।
১৭ েতামার এই দাস েথেক মুখ েঢেক িনও না, কারণ আিম
েবদনাগ্রস্ত, তাড়াতািড় আমােক উত্তর দাও। ১৮ কােছ এেস
আমার প্রাণ মুক্ত কর; আমার শত্রুেদর েথেক আমার প্রাণ মুক্ত
কর। ১৯ তুিম আমার দনূর্াম এবং আমার লজ্জা ও আমার
অপমান জান; আমার িবপেক্ষরা সকেল েতামার সামেন।
২০ িতরস্কাের আমার হৃদয় ভাঙ্গা হেয়েছ; আিম হতাশায় পূণর্
িছলাম, আিম দয়ার অেপক্ষা করলাম, িকন্তু তা নাই;
সান্ত্বনাকারীেদর অেপক্ষা করলাম, িকন্তু কাউেক েপলাম না।
২১ আবার েলােক আমার খাওয়ােরর জন্য িবষ িদল, আমার
িপপাসার সময় অম্লরস পান করাল। ২২ তােদর েটিবল তােদর
সামেন ফঁােদর মত েহাক, যখন তারা ভােব েয তারা িনরাপেদ,
তখন এিট ফঁাদ েহাক। ২৩ তােদর েচাখ অন্ধকার েহাক, েযন
তারা েদখেত না পায় এবং তুিম তােদর েকামের সবসময় কম্পন
করছ। ২৪ তােদর উপের েতামার রাগ ঢােল দাও, েতামার আতঙ্ক
তােদরেক ধরুক। ২৫ তােদর জায়গা শূন্য েহাক, তােদর তঁাবুেত
েকউ বাস করেব না। ২৬ কারণ তারা তােকই িনযর্াতন কেরেছ,
যােক তুিম প্রহার কেরছ, তােদর ব্যথা বণর্না কের, যােদরেক তুিম
আঘাত কেরছ। ২৭ তােদর অপরােধর উপের অপরাধ েযাগ কর,
তারা েতামার প্রিতজ্ঞায় প্রেবশ না করুক। ২৮ জীবন পুস্তক েথেক
তােদর নাম বাদ েদওয়া েহাক এবং ধািমর্কেদর সােথ তােদর
েলখা না েহাক। ২৯ িকন্তু আিম দঃুখী ও ব্যিথত, ঈশ্বর েতামার
পিরত্রাণ আমােক উন্নত করুক। ৩০ আিম গােনর দ্বারা েতামার
নাম প্রশংসা করব এবং ধন্যবাদ দ্বারা তঁার মিহমা করব। ৩১ তাই
সদাপ্রভুুর দিৃষ্টেত ভােলা হেব, ষঁাড়, িশং ও খুরযুক্ত ষঁাড় েথেক
ভােলা হেব। ৩২ িবনম্ররা তা েদেখ আনন্দ করেব; ঈশ্বর
সন্ধানকারী েতামােদর হৃদয় সঞ্জীিবত েহাক। ৩৩ কারণ সদাপ্রভুু
দিরদ্রেদর কথা েশােনন, িতিন িনেজর বিন্দেদরেক তুচ্ছ কেরন
না। ৩৪ আকাশ ও পৃিথবী তঁার প্রশংসা করুক, সমুদ্র ও তার
মেধ্য সব িকছু তঁার প্রশংসা করুক। ৩৫ কারণ ঈশ্বর িসেয়ানেক

পিরত্রাণ করেবন এবং িযহূদার শহর গঁাথেবন; েলােক েসখােন
বাস করেব এবং অিধকার পােব। ৩৬ তঁার দাসেদর বংশই তা
েভাগ করেব; যারা তঁার নাম ভােলাবােস তারা বাস করেব।

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞর জন্য। দায়ূেদর একিট গীত। স্মরণাথর্ক।

ঈশ্বর, আমার রক্ষা কর,; সদাপ্রভুু, আমার তাড়াতািড়
সাহায্য কর। ২ যারা আমার প্রাণেক কামনা কের,

তারা লিজ্জত ও হতাশ েহাক; যারা আমার িবপেদ আনন্দ হয়,
তারা িফের যাক এবং অপমািনত েহাক। ৩ যারা বেল, অেহা,
অেহা, তারা িনেজেদর লজ্জার জন্য িফের যাক। ৪ যারা
েতামােক েখঁাজ কের এবং তারা সবাই েতামার মেধ্য আনন্দ
এবং খুিশ হেব; যারা েতামার পিরত্রাণ ভােলাবােস তারা সবসময়
বলুক, ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক। ৫ িকন্তু আিম দঃুখী ও দিরদ্র;
ঈশ্বর, আমার পেক্ষ ত্বরা কর; তুিম আমার সাহায্য ও আমার
উদ্ধারকতর্ া সদাপ্রভুু েদরী কেরা না।

সদাপ্রভুু আিম েতামার মেধ্য আশ্রয় িনই; আমােক
কখনও লিজ্জত হেত িদও না। ২ আমােক উদ্ধার

কেরা এবং ধািমর্কতার মেধ্য আমেক রক্ষা কর; আমার প্রিত
কান দাও এবং আমার রক্ষা কর। ৩ তুিম আমার আশ্রেয় ৈশল
হেব, েযখােন আিম সবসময় েযেত পাির; তুিম আমার রক্ষা
করেত আজ্ঞা কেরছ; কারণ তুিমই আমার ৈশল এবং আমার
দগূর্। ৪ আমার ঈশ্বর, আমােক উদ্ধার কর, দষু্টেদর হাত েথেক
এবং অন্যায়কারী িনষু্ঠরতার হাত েথেক। ৫ কারণ, প্রভু, তুিমই
আমার আশা; তুিম েছাটেবলা েথেকই আমার িবশ্বাসভূিম। ৬ গভর্
েথেকই েতামার উপেরই আমার আশ্রয়; মােয়র জঠর েথেকই
তুিমই আমােক িনেয়ছ; আিম সবসময় েতামারই প্রশংসা কির।
৭ আিম অেনেকর দিৃষ্টেত উদাহরণ স্বরূপ; তুিম আমার দঢ়ৃ
আশ্রয়। ৮ আমার মুখ েতামার প্রশংসায় পিরপূণর্ থাকেব এবং
সমস্ত িদন েতামার সম্মান করেবা। ৯ বৃদ্ধ বয়েস আমােক
পিরত্যাগ কর না, আমার শিক্ত ক্ষয় েপেলও আমােক েছঁেড়া না।
১০ কারণ আমার শত্রুরা আমার িবষেয় কথা বেল, আমার
জীবেনর উপের যােদর েচাখ, তারা একত্র পিরকল্পনা কের।
১১ তারা বেল, ঈশ্বর তােক ত্যাগ কেরেছন, েদৗেড় তােক ধর,
কারণ রক্ষা করার েকউ েনই। ১২ ঈশ্বর আমার েথেক দেূর
েযওনা; আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য করেত ত্বরা কর। ১৩ তারা
লিজ্জত ও ক্ষয়প্রাপ্ত েহাক, যারা আমার জীবেনর প্রিতকূেল;
তারা িতরস্কাের ও অপমােন আচ্ছন্ন েহাক, যারা আমার ক্ষিতর
েচষ্টা কের। ১৪ িকন্তু আিম সবসময় আশা করব এবং অিধক
আিম েতামার আরও প্রশংসা করব। ১৫ আমার মুখ েতামার
ধািমর্কতার িবষয় বণর্না করেব এবং েতামার পিরত্রাণ সমস্ত িদন
বণর্না করেব, েযেহতু আিম তা বুিঝনা। ১৬ আিম প্রভু সদাপ্রভুুর
পরাক্রেমর কাজ সব উেল্লখ করব; আিম েতামার, েকবল
েতামারই ধািমর্কতা উেল্লখ করব। ১৭ ঈশ্বর, তুিম েযৗবনকােল
েথেক আমােক িশক্ষা িদেয় আসছ; আর এ পযর্ন্ত আিম েতামার
সুন্দর কাজেক প্রচার কেরিছ। ১৮ প্রকৃতপেক্ষ, ঈশ্বর বৃদ্ধ বয়স
এবং পাকাচুেলর কাল পযর্ন্ত আমােক পিরত্যাগ কর না, আিম
এই সব েলাকেক েতামার বাহুবল ও ভািব বংশধরেদর কােছ
েতামার পরাক্রেমর কথা েঘাষণা কির। ১৯ ঈশ্বর, েতামার
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ধািমর্ককথা উচ্চ পযর্ন্ত; তুিম মহৎ মহৎ কাজ কেরছ; ঈশ্বর,
েতামার মত েক আেছ? ২০ তুিম আমােদরেক অেনক সংকট ও
িবপেদর প্রদশর্ন কেরছ, তুিম িফের আমােক পুনরাই জীিবত
কর, পৃিথবীর গভীরতা েথেক আবার উঠাও। ২১ তুিম আমার
সম্মান বৃিদ্ধ কেরছ; িফিরেয় আমােক সান্ত্বনা দাও। ২২ আবার
আিম েনবল যেন্ত্র েতামার স্তব করব, কারণ েতামার
িবশ্বাসেযাগ্যতার জন্য, আমার ঈশ্বর, বীণা যেন্ত্র েতামার উেদ্দেশ্য
সঙ্গীত করব। ২৩ েতামার উেদ্দেশ্য সঙ্গীত করবার সমেয় আমার
েঠঁাট আনন্দ গান করেব এবং আমরা প্রাণও করেব, যা তুিম মুক্ত
কেরছ। ২৪ আমার িজভ সমস্ত িদন েতামার ধািমর্ককথার িবষেয়
বেল, কারণ তারা লিজ্জত এবং হতাশ হেয়েছ, যারা আমার
ক্ষিত করার েচষ্টা কের।

একিট গীত শেলামেনর।

ঈশ্বর, েতামার রাজােক েতামার ধািমর্ক িনয়ম প্রদান
কর, রাজপুত্রেক েতামার ন্যায়পরায়ণতা প্রদান কর।

২ িতিন ধািমর্কতায় েতামার েলােকেদর এবং ন্যােয় েতামার
দঃুখীেদর িবচার করেবন। ৩ পবর্েতরা ধািমর্কতা দ্বারা েলােকেদর
জন্য শািন্তরূপ ফেল ফলবান হেব। ৪ িতিন দঃুখী েলােকেদর
িবচার করেবন, িতিন দিরদ্র সন্তানেদরেক রক্ষা করেবন এবং
অত্যাচারীেদর েভেঙ্গ েফলেবন। ৫ যতিদন সূযর্ থাকেব এবং
যতিদন চঁাদ থাকেব, বংশপরাম্পরা সবাই েতামােক সম্মান
করেব। ৬ মরশুেমর ঘােসর মােঠ বৃিষ্টর মত িতিন েনেম আসেবন,
পৃিথবীেত ঝণর্ার জল ধারার মত েনেম আসেবন। ৭ তঁার িদেন
ধািমর্ক েলাক উন্নত হেব, চঁােদর কাল পযর্ন্ত প্রচুর শািন্ত হেব।
৮ িতিন এক সমুদ্র েথেক অপর সমুদ্র পযর্ন্ত এবং এক নদী েথেক
অপর পৃিথবীর প্রান্ত পযর্ন্ত প্রভুত্ব করেবন। ৯ তঁার সামেন
মরুভূিমর বািসন্দারা নত হেব, তঁার শত্রুরা ধূেলা চাটেব।
১০ তশর্ীশ ও দ্বীপপুঞ্জ রাজরা ৈনেবদ্য আনেবন; িশবা ও সবার
রাজারা উপহার েদেবন। ১১ প্রকৃতপেক্ষ, রাজারা তঁার কােছ
প্রিণপাত করেবন; সব জািত তঁার দাস হেব। ১২ কারণ েকউ
কঁাদেছ এমন অভাবগ্রস্ত ব্যিক্তেক িতিন সাহায্য কেরন এবং
দঃুখী ব্যিক্ত ও িনঃসহায়েক উদ্ধার করেবন। ১৩ িতিন দীনহীন
এবং দিরদ্রেক দয়া করেবন। িতিন দিরদ্রেদর প্রাণ িনস্তার
করেবন। ১৪ িতিন িনযর্াতন ও অত্যাচােরর েথেক তােদর প্রাণ
মুক্ত করেবন এবং তঁার দিৃষ্টেত তােদর রক্ত বহুমূল্য হেব ১৫ আর
তারা জীিবত থাকেব ও তােক িশবার েসানা দান করা হেব,
েলােক তার জন্য সবসময় প্রাথনর্া করেব, সমস্ত িদন তঁার
ধন্যবাদ করেব। ১৬ েদেশর মেধ্য পবর্ত িশখের প্রচুর শস্য হেব,
তােদর ফসল িলবােনােনর গােছর মত হাওয়ােত আেন্দািলত হেব
এবং শহেরর েলােকরা মািটর ঘােসর মত উন্নত হেব। ১৭ তঁার
নাম িচরকাল থাকেব; সূযর্্য থাকা পযর্ন্ত তঁার নাম সেতজ থাকেব;
মানুেষরা তােত আশীবর্াদ পােব; সমস্ত জািত তােক ধন্য ধন্য
বলেব। ১৮ ধন্য সদাপ্রভুু ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর; েকবল িতিনই
আশ্চযর্্য কাজ কেরন। ১৯ তঁার েগৗরেবর নাম িচরকাল ধন্য; তঁার
মিহমায় সমস্ত পৃিথবী পিরপূণর্ েহাক। আেমন এবং আেমন।
২০ িযশেয়র েছেল দায়ূেদর প্রাথর্না সব সমাপ্ত হল।

তৃতীয় বই

আসেফর সঙ্গীত।

সিত্যই ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর পেক্ষ মঙ্গলময়, তােদর
পেক্ষ যােদর হৃদয় িবশুদ্ধ। ২ িকন্তু আমার পা প্রায়

টেল িগেয়িছল; আমার পা প্রায় িপছিলেয় িগেয়িছল। ৩ কারণ
আিম অহঙ্কারীেদর প্রিত িহংসা কেরিছলাম, যখন আিম
অধািমর্েকর বৃিদ্ধ েদখলাম। ৪ কারণ তােদর মৃতু্য না হওয়া পযর্ন্ত
তারা যন্ত্রণা পায় না, িকন্তু তারা শিক্তশালী ও খােদ্য তৃপ্ত। ৫ তারা
অন্যান্য েলাকেদর েবাঝা েথেক মুক্ত; তারা অন্যান্য েলােকেদর
মত কষ্ট পায়না। ৬ অহঙ্কার তােদর গলার হােরর মত, িহংসা
তােদর েপাশােকর মত। ৭ এই ধরেনর অিবেবচনা েথেক পাপ
উপিস্থত হয়, তােদর হৃদয় েথেক মন্দ িচন্তা েবর হয়। ৮ তারা
িবদ্রূপ কের মন্দ কথা বেল, তারা গেবর্র সেঙ্গ িহংসার কথা বেল।
৯ তারা স্বেগর্র িবরুেদ্ধ কথা বেল এবং তােদর িজভ পৃিথবীেক
প্রদিক্ষেণ কের। ১০ এইজন্য ঈশ্বেরর েলােকরা তােদর িদেক
েফের এবং প্রচুর পিরমােণ জল তােদর দ্বারা পান কের। ১১ তারা
বেল, “ঈশ্বর িক কের জানেত পারেবন? িক ঘটেছ েসই িবষেয়
িক ঈশ্বর জােনন?” ১২ েদখ এরাই অধািমর্ক, এরা িচরকাল
িনিশ্চেন্ত েথেক সম্পিত্ত বৃিদ্ধ করেছ। ১৩ িনশ্চয় আিম বৃথাই
আমার হৃদয় পিরষ্কার কেরিছ এবং িনষ্কলঙ্কতায় আমার হাত
ধুেয়িছ। ১৪ কারণ আিম সমস্ত িদন ধের আহত হেয়িছ এবং প্রিত
সকােল শািস্ত েপেয়িছ। ১৫ যিদ আিম বলতাম, “আিম এই
িবষেয় বলব,” তেব আিম, েতামার সন্তানেদর বংেশর প্রিত
িবশ্বাসঘাতকতা করতাম। ১৬ যিদও আিম এই িবষেয় েবাঝার
েচষ্টা করলাম, িকন্তু তা আমার জন্য খুবই কিঠন িবষয় িছল,
১৭ তখন আিম ঈশ্বেরর পিবত্র স্থােন প্রেবশ করলাম এবং তােদর
ভিবষ্যেতর িবষেয় বুঝেত পারলাম। ১৮ তুিম িনশ্চই তােদরেক
িপছল জায়গায় রাখেব; তুিম তােদরেক ধ্বংেস নািমেয় িনেয়
আসছ। ১৯ তারা এক িনেমেষর মেধ্য িকভােব মরুভূিমেত
পিরণত হয়! তারা েশষ মুহূেতর্  উপিস্থত হয় এবং িবিভন্ন ত্রােস
েকমন ধ্বংস হয়। ২০ স্বপ্ন েথেক েযমন একজন েজেগ ওেঠ তারা
িঠক েতমন; েতমিন েহ প্রভু, তুিম যখন েজেগ উঠেব তুিমও েসই
স্বেপ্নর িবষেয় আর িকছু িচন্তা করেব না। ২১ কারণ আমার হৃদয়
দঃুখীত হল এবং আিম গভীরভােব আহত হেয়িছ; ২২ আিম মূখর্
ও অজ্ঞান, আিম েতামার কােছ পশুর মত অসার িছলাম।
২৩ িকন্তু আিম সব সময় েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ; তুিম আমার
ডান হাত ধের েরেখছ। ২৪ তুিম েতামার উপেদেশ আমােক
পিরচালনা করেব এবং েশেষ আমােক মিহমায় গ্রহণ করেব।
২৫ িকন্তু তুিম ছাড়া স্বেগর্ আমার আর েক আেছ? পৃিথবীেত
েতামােক ছাড়া পৃিথবীেত আিম আর েকান িকছুর বাসনা কির
না। ২৬ আমার েদহ ও আমার হৃদয় ক্ষয় হেচ্ছ, িকন্তু ঈশ্বর
িচরকােলর জন্য আমার হৃদেয়র শিক্ত ও আমার অিধকার।
২৭ যারা েতামার েথেক দেূর থােক, তারা ধ্বংস হেব; যারা েতামার
প্রিত অিবশ্বস্ত তুিম তােদর ধ্বংস করেব। ২৮ িকন্তু আমার যা করা
উিচত তা হল ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক িনেয় যাওয়া। আিম প্রভু
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সদাপ্রভুুেক আমার দগূর্ স্বরূপ বািনেয়িছ, আিম েতামার সমস্ত
কােজর িবষেয় বণর্না করব।

আসেফর মস্কীল।

েহ ঈশ্বর তুিম েকন িচরিদেনর জন্য ত্যাগ কেরছ?
েকন চরািনর েমষেদর িবরুেদ্ধ েতামার রােগর আগুন

জ্বলেছ? ২ েতামার েলােকেদরেক মেন কর, যােক তুিম
অতীতকােল মুক্ত কেরিছেল, যােক তুিম িকেনিছেল েতামার
অিধকােরর বংশ করবার জন্য এবং িসেয়ান পবর্ত েযখােন তুিম
থাক। ৩ িফের এেসা সম্পূণর্ ধ্বংেসর মেধ্য, সব ক্ষিত হেয়েছ যা
শত্রুরা ধমর্ধােম এসব কেরেছ। ৪ েতামার িবপক্ষরা েতামার
ধমর্ধােমর মেধ্য গজর্ন কেরেছ; তারা তােদর যুেদ্ধর পতাকা
স্থাপন কেরেছ। ৫ তারা কুঠার িদেয় গভীর ক্ষত করল েযমন
গভীর বেন করা হয় ৬ তারা েসখানকার সব িশেল্পর কাজ কুঠার
ও হাতুিড় িদেয় েভেঙ েফলল। ৭ তারা েতামার ধমর্ধােম আগুন
লািগেয় িদল, তারা অপিবত্র করল েযখােন তুিম থাক েভেঙ
মািটেত িমিশেয় িদেলা। ৮ তারা মেন মেন বলল, “আমরা
তােদরেক ধ্বংস করব” তারা েদেশর মেধ্য ঈশ্বেরর সব
সমাগেমর জায়গা পুিড়েয় িদেয়েছ। ৯ আমরা আমােদর েদখেত
পাইনা আর েকােনা ঈশ্বেরর িচহ্ন েকােনা ভাববাদী আর নাই;
আমােদর েকউ জােননা, কত িদন আর অবিশষ্ট থাকেব।
১০ কতিদন ঈশ্বর, শত্রুরা অপমান করেব? শত্রুরা িক িচরকাল
েতামার নাম তুচ্ছ করেব? ১১ তুিম েতামার হাত েকন িফিরেয়
িনেল, েতামার ডান হাত, েতামার েপাশাক েথেক ডান হাত বার
কর এবং তােদরেক ধ্বংস কর। ১২ তবুও ঈশ্বর পুরাকাল েথেক
আমার রাজা, পৃিথবীর মেধ্য পিরত্রাণ কতর্ া। ১৩ তুিম িনেজর
পরাক্রেম সমুদ্রেক ভাগ কেরিছেল, তুিম জেল সমুেদ্রর ৈদত্যেদর
মাথা েভেঙ িদেয়িছেল। ১৪ তুিমই িলিবয়াথেনর মাথা চূণর্
কেরিছেল, মরুভূিমর সমস্ত েলাকেক গ্রাস কেরিছেল। ১৫ তুিম
ঝরনা এবং নদী জন্য পথ কের িছেল, তুিম বেয় যাওয়া নদী
শুিকেয় িদেয়িছেল। ১৬ িদন েতামার, রাতও েতামার; তুিম স্থাপন
কেরছ সূযর্্য এবং চন্দ্র। ১৭ তুিমই পৃিথবীর সমস্ত সীমা স্থাপন
কেরছ; তুিম গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল কেরছ। ১৮ মেন কর, েকমন
কের শত্রু েতামােক অপমান কেরেছ সদাপ্রভু এবং িনেবর্াধ
েলােকরা েতামার নাম তুচ্ছ কেরেছ। ১৯ েতামার ঘুঘুর প্রাণ বন্য
পশুেক িদও না; েতামার দঃুখীেদর জীবন িচরতের ভুেলা না।
২০ েসই িনয়ম মেন রাখ; কারণ পৃিথবীর অন্ধকারময় জায়গা সব
অত্যাচােরর বসিতেত পূণর্। ২১ উৎপীিড়ত ব্যিক্ত েযন লিজ্জত
হেয় িফের না যায়; দঃুখী এবং গিরবরা েতামার নােমর প্রশংসা
করুক। ২২ উঠ, েহ ঈশ্বর, েতামার সুনাম রক্ষা কর; মেন কর,
সারা িদন েবাকারা েতামােক েকমন অপমান কের। ২৩ ভুেল
েযওনা েতামার িবপক্ষেদর রব বা তােদর গজর্ন যারা প্রিতিনয়ত
েতামােক তুচ্ছ কের।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, নাশ করও না। আসেফর সঙ্গীত।
গীত।

ঈশ্বর, আমরা েতামােক ধন্যবাদ িদই, আমরা
েতামােক ধন্যবাদ িদই, কারণ েতামার উপিস্থিত

প্রকাশ হেব; েলােক েতামার আশ্চযর্্য কােজর কথা বলেব।
২ "আিম যখন িঠক সময় উপিস্থত করব, তখন আিমই ন্যায়
িবচার করব। ৩ যিদও পৃিথবী এবং অিধবাসীরা ভেয় কঁাপেছ,
আিম তার স্তম্ভ সব স্থাপন কির। ৪ আিম অহংকারীেদর বললাম,
“গবর্ কর না,” এবং দষু্টেদরেক বললাম, “িবজেয় সুিনিশ্চত হও
না। ৫ েতামরা িবজয় সম্বেন্ধ িনিশ্চত হও না; মাথা তুেল কথা বল
না।” ৬ িবজয় পূবর্ িদক িক পিশ্চম িদক অথবা দিক্ষেণ িদক
েথেক আেসনা। ৭ িকন্তু ঈশ্বরই িবচারকতর্ া; িতিন একজনেক নত
কেরন এবং অন্যজনেক উন্নত কেরন। ৮ কারণ সদাপ্রভুুর হােত
এক েফনায় ভিতর্  পান পাত্র আেছ, যা মশলা েমশােনা এবং িতিন
তা েথেক ঢােলন, পৃিথবীর দষু্টেলােকরা সব তার েশষ েফঁাটা
পযর্ন্ত খােব। ৯ িকন্তু আিম িচরকাল বলেবা তুিম যা কেরেছা;
আিম যােকােবর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য প্রশংসা গান করব। ১০ েস
বেল “আিম দষু্টেদর সব িশং েকেট েফলব, িকন্তু ধািমর্কেদর িশং
উচ্চকৃত হেব”।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। তারযুক্ত যেন্ত্র। আসেফর সঙ্গীত। গীত।

ঈশ্বর িনেজেক ৈতরী কেরিছেলন িযহূদার মেধ্য,
ইস্রােয়েলর মেধ্য তার নাম মহৎ। ২ আর শােলেম তার

েডরা এবং িসেয়ান তার গুহা। ৩ েসখােন িতিন ধনুেকর তীর,
ঢাল, খড়্গ এবং যুেদ্ধর অন্য অস্ত্র েভেঙ িদেয়েছন। ৪ তুিম
উজ্জ্বল চকচেক এবং েতামার মিহমা প্রকাশ কর েযমন তুিম
পবর্ত েথেক েনেমেছা েযখােন তুিম েতামার িশকারেক হত্যা
কেরেছা। ৫ সাহিসেকর হৃদয় লুিন্ঠত হেয়েছ এবং ঘুিমেয়
পেড়েছ। সব েযাদ্ধারা অসহায় িছল। ৬ েতামার যুেদ্ধর ডাক, েহ
যােকােবর ঈশ্বর, চালক এবং েঘাড়া দজুেনই ঘুিমেয় পেড়িছল।
৭ তুিম, তুিমই ভয়াবহ; েক েতামার সামেন দঁাড়ােত পাের যখন
তুিম রাগ কর? ৮ েতামার িবচার স্বগর্ েথেক আেস; পৃিথবী ভয়
েপল এবং নীরব হল। ৯ তুিম ঈশ্বর িবচার করবার জন্য এবং
পৃিথবীর িনপীিড়তেদর পিরত্রাণ করবার জন্য ওঠ। ১০ অবশ্য,
মানুেষর রাগ েতামার প্রশংসা করেব; তুিম েতামার েক্রাধ সম্পূণর্
প্রকাশ করেব। ১১ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুুর কােছ মানত কর ও
তা পূণর্ কর; তার চািরিদেকর সবাই েসই ভয়াবেহর কােছ
উপহার আনুক। ১২ িতিন প্রধানেদর সাহস খবর্ কেরন; পৃিথবীর
রাজােদর পেক্ষ িতিন ভয়াবহ।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। িযদথূূেনর প্রণালীেত। আসেফর সঙ্গীত।

আিম আমার স্বের ঈশ্বেরর কােছ আতর্ নাদ করব;
আিম আমার স্বের ঈশ্বেরর কােছ আতর্ নাদ করব

এবং আমার ঈশ্বর আমার আতর্ নাদ শুনেবন। ২ আমার সঙ্কেটর
িদেন আিম প্রভুর েখঁাজ করলাম। আিম সমস্ত রাত, আমার হাত
িবস্তািরত কের প্রাথর্না করলাম, আমার প্রাণ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হল না।
৩ আিম আতর্ নােদর সময় ঈশ্বরেক স্মরণ করিছ; আিম তঁার
িবষেয় িচন্তা করেত করেত মূছর্ া যািচ্ছ। ৪ তুিম আমার েচাখ
েখালা েরেখছ; আিম এতই িচিন্তত েয, কথা বলেত পাির না।
৫ আিম পূেবর্র িদনগুিলর িবষেয়, অেনক আেগর অতীত কােলর
িবষেয় িচন্তা করলাম। ৬ আিম রােতর েবলায় একবার একিট
গান স্মরণ করলাম যা আিম একবার েগেয়িছলাম; আিম
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মেনােযােগর সেঙ্গ িচন্তা করলাম এবং িক ঘেটিছল তা েবাঝার
েচষ্টা করলাম। ৭ প্রভু িক আমােক িচরকােলর জন্য ত্যাগ
করেবন? িতিন িক আর কখনই আমােক দয়া েদখােবন না?
৮ তঁার িনয়েমর িবশ্বস্ততা িক িচরিদেনর জন্য েশষ হেয় িগেয়েছ?
তঁার প্রিতজ্ঞা িক িচরকােলর জন্য িবফল হেয়েছ? ৯ ঈশ্বর িক
দয়ালু হেত ভুেল িগেয়েছন? তঁার েক্রােধ িক তঁার করুণােক রুদ্ধ
কেরেছ? ১০ আিম বললাম, “এ আমার দঃুখ, যখন সবর্ শিক্তমান
তঁার ডান হাতেক আমােদর িদেক প্রসািরত কেরিছেলন, েসই
বছরগুিল স্মরণ কির।” ১১ সদাপ্রভুু, আিম েতামার কাজগুিল
স্মরণ করব; আিম েতামার পূেবর্র আশ্চযর্্য কাজগুিল স্মরণ
করব। ১২ আিম েতামার সমস্ত কাজগুিলর িবষেয় িচন্তা করব;
েতামার কােজর িবষেয় আেলাচনা করব। ১৩ েহ ঈশ্বর, েতামার
পথ মহান; েকান েদবতা আমােদর ঈশ্বেরর মত মহান? ১৪ তুিমই
েসই ঈশ্বর িযিন আশ্চযর্্য কাজ কেরন; তুিম েলােকেদর মেধ্য
েতামার শিক্ত প্রকাশ কেরছ। ১৫ েতামার মহান শিক্তর দ্বারা তুিম
েতামার েলাকেদর িবজয় িদেয়ছ, যােকােবর ও েযােষেফর
সন্তানেদরেক, মুক্ত কেরছ। ১৬ েহ ঈশ্বর, সমস্ত জলরািশ
েতামােক েদখল; সমস্ত জলরািশ েতামােক েদখল এবং তারা
ভীত হল, সমুদ্রও িবচিলত হল। ১৭ সমস্ত েমঘ জেলর ধারা বষর্ণ
করল, আকাশমণ্ডল গজর্ন করল, েতামার সমস্ত িতরগুিল
িবিক্ষপ্ত হল। ১৮ ঝেড়র মেধ্য েথেক েতামার বেজ্রর মত ধ্বিন
েশানা েগল, িবদ্ুযৎ জগৎেক আেলািকত করল, পৃিথবী েকঁেপ
েগল ও টেল উঠল। ১৯ সমুেদ্রর মেধ্য েতামার রাস্তা চেল েগল
এবং বহু জলরািশর মেধ্য িদেয় েতামার পথ িছল, িকন্তু েতামার
পােয়র িচহ্ন েদখা েগল না। ২০ তুিমই েতামার প্রজােদর েভড়ার
পােলর মত েমািশ ও হােরােণর হাত িদেয় পিরচালনা কেরছ।

আসেফর মস্কীল।

েহ আমার েলােকরা, আমার উপেদশ েশান, আমার
মুেখর কথা েশান। ২ আিম একটা জ্ঞােনর গান গাব,

আিম অতীেতর েগাপন িবষেয় বলব, ৩ যা আমরা শুেনিছ এবং
েজেনিছ তা আমােদর িপতৃপুরুেষরা আমােদরেক বেলিছেলন।
৪ আমরা েস সকল তােদর সন্তানেদর কােছ েগাপন করব না,
আমরা সদাপ্রভুুর েগৗরব েযাগ্য কােজর িবষয় পরবতর্ী প্রজেন্মর
কােছ বলব, ৫ কারণ িতিন যােকােবর মেধ্য িনয়েমর আেদশ
স্থাপন কিরেয়িছেলন এবং ইস্রােয়েলর মেধ্য ব্যবস্থা স্থাপন
কিরেয়েছন। িতিন আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক আেদশ
িদেয়িছেলন েয তারা িনেজেদর সন্তানেদরেক তা েশখােব।
৬ িতিন তা আেদশ কেরিছেলন েযন পরবতর্ী প্রজন্ম এই আেদশ
জানেত পাের, েয সকল সন্তান এখনও জন্মায় িন, তারা তা
জানেত পাের এবং তারা েযন আবার িনেজর িনেজর সন্তানেদর
কােছ বণর্না করেত পাের। ৭ তখন তারা তােদর আশা ঈশ্বের
স্থাপন করেব এবং তঁার কাজ ভুলেব না িকন্তু তঁার আেদশ সকল
পালন করেব। ৮ তখন তারা আর তােদর িপতৃপুরুষেদর মত হেব
না, যারা েজদী ও িবেদ্রাহী বংশ িছল; েসই বংশ যােদর হৃদয়
যথাযথ িছল না এবং যােদর আত্মা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছল না।
৯ ইফ্রিয়মরা ধনুক দ্বারা যুেদ্ধর সােজ েসেজ িছল, িকন্তু যুেদ্ধর
িদেন তারা যুদ্ধ েথেক িফের েগল। ১০ তারা ঈশ্বেরর িনয়ম পালন

করল না এবং তারা তঁার ব্যবস্থার বাধ্য হেত অস্বীকার করল।
১১ তারা তঁার কাজ ভুেল েগল, েসই সকল আশ্চযর্্য কাযর্্য, যা
িতিন তােদরেক েদিখেয় িছেলন। ১২ িতিন তােদর িপতৃপুরুষেদর
েচােখর সামেন নানা আশ্চযর্্য কাযর্্য কেরিছেলন। িমশর েদেশ,
েসায়েনর েদেশ কেরিছেলন। ১৩ িতিন সমুদ্রেক ভাগ কের
তােদরেক পার কিরেয় িছেলন, িতিন জলেক েদওয়ােলর মত
দঁাড় কিরেয়িছেলন। ১৪ িতিন িদেন তােদর েমঘ হেয় পিরচালনা
িদেতন এবং সমস্ত রািত্র আগুেনর আেলা হেয় পিরচালনা
িদেতন। ১৫ িতিন মরুভূিমেত ৈশল েভদ করেলন এবং িতিন
তােদরেক প্রচুর জল িদেলন, যেথষ্ট পিরমােণ সমুেদ্রর মত
িদেলন। ১৬ িতিন ৈশল েথেক ঝনর্া বার করেলন এবং নদীর
জেলর মত বওয়ােলন। ১৭ তবুও তারা বার বার তার িবরুেদ্ধ
পাপ করল, মরুভূিমেত মহান ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল;
১৮ তারা খাবার চাওয়ার মেধ্য িদেয়, স্ব-ইচ্ছায় ঈশ্বেরর পরীক্ষা
করল। ১৯ তারা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ কথা বলল; তার বলল, “ঈশ্বর
িক সিত্য মরুভূিমেত আমােদর জন্য েমজ সাজােত পােরন?
২০ েদখ, িতিন যখন ৈশলেক আঘাত করেলন, জেলর ধারা
েবিরেয় এেসিছল এবং ঝনর্ার ধারা প্রবািহত হেয়িছল৷ িকন্তু িতিন
িক খাবার িদেত পােরন? িতিন িক িনেজর প্রজােদর জন্য মাংস
েযাগােত পােরন?” ২১ যখন সদাপ্রভুু তা শুনেলন, িতিন েরেগ
েগেলন; তাই আগুন যােকােবর িবরুেদ্ধ জ্বেল উেঠিছল এবং
তঁার রাগ ইস্রােয়লেক আক্রমণ কেরিছল, ২২ কারণ তারা ঈশ্বের
িবশ্বাস করত না এবং তঁার পিরত্রােণ িনভর্ র করত না। ২৩ তবু
িতিন উপেরর আকাশেক আেদশ িদেলন এবং আকােশর
দ্বারগুিল খুেল িদেলন। ২৪ িতিন তােদর খাবােরর জন্য মান্না
বষর্ােলন এবং তােদরেক স্বেগর্র শস্য িদেলন। ২৫ মানুেষরা
দেূতেদর খাবার েখল; িতিন তােদর জন্য পযর্াপ্ত পিরমােন খাবার
পাঠােলন। ২৬ িতিন আকােশ পূবর্ীয় বায়ু বয়ােলন এবং িনেজর
পরাক্রেম দিক্ষেণ বায়ুেক পিরচালনা িদেলন। ২৭ িতিন তােদর
উপের মাংসেক ধূেলার মত, অগুিন্ত পািখ সমুেদ্রর বািলর মত
বষর্ােলন। ২৮ েসগুিল তােদর িশিবেরর মেধ্য পড়ল, তােদর তঁাবুর
চািরপােশ পড়ল। ২৯ তখন তারা েখল এবং পিরতৃপ্ত হল; িতিন
তােদর িদেলন যা তারা আকাঙ্খা কেরিছল; ৩০ িকন্তু তারা তবুও
পিরতৃপ্ত হল না; তােদর খাবার তােদর মুেখই িছল, ৩১ িঠক েসই
সমেয়, ঈশ্বেরর েক্রাধ তােদর আক্রমণ করল এবং তােদর
শিক্তশালীেদর েমের েফলল; িতিন ইস্রােয়েলর যুবকেদরও েমের
েফলেলন। ৩২ এ সেত্ত্বও, তারা পাপ কের চলল এবং তঁার
আশ্চযর্্য কােজ িবশ্বাস করল না। ৩৩ অতএব িতিন তােদর আয়ুর
সংখ্যা কিমেয় িদেলন, তােদর বছরগুিল আতেঙ্ক পূণর্ হল।
৩৪ যখিন ঈশ্বর তােদর দঃুখ িদেতন, তারা তঁার েখঁাজ করত এবং
তারা িফের সযেত্ন ঈশ্বেরর অেন্বষণ করত; ৩৫ তারা স্মরণ করল
েয ঈশ্বর তােদর ৈশল িছেলন এবং মহান ঈশ্বরই তােদর
মুিক্তদাতা। ৩৬ িকন্তু তারা মুেখ তঁার েগৗরব করল এবং িজেভ
তঁার কােছ িমথ্যা বলল; ৩৭ কারণ তােদর হৃদয় তঁার প্রিত িস্থর
িছল না, তারা তঁার িনয়েমও িবশ্বস্ত িছল না। ৩৮ তবুও িতিন
করুণাময়, তােদর অপরাধ ক্ষমা করেলন এবং তােদর ধ্বংস
করেলন না। হঁ্যা, অেনকবার িতিন তঁার রাগ সম্বরণ করেলন এবং
িনেজর সব েক্রাধ উেত্তিজত করেলন না। ৩৯ িতিন মেন করেলন
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েয, তারা মাংস িদেয় ৈতরী, বায়ুর মেতা যা বেয় যায় এবং আর
িফের আেস না। ৪০ তারা মরুভূিমেত কতবার তার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ করল এবং অনুবর্র জায়গায় কতবার তােক দঃুখ িদল।
৪১ তারা বারবার ঈশ্বেরর পরীক্ষা করল এবং ইস্রােয়েলর
পিবত্রতমেক অসন্তুষ্ট করল। ৪২ তারা তঁার ক্ষমতার িবষেয় স্মরণ
করল না, িকভােব িতিন তােদরেক শত্রুেদর েথেক উদ্ধার
করেলন। ৪৩ যখন িতিন িমশের িনেজর ভয়ঙ্কর িচহ্নগুিল এবং
েসায়েনর এলাকায় িনেজর আশ্চযর্্য কাজগুিল সম্পন্ন করেলন।
৪৪ িতিন িমশরীয়েদর নদীগুিল রেক্ত পিরণত করেলন, যােত
তারা তােদর নদী েথেক পান করেত না পাের। ৪৫ িতিন তােদর
মেধ্য মািছর ঝঁাক পাঠােলন যা তােদর গ্রাস করল ও ব্যাঙ যা
তােদর জায়গায় আক্রমণ করল। ৪৬ িতিন ফিড়ংেক তােদর
ফসল এবং পঙ্গপালেক তােদর শ্রমফল িদেলন। ৪৭ িতিন িশলা
িদেয় তােদর আঙ্গেুরর েক্ষত এবং অেনক িশলা িদেয় তােদর
ডুমুর গাছ নষ্ট কের েফলেলন। ৪৮ িতিন তােদর গবািদ পশুর
ওপের িশলাবৃিষ্ট এবং তােদর পশুপােলর মেধ্য বজ্রপাত
করেলন। ৪৯ িতিন তােদর িবরুেদ্ধ িনেজর রােগর প্রচণ্ডতা,
েক্রাধ, েকাপ ও িবপদ পাঠােলন দেূতর মত েয িবপযর্য় বেয়
আেন। ৫০ িতিন িনেজর রােগর জন্য পথ করেলন, িতিন মৃতু্য
েথেক তােদর রক্ষা কেরনিন; িকন্তু তােদরেক মহামারীর হােত
িদেলন। ৫১ িতিন আঘাত করেলন িমশেরর সব প্রথম জন্মােনা
সন্তানেক, হােমর তঁাবুগুিলর মেধ্য তােদর শিক্তর
প্রথমজাতেদরেক েমের েফলেলন ৫২ িতিন িনেজর েলাকেদরেক
েমেষর মত চালােলন, পশুপােলর মত মরুভূিমর মেধ্য িদেয়
তােদর পিরচালনা করেলন। ৫৩ িতিন তােদরেক িনরাপেদ ও
িনভর্ীকভােব িনেয় আসেলন, িকন্তু সমুদ্র তােদর শত্রুেদরেক গ্রাস
করল। ৫৪ এবং িতিন তােদরেক তঁার পিবত্র জায়গার সীমায়
আনেলন, িনেজর হাত িদেয় অিজর্ত এই পবর্েত। ৫৫ িতিন তােদর
সামেন েথেক জািতেদরেক তািড়েয় িদেলন এবং তােদর
অিধকার িস্থর করেলন; িতিন ইস্রােয়েলর বংশেদরেক তােদর
তঁাবুেত বাস করােলন। ৫৬ তবু তারা মহান ঈশ্বেরর পরীক্ষা
করল, তারা িবেদ্রাহী হল এবং তার গুরুত্বপূণর্ আেদশগুিল
পালন করল না। ৫৭ তারা অিবশ্বস্ত হল এবং িবশ্বাসঘাতকতা
করল তােদর পূবর্পুরুষেদর মত; তারা ত্রুিটপূণর্ ধনুেকর মত
অিনভর্ রেযাগ্য হল। ৫৮ কারণ তারা তােদর েপৗত্তিলক মিন্দেরর
দ্বারা তােক অসন্তুষ্ট করল এবং তােদর প্রিতমােদর দ্বারা তারা
তঁােক ঈষর্ািন্বত রােগ প্রেরািচত করল। ৫৯ যখন ঈশ্বর তা
শুনেলন িতিন েরেগ েগেলন, ইস্রােয়লেক সম্পূণর্ভােব ত্যাগ
করেলন। ৬০ িতিন শীেলােহর আশ্রয়স্থল ত্যাগ করেলন, েসই
তঁাবু, েযখােন িতিন েলাকেদর মেধ্য িছেলন। ৬১ িতিন তঁার শিক্তর
িসন্দকু বন্দী করার অনুমিত িদেলন এবং তার মিহমা শত্রুেদর
হােত িদেলন। ৬২ িতিন িনেজর েলাকেদরেক তেরায়ােলর হস্তগত
করেলন এবং িতিন তার অিধকােরর প্রিত েরেগ েগেলন।
৬৩ আগুন তােদর যুবকেদরেক গ্রাস করল, তােদর যুবতী
েমেয়েদর িবেয়র গান হল না। ৬৪ তােদর যাজকরা তেরায়ােলর
দ্বারা পেড় েগল এবং তােদর িবধবারা কঁাদল না। ৬৫ তখন প্রভু
জাগেলন েযমন একজন ঘুম েথেক েজেগ ওেঠ, একজন
েযাদ্ধার মত েয আঙ্গরু রেসর কারেণ িচত্কার কের। ৬৬ িতিন

িনেজর িবপক্ষেদরেক েমের িফিরেয় িদেলন, তােদরেক
িচরকালীন লজ্জার পাত্র করেলন। ৬৭ আর িতিন েযােষেফর তঁাবু
প্রত্যাখ্যান করেলন এবং ইফ্রিয়েমর বংশেক মেনানীত করেলন
না; ৬৮ িতিন িযহূদার বংশেক ও িসেয়ান পবর্তেক যা িতিন
ভালবােসন েসগুিলেক মেনানীত করেলন। ৬৯ িতিন িনেজর
পিবত্র জায়গা িনমর্াণ করেলন, স্বেগর্র মত, পৃিথবীর মত, যা িতিন
িচরকােলর জন্য স্থাপন কেরেছন। ৭০ িতিন িনেজর দাস
দায়ূদেক মেনানীত করেলন এবং তােক েমেষর েখায়াড় েথেক
গ্রহণ করেলন; ৭১ িতিন েভড়ােদর িপছন েথেক তােক আনেলন।
িনেজর েলাক যােকাবেক ও িনেজর অিধকার ইস্রােয়লেক
চরােত িদেলন। ৭২ দায়ূদ তার হৃদেয়র সততানুসাের তােদরেক
চরােলন এবং িনেজর হােতর দক্ষতায় তােদরেক পিরচালনা
করেলন।

আসেফর একিট গীত।

ঈশ্বর, িবেদশী জািতরা েতামার অিধকাের প্রেবশ
কেরেছ, তারা েতামার পিবত্রতম মিন্দরেক অশুিচ

কেরেছ, িযরুশােলমেক সূ্তেপর িঢবী কেরেছ। ২ তারা েতামার
দাসেদর আকােশর পািখেদর েখেত িদেয়েছ, েতামার িবশ্বস্ত
েলােকেদর মাংস পৃিথবীর পশুেদর িদেয়েছ। ৩ তারা
িযরুশােলেমর চািরিদেক জেলর মত তােদর রক্ত েঢেল িদেয়েছ
এবং তােদর কবর েদবার েকউ িছল না। ৪ আমরা প্রিতেবশীেদর
কােছ িতরস্কােরর িবষয় হেয়িছ, চািরিদেক েলাকেদর কােছ
হািসর ও িবদ্রূেপর পাত্র হেয়িছ। ৫ সদাপ্রভুু, কত কাল তুিম েরেগ
থাকেব? েতামার অন্তরজ্বালা জ্বলেব? ৬ েঢেল দাও েতামার
েক্রাধ েসই জািতেদর উপের, যারা েতামােক জােন না, েসই
রাজ্যর উপের, যারা েতামার নাম ডােক না। ৭ কারণ তারা
যােকাবেক গ্রাস কেরেছ, তার বাসস্থান ধ্বংস কেরেছ।
৮ িপতৃপুরুষেদর পাপ সব আমােদর িবরুেদ্ধ স্মরণ কর না;
েতামার দয়ার করুণা আমােদর কােছ আসুক, কারণ আমরা খুব
দবুর্ল। ৯ ঈশ্বর আমােদর পিরত্রাণ, আমােদর সাহায্য কর,
েতামার নােমর মিহমার জন্য আমােদরেক উদ্ধার কর, েতামার
নােমর জন্য আমােদর সব পাপ ক্ষমা কর। ১০ জািতরা েকন
বলেব, “ওেদর ঈশ্বর েকাথায়?” েতামার দােসেদর েয রক্ত
ঝেরেছ, তােদর প্রিতফেল আমােদর েচােখর সামেন
জািতেদরেক অিভযুক্ত কর। ১১ বিন্দর গভীর আতর্ নাদ সােথ
েতামার সামেন উপিস্থত হেব, তুিম িনেজর শিক্তেত মৃতু্যর
সন্তানেদর বঁাচাও। ১২ প্রভু, আমােদর প্রিতেবশীরা অপমােন
েতামােক অপমান কেরেছ, তার সাতগুন পিরেশাধ তােদর
েকােল িফিরেয় দাও। ১৩ তােত েতামার েলাক ও েতামার চরািনর
েমষ েয আমরা, আমরা িচরকাল েতামার ধন্যবাদ করব,
বংশপরম্পরায় েতামার প্রশংসার প্রচার করব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, েশাশন্নীম–এদৎু। আসেফর একিট
গীত।

েহ ইস্রােয়েলর পালক অবধান কর, েয তুিম
েযােষফেক েভড়ার পােলর মেতা চালাও, েয তুিম

করূবেদর উেধ্বর্ বেস আছ, আমােদর ওপের দীিপ্তময় হও।
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২ ইফ্রিয়ম, িবন্যামীন ও মনঃিশর সামেন িনেজর পরাক্রমেক
সেতজ কর, আমােদর পিরত্রাণ কর। ৩ ঈশ্বর আমােক েফরাও,
েতামার মুখ উজ্জ্বল কর, তােত আমরা পিরত্রাণ পাব।
৪ সদাপ্রভুু, বািহনীগেনর ঈশ্বর, তুিম িনেজর েলােকেদর প্রিত ও
তােদর প্রাথর্নার প্রিত আর কত িদন েরেগ থাকেব? ৫ তুিম
খাওয়ার জন্য তােদর েচােখর জল িদেয়ছ, বহু পিরমােণ েচােখর
জল পান কিরেয়ছ। ৬ তুিম প্রিতেবশীেদর মেধ্য আমােদরেক
িববােদর পাত্র কেরছ, আমােদর শত্রুরা তােদর িনেজেদর মেধ্য
আমােদরেক িনেয় ঠাট্টা কের। ৭ বািহনীগেনর ঈশ্বর,
আমােদরেক েফরাও, েতামার মুখ উজ্জ্বল কর, তােত আমরা
রক্ষা পাব। ৮ তুিম িমশর েথেক একিট আঙ্গরু গাছ এেনছ,
জািতেদরেক দরূ কের তা েরাপণ কেরছ। ৯ তুিম তার জন্য জিম
পিরষ্কার কেরছ, তার মূল গভীের িগেয় েদেশর মেধ্য ছিড়েয়
পড়ল। ১০ তার ছায়ায় পবর্ত েঢেক যায়, তার শাখাগুিল ঈশ্বেরর
এরস গােছর মত হয়। ১১ তা সমুদ্র পযর্ন্ত িনেজর শাখা, নদী
পযর্ন্ত িনেজর পল্লব িবস্তার কের। ১২ তুিম েকন তার েবড়া েভেঙ্গ
েফলেল? েলােকরা সব তার পাতা েছেড়। ১৩ বন েথেক শূকেররা
এেস তা ধ্বংস কের এবং মােঠর পশুরা তা মুিড়েয় েখেয় েফেল।
১৪ িবনয় কির, বািহনীগেনর ঈশ্বর, স্বগর্ েথেক েচেয় েদখ, এই
আঙ্গরুলতার যত্ন কর; ১৫ রক্ষা কর তা, যা েতামার দিক্ষেণ হাত
েরাপণ কেরেছন, আর েসই পুত্রেক, যােক তুিম িনেজর জন্য
সবল করছ। ১৬ তা আগুেন দগ্ধ হেয়েছ, তা েকেট েফলা হেয়েছ;
েতামার মুেখর িতরস্কাের েলােকরা িবনষ্ট হেচ্ছ। ১৭ েতামার হাত
েতামার ডান হােতর মানুেষর উপের থাকুক, েসই মানবপুেত্রর
উপের থাকুক যােক তুিম েতামার জন্য শিক্তশালী কেরছ।
১৮ তােত আমরা েতামার েথেক িফের যাব না; তুিম আমােদরেক
সঞ্জীিবত কর, আমরা েতামার নােম ডািক। ১৯ সদাপ্রভুু,
বািহনীগেনর ঈশ্বর, আমােদরেক েফরাও; েতামার মুখ উজ্জ্বল
কর, তােত আমরা পিরত্রাণ পাব।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর, িগত্তীৎ। আসেফর একিট গীত।

ঈশ্বর আমােদর শিক্ত তঁার উেদ্দেশ্য আনন্দ ধ্বিন
কর, যােকােবর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য জয়ধ্বিন কর।

২ গান গাও, ডম্ফ বাজাও, েনবল সােথ মেনাহর বীণা বাজাও।
৩ বাজাও তুরী অমাবস্যায়, বাজাও পূিণর্মায়, আমােদর উৎসেবর
িদেন। ৪ কারণ তা ইস্রােয়েলর িনয়ম, যােকােবর ঈশ্বেরর শাসন।
৫ িতিন যােকােবর মেধ্য এই সাক্ষ্য স্থাপন করেলন, যখন িতিন
িমশর েদেশর িবরুেদ্ধ বার হন; আিম এক বাণী শুনলাম, যা
জানতাম না। ৬ আিম ওর ঘাড়েক ভারযুক্ত করলাম, তার হাত
ঝুিড় েথেক ছাড়া েপল। ৭ তুিম িবপেদ ডাকেল আিম েতামােক
উদ্ধার করলাম; আিম েমঘ-গজর্েনর আড়ােল েতামােক উত্তর
িদলাম, মরীবার জেলর কােছ েতামার পরীক্ষা করলাম। ৮ েহ
আমার প্রজারা, েশান, আিম েতামার কােছ সাক্ষ্য েদব; েহ
ইস্রােয়ল তুিম যিদ আমার কথা েশান। ৯ েতামার মেধ্য িবেদশীয়
েকােনা েদবতা থাকেব না, তুিম েকােনা িবজাতীয় েদবতার
আরাধনা করেব না। ১০ আিম সদাপ্রভুু, েতামার ঈশ্বর, আিম
েতামােক িমশর েদশ েথেক উিঠেয় এেনিছ, েতামরা মুখ বড় কের
েখাল, আিম তা পূণর্ করব। ১১ িকন্তু আমার প্রজারা আমার রব

শুনল না, ইস্রােয়ল আমার বাধ্য হল না। ১২ তাই আিম তােদরেক
তােদর একগঁুেয় পেথ েছেড় িদলাম; তারা িনেজেদর মন্ত্রণায়
চলল। ১৩ আহা, যিদ আমার প্রজাগণ আমার কথা শুনত, যিদ
ইস্রােয়ল আমার পেথ চলত। ১৪ তা হেল আিম তার শত্রুেদরেক
তাড়াতািড় দমন করতাম, তােদর িবপক্ষেদর প্রিতকূেল আমার
হাত েফরাব। ১৫ সদাপ্রভুুর ঘৃণাকারীরা তঁার কতৃর্ ত্ব স্বীকার
করেব, িকন্তু এেদর শািস্তর সময় িচরকাল থাকেব। ১৬ িতিন
এেদরেক উত্কৃষ্টমােনর গম খাওয়ােবন। আিম পাথেরর মধু
িদেয় েতামােক তৃপ্ত করব।

আসেফর গান।

ঈশ্বর ঈশ্বেরর মণ্ডলীেত দঁাড়ান, িতিন ঈশ্বেরর মেধ্য
িবচার কেরন। ২ েতামরা আর কতিদন অন্যায় িবচার

করেব ও দষু্টেদর মুখােপক্ষা করেব? ৩ দিরদ্র ও িপতৃহীনেদর
িবচার কর; দঃুখী ও িনঃস্ব েলাকেদর প্রিত ন্যায় ব্যবহার কর।
৪ দিরদ্র ও অভাবগ্রস্তেদর রক্ষা কর; দষু্টেদর হাত েথেক তােদর
উদ্ধার কর। ৫ ওরা জােন না, েবােঝ না ওরা অন্ধকাের যাতায়াত
কের; পৃিথবীর সমস্ত িভিত্তমূল কিম্পত হেচ্ছ; ৬ আিম বেলিছ,
েতামারা ঈশ্বর, েতামরা সকেল মহান ঈশ্বেরর সন্তান; ৭ িকন্তু
েতামরা মানুেষর মত মরেব, একজন শাসনকতর্ ার মতই মারা
যােব। ৮ েহ ঈশ্বর, ওঠ, পৃিথবীর িবচার কর; কারণ তুিমই সমস্ত
জািতেক অিধকার করেব।

একিট গান। আসেফর সঙ্গীত।

েহ ঈশ্বর, নীরব েথেকা না; েহ ঈশ্বর, নীরব ও িনস্তব্ধ
হেয়া না। ২ কারণ েদখ, েতামার শত্রুরা গজর্ন করেছ,

েতামার ঘৃণাকারীরা মাথা তুেলেছ। ৩ তারা েতামার প্রজােদর
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ, েতামার সুরিক্ষত েলাকেদর িবরুেদ্ধ
একসেঙ্গ পরামশর্ করেছ। ৪ তারা বেলেছ, “এস, আমরা
ওেদরেক ধ্বংস কির, জািত িহসােব আর থাকেত না িদই, েযন
ইস্রােয়েলর নাম আর মেন না থােক।” ৫ কারণ তারা একমেন
পিরকল্পনা কেরেছ; তারা েতামার িবরুেদ্ধ িনয়ম স্থাপন কের।
৬ ইেদােমর তঁাবু ও সকল ইশ্মােয়লীয়রা, েমায়াব ও হাগারীয়রা,
৭ গবাল, অেম্মান ও অমােলক, েসােরর েলােকেদর সেঙ্গ
পেলিষ্টয়া; ৮ অশূরীয়রাও তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছ, তারা
েলােটর বংশধরেদর সাহায্য করেছ। ৯ এেদর প্রিত েসরকম কর,
েযরকম িমিদয়েনর প্রিত কেরিছেল, কীশন নদীেত েযমন
সীষরার ও যাবীেনর প্রিত কেরিছেল; ১০ তারা ঐনেদাের ধবংস
হল, ভূিমর উপের সােরর মত হল। ১১ তুিম ওেদর প্রধানেদরেক
অেরব ও েসেবর সমান কর, এেদর অিধপিতেদর েসবহ ও
সলমুেন্নর সমান কর। ১২ এরা বেলেছ, “এস আমরা িনেজেদর
জন্য ঈশ্বেরর সমস্ত চারণভূিম অিধকার কের িনই।” ১৩ েহ
আমার ঈশ্বর, তুিম ওেদরেক ঘূণর্ায়মান ধূেলার মত কর, বায়ুর
সামেন অবিস্থত খেড়র মত কর। ১৪ েযমন দাবানল বন পুিড়েয়
েদয়, েযমন আগুেনর িশখা পাহাড়-পবর্ত জ্বািলেয় েদয়;
১৫ েসরকম তুিম এেদরেক েতামার শিক্তশালী বায়ুেত তাড়া কর,
েতামার প্রচণ্ড ঝেড় ভয়গ্রস্ত কর। ১৬ তুিম ওেদর মুখ লজ্জায়
পিরপূণর্ কর, েহ সদাপ্রভুু, েযন, এরা েতামার নােমর েখঁাজ কের।
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১৭ এরা িচরতের লিজ্জত ও ভীত েহাক; এরা হতাশ ও িবনষ্ট
েহাক; ১৮ আর জানুক েয তুিমই, যার নাম সদাপ্রভুু, একা তুিমই
সমস্ত পৃিথবীর উপের মহান ঈশ্বর।

প্রধান বাদ্যকােরর জন্য। স্বর, িগত্তীৎ। েকারহ সন্তানেদর গান।

েহ বািহনীেদর সদাপ্রভুু, েতামার বাসস্থান েকমন িপ্রয়।
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুুর প্রাঙ্গেণর জন্য আকাঙ্ক্ষা

কের, এমন িক মূিচ্ছর্ ত হয়, আমার হৃদয় ও আমার মাংস জীবন্ত
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য উচ্চ ধ্বিন কের। ৩ এমনিক চড়াই পািখ তার
একটা ঘর েপেয়েছ, েদােয়ল পািখ িনেজর সন্তানেদর রাখার
এক বাসা েপেয়েছ; েতামার েবিদই েসই জায়গা, েহ বািহনীেদর
সদাপ্রভুু, আমার রাজা আমার ঈশ্বর। ৪ ধন্য তারা, যারা েতামার
গৃেহ বাস কের, তারা সবর্দা েতামার প্রশংসা করেব। ৫ ধন্য েসই
েলাক, যার বল েতামােত, িসেয়ানগামী রাজপথ যার হৃদেয়
রেয়েছ। ৬ তারা কান্নার তলভূিম িদেয় গমন কের, তারা পানীয়
জেলর ঝরনার সন্ধান পায়; প্রথম বৃিষ্ট তা জলাধােরর জল িদেয়
েঢেক েদয়। ৭ তারা শিক্তশালী েথেক আেরা শিক্তশালী হেয় ওেঠ,
তােদর প্রেত্যেক িসেয়ােনর ঈশ্বেরর সামেন উপিস্থত হয়৷ ৮ েহ
সদাপ্রভুু, বািহনীেদর ঈশ্বর, আমার প্রাথর্না েশান েহ যােকােবর
ঈশ্বর মেনােযাগ দাও। ৯ েদখ েহ ঈশ্বর আমােদর ঢাল, েদখ
েতামার অিভিষেক্তর মুেখর প্রিত। ১০ কারণ েতামার প্রাঙ্গেণ
একিদনও হাজার িদেনর েচেয় উত্তম; বরং আিম ঈশ্বেরর ঘেরর
দরজায় দেরায়ান হেয় দঁািড়েয় থাকব, তবু দষু্টতার তঁাবুেত বাস
করা ভােলা নয়। ১১ কারণ সদাপ্রভুু ঈশ্বর আমােদর সূযর্্য ও ঢাল;
সদাপ্রভুু অনুগ্রহ ও প্রতাপ েদন; যারা িসদ্ধতায় চেল, তােদর
মঙ্গল করেত অস্বীকার করেবন না। ১২ েহ বািহনীেদর সদাপ্রভুু,
ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয েতামার উপের িনভর্ র কের।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। েকারহ সন্তানেদর সঙ্গীত।

েহ সদাপ্রভুু, তুিম েতামার েদেশর প্রিত অনুগ্রহ
েদিখেয়ছ, তুিম যােকােবর মঙ্গল িফিরেয়ছ। ২ তুিম

েতামার েলাকেদর অপরাধ ক্ষমা কেরছ, তুিম তােদর সমস্ত পাপ
েঢেক িদেয়ছ। ৩ তুিম েতামার সমস্ত েক্রাধ িফিরেয় িনেয়ছ, তুিম
েতামার েক্রাধ েথেক িফের এেসছ। ৪ আমােদরেক েফরাও, ঈশ্বর
আমােদর উদ্ধারকতর্ া এবং আমােদর সেঙ্গ েতামার অসেন্তাষ দরূ
কর। ৫ তুিম িক আমােদর ওপের িচরকাল েরেগ থাকেব? তুিম
িক ভিবষ্যৎ প্রজেন্মর মেধ্য েতামার রাগ রাখেব? ৬ তুিম িক
আবার আমােদরেক জীিবত করেব না? তখন েতামার েলােকরা
েতামােত আনন্দ করেব। ৭ েহ সদাপ্রভুু, েতামার িবশ্বস্ততার িনয়ম
আমােদরেক েদখাও, আর েতামার পিরত্রাণ আমােদরেক দান
কর। ৮ ঈশ্বর সদাপ্রভুু যা বলেবন, আিম তা শুনব; কারণ িতিন
তঁার েলাকেদর, তঁার িবশ্বস্ত অনুগামীেদর কােছ শািন্তর কথা
বলেবন; িকন্তু তারা আবার মূখর্তায় না িফরুক। ৯ সিত্যই তঁার
পিরত্রাণ তােদরই কােছ থােক, যারা তঁােক ভয় কের। তখন
আমােদর েদেশ মিহমা থাকেব। ১০ িবশ্বস্ততার চুিক্ত ও
িবশ্বাসেযাগ্যতা পরস্পর িমলল, ধািমর্কতা ও শািন্ত এেক
অপরেক চুম্বন করল। ১১ ভূিম েথেক িবশ্বাসেযাগ্যতার অঙু্কর
ওেঠ এবং স্বগর্ েথেক িবজয় নীচু হেয় েদখেছ। ১২ হঁ্যা, সদাপ্রভুু

তঁার ভােলা আশীবর্াদ েদেবন। এবং আমােদর েদশ তার ফসল
উত্পন্ন করেব। ১৩ ধািমর্কতা তার আেগ যােব এবং তঁার
পদিচহ্নেক পথ সরূপ করেব।

দায়ূেদর প্রাথর্না।

েহ সদাপ্রভুু, েশান, আমােক উত্তর দাও, কারণ আিম
দঃুখী ও দিরদ্র। ২ আমােক রক্ষা কর, কারণ আিম

সাধু, েহ আমার ঈশ্বর, েতামােত িবশ্বাসকারী েতামার দাসেক
রক্ষা কর। ৩ েহ প্রভু আমার প্রিত কৃপা কর, কারণ আিম সমস্ত
িদন েতামােক ডািক। ৪ েতামার দাসেক আনিন্দত কর, কারণ েহ
প্রভু, আিম েতামার উেদ্দেশ্য আমার প্রাণ তুেল ধির। ৫ কারণ েহ
প্রভু তুিমই মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান এবং যারা েতামােক ডােক, তুিম
েসই সবার পেক্ষ দয়ােত মহান। ৬ েহ সদাপ্রভুু, আমার প্রাথর্না
েশান, আমার িবনিতর শেব্দ মনেযাগ দাও, ৭ সঙ্কেটর িদেন আিম
েতামােক ডাকব, কারণ তুিম আমােক উত্তর েদেব। ৮ েহ প্রভু,
েদবতােদর মেধ্য েতামার মতন েকউই নাই, েতামার কাজগুেলার
মেতা িকছুই েনই। ৯ েহ প্রভু, েতামার সৃিষ্ট সমস্ত জািত এেস
েতামার সম্ম্মুেখ প্রিণপাত করেব, তারা েতামার নােমর েগৗরব
করেব। ১০ কারণ তুিমই মহান ও আশ্চযর্্য-কাযর্্যকারী; তুিমই
একমাত্র ঈশ্বর। ১১ েহ সদাপ্রভুু, েতামার পথ আমােক িশক্ষা দাও,
আিম েতামার সেত্য চলব; েতামার নাম ভয় করেত আমার
মনেক মেনােযাগী কর। ১২ েহ প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম সম্পূণর্
হৃদয় িদেয় েতামার স্তব করব, আিম িচরকাল েতামার নােমর
েগৗরব করব। ১৩ কারণ আমার প্রিত েতামার দয়া মহৎ এবং
তুিম গভীর পাতাল েথেক আমার প্রাণ উদ্ধার কেরছ। ১৪ েহ
ঈশ্বর, অহঙ্কারীরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠেছ, এক দল িহংস্র েলাক
আমার প্রােণর অেন্বষণ করেছ, তারা েতামােক িনেজেদর সামেন
রােখিন। ১৫ িকন্তু েহ প্রভু, তুিম েস্নহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
েক্রােধ ধীর এবং দয়ােত ও সেত্য মহান। ১৬ আমার প্রিত েফর
এবং আমােক কৃপা কর, েতামার দাসেক েতামার শিক্ত দাও,
েতামার দাসীর পুত্রেক রক্ষা কর। ১৭ আমার জন্য মঙ্গেলর
েকােনা িচহ্ন েদখাও, েযন আমার ঘৃণাকারীরা তা েদেখ লজ্জা
পায়, কারণ, েহ সদাপ্রভুু, তুিমই আমার সাহায্য কেরছ ও
আমােক সান্ত্বনা িদেয়ছ।

েকারহ-সন্তানেদর গান। একিট গান।

প্রভুর শহর পিবত্র পবর্ত েশ্রনীেত অবিস্থত। ২ সদাপ্রভুু
িসেয়ােনর সব দ্বার গুেলা ভােলাবােসন, যােকােবর

সমস্ত তঁাবুর েচেয়ও ভােলাবােসন। ৩ েহ ঈশ্বেরর শহর, েতামার
িবষেয় নানান েগৗরেবর কথা বলা হয়। ৪ যারা আমােক জােন,
তােদর মেধ্য আিম রাহেবর ও ব্যািবলেনর উেল্লখ করব; েদখ,
পেলস্তীয়া, েসার ও কুশ; এই েলাক েসখােন জেন্মেছ, ৫ আর
িসেয়ােনর িবষেয় বলা হেব, এই ব্যিক্ত এবং ঐ ব্যিক্ত ওর মেধ্য
জেন্মেছ এবং মহান ঈশ্বর তা অটল করেবন। ৬ সদাপ্রভুু যখন
জািতেদর নাম েলেখন, তখন গণনা করেলন, “এই ব্যিক্ত
েসখােন জন্মাল,” ৭ গায়েকরা ও যারা নাচ কের তারা বলেব,
“আমার সমস্ত জেলর ঝনর্া েতামার মেধ্যই রেয়েছ।”
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গীত। েকারহ-সন্তানেদর সঙ্গীত। প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। স্বর,
মহলৎ-িলয়ান্নৎ। ইস্রাহীয় েহমেনর মস্কীল।

েহ সদাপ্রভুু, আমার পিরত্রােণর ঈশ্বর, আিম িদন ও
রাত েতামার সামেন আতর্ নাদ কির। ২ আমার প্রাথর্না

েশান; আমার কাকুিক্তর প্রিত মেনােযাগ দাও। ৩ কারণ আমার
প্রাণ দঃুেখ পিরপূণর্ এবং আমার জীবন পাতােলর িনকটবত্তর্ী।
৪ েলােকরা আমার সেঙ্গ েসই রকম ব্যবহার কের েযমন
গতর্ গামীেদর সেঙ্গ কের, আিম অসহায় েলােকর মত হেয়িছ।
৫ আিম মৃতেদর মেধ্য পিরত্যক্ত, আিম কবরশায়ী মৃতেদর মত,
যােদর িবষেয় তুিম আর িচন্তা কেরানা; কারণ তারা েতামার শিক্ত
েথেক িবিচ্ছন্ন হেয়েছ। ৬ তুিম আমােক গেতর্ র িনম্নতম স্থােন
েরেখছ, অন্ধকার ও গভীর স্থােন েরেখেছ। ৭ েতামার েক্রাধ
আমার উপের প্রচণ্ড এবং তুিম েতামার সমস্ত েঢউ িদেয় আমােক
কষ্ট িদেয়ছ। ৮ েতামার জন্যই আমার আত্মীেয়রা আমােক
অবেহলা কের, তােদর দিৃষ্টেত আমােক আশ্চেযর্্যর িবষয় কেরছ;
আিম অবরুদ্ধ, আিম মুক্ত হেত পাির না। ৯ আমার েচাখ দঃুেখ
িনেস্তজ হেয়েছ, আিম সারািদন ধের েতামােক ডািক, েহ
সদাপ্রভুু, আিম েতামার িদেক হাত প্রসািরত কির। ১০ তুিম িক
মৃতেদর জন্য আশ্চযর্্য কাজ করেব? যারা মারা িগেয়েছ তারা িক
উেঠ েতামার প্রশংসা করেব? েসলা৷ ১১ কবেরর মেধ্য িক েতামার
িনয়েমর িবশ্বস্ততা এবং মৃতেদর স্থােন েতামার িবশ্বস্ততা প্রচার
করা হেব? ১২ অন্ধকাের েতামার আশ্চযর্্য কাজ ও িবস্মৃিতর
েদেশ েতামার ধািমর্কতা িক জানা যােব? ১৩ িকন্তু, েহ সদাপ্রভুু,
আিম েতামার কােছ আতর্ নাদ কির, সকােল আমার প্রাথর্না
েতামার সামেন উপিস্থত হয়। ১৪ েহ সদাপ্রভুু, তুিম েকন আমােক
পিরত্যাগ কেরছ? আমার কাছ েথেক েকন েতামার মুখ লুিকেয়
রােখা? ১৫ আিম েযৗবনকাল েথেকই দঃুখী ও মৃতু্যর মুেখ পিতত
হেয়িছ; আিম েতামার ত্রােস খুবই কষ্ট েপেয়িছ। ১৬ েতামার প্রচণ্ড
েক্রাধ আমার উপর িদেয় িগেয়েছ এবং েতামার ভয়ঙ্কর
কাজগুিল আমােক ধ্বংস কেরেছ। ১৭ তারা সমস্ত িদন আমােক
জেলর মত িঘেরেছ; তারা সবাই আমােক িঘের ধেরেছ। ১৮ তুিম
আমার কােছ েথেক প্রেত্যক বনু্ধেক ও আত্মীয়েদর দরূ কেরছ;
অন্ধকারই আমার আত্মীয়।

ইস্রাহীয় এথেনর মস্কীল।

আিম িচরকাল সদাপ্রভুুর িনয়েমর িবশ্বস্ততার কােজর
গান গাব, আিম মুেখ েতামার িবশ্বস্ততা আগামী

প্রজেন্মর কােছ প্রচার করব। ২ কারণ আিম বেলিছ, “িনয়েমর
িবশ্বস্ততা িচরিদেনর জন্য স্থািপত হেয়েছ, তুিম েতামার
িবশ্বস্ততােক স্বেগর্ স্থাপন কেরছ।” ৩ আিম আমার মেনানীতেদর
সেঙ্গ িনয়ম কেরিছ, আিম আমার দাস দায়ূেদর কােছ শপথ
কেরিছ৷ ৪ আিম েতামার বংশধরেদর িচরকােলর জন্য স্থাপন
করব এবং আিম বংশপরম্পরায় েতামার িসংহাসন স্থাপন করব।
৫ েহ সদাপ্রভুু, স্বগর্ েতামার আশ্চযর্্য কােজর প্রশংসা কের,
পিবত্রেদর সমােজ েতামার িবশ্বস্ততা প্রশংসনীয়। ৬ কারণ
আকােশ সদাপ্রভুুর সেঙ্গ কার তুলনা করা েযেত পাের?
েদবতােদর পুত্রেদর মেধ্যই বা েক সদাপ্রভুুর সমান? ৭ িতিনই
েসই ঈশ্বর িযিন পিবত্রেদর সভােত অিত সম্মানীয় এবং তঁার

েবষ্টনকারীেদর েথেক অিত ভয়াবহ। ৮ েহ সদাপ্রভুু, বািহনীগেনর
ঈশ্বর। েহ সদাপ্রভুু, েতামার মত শিক্তশালী আর েক আেছ?
েতামার িবশ্বস্ততা েতামার চািরিদেক অবিস্থত। ৯ তুিম গজর্নকারী
সমুেদ্রর উপের কতৃর্ ত্ব কেরা, যখন তার েঢউ প্রচণ্ড হেয় ওেঠ তুিম
তা শান্ত কের থাক। ১০ তুিমই রাহবেক চূণর্ কের মৃত ব্যিক্তর
সমান কেরছ। তুিম েতামার শিক্তশালী বাহু িদেয় েতামার
শত্রুেদরেক িছন্নিভন্ন কেরছ। ১১ আকাশমণ্ডল েতামার এবং
পৃিথবীও েতামার; তুিম পৃিথবী এবং তার িভতেরর সমস্ত বস্তু সৃিষ্ট
কেরছ। ১২ তুিমই উত্তর এবং দিক্ষেণ িদেকর সৃিষ্ট কেরছ।
তােবার ও হেম্মর্ান েতামার নােম উল্লাস কের। ১৩ েতামার বাহু
শিক্তশালী এবং েতামার হাত শিক্তমান ও েতামার ডান হাত উঁচু।
১৪ ধািমর্কতা ও ন্যায় িবচার েতামার িসংহাসেনর িভিত্তমূল।
িনয়েমর িবশ্বস্ততা ও সত্যতা েতামার সামেন উপিস্থত হয়। ১৫ ধন্য
েসই েলােকরা যারা েতামার আরাধনা কের! েহ সদাপ্রভুু, তারা
েতামার মুেখর দীিপ্তেত যাতায়াত কের। ১৬ তারা সমস্ত িদন ধের
েতামার নােম উল্লাস কের এবং তারা েতামার ধািমর্কতায়
েতামােক মিহমািন্বত কের। ১৭ তুিমই তােদর শিক্তর েশাভা এবং
েতামার অনুগ্রেহ আমরা িবজয়ী হই। ১৮ কারণ আমােদর ঢাল
সদাপ্রভুুরই, আমােদর রাজা, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম। ১৯ অেনক
িদন আেগ তুিম েতামার িবশ্বস্ত জেনর সেঙ্গ দশর্েনর মধ্য িদয়া
কথা বেলিছেল; তুিম বেলিছেল, “আিম বীরেক মুকুট পিরেয়িছ;
আিম প্রজােদর মেধ্য েথেক মেনানীত একজনেক উিঠেয়িছ।”
২০ আিম আমার দাস দায়ূদেক মেনানীত কেরিছ, আমার পিবত্র
েতল িদেয় তােক অিভিষক্ত কেরিছ। ২১ আমার হাত তােক
সাহায্য করেব, আমার বাহু তােক শিক্তশালী করেব। ২২ েকােনা
শত্রুই তার সেঙ্গ প্রতারণা করেব না, দষু্টতার সন্তান তােক কষ্ট
েদেব না। ২৩ আিম তার শত্রুেদর তার সামেন চূণর্ করব; যারা
তােক ঘৃণা করেব আিম তােদর ধ্বংস করব। ২৪ আমার সত্য ও
িনয়েমর িবশ্বস্ততা তার সেঙ্গ থাকেব; আমার নােম েস িবজয়ী
হেব। ২৫ আিম তার হাত সমুেদ্রর উপের স্থাপন করব এবং তার
ডান হাত সমস্ত নদীেদর উপের থাকেব। ২৬ েস আমােক েডেক
বলেব, তুিম আমার িপতা, আমার ঈশ্বর এবং আমার পিরত্রােণর
ৈশল। ২৭ আিমও তােক আমার প্রথম জাত সন্তান করব,
পৃিথবীর সমস্ত রাজােদর েথেক মহান কের িনযুক্ত করব।
২৮ আিম তার প্রিত আমার িনয়েমর িবশ্বস্ততা িচরকােলর জন্য
বৃিদ্ধ করব এবং তার সেঙ্গ আমার িনয়ম দঢ়ৃ করব। ২৯ আিম
তার বংশেক িচরকােলর জন্য স্থায়ী করব এবং তার িসংহাসন
আকােশর আয়ুর মত করব। ৩০ যিদ তার সন্তােনরা আমার
ব্যবস্থা ত্যাগ কের এবং আমার শাসেনর অবাধ্য হয়; ৩১ যিদ
তারা আমার িবিধগুিল লঙ্ঘন কের এবং আমার ন্যায় িবধান
পালন না কের; ৩২ তেব আিম তােদর অবাধ্যতার জন্য লািঠ
িদেয় তােদর শািস্ত েদব এবং তােদর পােপর জন্য আঘাত করব;
৩৩ িকন্তু আিম তার েথেক আমার িনয়েমর িবশ্বস্ততা কখেনা
সিরেয় েনব না, বা আমার প্রিতজ্ঞার প্রিত অিবশ্বস্ত হব না।
৩৪ আিম আমার িনয়ম ভঙ্গ করব না, বা, আমার মুেখর বাক্য
পিরবতর্ ন করব না। ৩৫ আিম আমার পিবত্রতায় একবার শপথ
কেরিছ, দায়ূেদর কােছ কখনও িমথ্যা বলব না। ৩৬ তার বংশ
িচরকাল থাকেব এবং তার িসংহাসন আমার সামেন সূেযর্্যর মত

গীতসংিহতা ৮৮:২ ৪১৬ গীতসংিহতা ৮৯:৩৬



৯০

৯১

৯২

হেব। ৩৭ তা চঁােদর মত িচরকাল িস্থর থাকেব; আকােশর িবশ্বস্ত
সাক্ষী। েসলা৷ ৩৮ িকন্তু তুিমই অস্বীকার ও পিরত্যাগ কেরছ,
তুিমই েতামার অিভিষক্ত রাজার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়ছ। ৩৯ তুিম
েতামার দােসর িনয়ম অস্বীকার কেরছ, তুিম তার মুকুট মািটেত
েফেল অশুিচ কেরছ। ৪০ তুিম তার সমস্ত েদওয়াল েভেঙ্গ
েফেলছ৷ তুিম তার সমস্ত দগূর্গুিল ধ্বংস কেরছ। ৪১ পিথেকরা
সবাই তােক লুট কেরেছ; েস তার প্রিতেবশীেদর িতরস্কােরর পাত্র
হেয়েছ। ৪২ তুিম তার শত্রুেদর ডান হাত তুেলছ, তুিম তার সমস্ত
শত্রুেদরেক আনিন্দত কেরছ। ৪৩ তুিম তার তেরায়ােলর ধার
িফিরেয় িদেয়ছ এবং যুেদ্ধ তােক দঁাড়ােত দাও িন। ৪৪ তুিম তার
প্রতাপ েশষ কেরছ, তার িসংহাসনেক মািটেত িনেক্ষপ কেরছ।
৪৫ তুিম তার েযৗবনকাল সংিক্ষপ্ত কেরছ৷ তুিম তােক লজ্জায়
আচ্ছন্ন কেরছ। ৪৬ েহ সদাপ্রভুু, কতকাল? তুিম িনেজেক
িচরকাল লুিকেয় রাখেব? আর কত িদন েতামার েক্রাধ আগুেনর
মত জ্বলেব? ৪৭ স্মরণ কর, আমার সময় কত অল্প এবং তুিম
মানবসন্তানেদরেক অসারতার জন্য সৃিষ্ট কেরছ। ৪৮ েক জীিবত
থাকেব, মৃতু্য েদখেব না, বা, েক তার িনেজর প্রাণেক পাতােলর
শিক্ত েথেক মুক্ত করেত পাের? ৪৯ েহ প্রভু, েতামার েসই পূেবর্র
িনয়েমর িবশ্বস্ততা যা তুিম েতামার িবশ্বস্ততায় দায়ূেদর কােছ
শপথ কেরিছেল। ৫০ েহ প্রভু, েতামার দােসর প্রিত েয িতরস্কার
করা হেয়েছ তা স্মরণ কেরা এবং জািতেদর কাছ েথেক পাওয়া
অপমান আিম আমার হৃদেয় বহন কির। ৫১ েহ সদাপ্রভুু, েতামার
শত্রুরা িতরস্কার কেরেছ, তারা েতামার অিভিষেক্তর পদ িচহ্নেক
িতরস্কার কেরেছ। ৫২ ধন্য সদাপ্রভুু, িচরকােলর জন্য। আেমন,
আেমন।

ঈশ্বেরর েলাক েমাশীর প্রাথর্না।

েহ প্রভু, তুিমই আমােদর বাসস্থান হেয় এেসছ, পুরুেষ
পুরুেষ হেয় আসছ। ২ পবর্তেদর জন্ম হবার আেগ,

তুিম পৃিথবী ও জগৎ েক জন্ম েদবার আেগ, এমনিক
অনািদকাল েথেক অনন্তকাল তুিমই ঈশ্বর। ৩ তুিম মানুষেক
ধূেলােত িফিরেয় থাক, বেল থাক, মানুেষর সন্তােনরা িফের যাও।
৪ কারণ সহস্র বছর েতামার দিৃষ্টেত েযন গতকাল, তা ত চেল
িগেয়েছ, আর েযন রােতর এক প্রহর মাত্র। ৫ তুিম তােদরেক
েযন বন্যায় ভািসেয় িনেয় যাচ্ছ, তারা স্বেপ্নর মত; েভারেবলায়
তারা ঘােসর মতন, যা েবেড় ওেঠ। ৬ েভারেবলায় ঘােস ফুল
েফােট ও েবেড় ওেঠ, সন্ধ্যােবলা িছঁেড় িগেয় শুকেনা হেয় যায়।
৭ কারণ েতামার েক্রােধ আমরা ক্ষয় পাই, েতামার েকােপ আমরা
িবহ্বল হই। ৮ তুিম েরেখছ আমােদর অপরাধগুেলা েতামার
সামেন, আমােদর গুপ্ত িবষয়গুেলা েতামার মুেখর দীিপ্তেত।
৯ কারণ েতামার েক্রােধ আমােদর সকল িদন বেয় যায়, আমরা
িনেজর িনেজর বছর িনঃশ্বােসর মত েশষ কির। ১০ আমােদর
আয়ুর পিরমাণ সত্তর বছর; বলবান হেল আশী বছর হেত পাের।
তবুও তােদর দপর্ েক্লশ ও দঃুখ মাত্র, কারণ তা দ্রুত পািলেয় যায়
এবং আমরা উেড় যাই। ১১ েতামার েকােপর শিক্ত েক বুেঝ?
েতামার ভয়াবহতার সমতুল্য েক্রাধ েক েবােঝ? ১২ এভােব
আমােদর িদন গণনা করেত িশক্ষা দাও, েযন আমরা প্রজ্ঞার
সেঙ্গ বসবাস কির। ১৩ েহ সদাপ্রভুু, েফর কত িদন? েতামার

দাসেদর প্রিত সদয় হও। ১৪ েভাের আমােদরেক েতামার দয়ােত
তৃপ্ত কর, েযন আমরা সারািজবন আনন্দ ও আহ্লাদ কির।
১৫ যতিদন তুিম আমােদরেক দঃুখ িদেয়ছ, যত বছর আমরা
িবপদ েদেখিছ, েসই অনুযায়ী আমােদরেক আনিন্দত কর।
১৬ েতামার দাসেদর কােছ েতামার কম্মর্, তােদর সন্তানেদর
উপের েতামার প্রতাপ েদখেত পাওয়া যাক। ১৭ আর আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুুর প্রসন্নভাব আমােদর উপের পড়ুক; আর তুিম
আমােদর হােতর কাজ স্থায়ী কর, আমােদর হােতর কাজ তুিম
স্থায়ী কর।

েয মহান ঈশ্বেরর অন্তরােল থােক, েস সবর্শিক্তমােনর
ছায়ােত বসিত কের। ২ আিম সদাপ্রভুুর িবষেয় বলব,

'িতিন আমার আশ্রয় এবং আমার দগূর্, আমার ঈশ্বর, আিম
তােত িনভর্ র করব'। ৩ হঁ্যা, িতিন েতামােক িশকারীর ফঁাদ েথেক
ও সবর্নাশক েরাগ েথেক রক্ষা করেবন। ৪ িতিন তঁার ডানায়
েতামােক েঢেক রাখেবন, তার ডানার নীেচ তুিম আশ্রয় পােব;
তঁার িবশ্বস্ততা একিট ঢাল এবং সুরক্ষা। ৫ তুিম ভয় পােব না
রােতর আতেঙ্কর েথেক অথবা িদেনরেবলায় উেড় আসা তীেরর
েথেক, ৬ সংক্রামক মহামারীর েথেক যা অন্ধকােরর মেধ্য ঘুের
েবড়ায় অথবা েরােগর েথেক যা দপুুরেবলায় আেস। ৭ েতামার
পােশ পড়েব হাজার জন এবং েতামার ডান হােত দশ হাজার
জন পড়েব, িকন্তু ওটা েতামার কােছ আসেব না। ৮ তুিম শুধু
পযর্েবক্ষণ করেব এবং দষু্টেদর শািস্ত েদখেব। ৯ 'কারণ সদাপ্রভুু
আমার আশ্রয়! তুিম মহান ঈশ্বরেক েতামার আশ্রয়স্থল কেরছ;
১০ েকােনা খারাপ েতামােক অিতক্রম করেত পােরনা, েকােনা
দঃুখ েতামার ঘেরর কােছ আসেব না। ১১ কারণ িতিন েতামার
সমস্ত পেথ েতামােক রক্ষা করার জন্য, েতামােক সুরিক্ষত করার
জন্য তার স্বগর্দতূেদর িনেদর্শ েদেবন। ১২ তারা েতামােক হােত
কের তুেল েনেবন, েযন তুিম সের না যাও এবং পাথেরর ওপের
না পড়। ১৩ তুিম সাপ ও িসংহেক ওপের পা েদেব, তুিম যুবিসংহ
ও নাগেক মাড়ােব। ১৪ 'েস আমার প্রিত অনুরাগী, তার জন্য
আিম তােক উদ্ধার করব; আিম তােক রক্ষা করব, কারণ েস
আমার প্রিত অনুগত। ১৫ েস আমােক ডাকেব, আিম তােক উত্তর
েদব; আিম িবপেদ তার সেঙ্গ থাকব; আিম তােক িবজয় েদব ও
সম্মািনত করব। ১৬ আিম দীঘর্ আয়ু িদেয় তােক তৃপ্ত করব,
আমার পিরত্রাণ তােক েদখাব।

গান। িবশ্রামবােরর জন্য গান।

সদাপ্রভুুর ধন্যবাদ করা; েহ পরাত্পর, েতামার নােমর
উেদ্দেশ্য গান করা ভােলা িবষয়; ২ েভােররেবলা

েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা েঘাষণা করা ও প্রিত রােত েতামার
িবশস্ততা প্রচার করা উত্তম, ৩ দশ তার িবিশষ্ট বীণা বািজেয়,
গম্ভীর বীণার ধ্বিনর সেঙ্গ। ৪ কারণ েহ সদাপ্রভুু, তুিম আমার
কােজর মাধ্যেম আমােক আনিন্দত কেরছ; আিম েতামার হােত
করা সমস্ত কােজর জয়ধ্বিন করব। ৫ সদাপ্রভুু, েতামার সমস্ত
কাজ কত মহৎ। েতামার সঙ্কল্প সমস্ত অিত গভীর। ৬ নরপশু
জােননা, িনেবর্াধ তা েবােঝনা। ৭ দষু্টরা যখন ঘােসর মতন
অঙু্কিরত হয়, অধমর্চারী সবাই যখন আনিন্দত হয়, তখন তােদর
িচর িবনােশর জন্য এই রকম হয়। ৮ িকন্তু সদাপ্রভুু, তুিম
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অনন্তকাল রাজত্বকারী। ৯ কারণ েদখ, েতামার শত্রুরা, েহ
সদাপ্রভুু, েদখ, েতামার শত্রুরা িবনষ্ট হেব; অধমর্চারীরা সকেল
িছন্ন িভন্ন হেব। ১০ িকন্তু আমার িশং, বুেনা ষঁােড়র িশং-এর মত
উঁচু কেরছ; আিম নতুন েতেল অিভিষক্ত হেয়িছ। ১১ আর আমার
েচাখ আমার শত্রুেদর দশা েদেখেছ; আমার কান আমার
িবেরাধী দরূাচারেদর দশা শুনেত েপেয়েছ। ১২ ধািমর্ক েলাক
তালতরুর মত উৎফুল্ল হেব। েস িলবােনােনর এরস গােছর মত
বাড়েব। ১৩ যারা সদাপ্রভুুর বাগােন েরািপত, তারা আমােদর
ঈশ্বেরর প্রাঙ্গেণ বৃিদ্ধ পােব। ১৪ তারা বৃদ্ধ বয়েসও ফল উৎপন্ন
করেব, তারা সরস ও েতজস্বী হেব; ১৫ তার মাধ্যেম প্রচািরত হেব
েয, সদাপ্রভুু সরল; িতিন আমার ৈশল এবং তােত অন্যায় নাই।

সদাপ্রভুু রাজত্ব কেরন; িতিন মিহমােত সিজ্জত;
সদাপ্রভুু সিজ্জত, িতিন পরাক্রেম বদ্ধকিট; আর

জগৎও অটল, তা িবচিলত হইেব না। ২ েতামার িসংহাসন প্রাচীন
সময় েথেক স্থািপত; অনািদকাল েথেক তুিম িবদ্যমান। ৩ েহ
সদাপ্রভুু, মহাসাগরগুিল উেঠেছ, তারা তােদর ধ্বিন উিঠেয়েছ,
মহাসাগরগুিলর তরঙ্গ সশেব্দ েভেঙ্গ পড়েছ এবং গজর্ন করেছ।
৪ জলসমূেহর কেল্লাল ধ্বিনর েথেক, সমুেদ্রর প্রবল তরঙ্গমালার
েথেক, উধর্স্থ সদাপ্রভুু বলবান। ৫ েতামার সাক্ষ্য সকল অিত
িবশ্বসনীয় পিবত্রতা েতামার গৃেহর েশাভা, েহ সদাপ্রভুু, িচরিদেনর
জন্য।

েহ প্রিতফল দানকারী ঈশ্বর সদাপ্রভুু, েহ প্রিতফল
দানকারী ঈশ্বর দীিপ্তমান হও। ২ ওঠ, েহ পৃিথবীর

িবচারকতর্ া, অহঙ্কারীেদরেক অপকােরর প্রিতফল দাও। ৩ দষু্টরা
কত কাল, েহ সদাপ্রভূু, দষু্টরা কত কাল উল্লাস করেব? ৪ তারা
বকবক করেছ, সগেবর্ কথা বলেছ, অধমর্চারী সবাই অহঙ্কার
করেছ। ৫ েহ সদাপ্রভুু, েতামার প্রজােদরেকই তারা চূণর্ করেছ,
েতামার অিধকারেক দঃুখ িদেচ্ছ। ৬ তারা িবধবা ও প্রবাসীেক বধ
করেছ; িপতৃহীনেদরেক েমের েফলেছ। ৭ তারা বলেছ সদাপ্রভুু
েদখেবন না, যােকােবর ঈশ্বর িবেবচনা করেবন না। ৮ েহ
েলাকেদর মধ্যবত্তর্ী নরপশুরা, িবেবচনা কর; েহ িনেবর্ােধরা, কেব
েতামােদর সুবুিদ্ধ হেব? ৯ িযিন কান সৃিষ্ট কেরেছন, িতিন িক
শুনেবন না? িযিন েচাখ গঠন কেরেছন, িতিন িক েদখেবন না?
১০ িযিন জািতেদর িশক্ষাদাতা, িতিন িক ভত্র্ সনা করেবন না?
িতিনই েতা মানুষেক জ্ঞান িশক্ষা েদন। ১১ সদাপ্রভুু, মানুেষর
কল্পনাগুিল জােনন, েসগুেলা সবই ভ্রষ্ট। ১২ ধন্য েসই ব্যিক্ত যােক
তুিম শাসন কর, েহ সদাপ্রভুু যােক তুিম আপন ব্যবস্থা েথেক
িশক্ষা দাও, ১৩ েযন তুিম তােক িবপেদর সমেয়র েথেক িবশ্রাম
দাও, দেুষ্টর জন্য যতক্ষণ পযর্ন্ত কুেয়া েখঁাড়া না হয়। ১৪ কারণ
সদাপ্রভুু িনেজর প্রজােদরেক দরূ করেবন না, িনেজর অিধকার
ছাড়েবন না। ১৫ রাজ শাসন আবার ধািমর্কতার কােছ আসেব;
সরলমনা সকেলই তার অনুগামী হেব। ১৬ েক আমার পক্ষ হেয়
দরূাচারেদর িবরুেদ্ধ উঠেব? েক আমার পেক্ষ দষু্টেদর িবরুেদ্ধ
দাড়ােব? ১৭ সদাপ্রভুু যিদ আমায় সাহায্য না করেতন, আমার
প্রাণ তাড়াতািড় িনঃশব্দ জায়গায় বসবাস করত। ১৮ যখন আিম
বলতাম, আমার পা িবচিলত হল, তখন, েহ সদাপ্রভুু, েতামার
দয়া আমােক সুিস্থর রাখত। ১৯ আমার মেনর িচন্তা বাড়ার
সমেয়, েতামার েদওয়া সান্ত্বনা আমার প্রাণেক আহ্লািদত কের

২০ দষু্টতার িসংহাসন িক েতামার সখা হেত পাের? যারা
সংিবধােনর মাধ্যেম অন্যায় ৈতরী কের? ২১ তারা ধািমর্েকর
প্রােণর িবরুেদ্ধ দলবদ্ধ হয়, িনেদর্ ােষর রক্তেক েদাষী কের।
২২ িকন্তু সদাপ্রভুু আমার উচ্চ দগূর্ হেয়েছন, আমার ঈশ্বর আমার
আশ্রয়-ৈশল হেয়েছন। ২৩ িতিন তােদর অধমর্ তােদরই উপের
িদেয়েছন, তােদর দষু্টতায় তােদর উিচ্ছন্ন করেবন; সদাপ্রভুু
আমােদর ঈশ্বর, তােদরেকই উিচ্ছন্ন করেবন।

এস, আমরা সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য আনন্দ গান কির,
আমােদর পিরত্রােণর ৈশলর জন্য জয়ধ্বিন কির।

২ আমরা ধন্যবাদ িদেত িদেত তার উপিস্থিতেত প্রেবশ কির, গান
েগেয় তার উেদ্দেশ্য জয়ধ্বিন কির। ৩ কারণ সদাপ্রভুু, মহান
ঈশ্বর, িতিন সমস্ত েদবতােদর উপের মহান রাজা, ৪ পৃিথবীর
গভীরতম স্থানগুেলা তার হােতর মেধ্য, পবর্েতর চূড়াগুেলা তারই।
৫ সমুদ্র তার, িতিনই তা িনমর্াণ কেরেছন, তার হাত শুকেনা জিম
গঠন কেরেছ। ৬ এস, আমরা আরাধনা কির ও নত হই,
আমােদর সৃিষ্টকতর্ া সদাপ্রভুুর সামেন হঁাটু পািত। ৭ কারণ িতিনই
আমােদর ঈশ্বর, আমরা তার চরািনর প্রজা ও তার িনেজর েমষ।
আহা আজই, েতামরা তার স্বর শুনেব। ৮ েতামরা িনেজেদর
হৃদয়েক কিঠন করনা, েযমন মরীরায়, েযমন মরুভূিমর মেধ্য
মঃসার সমেয়, কেরিছেল। ৯ তখন েতামােদর িপতৃপুরুেষরা
আমার পরীক্ষা করল, আমার িবচার করল, আমার কাজও
েদখল। ১০ চিল্লশ বছর পযর্ন্ত আিম েসই জািতর প্রিত অসন্তুষ্ট
িছলাম, আিম বেলিছলাম এেদর মন উদ্ভ্রান্ত; এরা আমার পথ
জানল না। ১১ তাই আিম েরেগ শপথ করলাম, এরা আমার
িবশ্রােমর জায়গায় কখেনা ঢুকেব না।

েতামরা সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য এক নতুন গান গাও;
সমস্ত পৃিথবী, সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য গান গাও।

২ সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য গান গাও। তার নােমর ধন্যবাদ কর, িদেনর
পর িদন তার পিরত্রাণ েঘাষণা কর। ৩ প্রচার কর জািতেদর মেধ্য
তার েগৗরব, সমস্ত েলাক-সমােজ তার আশ্চযর্্য কাজ সকল।
৪ কারণ সদাপ্রভুু মহান ও অিত কীত্তর্নীয়, িতিন সমস্ত েদবতা
অেপক্ষা ভয়াহর্ । ৫ কারণ জািতেদর সমস্ত েদবতা অবস্তুমাত্র,
িকন্তু সদাপ্রভুু আকাশমণ্ডেলর িনমর্াতা; ৬ প্রভা ও প্রতাপ তার
অগ্রবত্তর্ী; শিক্ত ও েশাভা তার ধমর্ধােম িবরাজমান। ৭ েহ
জািতেদর েগাষ্ঠী সকল, সদাপ্রভুুর কীত্তর্ন কর, সদাপ্রভুুর েগৗরব
ও শিক্ত কীত্তর্ন কর। ৮ সদাপ্রভুুর নােমর েগৗরব কীত্তর্ন কর,
ৈনেবদ্য সেঙ্গ িনেয় তার প্রাঙ্গেণ এস। ৯ পিবত্র সভায় সদাপ্রভুুেক
প্রিণপাত কর; সমস্ত পৃিথবী। তার সামেন কম্পমান হও।
১০ জািতেদর মেধ্য বেলা "সদাপ্রভুু রাজত্ব কেরন;" জগৎপৃিথবী
ও প্রিতিষ্ঠত; এেক কঁাপােনা যােব না; িতিন ন্যােয় জািতেদর
িবচার করেবন। ১১ আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃিথবী
উল্লািসত েহাক; সমুদ্র ও তার মেধ্যর সকলই গজর্ন করুক;
১২ ভূিম ও েসখানকার সকলই উল্লািসত েহাক; তখন বেনর
সমস্ত গাছপালা আনেন্দ গান করেব; ১৩ সদাপ্রভুুর সামেনই
করেব, কারণ িতিন আসেছন, িতিন পৃিথবীর িবচার করেত
আসেছন, িতিন ধমর্শীলতায় জগেতর িবচার করেবন, িনেজর
িবশ্বস্ততায় জািতেদর িবচার করেবন
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সদাপ্রভুু রাজত্ব কেরন; পৃিথবী উল্লািসত েহাক,
দ্বীপগুিল আনিন্দত েহাক; ২ েমঘ ও অন্ধকার তার

চািরিদেক, ধািমর্কতা ও ন্যায়িবচার তার িসংহাসেনর িভিত্তমূল।
৩ আগুন তার আেগ যায় এবং চািরিদেক তার িবপক্ষেদরেক
গ্রাস কের। ৪ তার িবদ্ুযৎ পৃিথবীেক আেলািকত করল; পৃিথবী তা
েদখল ও েকঁেপ েগল। ৫ পবর্তগুিল েমােমর মত সদাপ্রভুুর সামেন
গেল েগল, সমস্ত পৃিথবীর প্রভুর সামেন। ৬ স্বগর্ তার ন্যায়িবচার
েঘাষণা কের এবং সমস্ত জািত তার মিহমা েদেখেছ। ৭ েসইসব
েলােকরা লিজ্জত েহাক, যারা েখাদাই করা প্রিতমার আরাধনা
কের, যারা অেযাগ্য মূিতর্ েত অহঙ্কার কের; সব েদবতারা! সবাই
তােক আরাধনা কর। ৮ িসেয়ান শুনল ও আনিন্দত হল এবং
িযহূদার েমেয়রা উল্লািসত হল, েহ সদাপ্রভুু, েতামার িবচােরর
জন্য। ৯ কারণ েহ সদাপ্রভুু, তুিমই সমস্ত পৃিথবীর ওপের মহান
ঈশ্বর, তুিম সমস্ত েদবতা েথেক অেনক উন্নত। ১০ েতামরা যারা
সদাপ্রভুুেক ভালবাস, মন্দেক ঘৃণা কর! িতিন িনেজর সাধুেদর
জীবন রক্ষা কেরন এবং দষু্টেদর হাত েথেক তােদরেক উদ্ধার
কেরন। ১১ আেলা েবানা িগেয়েছ ধািমর্েকর জন্য এবং আনন্দ
তােদর জন্য যারা হৃদেয় সৎ। ১২ েহ ধািমর্করা, সদাপ্রভুুেত
আনিন্দত হও এবং তার পিবত্র নােমর ধন্যবাদ কর।

একিট গীত।

ওহ, সদাপ্রভুুর জেন্য একিট নতুন গান গাও, কারণ
িতিন অদু্ভত কাজ কেরেছন; তার ডান হাত ও তার

পিবত্র বাহু, আমােদরেক িবজয় িদেয়েছন। ২ সদাপ্রভুু তঁার
পিরত্রাণ জািনেয়েছন, িতিন েখালাখুিলভােব সমস্ত জািতর কােছ
তঁার ন্যায়িবচার েদিখেয়েছন। ৩ িতিন ইস্রােয়ল-কুেলর জেন্য
তঁার চুিক্তর আনুগত্য ও িবশ্বস্ততা মেন কিরেয়েছন; পৃিথবীর
সমস্ত প্রান্ত আমােদর ঈশ্বেরর িবজয় েদখেব। ৪ সমস্ত পৃিথবী;
সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য আনেন্দর জন্য িচত্কার কর। জয়গান কর,
আনন্দগান কর। প্রশংসা গাও। ৫ বীণার সেঙ্গ সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য
প্রশংসা গান কর, বীণা ও সুমধুর গােনর সেঙ্গ। ৬ তূরী ও িশঙার
আওয়ােজর সেঙ্গ রাজা সদাপ্রভুুর সামেন আনন্দময় শব্দ কর।
৭ সমুদ্র ও তার মেধ্যকার সবই গজর্ন করুক, পৃিথবী ও যারা তার
মেধ্য বাস কের তারাও করুক; ৮ নদীরা তােদর হােত হাততািল
িদক এবং পবর্তরা আনেন্দর জন্য িচত্কার করুক; ৯ সদাপ্রভুু
পৃিথবীর িবচার করেত আসেছন; িতিন ধািমর্কতায় পৃিথবীেক ও
জািতেদর সুিবচাের িবচার করেবন।

সদাপ্রভুু রাজত্ব কেরন, জািতরা কঁাপেছ; িতিন
করূবেদর ওপের িসংহাসেন বেস আেছন, পৃিথবী

টলেছ। ২ সদাপ্রভুু িসেয়ােন মহান, িতিন সমস্ত জািতর উপের
উন্নত। ৩ তারা েতামার মহান ও ভয়াবহ নােমর প্রশংসা করুক;
িতিন পিবত্র। ৪ রাজা হয় শিক্তশালী ও িতিন িবচার ভালবােসন;
তুিম সুিবচার প্রিতষ্ঠা কেরছ, তুিম যােকােবর মেধ্য ন্যায় ও
ধািমর্কতা ৈতরী কেরছ। ৫ েতামরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুুর
প্রশংসা কর ও তার পাদপীেঠর সামেন আরাধনা কর; িতিন
পিবত্র। ৬ তার যাজকেদর মেধ্য েমািশ ও হােরাণ এবং যারা তার
নােম ডােকন, তােদর মেধ্য শমূেয়ল; তারা সদাপ্রভুুেক ডাকেতন
এবং িতিন উত্তর িদেতন। ৭ িতিন েমেঘর থােমর েথেক তােদর

কােছ কথা বলেতন; তারা তার গুরুত্বপূণর্ আেদশ ও িনয়মগুিল
পালন করেতন যা িতিন তােদর িদেয়িছেলন। ৮ েহ সদাপ্রভুু,
আমােদর ঈশ্বর তুিমই তােদরেক উত্তর িদেয়িছেল, তুিম েসই
ঈশ্বর িযিন তােদর ক্ষমা কেরিছেল, যিদও তুিম তােদর
পাপজনক কােজর শািস্ত িদেয়িছেল। ৯ আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর এবং তার পিবত্র পবর্েতর সামেন
আরাধনা কর; কারণ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুু পিবত্র।

স্তবাথর্ক সঙ্গীত।

আনেন্দ িচত্কার কর সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য, সারা
পৃিথবী। ২ আনন্দ সহকাের সদাপ্রভুুর েসবা কর;

আনন্দগােনর সােথ তার সামেন এস। ৩ জােনা েয সদাপ্রভুুই
ঈশ্বর; িতিন আমােদরেক সৃিষ্ট কেরেছন এবং আমরা তার েলাক
এবং তার চারণভূিমর েমষ। ৪ ধন্যবাদ সহকাের তঁার দরজায়
েঢােকা এবং প্রশংসা সহকাের তার উঠােন েঢােকা। তােক
ধন্যবাদ দাও এবং তার নাম মিহমািন্বত কর। ৫ কারণ সদাপ্রভুু
মঙ্গলময়; তার িবশ্বস্ততার িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী এবং তার
িবশ্বস্ততা বংশপরম্পরা স্থায়ী।

দায়ূেদর একিট গীত।

আিম িবশ্বস্ততার িনয়েমর এবং িবচােরর গান গাব;
েতামার প্রিত, সদাপ্রভুু, আিম প্রশংসা গান গাব।

২ আিম সততা পেথ চলেবা। তুিম কখন আমার কােছ আসেব?
আমার ঘেরর মেধ্য আিম সততায় চলব। ৩ আিম েকান অন্যায়
কাজ আমার েচােখর সামেন রাখব না; আিম অপদাথর্ মন্দেক
ঘৃণা করব, তা আমার সেঙ্গ আটেক থাকেবনা। ৪ িবপথগামী
েলাক আমােক েছেড় যােব; আিম মন্দেত িবশ্বস্ত নই। ৫ আিম
ধ্বংস করেবা েয েগাপেন তার প্রিতেবশীর িনন্দা কের। আিম সহ্য
করেবা না কাউেক যার হাবভাব গেবর্র এবং অহংকারী
মেনাভাব। ৬ আিম েদখেবা েদেশর িবশ্বস্ত েলােকেদর তারা
আমার পােশ বসেব। েয সততায় চলেব,েস আমার েসবা করেব।
৭ প্রতারণাকারী েলাক আমার ঘের বাস করেব না; িমথ্যাবাদীেক
আমার েচােখর সামেন স্বাগত জানাব না। ৮ প্রেত্যক সকােল
আিম েদেশর সব দষু্টেলাকেক ধ্বংস করব; আিম সব
অন্যায়কারীেদর সদাপ্রভুুর শহর েথেক দরূ কের েদেবা।

একজন দঃুখীর প্রাথর্না যখন েস অনুভুিত হয় এবং সদাপ্রভুুর
সামেন তার েবদনার কথা েঢেল েদয়।

আমার প্রাথর্না েশান,সদাপ্রভুু; েশান আমার কান্না।
২ সঙ্কেটর িদেন আমার েথেক েতামার মুখ লুিকও

না আমার কেষ্টর িদেন। আমার কথা েশান। যখন আিম েতামায়
ডাকেবা আমােক তাড়াতািড় উত্তর িদও। ৩ কারণ আমার িদন
েধঁায়ার মেতা উেড় েগেছ এবং আমার হাড় আগুেনর মেতা পুেড়
েগেছ। ৪ আমার হৃদয় েভেঙ েগেছ এবং আিম ঘােসর মেতা
শুিকেয় েগিছ; আিম েখেত পািরনা। ৫ আমার ক্রমাগত কান্নােত,
আিম েরাগা হেয় েগিছ। ৬ আিম প্রান্তেরর জলচর পািখর মেতা
ধ্বংেসর মেধ্য আিম েপঁচার মেতা হেয়িছ। ৭ আিম শুেয় েজেগ
থািক একাকী পািখর মেতা, বাড়ীর ছােদর উপের একা আিছ।
৮ আমার শত্রুরা আমােক সারা িদন উপহাস কের, তারা আমােক
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পিরহাস কের আমার নাম িনেয় শাপ েদয়। ৯ আিম ছাই খাই
রুিটর মেতা এবং আমার পানীয়েত েচােখর জল িমিশেয় পান
কির। ১০ কারণ েতামার রাগ গজর্ন কের, তুিম আমােক তুেল
আছাড় েমেরছ। ১১ আমার িদন েহেল পড়া ছায়ার মেতা এবং
আিম ঘােসর মেতা শুকেনা হেয়িছ। ১২ িকন্তু তুিম, সদাপ্রভুু,
অনন্তকাল জীিবত এবং েতামার খ্যািত বংশপরম্পরা। ১৩ তুিম
উঠেব এবং িসেয়ােনর ওপর ক্ষমা করেব।এখন তার ওপর ক্ষমা
করার সময়; িনরূিপত সময় এেসেছ। ১৪ কারণ েতামার দােসরা
তঁার পাথের িপ্রয় এবং তঁার ধ্বংেসর ধূেলার জন্য সমেবদনা
অনুভব কের। ১৫ জািতরা েতামার নাম শ্রদ্ধা করেব, সদাপ্রভুু,
পৃিথবীর সব রাজা েতামার েগৗরেবর সম্মান করেব। ১৬ সদাপ্রভুু
িসেয়ানেক পুনরায় িনমর্াণ করেবন এবং তঁার মিহমা প্রকাশ
করেবন। ১৭ ঐ সময় িতিন দীনহীনেদর প্রাথর্নার উত্তর েদেবন;
িতিন তােদর প্রাথর্না বািতল করেবন না। ১৮ এিট ভিবষ্যৎ
প্রজেন্মর জন্য েলখা থাকেব এবং েয মানুষ এখনও জন্মায়িন
েসও সদাপ্রভুুর প্রশংসা করেব। ১৯ কারণ িতিন পিবত্র উচ্চ েথেক
িনেচ েদেখেছন সদাপ্রভুু স্বগর্ েথেক পৃিথবীেত লক্ষ্য কেরেছন;
২০ বিন্দেদর কান্না শুনেত, িনিন্দতেদর মৃতু্য েথেক মুক্ত করেত।
২১ তারপর েলােকরা িসেয়ােন সদাপ্রভুুর নাম প্রচার করব এবং
িযরুশােলেম তঁার প্রশংসা হেব। ২২ তখন েলােকরা এবং
রাজ্যগুেলা একসেঙ্গ জড় হেব সদাপ্রভুুর েসবা করেত। ২৩ িতিন
আমার শিক্ত িনেয় িনেয়েছন জীবেনর মাঝপেথ। িতিন আমার
আয়ু কিমেয় িদেয়েছন। ২৪ আিম বললাম, “আমার ঈশ্বর,
জীবেনর মাঝ পেথ আমােক তুেল িনও না; তুিম আেছা সব
পুরুেষ পুরুেষ স্থায়ী। ২৫ অতীেত তুিম পৃিথবীর মূল স্থাপন
কেরছ, আকাশমণ্ডলও েতামার হােতর কাজ। ২৬ েস সব ধ্বংস
হেব, িকন্তু তুিম থাকেব; তারা কাপেড়র মেতা পুেরােনা হেয় যােব,
েযমন কাপড় েপাশােকর মেতা েসগুেলা খুেল েফলেব এবং তারা
অদশৃ্য হেব। ২৭ িকন্তু তুিম একই আছ এবং েতামার বছর
কখনও েশষ হেব না। ২৮ েতামার দাসেদর সন্তানরা েবঁেচ থাকেব
এবং তােদর বংশধেররা েতামার সামেন েবঁেচ থাকেব।”

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুুেক মিহমািন্বত কর, আমার আত্মা এবং
আমার েভতের যা আেছ সবিকছু, মিহমািন্বত কর

তঁার পিবত্র নাম। ২ মিহমািন্বত কর সদাপ্রভুুেক এবং আমার প্রাণ
ভুেল েযওনা তঁার সব উপকার। ৩ িতিন েতামার সব পাপ ক্ষমা
কেরন, েতামার সব েরাগ ভােলা কেরন। ৪ িতিন ধ্বংস েথেক
েতামার জীবন মুক্ত কেরন,িতিন েতামােক মুকুট পরান িবশ্বস্ততার
িনয়েম এবং েকামল ক্ষমার কােজর দ্বারা। ৫ িতিন েতামার জীবন
সন্তুষ্ট কেরন ভােলা িজিনস িদেয় যােত েতামার নতুন েযৗবন হয়
ঈগল পািখর মেতা। ৬ সদাপ্রভুু তাই কেরন যা িনরেপক্ষ এবং
িবচােরর কাজ কেরন যারা িনপীিড়ত সবার জন্য। ৭ িতিন
েমািশেক িনেজর পথ জানােলন,তার কাজ ইস্রােয়েলর উত্তর
পুরুষেদর জন্য। ৮ সদাপ্রভুু ক্ষমাশীল ও করুণাময়, িতিন
ৈধযর্শীল; তার আেছ মহান িবশ্বস্ত িনয়ম পত্র। ৯ িতিন সব সময়
িবনিত করেবন না, িতিন সব সময় রাগ করেবন না। ১০ িতিন
আমােদর সেঙ্গ আমােদর পাপ অনুযায়ী ব্যবহার কেরন না

অথবা আমােদর পাপ অনুযায়ী আমােদর প্রিতফল েদন না।
১১ কারণ পৃিথবীর উপের আকাশমণ্ডল যত উঁচু, েসরকম তঁার
িবশ্বস্ততার িনয়ম তােদর প্রিত যারা তঁােক সম্মান কের।
১২ পিশ্চম িদক েথেক পূবর্ িদক েযমন দরূ, েতমিন িতিন
আমােদর পােপর অপরাধ েথেক আমােদর দেূর েরেখেছন।
১৩ একজন বাবা েযমন সন্তানেদর করুণা কেরন, েতমন
সদাপ্রভুুও করুণা কেরন তােদর যারা তঁােক সম্মান কের।
১৪ কারণ িতিন আমােদর গঠন জােনন; িতিন জােনন েয আমরা
ধূেলা মাত্র। ১৫ েযমন মানুষ, তার আয়ু ঘােসর মেতা; েস উন্নিত
লাভ কের মােঠ ফুেলর মেতা। ১৬ বাতাস তার ওপর িদেয় বেয়
যায় এবং েস উধাও হেয় যায় এবং েকউ এমনিক বলেত পাের না
েকাথায় েস আবার জেন্মেছ। ১৭ িকন্তু সদাপ্রভুুর িবশ্বস্ততার
িনয়ম িচরস্হায়ী েথেক অনন্তকাল পযর্ন্ত থােক তােদর ওপর
যারা তঁােক সম্মান কের। তঁার ধািমর্কতা দীঘর্স্থায়ী তােদর
বংশধরেদর ওপর। ১৮ তারা তঁার িনয়ম রক্ষা করেতা এবং মেন
কের সবাই তঁার িনেদর্শ পালন করেতা। ১৯ সদাপ্রভুু স্বেগর্ তঁার
িসংহাসন স্থাপন কেরেছন, তঁার রাজ্য সবার ওপর প্রিতিষ্ঠত।
২০ আশীবর্াদ কর সদাপ্রভুু, েতামরা তঁার দেূতরা, েতামােদর আেছ
শিক্ত তঁার বাক্য েমেন চেলা এবং তঁার আেদশ পালন কর।
২১ আশীবর্াদ কর সদাপ্রভুু, েতামরা সব তঁার বািহনী, েতামরা তঁার
দােসরা তঁার ইচ্ছা পালন কর। ২২ আশীবর্াদ কর তঁার সব সৃিষ্টর
ওপর তঁার রােজ্যর সব জায়গায়; আমার প্রাণেক আশীবর্াদ কর
সদাপ্রভুু।

মিহমািন্বত কর সদাপ্রভুুর, আমার আত্মা। সদাপ্রভুু
আমার ঈশ্বর, তুিম খুব মহৎ; তুিম জঁাকজমক এবং

মহেত্বর েপাশাক পেড়। ২ তুিম েতামােক আেলায় েঢেক েরেখেছা
েযন একটা েপাশাক পের আেছা; তুিম আকাশমণ্ডলেক আেলা
িদেয় িবস্তার কেরেছা একটা তঁাবুর পদর্ ার মেতা কের। ৩ তুিম
েতামার িবচারালেয়র কিড়কাঠ েরেখেছা েমেঘর ওপের; তুিম
েমঘেক েতামার রথ কেরেছা; তুিম বাতােসর ডানায় চলােফরা
কর। ৪ িতিন বাতাসেক তঁার দতূ কেরেছন, আগুেনর িশখােক
তঁার দাস কেরন। ৫ িতিন পৃিথবীেক তঁার িভিত্তমূেলর ওপের
স্থাপন কেরেছন; এটা কখেনা নড়ােনা যােব না। ৬ তুিম পৃিথবীেক
জল িদেয় েঢেক িদেয়িছেল েপাশােকর মেতা কের, জল িদেয়
পবর্তেদর েঢেক িদেয়িছল। ৭ েতামার ধমেক জল েনেম েগল,
েতামার বজ্রধ্বিনপূণর্ শেব্দ তারা পািলেয় েগল। ৮ পবর্েতরা উঁচু
হল, সমতল িনচু হল এবং উপত্যকা ছিড়েয় পড়ল েসই জায়গায়
েযখােন তুিম জেলর জন্য িনযুক্ত কেরিছেল। ৯ তুিম তােদর জন্য
সীমানা িঠক কেরছ, েযন জল তা ছািড়েয় না যায়; তারা েযন
পৃিথবীেক আবার েঢেক না েদয়। ১০ িতিন উপত্যকায় ঝরনা
ৈতরী কেরিছেলন; েযন েসই জলপ্রবাহ পবর্তেদর মেধ্য প্রবািহত
হয়। ১১ তারা মােঠর সব পশুেদর জল েদয়; বেনর গাধারা তৃষ্ণা
েমটায়। ১২ নদীর তীের পািখরা বাসা বঁােধ; তারা ডােল গান গায়।
১৩ িতিন তঁার আকােশর জলাধার েথেক পবর্েত জল েদন; তঁার
কােজর জন্য পৃিথবী ফেল পূণর্ হয়। ১৪ িতিন পশুেদর জন্য
ঘােসর জন্ম েদন এবং মানুেষর জন্য গাছপালা চাষ কেরন যােত
মানুষ এই পৃিথবী েথেক খাদ্য ৈতরী করেত পাের। ১৫ িতিন
মানুষেক খুিশ করার জন্য দ্রাক্ষারস ৈতরী কেরন, েতল ৈতরী
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কেরন মুখ চকমক করার জন্য এবং খাদ্য তার জীবন বজায়
রাখার জন্য। ১৬ সদাপ্রভুুর গােছেদর ভােলাভােব জল েদওয়া
হেয়েছ; িতিন িলবােনােন এরস গাছ ৈতরী কেরেছন। ১৭ পািখরা
েসখােন বাসা বঁােধ। সারস েদবদারু গােছ তার ঘর ৈতরী কের।
১৮ বন্য ছাগেলরা উঁচু পবর্েত বাস কের; উঁচু পবর্ত শাফন পশুর
আশ্রয়। ১৯ িতিন চঁাদেক িনযুক্ত কেরেছন ঋতু েচনার জন্য; সূযর্্য
জােন অস্ত তার যাবার সময়। ২০ তুিম অন্ধকার কর রািত্র জন্য,
তখন বেনর সবপশুরা েবিরেয় আেস। ২১ যুবিসংহরা তােদর
িশকােরর জন্য গজর্ন কের এবং ঈশ্বেরর কােছ তােদর খাদ্য
েখঁাজ কের। ২২ যখন সূযর্্য ওেঠ, তারা চেল যায় এবং তােদর
গুহায় ঘুমায়। ২৩ ইিতমেধ্য, মানুষ তােদর কােজ েবর হয় এবং
সেন্ধ্য পযর্ন্ত শ্রম কের। ২৪ সদাপ্রভুু, কত এবং িবিভন্ন ধরেনর
কাজ তুিম প্রজ্ঞাদ্বারা েস সব ৈতরী কেরছ; পৃিথবী েতামার কােজ
পূণর্। ২৫ ওপাের সমুদ্র, গভীর ও িবসৃ্তত, অসংখ্য জীবজন্তুেত
পূণর্। ২৬ েসখােন জাহােজরা চলাচল কের এবং েসখােন
িলিবয়াথন থােক, যা তুিম সমুেদ্র েখলা করবার জন্য ৈতরী
কেরেছা। ২৭ এরা সব েতামার অেপক্ষায় থােক, েযন তুিম িঠক
সমেয় তােদর খাবার দাও। ২৮ যখন তুিম তােদরেক দাও তারা
জেড়া হয়; যখন তুিম হাত মুক্ত কেরা তারা তৃপ্ত হয়। ২৯ যখন
তুিম েতামার মুখ ঢাক, তারা অিস্থর হয়; যিদ তুিম তােদর
িনঃশ্বাস েকেড় নাও তারা মের যায় এবং ধূেলােত িফের যায়।
৩০ যখন তুিম েতামার আত্মা পাঠাও তারা সৃিষ্ট হয় এবং তুিম
গ্রাম অঞ্চেল তােদর পুনরায় নতুন কর। ৩১ সদাপ্রভুুর েগৗরব
অনন্তকাল থাকুক; সদাপ্রভুু তঁার সৃিষ্টেত আনন্দ করুন। ৩২ িতিন
পৃিথবীর িদেক তাকান এবং তা কঁােপ; িতিন পবর্তেদরেক স্পশর্
কেরন এবং তারা ধুঁয়া হয়। ৩৩ আিম সারা জীবন সদাপ্রভুুর
উেদ্দেশ গান করব; আিম যতিদন েবঁেচ থাকব, আমার ঈশ্বেরর
প্রশংসা গান করব। ৩৪ তঁার কােছ আমার ধ্যান মধুর েহাক;
আিম সদাপ্রভুুেত আনন্দ করব। ৩৫ পাপীরা পৃিথবী েথেক উধাও
েহাক, দষু্টরা আর না থাকুক। আমার আত্মা সদাপ্রভুুর মিহমািন্বত
কর। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

সদাপ্রভুুর ধন্যবাদ কর, তঁার নােম ডাক, জািতেদর
মেধ্য তঁার সব কাজ জানাও। ২ তঁার উেদ্দেশ গান

গাও, তঁার প্রশংসা গান কর, তঁার সব আশ্চযর্্য কােজর কথা বল।
৩ তঁার পিবত্র নােমর গবর্ কর; সদাপ্রভুুর েখঁাজকারীেদর হৃদয়
আনন্দ করুক। ৪ সদাপ্রভুুর ও তঁার শিক্তর েখঁাজ কর,তঁার
িনয়িমত উপিস্থিতর েখঁাজ কর। ৫ মেন কর তঁার করা আশ্চযর্্য
িজিনস সব, তঁার অদু্ভতকান্ড এবং তঁার মুেখর শাসন সব;
৬ েতামরা আব্রাহােমর বংশ তঁার দাস, েতামরা যােকােবর
েলাক,তঁার মেনানীতরা। ৭ িতিন সদাপ্রভুু, আমােদর ঈশ্বর, তঁার
শাসন সব সারা পৃিথবীেত আেছ। ৮ িতিন তঁার িনয়ম িচরকাল
মেন কেরন, েসই বাক্য িতিন হাজার বংশপরম্পরার প্রিত আেদশ
কেরেছন। ৯ েসই িনয়ম িতিন আব্রাহােমর সেঙ্গ করেলন এবং
েসই শপথ ইসাহােকর কােছ করেলন। ১০ িতিন যা যােকােবর
কােছ িনিশ্চত করেলন িবিধ িহসােব এবং ইস্রােয়েলর কােছ
িচরিদেনর িনয়ম বলেলন। ১১ িতিন বলেলন আিম েতামােক
কনান েদশ েদব,েসটা েতামােদর অিধকার। ১২ িতিন একথা
বলেলন যখন তারা সংখ্যােত েবিশ িছল না, তারা অল্পই িছল

এবং েসখােন প্রবাসী িছল। ১৩ তারা এক জািত েথেক অন্য
জািতর কােছ এক রাজ্য েথেক অন্য রােজ্য েযত। ১৪ িতিন েকান
মানুষেক তােদর ওপর জলুুম করেত িদেতন না; তােদর জন্য
রাজােদরেক শািস্ত িদেতন। ১৫ িতিন বলেলন, “আমার
অিভিষক্তেদরেক স্পশর্ কেরানা এবং আমার ভাববািদেদর ক্ষিত
কেরা না”। ১৬ িতিন েদেশ দিূভর্ ক্ষেক ডাকেলন;িতিন সব রুিট
সরবরাহ িবিচ্ছন্ন করেলন। ১৭ িতিন তােদর আেগ একজন
েলাকেক পাঠােলন, েযােষফেক দাস িহসােব িবিক্র হেলন।
১৮ তার পা েবড়ী িদেয় বঁাধা িছল,তােক েলাহার েশকেল রাখা
হেয়িছল। ১৯ যতক্ষণ তঁার ভাববাণী সিত্য না হয়, সদাপ্রভুুর বাক্য
তােক সিঠক প্রমাণ করল। ২০ রাজা পাঠােলনএবং তােক েছেড়
িদেলন; জািতেদর কতর্ া তােক মুক্ত করেলন। ২১ িতিন তােক তার
বাড়ীর দািয়ত্ব িদেলন েযন সব সম্পিত্তর কতর্ া, ২২ তঁার েনতােদর
িনয়ন্ত্রন করেত এবং তঁার প্রাচীনবগর্েক জ্ঞান িশক্ষা িদেত।
২৩ তারপর ইস্রােয়ল িমশের এেলন এবং যােকাব িকছু সমেয়র
জন্য হােমর েদেশ বাস করেলন। ২৪ ঈশ্বর তঁার েলােকেদর
অেনক বৃিদ্ধ করেলন, িবপক্ষেদর েথেক তােদরেক বহুসংখ্যক
করেলন। ২৫ িতিন এমন করেলন তােদর শত্রুরা তার েলােকেদর
ঘৃণা করল, তঁার দাসেদর ওপর খারাপ ব্যবহার করল। ২৬ িতিন
তঁার দাস েমািশেক পাঠােলন এবং হােরাণেক যােক িতিন
মেনানীত কেরিছেলন। ২৭ তারা িমশরীেদর মেধ্য তঁার নানা িচহ্ন
েদখােলন, হােমর েদেশ নানা অদু্ভদ লক্ষণ েদখােলন। ২৮ িতিন
ঐ েদশেক অন্ধকার করেলন, িকন্তু তঁার েলােকরা তঁার আেদশ
মানল না। ২৯ িতিন তােদর জলেক রেক্ত পিরণত করেলন এবং
তােদর সব মাছ েমের েফলেলন। ৩০ তােদর েদেশ ব্যাঙ দঙ্গল
বঁাধল এমনিক তােদর শাসকেদর ঘেরর েভতের ঢুেক েগল।
৩১ িতিন বলেলন এবং মািছর ঝঁাক এল এবং ডঁাশ-মশা সারা
েদেশর মেধ্য এল। ৩২ িতিন পাঠােলন িশলা এবং বৃিষ্ট সেঙ্গ বজ্র
এবং িবদ্ুযৎ েদেশর মেধ্য। ৩৩ িতিন তােদর দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর
গাছ ধ্বংস করেলন, িতিন তােদর েদেশর গাছ েভেঙ িদেলন।
৩৪ িতিন বলেলন এবং পঙ্গপাল এল, অসংখ্য পঙ্গপাল এল।
৩৫ পঙ্গপাল তােদর েদেশর সব গাছপালা েখেয় েফলল, তারা
তােদর মােঠর সব শস্য েখেয় েফলল। ৩৬ িতিন তােদর েদেশর
প্রথমজাত সকলেক হত্যা করল, তােদর সব শিক্তর প্রথম
ফলেক আঘাত করেলন। ৩৭ িতিন ইস্রােয়লেদর রূপা এবং
েসানার সেঙ্গ েবর কের আনেলন,তঁার েগাষ্ঠীেদর মেধ্য এক
জনও েহঁাচট খায় িন। ৩৮ িমশর আনন্দ করল যখন তারা চেল
েগল,কারণ িমশরবাসীরা তােদর েথেক ভীত িছল। ৩৯ িতিন ঢাকা
েদওয়ার জন্য েমঘ িবস্তার করেলন এবং রােত আেলা েদবার
জন্য আগুন িদেলন। ৪০ ইস্রােয়লীয়রা খাবার চাইল এবং ভারুই
পািখ আনেলন এবং স্বগর্ েথেক রুিট িদেয় তােদরেক তৃপ্ত
করেলন। ৪১ িতিন িশলা েভেঙ িদেলন, জল প্রবািহত হল; তা
নদী হেয় শুকেনা জিমেত েবােয় েগল। ৪২ কারণ িতিন মেন
করেলন তঁার পিবত্র প্রিতজ্ঞা যা িতিন তঁার দাস আব্রাহােমর
কােছ কেরিছেলন। ৪৩ িতিন তঁার েলােকেদর আনন্দ সেঙ্গ,তঁার
মেনানীতেদরেক িবজয় উল্লােস েবর কের আনেলন। ৪৪ িতিন
জািতেদর েদশ িদেলন;তারা েলােকেদর সম্পিত্তর অিধকার
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িনেলন। ৪৫ যােত তারা তঁার িবিধ এবং ব্যবস্থা েমেন চেল।
সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

প্রশংসা কর সদাপ্রভুুর, ধন্যবাদ দাও সদাপ্রভুুেক,
কারণ িতিন মঙ্গলময়, তঁার িবশ্বস্ততার িনয়ম

অনন্তকালস্থায়ী। ২ েক সদাপ্রভুুর িবক্রেমর কাজ সব গণনা
করেত পাের? েক তঁার সব প্রশংসনীয় কাজ প্রচার করেত পাের?
৩ ধন্য তারা, যারা ন্যায় রক্ষা কের এবং যারা সব সময় যথাযথ
কাজ কের। ৪ সদাপ্রভুু, যখন েতামার েলােকেদর ওপর অনুগ্রহ
েদখাও তখন আমােক মেন েরেখা; আমােক সাহায্য কর যখন
তােদর রক্ষা কর। ৫ তখন আিম েতামার মেনানীতেদর মঙ্গল
েদখেবা, েযন েতামার জািতর আনেন্দ আনন্দ কির এবং েতামার
অিধকােরর সেঙ্গ েগৗরব কির। ৬ আমরা পাপ কেরিছ আমােদর
পূবর্পুরুষেদর মেতা, আমরা অন্যায় কেরিছ এবং অধমর্ কেরিছ।
৭ আমােদর িপতারা িমশের েতামার আশ্চযর্্য কাজ সব েবােঝিন;
তারা েতামার কােজর িবশ্বস্ত িবিধ অগ্রাহ্য করল তারা
সমুদ্রতীের, েলািহত সাগের, তারা িবেদ্রাহ করল। ৮ তবুও িতিন
তঁার নােমর জন্য তােদরেক পিরত্রাণ িদেলন, তােত িতিন তঁার
শিক্ত প্রকাশ করেলন। ৯ িতিন েলািহত সাগরেক ধমক িদেলন
এবং তা শুিকেয় েগল। তারপর িতিন তােদরেক গভীেরর মধ্য
িদেয় িনেয় েগেলন েযমন প্রান্তর িদেয় যায়। ১০ িতিন যারা
তােদরেক কারণ কের তােদর হাত েথেক তােদরেক বঁাচােলন
এবং শত্রুর শিক্ত েথেক তােদরেক উদ্ধার করেলন; ১১ িকন্তু জল
তােদর িবপক্ষেদর েঢেক িদল, তােদর একজনও বঁাচল না।
১২ তারপর তারা তঁার বােক্য িবশ্বাস করল এবং তঁার প্রশংসা
গান করল। ১৩ িকন্তু তারা তাড়াতািড় ভুেল েগল িতিন যা
কেরিছেলন; তারা তঁার িনেদর্ েশর অেপক্ষা করেলা না। ১৪ িকন্তু
প্রান্তের অত্যন্ত েলাভ করল এবং মরুভূিমেত ঈশ্বেরর পরীক্ষা
করল। ১৫ িতিন তােদর অনুেরাধ রক্ষা করেলন িকন্তু েরাগ
পাঠােলন যা তােদর শরীের ঢুকল। ১৬ তারা িশিবেরর মেধ্য েমািশ
এবং হােরাণ সদাপ্রভুুর পিবত্র যাজেকর ওপর িবরক্ত হল।
১৭ ভূিম ফাটল এবং দাথনেক িগেল িনেলা, অবীরােমর
অনুগামীেদর েঢেক িদেলা। ১৮ তােদর মেধ্য আগুন জ্বেল উঠল;
আগুেনর িশখা দষু্টেদর পুিড়েয় িদেলা। ১৯ তারা েহােরেব এক
গরুর বাচ্চা ৈতরী করল, ধাতুর ৈতরী মূিতর্ র কােছ আরাধনা
করল। ২০ তারা ঈশ্বেরর মিহমায় ব্যবসা করল ঘাস খাওয়া গরুর
মূিতর্  িনেয়। ২১ তারা তােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বরেক ভুেল েগল, িযিন
িমশের মহৎ কাজ কেরিছেলন; ২২ িতিন হােমর েদেশ নানা
আশ্চযর্্য কাজ করেলন এবং েলািহত সাগেরর ধাের নানা ভয়ঙ্কর
কাজ করেলন। ২৩ িতিন তােদর ধ্বংেসর জন্য আেদশ জাির
করেলন তার মেনানীত েমািশ তঁার সামেন ভঙ্গ জায়গায়
দঁাড়ােলন তঁার রাগ দরূ করার জন্য যােত িতিন তােদরেক ধ্বংস
না কেরন। ২৪ তারপর তারা উবর্র েদশেক তুচ্ছ করল, তারা তঁার
প্রিতশ্রুিত িবশ্বাস করল না; ২৫ িকন্তু তঁাবুর মেধ্য অিভেযাগ করল
এবং সদাপ্রভুুেক মান্য করল না। ২৬ তাই িতিন তােদর িবরুেদ্ধ
শপথ করেলন েয তারা মরূপ্রান্তের মারা যাক। ২৭ আিম তােদর
বংশেক জািতেদর মধ্য েথেক িবিচ্ছন্ন করেবাএবং তােদরেক
অন্য েদেশ িছন্নিভন্ন করব। ২৮ তঁারা বাল-িপেয়ােরর আরাধনা
করল এবং মড়ােদর বিল েখেলা। ২৯ তারা তােদর কােজর দ্বারা

তঁােক অসন্তুষ্ট করল এবং তােদর মেধ্য মহামারী েদখা িদল।
৩০ তখন িপনহস দঁািড়েয় হস্তেক্ষপ করেলন এবং তােত মহামারী
প্রশিমত হল। ৩১ এটা তঁার পেক্ষ ধািমর্কতা বেল গণ্য হল সব
প্রজন্ম িচরকােলর জন্য। ৩২ তারা মরীবার জলসমীেপও ঈশ্বেরর
রাগ জন্মাল এবং তােদর জন্য েমািশর কষ্টহল ৩৩ তারা তঁােক
িতক্ত করল এবং িতিন েবপেরায়াভােব বলেলন। ৩৪ তারা
জািতেদরেক ধ্বংস করল না, েযমন সদাপ্রভুু করেত আেদশ
িদেয়িছেলন। ৩৫ িকন্তু তারা জািতেদর সেঙ্গ িমেশ েগল এবং
তােদর িশক্ষা গ্রহণ করল; ৩৬ এবং তােদর প্রিতমার আরাধনা
করল, তােত েস সব তােদর ফঁাদ হেয় উঠল। ৩৭ তারা তােদর
েছেলেদর এবং েমেয়েদরেক ভূতেদর উেদ্দেশ্য বিলদান করল।
৩৮ তারা িনেদ্দর্ াষেদর রক্তপাত করল, তােদর েছেল এবং
েমেয়েদর রক্তপাত করল, তারা কনানীয় প্রিতমােদর উেদ্দেশ্য
তােদরেক বিলদান করল; েদশ রেক্ত অপিবত্র করেলা। ৩৯ তারা
তােদর কােজর দ্বারা কলুিষত হল এবং ব্যিভচারী হেলা তােদর
কােজর জন্য। ৪০ তাই সদাপ্রভুু তঁার েলােকেদর ওপর েরেগ
েগেলন এবং িতিন তঁার েলােকেদরেক ঘৃণা করেলন। ৪১ িতিন
তােদরেক জািতেদর হােত তুেল িদেলন এবং যারা তােদর কারণ
করত তারা তােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করল। ৪২ তােদর শত্রুরা তােদর
পদদিলত করল এবং তারা তােদর কতৃর্ েত্বর কােছ পরাধীন হল।
৪৩ অেনক বার িতিন তােদরেক সাহায্য করেত এেলন িকন্তু তারা
িবেদ্রাহী হল এবং িনেজেদর পােপ দবুর্ল হেয় পড়ল। ৪৪ তবুও
িতিন যখন তােদর েবদনার কথা শুনেলন, তখন সাহােয্যর জন্য
তােদর কান্না শুনেলন। ৪৫ িতিন মেন করেলন তােদর সেঙ্গ তার
িনয়েমর কথা এবং নরম হেলন কারণ তঁার িবশ্বস্ততার িবিধ।
৪৬ িতিন তােদর িবেজতােদর িতিন করুণা করেলন। ৪৭ আমােদর
রক্ষা কর, সদাপ্রভুু, আমােদর ঈশ্বর, জািতেদর মধ্য েথেক
আমােদরেক সংগ্রহ কর; েযন আমরা েতামার পিবত্র নােমর স্তব
কির এবং েতামার প্রশংসায় জয়ধ্বিন কির। ৪৮ ধন্য সদাপ্রভুু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, অনািদকাল অবিধ অনন্তকাল পযর্ন্ত। সব
েলাক বলুক, আেমন। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। পঞ্চম খণ্ড।

সদাপ্রভুুেক ধন্যবাদ দাও, কারণ িতিন মঙ্গলময়
এবং তঁার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। ২ সদাপ্রভুুর মুক্তরা

এ কথা বলুক, যােদরেক িতিন িবপেক্ষর হাত েথেক মুক্ত
কেরেছন, ৩ যােদরেক িতিন জেড়া কেরেছন নানা েদশ েথেক,
পূবর্ এবং পিশ্চম েথেক, উত্তর এবং দিক্ষেণ েথেক। ৪ তারা
প্রান্তের িনজর্ন পেথ ঘুের েবড়াল এবং থাকবার জায়গা েপলনা।
৫ তারা কু্ষধাতর্  এবং তৃষ্ণাতর্  হল, তারা অবসােদ অবসন্ন হল।
৬ তারপর তারা সংকেট সদাপ্রভুুর কােছ কঁাদল এবং িতিন
তােদরেক কষ্ট েথেক উদ্ধার করেলন। ৭ িতিন তােক সরল পেথ
িনেয় েগেলন, যােত তারা থাকবার জন্য শহের েযেত পাের।
৮ েলােকরা সদাপ্রভুুর প্রশংসা করুক, তঁার িবশ্বস্ততার িবিধর
জন্য এবং মানুষেদর জন্য তঁার আশ্চযর্্য কাজ কেরেছন।
৯ কারণ িতিন তৃষ্ণাতর্ েদর তৃষ্ণা েমটান এবং যারা কু্ষধাতর্  তােদর
ভােলা িজিনষ িদেয় পূণর্ কেরন। ১০ িকছু েলাক অন্ধকাের এবং
িবষােদ বেসিছল,বিন্দরা দঃুেখ এবং েশকেল বঁাধা িছল; ১১ এর
কারণ তারা ঈশ্বেরর বােক্যর িবেরািধতা কেরিছল এবং মহান
ঈশ্বেরর িনেদর্শ অমান্য করত; ১২ িতিন কেষ্টর মধ্য িদেয় তােদর
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হৃদয়েক নম্র করেলন; তারা পেড় েগল এবং তােদর সাহায্য
করার েকউ িছল না। ১৩ তারপর সঙ্কেট তারা সদাপ্রভুুর কােছ
কঁাদল এবং িতিন তােদর দদূর্শা েথেক েবর কের আনেলন।
১৪ িতিন অন্ধকার এবং িবষাদ েথেক তােদরেক েবর কের
আনেলন এবং তােদর বন্ধন িছঁেড় িদেলন। ১৫ েলােকরা সদাপ্রভুু
প্রশংসা করুক তঁার িবশ্বস্ততার িবিধর জন্য এবং মানুষেদর জন্য
িতিন আশ্চযর্্য কাজ কেরেছন। ১৬ কারণ িতিন িপতেলর কবাট
েভেঙ িদেয়েছন এবং েলাহার হুড়েকা েভেঙ িদেলন। ১৭ তারা
েবাকা িছল িবেরািধতার পেথ এবং তারা তােদর পােপর কারেণ
দদূর্শাগ্রস্ত িছল। ১৮ তােদর ভােলা খাবােরর জন্য অরুিচ হেলা
এবং তােদর মৃতু্যর দরজার কােছ আনা হল। ১৯ তারপর সঙ্কেট
তারা সদাপ্রভুুর কােছ কঁাদল এবং িতিন তােদর দদূর্শা েথেক েবর
কের আনেলন। ২০ িতিন তঁার বাক্য পাঠােলন এবং তােদরেক
সুস্থ করেলন এবং তােদর ধ্বংেসর হাত েথেক উদ্ধার কেরন।
২১ েলােক সদাপ্রভুুর প্রশংসা করুক তঁার িবশ্বস্ততার িবিধর জন্য
এবং মানুষেদর জন্য িতিন আশ্চযর্্য কাজ কেরেছন। ২২ তারা
ধন্যবাদ বিল উৎসগর্ করুক এবং গান েগেয় তঁার কাজ প্রচার
করুক। ২৩ িকছুেলাক জাহােজ চেড় সমুদ্র যাত্রা কের এবং তারা
জলরািশর ওপর ব্যবসায় কের। ২৪ এরা সদাপ্রভুুর কাজ েদখল
এবং সমুেদ্রর ওপর তঁার আশ্চযর্্য ব্যাপার েদখল। ২৫ িতিন আজ্ঞা
িদেয় ঝড় উত্থাপন কেরন,যা জেলর েঢউ েতােলন। ২৬ েঢউগুেলা
স্বেগর্র কােছ েপৗঁছায়,তারপর তারা জেলর িনেচ নােম; মানুেষর
সাহস গেল যায় িবপেদর কারেণ। ২৭ তারা েহেল পেড় এবং
মাতােলর মেতা টলেত টলেত যায় এবং তােদর বুিদ্ধ েলাপ হয়।
২৮ তারা সঙ্কেট সদাপ্রভুুর কােছ কঁাদল এবং িতিন তােদর
দদূর্শার েথেক েবর কের আনেলন। ২৯ িতিন ঝড়েক শান্ত
করেলন এবং েঢউ েথেম েগল ৩০ তারপর তারা আনন্দ করল
কারণ সমুদ্র শান্ত হল এবং িতিন তােদরেক তােদর পছেন্দর
েপাতাশ্রেয় িনেয় যান। ৩১ েলােকরা সদাপ্রভুুর প্রশংসা করল তার
িবশ্বস্ততার িবিধর জন্য এবং তঁার আশ্চযর্্য কাজ িতিন যা
কেরেছন তঁার জন্য। ৩২ তারা তঁােক মিহমািন্বত করুক জন
সমােবেশ এবং তঁার প্রশংসা করুক প্রাচীনেদর সভােত। ৩৩ িতিন
সব নদীেক মরুভূিমেত েফরান, জেলর ঝরনাগুেলােক শুকেনা
ভূিমেত পিরণত কেরন, ৩৪ এবং িতিন ফলবান েদশেক অনুবর্র
কেরন, কারণ দষু্ট েলােকেদর জন্য। ৩৫ িতিন মরুভূিমেক
জলাশেয় পিরণত কেরন, শুকেনা ভূিমেক জেলর ঝরনারূেপ
পিরণত কেরন; ৩৬ িতিন কু্ষধাতর্  েলাকেদরেক বাস করান এবং
তঁারা বসবাস করার শহর ৈতরী কেরন। ৩৭ তারা েক্ষেত বীজ
েরাপণ করল, দ্রাক্ষালতা েরাপণ কের এবং প্রচুর ফসল িনেয়
এল। ৩৮ িতিন তােদরেক আশীবর্াদ কেরন, তাই তারা অেনক
বৃিদ্ধ পায় এবং িতিন তােদর পশুেদরেক কমেত েদন না। ৩৯ তারা
কেম যায় এবং নত হয়, যন্ত্রণা েবদনা এবং কেষ্টর জন্য। ৪০ িতিন
কতর্ ােদর ওপের তুচ্ছতা েঢেল েদন, মরুভূিমেত তােদরেক ভ্রমণ
করান েযখােন পথ েনই; ৪১ িকন্তু দিরদ্রেক দঃুখ েথেক রক্ষা
কেরন, আর েমষপােলর মেতা পিরবার েদন। ৪২ তা েদেখ সরল
েলােক েদেখ এবং আনিন্দত হয় এবং সব দষু্টতার মুখ বন্ধ কের।
৪৩ জ্ঞানবান েক? েস এই সমস্ত িবেবচনা করেব এবং তারা
সদাপ্রভুুর িবশ্বস্ততার িবিধ কাজ আেলাচনা করেব।

গীত। দায়ূেদর সঙ্গীত।

আমার হৃদয় িস্থর,ঈশ্বর, আিম গান গাব এবং
আমার েগৗরব সহ স্তব করব। ২ ঘুম েথেক ওেঠা,

বঁািশ এবং বীণা; আিম ঊষােক জাগাব। ৩ আিম েতামােক
ধন্যবাদ েদেবা, সদাপ্রভুু, েলােকেদর মেধ্য; আিম েতামার প্রশংসা
গান গাব জািতেদর মেধ্য। ৪ কারণ েতামার িবশ্বস্ততার িবিধ
আকাশমণ্ডেলর ওপের মহৎ এবং েতামার িবশ্বাসেযাগ্যতা
আকাশ পযর্ন্ত েপৗঁছয়। ৫ ঈশ্বর, আকাশমণ্ডেলর ওপের উন্নত
হও এবং সারা পৃিথবীর ওপের েতামার েগৗরব উন্নত েহাক।
৬ যােত তুিম যােদর ভােলাবােসা তারা েযন উদ্ধার পায়, েতামার
ডানহাত িদেয় আমােদর উদ্ধার কর এবং আমােক উত্তর দাও।
৭ ঈশ্বর তঁার পিবত্রতায় কথা বেলেছন, “আিম উল্লাস করব;
আিম িশিখম ভাগ করব এবং সুেক্কােতর উপত্যকার অংশ ভাগ
কের েদেবা। ৮ িগিলয়দ আমার, মনঃিশও আমার; ইফ্রিয়মও
আমার মাথার বমর্; িযহূদা আমার িবচারদণ্ড; ৯ েমায়াব আমার
েধাবার পাত্র; আিম ইেদােমর ওপের আমার জেুতা ছুড়েবা; আিম
পেলিষ্টয়ার ওপের জয়ধ্বিন করেবা। ১০ েক আমােক এই
শিক্তশালী শহের িনেয় যােব? েক আমােক ইেদাম পযর্ন্ত পথ
েদিখেয় িনেয় যােব?” ১১ ঈশ্বর, তুিম িক আমােক অগ্রাহ্য
করিন? তুিম আমােদর বািহনীেদর সেঙ্গ যুেদ্ধ যাওিন?
১২ শত্রুেদর িবরুেদ্ধ আমােক সাহায্য কর; কারণ মানুেষর
সাহায্য বৃথা। ১৩ আমরা ঈশ্বেরর সাহায্য িনেয় িবজয়ী হব, িতিনই
আমােদর শত্রুেদর পদদিলত করেবন।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর সঙ্গীত।

ঈশ্বর আিম যার প্রশংসা কির, নীরব েথেকা না।
২ কারণ দষু্ট এবং প্রতারক আমােক আক্রমণ কের

তারা আমার িবরুেদ্ধ িমথ্যা কথা বেল। ৩ তারা আমােক িঘের
ধের এবং ঘৃণাজনক কথা বেল এবং অকারেণ আমােক
আক্রমণ কের। ৪ আমার ভালবাসার পিরবেতর্  তারা আমার
িনন্দা কের িকন্তু আিম তােদর জন্য প্রাথর্না কির। ৫ তারা আমার
ভােলার পিরবেতর্  খারাপ কের এবং আমার ভােলাবাসােক ঘৃণা
কের। ৬ তুিম েসই েলােকর ওপের দষু্টেলাকেক িনযুক্ত কর;
িবপক্ষ তার ডান িদেক দঁািড়েয় থাকুক। ৭ যখন তার িবচার হেব,
েস েদাষী েহাক, তার প্রাথর্না পাপ িহসােব মানা েহাক। ৮ তার
আয়ু অল্পিদেনর েহাক; অন্য েলাক তার অধ্যক্ষপদ িনেয় িনক।
৯ তার সন্তােনরা িপতৃহীন েহাক, তার স্ত্রী িবধবা েহাক। ১০ তার
সন্তােনরা ঘুের েবড়াক এবং িভক্ষা করুক, তােদর ধ্বংস স্থান
েথেক দেূর [খাদ্য] েখঁাজ করুক। ১১ মহাজন তার সবিকছু িনেয়
িনক; অন্য েলােকরা লুট করুক যা তার উপাজর্ন। ১২ তার ওপর
েকউ দয়ার হাত না বাড়াক, তার অনাথ সন্তানেদর ওপর েকউ
করুণা না করুক। ১৩ তার ভিবষ্যৎ প্রজন্ম িবিচ্ছন্ন েহাক, পেরর
বংশধেরর নাম মুেছ যাক। ১৪ তার পূবর্ পুরুষেদর পাপ সদাপ্রভুুর
কােছ উেল্লখ থাকুক, তার মােয়র পাপ ভুেল না যাক। ১৫ তার
েদাষ সবসময় সদাপ্রভুুর সামেন থাকুক, েযন সদাপ্রভুু পৃিথবী
েথেক তার স্মৃিত মুেছ েদন। ১৬ েযেহতু এইেলাক কাউেক দয়া
েদখােনার িবষয় মাথা ঘামানিন, িকন্তু তার বদেল িনপীিড়তেদর
তাড়না করত এবং অত্যন্ত গিরব েলাকেক এবং িনরুত্সাহ
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েলাকেক হত্যা করত। ১৭ েস অিভশাপ িদেত ভালবাসত, েসটাই
তারই ওপর আসল। েস আশীবর্াদ করেত ঘৃণা করেতা; তার
ওপর েযন আশীবর্াদ না আসুক। ১৮ েস অিভশাপেক কাপেড়র
মেতা পরত এবং তার অিভশাপ তার অন্তর েথেক জেলর মেতা,
তার হােড়র মেধ্য েথেক েতেলর মত আসল। ১৯ তার
অিভশাপগুেলা পরার েপাশােকর মেতা ও িনত্য েকামরবন্ধেনর
মেতা েহাক। ২০ সদাপ্রভুু েথেক এইফল পায় আমার িবপেক্ষরা,
আমার প্রােণর িবরুেদ্ধ যারা খারাপ কথা বেল তারা। ২১ সদাপ্রভুু
আমার প্রভু, িনজ নােমর অনুেরােধ আমার সেঙ্গ ব্যবহার কর;
কারণ েতামার িবশ্বস্ত িবিধ মঙ্গলময়, আমােক বঁাচাও। ২২ কারণ
আিম দঃুখী এবং গিরব এবং আমার হৃদয় আহত হেয়েছ।
২৩ আিম েহেল পড়িছ সন্ধ্যার ছায়ার মেতা; আমােক ঝাকােনা
হেচ্ছ পঙ্গপােলর মেতা। ২৪ আমার হঁাটু দবুর্ল হেয়ছ উপবােসর
েথেক, আিম চামড়া এবং হােড় পিরণত হেয়িছ। ২৫ আিম
অিভেযাগকারীেদর কােছ অবজ্ঞার পাত্র হেয়িছ; যখন আমােক
েদেখ তারা তােদর মাথা নােড়। ২৬ আমােক সাহায্য কেরা
সদাপ্রভুু আমার ঈশ্বর; আমােক বঁাচাও েতামার িবশ্বস্ততার িবিধর
দ্বারা। ২৭ েযন তারা জানেত পাের েয, এটা েতামার কাজ েয তুিম
সদাপ্রভুু, এ সব কেরছ। ২৮ যিদও তারা আমােক শাপ েদয়, দয়া
কের তুিম আশীবর্াদ কর; যখন তারা আক্রমণ কের েযন তারা
লিজ্জত হয়। িকন্তু েতামার এ দাস আনন্দ করেব। ২৯ আমার
িবপক্ষরা লিজ্জত েপাশােক পিরিহত হেব এবং ডাকািত করা
েপাশােকর মেতা লজ্জায় েঢেক যােব। ৩০ আিম আনেন্দর সেঙ্গ
উষ্ণ ধন্যবাদ েদেবা সদাপ্রভুুেক; আিম েলাকােদর মেধ্য তঁার
প্রশংসা করব। ৩১ কারণ িতিন গিরবেদর ডানিদেক দঁািড়েয়
থােকন, তােদর হাত েথেক তােক বাচান যারা তােক হুমিক েদয়।

দায়ূেদর একিট গীত।

সদাপ্রভুু আমার প্রভুেক বেলন, “আমার ডানিদেক
বস, যতক্ষণ না আিম েতামার শত্রুেদরেক েতামার

পা রাখার জায়গায় না িনেয় আিস।” ২ সদাপ্রভুু বলেলন,
“িসেয়ান েথেক েতামার শিক্তর রাজদণ্ড ধের রাখ; েতামার
শত্রুেদর ওপর শাসন কর। ৩ েতামার িবক্রম িদেন েতামার
প্রজারা েতামােক অনুসরণ করেব স্ব-ইচ্ছায় পিবত্র পবর্েতর
ওপের; েভােরর গভর্  েথেক েবিরেয় যােব িশিশেরর মেতা েতামার
যুবেকরা।” ৪ সদাপ্রভুু শপথ কেরেছনএবং পিরবতর্ ন হেবনা;
“তুিম অনন্তকালীন যাজক, মল্কীেষদেকর রীিত অনুসাের।”
৫ প্রভু েতামার ডানিদেক আেছন। িতিন রাজােদর হত্যা করেবন
তঁার েক্রােধর িদেন। ৬ িতিন জািতেদর িবচার করেবন, িতিন
মৃতেদহ িদেয় উপত্যকা পূণর্ করেবন; িতিন েনতােদর হত্যা
করেবন অেনক েদেশ। ৭ িতিন রাস্তার মেধ্য েছােটা নদীর জল
পান করেবন এবং তারপর িতিন িবজেয়র পের তঁার মাথা
তুলেবন।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। আিম সমস্ত অন্তকরণ
িদেয় সদাপ্রভুুর ধন্যবাদ করব, সরল েলাকেদর

সভায় এবং ধমর্সভার মেধ্য। ২ সদাপ্রভুুর সব কাজ মহৎ; সাগ্রেহ
তারা সকেল অেপক্ষা কের যারা ইচু্ছক। ৩ তঁার কাজ মিহমাময়
এবং চমত্কার এবং তঁার ধািমর্কতা িচরস্থায়ী। ৪ িতিন আশ্চযর্্য

কাজ কেরন যা স্মরণীয় হেব; সদাপ্রভুু কৃপাময় এবং দয়াশীল।
৫ িতিন তঁার িবশ্বস্ত অনুগামীেদর খাবার েদন। িতিন তঁার িবিধ
িচরকাল মেন রাখেবন। ৬ িতিন তঁার শিক্তশালী কাজ তঁার
েলােকেদর েদিখেয় তােদরেক জািতর অিধকার িদেয়েছন।
৭ তঁার হােতর কাজ িবশ্বস্ত এবং িঠক; তঁার সব িনেদর্শ
িবশ্বাসেযাগ্য। ৮ েস সব অনন্তকােলর জন্য প্রিতিষ্টত, িবশ্বস্তভােব
এবং সিঠকভােব লিক্ষত। ৯ িতিন তঁার েলােকেদর িবজয়
িদেয়েছন; িতিন িচরকােলর জন্য তঁার িবিধ িস্থর কেরেছন; তঁার
নাম পিবত্র এবং অসাধারন। ১০ সদাপ্রভুুেক সম্মান করা প্রজ্ঞার
আরম্ভ; েয েকউ তঁার িনেদর্শ েমেন চেল েস ভােলা বুিদ্ধ পায়;
তঁার প্রশংসা অনন্তকাল স্থায়ী।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। ধন্য েস েলাক েয
সদাপ্রভুুেক মান্য কের, েয তঁার আেদেশ অত্যন্ত

আনিন্দত হয়। ২ তঁার বংশ পৃিথবীেত শিক্তশালী হেব; ধািমর্েকরা
ধন্য হেব। ৩ তার ঘের সম্পদ এবং ঐশ্বযর্্য থােক; তার ধািমর্কতা
িনত্যস্থায়ী হেব। ৪ অন্ধকাের আেলার েজ্যািত হেব ধািমর্ক
েলােকেদর জন্য; েস করুণাময়, ক্ষমাশীল এবং ধািমর্ক। ৫ এটা
েসই মানুষেদর ভােলা হেব েয করুণা কের এবং টাকা ধার েদয়,
েয সততার সেঙ্গ তার ব্যপাের ভােলা আচরন কের। ৬ কারণ
তােক কখেনা সরােনা যােব না; ধািমর্কেদর িচরকাল মেন
রাখেব। ৭ েস খারাপ খবের ভয় পায় না, েস সুিনিশ্চত,
সদাপ্রভুুেত িনভর্ র কের। ৮ তার হৃদয় শান্ত, ভয় েনই, যতক্ষণ না
েস তার িবপক্ষেদর ওপর িবজয় েদেখ। ৯ েস উদারভােব
গিরবেদর েদয় তার ধািমর্কতা িচরকালীন; েস সম্মােন উচ্চ হেব।
১০ দষু্টেলাক এটা েদখেব এবং রাগ করেব; েস দঁােত দঁাত ঘষেব
এবং গেল যােব; দষু্টেলােকর ইচ্ছা িবনষ্ট হেব।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। প্রশংসা কর, েতামরা
সদাপ্রভুুর দােসরা; সদাপ্রভুুর নােমর প্রশংসা কর।

২ ধন্য সদাপ্রভুুর নাম, উভয়ই এখন এবং অনন্তকাল। ৩ সূযর্্য
ওঠা েথেক অস্ত পযর্ন্ত, সদাপ্রভুুর নােমর প্রশংসা হওয়া উিচত।
৪ সদাপ্রভুু সবজািতর উপের উন্নত এবং তঁার েগৗরব
আকাশমণ্ডেলর ওপের উন্নত। ৫ েক আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুুর
মেতা? কার স্থান এেতা উঁচুেত আেছ, ৬ েক িনেচ আকােশর
িদেক এবং পৃিথবীর িদেক তাকায়? ৭ িতিন ধূেলা েথেক গিরবেক
েতােলন এবং ছাইেয়র িঢিব েথেক গিরবেক ওঠান, ৮ যােত েস
েনতােদর সেঙ্গ, তার েলাকেদর েনতােদর সেঙ্গ বসেত পাের।
৯ িতিন সন্তানহীনেক গৃিহণী কেরন, কারণ তােক িশশুেদর
আনন্দময়ী মা কেরন। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

যখন ইস্রােয়ল িমশর েথেক চেল এল, যােকােবর
বংশ িবেদশী েলাক েথেক, ২ িযহূদা হল তার

ধমর্স্থান, ইস্রােয়ল হল তঁার রাজ্য। ৩ সমুদ্র েদখল এবং পািলেয়
েগল, যদর্ন িফের এল। ৪ পবর্তরা েমেষর মেতা লাফ িদেলা,
পাহাড়রা লাফ িদল েমষশাবেকর মেতা। ৫ েকন তুিম পািলেয়
েগেল সমুদ্র? যদর্ন, েকন তুিম িফের এেল? ৬ পবর্তরা, েকন
েতামরা েমেষর মেতা লাফ িদেল? েছােটা পবর্েতরা, েকন েতামরা
েমষশাবেকর মেতা লাফ িদেল ? ৭ পৃিথবী, প্রভুর সামেন,
যােকােবর ঈশ্বেরর সামেন েকঁেপ ওঠ। ৮ িতিন িশলােক পুকুের
পিরণত করেলন, শক্ত িশলােক জেলর উৎেস পিরণত করেলন।
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আমােদরেক নয়, সদাপ্রভুু, আমােদরেক নয়, িকন্তু
েতামার নাম সম্মান আেন, কারণ েতামার

িবশ্বস্ততার িনয়ম এবং েতামার িবশ্বাসেযাগ্যতার জন্য। ২ েকন
জািতরা বলেব, “েকাথায় তােদর ঈশ্বর?” ৩ আমােদর ঈশ্বর স্বেগর্
থােকন; িতিন যা ইচ্ছা কেরন, তাই কেরন। ৪ জািতেদর প্রিতমা
সব রূপা এবং েসানার, মানুেষর হােতর কাজ। ৫ প্রিতমার মুখ
আেছ িকন্তু তারা কথা বেল না; তােদর েচাখ আেছ িকন্তু তারা
েদখেত পায় না; ৬ তােদর কান আেছ িকন্তু তারা শুনেত পায় না;
তােদর নাক আেছ িকন্তু তারা গন্ধ পায় না; ৭ তােদর হাত আেছ
িকন্তু স্পশর্ করেত পাের না; তােদর পা আেছ িকন্তু তারা চলেত
পাের না; তারা মুখ িদেয় কথা বলেত পাের না। ৮ েযমন তারা
েতমিন হেব তােদর িনমর্াতারা, েয েকউ েসগুেলােত িনভর্ র কের
তারা। ৯ ইস্রােয়ল, তুিম সদাপ্রভুুেতই িনভর্ র কর; িতিনই তােদর
সহায় এবং ঢাল। ১০ হােরােণর বংশ েতামরা সদাপ্রভুুেতই িনভর্ র
কর; িতিন েতামােদর সহায় এবং েতামােদর ঢাল। ১১ েতামরা
যারা সদাপ্রভুেক সম্মান কর, তঁার িনভর্ র কর; িতিন তােদর
সাহায্য এবং তােদর ঢাল। ১২ সদাপ্রভুু আমােদরেক মেন
েরেখেছন এবং আমােদরেক আশীবর্াদ করেবন; িতিন ইস্রােয়ল
কুলেক আশীবর্াদ করেবন, হােরােণর কুলেক আশীবর্াদ করেবন।
১৩ যারা সদাপ্রভুুেক সম্মান কের, িতিন তােদরেক আশীবর্াদ
করেবন, যুবক এবং বৃদ্ধ উভয়েকই করেবন। ১৪ সদাপ্রভুু
েতামােদর সংখ্যা বৃিদ্ধ করুন আেরা এবং আেরা, েতামােদর এবং
েতামােদর সন্তানেদর বৃিদ্ধ করুন। ১৫ েতামরা সদাপ্রভুুর
আশীবর্াদ পাও, িযিন স্বগর্এবং পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন। ১৬ স্বগর্
সদাপ্রভুুর অিধকার, িকন্তু পৃিথবী িতিন মানুষেক িদেয়েছন।
১৭ মৃেতরা সদাপ্রভুুর প্রশংসা কের না, যারা িনস্তদ্ধ জায়গায়
েনেম যায়। ১৮ িকন্তু আমরা সদাপ্রভুুেক মিহমািন্বত করব, এখন
এবং অনন্তকাল।সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

আিম সদাপ্রভুুেক েপ্রম কির, কারণ িতিন েশােনন
আমার রব এবং আমার ক্ষমার িবনিত। ২ কারণ

িতিন আমার কথা েশােনন, আিম যতিদন বঁাচব তঁােক ডাকব।
৩ মৃতু্যর দিড় আমােক চারপােশ িঘের ধরল এবং পাতােলর ফঁাদ
আমার মুেখামুিখ, আিম কষ্ট এবং দঃুখ অনুভব করলাম।
৪ তখন আিম সদাপ্রভুুর নােম ডাকলাম; “সদাপ্রভুু অনুগ্রহ কর,
আমার জীবন উদ্ধার কর।” ৫ সদাপ্রভুু করুণাময় এবং ন্যায্য,
আমােদর ঈশ্বর দয়াশীল। ৬ সদাপ্রভুু সরল েলাকেদরেক রক্ষা
কেরন; আিম দীনহীন হেল এবং িতিন আমার পিরত্রাণ করেলন।
৭ আমার আত্মা িফের যাও, েতামার িবশ্রােমর জায়গায় িফের
যাও, কারণ সদাপ্রভুু েতামার মঙ্গল কেরেছন। ৮ কারণ তুিম মৃতু্য
েথেক আমার আত্মােক মুক্ত কেরেছা, আমার েচাখেক েচােখর
জল েথেক এবং পা েক েহঁাচট েথেক উদ্ধার কেরছ। ৯ আিম
সদাপ্রভুুর েসবা করেবা জীিবতেদর েদেশ। ১০ আমার িবশ্বাস
আেছ, তাই কথা বলব; আিম িনতান্ত দঃুখাত্তর্  িছলাম। ১১ আিম
উেদ্বেগ বিলয়ািছলাম, মানুষমাত্র িমথ্যাবাদী। ১২ আিম সদাপ্রভুু
েথেক েয সকল মঙ্গল েপেয়িছ, তঁার পিরবেতর্  তােক িক িফিরেয়
িদব? ১৩ আিম পিরত্রােণর পানপাত্র গ্রহণ করব এবং সদাপ্রভুুর
নােম ডাকব। ১৪ আিম সদাপ্রভুুর কােছ আমার মানত সকল পূণর্
করব; তঁার সমস্ত প্রজার সাক্ষােৎই করব। ১৫ সদাপ্রভুুর দিৃষ্টেত

বহুমূল্য তার সাধুগেনর মৃতু্য। ১৬ িবনয় কির, সদাপ্রভুু, আিম
েতামার দাস; আিম েতামার দাস, েতামার দাসীর েছেল; তুিম
আমার বন্ধন সকল মুক্ত কেরছ। ১৭ আিম েতামার উেদ্দেশ্য স্তব
বিল উৎসগর্ করব, আর সদাপ্রভুুর নােম ডাকব। ১৮ সদাপ্রভুুর
কােছ আমার মানত সকল পূণর্ করব, তঁার সমস্ত প্রজার
সাক্ষােৎই করব, ১৯ সদাপ্রভুুর গৃেহর প্রাঙ্গেণ, েহ িযরুশােলম
েতামারই মেধ্য পূণর্ করব। েতামরা সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর; েতামরা সব জািত, তঁার
মিহমািন্বত কর। ২ কারণ তঁার িবশ্বস্ত িবিধ

আমােদর ওপের মহান এবং সদাপ্রভুুর িবশ্বাসেযাগ্যতা
অনন্তকালস্থায়ী। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

ধন্যবাদ দাও সদাপ্রভুুেক, কারণ িতিন মঙ্গলময়,
তঁার িবশ্বস্ততার িবিধ অনন্তকালস্থায়ী। ২ ইস্রােয়ল

বলুক, “তঁার িবশ্বস্ততার িবিধ অনন্তকালস্থায়ী।” ৩ হােরােণর কূল
বলুক, “তঁার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।” ৪ সদাপ্রভুুর িবশ্বস্ত
অনুগামীরা বলুক, “তঁার িবশ্বস্ততার িবিধ অনন্তকালস্থায়ী।”
৫ আিম সঙ্কেটর মধ্য েথেক সদাপ্রভুুেক ডাকলাম; সদাপ্রভুু
আমােক উত্তর িদেলন এবং আমােক মুক্ত করেলন। ৬ সদাপ্রভুু
আমার সেঙ্গ আেছন, আিম ভয় করব না; মানুষ আমার িক
করেত পাের? ৭ সদাপ্রভুু আমার পেক্ষ আেছন আমার
সাহায্যকারী িহসােব, আিম িবজয়ী হব তােদর ওপর যারা
আমােক ঘৃণা কের। ৮ মানুেষর ওপর িবশ্বাস করার েথেক
সদাপ্রভুুর আশ্রয় েনওয়া ভােলা। ৯ মানুেষর ওপর আস্থা রাখার
েথেক সদাপ্রভুুেত ভরসা করা ভােলা। ১০ সমস্ত জািত আমােক
িঘের আেছ; সদাপ্রভুুর নােম আিম তােদরেক িবিচ্ছন্ন করব।
১১ তারা আমােক িঘের আেছ; হঁ্যা, আমােক িঘের আেছ,
সদাপ্রভুুর নােম আিম তােদরেক িবিচ্ছন্ন করব। ১২ তারা আমােক
িঘের আেছ েমৗমািছর মেতা, তারা কঁাটার আগুেনর মত অদশৃ্য
হেয় েগল; সদাপ্রভুুর নােম আিম তােদরেক িবিচ্ছন্ন করব।
১৩ তুিম আমােক েফেল েদবার জন্য আক্রমণ করেল, িকন্তু
সদাপ্রভুু আমােক সাহায্য করেলন। ১৪ সদাপ্রভুু আমার শিক্ত
এবং আনন্দ এবং িতিন একমাত্র আমার পিরত্রাণ িদেয়েছন।
১৫ ধািমর্কেদর তঁাবু েথেক িবজয় আনেন্দর িচত্কার েশানা
যােচ্ছ সদাপ্রভুুর ডান হাত িবেজতা। ১৬ সদাপ্রভুুর ডান হাত
উন্নত, সদাপ্রভুুর ডান হাত িবেজতা। ১৭ আিম মরেবা না, িকন্তু
জীিবত থাকব এবং সদাপ্রভুুর কাজ েঘাষণা করেবা। ১৮ সদাপ্রভুু
আমােক কেঠারভােব শািস্ত িদেয়েছন, িকন্তু মৃতু্যর হােত সঁেপ
েদনিন। ১৯ আমার জন্য ধািমর্কতার দরজা খুেল দাও; আিম তার
েভতর যােবা এবং সদাপ্রভুুেক েদব। ২০ এটাই সদাপ্রভুুর দরজা,
ধািমর্করা এর েভতর িদেয় েঢােক। ২১ আিম েতামােক ধন্যবাদ
েদেবা, কারণ তুিম আমােক উত্তর িদেয়েছা এবং তুিম আমার
পিরত্রাণ হেয়ছ। ২২ িনমর্াতারা েয পাথর বািতল কেরিছল তা
েকােনর প্রধান পাথর হেয় উঠল। ২৩ এটা সদাপ্রভুুর কাজ; এটা
আমার েচােখ অদু্ভত। ২৪ এই েসইিদন েযিদন সদাপ্রভুু কেরেছন;
আমরা আনন্দ করেবা এবং এেত আনিন্দত হেবা। ২৫ অনুগ্রহ
কের আমােদর িবজয় দাও, সদাপ্রভুু। ২৬ ধন্য িতিন িযিন
সদাপ্রভুুর নােম আসেছন; আমরা সদাপ্রভুুর ঘর েথেক
েতামােদরেক ধন্যবাদ কির। ২৭ সদাপ্রভুুই ঈশ্বর; িতিন
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আমােদরেক আেলা িদেয়েছন; েতামরা দিড় িদেয় উৎসেবর বিল
েবদীর িশেঙ বঁাধ। ২৮ তুিম আমার ঈশ্বর এবং আিম েতামােক
ধন্যবাদ েদেবা তুিম আমার ঈশ্বর, আিম েতামােক উেচ্চ স্থাপন
করব। ২৯ ওহ েতামরা সদাপ্রভুুেক ধন্যবাদ দাও, কারণ িতিন
মঙ্গলময়; কারণ তঁার িবশ্বস্ত িবিধ অনন্তকালস্থায়ী।

আেলফ।

ধন্য তারা, যােদর পথ িনেদর্ াষ, যারা সদাপ্রভুুর
ব্যবস্থা পেথ চেল। ২ ধন্য তারা, যারা তঁার

িবিধসম্মত আেদশ পালন কের; যারা সমস্ত মন িদেয় তঁােক
েখঁােজ। ৩ তারা অন্যায় কের না, তারা তঁার পেথ চেল। ৪ তুিম
েতামর িনেদর্শ পালন করেত আেদশ কেরছ, েযন আমরা যত্ন
সহকাের তা পালন কির। ৫ আহা! যা আিম দঢ়ৃভােব প্রিতিষ্ঠত
করব েতামার সংিবিধ পালেন। ৬ তখন আিম লিজ্জত হব না,
যখন আিম েতামার আেদশগুেলার িবষয় িচন্তা কির। ৭ যখন
আিম েতামার ধমর্ময় শাসন িশক্ষা কির, তখন আিম আন্তিরক
ভােব েতামার ধন্যবাদ করব। ৮ আিম েতামার িবিধ পালন করব;
আমােক একা েছেড় িদও না।

ৈবৎ।

৯ যুবক েকমন কের িনেজর পথ িবশুদ্ধ রাখেব? েতামার বাক্য
পালেনর মাধ্যেমই করেব। ১০ আিম সমস্ত মন িদেয় েতামায়
খুঁেজিছ, আমােক েতামার আেদশ পথ েছেড় ঘুের েবড়ােত িদও
না। ১১ আিম েতামার বাক্য হৃদেয় সঞ্চয় কের েরেখিছ, েযন
আিম েতামার িবরুেদ্ধ পাপ না কির। ১২ েহ সদাপ্রভুু; তুিম ধন্য,
আমােক েতামার িবিধ েশখাও। ১৩ আিম আমার মুখ িদেয়
েতামার সমস্ত ধমর্ময় আেদশ েঘাষণা কেরিছ যা তুিম প্রকাশ
কেরছ। ১৪ সমস্ত ধন সম্পিত্তর েথেকও আিম েতামার িনয়েমর
আেদশ আনন্দ কির। ১৫ আিম েতামার িনেদর্শগুেলায় ধ্যান করব
এবং েতামার পেথর প্রিত মেনােযাগ েদব। ১৬ আিম েতামার
িবিধগুেলায় আনন্দ কির, েতামার বাক্য ভুেল যাব না।

িগেমল।

১৭ েতামার দােসর প্রিত দয়াবান হও, েযন আিম বঁািচ এবং
েতামার বাক্য পালন কির। ১৮ আমার েচাখ খুেল দাও, েযন
আিম েতামার ব্যবস্থায় আশ্চযর্্য আশ্চযর্্য িবষয় েদখেত পাই।
১৯ আিম পৃিথবীেত িবেদশী, আমার েথেক েতামার আেদশগুেলা
লুিকও না। ২০ আমার প্রাণ সব সময় আকাঙ্ক্ষায় চূণর্ েতামার
ধমর্ময় আেদেশর জন্য। ২১ তুিম অহঙ্কারীেদরেক ধমক িদেয়ছ,
যারা অিভশপ্ত, যারা েতামার আেদশ েছেড় ঘুের েবড়ায়।
২২ আমার েথেক দনূর্াম ও অপমান দরূ কর, কারণ আিম েতামার
িনয়েমর আেদশ পালন কেরিছ। ২৩ যিদও শাসেকরা আমার
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত এবং িনন্দা কেরেছ; তবুও েতামার দাস েতামার
িবিধ ধ্যান কের। ২৪ েতামার িনয়েমর আেদশ আমার
আনন্দজনক এবং েসগুিল আমার পরামশর্দাতা।

দালৎ।

২৫ আমার প্রাণ ধূেলােত জিড়েয় আেছ, েতামার বাক্য অনুযায়ী
আমােক জীবন দাও। ২৬ আিম আমার পেথর কথা েতামায়

বেলিছ এবং তুিম আমােক উত্তর িদেয়ছ, েতামার িবিধ আমােক
েশখাও। ২৭ েতামার িনেদর্শ আমােক বুিঝেয় দাও, যােত আিম
েতামার আশ্চযর্্য িশক্ষা সব ধ্যান করেত পাির। ২৮ দঃুেখ আমার
হৃদয় গেল পড়েছ, েতামার বােক্য আমােক ওঠাও। ২৯ আমার
েথেক িমথ্যার পথ দরূ কর, অনুগ্রহ কের আমােক েতামার ব্যবস্থা
েশখাও। ৩০ আিম িবশ্বস্ততার পথ মেনানীত কেরিছ, আিম সব
সময় েতামার ধমর্ময় আেদশ আমার সামেন রােখিছ। ৩১ আিম
েতামার িনয়েমর আেদশ সমূেহ জিড়েয় আিছ; সদাপ্রভুু আমােক
লিজ্জত হেত িদও না। ৩২ আিম েতামার আেদশ পেথ েদৗড়াব,
কারণ তুিম তা করেত আমার হৃদয় বড় কেরছ।

েহ।

৩৩ েহ সদাপ্রভুু, েতামার িবিধর পথ আমােক েশখাও, আর আিম
েশষ পযর্ন্ত তা পালন করব। ৩৪ আমােক বুিদ্ধ দাও এবং আিম
েতামার ব্যবস্থা পালন করব; আিম আমার সমস্ত হৃদয় িদেয় তা
পালন করব। ৩৫ েতামার আেদশ পেথ আমােক পিরচালনা
করাও, কারণ আিম েসই পেথ চলেত আনন্দ পাই। ৩৬ েতামার
িনয়েমর আেদেশর িদেক আমার হৃদয়েক পিরচালনা দাও এবং
অসৎ লােভর েথেক দেূর রাখ। ৩৭ মন্দ িবষয় েথেক আমার েচাখ
েফরাও, আমােক েতামার পেথ পুনরুজ্জীিবত কর। ৩৮ েতামার
দােসর জন্য েতামার প্রিতজ্ঞা পূণর্ কর, যা তুিম তােদর জন্য ৈতরী
কেরিছেল যারা েতামায় সম্মান কের। ৩৯ আমার অপমান দরূ
কর, যার আিম ভয় কির, কারণ েতামার ধমর্ময় আেদশ ভাল।
৪০ েদখ, আিম েতামার িনেদর্শগুেলার জন্য আকাঙ্ক্ষা কের
আসিছ; েতামার ধািমর্কতায় আমােক জীিবত েরেখা।

েবৗ।

৪১ েহ সদাপ্রভুু, আমােক েতামার অক্ষয় ভালবাসা দাও- েতামার
প্রিতজ্ঞা অনুসাের েতামার পিরত্রাণ দাও। ৪২ তেব আিম তােদর
উত্তর িদেত পারব যারা আমায় উপহাস কের, কারণ আিম
েতামার বােক্য িনভর্ র কেরিছ। ৪৩ আমার মুখ েথেক সেত্যর বাক্য
িনেয় িনও না, কারণ আিম েতামার ধমর্ময় আেদেশর জন্য
অেপক্ষা করিছ। ৪৪ আিম সব সময় েতামার ব্যবস্থা পালন করব,
যুেগ যুেগ িচরকাল করব। ৪৫ আিম িনরাপেদ চলব, কারণ আিম
েতামার িনেদর্শগুেলার েখঁাজ কেরিছ। ৪৬ আিম রাজােদর সামেন
েতামার গুরত্বপূণর্ আেদেশর কথা বলব এবং লিজ্জত হব না।
৪৭ আিম েতামার আেদশগুেলায় আনন্দ করব, যা আিম ভীষণ
ভালবািস। ৪৮ আিম েতামার আেদশগুেলার কােছ অঞ্জিল ওঠাব,
যা আিম ভালবািস; আিম েতামার িবিধ ধ্যান করব।

সিয়ন।

৪৯ েতামার দােসর জন্য েতামার প্রিতজ্ঞা স্মরণ কর, কারণ তুিম
আমােক আশা িদেয়ছ। ৫০ আমার দঃুেখ এটাই আমার সান্ত্বনা:
েয েতামার প্রিতজ্ঞা আমােক বঁািচেয় েরেখেছ। ৫১ অহঙ্কারীরা
আমােক িবদ্রূপ কেরেছ, তবুও আিম েতামার ব্যবস্থা েথেক
িফিরিন। ৫২ েহ সদাপ্রভুু, আিম প্রাচীনকাল েথেক েতামার ধমর্ময়
আেদশ িশখিছ, আর সান্ত্বনা েপেয়িছ। ৫৩ আমার েক্রাধ জ্বেল
উেঠেছ, পাপীেদর জন্য যারা েতামার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য কের।
৫৪ েতামার িবিধ আমার গান হেয়েছ েযখােন আিম অস্থায়ীভােব
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বাস কির। ৫৫ েহ সদাপ্রভুু, আিম রােত েতামার নােমর িবষেয়
িচন্তা কির এবং আিম েতামার ব্যবস্থা পালন কির। ৫৬ এটাই
আমার অভ্যাস কারণ আিম েতামার িনেদর্শগুেলা পালন
কেরিছ।

েহৎ।

৫৭ সদাপ্রভুু আমার অিধকার; আিম দঢ়ৃপ্রিতজ্ঞ েতামার বাক্য
সকল পালেন। ৫৮ আিম সমস্ত হৃদয় িদেয় আন্তিরকভােব
অনুেরাধ কির েতামার দয়া পাবার; েতামার প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী,
আমার প্রিত কৃপা কর। ৫৯ আিম আমার পথ পরীক্ষা কেরিছ
এবং েতামার িনয়েমর আেদেশর িদেক আমার চরণ িফিরেয়িছ।
৬০ আিম তাড়াতািড় করলাম এবং েতামার আেদশগুেলা পালেন
েদরী করলাম না। ৬১ পাপীেদর দিড় আমােক ফঁােদ েফেলেছ,
আিম েতামার ব্যবস্থা ভুেল যাই িন। ৬২ আিম মাঝ রােত্র েতামার
ধন্যবাদ করেত উিঠ, েতামার ন্যায় িবধােনর জন্য। ৬৩ আিম েসই
সকেলর সঙ্গী যারা েতামােক সম্মান কের এবং যারা েতামার
িনেদর্শগুেলা পালন কের। ৬৪ েহ সদাপ্রভুু, পৃিথবী েতামার চুিক্তর
িবশ্বস্ততায় পিরপূণর্; আমােক েতামার িবিধর িশক্ষা দাও।

েটট।

৬৫ েহ সদাপ্রভুু, তুিম েতামার দােসর মঙ্গল কেরছ, েতামার
বাক্যানুসাের কিরয়াছ। ৬৬ আমােক সিঠক িবচারশিক্ত এবং বুিদ্ধ
েশখাও, কারণ আিম েতামার আেদশগুেলায় িবশ্বাস কেরিছ।
৬৭ দঃুখ পাওয়ার আেগ আিম ভ্রান্ত িছলাম, িকন্তু এখন আিম
েতামার বাক্য পালন করিছ। ৬৮ তুিম মঙ্গলময় এবং তুিম েসই
িযিন মঙ্গল কাজ কেরন, েতামার িবিধ আমােক েশখাও।
৬৯ অহঙ্কারীরা আমার িবরুেদ্ধ িমথ্যা কথা বেলেছ, িকন্তু আিম
সমস্ত হৃদয় িদেয় েতামার িনেদর্শ পালন কেরিছ। ৭০ তােদর হৃদয়
কিঠন; িকন্তু আিম েতামার ব্যবস্থায় আনন্দ কির। ৭১ এটা
আমার জন্য ভাল েয আিম দঃুখ েভাগ কেরিছ, েযন আিম
েতামার িবিধ িশখেত পাির। ৭২ হাজার হাজার েসানা ও রূপার
েচেয় েতামার মুেখর িনেদর্শ আমার জন্য মহা মূল্যবান।

ইেয়াদ।

৭৩ েতামার হাত আমার গঠন ও স্থাপন করেছ; আমােক বুিদ্ধ
দাও, েযন আিম েতামার আেদশ সকল িশখেত পাির। ৭৪ যারা
েতামােক সম্মান কের, তারা আমােক েদেখ গিবর্ত হেব, কারণ
আিম েতামরা বােক্য আশা পাই। ৭৫ েহ সদাপ্রভুু, আিম জািন
েতামার আেদশ ন্যায্য এবং তুিম িবশ্বস্ততায় আমােক দঃুখ
িদেয়ছ। ৭৬ েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা আমায় সান্ত্বনা িদক, েযমন
তুিম েতামার দাসেক প্রিতজ্ঞা কেরছ। ৭৭ আমার প্রিত করুণা
কর, েযন আিম বঁািচ; কারণ েতামার ব্যবস্থা আমার
আনন্দদায়ক। ৭৮ অহঙ্কারীেদর লজ্জায় েফলা েহাক, কারণ তারা
আমার িনন্দা কেরেছ; িকন্তু আিম েতামার িনেদর্শগুেলায় ধ্যান
করব। ৭৯ যারা েতামােক সম্মান কের, তারা আমার িদেক
িফরুক, তারা যারা েতামার িনয়েমর আেদশ জােন তারা িফরুক।
৮০ আমার হৃদয় েতামার িবিধেত িনেদর্ াষ েহাক, েযন আিম
লজ্জায় না পিড়।

কফ।

৮১ আিম েতামার পিরত্রােণর আকাঙ্খা কির, আিম েতামার
বােক্য আমার আশা েরেখিছ। ৮২ আমার েচাখ েতামার প্রিতজ্ঞা
েদখার আকাঙ্খা কের; কখন তুিম আমােক সান্ত্বনা করেব?
৮৩ কারণ আিম েধঁায়ায় ভরা দ্রাক্ষার থিলর মত হেয়িছ; আিম
েতামার িবিধ ভুেল যাই িন। ৮৪ কত িদন েতামার দাস এসব সহ্য
করেব? কেব তুিম আমার তাড়নাকারীেদর িবচার করেব?
৮৫ অহঙ্কারীরা আমার জন্য গতর্  খুঁেড়েছ, তারা েতামার ব্যবস্থার
িনন্দা কের। ৮৬ েতামার সমস্ত আেদশ িবশ্বসনীয়; েয সমস্ত েলাক
আমােক অন্যায়ভােব অত্যাচার কের; আমায় সাহায্য কর।
৮৭ তারা পৃিথবীেত আমােক প্রায় েশষ কের েফেলিছল, িকন্তু
আিম েতামার িনেদর্শগুেলা ত্যাগ কিরিন। ৮৮ েযমন েতামার
চুিক্তর িবশ্বস্ততার প্রিতজ্ঞা অনুসাের আমােক জীিবত রােখা,
যােত আিম েতামার িনয়েমর আেদশ পালন করেত পাির যা তুিম
বেলছ।

লামদ।

৮৯ েহ সদাপ্রভুু, েতামার বাক্য অনন্তকাল স্থায়ী, েতামার বাক্য
স্বেগর্ দঢ়ৃ ভােব স্থািপত। ৯০ েতামার িবশ্বস্ততা পুরুেষ পুরুেষ স্থায়ী;
তুিম পৃিথবীেক স্থাপন কেরছ এবং তা িস্থর থােক। ৯১ সমস্ত
িকছুই আজ পযর্ন্ত িস্থর রেয়েছ, েযমন তুিম বেলছ েতামার ন্যায়
িবধােন, কারণ সমস্ত িকছুই েতামার দাস। ৯২ যিদ েতামার ব্যবস্থা
আমার আনন্দদায়ক না হত, তেব আিম আপন দঃুেখ ধ্বংস
হতাম। ৯৩ আিম েতামার িনেদর্শগুেলা কখনও ভুেল যাব না,
কারণ তার দ্বারাই তুিম আমােক জীিবত েরেখছ। ৯৪ আিম
েতামারই, আমােক রক্ষা কর; কারণ আিম েতামার িনেদর্শগুেলা
অেন্বষণ কির। ৯৫ পাপীরা আমােক ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত;
িকন্তু আিম েতামার িনয়েমর আেদশ েবাঝার েচষ্টা করব।
৯৬ আিম েদেখিছ েয সমস্ত িকছুরই সীমা আেছ; িকন্তু েতামার
আেদশ এিট মহান, অপিরসীম।

েমম।

৯৭ আহা, আিম েতামার ব্যবস্থা েকমন ভালবািস। এটা সমস্ত িদন
আমার ধ্যােনর িবষয়। ৯৮ েতামার আেদশ আমােক শত্রুর
েথেকও জ্ঞানবান কের; কারণ েতামার আেদশ িচরকাল আমার
সেঙ্গ আেছ। ৯৯ আমার েবিশ বুিদ্ধ আমার সমস্ত গুরুর েথেক,
কারণ আিম েতামার িনয়েমর আেদেশর ধ্যান কির। ১০০ প্রাচীন
েলাকেদর েথেকও আিম েবিশ বুিদ্ধমান, তার কারণ আিম
েতামার িনেদর্শগুেলা পালন কেরিছ। ১০১ আিম সমস্ত কুপথ
েথেক আমার পা দেূর েরেখিছ, েযন আিম েতামার বাক্য পালন
কির। ১০২ আিম েতামার ন্যায় িবধান েথেক িফির িন, কারণ
তুিমই আমােক িনেদর্শ িদেয়ছ। ১০৩ েতামার বাক্য সকল আমার
মুেখ েকমন িমষ্ট লােগ! তা আমার মুেখ মধুর েথেক িমিষ্ট।
১০৪ েতামার িনেদর্শগুেলার দ্বারাই আমার বুিদ্ধ লাভ হয়।
েসইজন্য আিম সমস্ত িমথ্যা পথ ঘৃণা কির।

নুন।
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১০৫ েতামার বাক্য আমার চরেনর প্রদীপ, আমার পেথর আেলা।
১০৬ আিম শপথ কেরিছ এবং িস্থর কেরিছ, েয আিম েতামার
িবিধ পালন করব। ১০৭ েহ সদাপ্রভুু, আিম খুব দঃুখাত্তর্ ; েতামার
বােক্যর প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী আমােক জীিবত েরখ। ১০৮ সদাপ্রভুু,
দয়া কের আমার মুেখর েস্বচ্ছা দত্ত উপহার সকল গ্রহণ কর
এবং েতামার ন্যায় িবধান আমােক েশখাও। ১০৯ আমার প্রাণ
সবসময় িবপেদ থােক, তবুও আিম েতামার ব্যবস্থা ভুেল যাই িন।
১১০ পাপীরা আমার জন্য ফঁাদ েপেতেছ, িকন্তু আিম েতামার
িনেদর্শ েথেক দেূর সের যাই িন। ১১১ আিম েতামার িনয়েমর
আেদশ আমার দািব বেল অিধকার কেরিছ, কারণ েসগুেলা
আমার হৃদেয়র আনন্দ। ১১২ আমার হৃদয় েতামার িবিধ েমেন
চলেত িস্থর হেয়েছ, িচরকােলর জন্য, েশষ পযর্ন্ত।

সামক।

১১৩ আিম িদ্বমনা েলােকেদর ঘৃণা কির, িকন্তু েতামার ব্যবস্থা
ভালবািস। ১১৪ তুিম আমার লুকােনার জায়গা ও আমার ঢাল;
আিম েতামার বােক্যর জন্য অেপক্ষা কির। ১১৫ মন্দ
কাজকরীরা, আমার কাছ েথেক দরূ হও; যােত আিম আমার
ঈশ্বেরর আেদশ সকল পালন করেত পাির। ১১৬ েতামার বােক্য
আমােক ধের রাখ যােত আিম বঁািচ এবং আমােক আমার
আশায় লিজ্জত হেত িদও না। ১১৭ আমােক তুেল ধর এবং আিম
উদ্ধার পাব; আিম সব সময় েতামার িবিধ ধ্যান করব। ১১৮ তুিম
তােদর সকলেক অগ্রাহ্য কেরছ, যারা েতামার িবিধ েছেড় চেল
েগেছ; কারণ েসই সমস্ত েলােকরা প্রতারক এবং অিবশ্বস্ত।
১১৯ তুিম পৃিথবীর সমস্ত পাপীেদরেক মেলর মত দরূ কের থাক,
এইজন্য আিম েতামরা ন্যায় িবধান ভালবািস। ১২০ েতামার ভেয়
আমার শরীর েরামািঞ্চত হয়, েতামার শাসনকলােপ আিম ভীত।

অিয়ন।

১২১ যা িকছু ন্যায্য এবং সিঠক আিম কির; আমােক আমার
উপদ্রবকারীেদর হােত েছেড় িদও না। ১২২ তুিম েতামার দােসর
মঙ্গল িনিশ্চত কর, অহঙ্কারীরা আমার ওপর উপদ্রব না করুক।
১২৩ েতামার পিরত্রােণর অেপক্ষায় এবং েতামার ধমর্ময় বােক্যর
জন্য আমার েচাখ ক্লান্ত হেয়েছ। ১২৪ েতামার দাসেক েতামার
চুিক্তর িবশ্বস্ততা েদখাও এবং আমােক েতামার িবিধ েশখাও।
১২৫ আিম েতামার দাস, আমােক বুিদ্ধ দাও, েযন আিম েতামার
িনয়েমর আেদশগুেলা জানেত পাির। ১২৬ সদাপ্রভুুর কাজ
করবার সময় হল, কারণ েলােকরা েতামার ব্যবস্থা খণ্ডন
কেরেছ। ১২৭ সিত্য আিম েতামার আেদশ সকল ভালবািস,
েসানার েথেকও, িবশুদ্ধ েসানার েথেকও ভালবািস। ১২৮ এইজন্য
আিম সাবধােন েতামার সমস্ত িনেদর্শ অনুসরণ কির এবং আিম
সমস্ত িমথ্যার পথ ঘৃণা কির।

েপ।

১২৯ েতামার িনয়েমর আেদশ আশ্চযর্্য, এইজন্য আিম েসগুেলা
পালন কির। ১৩০ েতামার প্রকািশত বাক্য আেলা দান কের; তা
সরলেদর বুিদ্ধ দান কের। ১৩১ আিম মুখ খুেল শ্বাস েফলিছলাম,
কারণ আিম েতামার আেদশগুেলার আকাঙ্ক্ষা করিছলাম।
১৩২ আমার িদেক েফর এবং আমায় দয়া কর, েযমন তুিম সব

সময় কের থাক তােদর জন্য যারা েতামার নাম ভালবােস।
১৩৩ েতামার বাক্য দ্বারা আমার চরণেক পিরচালনা দাও; েকান
পাপেক আমার উপের কতৃর্ ত্ব করেত িদও না। ১৩৪ মানুেষর
উপদ্রব েথেক আমােক উদ্ধার কর, যােত আিম েতামার
িনেদর্শগুেলা পালন করেত পাির। ১৩৫ েতামার দােসর ওপর
েতামার মুখ উজ্জ্বল েহাক এবং েতামার িবিধ সকল আমােক
েশখাও। ১৩৬ আমার েচাখ েথেক জলধারা বইেছ, কারণ
েলােকরা েতামার ব্যবস্থা পালন কের না।

সােদ।

১৩৭ েহ সদাপ্রভুু, তুিম ধািমর্ক এবং েতামার আেদশ সকল ন্যায্য।
১৩৮ তুিম েতামার িনয়েমর আেদশ ধািমর্কতায় এবং িবশ্বস্ততায়
িদেয়ছ। ১৩৯ রাগ আমােক ধ্বংস কেরেছ, কারণ আমার
িবপেক্ষরা েতামার বাক্য সকল ভুেল েগেছ। ১৪০ েতামার বাক্য
খুবই পরীক্ষািসদ্ধ এবং েতামার দাস তা ভালবােস। ১৪১ আিম
তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত, তবুও আিম েতামার িনেদর্শ সকল ভুেল যাই
িন। ১৪২ েতামার ন্যায়িবচার িচরকাল সিঠক এবং েতামার ব্যবস্থা
িবশ্বসনীয়। ১৪৩ যিদও চরম দদূর্শা ও যন্ত্রণা আমােক েপেয়
বেসেছ, [তবুও] েতামার আেদশ সকল আমার আনন্দদায়ক।
১৪৪ েতামার িনয়েমর আেদশ িচরকাল ধমর্ময়; আমােক বুিদ্ধ
দাও, যােত আিম বঁািচ। ১৪৫ েহ সদাপ্রভুু, আিম সমস্ত হৃদয় িদেয়
েডেকিছ; আমােক উত্তর দাও, আিম েতামার িবিধ পালন করব।
১৪৬ আিম েতামােক েডেকিছ; আমােক রক্ষা কর এবং আিম
েতামার িনয়েমর আেদশ পালন করব। ১৪৭ আিম েভােরর অেগ
উিঠ এবং সাহােয্যর জন্য িচত্কার কির, আিম েতামার বােক্য
সকেল আশা রািখ। ১৪৮ আমার েচাখ সারা রাত েখালা িছল,
েযন আিম েতামার বাক্য ধ্যান করেত পাির। ১৪৯ েতামার চুিক্তর
িবশ্বস্ততা অনুসাের আমার রব েশান; েহ সদাপ্রভুু, আমােক
জীিবত রাখ, েযমন তুিম প্রিতজ্ঞা কেরছ েতামার ন্যায় িবধােন।
১৫০ যারা আমায় অত্যাচার কেরেছ তারা আমার কােছ আসেছ;
িকন্তু তারা েতামার ব্যবস্থা েথেক অেনক দেূর। ১৫১ েহ সদাপ্রভুু,
তুিমই িনকটবত্তর্ী এবং েতামার সমস্ত আেদশ িবশ্বস্ত। ১৫২ অেনক
আেগ আিম েতামার িনয়েমর আেদশ েজেনিছ, যা তুিম
িচরকােলর জন্য স্থাপন কেরছ।

েরশ।

১৫৩ আমার দঃুখ েদখ এবং আমােক সাহায্য কর, কারণ আিম
েতামার ব্যবস্থা ভুেল যাই িন। ১৫৪ আমার িববাদ েমটাও এবং
আমােক মুক্ত কর, আমােক জীিবত রাখ, েযমন তুিম েতামার
বােক্য প্রিতজ্ঞা কেরছ। ১৫৫ পিরত্রাণ পাপীেদর েথেক দেূর,
কারণ তারা েতামার িবিধ সকল ভালবােস না। ১৫৬ েহ সদাপ্রভুু,
েতামার করুণার কাযর্্য মহান; আমােক জীিবত রাখ, েযমন তুিম
সবসময় কের থাক। ১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও শত্রু অেনক,
তবুও আিম েতামার িনয়েমর আেদশ েথেক িফির িন। ১৫৮ আিম
িবশ্বাসঘাতকেদরেক ঘৃণা ভােব েদখলাম, কারণ তারা েতামার
বাক্য পালন কের না। ১৫৯ েদখ, আিম েতামার িনেদর্শগুেলা
েকমন ভালবািস। সদাপ্রভুু, আমােক জীিবত রাখ, েযমন তুিম
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েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততায় প্রিতজ্ঞা কেরছ। ১৬০ েতামার সমস্ত
বাক্য সত্য, েতামার প্রেত্যকটা আেদশ িচরস্থায়ী।

িশন।

১৬১ শাসেকরা অকারেণ আমােক অত্যাচার কেরেছ, আমার
হৃদয় কঁােপ, েতামার বােক্যর অবাধ্য হেত ভয় লােগ। ১৬২ আিম
েতামার বােক্য আনন্দ কির, েযমন েকউ মহা লুট েপেল কের।
১৬৩ আিম িমথ্যােক ঘৃণা ও অবজ্ঞা কির, িকন্তু আিম েতামার
ব্যবস্থা ভালবািস। ১৬৪ আিম িদেন সাতবার েতামার প্রশংসা কির,
েতামার ন্যায় িবধােনর জন্য। ১৬৫ যারা েতামার ব্যবস্থা ভালবােস,
তােদর মহা শািন্ত; তােদর েহঁাচট লােগ না। ১৬৬ সদাপ্রভুু, আিম
েতামার পিরত্রােণর অেপক্ষা করিছ এবং আিম েতামার
আেদেশর বাধ্য হেয়িছ। ১৬৭ আিম েতামার আেদশ পালন কেরিছ
এবং আিম েসগুেলা খুব ভালবািস। ১৬৮ আিম েতামার িনেদর্শ ও
আেদশ পালন কেরিছ; কারণ আিম যা িকছু কির তুিম তা
জােনা।

েতঁা।

১৬৯ সদাপ্রভুু, আমার আতর্ নাদ েতামার কােছ উপিস্থত েহাক,
েতামার বাক্য অনুসাের আমােক বুিদ্ধ দাও। ১৭০ আমার িবনিত
েতামার সামেন উপিস্থত েহাক, েযমন তুিম েতামার বােক্য
প্রিতজ্ঞা কেরছ, আমােক সাহায্য কর। ১৭১ আমার েঠঁাট েতামার
প্রশংসা করুক, কারণ তুিম আমােক েতামার িবিধ সকল িশক্ষা
িদচ্ছ। ১৭২ আমার িজভ েতামার বােক্যর িবষয় গান করুক,
কারণ েতামার সমস্ত আেদশ ন্যায্য। ১৭৩ েতামার হাত আমায়
সাহায্য করুক; কারণ আিম েতামার িনেদর্শ মেনানীত কেরিছ।
১৭৪ সদাপ্রভুু, আিম েতামার পিরত্রােণর আকাঙ্ক্ষা কেরিছ এবং
েতামার ব্যবস্থা আমার আনন্দ দায়ক। ১৭৫ আমার জীিবত থািক
এবং েতামার েগৗরব কির; েতামার ন্যায় িবধান আমায় সাহায্য
করুক; ১৭৬ আিম হারােনা েমেষর মত হেয়িছ; েতামার দােসর
অেন্বষণ কর; কারণ আিম েতামার আেদশ সকল ভুেল যাই িন।

আেরাহেনর গীত।

আমার চরম দদূর্শায় আিম সদাপ্রভুুেক ডাকলাম
এবং িতিন আমােক উত্তর িদেলন। ২ আমার

প্রাণেক সদাপ্রভুু, িমথ্যাবাদী েঠঁাট েথেক এবং প্রতারকেদর িজভ
েথেক উদ্ধার কর। ৩ িতিন েতামােক িক েদেবন এবং তাছাড়া
েবশী িক েদেবন প্রতারণা পূণর্ িজভ। ৪ িতিন েতামােক িশকার
করেবন ৈসিনেকর ধারােলা বান িদেয়, তীেরর মাথা গরম
কয়লার ওপর গরম কের। ৫ দভূর্ াগ্য আমার কারণ আিম
অস্থায়ীভােব েমশেক থাকিছ; আিম আেগ েকদেরর তঁাবুেত বাস
করতাম। ৬ অেনক িদন ধের আিম এমন েলােকেদর সেঙ্গ
থাকতাম, যারা শািন্ত ঘৃণা কের। ৭ আিম শািন্তর জন্য যখন কথা
বিল, িকন্তু তারা যুদ্ধ চায়।

আেরাহেনর গীত।

আিম পবর্তেদর িদেক েচাখ তুলেবা। েকাথা েথেক
আমার সাহায্য আসেব? ২ আমার সাহায্য

সদাপ্রভুুর েথেক আসেব, িযিন আকাশ ও পৃিথবীর সৃিষ্ট

কেরেছন। ৩ িতিন েতামার পা িপছেল েযেত েদেবন না; িযিন
েতামায় রক্ষা করেবন িতিন ঘুিমেয় পড়েবন না। ৪ েদখ,
ইস্রােয়েলর পালক, কখেনা ঘুিমেয় পেড়ন না, ঘুমান না।
৫ সদাপ্রভুুই েতামার পালক; সদাপ্রভুু েতামার ছায়া, েতামার ডান
হাত। ৬ সূযর্ েতামােক িদেন ক্ষিত করেব না, রােত চঁাদও না।
৭ সদাপ্রভুু েতামােক সব মন্দ েথেক রক্ষা করেবন, িতিন েতামার
প্রাণ রক্ষা করেবন। ৮ সদাপ্রভুু রক্ষা করেবন েতামােক েতামার
সব কােজেত এখন েথেক িচরকাল পযর্ন্ত।

দায়ূেদর, আেরাহণ গীত।

আিম আনন্দ েপলাম যখন তারা আমােক বলল,
চল আমরা সদাপ্রভুুর গৃেহ যাই। ২ আমারেদর পা

েতামার দরজার েভতের দঁািড়েয়, িযরুশােলম। ৩ িযরুশােলম
একটা শহেরর মত ৈতরী হেয়িছল যা একত্র সংযুক্ত শহেরর মত।
৪ জািতরা েসই জায়গায় েগল, সদাপ্রভুুর বংশ, ইস্রােয়েলর
েযমন িবিধ সদাপ্রভুুর ধন্যবাদ িদেত েগল। ৫ েসখােন েনতারা
িসংহাসেন বসল দায়ূদ কুেলর িবচােরর জন্য। ৬ প্রাথর্না কর
িযরুশােলেমর শািন্তর জন্য, যারা েতামােক েপ্রম কের তােদর
উন্নিতর জন্য। ৭ েতামার প্রাচীেরর মেধ্য শািন্ত হউক, েতামার
অট্টািলকার মেধ্য উন্নিত হউক। ৮ আমার ভাইেদর এবং সঙ্গীেদর
জন্য আিম এখন বলেবা, “েতামার মেধ্য শািন্ত েহাক।”
৯ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুুর গৃেহ আিম েতামার মঙ্গেলর জন্য
প্রাথর্না করব।

আেরাহেণর গীত।

েতামার িদেক আিম েচাখ তুিল, তুিম স্বেগর্র
িসংহাসেন অিধিষ্টত িছেল। ২ েদখ, মিনেবর হােতর

ওপর েযমন দাসেদর েচাখ, মিনেবর স্ত্রীর হােতর ওপর েতমন
দাসীর েচাখ, তাই আমােদর েচাখ ঈশ্বর সদাপ্রভুুর ওপর যতিদন
না িতিন আমােদর প্রিত কৃপা কেরন। ৩ আমােদরেক কৃপা কর,
সদাপ্রভুু, আমােদর প্রিত কৃপা কর, কারণ আমরা অপমােন পূণর্।
৪ আমারা দািম্ভকেদর অবজ্ঞার উপহােস এবং অহঙ্কারীেদর
অপমােন পূণর্।

দায়ূেদর আেরাহেণর একিট গীত।

“যিদ সদাপ্রভুু আমােদর পেক্ষ না থাকেতন,”
ইস্রােয়লেক তা বলেত দাও, ২ যিদ সদাপ্রভুু

আমােদর পেক্ষ না থাকেতন, যখন েলােকরা আমােদর িবরুেদ্ধ
উেঠিছল, ৩ তখন তারা আমােদরেক জীবন্ত িগেল িনত, তখন
তারা আমােদর িবরুেদ্ধ প্রচন্ড রােগ েফেট পড়েতা। ৪ জল
আমােদরেক ভািসেয় িনেয় েযত, তীব্র জলেস্রাত আমােদর ওপর
িদেয় বেয় যায়। ৫ তখন গজর্ন করা জল আমােদর ডুিবেয় িদত।
৬ ধন্য সদাপ্রভুু, িতিন আমােদরেক তােদর দঁাত িদেয় িছঁড়েত
িদেতন না। ৭ আমােদর প্রাণ ব্যােধর ফঁাদ েথেক পািখর মত রক্ষা
েপেয়েছ; ফঁাদ িছঁেড়েছ আর আমরা রক্ষা েপেয়িছ। ৮ আমােদর
সাহায্য সদাপ্রভুু েথেক আেস, িযিন আকাশ ও পৃিথবীর
সৃিষ্টকতর্ া।

আেরাহণ গীত।
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যারা সদাপ্রভুুেত িনভর্ র কের, তারা িসেয়ান পবর্েতর
মত, অটল, িচরস্থায়ী। ২ েযমন িযরুশােলেমর

চারিদেক পবর্ত আেছ, েসরকম সদাপ্রভুু তঁার েলােকেদর
চারিদেক আেছন, এখন এবং অনন্তকাল। ৩ কারণ েদেশ
দষু্টেলােকর রাজদণ্ড ধািমর্কেদর শাসন করেত পারেব না। নতুবা
ধািমর্করা যা অন্যায় তা করেত পাের। ৪ মঙ্গল কর সদাপ্রভুু।
যারা ভােলা, তােদর মঙ্গল কর। ৫ িকন্তু যারা িনেজরা বঁাকাপেথ
িফের, সদাপ্রভুু তােদরেক িনেয় যােবন অধমর্াচারীেদর সেঙ্গ।
ইস্রােয়েলর ওপের শািন্ত েনেম আসুক।

আেরাহন-গীত।

যখন সদাপ্রভুু আনেলন তােদর যারা িসেয়ােন িছল,
আমরা তােদর মেতা িছলাম যারা স্বপ্ন েদেখ।

২ তখন আমােদর মুখ হািসেত পূণর্ হল, আমােদর িজভ গােন পূণর্
হল; তখন তারা জািতেদর মেধ্য বিলল, “সদাপ্রভুু তােদর জন্য
মহৎ কাজ কেরেছন।” ৩ সদাপ্রভুু আমােদর জন্য মহৎ কাজ
কেরেছন; আমরা কত আনিন্দত হেয়িছলাম। ৪ আমােদর
ভােগ্যর ক্ষিতপূরণ দাও, সদাপ্রভুু, েনেগেভ জলেস্রােতর মেতা।
৫ যারা েচােখর জেল বীজ েবােন, তারা আনেন্দ িচত্কার কের
শস্য কাটেব। ৬ েয েলাক কঁাদেত কঁাদেত বীজ েবানার জন্য বীজ
বাইের িনেয় যায়, েস আনেন্দ িচত্কার করেত করেত ফসেলর
আঁিট সেঙ্গ িনেয় িফরেব।

আেরাহণ গীত। শেলামেনর।

যিদ সদাপ্রভুু গৃহ ৈতরী না কেরন, তারা বৃথাই কাজ
কের, যারা তা ৈতরী কের। যিদ সদাপ্রভুু শহর

পাহারা না েদন, পাহারাদার বৃথাই দঁািড়েয় থােক। ২ এটা বৃথা
যিদ েতামরা েভাের উঠ, েদরীেত বাড়ী আস অথবা পিরশ্রেমর
খাবার খাও কারণ সদাপ্রভু তঁার িপ্রয়পাত্রেক ঘুেমর মেধ্য এরকম
েদন। ৩ েদখ িশশুরা সদাপ্রভুুর েথেক পাওয়া অিধকার,
গেভর্ রফল তঁার েথেক পাওয়া পুরস্কার। ৪ েযমন ৈসিনেকর হােত
বান, েসরকম েযৗবেনর সন্তানরা। ৫ ধন্য েসই মানুষ, যার তূন
এরকম বােন পূণর্; তারা লিজ্জত হেব না, যখন তারা দরজায়
শত্রুেদর সেঙ্গ মুেখামুিখ হয়।

আেরাহণ-গীত।

ধন্য প্রেত্যেক েয সদাপ্রভুুেক সম্মান কের, েয তঁার
পেথ চেল। ২ েতামার হাত েযাগান েদেব, তুিম

আনন্দ করেব; তুিম ধন্য হেব এবং উন্নিত লাভ করেব। ৩ েতামার
ঘেরর েভতের েতামার স্ত্রী ফলবতী দ্রাক্ষালতার মেতা হেব;
েতামার িশশুরা িজত বৃেক্ষর চারার মেতা হেব তারা েটিবেলর
চারিদেক বসেব। ৪ হঁ্যা, অবশ্যই, মানুষিট ধন্য হেব েয
সদাপ্রভুুেক সম্মান কের। ৫ সদাপ্রভুু িসেয়ান েথেক আমােক
আশীবর্াদ করুন, েযন তুিম সারািজবন ধের িযরুশােলেমর উন্নিত
েদখেত পাও। ৬ েতামার সন্তানেদর বংশ েদখেত পাও।
ইস্রােয়েলর উপের শািন্ত েহাক।

আেরাহণ-গীত।

“প্রায়ই আমার প্রথম অবস্থা েথেক তারা আমােক
আক্রান্ত কেরেছ”, ইস্রােয়ল একথা বলুক।

২ “প্রায়ই আমার প্রথম অবস্থা েথেক তারা আমােক আক্রান্ত
কেরেছ, তবুও তারা আমােক হারােত পােরিন। ৩ চাষীরা আমার
েপছেন চেষিছল তারা লম্বা লাঙ্গলেরখা েটেনিছল। ৪ সদাপ্রভুু
ধািমর্ক, িতিন দষু্টেদর দিড় েকেট িদেয়েছন”। ৫ তারা সব লিজ্জত
েহাক, িফের যাক যারা িসেয়ানেক ঘৃণা কের। ৬ তারা বাড়ীর
ছােদ ঘােসর মেতা েহাক যা বেড়া হওয়ার আেগ শুিকেয় যায়;
৭ যা শস্যকাটা েলােকর হাত পূণর্ কেরনা অথবা আঁিট বঁাধা
েলােকর বুক ভের না। ৮ পিথকরা বেল না, “সদাপ্রভুুর আশীবর্াদ
েতামােদর ওপর আসুক, আমরা সদাপ্রভুুর নােম েতামােদরেক
আশীবর্াদ কির।”

আেরাহণ-গীত।

আিম গভীর জেল েথেক েতামােক ডািক, সদাপ্রভুু।
২ প্রভু আমার রব েশান, েতামার কান আমার

িবনিতর রব শুনুক। ৩ যিদ তুিম, সদাপ্রভুু, অপরাধ সব ধর, প্রভু,
েক দঁাড়ােত পাের? ৪ িকন্তু েতামার কােছ ক্ষমা আেছ, েযন তুিম
শ্রদ্ধা পাও। ৫ আিম সদাপ্রভুুর জন্য অেপক্ষা কির; আমার আত্মা
অেপক্ষা কের; আিম তঁার বােক্য আশা করিছ। ৬ প্রহরীরা েযমন
সকােলর জন্য অেপক্ষা কের, আমার আত্মা তার েথেক েবশী
প্রভুর জন্য অেপক্ষা কের। ৭ ইস্রােয়ল, সদাপ্রভুুেত আশা কর;
সদাপ্রভুু করুণাময় এবং িতিন ক্ষমা করেত খুব ইচু্ছক। ৮ এই
হেলন িতিন িযিন তার সব পাপ েথেক ইস্রােয়লেক মুক্ত করেবন।

আেরাহণ-গীত। দায়ূেদর।

সদাপ্রভুু, আমার হৃদয় গিবর্ত নয় অথবা আমার
দিৃষ্ট উদ্ধত নয়। আমার িনেজর জন্য আমার িবরাট

আশা েনই অথবা আমার মাথাব্যথা েনই েসই িজিনেসর সেঙ্গ
েযগুেলা আমার েথেক বহূ দেূর ২ প্রকৃতপেক্ষ আিম এখেনা
আমার আত্মােক শান্ত েরেখিছ; বুেকর দধু ছাড়ােনা িশশুর
মেতা,আমার আত্মা বুেকর দধু ছাড়ােনা িশশুর মেতা আমার
সেঙ্গ আেছ, ৩ ইস্রােয়ল, সদাপ্রভুুেত আশা কর এখন এবং
অনন্তকাল ।

আেরাহন-গীত।

সদাপ্রভুু, তুিম দায়ূেদর সব দঃুখ কষ্ট মেন কর।
২ মেন কর িতিন সদাপ্রভুুর কােছ েকমন শপথ

কেরিছেলন, যােকােবর একবীেরর কােছ মানত কেরিছেলন।
৩ েস বলল, “আিম আমার বাড়ীেত ঢুকেবা না অথবা আমার
িবছানায় েশাব না, ৪ আিম আমার িনেজর েচাখেক ঘুমােত েদব
না, েচােখর পাতােক িবশ্রাম করেত েদব না, ৫ যতক্ষণ না
সদাপ্রভুুর জন্য একটা জায়গা পাই, যােকােবর একবীেরর জন্য
এক পিবত্র তঁাবু না পাই।” ৬ েদখ, আমরা ইফ্রাথায় এটার কথা
শুেন িছলাম, আমরা এটা েপেয়িছ জােরর েক্ষেত। ৭ আমরা
যােবা ঈশ্বেরর পিবত্র তঁাবুেত; আমরা তঁার পাদপীেঠ আরাধনা
করব। ৮ ওেঠা, সদাপ্রভুু; ওঠ েতামার িবশ্রােমর জায়গায় এস,
৯ েতামার যাজেকরা ধািমর্কতার েপাশাক পরুক, েতামার
িবশ্বস্তরা আনেন্দ িচত্কার করুক। ১০ তুিম েতামার দাস দায়ূেদর
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জন্য, েতামার অিভিষক্ত রাজার েথেক মুখ িফিরেয় িনও না।
১১ সদাপ্রভুু দায়ূেদর কােছ িবশ্বস্ত হওয়ার শপথ কেরেছন, িতিন
তঁার প্রিতজ্ঞা েথেক িফরেবন না: “আিম েতামার উত্তর পুরুষেক
েতামার িসংহাসেন বসাব। ১২ যিদ েতামার সন্তারা আমার চুিক্ত
পালন কের এবং আমার িবিধ যা আিম তােদরেক েশখাব, তেব
তােদর সন্তানরাও িচরতের েতামার িসংহাসেন বেস থাকেব।”
১৩ অবশ্যই সদাপ্রভুু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেছন; িতিন এটা
বণর্না কেরেছন তার বাসভবেনর জন্য। ১৪ এটা আমার
িচরকােলর িবশ্রােমর জায়গা; আিম এখােন থাকেবা, কারণ
আিম এটা ইচ্ছা কির। ১৫ আিম প্রচুর আশীবর্াদ করব তার খাদ্য
সংগ্রেহ; আিম তার দিরদ্রেদরেক খাদ্য িদেয় তৃপ্ত করব। ১৬ আিম
তঁার যাজকেদরেক পিরত্রােণর বস্ত্র পরাব; তার িবশ্বস্তরা
উচ্চস্বের আনন্দ করেব। ১৭ আিম েসখােন দায়ূেদর জন্য
একশৃঙ্গ ৈতরী করব গজবার হওয়ার জন্য; আিম েসখােন একটা
প্রদীপ েরেখিছ আমার অিভিষেক্তর জন্য। ১৮ আিম তার
শত্রুেদরেক লজ্জায় পিরিহত করব; িকন্তু তার মাথায় তার মুকুট
েশাভা পােব।

আেরাহন-গীত। দায়ূেদর।

েদখ, কত ভােলা এবং কত মেনারম এটা কারণ
ভাইরা একসেঙ্গ একতায় বাস কের। ২ এটা মাথার

ওপের দামী েতেলর মেতা যা দািড়েত গিড়েয় পেড়, হােরােণর
দািড়েত গিড়েয় পড়ল, তার েপাশােক গিড়েয় পড়ল। ৩ এটা
হম্মর্েনর িশিশেরর মেতা, যা ঝের পড়ল িসেয়ান পবর্েতর ওপের
কারণ েসখােন সদাপ্রভুু এক িস্থরীকৃত আশীবর্াদ করেলন,
অনন্তকােলর জীবন ।

আেরাহণ-গীত।

এস, আশীবর্াদ কেরা সদাপ্রভুু, সদাপ্রভুু েতামার সব
দােসেদর, েতামরা যারা রােত্র সদাপ্রভুুর ঘের েসবা

কেরা। ২ েতামার হাত েতাল পিবত্র জায়গার িদেক এবং
আশীবর্াদ কর সদাপ্রভুু। ৩ সদাপ্রভুু িসেয়ান েথেক েতামােক
আশীবর্াদ করুন, িতিন িযিন আকাশ এবং পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর; প্রশংসা কর সদাপ্রভুুর
নােমর, প্রশংসা কর, েতামরা সদাপ্রভুুর দাসরা,

২ েতামরা, যারা সদাপ্রভুুর ঘের দঁািড়েয় থােক, আমােদর ঈশ্বেরর
ঘেরর উঠােন দঁািড়েয় থােক। ৩ সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর, কারণ
িতিন মঙ্গলময়; তঁার নােমর উেদ্দেশ গান কর, কারণ এটা
মেনারম। ৪ কারণ সদাপ্রভুু িনেজর জন্য যাকবেক মেনািনত
কেরেছন, ইস্রােয়ল তার অিধকার। ৫ আিম জািন, সদাপ্রভুু
মহান, আমােদর প্রভু সব েদবতােদর ওপের। ৬ সদাপ্রভুু যা ইচ্ছা
কেরন, তাই িতিন স্বেগর্, পৃিথবীেত, সমুেদ্র এবং সব মহা সমুেদ্রর
মেধ্য কেরন। ৭ িতিন দরূ েথেক েমঘ আেনন, িতিন বৃিষ্টর সেঙ্গ
িবদ্ুযৎ ৈতরী কেরন এবং তার ভান্ডার েথেক বাতাস েবর কের
আেনন। ৮ িতিন িমশেরর প্রথম জাতকেক হত্যা কেরিছেলন,
মানুষ এবং পশু উভেয়র মেধ্য। ৯ িতিন িচহ্ন এবং িবস্ময়কর
ঘটনা িমশেরর মেধ্য পািঠেয়িছেলন, ফেরৗেণর এবং তঁার সব
দােসর িবরুেদ্ধ। ১০ িতিন অেনক জািতেক আক্রমণ কেরিছেলন

এবং শিক্তশালী রাজােদর হত্যা কেরিছেলন, ১১ ইেমারীয়েদর
রাজা সীেহানেক এবং বাশেনর রাজা ওগেক এবং কনােনর সব
রাজ্যেক। ১২ িতিন িদেলন তােদর েদশ অিধকােরর জন্য
ইস্রােয়েলর েলােকেদরেক অিধকােরর জন্য িদেলন। ১৩ েতামার
নাম, সদাপ্রভুু, অনন্তকালস্থায়ী, েতামার সুনাম, সদাপ্রভুু,
বংশানুক্রেম স্থায়ী। ১৪ কারণ সদাপ্রভুু তঁার েলােকেদর রক্ষা
কেরন এবং তঁার দােসেদর করুণা কেরেছন। ১৫ জািতেদর
প্রিতমা সব রূপা এবং েসানার, েসগুেলা মানুেষর হােতর কাজ।
১৬ ঐ প্রিতমাগুেলার মুখ আেছ িকন্তু তারা কথা বেল না; তােদর
েচাখ আেছ িকন্তু েদখেত পায় না; ১৭ তােদর কান আেছ িকন্তু
তারা শুনেত পায় না; তােদর মুেখ শ্বাস নাই। ১৮ যারা তােদর
ৈতরী কেরন, তারাও েযমন যারা তােদর িবশ্বাস কের তারাও
েতমন। ১৯ ইস্রােয়েলর কুলেক, আশীবর্াদ কর সদাপ্রভুু, হােরােণর
কুলেক আশীবর্াদ কর সদাপ্রভুু, ২০ েলিবর কুলেক আশীবর্াদ কর
সদাপ্রভুু; েতামরা যারা সদাপ্রভুুেক সম্মান কর, তােদর সদাপ্রভুু
আশীবর্াদ কর। ২১ িসেয়ানেক আশীবর্াদযুক্ত কর সদাপ্রভুু, যারা
িযরুশােলেম বাস কের তােদরেক আশীবর্াদ কর। সদাপ্রভুুর
প্রশংসা কর।

সদাপ্রভুুেক ধন্যবাদ দাও; কারণ িতিন মঙ্গলময়;
কারণ তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকাল স্থায়ী৷

২ ঈশ্বেরর ঈশ্বরেক ধন্যবাদ দাও কারণ তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকাল স্থায়ী৷ ৩ ধন্যবাদ দাও প্রভুেদর প্রভুেক, তঁার িবশ্বস্ত
িনয়ম অনন্তকাল স্থায়ী৷ ৪ িযিন একা মহৎ আশ্চযর্্য কাজ কেরন;
তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকাল স্থায়ী৷ ৫ িযিন প্রজ্ঞার দ্বারা
আকাশমণ্ডল সৃিষ্ট কেরেছন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷
৬ িযিন জেলর উপের ভূমণ্ডল িবস্তার কেরেছন; তঁার িবশ্বস্ত
িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ৭ িযিন বৃহৎ েজ্যািত সৃিষ্ট কেরেছন; তঁার
িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ৮ িযিন িদেন কতৃর্ ত্ব করার জন্য
সূযর্্য সৃিষ্ট কেরেছন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ৯ রােত
কতৃর্ ত্ব করার জন্য চঁাদ ও তারার মালা সৃিষ্ট কেরেছন; তঁার িবশ্বস্ত
িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ১০ তঁার স্তব কর, িযিন প্রথম জাতেকর
সম্বেন্ধ িমশরেক আঘত করেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকালস্থায়ী৷ ১১ এবং তােদর মধ্য েথেক ইেস্রেয়লেক েবর
কের আনেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ১২ শিক্তশালী
হাত এবং ওঠােনা বাহু দ্বারাই আনেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকালস্থায়ী৷ ১৩ তঁার স্তব কর, িযিন েলািহত সাগরেক দভুাগ
করেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকাল স্থায়ী৷ ১৪ এবং তঁার মধ্য
িদয়া ইস্রােয়ল েক পার করেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকালস্থায়ী৷ ১৫ িকন্তু ফেরৗণ এবং তঁার বািহনীেক েলািহত
সাগের ছঁুেড় িদেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ১৬ তঁার
স্তব কর, িযিন িনেজর েলােকেদরেক প্রান্তেরর মধ্য িদেয় গমন
করােলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী, ১৭ িযিন মহান
রাজােদরেক হত্যা করেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷
১৮ িবখ্যাত রাজােদরেক হত্যা করেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকালস্থায়ী৷ ১৯ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক,তঁার িবশ্বস্ত
িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ২০ ও বাশেনর রাজা ওগেক বধ করেলন;
তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ২১ এবং তােদর েদশ
অিধকােরর জন্য িদেলন, তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷
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২২ তঁার দাস ইস্রােয়ল েক অিধকােরর জন্য িদেলন, তঁার িবশ্বস্ত
িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ২৩ িতিন আমােদর হীনাবস্থায়
আমােদরেক মেন করেলন, তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷
২৪ িযিন শত্রুর ওপর আমােদর িবজয় িদেলন; তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম
অনন্তকালস্থায়ী৷ ২৫ িতিন সব জীবন্ত প্রাণীেক খাবার েদন; তঁার
িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷ ২৬ স্বেগর্র ঈশ্বরেক ধন্যবাদ দাও,
তঁার িবশ্বস্ত িনয়ম অনন্তকালস্থায়ী৷

বািবলীয় নদীর ধাের আমরা বসতাম এবং
কঁাদতাম, তখন আমরা িসেয়ান সম্বেন্ধ িচন্তা

করতাম। ২ েসখােন ঝাউ গােছর ওপের আমােদর বীণা টািঙেয়
রাখতাম। ৩ েসখােন আমােদর বিন্দকারীরা আমােদর কােছ গান
শুনেত চাইত এবং আমােদর উপদ্রবকারীরা আমােদর আওয়াজ
শুনেত চাইত, বলত, “আমােদর কােছ িসেয়ােনর একটা গান
গাও।” ৪ আমরা েকমন কের িবজাতীয় েদেশ সদাপ্রভুুর গান
করব? ৫ িযরুশােলম, যিদ আিম েতামােক মেন করেত অস্বীকার
কির, আমার ডান হাত েকৗশল ভুেল যাক। ৬ আমার িজভ
তালুেত আটেক থাক, যিদ আিম েতামার সম্বেন্ধ িচন্তা না কির,
যিদ আিম পরম আনন্দ েথেক িযরুশােলমেক েবশী ভাল না
বািস। ৭ মেন কর, সদাপ্রভুু, ইেদাম-সন্তানেদর িবরুেদ্ধ
িযরুশােলেমর িদন; তারা বেলিছল, “এটা িবিচ্ছন্ন কর, এটা
িবিচ্ছন্ন কর এটার িভত েথেক।” ৮ বািবেলর েমেয়, তাড়াতািড়
তুিম ধ্বংস হেব, ধন্য েস হেব, েয েতামােক েসরকম প্রিতফল
েদেব, েযমন তুিম আমােদর ওপের কেরছ। ৯ ধন্য েস হেব, েয
েতামার িশশুেদরেক ধের, আর পাথেরর ওপের আছাড় মাের।

দায়ূেদর সঙ্গীত।

আিম সবর্ান্তকরেন েতামােক ধন্যবাদ েদব;
েদবতােদর সামেন েতামার প্রশংসা গান করব।

২ আিম েতামার পিবত্র মিন্দেরর সামেন মাথা নত করব এবং
ধন্যবাদ দাও েতামার নােম কারণ েতামার িবশ্বস্ততার িনয়ম এবং
েতামার িবশ্বাসেযাগ্যতার জন্য। তুিম েতামার বাক্য মিহমািন্বত
কেরছ এবং েতামার নাম সবার ওপর। ৩ েয িদন আিম েতামােক
ডাকলাম, তুিম আমােক উত্তর িদেল, তুিম আমােক উৎসাহ িদেল
এবং আমার আত্মােক শিক্তশালী করেল। ৪ পৃিথবীর সব রাজা
েতামােক ধন্যবাদ েদেব, সদাপ্রভুু, কারণ তারা েতামার মুেখর
বাক্য শুনেব। ৫ অবশ্যই তারা সদাপ্রভুুর কােজর িবষয় গান
করেব, কারণ সদাপ্রভুুর মিহমা মহৎ। ৬ যিদও সদাপ্রভুু উঁচুেত,
তবুও িনচুেদর ওপর যত্ন েনন িকন্তু গিবর্তেক েক দরূ েথেক
জােনন। ৭ যিদও আিম সঙ্কেটর মেধ্য িদেয় যাই, তবু তুিম
আমােক বঁািচেয় রাখেব; তুিম েতামার হাত িবস্তার করেব আমার
শত্রুেদর রােগর িবরুেদ্ধ, েতামার ডান হাত আমােক বঁাচােব।
৮ সদাপ্রভুু আমার েশষ পযর্ন্ত আমার সেঙ্গ আেছন; েতামার
িবশ্বস্ততার িনয়ম,সদাপ্রভুু, অনন্তকালস্থায়ী; েতামার হােতর েকান
িকছুেক পিরত্যাগ েকােরানা।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর সঙ্গীত।

সদাপ্রভুু, তুিম আমােক পরীক্ষা কেরছ এবং তুিম
আমােক জান। ২ তুিম জান যখন আিম বিস এবং

যখন আিম উিঠ;, তুিম আমার িচন্তা ভাবনা দরূ েথেক েবাঝ।
৩ তুিম আমার পথ লক্ষ্য কেরছ এবং কখন আিম শুই; তুিম
আমার সব পথ ভাল কের জান। ৪ কারণ আমার একটা কথা
েনই যা আিম বিল তা তুিম সম্পূণর্ জান না, সদাপ্রভুু। ৫ েপছেন
এবং আেগ তুিম আমার চারিদেক আেছা এবং আমার ওপের
েতামার হাত েরেখেছা। ৬ এ ধরেনর জ্ঞান আমার জন্য অত্যন্ত
দরকার; এটা অত্যন্ত উঁচু এবং আিম এটা বুিঝনা। ৭ আিম
েতামার আত্মা েথেক পািলেয় েকাথায় েযেত পাির? েতামার
সামেন েথেক েকাথায় পালােবা? ৮ যিদ স্বেগর্ িগেয় উিঠ, েসখােন
তুিম; যিদ পাতােল িবছানা পািত, েদখ, েসখােন তুিম। ৯ যিদ
আিম উেড় যাই সকােলর ডানায় এবং যিদ সমুেদ্রর পরপাের
িগেয় বাস কির, ১০ এমনিক েসখােন েতামার হাত আমােক
চালােব এবং েতামার ডান হাত আমােক ধের রাখেব। ১১ যিদ
আিম বিল, "অবশ্যই অন্ধকার আমােক লুিকেয় রাখেব এবং
আমার চািরিদেক আেলার রাত হেব, ১২ এমনিক অন্ধকারও
েতামার েথেক দেূর লুিকেয় রাখেত পারেব না, রাত িদেনর মেতা
আেলা েদয়, কারণ অন্ধকার এবং আেলা উভেয়ই েতামার কােছ
সমান। ১৩ তুিম আমার েভতেরর যা িকছু গঠন কেরছ; তুিম
আমার মােয়র গেভর্  আমােক গঠন কেরিছেল। ১৪ আিম
েতামােক ধন্যবাদ েদেবা, কারণ েতামার কাজ অসাধারন এবং
িবস্ময়কর। তুিম আমার জীবন ভােলাভােব জােনা। ১৫ আমার
েদহ েতামার েথেক লুকােনা িছল না, যখন আমােক েগাপেন
ৈতরী করা হেয়িছল, তখন আমােক জিটলভােব ৈতরী করা
হেয়িছল পৃিথবীর গভীের। ১৬ তুিম আমােক েদেখিছেল গেভর্ র
েভতের; সারািদন আমার জন্য বৃেতর িবষয় বইেত সব েলখা
িছল এমনিক প্রথম ঘটনা ঘটার আেগ। ১৭ কত মূল্যবান েতামার
িচন্তা আমার জন্য, ঈশ্বর। কত সুিবশাল তােদর সমিষ্ট। ১৮ যিদ
আিম গণনা করার েচষ্টা করতাম, তারা বািলর েথেকও েবশী
হত। আিম যখন েজেগ উিঠ, আিম তখনও েতামার সেঙ্গ থািক।
১৯ যিদ শুধু তুিম দষু্টেক হত্যা কেরিছেল, ঈশ্বর, আমার কাছ
েথেক দেূর চেল যাও, েতামরা িহংস্র েলােকরা। ২০ তারা েতামার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হেব এবং প্রতারণাপূণর্ কাজ করেব; েতামার
শত্রুরা িমথ্যা বলেব। ২১ আিম িক তােদর ঘৃণা কির না,সদাপ্রভুু,
যারা েতামােক ঘৃণা কের? আিম িক তােদর প্রিত িবরক্ত হই না
যারা েতামার িবরুেদ্ধ ওেঠ? ২২ আিম তােদর সম্পূনর্ভােব ঘৃণা
কির তারা আমার শত্রু হেয়েছ। ২৩ আমােক পরীক্ষা কর, ঈশ্বর
এবং হৃদয় জােনা; আমােক পরীক্ষা কর এবং আমার িচন্তা
ভাবনা জােনা। ২৪ েদখ আমার দষু্টতার পথ আেছ িক না এবং
আমােক পথ েদিখেয় িনেয় চল িচরস্থায়ী পেথ।

প্রধান বাদ্যকেরর জন্য। দায়ূেদর সঙ্গীত।

সদাপ্রভুু, দষু্টেদর েথেক আমােক উদ্ধার কর, িহংস্র
মানুষ েথেক আমােক বঁািচেয় রাখ। ২ তারা হৃদেয়

খারাপ পিরকল্পনা কের, তারা প্রিতিদন িববাদেক নািড়েয় েদয়।
৩ তােদর িজেভর ক্ষত িবষধর সােপর মত; তােদর েঠঁােট সােপর
িবষ। ৪ সদাপ্রভুু, দেুষ্টর হাত েথেক আমােক দেূর রাখ, িহংস্র
মানুষ েথেক আমােক বঁািচেয় রাখ যারা আমােক ধাক্কা েদবার
পিরকল্পনা কেরেছ। ৫ অহঙ্কারীরা আমার জন্য ফঁাদ েপেতেছ;
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তারা জাল েপেত েরেখেছ, তারা আমার জন্য ফঁাদ েপেতেছ।
৬ আিম সদাপ্রভুুেক বললাম, “তুিম আমার ঈশ্বর; ক্ষমা করার
জন্য আমার প্রাথর্না েশােনা।” ৭ সদাপ্রভুু, আমার প্রভু, তুিম
পিরত্রােণর শিক্ত, তুিম যুেদ্ধর িদেন আমার মাথার ঢাল।
৮ সদাপ্রভুু, দেুষ্টর ইচ্ছা পূণর্ েকােরা না; তােদর চক্রান্ত সফল হেত
িদও না। ৯ যারা আমােক েঘের তােদর মাথা উঁচু কের; তােদর
কুকেমর্র েঠঁাটেক েঢেক েদওয়া েহাক; ১০ তােদর ওপের জ্বলন্ত
কয়লা পড়ুক, তােদর আগুেন, গভীর খােত ছঁুেড় দাও, কখেনা
েযন উঠেত না পাের। ১১ মন্দ বক্তা পৃিথবীেত িনরাপেদ থাকেত
পারেব না; িহংস্র মানুষ মন্দেক িশকার কের ছঁুেড় েফেল েদেব।
১২ আিম জািন েয সদাপ্রভুু িববােদর কারণ বজায় রাখেব এবং
দিরদ্রেদর িবচার িনস্পন্ন করেবন। ১৩ অবশ্যই ধািমর্ক েলােকরা
েতামার নােম ধন্যবাদ েদেব; সরল েলােকরা েতামার সামেন বাস
করেব।

দায়ূেদর সঙ্গীত।

সদাপ্রভুু, আিম েতামােক েডেকিছ; আমার কােছ
তাড়াতািড় এস। আমার কথা েশােনা যখন আিম

েতামােক ডািক। ২ আমার প্রাথর্না েতামার সামেন সুগিন্ধ ধূেপর
মত হেব; আমার েতালা হাত সন্ধ্যােবলার উপহােরর মেতা েহাক।
৩ সদাপ্রভুু, আমার মুেখর ওপের প্রহরী িনযুক্ত কর; আমার
েঠঁােটর দরজা পাহারা দাও। ৪ আমার মেন েকান খারাপ িবষয়
আসেত িদও না বা আিম েযন পাপ কােজর সেঙ্গ যুক্ত েলাকেদর
সেঙ্গ যুক্ত না হই যারা খারাপ ব্যবহার কের এবং ওেদর েকােনা
সুস্বাদ ুখাবার না খাই। ৫ ধািমর্ক েলাক আমােক আঘাত করুক,
এটা আমার কােছ দয়া হেব েস আমােক উপযুক্ত করুক, এটা
আমার মাথার েতল হেব; আমার মাথা তা িনেত অস্বীকার না
করুক, িকন্তু আমার প্রাথর্না সব সময় দষু্টেদর কােজর িবরুেদ্ধ।
৬ তােদর িবচারকতর্ ােদর ওপর েথেক খাড়া বঁােধর ওপর ছঁুেড়
েফলা হল; েলােকরা আমার মধুর বাক্য শুনেব। ৭ তারা বলেব,
“যখন একজন লাঙ্গল েদেব এবং মািট ভাঙেব েযমন কের, েস
রকম পাতােলর মুেখ আমােদর হাড় ছিড়েয় পেড়েছ।”
৮ িনশ্চয়ই, আমার েচাখ েতামার ওপের আেছ, সদাপ্রভুু প্রভু,
আিম েতামারই শরনাগত, আমার আত্মা অসহায় অবস্থায় ত্যাগ
কেরা না। ৯ অন্যায়কারীরা েয ফঁাদ আমার জন্য েপেত েরেখেছ
তা েথেক আমায় রক্ষা কর। ১০ দষু্টরা িনেজেদর জােল িনেজরা
পড়ুক েসই সময় আিম পালােবা।

দায়ূেদর মস্কীল, গুহার মেধ্য তঁার থাকার সমেয়; প্রাথর্না।

আিম িনেজর স্বের সদাপ্রভুুর কােছ কঁািদ, িনেজর
স্বের সদাপ্রভুুর কােছ িবনিত কির। ২ আিম তঁার

কােছ আমার েবদনার কথা বিল, আিম তঁােক আমার কেষ্টর
কথা বিল। ৩ যখন আমার আত্মা আমার মেধ্য দবুর্ল হয়, তখন
তুিম আমার পথ জান৷ েয পেথ আিম যাই, তারা আমার জন্য
েগাপেন ফঁাদ েপেতেছ। ৪ আিম ডানিদেক তাকাই এবং েদিখ েয
আমােক যত্ন েনওয়ার েকউ েনই, আমার অব্যাহিত েনই; েকও
আমার জীবেনর পেরায়া কের না। ৫ আিম েতামার কােছ
কঁাদলাম, সদাপ্রভুু; আিম বললাম, তুিম আমার আশ্রয়, তুিম

জীিবত েলাকেদর েদেশ আমার অংশ। ৬ আমার কান্না েশােনা,
কারণ আিম অত্যন্ত দবুর্ল হেয়িছ; আমার তাড়নাকারীেদর েথেক
আমােক উদ্ধার কর; কারণ তারা আমার েথেক শিক্তশালী।
৭ কারাগার েথেক আমার প্রাণ উদ্ধার কর, যােত আিম েতামার
নােমর ধন্যবাদ িদেত পাির; ধািমর্েকরা আমার চারপােশ থাকেব
কারণ তুিম আমার মঙ্গল করেব।

দায়ূেদর সঙ্গীত।

আমার প্রাথর্না েশােনা, আমার িবনিত েশােনা,
কারণ েতামার িবশ্বস্ততায় এবং েতামার ধািমর্কতায়,

আমােক উত্তর দাও। ২ েতামার দাসেক িবচাের ঢুিকও না, কারণ
েতামার সামেন েকউ ধািমর্ক নয়। ৩ শত্রু আমার আত্মােক
তাড়না িদেয়েছ; েস আমােক ধাক্কা িদেয় মািটেত েফেল িদেয়েছ;
েস আমােক অন্ধকাের বাস কিরেয়েছ, িচরকােলর মৃতেদর মত
কেরেছ। ৪ এেত আমার আত্মা েভতের দবুর্ল হেয়েছ, আমার
হৃদয় হতাশ হেয়েছ। ৫ আিম পুরেনা িদেনর কথা মেন কির, আিম
েতামার সব কাজ ধ্যান করিছ, েতামার হােতর কাজ আেলাচনা
করিছ। ৬ আিম েতামার কােছ প্রাথর্নার জন্য হাত বাড়াই;
শুকেনা জিমেত আমার আত্মা েতামার জন্য তৃষ্ণাথর্। ৭ আমােক
তাড়াতািড় উত্তর দাও সদাপ্রভুু, কারণ আমার আত্মা েশষ
হেয়েছ; আমার কােছ েতামার মুখ লুিকও না অথবা আিম গেতর্
যাওয়া েলােকেদর মত হেয় পড়েবা। ৮ সকােল আমােক েতামার
চুিক্তর িবশ্বস্ততা েশানাও, কারণ আিম েতামার ওপর িনভর্ র কির;
আমােক পথ েদখাও েযখােন আমার যাওয়া উিচত, কারণ আিম
েতামার জন্য আমার প্রাণ উেত্তালন কির। ৯ সদাপ্রভুু, আমার
শত্রুেদর েথেক আমােক উদ্ধার কর; আিম েতামার কােছ
লুিকেয়িছ। ১০ েতামার ইচ্ছামত কাজ করেত আমােক িশক্ষা
দাও; কারণ তুিম আমার ঈশ্বর; েতামার আত্মা মঙ্গলময়, সিঠক
জিম িদেয় আমােক চালাও। ১১ সদাপ্রভুু, আমার নােমর জন্য
আমােক সঞ্জীিবত কর; েতামার ধমর্শীলতায় সঙ্কট েথেক আমার
আত্মা উদ্ধার কর। ১২ েতামার িবশস্ততার চুিক্তেত, আমার জীবন
েথেক সব শত্রুেদর িবনাশ কর কারণ আিম েতামার দাস।

দায়ূেদর সঙ্গীত।

ধন্য সদাপ্রভুু, আমার ৈশল, িযিন আমার হাতেক
যুদ্ধ েশখান এবং আমার আঙ্গলুগুেলা যুেদ্ধর জন্য।

২ তুিম আমার িবশ্বস্ত চুিক্ত এবং আমার দয়া স্বরূপ ও আমার
দগূর্, আমার উচ্চদগূর্ এবং আমার উদ্ধার কতর্ া; আমার ঢাল এবং
যার আিম শরনাগত; িযিন জািতেক আমার অধীেন নত করান।
৩ সদাপ্রভুু, মানুষ কী েয তুিম তার পিরচয় নাও? মানুেষর সন্তান
কী েয তুিম তার সম্বেন্ধ িচন্তা কর? ৪ মানুষ িনঃশ্বােসর মত, তার
আয়ু ছায়ার মত চেল যায়। ৫ কারণ আকাশমণ্ডল িনচু কর এবং
নািমেয় আন, সদাপ্রভুু; পবর্তেক স্পশর্ কর, তােদর েধঁায়া কর।
৬ িবদ্ুযেতর চমক পাঠাও এবং আমার শত্রুেদর িছন্নিভন্ন কর,
েতামার বান েছােড়া এবং পরািজত কের িপছেন পাঠাও। ৭ ওপর
েথেক েতামার হাত বাড়াও; আমােক উদ্ধার কর জলরািশ েথেক,
রক্ষা কর িবজািত-সন্তানেদর েথেক। ৮ তােদর মুখ িমথ্যা কথা
বেল এবং তােদর ডান হাত িমথ্যা। ৯ আিম েতামার উেদ্দেশ্য
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নতুন গান গাব, ঈশ্বর; দশটা তারযুক্ত বঁাশী িনেয় েতামার প্রশংসা
গান গাব। ১০ তুিম রাজােদর ত্রাণকতর্ া; তুিম মন্দ তেরায়াল েথেক
েতামার দাস দায়ূদেক উদ্ধার কেরিছেল। ১১ আমােক উদ্ধার কর
এবং িবজািতেদর হাত েথেক মুক্ত কর, যােদর মুখ প্রতারণার
কথা বেল, যােদর ডান হাত িমথ্যার কাজ কের। ১২ আমােদর
েছেলরা েযন গােছর চারার মত যারা তােদর েযৗবেন পূণর্
আকাের েবেড় ওেঠ এবং আমােদর েমেয়রা বঁাকা েকােনর
থােমর মত েযন প্রাসােদর ওগুেলা। ১৩ আমােদর ভান্ডার সব
েযন পূণর্ নানা রকম উত্পািদত দ্রেব্য এবং আমােদর েমষরা েযন
আমােদর মােঠ হাজার হাজার এবং দশ হাজার বাচ্চা প্রসব
কের; ১৪ তারপর আমােদর বলদ হেব অেনক তরুণ। েকউ
েদওয়াল েভেঙ আসেব না; েকউ বাইের যােবনা এবং আমােদর
রাস্তায় েকউ ৈহ ৈচ করেবনা। ১৫ ধন্য েস জািত েয এরূপ
আশীবর্াদযুক্ত; সুখী েস েলাক যােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু।

প্রশংসা সঙ্গীত দায়ূেদর।

আিম েতামার উচ্চ প্রশংসা করব, আমার ঈশ্বর,
রাজা; আিম অনন্তকাল েতামার নােমর মিহমা

কীতর্ ন করব। ২ প্রিতিদন আিম েতামার মিহমা কীতর্ ন করব,
আিম অনন্তকাল েতামার নােমর প্রশংসা করব। ৩ সদাপ্রভুু মহান
এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়; তঁার মিহমা জ্ঞােনর অতীত।
৪ বংশানুক্রেম এক পুরুষ অন্য পুরুেষর কােছ েতামার কােজর
প্রশংসা করেব এবং েতামার পরাক্রেমর কাজ প্রচার করেব,
৫ আিম ধ্যান করব েতামার েগৗরবযুক্ত মিহমার জন্য ও েতামার
অিবশ্বাস্য সব কােজর জন্য। ৬ তারা েতামার ক্ষমতা মহৎ
কােজর কথা বলেব, আিম েতামার মিহমার কথা েঘাষণা করব।
৭ তারা েতামার উচ্ছ্বিসত ধািমর্কতার কথা েঘাষণা করেব, তারা
গান গােব েতামার ধািমর্কতার সম্বেন্ধ। ৮ সদাপ্রভুু করুণাময় এবং
ক্ষমাপূণর্, েক্রােধ ধীর এবং দয়ােত মহান। ৯ সদাপ্রভুু সকেলর
পেক্ষ মঙ্গলময়, তঁার েকামল করুণা তঁার করা সব কােজর
ওপের আেছ। ১০ তুিম সব যা কেরছ তার জন্য তঁােক ধন্যবাদ
েদেব, সদাপ্রভুু এবং েতামার িবশ্বস্তরা েতামােক ধন্যবাদ েদেব।
১১ তারা েতামার রােজ্যর েগৗরব করেব এবং েতামার শিক্তর
কথা বেল। ১২ তারা মানবজািত েক জানােত পারেব ঈশ্বেরর
পরাক্রেমর সব কাজ এবং তঁার রােজ্যর ঐশ্বযর্্যময় জঁাকজমক।
১৩ েতামার রাজ্য একটা িচরস্থায়ী রাজ্য এবং েতামার কতৃর্ ত্ব
বংশপরস্পর স্থায়ী। ১৪ সদাপ্রভুু পতেনাম্মুখ সবাইেক সহায়তা
কেরন, অবনত সবাইেক ওপের ওঠান। ১৫ সবার েচাখ েতামার
জন্য অেপক্ষা কের, তুিম তােদরেক িঠক সমেয় তােদর খাবার
িদচ্ছ। ১৬ তুিম েতামার হাত মুক্ত কের রাখ এবং প্রেত্যক জীবন্ত
প্রাণীর ইচ্ছা পূরণ কর। ১৭ সদাপ্রভুু তঁার সব পেথ ধািমর্ক এবং
িতিন তঁার সব কােজ করুণাময়। ১৮ সদাপ্রভুু সবার কােছ
আেছন যারা তঁােক ডােক, যারা তঁােক িবশ্বাসেযাগ্যতায় ডােক।
১৯ যারা তঁােক সম্মান কের িতিন তােদর ইচ্ছা পূরন কেরন; িতিন
তােদর কান্না েশােনন এবং তােদর রক্ষা কেরন। ২০ সদাপ্রভুু
সবার প্রিত লক্ষ্য রােখন যারা তঁােক েপ্রম কের, িকন্তু দষু্টেদর
সবাইেক ধ্বংস করেবন। ২১ আমার মুখ সদাপ্রভুুর প্রশংসা

করেব; সব জািত যুেগ যুেগ িচরকাল তঁার পিবত্র নােমর ধন্যবাদ
করুক।

সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর, আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর
প্রশংসা কর। ২ আিম সদাপ্রভুুর প্রশংসা করব

যতিদন বঁাচেবা; আমার ঈশ্বেরর প্রশংসা গান করব যতিদন
আিম েবঁেচ থাকেবা। ৩ েতামরা রাজােদর ওপর আস্থা েরেখা না
বা মানুেষর সন্তােনর ওপর, যােদর কােছ পিরত্রাণ েনই। ৪ যখন
তঁার জীবেনর শ্বাস েথেম যায়, েস মািটর মেধ্য িফের যায়; েসই
িদেনই তার পিরকল্পনা েশষ। ৫ ধন্য েস, যার সাহােয্যর জন্য
যােকােবর ঈশ্বর সহায়, যার আশা সদাপ্রভুু তার ঈশ্বর।
৬ সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন, সমুদ্র এবং সব
িকছু তার মেধ্য আেছ; িতিন অনন্তকাল িবশ্বাসেযাগ্যতা পালন
কেরন। ৭ িতিন িনপীিড়তেদর পেক্ষ ন্যায় িবচার কেরন এবং
িতিন কু্ষধাতর্ েদর খাদ্য েদন; সদাপ্রভুু বিন্দেদর মুক্ত কেরন।
৮ সদাপ্রভুু অন্ধেদর েচাখ খুেল েদন, সদাপ্রভুু অবনতেদর ওঠান;
সদাপ্রভুু ধািমর্কেদরেক েপ্রম কেরন। ৯ সদাপ্রভুু েদেশর মেধ্য
িবেদশীেদর রক্ষা কেরন; িতিন িপতৃহীন এবং িবধবােক ওপের
ওঠান িকন্তু দষু্টেদর িবেরািধতা কেরন। ১০ সদাপ্রভুু অনন্তকাল
রাজত্ব করেবন; েতামার ঈশ্বর, েহ িসেয়ান, বংশানুক্রেম করেবন।
সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

েতামরা সদাপ্রভুুর প্রশংসা কির, কারণ আমােদর
ঈশ্বেরর প্রশংসা গান করা ভােলা; এটা মেনারম,

প্রশংসা করা উপযুক্ত। ২ সদাপ্রভুু িযরুশােলম পুনিনমর্াণ কেরন,
িতিন ইস্রােয়েলর ছিড়েয় িছিটেয় থাকা মানুষেদর একত্র কেরন।
৩ িতিন ভাঙা হৃদেয়র মানুষেদর সুস্থ কেরন, তােদর ক্ষতস্থান
েবঁেধ েদন। ৪ িতিন তারােদর সংখ্যা গণনা কেরন, িতিন সবার
নাম েদন। ৫ আমােদর প্রভু মহান ও অত্যন্ত শিক্তমান; তঁার বুিদ্ধর
পিরমাপ করা যায় না। ৬ সদাপ্রভুু িনপীিড়তেদর ওপের ওঠান;
িতিন দষু্টেদরেক মািটেত নামান। ৭ ধন্যবাদ সহকাের সদাপ্রভুুর
গান কর, বীণা বািজেয় আমােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর। ৮ িতিন
আকাশমণ্ডলেক েমঘ িদেয় েঢেক েদন এবং িতিন পৃিথবীর জন্য
বৃিষ্ট প্রস্তুত কেরন, িতিন পবর্তেদর ওপের ঘাস জন্মান। ৯ িতিন
পশুেদর খাদ্য েদন, দঁাড়কােকর বাচ্চােদরেক েদন যখন তারা
ডােক। ১০ িতিন েঘাড়ার শিক্তেত আনন্দ কেরন না, িতিন
মানুেষর শিক্তশালী পােয়র জন্য সন্তুষ্ট হন না। ১১ সদাপ্রভুু তােদর
জন্য আনন্দ পান যারা তঁােক সম্মান কের, যারা তঁার চুিক্তর
িবশ্বস্ততা আশা কের। ১২ সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর, িযরুশােলম;
প্রশংসা কর েতামার ঈশ্বেরর, িসেয়ান। ১৩ কারণ িতিন েতামার
দরজার িখল শিক্তশালী কের িদেয়েছন, িতিন েতামার মেধ্য
েতামার িশশুেদর আশীবর্াদ কেরেছন। ১৪ িতিন েতামার
পিরসীমার মেধ্য উন্নয়ন কেরন, িতিন েতামােক তৃপ্ত কেরন সুন্দর
গম িদেয়। ১৫ িতিন পৃিথবীেত তার আজ্ঞা পাঠান, তঁার আেদশ
খুব দ্রুত পাঠান। ১৬ িতিন েমষেলােমর মত তুষার েদন, িতিন
ছাইেয়র মত তুষারপাত কেরন। ১৭ িতিন টুকেরা টুকেরা কের
িহম পাঠান; তঁার শীেতর সামেন েক দঁাড়ােত পাের? ১৮ িতিন তঁার
আেদশ পাঠান এবং গিলেয় েদন; িতিন বাতাস ৈতরী কেরন
আঘাত করার জন্য এবং জল প্রবােহর জন্য। ১৯ িতিন
যােকােবর কােছ তঁার বাক্য প্রচার কেরন, তঁার িবিধ এবং তঁার
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ধািমর্কতার আেদশ ইস্রােয়লেক পাঠান। ২০ িতিন অন্য েকান
জািতর সেঙ্গ এরকম কেরন না এবং তঁার আেদেশর জন্য তারা
তােদরেক জােন না। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

েতামার সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর, প্রশংসা কর
সদাপ্রভুুর স্বগর্ েথেক; প্রশংসা কর উধর্ েথেক।

২ তঁার প্রশংসা কর, তঁার সব দেূতরা, তঁার প্রশংসা কর, তঁার সব
বািহনী। ৩ তঁার প্রশংসা কর, সূযর্্য এবং চন্দ্র, তঁার প্রশংসা কর,
উজ্জ্বল তারারা। ৪ তঁার প্রশংসা কর, উচ্চতম স্বগর্ এবং
আকাশমণ্ডেলর ওপেরর জলসমূহ। ৫ তারা সদাপ্রভুুর নােমর
প্রশংসা করুক, কারণ িতিন আজ্ঞা করেলন এবং তারা সৃষ্ট হল;
৬ িতিন অনন্তকােলর জন্য তােদরেক স্থাপন কেরেছন, িতিন এক
িবিধ িদেয়েছন যা পিরবতর্ ন হেব না। ৭ সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর
পৃিথবী েথেক, েতামরা সামুিদ্রক প্রাণীরা এবং সব গভীর
মহাসমুদ্র, ৮ আগুন এবং িশলা, তুষার এবং েমঘ, েঝােড়া বাতাস
তঁার বাক্য পূণর্ কের, ৯ পবর্েতরা এবং সব উপপবর্ত, ফেলর গাছ
এবং সব এরস গাছ, ১০ বন্য পশু এবং সব পািলত পশু, প্রাণী যা
বুেক হঁােট এবং সব পািখরা, ১১ পৃিথবীর রাজারা এবং সব
জািত, েনতারা এবং পৃিথবীর সব িবচারকতর্ া; ১২ যুবকরা এবং
যুবতীরা উভয়ই; বৃদ্ধরা এবং িশশুরা। ১৩ সবাই সদাপ্রভুুর নােমর
প্রশংসা করুক, কারণ েকবল তঁারই নাম উন্নত এবং তঁার মিহমা
িবস্তািরত পৃিথবীর এবং স্বেগর্র ওপের। ১৪ িতিন তঁার েলােকেদর
জন্য এক শৃঙ্গ উেত্তালন কেরেছন, কারণ তা প্রশংসা ভূিম, তঁার
সব িবশ্বাসীেদর জন্য, ইস্রােয়েলর সন্তানেদর জন্য, তঁার কােছর
েলাকেদর জন্য। সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর।

েতামার সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। সদাপ্রভুুর উেদ্দেশ্য
নতুন গান গাও; িবশ্বাসীেদর সমােবেশ তঁার

প্রশংসার গান গাও। ২ ইস্রােয়ল েসই ব্যিক্তেত আনন্দ করুক
িযিন তােক এক জািত ৈতরী কেরেছন। িসেয়ােনর েলােকরা
তােদর রাজােত আনন্দ করুক। ৩ তারা নৃত্য সহকাের তঁার
নােমর প্রশংসা করুক, খঞ্জিন এবং বীণা বািজেয় তঁার প্রশংসা
গান করুক। ৪ কারণ সদাপ্রভুু তঁার েলােকেদর উপের আনিন্দত
হন, িতিন নম্রেদর পিরত্রাণ িদেয় মিহমািন্বত কেরন। ৫ ধািমর্করা
িবজেয় উল্লািসত েহাক; তারা তােদর িবছানায় আনন্দ গান
করুক। ৬ তােদর মুেখ ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক এবং তােদর হােত
দ-ুধােরর তেরায়াল থাকুক; ৭ জািতর ওপর প্রিতিহংসা সম্পাদন
করেত এবং েলােকেদর ওপর শািস্ত কাযর্কর করেত। ৮ তারা
তােদর রাজােদরেক েশকল িদেয় বঁাধুক, তােদর পিরষদবগর্েদর
েলাহার েশকল িদেয় বঁাধুক। ৯ তারা িবচার কাযর্কর করুক
িলিখতভােব। এটাই হেব িবশ্বাসীেদর জন্য সম্মান। সদাপ্রভুুর
প্রশংসা কর।

আিম সদাপ্রভুুর প্রশংসা কর। ঈশ্বেরর পিবত্র স্থােন
তঁার প্রশংসা কর; তঁার পরাক্রমী স্বেগর্ তঁার প্রশংসা

কর। ২ তঁার পরাক্রমী কােজর জন্য তঁার প্রশংসা কর; প্রশংসা
কর তঁার তুলনাহীন উদারতার জন্য। ৩ তঁার প্রশংসা কর িশঙা
বািজেয়; বঁাশী এবং বীণা বািজেয় তঁার প্রশংসা কর। ৪ তঁার
প্রশংসা কর খঞ্জিন বািজেয় এবং নৃত্য সহকাের তঁার প্রশংসা কর
তারযুক্ত যেন্ত্রর সাহােয্য এবং বঁািশ বািজেয়। ৫ তঁার প্রশংসা কর
উচ্চ করতােল; উচ্চধ্বিন করতাল সহকাের তঁার প্রশংসা কর।
৬ শ্বাসিবিশষ্ট সকেলই সদাপ্রভুুর প্রশংসা করুক। সদাপ্রভুুর
প্রশংসা কর।
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২

িহেতাপেদশ

ভূিমকা

শেলামেনর িহেতাপেদশ; িতিন দায়ূেদর েছেল,
ইস্রােয়েলর রাজা। ২ এর মাধ্যেম প্রজ্ঞা ও উপেদশ

পাওয়া যায়, অনুশাসন পাওয়া যায়; ৩ উপেদশ পাওয়া যায়
যােত তুিম যা িকছু সিঠক, ন্যায্য এবং ভােলা তার মাধ্যেম
জীবনযাপন কেরা, ৪ যারা িশক্ষা পায়িন, তােদরেক িশক্ষা দান
কের এবং যুবকেদর জ্ঞান ও িবেবচনা দান কের। ৫ জ্ঞানীরা
শুনুক এবং তােদর জ্ঞােনর বৃিদ্ধ করুক এবং বুিদ্ধমােনরা
পিরচালনা লাভ করুক; ৬ উপেদশ এবং নীিতকথা বুঝেত;
জ্ঞানীেদর কথা ও তঁােদর ধঁাধা বুঝেত। ৭ সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞােনর
আরম্ভ; িনেবর্ােধরা প্রজ্ঞা ও উপেদশ তুচ্ছ কের।

েচতনা-বাক্য

৮ সন্তান, তুিম েতামার বাবার উপেদশ েশান, েতামার মােয়র
ব্যবস্থা সিরেয় েরেখা না। ৯ েসগুেলা েতামার মাথার েশাভা
জেয়র মালা ও েতামার গলার হারস্বরূপ হেব। ১০ আমার পুত্র,
যিদ পাপীরা েতামােক প্রেলাভন েদখায়, তুিম তােদর ত্যাগ কর।
১১ তারা যিদ বেল, “আমােদর সেঙ্গ এস, আমরা হত্যা করবার
জন্য লুিকেয় থািক, িনেদর্ াষেদরেক অকারেণ ধরবার জন্য
লুিকেয় থািক, ১২ এেসা আমরা তােদরেক পাতােলর মত জীবন্ত
গ্রাস কির, যারা গতর্ গামী তােদর মত, সম্পূণর্ভােব৷ ১৩ আমরা
সব ধরেনর বহুমূল্য ধন পাব, অেন্যর লুট করা িজিনস িদেয়
িনেজর িনেজর ঘর পূণর্ করব, ১৪ তুিম আমােদর মেধ্য গুিলবঁাট
কর, আমােদর সবারই একিট থিল হেব;” ১৫ আমার পুত্র, তােদর
সেঙ্গ েসই পেথ েযও না, তােদর রাস্তা েথেক েতামার পা সিরেয়
নাও; ১৬ কারণ তােদর পা মেন্দর িদেক েদৗড়ায়, তারা রক্তপাত
করেত দ্রুত এিগেয় যায়। ১৭ যখন পািখিট েদখেছ, তখন তার
েচােখর সামেন জাল িবিছেয় ফঁােদ েফলা অথর্হীন। ১৮ ওই
েলাকগুেলা িনেজেদরই রক্তপাত করেত লুিকেয় থােক, তারা
িনেজরাই িনেজেদর জন্য ফঁাদ পােত। ১৯ তােদর পথ েসই রকম
যারা মন্দ উপােয় সম্পদ লাভ কের; যারা েসই সম্পদ ধের রােখ
তা তােদর প্রাণ িনেয় েনয়।

প্রজ্ঞার ডাক।

২০ প্রজ্ঞা রাস্তায় েচঁিচেয় ডাকেছ, েখালা জায়গায় েস তার রব
েতােল; ২১ েস েকালাহলপূণর্ পেথর মাথায় ডােক, শহেরর
দরজায় সবার প্রেবেশর জায়গায়, েস এই কথা বেল;
২২ “েতামােদর যােদর জ্ঞান েনই আর কত িদন েতামরা যা
েবােঝা না তা ভােলাবাসেব? িনন্দেুকরা কত িদন িনন্দায় আনন্দ

করেব? িনেবর্ােধরা, কত িদন জ্ঞানেক ঘৃণা করেব? ২৩ আমার
অনুেযােগ মন দাও; েদখ, আিম েতামােদর ওপর আমার আত্মা
েসচন করব, আমার কথা েতামােদরেক জানােবা। ২৪ আিম
ডাকলাম এবং তুিম প্রত্যাখ্যান করেল; আিম হাত বািড়েয় িদলাম
িকন্তু েকউই মেনােযাগ িদল না; ২৫ িকন্তু েতামরা আমার সব
পরামশর্ অগ্রাহ্য করেল, আমার িতরস্কাের মেনােযাগ করেল না।
২৬ এজন্য েতামােদর িবপেদ আিমও হাসব, েতামােদর ভয়
উপিস্থত হেল পিরহাস করব; ২৭ যখন ঝেড়র মত েতামােদর ভয়
উপিস্থত হেব, ঘুিনর্ঝেড়র মত েতামােদর িবপদ আসেব, যখন
সঙ্কট ও সেঙ্কাচ েতামােদর কােছ আসেব। ২৮ তখন সবাই
আমােক ডাকেব, িকন্তু আিম উওর েদব না, তারা স্বযেত্ন আমার
েখঁাজ করেব, িকন্তু আমােক পােব না; ২৯ কারণ তারা জ্ঞানেক
ঘৃণা করত, সদাপ্রভুর ভয় মানত না; ৩০ তারা আমার িনেদর্শ
অনুসরণ করত না এবং তারা আমার সব অনুেযাগ তুচ্ছ করত;
৩১ তারা তােদর আচরেণর ফল েভাগ করেব এবং তারা তােদর
পিরকল্পনার ফেল িনেজেদরেক পূণর্ করেব। ৩২ ফেল,
িনেবর্াধেদর িবপেথ যাওয়ার জন্য তােদরেক হত্যা করেব,
েবাকােদর উদাসীনতা তােদরেক ধ্বংস করেব; ৩৩ িকন্তু েয ব্যিক্ত
আমার কথা শুেন, েস িনভর্ েয় বাস করেব, িনরাপেদ িবশ্রাম
করেব, অমঙ্গেলর ভয় থাকেব না।”

ঈশ্বেরর প্রজ্ঞার উপকারীতা।

আমার পুত্র, তুিম যিদ আমার সমস্ত কথা গ্রহণ কর,
যিদ আমার সমস্ত আেদশ েতামার কােছ সঞ্চয় কর।

২ প্রজ্ঞার িদেক কান দাও এবং তুিম েতামার হৃদয়েক বুিদ্ধেত
প্রবিতর্ ত কর; ৩ যিদ সুিবেবচনার জেন্য িচত্কার কর এবং এর
জন্য েতামার রবেক েতােলা; ৪ যিদ তুিম তার েখঁাজ কর তা রূপা
েখঁাজার মেতা হয় এবং লুক্কািয়ত সম্পেদর মেতা তার েখঁাজ
কর; ৫ তেব সদাপ্রভুর ভয় বুঝেত পারেব, ঈশ্বেরর িবষেয় জ্ঞান
খুঁেজ পােব। ৬ কারণ সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দান কেরন, তঁারই মুখ
েথেক জ্ঞান ও বুিদ্ধ েবর হয়। ৭ যারা তঁােক সন্তুষ্ট কের িতিন
তােদর জন্য প্রজ্ঞা সঞ্চয় কের রােখন, যারা সততায় চেল, িতিন
তােদর ঢাল। ৮ িতিন িবচােরর পথগুিল রক্ষা কেরন এবং িতিন
তােদর জন্য পথ সংরক্ষণ করেবন যারা তােত িবশ্বস্ত। ৯ অতএব
তুিম ধািমর্কতা ও িবচার বুঝেব, ন্যায় ও সব ভােলা পথ বুঝেব,
১০ কারণ প্রজ্ঞা েতামার হৃদেয় প্রেবশ করেব, জ্ঞান েতামার প্রােণ
সন্তুিষ্ট েদেব, ১১ িবচক্ষণতা েতামার প্রহরী হেব, বুিদ্ধ েতামােক
রক্ষা করেব; ১২ তারা েতামােক মন্দ পথ েথেক উদ্ধার করেব,
তােদর েথেক যারা িবপথগামী িবষেয় কথা বেল। ১৩ তারা সরল
পথ ত্যাগ কের, অন্ধকার পেথ চলার জন্য; ১৪ তারা খারাপ
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কাজ কের আনন্দ পায় দষু্টতার কুিটলতায় আনন্দ পায়; ১৫ তারা
বঁাকা পথ অনুসরণ কের এবং প্রতারণা ব্যবহার কের তারা
তােদর পথ লুিকেয় েফেলেছ। ১৬ প্রজ্ঞা এবং িবচক্ষণতা
েতামােক অসৎ মিহলার েথেক রক্ষা করেব, েসই চাটুবািদনী
িবজাতীয়া েথেক, ১৭ েয েযৗবনকােলর বনু্ধেক ত্যাগ কের,
িনেজর ঈশ্বেরর িনয়ম ভুেল যায়; ১৮ কারণ তার বাড়ী মৃতু্যর
িদেক ঝুেক থােক এবং তার পথ কবেরর িদেক থােক; ১৯ যারা
তার কােছ যায়, তারা আর েফের না, তারা জীবেনর পথ পায়
না; ২০ েযন তুিম ভােলা েলাকেদর পেথ চলেত পার এবং
ধািমর্কেদর পথ অবলম্বন কর; ২১ কারণ যারা সিঠক কাজ
করেব তারা এই েদেশ বাস করেব এবং যারা ন্যায়পরায়ণ তঁারা
েসখােন অবিশষ্ট থাকেব। ২২ িকন্তু দষু্টরা েদশ েথেক উিচ্ছন্ন হেব,
িবশ্বাসঘাতেকরা েসখান েথেক িছন্নিভন্ন হেব।

আমার পুত্র, তুিম আমার ব্যবস্থা ভুেল েযও না; েতামার
হৃদেয় আমার িশক্ষা ধের রােখা। ২ কারণ তারা েতামার

সেঙ্গ আয়ুর দীঘর্তা, জীবেনর বছর এবং শািন্ত েযাগ করেব।
৩ িবশ্বস্ত চুিক্ত ও িবশ্বাসেযাগ্যতা েতামােক েছেড় না যাক; তােদর
একসেঙ্গ েতামার গলায় েবঁেধ রাখ, েতামার হৃদেয় েবঁেধ রাখ।
৪ তা করেল ঈশ্বেরর ও মানুেষর েচােখ অনুগ্রহ ও সুবুিদ্ধ পােব।
৫ তুিম সমস্ত হৃদয় িদেয় সদাপ্রভুেত িবশ্বাস কর; েতামার িনেজর
িবেবচনায় িনভর্ র কর না; ৬ েতামার সমস্ত পেথ তঁােক স্বীকার
কর; তােত িতিন েতামার সমস্ত পথ সরল করেবন। ৭ িনেজর
েচােখ জ্ঞানবান হেয়া না; সদাপ্রভুেক ভয় কর এবং খারাপ েথেক
দেূর যাও। ৮ তা েতামার মাংেসর স্বাস্থ্যস্বরূপ হেব, েতামার
শরীেরর পুিষ্টজনক হেব। ৯ তুিম সদাপ্রভুর সম্মান কর িনেজর
ধেন, আর েতামার সব িজিনেসর অিগ্রমাংেশ; ১০ তােত েতামার
েগালাঘর সব অেনক শেস্য ভের যােব, েতামার পাত্র নতুন আঙ্গরু
রেস উপেচ পড়েব। ১১ আমার পুত্র, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ
েকােরা না, তঁার িতরস্কারেক ঘৃণা েকােরা না; ১২ কারণ সদাপ্রভু
যােক েপ্রম কেরন, তােকই শািস্ত েদন, েযমন বাবা েছেলর প্রিত
েয তঁােক সন্তুষ্ট কের। ১৩ ধন্য েসই ব্যিক্ত েয প্রজ্ঞা খুঁেজ পায়,
েসই ব্যিক্ত েয বুিদ্ধ লাভ কের; ১৪ রূপার েথেক তুিম যা লাভ
করেব তার েথেক জ্ঞান লাভ অেনক ভােলা এবং তার লাভ
েসানার েচেয়ও েবিশ। ১৫ প্রজ্ঞা গয়নার েথেক েবিশ দামী এবং
েতামার েকােনা ইচ্ছার সােথ তার তুলনা করা যায় না। ১৬ তার
ডান হােত দীঘর্ জীবন, তার বঁা হােত ধন ও সম্মান থােক। ১৭ তার
সমস্ত পথ দয়ার পথ এবং তার সমস্ত পথ শািন্তর। ১৮ যারা তােক
ধের রােখ, তােদর কােছ তা জীবন বৃক্ষ; েয েকউ তা গ্রহণ কের,
েস সুখী। ১৯ সদাপ্রভু প্রজ্ঞা িদেয় পৃিথবীর মূল স্থাপন কেরেছন,
বুিদ্ধ িদেয় আকাশমন্ডল প্রিতিষ্ঠত কেরেছন; ২০ তঁার জ্ঞান িদেয়
গভীরতা িবিচ্ছন্ন হেয়েছ, আর েমঘ েফঁাটা েফঁাটা িশিশর েদয়।
২১ আমার পুত্র, যুিক্তপূণর্ িবচার ও িবচক্ষণতা রক্ষা কর এবং
তােদর দিৃষ্টেত ব্যথর্ না েহাক। ২২ তােত েস সব েতামার প্রােণর
জীবেনর মত হেব, েতামার গলায় অনুগ্রেহর অলঙ্কার হেব।
২৩ তখন তুিম িনেজর পেথ িনভর্ েয় যােব, েতামার পােয় েহঁাচট
লাগেব না। ২৪ েশাবার সময় তুিম ভয় করেব না, তুিম েশােব,
েতামার ঘুম সুেখর হেব। ২৫ হঠাৎ িবপদ েথেক ভয় েপও না,
দেুষ্টর িবনাশ আসেল তা েথেক ভয় েপও না। ২৬ কারণ সদাপ্রভু

েতামার পােশ থাকেবন, ফঁাদ েথেক েতামার পা রক্ষা করেবন।
২৭ যােদর মঙ্গল করা উিচত, তােদর মঙ্গল করেত অস্বীকার
েকােরা না, যখন তা করবার ক্ষমতা েতামার থােক, ২৮ েতামার
প্রিতবাসীেক েবােলা না, “যাও, আবার এেসা, আিম কাল েদব,”
যখন েতামার কােছ টাকা থােক। ২৯ েতামার প্রিতবাসীর িবরুেদ্ধ
খারাপ চক্রান্ত্র েকােরা না, েয েতামার কােছ থােক এবং ভরসা
কের। ৩০ অকারেণ েকান েলােকর সেঙ্গ ঝগড়া েকােরা না, যিদ
েস েতামার ক্ষিত না কের থােক। ৩১ েয অত্যাচার কের তার
ওপর িহংসা েকােরা না, আর তার েকােনা পথ মেনানীত েকােরা
না; ৩২ কারণ প্রতারক ব্যিক্ত সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র; িকন্তু েস তার
িবশ্বােসর মেধ্য ন্যায়পরায়ণতা আেন। ৩৩ দেুষ্টর ঘের সদাপ্রভুর
অিভশাপ থােক, িকন্তু িতিন ধািমর্কেদর ঘরেক আশীবর্াদ কেরন।
৩৪ িনশ্চয়ই িতিন িনন্দাকারীেদর িনন্দা কেরন, িকন্তু িতিন
নম্রেদরেক অনুগ্রহ দান কেরন। ৩৫ জ্ঞানবােনরা সম্মােনর
অিধকারী হয়, িকন্তু েবাকারা তােদর লজ্জােক উপের তুলেব।

আমার পুত্ররা, বাবার উপেদশ েশান, সুিবেবচনা
েবাঝবার জন্য মেনােযাগ কর। ২ আিম েতামােদরেক

সুিশক্ষা েদব; েতামরা আমার িশক্ষা ত্যাগ েকােরা না। ৩ কারণ
আিমও িনেজ আমার বাবার েছেল িছলাম, মােয়র েচােখ শান্ত ও
একমাত্র সন্তান িছলাম। ৪ বাবা আমােক িশক্ষা িদেতন, বলেতন,
েতামার হৃদেয় আমার কথা ধের রাখ; আমার আেদশ সব পালন
কর, জীবনযাপন কর; ৫ প্রজ্ঞা ও সুিবেবচনা অজর্ন কর,
সুিবেবচনা অজর্ন কর, ভুেলা না; আমার মুেখর কথা েথেক মুখ
সিরেয় িনও না। ৬ প্রজ্ঞােক েছেড়া না, েস েতামােক রক্ষা করেব;
তােক েপ্রম কর, েস েতামােক িনরাপেদ রাখেব। ৭ প্রজ্ঞাই প্রধান
িবষয়, তুিম প্রজ্ঞা উপাজর্ন কর; সব খরচ িদেয় সুিবেবচনা েপেত
পােরা। ৮ তােক যত্ন কর, েস েতামােক উন্নত করেব, যখন তােক
গ্রহণ কর, েস েতামােক সম্মান েদেব। ৯ েস েতামার মাথায়
িবজেয়র মালা েদেব, েস একিট সুন্দর মুকুট েতামােক দান
করেব। ১০ আমার পুত্র, েশােনা, আমার কথায় মেনােযাগ দাও,
তােত েতামার জীবেনর আয়ু বৃিদ্ধ হেব। ১১ আিম েতামােক
প্রজ্ঞার পথ েদিখেয়িছ, েতামােক সরল পেথ চািলেয়িছ।
১২ েতামার চলার সময় বাধা পােব না এবং যিদ তুিম েদৗড়াও,
েতামার েহঁাচট লাগেব না। ১৩ উপেদশ ধের েরেখা, েছেড় িদও
না, তা রক্ষা কর, কারণ তা েতামার জীবন। ১৪ দষু্টেদর পেথ েযও
না, মন্দেদর পেথ েযও না, ১৫ এিড়েয় চল, তার কাছ িদেয় েযও
না; তা েথেক মুখ ঘুিরেয় এিগেয় যাও। ১৬ কারণ খারাপ কাজ না
করেল তােদর ঘুম হয় না, কাউেক েহঁাচট না লাগােল তােদর ঘুম
চেল যায়। ১৭ কারণ তারা দষু্টতার রুিট খায়, তারা অত্যাচােরর
আঙ্গরু রস পান কের। ১৮ িকন্তু ধািমর্কেদর পথ সকােলর
আেলার মত, যা দপুুর পযর্ন্ত ধীের ধীের বাড়েত থােক;
১৯ দষু্টেদর পথ অন্ধকােরর মত; তারা িকেস েহঁাচট খােব, জােন
না। ২০ আমার পুত্র, আমার বােক্য মেনােযাগ দাও; আমার কথায়
কান দাও। ২১ তারা েতামার েচােখর বাইের না যাক, েতামার
হৃদেয় তা রাখ। ২২ কারণ যারা তা েখঁােজ, তােদর পেক্ষ তা
জীবন, তা তােদর শরীেরর স্বাস্থ্যস্বরূপ। ২৩ সব িকছুর েথেক
েতামরা হৃদয় রক্ষা কর, কারণ তা েথেক জীবেনর সঞ্চার হয়।
২৪ মুেখর কুিটলতা িনেজ েথেক দরূ কর, িবকৃত কথা িনেজ
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েথেক দরূ কর। ২৫ েতামার েচােখর দিৃষ্ট সরল েহাক, েতামার
সামেন েতামার দিৃষ্ট িনধর্ারণ কর। ২৬ েতামার চলার পথ সমান
কর, েতামার সমস্ত পথ িনরাপদ েহাক। ২৭ ডান িদেক িক বাম
িদেক িফেরা না, খারাপ েথেক েতামার পা সিরেয় নাও।

পরদার আলস্যািদ িবষেয় েচতনা-বাক্য।

আমার পুত্র, আমার প্রজ্ঞা যত্ন সহকাের েশােনা, আমার
বুিদ্ধর প্রিত কান দাও; ২ েযন তুিম িবেবচনা রক্ষা কর,

েযন েতামার েঠঁাট জ্ঞােনর কথা পালন কের। ৩ কারণ
ব্যািভচািরনীর েঠঁাট েথেক মধু ঝেড়, তার তালু েতেলর েথেকও
মসৃণ; ৪ িকন্তু তার েশষ ফল েতেতা গােছর মত েতেতা, ধারােলা
তেরায়ােলর মত কােট। ৫ তার পা মৃতু্যর কােছ েনেম যায়, তার
পা পাতােল পেড়। ৬ েস জীবেনর সমান পথ পায় না, তার পথ
সব অিস্থর; েস িকছু জােন না। ৭ অতএব আমার পুত্ররা, আমার
কথা েশােনা, আমার মুেখর বাক্য েথেক মুখ িফিরেয় িনও না।
৮ তুিম েসই স্ত্রীর েথেক িনেজর পথ দেূর রাখ, তার ঘেরর
দরজার কােছ েযও না; ৯ পােছ তুিম িনেজর সম্মান অন্যেদরেক
দাও, িনেজর জীবন িনষু্ঠর ব্যিক্তেক দাও। ১০ না হেল অন্য
েলােক েতামার ধেন তৃপ্ত হয়, আর েতামার পিরশ্রেমর ফল
িবেদশীেদর ঘের থােক; ১১ জীবেনর েশষকােল তুিম অনুেশাচনা
করেব যখন েতামার মাংস ও শরীর ক্ষেয় যায়; ১২ তুিম বলেব,
“হায়, আিম উপেদশ ঘৃণা কেরিছ, আমার হৃদয় শাসন তুচ্ছ
কেরেছ; ১৩ আিম িনেজর িশক্ষকেদর কথা েমেন চিল িন িনেজর
উপেদশকেদর কথা শুিনিন; ১৪ আিম সমাজ ও মন্ডলীর মেধ্য
প্রায় সম্পূণর্ িবনষ্ট হেয় িগেয়িছলাম।” ১৫ তুিম িনেজর কুেয়ার
জল পান কর, িনেজর কুেয়ার েস্রােতর জল পান কর।
১৬ েতামার ঝরনা িক বাইের েবিরেয় যােব? েমােড় িক জেলর
েস্রাত হেয় যােব? ১৭ ওটা শুধু েতামারই েহাক, েতামার সেঙ্গ
িবেদশী না থাকুক। ১৮ েতামার ঝরনা ধন্য েহাক, তুিম িনেজর
েযৗবেন স্ত্রীেত আেমাদ কর। ১৯ কারণ েস েপ্রমময় হিরণী ও
অনুগ্রহপূণর্ হিরণী; তারই বক্ষ দ্বারা তুিম সব সময় তৃপ্ত হও; তার
েপ্রেম তুিম সবসময় আকৃষ্ট থাক। ২০ আমার পুত্র, তুিম পেরর
স্ত্রীেত েকন আকৃষ্ট হেব? পরজাতীয় মিহলার বক্ষ েকন আিলঙ্গন
করেব? ২১ একজন ব্যিক্তর সমস্ত িকছুই সদাপ্রভু েদেখন; িতিন
তার সব পথ লক্ষ্য কেরন। ২২ দষু্ট িনেজর অপরােধর জন্য ধরা
পেড়, তার পাপ তােক শক্ত কের ধের থাকেব। ২৩ েস উপেদেশর
অভােব মারা যােব, েস তার িনেজর মূখর্ািমেত িবপেথ যায়।

আমার পুত্র, তুিম যিদ েতামার অথর্ সিরেয় রােখা েযমন
েতামার প্রিতেবশীর জািমন হেয় থাক, যিদ তুিম

কাউেক ঋণ েদবার জন্য প্রিতশ্রুিত িদেয় থাক, তেব তুিম তা
জােনা না, ২ তেব তুিম িনেজই েতামার প্রিতশ্রুিতর ফঁােদ পেড়ছ,
িনেজর মুেখর কথায় ধরা পেড়ছ। ৩ এই ব্যাপাের, আমার পুত্র,
এটা কর এবং িনেজেক রক্ষা কর; কারণ তুিম েতামার
প্রিতেবশীর দয়ার পাত্র হেয়ছ, যাও এবং িনেজেক নত কর এবং
েতামােক মুক্ত করেত প্রিতেবশীর কােছ িভক্ষা চাও; ৪ েতামার
েচােখ ঘুম আসেত িদও না, েচােখর পাতােক বন্ধ হেত িদও না;
৫ িনেজেক হিরেণর মত ব্যােধর হাত েথেক, পািখর মত িশকারীর
হাত েথেক উদ্ধার কর। ৬ েহ অলস, তুিম িপপেড়র িদেক তাকাও,

তার কাজ সব েদেখ জ্ঞানবান হও। ৭ তার েকােনা েসনাপিত,
কমর্চারী বা শাসক েনই, ৮ তবু েস গরমকােল িনেজর খাবার
ৈতরী কের, শস্য কাটবার সমেয় খাবার সঞ্চয় কের। ৯ েহ অলস,
তুিম কত কাল শুেয় থাকেব? কখন ঘুম েথেক উঠেব? ১০ “আর
একটু ঘুম, আর একটু তন্দ্রা, আর একটু শুেয় হাত জড়সড়
করব,” ১১ তাই েতামার দিরদ্রতা ডাকােতর মত আসেব, েতামার
অভাব সিজ্জত ৈসন্যর মত আসেব। ১২ অপদাথর্ েলাক, েয েলাক
অপরাধী, েস কথার কুিটলতায় চেল, ১৩ তার েচাখ িপটিপট
কের, পা িদেয় ইিঙ্গত কের, েস আঙুল িদেয় সেঙ্কত েদয়, ১৪ তার
হৃদেয় কুিটলতা থােক, েস সব সময় খারাপ ভাবনা কের, েস
ঝগড়া বািধেয় েদয়। ১৫ েসই জন্য হঠাৎ তার িবপদ আসেব,
হঠাৎ েস েভেঙ পড়েব; আর প্রিতকার হেব না। ১৬ এই ছয়িট
বস্তুেক সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন, সাতিট িজিনস তঁার কােছ
জঘন্যতম; ১৭ গিবর্েতর েচাখ, িমথ্যাবাদী িজভ, িনেদর্ ােষর
রক্তপাতকারী হাত, ১৮ খারাপ ভাবনাকারী হৃদয়, খারাপ কাজ
করেত দ্রুতগামী পা, ১৯ সাক্ষী েয িমথ্যা কথা বেল ও েয ভাইেদর
মেধ্য িববাদ বপন কের। ২০ আমার পুত্র, তুিম েতামার বাবার
আেদশ পালন কর এবং েতামার মােয়র িশক্ষা ত্যাগ েকােরা না।
২১ সব সময় তা েতামার হৃদেয় েগঁেথ রাখ, েতামার গলায় েবঁেধ
রাখ। ২২ যখন তুিম হঁাটেব তারা েতামােক পথ েদখােব, যখন
তুিম ঘুমােব, তারা েতামার িদেক নজর রাখেব এবং তুিম যখন
েজেগ থাকেব, তারা েতামােক িশক্ষা েদেব। ২৩ কারণ আজ্ঞা
প্রদীপ ও িশক্ষা আেলা এবং িনয়মানুবিতর্ তার অনুেযাগ জীবেনর
পথ; ২৪ েস েতামােক রক্ষা করেব অসৎ নারী েথেক,
ব্যািভচািরনীর স্বছন্দ শব্দ েথেক। ২৫ তুিম হৃদেয় ওর েসৗন্দেযর্্য
লালিসত হেয়া না এবং ওর চাহিনেত ধরা পড় না। ২৬ একজন
েবশ্যার সেঙ্গ েশায়ার মূল্য একেবলা খাবােরর দােমর সমান হেত
পাের, িকন্তু পেরর স্ত্রী [মানুেষর] মহামূল্য প্রাণ িশকার কের।
২৭ েকউ যিদ বুেকর মেধ্য আগুন রােখ, তেব তার কাপড় িক
পুেড় যােব না? ২৮ েকউ যিদ জ্বলন্ত আগুেনর উপর িদেয় চেল,
তেব তার পােয়র তলা িক পুেড় যােব না? ২৯ েসরকম েয
প্রিতবাসীর স্ত্রীর কােছ যায়; েয কােরার তার সেঙ্গ সম্পকর্  থােক,
েস অদিন্ডত হেয় যােব না। ৩০ যখন েস কু্ষধাতর্  থােক তার
প্রেয়াজনীয়তা েমটাবার জন্য যিদ েস চুির কের, েলােকরা েসই
েচারেক অবজ্ঞা কের না। ৩১ িকন্তু যিদ েস ধরা পেড়, েস সাত
গুণ িফিরেয় েদেব যা েস চুির কেরেছ, েস অবশ্যই তার বািড়র
সব মূল্য েদেব। ৩২ েয ব্যিভচার কের তার েকােনা জ্ঞান েনই, েস
তা কের িনেজেক ধ্বংস কের। ৩৩ েস আঘাত ও অবমাননা পােব;
তার দনুর্াম কখনও ঘুচেব না। ৩৪ েযেহতু অন্তজ্বর্ ালা স্বামীর রাগ,
প্রিতেশােধর িদেন েস ক্ষমা করেব না; ৩৫ েস েকান প্রকার
প্রায়িশ্চত্ত গ্রাহ্য করেব না, অেনক ঘুষ িদেলও সন্মত হেব না।

আমার পুত্র, আমার কথা সব পালন কর, আমার
আেদশ সব েতামার কােছ সঞ্চয় কর। ২ আমার আেদশ

সব পালন কর, জীবন পােব এবং েচােখর তারার মত আমার
ব্যবস্থা রক্ষা কর; ৩ েতামার আঙ্গেুল েসগুেলা েবঁেধ রাখ, েতামার
হৃদয় ফলেক তা িলেখ রাখ। ৪ প্রজ্ঞােক বল, “তুিম আমার েবান
এবং সুিবেবচনােক েতামার সখী বল,” ৫ তােত তুিম পরস্ত্রী েথেক
রক্ষা পােব, ব্যািভচািরনীর স্বছন্দ শব্দ েথেক রক্ষা পােব। ৬ আিম
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িনেজর ঘেরর জানালা েথেক জািল িদেয় েদখিছলাম;
৭ িনেবর্াধেদর মেধ্য আমার েচাখ পড়ল, আিম যুবকেদর মেধ্য
এক জনেক েদখলাম, েস বুিদ্ধহীন যুবক। ৮ েস গিলেত েগল, ঐ
স্ত্রীর েকােণর কােছ আসল, তার বাড়ীর পেথ চলল। ৯ তখন
সন্ধ্যােবলা, িদন েশষ হেয়িছল, রাত অন্ধকার হেয়িছল। ১০ তখন
েদখ, এক স্ত্রী তার সামেন আসল, েস েবশ্যার েপাশাক পেরিছল
ও অিভসিন্ধর হৃদয় িছল; ১১ েস ঝগড়ােট ও অবাধ্যা, তার পা
ঘের থােক না; ১২ েস কখনও সড়েক, কখনও রাস্তায়, েকােণ
েকােণ অেপক্ষা করেত থােক। ১৩ েস তােক ধের চুমু েখল,
িনলর্জ্জ মুেখ তােক বলল, ১৪ ‘আমােক মঙ্গেলর জন্য বিলদান
করেত হেয়েছ, আজ আিম িনেজর মানত পূণর্ কেরিছ; ১৫ তাই
েতামার সেঙ্গ েদখা করেত বাইের এেসিছ, সযেত্ন েতামার মুখ
েদখেত এেসিছ, েতামােক েপেয়িছ। ১৬ আিম খােট বুটাদার চাদর
েপেতিছ, িমশেরর সূেতার্ িচত্রিবিচত্র পদর্ ার কাপড় লািগেয়িছ।
১৭ আিম গন্ধরস, অগুরু ও দারুিচিন িদেয় িনেজর িবছানা গেন্ধ
ভিরেয় িদেয়িছ। ১৮ চল, আমরা সকাল পযর্ন্ত কামরেস মত্ত হই,
আমরা েপ্রেমর বাহুেল্য আেমাদ কির। ১৯ কারণ কতর্ া ঘের েনই,
িতিন দেূর েগেছন; ২০ টাকার েতাড়া সেঙ্গ িনেয় েগেছন, পূিণর্মার
িদন ঘের আসেবন।’ ২১ অেনক িমিষ্ট কথায় েস তার মন চুির
করল, েঠােটর চাটুকিরেত তােক আকষর্ণ করল। ২২ তখিন েস
তার েপছেন েগল, েযমন গরু মরেত যায়, েযমন েশকেল বঁাধা
ব্যিক্ত বকর শািস্ত েপেত যায়; ২৩ েশেষ তার যকৃত বােন িবধল;
েযমন পািখ ফঁােদ পড়েত েবেগ ধািবত হয়, আর জােন না েয,
তার জীবন িবপদগ্রস্ত। ২৪ এখন আমার পুত্ররা, আমার কথা
েশান, আমার মুেখর কথায় মন দাও। ২৫ েতামার মন ওর পেথ না
যাক, তুিম ওর পেথ েযও না। ২৬ কারণ েস অেনকেক আঘাত
কের েমের েফেলেছ, তারা গণনা করেত পারেব না। ২৭ তার ঘর
পাতােলর পথ, েয পথ মৃতু্যর কেক্ষ েনেম যায়।

প্রজ্ঞার বণর্না ও িনমন্ত্রণ

প্রজ্ঞা িক ডােক না? বুিদ্ধ িক িচত্কার কের না? ২ েস
পেথর পােশ উঁচু জায়গার চূেড়ায়, মাগর্ সকেলর

সংেযাগ স্থােন দঁাড়ায়; ৩ েস প্রেবশ দরজার কােছ, নগেরর
দরজার কােছ েস িচত্কার কের বেল, ৪ “েহ মানুেষরা, আিম
েতামােদরেক ডািক এবং মানবজািতর সন্তানেদর কােছ আিম
আমার রব তুিল। ৫ েহ িনেবর্ােধরা, চতুরতা িশক্ষা কর; েহ িনেবর্াধ
সব, সুবুিদ্ধ হৃদয় হও। ৬ েশােনা, কারণ আিম উত্কৃষ্ট কথা বলব
এবং যখন আমার েঠঁাট খুলেব যা সিঠক তা বলব। ৭ আমার মুখ
সত্য কথা বলেব এবং দষু্টতা আমার েঠঁােটর ঘৃণার বস্তু।
৮ আমার মুেখর সব বাক্য ধম্মর্ময়; তার মেধ্য বঁাকা বা খারাপ
িকছুই েনই। ৯ বুিদ্ধমােনর কােছ েস সব স্পষ্ট, জ্ঞানীেদর কােছ
েস সব সরল। ১০ আমার শাসনই গ্রহণ কর, রূপা নয়, উত্কৃষ্ট
েসানার েথেক জ্ঞান নাও। ১১ কারণ আিম, প্রজ্ঞা, মুেক্তার
েথেকও ভােলা, েকােনা ইচ্ছার বস্তু তার সমান নয়। ১২ আিম
প্রজ্ঞা, চতুরতার ঘের বাস কির এবং আিম িবচক্ষণ ও জ্ঞােনর
অিধকারী। ১৩ সদাপ্রভুর ভয় দষু্টেদর প্রিত ঘৃণা; অহঙ্কার,
দািম্ভকতা ও খারাপ পথ এবং কুিটল কথা আিম ঘৃণা কির।
১৪ পরামশর্ ও বুিদ্ধেকৗশল আমার, আিমই সুিবেবচনা, পরাক্রম

আমার। ১৫ আমার জন্য রাজারা রাজত্ব কেরন, মিন্ত্ররা
ধম্মর্ব্যবস্থা স্থাপন কেরন। ১৬ আমার জন্য শাসনকতর্ ারা শাসন
কেরন, অিধপিতরা, পৃিথবীর সব িবচারকতর্ ারা, কেরন। ১৭ যারা
আমােক েপ্রম কের, আিমও তােদরেক েপ্রম কির, যারা সযেত্ন
আমােক েখঁােজ তারা আমােক পায়। ১৮ আমার কােছ আেছ
ঐশ্বযর্্য ও সম্মান, অক্ষয় সম্পিত্ত ও ধািমর্কতা। ১৯ েসানা ও
িবশুদ্ধ েসানার েথেকও আমার ফল ভােলা, আিম যা উত্পাদন
কির তা িবশুদ্ধ রূপার েথেক ভােলা। ২০ আিম ধািমর্কতার পেথ
চিল, ন্যােয়র মধ্য িদেয় যাই, ২১ েযন, যারা আমােক েপ্রম কের,
তােদরেক সম্পদ িদই, তােদর ভান্ডার সব পিরপূণর্ কির।
২২ সদাপ্রভু িনেজর পেথর শুরুেত আমােক েরেখ িছেলন, তঁার
কাজ সকেলর আেগ, আেগ েথেক। ২৩ আিম স্থািপত হেয়িছ
অনািদকাল েথেক, আিদ েথেক, পৃিথবী সৃিষ্টর আেগ েথেক।
২৪ েসখােন সমুেদ্রর আেগ, তখন আিম জেন্মিছলাম, যখন
জলভিতর্  ঝরনা সব হয়িন। ২৫ পবর্ত সব বসােনার আেগ,
উপপবর্ত সবার আেগ আিম জেন্মিছলাম; ২৬ তখন িতিন স্থল ও
মাঠ সৃিষ্ট কেরনিন, জগেতর ধূেলার প্রথম অণুও সৃিষ্ট কেরনিন।
২৭ যখন িতিন আকাশমন্ডল প্রিতষ্ঠা কেরন, তখন আিম েসখােন
িছলাম; যখন িতিন জলিধপৃেষ্ঠর ওপর চক্রাকার সীমা িনধর্ারন
করেলন, ২৮ যখন িতিন ওপেরর আকাশ দঢ়ৃরূেপ ৈতরী করেলন,
যখন জেলর েঢউ সব শিক্তশালী হল, ২৯ যখন িতিন সমুেদ্রর
সীমা িঠক করেলন, েযন জল তঁার আেদশ অমান্য না কের,
যখন িতিন পৃিথবীর মূল িনধর্ারণ করেলন; ৩০ েসই সময় আিম
তার কােছ কাযর্্যকারী িছলাম; আিম িদেনর পর িদন আনন্দময়
িছলাম, তার সামেন প্রিতিদন আেমাদ করতাম; ৩১ আিম তঁার
ভূমন্ডেল আেমাদ করতাম, মানুেষর েছেলেদর িনেয় আনন্দ
করতাম। ৩২ এবং এখন, আমার পুত্ররা, এখন আমার কথা
েশােনা; কারণ তারা ধন্য, যারা আমার পেথ চেল। ৩৩ েতামরা
শাসেনর কথা েশােনা, জ্ঞানবান হও; তা অগ্রাহ্য েকােরা না।
৩৪ ধনী েসই ব্যিক্ত, েয আমার কথা েশােন, েয িদন িদন আমার
দরজায় েজেগ থােক, আমার দরজার পােশ অেপক্ষা কের।
৩৫ কারণ েয আমােক পায়, েস জীবন পায় এবং সদাপ্রভুর
অনুগ্রহ লাভ কের। ৩৬ িকন্তু েয আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের, েস
িনেজেক কের; েস সব েলাক ঘৃণা কের, তারা মৃতু্যেক
ভালবােস।”

প্রজ্ঞা িনেজর ঘর ৈতরী কেরেছ, েস কুঠার িদেয় েকেট
সাতটা স্তম্ভ েখাদাই কেরেছ; ২ েস িনেজর পশুর মাংস

প্রস্তুত কেরেছ; েস আঙ্গরু রস িমিশেয়েছ এবং েস িনেজর েমজও
সািজেয়েছ। ৩ েস িনেজর দাসীেদরেক পািঠেয়েছ, েস নগেরর
সবেচেয় উঁচু জায়গা েথেক েডেক বেল, ৪ “েয সরল, েস এই
জায়গায় আসুক; যার বুিদ্ধ েনই েস তােক বেল, ৫ এস, আমার
খাদ্য দ্রব্য খাও, আমার েমশােনা আঙ্গরু রস পান কর।”
৬ িনেবর্াধেদর সঙ্গ েছেড় জীবন ধারণ কর, সুিবেবচনার পেথ
চেলা। ৭ েয িনন্দকেক িশক্ষা েদয়, েস লজ্জা পায়, েয দষু্টেক
িতরস্কার কের, েস কলঙ্ক পায়। ৮ িনন্দকেক অনুেযাগ েকােরা না,
পােছ েস েতামােক ঘৃণা কের; জ্ঞানবানেকই অনুেযাগ কর, েস
েতামােক েপ্রম করেব। ৯ জ্ঞানবানেক [িশক্ষা] দাও, েস আরও
জ্ঞানবান হইেব; ধািমর্কেক জ্ঞান দাও, তার পািণ্ডত্য বাড়েব।
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১০ সদাপ্রভুেক ভয় করাই প্রজ্ঞার শুরু, পিবত্রতম-িবষেয়র জ্ঞানই
সুিবেবচনা। ১১ কারণ আমার েথেকই েতামার আয়ু বাড়েব,
েতামার জীবেনর বছেরর সংখ্যা বাড়েব। ১২ তুিম যিদ জ্ঞানবান
হও, িনেজরই মঙ্গেলর জন্য জ্ঞানবান হেব, যিদ িনন্দা কর,
একাই তা বহন করেব। ১৩ বুিদ্ধহীন স্ত্রীেলাক ঝগড়ািট, েস
অেবাধ, িকছুই জােন না। ১৪ েস িনেজর ঘেরর দরজায় বেস,
নগেরর উঁচু জায়গায় আসন েপেত বেস; ১৫ েস পিথকেদরেক
ডােক, সরলপথগামীেদরেক ডােক, ১৬ ‘েয অেবাধ, েস এই
জায়গায় আসুক,’ েয বুিদ্ধহীন, েস তােক বেল, ১৭ ‘চুির করা
জল িমিষ্ট, িনরালার খাবার সুস্বাদ।ু’ ১৮ িকন্তু েস জােন না েয,
মৃতরাই েসখােন থােক, ওরা অিতিথরা পাতােলর নীেচ থােক।

নানা িবষেয় নীিতকথা

শেলামেনর িহেতাপেদশ।

জ্ঞানবান েছেল বাবার আনন্দজনক, িকন্তু বুিদ্ধহীন
েছেল মােয়র েবদনাজনক। ২ দষু্টতার দ্বারা সিঞ্চত

ধেনর েকােনা মূল্য েনই, িকন্তু ধািমর্কতা মৃতু্য েথেক রক্ষা কের।
৩ সদাপ্রভু ধািমর্েকর প্রাণ কু্ষধায় দবুর্ল হেত েদন না; িকন্তু িতিন
দষু্টেদর অিভলাষ ব্যথর্ কেরন। ৪ েয অলস হােত কাজ কের, েস
দিরদ্র হয়; িকন্তু পিরশ্রমীেদর হাত ধনবান কের। ৫ েয গ্রীষ্মকােল
সঞ্চয় কের, েস বুিদ্ধমান েছেল; েয শস্য কাটবার সময় ঘুিমেয়
থােক, তার জন্য লজ্জাকর। ৬ ধািমর্েকর মাথায় অেনক
আশীবর্াদ থােক; িকন্তু দষু্টেদর মুখ িহংস্রতা েঢেক রােখ।
৭ একজন েলাক েয সিঠক কাজ কেরেছ তা আমােদরেক
আনিন্দত কের যখন আমরা তার িবষেয় ভািব; িকন্তু দষু্টেদর
নাম সের যােব। ৮ েয িবচক্ষণ েস আেদশ গ্রহণ কের, িকন্তু
অজ্ঞান বাচাল পিতত হেব। ৯ েস সততায় চেল, েস িনভর্ েয় চেল;
িকন্তু কুিটলাচারীেক েচনা যােব। ১০ েয েচাখ িদেয় ইশারা কের,
েস দঃুখ েদয়; আর অজ্ঞান বাচাল ধ্বংস হেব। ১১ ধািমর্েকর মুখ
জীবেনর উনুই; িকন্তু দষু্টেদর মুখ িহংস্রতা েঢেক রােখ। ১২ ঘৃণা
ঝগড়া বাড়ায়, িকন্তু েপ্রম সব অধমর্ েঢেক েদয়। ১৩ জ্ঞানবােনর
েঠঁােট প্রজ্ঞা পাওয়া যায়, িকন্তু বুিদ্ধিবহীেনর েপছেন দন্ড রেয়েছ।
১৪ জ্ঞানবােনরা জ্ঞান সঞ্চয় কের, িকন্তু অজ্ঞােনর মুখ সবর্নাশেক
কােছ িনেয় আেস। ১৫ ধনবােনর ধনই তার শিক্তশালী নগর,
দিরদ্রেদর দিরদ্রতাই তােদর সবর্নাশ। ১৬ ধািমর্েকর পািরশ্রিমক
জীবনজনক, দষু্টেদর লাভ পাপজনক। ১৭ েয শাসন মােন, েস
জীবন-পেথ চেল; িকন্তু েয অনুেযাগ মােননা, েস পথভ্রষ্ট হয়।
১৮ েয ঘৃণা কের েঢেক রােখ, তার েঠঁাট িমথ্যাবাদী; এবং েয
অপবাদ ছড়ায়, েস েবাকা। ১৯ প্রচুর বােক্য অধমর্ অনুপিস্থত
থােক না; িকন্তু েয তােত সাবধান থােক যা েস বেল, েসই হল
জ্ঞানী। ২০ ধািমর্েকর িজভ িবশুদ্ধ রূপার মত, দষু্টেদর হৃদেয়র
মূল্য কম। ২১ ধািমর্েকর েঠঁাট অেনকেক প্রিতপালন কের, িকন্তু
অজ্ঞােনরা বুিদ্ধর অভােব মারা পেড়। ২২ সদাপ্রভুর ভােলা
উপহার ধনসম্পদ আেন এবং িতিন তার সেঙ্গ দঃুখ যুক্ত কেরন
না। ২৩ খারাপ কাজ করা অজ্ঞােনর আনন্দ, আর প্রজ্ঞা
বুিদ্ধমােনর আনন্দ। ২৪ দষু্ট যা ভয় কের, তার প্রিত তাই ঘটেব;

িকন্তু ধািমর্কেদর ইচ্ছা সফল হেব। ২৫ যখন ঘূণর্বায়ু বেয় যায়,
দষু্ট আর েনই; িকন্তু ধািমর্ক িচরস্থায়ী িভিত্তমূেলর মত। ২৬ েযমন
দঁােতর পেক্ষ অম্লরস ও েচােখর পেক্ষ েধঁায়া, েতমিন িনেজর
েপ্ররণ কতর্ ােদর পেক্ষ অলস। ২৭ সদাপ্রভুর ভয় আয়ুবৃিদ্ধ কের,
িকন্তু দষু্টেদর বছেরর সংখ্যা কমেব। ২৮ ধািমর্কেদর প্রত্যাশা
আনন্দজনক; িকন্তু দষু্টেদর আশ্বাস কম হেব। ২৯ সদাপ্রভুর পথ
সততার পেক্ষ দগুর্, িকন্তু তা অধমর্াচারীেদর পেক্ষ সবর্নাশ।
৩০ ধািমর্ক েলাক কখনও িনপািতত হেব না; িকন্তু দষু্টরা েদেশ
থাকেব না। ৩১ ধািমর্েকর মুখ প্রজ্ঞার ফেল ফলবান্; িকন্তু
িবপথগামীেদর িজভ কাটা যােব। ৩২ ধািমর্েকর েঠঁাট
গ্রহণেযাগ্যতার িবষয় জােন, িকন্তু দষু্টেদর মুখ কুিটলতামাত্র।

েয দঁািড়পাল্লা সিঠক নয় েসটা সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন;
িকন্তু সিঠক ওজেন িতিন সন্তুষ্ট হন। ২ অহঙ্কার

আসেল অপমানও আেস; িকন্তু মানিবকতার সেঙ্গ প্রজ্ঞা আেস।
৩ সরলেদর ন্যায়পরায়ণতা তােদরেক পথ েদখােব; িকন্তু
িবশ্বাসঘাতকেদর বক্রতা তােদরেক নষ্ট করেব। ৪ েক্রােধর িদেন
ধন উপকার কের না; িকন্তু ধািমর্কতা মৃতু্য েথেক রক্ষা কের।
৫ িনেদর্ াষ েলােকর ধািমর্কতা তার পথ েসাজা কের; িকন্তু দষু্ট
িনেজর দষু্টতায় পেড় যায়। ৬ যারা ধািমর্কতায় ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট
কের তােদরেক রক্ষা কের; িকন্তু িবশ্বাসঘাতেকরা তােদর
অিভলােষ ধরা পেড়। ৭ যখন দষু্ট েলাক মারা যায়, তার আশ্বাস
নষ্ট হয় এবং অধেমর্র প্রত্যাশা িবনাশ পায়। ৮ ধািমর্ক িবপদ
েথেক উদ্ধার পায়, আর দষু্ট তার জায়গায় আেস। ৯ তার মুেখর
মাধ্যেম অধািমর্ক িনেজর প্রিতবাসীেক নষ্ট কের; িকন্তু জ্ঞােনর
মাধ্যেম ধািমর্করা উদ্ধার পায়। ১০ ধািমর্কেদর উন্নিত হেল নগের
আনন্দ হয়; দষু্টেদর িবনাশ হেল আনন্দগান হয়। ১১ সরলেদর
আশীবর্ােদ নগর উন্নত হয়; িকন্তু দষু্টেদর বােক্য তা িবিচ্ছন্ন হয়।
১২ েয প্রিতবাসীেক অবজ্ঞা কের, েস বুিদ্ধিবহীন; িকন্তু বুিদ্ধমান
নীরব হেয় থােক। ১৩ পরচচর্ া েগাপন কথা প্রকাশ কের; িকন্তু েয
িবশ্বস্ত েলাক, েস কথা েগাপন কের। ১৪ সুমন্ত্রণার অভােব
প্রজােলাক পেড় যায়; িকন্তু পরামশর্কারী উপেদষ্টার মাধ্যেম জয়
হয়। ১৫ েয অপেরর জািমন হয়, েস িনশ্চয় কষ্ট পায়; িকন্তু েয
জািমেনর কাজ ঘৃণা কের, েস িনরাপদ। ১৬ করুণাময়ী স্ত্রী সম্মান
ধের রােখ, আর িনষু্ঠর মানুেষরা ধন ধের রােখ। ১৭ দয়ালু
িনেজর প্রােণর উপকার কের; িকন্তু িনদর্য় িনেজেক ক্ষিত কের।
১৮ দষু্ট িমথ্যা েবতন উপাজর্ন কের; িকন্তু েয ধািমর্কতার বীজ
বুেন, েস সত্য েবতন পায়। ১৯ েয ধািমর্কতায় অটল, েস জীবন
পায়; িকন্তু েয দষু্টতার িপছেন েদৗেড়, েস মারা যায়। ২০ সদাপ্রভু
তােদরেক ঘৃণা কেরন যােদর হৃদয় িবপথগামী; িকন্তু যারা
িনেজর পেথ িনখুঁত, তারা তঁার তুিষ্টকর। ২১ এটা িনিশ্চত েয দষু্ট
অদিন্ডত থাকেব না; িকন্তু ধািমর্কেদর বংশ রক্ষা পােব। ২২ েযমন
শূকেরর নােক েসানার নথ, েতমিন িবচক্ষণতাহীন সুন্দরী স্ত্রী।
২৩ ধািমর্কেদর মেনর ইচ্ছা েকবল উত্তম, িকন্তু দষু্টেদর প্রত্যাশা
েক্রাধমাত্র। ২৪ েকউ েকউ িবতরণ কের আরও বৃিদ্ধ পায়; েকউ
েকউ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার কের েকবল অভােব পেড়।
২৫ দানশীল ব্যিক্ত উন্নিতলাভ কের, জল-েসচনকারী িনেজও
জেল েভেজ। ২৬ েয শস্য আটক কের রােখ, েলােক তােক শাপ
েদয়; িকন্তু েয শস্য িবিক্র কের, তার মাথায় পুরস্কার আেস।
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২৭ েয সযেত্ন ভােলা েচষ্টা কের, েস প্রীিতর েখঁাজ কের; িকন্তু েয
অমঙ্গল খুঁেজ েবড়ায়, তারই প্রিত তা ঘেট। ২৮ েয িনেজর ধেন
িনভর্ র কের, েস পেড় যায়; িকন্তু ধািমর্করা সেতজ পাতার মেতা
প্রফুল্ল হয়। ২৯ েয িনেজর পিরবােরর িবপিত্ত, েস বায়ু অিধকার
পায় এবং িনেবর্াধ জ্ঞানী হৃদেয়র দাস হয়। ৩০ ধািমর্েকর ফল
জীবনবৃক্ষ িকন্তু জ্ঞানবান [অপরেদর] প্রাণ লাভ কের। ৩১ েদখ,
পৃিথবীেত ধািমর্ক প্রিতফল পায়, তেব দষু্ট ও পাপী আরও কত না
পােব;

েয শাসন ভালবােস, েস জ্ঞান ভালবােস; িকন্তু েয
সংেশাধন ঘৃণা কের, েস িনেবর্াধ; ২ সৎ েলাক

সদাপ্রভুর কােছ অনুগ্রহ পােব; িকন্তু িতিন খারাপ
পিরকল্পনাকারীেক েদাষী করেবন। ৩ মানুষ দষু্টতার মাধ্যেম
সুিস্থর হেব না, িকন্তু ধািমর্কেদর মূল িবচিলত হেব না। ৪ গুণবতী
স্ত্রী স্বামীর মুকুট, িকন্তু লজ্জাদািয়নী তার সব হােড়র পচন।
৫ ধািমর্কেদর পিরকল্পনা সব ন্যায্য, িকন্তু দষু্টেদর মন্ত্রণা ছলমাত্র।
৬ দষু্টেদর কথাবাতর্ া রক্তপাত জন্য লুিকেয় থাকামাত্র; িকন্তু
সরলেদর মুখ তােদরেক রক্ষা কের। ৭ দষু্টরা িনপািতত হয়, তারা
আর েনই; িকন্তু ধািমর্কেদর বািড় িঠক থােক। ৮ মানুষ িনেজর
িবজ্ঞতার প্রশংসা পায়; িকন্তু েয িবপথগামী, েস তুচ্ছীকৃত হয়।
৯ েয তুচ্ছীকৃত, তথািপ দাস রােখ, েস খাদ্যহীন অহংকারীর
েথেক ভােলা। ১০ ধািমর্ক িনেজর পশুর প্রােণর িবষয় িচন্তা কের;
িকন্তু দষু্টেদর দয়া িনষু্ঠর। ১১ েয িনেজর জিম চাষ কের, েস
যেথষ্ট খাবার পায়; িকন্তু েয অসারেদর িপছেন িপছেন েদৗড়ায়,
েস বুিদ্ধ-িবহীন। ১২ দষু্ট েলাক খারাপ েলাকেদর লুট করা েপেত
চায়; িকন্তু ধািমর্কেদর মূল ফলদায়ক। ১৩ বােজ কথায় খারাপ
েলােকর ফঁাদ থােক, িকন্তু ধািমর্ক িবপদ েথেক উদ্ধার হয়।
১৪ মানুষ িনেজর মুেখর ফেলর মাধ্যেম ভােলা িজিনেস তৃপ্ত হয়,
মানুেষর হােতর কােজর ফল তারই প্রিত বেত্তর্ । ১৫ অজ্ঞােনর পথ
তার িনেজর েচােখ িঠক; িকন্তু েয জ্ঞানবান, েস পরামশর্ েশােন।
১৬ এক িনেবর্াধ তার রাগ এেকবাের প্রকাশ কের, িকন্তু িবচক্ষণ
েলাক অপমান অবজ্ঞা কের। ১৭ েয সত্যবাদী, েস েকানটা িঠক
তার কথা বেল; িকন্তু িমথ্যাসাক্ষী িমথ্যা কথা বেল। ১৮ েকউ েকউ
অিবেবচনার কথা বেল, তেরায়ােলর আঘােতর মত, িকন্তু
জ্ঞানবানেদর িজহ্বা আেরাগ্যতা আেন। ১৯ সেত্যর েঠঁাট িচরকাল
স্থায়ী; িকন্তু িমথ্যাবাদী িজহ্বা এক মুহূেতর্ র জন্য স্থায়ী।
২০ প্রতারণাকারীেদর হৃদেয় খারাপ পিরকল্পনা থােক; িকন্তু যারা
শািন্তর উপেদশ েদয়, তােদর আনন্দ হয়। ২১ ধািমর্েকর েকােনা
অমঙ্গল ঘেট না; িকন্তু দেুষ্টরা সমস্যায় পূণর্ হয়। ২২ িমথ্যাবাদী
েঠঁাট সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন; িকন্তু যারা িবশ্বস্ততায় চেল, তারা তঁার
আনেন্দর পাত্র। ২৩ বুিদ্ধমান েলাক জ্ঞান েগাপন রােখ; িকন্তু
িনেবর্াধেদর হৃদয় িনেবর্ােধর মত িচত্কার কের। ২৪ পিরশ্রমীেদর
হাত কতৃর্ ত্ব পায়; িকন্তু অলস পরাধীন দাস হয়। ২৫ মানুেষর
মেনর কষ্ট মনেক নীচু কের; িকন্তু ভােলা কথা তা আনিন্দত
কের। ২৬ ধািমর্ক িনেজর বনু্ধর পথ-প্রদশর্ক হয়; িকন্তু দষু্টেদর
পথ তােদরেক ভ্রান্ত কের। ২৭ অলস িশকাের ধৃত পশু রান্না কের
না; িকন্তু মানুেষর মূল্যবান রত্ন পিরশ্রমীর পেক্ষ। ২৮ ধািমর্কতার
পেথ জীবন থােক; তার পেথ মৃতু্য েনই।

জ্ঞানবান েছেল বাবার শাসন মােন, িকন্তু ব্যঙ্গকারী
ভত্র্ সনা েশােন না। ২ মানুষ িনেজর মুেখর ফেলর

মাধ্যেম ভােলা িজিনস েভাগ কের; িকন্তু িবশ্বাসঘাতকেদর
অিভলাষ উত্পীড়ন েভাগ কের। ৩ েয মুখ সাবধােন রােখ, েস
প্রাণ রক্ষা কের; েয েঠঁাট বড় কের খুেল েদয়, তার সবর্নাশ হয়।
৪ অলেসর অিভলাষ লালসা কের, িকছুই পায় না; িকন্তু
পিরশ্রমীেদর অিভলাষ প্রচুর পিরমােণ সন্তুষ্ট হয়। ৫ ধািমর্ক িমথ্যা
কথা ঘৃণা কের; িকন্তু দষু্ট েলাক আপিত্তকর, েস লজ্জা সৃিষ্ট
কের। ৬ ধািমর্কতা সততােক রক্ষা কের; িকন্তু দষু্ট তার পােপর
জন্য িনপািতত হয়। ৭ েকউ িনেজেক ধনবান েদখায়, িকন্তু তার
িকছুই েনই; েকউ বা িনেজেক গিরব েদখায়, িকন্তু তার মহাধন
আেছ। ৮ মানুেষর ধন তার প্রােণর প্রায়িশ্চত্ত; িকন্তু গিরব েলাক
ধমক েশােন না। ৯ ধািমর্েকর আেলা আনন্দ কের; িকন্তু দষু্টেদর
প্রদীপ িনেভ যায়। ১০ অহঙ্কাের েকবল িববাদ সৃিষ্ট হয়; িকন্তু যারা
পরামশর্ মােন, প্রজ্ঞা তােদর সেঙ্গ। ১১ অেনক অসারতায় অজর্ন
করা ধন ক্ষয় পায়; িকন্তু েয ব্যিক্ত হােতর মাধ্যেম কাজ কের
সঞ্চয় কের, েস অেনক পায়। ১২ আশার িবলম্ব হৃদেয়র
পীড়াজনক; িকন্তু আকাঙ্ক্ষার পূণর্তা জীবনবৃক্ষ। ১৩ েয বাক্য
তুচ্ছ কের, েস িনেজর সবর্নাশ ঘটায়; েয সম্মােনর আজ্ঞা মােন,
েস পুরস্কার পায়। ১৪ জ্ঞানবােনর িশক্ষা জীবেনর ঝরনা, তা
মৃতু্যর ফঁাদ েথেক দেূর যাবার পথ। ১৫ সুবুিদ্ধ অনুগ্রহজনক, িকন্তু
িবশ্বাসঘাতকেদর পথ অন্তহীন। ১৬ েয েকউ সতকর্ , েস জ্ঞােনর
সেঙ্গ কাজ কের; িকন্তু িনেবর্াধ তার মূখর্তা প্রদশর্ন কের। ১৭ দষু্ট
দতূ িবপেদ পেড়, িকন্তু িবশ্বস্ত দতূ পুনিমর্লন আেন। ১৮ েয শাসন
অমান্য কের, েস দিরদ্রতা ও লজ্জা পায়; িকন্তু েয সংেশাধন
েশেখ, েস সম্মািনত হয়। ১৯ প্রােণ মধুর আকাঙ্ক্ষার উপলিব্ধ
হয়; িকন্তু মন্দ েথেক সের যাওয়া িনেবর্াধেদর ঘৃিণত।
২০ জ্ঞানীেদর সেঙ্গ চল, জ্ঞানী হেব; িকন্তু েয িনেবর্াধেদর বনু্ধ, েস
অপকার েভাগ করেব। ২১ িবপযর্য় পাপীেদর পের েদৗড়ায়; িকন্তু
ধািমর্কেদরেক ভােলার পুরস্কার েদওয়া হয়। ২২ সৎ েলাক তার
নািতেদর জন্য উত্তরািধকার েরেখ যায়; িকন্তু পাপীর ধন
ধািমর্েকর জেন্য সিঞ্চত হয়। ২৩ গিরবেদর ভূিমর চােষ প্রচুর খাদ্য
হয়; িকন্তু অিবচােরর দ্বারা তা দেূর সের যায়। ২৪ েয শাসন না
কের, েস েছেলেক ঘৃণা কের; িকন্তু েয তােক ভালবােস, েস
সযেত্ন শাসন কের। ২৫ ধািমর্ক প্রােণর তৃিপ্ত পযর্ন্ত আহার কের,
িকন্তু দষু্টেদর েপট সবসময় কু্ষধর্াত থােক।

জ্ঞানী স্ত্রী তার বািড় িনমর্াণ কের; িকন্তু মূখর্ স্ত্রী িনেজর
হােত তা েভেঙ্গ েফেল। ২ েয িনেজর সরলতায় চেল,

েসই সদাপ্রভুেক ভয় কের; িকন্তু েয তার পেথ অসৎ, েস তঁােক
অবজ্ঞা কের। ৩ িনেবর্ােধর মুেখ অহঙ্কােরর ফল থােক; িকন্তু
জ্ঞানবানেদর েঠঁাট তােদরেক রক্ষা কের। ৪ গরু না থাকেল
যাবপাত্র পিরষ্কার থােক; িকন্তু বলেদর শিক্তেত ফসেলর প্রাচুযর্্য
হয়। ৫ িবশ্বস্ত সাক্ষী িমথ্যা কথা বেল না; িকন্তু িমথ্যাসাক্ষী অসত্য
কথা বেল। ৬ উপহাসক প্রজ্ঞার েখঁাজ কের, আর তা পায় না;
িকন্তু েয উপলিব্ধ কের তার পেক্ষ জ্ঞান সহজ। ৭ তুিম িনেবর্াধ
েলােকর েথেক দেূর যাও, কারণ তার েঠঁােট জ্ঞান পােব না।
৮ িনেজর রাস্তা বুেঝ েনওয়া িবচক্ষেণর প্রজ্ঞা, িকন্তু িনেবর্াধেদর
িনেবর্াধিমতা ছলনা। ৯ িনেবর্ােধরা েদাষেক উপহাস কের, িকন্তু
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ধািমর্কেদর কােছ অনুগ্রহ থােক। ১০ হৃদয় িনেজর িতক্ততা জােন
এবং অপর েলাক তার আনেন্দর ভাগী হেত পাের না। ১১ দষু্টেদর
বািড় ধ্বংস হেব, িকন্তু সরলেদর তঁাবু সেতজ হেব। ১২ একিট
রাস্তা আেছ, যা মানুেষর দিৃষ্টেত িঠক, িকন্তু তার েশষ মৃতু্যর পথ।
১৩ হাসার সমেয়ও হৃদেয় দঃুখ হয়, আর আনেন্দর পিরণাম
িবষাদ। ১৪ েয মেন িবপথগামী, েস িনজ আচরেণ পূণর্ হয়; িকন্তু
সৎ েলাক িনেজ েথেক তৃপ্ত হয়। ১৫ েয অেবাধ, েস সব িকছুেত
িবশ্বাস কের, িকন্তু বুিদ্ধমান েলাক িনেজর পদেক্ষেপর িবষেয়
ভােব। ১৬ জ্ঞানবান ভয় কের খারাপ েথেক সের যায়; িকন্তু
িনেবর্াধ অিভমানী ও সাবধানী। ১৭ েয তাড়াতািড় েরেগ যায় েস
িনেবর্ােধর কাজ কের, আর খারাপ পিরকল্পনাকারী ঘৃিণত হয়।
১৮ মূখর্েদর অিধকার অজ্ঞানতা; িকন্তু িবচক্ষেণরা জ্ঞােন
পিরেবিষ্টত হয়। ১৯ খারাপরা ভােলােদর সামেন নত হয় এবং
দেুষ্টরা ধািমর্েকর দরজায় নত হয়। ২০ গিরব েলাক িনেজর
প্রিতবাসীর মাধ্যেম ঘৃিণত, িকন্তু ধনী েলােকর অেনক বনু্ধ আেছ।
২১ েয প্রিতবাসীেক অবজ্ঞা কের, েস পাপ কের; িকন্তু েয
গিরবেদর প্রিত দয়া কের, েস সুখী। ২২ যারা খারাপ চক্রান্ত কের,
তারা িক ভ্রান্ত হয় না? িকন্তু যারা ভােলা পিরকল্পনা কের, তারা
চুিক্তর িবশ্বস্ততা ও িবশ্বাসেযাগ্যতা পায়। ২৩ সমস্ত পিরশ্রেমই
লাভ হয়, িকন্তু শুধু কথাবাতর্ ায় অভাব ঘটায়। ২৪ জ্ঞানবানেদর
ধনই তােদর মুকুট; িকন্তু িনেবর্াধেদর িনেবর্াধিমতা মূখর্তামাত্র।
২৫ সত্য সাক্ষ্য েলােকর জীবন রক্ষা কের; িকন্তু েয িমথ্যা
সােক্ষ্যর কথা বেল, েস ছলনা কের। ২৬ সদাপ্রভুর ভয় দঢ়ৃ
আত্মিবশ্বাস; তঁার সন্তানরা আশ্রয় স্থান পােব। ২৭ সদাপ্রভুর ভয়
জীবেনর ঝরনা, তা মৃতু্যর ফঁাদ েথেক দেূর সের যাবার রাস্তা।
২৮ প্রচুর েলােকর জেন্য রাজার আনন্দ আেস; িকন্তু েলাকেদর
অভােব ভূপিতর সবর্নাশ ঘেট। ২৯ একজন ৈধযর্্যশীল মানুষ প্রচুর
েবাধশিক্তসম্পন্ন, িকন্তু উগ্র েমজািজ িনেবর্াধিমতা তুেল ধের।
৩০ শান্ত হৃদয় শরীেরর জীবন; িকন্তু িহংসা হােড়র পচনস্বরূপ।
৩১ েয গিরেবর প্রিত অত্যাচার কের, েস তার িনমর্াতােক
অিভশাপ েদয়; িকন্তু েয দিরেদ্রর প্রিত দয়া কের, েস তঁােক
সম্মান কের। ৩২ দষু্ট েলাক িনেজর খারাপ কােজ পেড় যায়, িকন্তু
ধািমর্ক মৃতু্যর সমেয় আশ্রয় পায়। ৩৩ জ্ঞানবােনর হৃদয় প্রজ্ঞা
িবশ্রাম কের, িকন্তু িনেবর্াধেদর মেধ্য যা থােক, তা জানা।
৩৪ ধািমর্কতা জািতেক উন্নত কের, িকন্তু পােপ েয েকােনা
েলােকর মযর্াদাহািন হয়। ৩৫ েয দাস বুিদ্ধপূব্বর্ক চেল, তার প্রিত
রাজার অনুগ্রহ আেস; িকন্তু লজ্জাদায়ী তঁার রােগর পাত্র হয়।

মৃদ ুউত্তর রাগ দরূ কের, িকন্তু কেঠার শব্দ রাগ
উেত্তিজত কের। ২ জ্ঞানীেদর িজহ্বা জ্ঞান প্রশংসা

কের; িকন্তু িনেবর্াধেদর মুখ িনেবর্াধিমতা েবর কের। ৩ সদাপ্রভুর
েচাখ সব জায়গােতই আেছ, তা খারাপ ও ভােলােদর প্রিত দিৃষ্ট
রােখ। ৪ িনরাময় িজহ্বা জীবনবৃক্ষ; িকন্তু প্রতারণামূলক িজহ্বা
আত্মা েভেঙ্গ েদয়। ৫ িনেবর্াধ িনেজর বাবার শাসন অবজ্ঞা কের;
িকন্তু েয সংেশাধন মােন, েসই িবচক্ষণ হয়। ৬ ধািমর্েকর বািড়েত
প্রচুর সম্পিত্ত থােক; িকন্তু দেুষ্টর আেয় িবপদ থােক।
৭ জ্ঞানবানেদর েঠঁাট জ্ঞান ছিড়েয় েদয়; িকন্তু িনেবর্াধেদর হৃদয়
িস্থর না। ৮ দষু্টেদর বিলদান সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন; িকন্তু সরলেদর
প্রাথর্না তঁার সন্তুষ্টজনক। ৯ দষু্টেদর রাস্তা সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন;

িকন্তু িতিন ধািমর্কতার অনুগামীেক ভালবােসন। ১০ েয রাস্তা
পিরত্যাগ কের তার জন্য কেঠার শািস্ত অেপক্ষা করেছ; েয
সংেশাধন ঘৃণা করেব, েস মরেব। ১১ পাতাল ও ধ্বংস সদাপ্রভুর
সামেন েখালা; তেব মানবজািতর বংশধরেদর হৃদয়ও িক
েসরকম না? ১২ উপহাসক সংেশাধন ক্ষিতকর মেন কের; েস
জ্ঞানবােনর কােছ যায় না। ১৩ আনিন্দত মন মুখেক প্রফুল্ল কের,
িকন্তু মানিসক যন্ত্রণায় আত্মা েভেঙ্গ যায়। ১৪ বুিদ্ধমােনর মন
জ্ঞােনর েখঁাজ কের; িকন্তু িনেবর্াধেদর মুখ িনেবর্াধিমর েক্ষেত
চের। ১৫ দঃুখীর সব িদনই িনযর্ািতত; িকন্তু যার আনিন্দত হৃদয়,
তার িচরস্থায়ী েভাজ। ১৬ সদাপ্রভুর ভেয়র সেঙ্গ অল্পও ভাল, তবু
িবশৃঙ্খলার সেঙ্গ প্রচুর সম্পিত্ত ভাল না। ১৭ ভালবাসার সেঙ্গ
শাকসবিজ খাওয়া ভাল, তবু ঘৃণার সেঙ্গ েমাটােসাটা গরু ভাল
নয়। ১৮ একজন রাগী েলাক, েস িববাদ উেত্তিজত কের; িকন্তু েয
রােগ ধীর, েস িববাদ থামায়। ১৯ অলেসর পথ কঁাটার েবড়ার
মেতা; িকন্তু সরলেদর রাস্তা রাজপথ। ২০ জ্ঞানবান েছেল বাবার
আনন্দ জন্মায়; িকন্তু িনেবর্াধ েলাক মােক অবজ্ঞা কের।
২১ জ্ঞানহীন িনেবর্াধিমতায় আনন্দ কের, িকন্তু বুিদ্ধমান েলাক
েসাজা রাস্তায় চেল। ২২ উপেদেশর অভােব পিরকল্পনা সব ব্যথর্
হয়; িকন্তু অেনক উপেদষ্টার জেন্য েস সব সফল হয়। ২৩ মানুষ
িনেজর প্রাসিঙ্গক উত্তের আনন্দ পায়; আর সিঠক সমেয়র কথা
েকমন ভােলা। ২৪ বুিদ্ধমােনর জন্য জীবেনর পথ উপের, েযন েস
নীেচর পাতাল েথেক সের যায়। ২৫ সদাপ্রভু অহঙ্কারীেদর
উত্তরািধকার িবিচ্ছন্ন কেরন, িকন্তু িবধবার সম্পিত্ত সুরিক্ষত
রােখন। ২৬ কুসঙ্কল্প সব সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন, িকন্তু উদারতার
কথা খঁািট। ২৭ অথর্েলাভী তার পিরবােরর িবপদ; িকন্তু েয ঘুষ
ঘৃণা কের, েস জীিবত থােক। ২৮ ধািমর্েকর মন উত্তর করার
জেন্য িচন্তা কের; িকন্তু দষু্টেদর মুখ খারাপ কথা েবর কের।
২৯ সদাপ্রভু দষু্টেদর েথেক দেূর থােকন, িকন্তু িতিন ধািমর্কেদর
প্রাথর্না েশােনন। ৩০ েচােখর আেলা হৃদয়েক আনিন্দত কের,
ভােলা সংবাদ হল শরীেরর স্বাস্থ্য। ৩১ যার কান জীবনদায়ক
সংেশাধন েশােন, েস জ্ঞানীেদর মেধ্য থাকেব। ৩২ েয শাসন
অমান্য কের, েস িনেজেক অবজ্ঞা কের; িকন্তু েয সংেশাধন
েশােন, েস বুিদ্ধ উপাজর্ন কের। ৩৩ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার িশক্ষা,
আর সম্মােনর আেগ নম্রতা থােক।

হৃদেয়র পিরকল্পনা মানুেষর মেধ্য থােক, িকন্তু
িজহ্বার উত্তর সদাপ্রভু েথেক হয়। ২ মানুেষর সমস্ত

রাস্তা িনেজর েচােখ িবশুদ্ধ; িকন্তু সদাপ্রভুই আত্মা সব ওজন
কেরন। ৩ েতামার কােজর ভার সদাপ্রভুেত সমপর্ণ কর, তােত
েতামার পিরকল্পনা সব সফল হেব। ৪ সদাপ্রভু সবই িনেজর
উেদ্দেশ্য কেরেছন, দষু্টেকও িবপেদর িদেনর জেন্য কেরেছন।
৫ েয েকউ হৃদেয় গিবর্ত, তােক সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন, হােত হাত
িদেয় দঁািড়েয় থাকেলও েস অদিন্ডত থাকেব না। ৬ চুিক্তর
িবশ্বস্ততায় ও িবশ্বাসেযাগ্যতায় অপরােধর প্রায়িশ্চত্ত হয়, আর
সদাপ্রভুর ভেয় মানুষ মন্দ েথেক সের যায়। ৭ মানুেষর পথ যখন
সদাপ্রভুর আনন্দদায়ক হয়, এমনিক িতিন তার শত্রুেদরেকও
তার সেঙ্গ শািন্তেত থাকেত সাহায্য কেরন। ৮ ধািমর্কতার সেঙ্গ
অল্পও ভাল, তবু অন্যােয়র সেঙ্গ প্রচুর আয় ভাল নয়। ৯ মানুেষর
মন িনেজর পেথর িবষয় পিরকল্পনা কের; িকন্তু সদাপ্রভু তার
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পদেক্ষপ িনেদর্শ কেরন; ১০ রাজার েঠঁােট ঈশ্বেরর বাণী থােক,
িবচাের তঁার মুখ িমথ্যা কথা বলেব না। ১১ খািট দঁািড়পাল্লা
সদাপ্রভুর েথেক আেস; থিলর বাটখারা সব তঁার করা িজিনস।
১২ যখন রাজারা খারাপ কাজ কের েসটা ঘৃণার িবষয় হয়;
কারণ ধািমর্কতায় িসংহাসন িস্থর থােক। ১৩ ধমর্শীল েঠঁােট রাজা
খুিশ হন এবং িতিন তােক ভালবােসন েয সরাসির কথা বেল।
১৪ রাজার েক্রাধ হল মৃতু্যর দতূ; িকন্তু জ্ঞানবান েলাক তার রাগ
শান্ত কের। ১৫ রাজার মুেখর আেলােত জীবন, তঁার অনুগ্রহ
েমেঘর মেতা যা বসেন্তর বৃিষ্ট আেন। ১৬ েসানার েথেক প্রজ্ঞালাভ
কত ভােলা। রূপার েথেক িবেবচনালাভ ভােলা। ১৭ মন্দ েথেক
সের যাওয়াই সরলেদর রাজপথ; েয িনেজর পথ রক্ষা কের, েস
প্রাণ বঁাচায়। ১৮ ধ্বংেসর আেগ অহঙ্কার এবং পতেনর আেগ
অহংকারী আত্মা। ১৯ অহঙ্কারীেদর সেঙ্গ লুট ভাগ করার েথেক
গিরবেদর সেঙ্গ নম্র হেয় থাকা এটা ভােলা। ২০ েয বােক্য মন
েদয়, েস মঙ্গল খুঁেজ পায় এবং েয সদাপ্রভুেত িনভর্ র কের, েস
সুখী। ২১ হৃদেয় জ্ঞানী বুিদ্ধমান বেল আখ্যাত হয় এবং কথার
মধুরতা িশক্ষার সক্ষমতােত উন্নত কের। ২২ িবেবচনা হল
জীবেনর ঝরনা যার এিট আেছ; িকন্তু িনেবর্াধিমতা িনেবর্াধেদর
শািস্ত। ২৩ জ্ঞানবােনর হৃদয় তার মুখেক িবচক্ষণ কের, তার েঠঁাট
িশক্ষায় উন্নত করেব। ২৪ সুন্দর শব্দ হল েমৗচাক; তা প্রােণর
জেন্য িমিষ্ট, হােড়র জেন্য স্বাস্থ্যকর। ২৫ একিট পথ আেছ, যা
মানুেষর দিৃষ্টেত িঠক, িকন্তু তার েশষ হল মৃতু্যর পথ। ২৬ পিরশ্রমী
তার িক্ষেদর জন্য কাজ কের; তার িক্ষেদ তােক তাড়না কের।
২৭ অেযাগ্য েলাক খুঁেড় অকাজ েতােল, তার কথা জ্বলন্ত
আগুেনর মেতা। ২৮ িবপথগামী েলাক িববাদ খুেল েদয়, পরচচর্ া
ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর আলাদা কের। ২৯ অত্যাচারী প্রিতবাসীেক িমথ্যা
কথা বেল এবং তােক একিট পেথ চািলত কের েযটা ভােলা নয়।
৩০ েয েচােখ ইশারা কের, েস িবপথগামী িবষেয়র কুমন্ত্রণা কের,
েয েঠঁাট সঙু্কিচত কের, েস মন্দ বেয় আেন। ৩১ ধূসর চুল
েগৗরেবর মুকুট; তা ধািমর্কতার পেথ েথেক পাওয়া যায়। ৩২ েয
রােগ ধীর, েস বীর েথেকও ভােলাএবং েয িনেজর আত্মার শাসন
কের েস এক শহর-জয়কারী েথেকও শিক্তশালী। ৩৩ গঁুিলবাট
েকােল েফলা যায়, িকন্তু মীমাংসা সদাপ্রভু েথেক হয়।

দ্বন্দ্বযুক্ত েভােজ পিরপূণর্ বািড়র েথেক শািন্তযুক্ত এক
শুকেনা রুিটর টুকেরাও ভাল। ২ একজন বুিদ্ধমান

দাস েছেলর ওপর কতৃর্ ত্ব করেব েয লজ্জাজনক কাজ কের এবং
ভাইেদর মেধ্য েস অিধকােরর অংশী হয়। ৩ রূপার জন্য ধাতু
গলাবার পাত্র ও েসানার জন্য অিগ্নকুন্ড, িকন্তু সদাপ্রভু হৃদেয়র
পরীক্ষা কেরন। ৪ একজন েলাক খারাপ কথা েশােন েয মন্দ
কথা বেল; েয মন্দ িবষয় বেল িমথ্যাবাদী তােত মেনােযাগ েদয়।
৫ েয গিরবেক উপহাস কের, েস তার িনমর্াতােক অপমান কের;
েয িবপেদ আনন্দ কের, েস অদিণ্ডত থাকেব না। ৬ নািতরা
বয়স্কেদর মুকুট এবং বাবা মা তােদর সন্তানেদর সম্মান িনেয়
আেস। ৭ সুস্পষ্ট বক্তব্য িনেবর্াধেদর জন্য উপযুক্ত নয়। ৮ ঘুষ
জাদ ুপাথেরর মেতা েয এটা েদয়; তা েয িদেক িফের, েসই িদেক
সফল হয়। ৯ েয অপরাধ উেপক্ষা কের, েস েপ্রেমর েখঁাজ কের,
িকন্তু েয এক িবষয় বার বার বেল, েস ঘিনষ্ট বনু্ধর মেধ্য িবেভদ
সৃিষ্ট কের। ১০ বুিদ্ধমােনর মেন ভত্র্ সনা যত লােগ, িনেবর্ােধর মেন

একেশা প্রহারও তত লােগ না। ১১ খারাপ েলাক শুধু িবেদ্রােহর
েচষ্টা কের, অতএব তার িবরুেদ্ধ িনষু্ঠর দতূ পাঠােনা হেব।
১২ অজ্ঞানতা-মগ্ন িনেবর্ােধর সােথ সাক্ষাৎ করার েথেক অপহৃত
ভল্লূকীর মানুেষর সােথ সাক্ষাৎ করা ভােলা। ১৩ যখন েকউ
উপকােরর বদেল অপকার কের, অপকার তার বািড় ত্যাগ
করেব না। ১৪ িববােদর শুরু হল এমন েয েকউ প্রেত্যক জায়গায়
জল ছােড়; অতএব েভেঙ্গ যাবার আেগ িবতকর্  েথেক সের যাও।
১৫ েয দষু্টেক িনেদর্ াষ বেল প্রমাণ কের ও েয ধািমর্কেক েদাষী
কের, তারা উভেয়ই সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র। ১৬ িনেবর্াধ প্রজ্ঞা
েশখার জন্য েকন অথর্ েদেব, যখন তার েশখার জন্য েকােনা
দক্ষতা েনই? ১৭ বনু্ধ সবসমেয় ভালবােস এবং ভাই কেষ্টর জন্য
জন্মায়। ১৮ একজন েলাক যার েকােনা জ্ঞান েনই েস প্রিতশ্রুিতর
বন্ধন ৈতরী কের এবং তার প্রিতবাসীর ঋেণর জন্য দায়ী হয়।
১৯ েয দ্বন্দ্ব ভালবােস, েস অধমর্ ভালবােস; েয তার দরজার
েচৗকাঠ খুব উঁচু কের, েস হাড় েভেঙ্গ যাবার কারণ হয়। ২০ েয
কুিটল হৃদেয়র, েস ভােলার েখঁাজ কের না; যার িজহ্বা িবকৃত,
েস িবপেদ পেড়। ২১ েয িনেবর্ােধর জন্ম েদয় েস িনেজর দদুর্শা
আেন; েয মূেখর্র বাবা েস আনন্দ করেত পাের না। ২২ আনিন্দত
হৃদয় হল ভােলা ওষুধ; িকন্তু ভগ্ন আত্মা হাড় শুকেনা কের।
২৩ দষু্ট েলাক েগাপেন ঘুষ গ্রহণ কের, ন্যায়িবচােরর পথ িবকৃত
করার জন্য। ২৪ বুিদ্ধমােনর মুেখর সামেনই প্রজ্ঞা থােক; িকন্তু
িনেবর্ােধর দিৃষ্ট পৃিথবীর েশেষ যায়। ২৫ িনেবর্াধ েছেল িনেজর
বাবার গভীর দঃুখস্বরূপ এবং েয নারী তােক জন্ম িদেয়েছ তার
িতক্ততাস্বরূপ। ২৬ এছাড়াও, েয সিঠক কাজ কের তার কখেনা
শািস্ত েদওয়া উিচত নয়; মহান মানুষ যার সততা আেছ তােক
প্রহার করা এটা ভােলা নয়। ২৭ যার জ্ঞান আেছ েস িকছু শব্দ
ব্যবহার কের এবং েয শান্ত হৃদেয়র, েস বুিদ্ধমান। ২৮ এমনিক
িনেবর্াধও নীরব থাকেল জ্ঞানবান বেল িবেবিচত হয়; যখন েস
মুখ বন্ধ রােখ েস বুিদ্ধমান বেল িবেবিচত হয়।

েয িবিচ্ছন্ন হয়, েস িনেজর আকাঙ্ক্ষার েচষ্টা কের
এবং েস সমস্ত সব সিঠক িবচােরর িবরুেদ্ধ লড়াই

কের। ২ িনেবর্াধ িবেবচনায় সন্তুষ্ট হয় না, িকন্তু েকবল তার মেন
যা প্রকাশ হয় তােত সন্তুষ্ট হয়। ৩ যখন দষু্ট আেস তার সােথ
অবজ্ঞাও আেস এবং অপমােনর সেঙ্গ িনন্দা আেস। ৪ মানুেষর
মুেখর কথা গভীর জেলর মেতা, প্রজ্ঞার ঝরনা হল প্রবািহত
জেলর েস্রাত। ৫ দেুষ্টর পক্ষপাত করা ভাল নয়, িবচাের
ধািমর্কেক অস্বীকার করা উিচত নয়। ৬ িনেবর্ােধর েঠঁাট িববাদ
সেঙ্গ কের আেন এবং তার মুখ প্রহারেক আহ্বান কের।
৭ িনেবর্ােধর মুখ তার সবর্নাশজনক, তার েঠঁােটর দ্বারা িনেজেক
ফঁােদ েফেল। ৮ পরচচর্ াকারীর কথা সুস্বাদ ুএক টুকেরা খাবােরর
মেতা, তা েদেহর িভতের েনেম যায়। ৯ েয ব্যিক্ত িনেজর কােজ
অলস, েস িবনাশেকর ভাই। ১০ সদাপ্রভুর নাম শিক্তশালী দগূর্;
ধািমর্ক তারই মেধ্য পালায় এবং রক্ষা পায়। ১১ ধনীর ধনসম্পিত্ত
তার শিক্তশালী শহর এবং তার কল্পনা তা উঁচু প্রাচীর।
১২ অধঃপতেনর আেগ মানুেষর হৃদয় গিবর্ত হয়, িকন্তু সম্মােনর
আেগ নম্রতা আেস। ১৩ েশানার আেগ েয উত্তর কের, তা তার
েবাকািমতা ও অপমান। ১৪ মানুেষর আত্মা তার অসুস্থতা সহ্য
করেত পাের, িকন্তু ভগ্ন আত্মা েক বহন করেত পাের?
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১৫ বুিদ্ধমােনর হৃদয় জ্ঞান অজর্ন কের এবং জ্ঞানবানেদর কান
জ্ঞােনর েখঁাজ কের। ১৬ মানুেষর উপহার তার জন্য পথ েখােল
এবং গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর সামেন তােক আেন। ১৭ েয প্রথেম
িনেজর ঘটনা সমথর্ন কের, তােক ধািমর্ক মেন হয়; েশষ পযর্ন্ত
তার প্রিতবাসী আেস এবং তার পরীক্ষা কের। ১৮ গুিলবঁােটর
মাধ্যেম িবেরােধর িনষ্পিত্ত হয় এবং শিক্তশালী িবেরাধীেদর
আলাদা কের। ১৯ িবরক্ত ভাই শিক্তশালী শহেরর েথেক অেজয়
এবং ঝগড়া দেুগর্র বাধার মত। ২০ মানুেষর হৃদয় তার মুেখর
ফেল েপট ভের যায়, েস িনেজর েঠঁােটর ফসেল সন্তুষ্ট হয়।
২১ মরণ ও জীবন িজেভর ক্ষমতায় এবং যারা তা ভালবােস,
তারা তার ফল খােব। ২২ েয স্ত্রী পায়, েস ভােলা িজিনস পায়
এবং সদাপ্রভুর কাছ েথেক অনুগ্রহ পায়। ২৩ গিরব েলাক
করুণার আেবদন কের, িকন্তু ধনী েলাক কেঠারভােব উত্তর েদয়।
২৪ যার অেনক বনু্ধ আেছ বেল দািব কের, েস সবর্নাশ েডেক
আেন; িকন্তু ভাইেয়র েথেকও ঘিনষ্ঠ এক বনু্ধ আেছন।

যার কথাবাতর্ া িবকৃত এবং েবাকা তার েথেক েয
সততায় চেল েস ভােলা। ২ এছাড়া, ইচ্ছা জ্ঞানিবহীন

হেল মঙ্গল েনই এবং েয তাড়াতািড় েদৗড়ায়, েস িনেজর পেথ
ব্যথর্ হয়। ৩ মানুেষর েবাকািমতা তার জীবেনর সবর্নাশ এবং তার
হৃদয় সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ দারুণ েক্রাধ কের। ৪ অথর্ অেনক
বনু্ধেক একিত্রত কের; িকন্তু গিরব েলাক িনেজর বনু্ধর েথেক
আলাদা হয়। ৫ িমথ্যাসাক্ষী অদিন্ডত থাকেব না, েয িমথ্যা কথা
বেল েস মুিক্ত পােব না। ৬ অেনেক উদার ব্যিক্তর অনুগ্রহ চায়
এবং েয উপহার েদয় সবাই তার বনু্ধ হয়। ৭ গিরব েলােকর
ভাইেয়রা সবাই তােক ঘৃণা কের, আরও িনশ্চয়, তার বনু্ধরা তার
েথেক দেূর যায়; েস অনুনেয়র সেঙ্গ তােদর েখঁাজ কের, িকন্তু
তারা চেল েগেছ। ৮ েয বুিদ্ধ পায়, েস িনেজর প্রাণেক ভালবােস,
েয িবেবচনা রক্ষা কের, েস যা ভােলা তাই পায়। ৯ িমথ্যাসাক্ষী
অদিন্ডত থাকেব না, িকন্তু েয িমথ্যা কথা বেল েস িবনষ্ট হেব।
১০ িবলািসতায় বাস করা একজন িনেবর্ােধর পেক্ষ মানানসই
নয়, েনতােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করা দােসর জেন্য আরও
অনুপযুক্ত। ১১ িবচক্ষণতা একজন মানুষেক েক্রােধ ধীর কের
এবং েদাষ উেপক্ষা করা তার েগৗরব। ১২ রাজার েক্রাধ তরুণ
িসংেহর গজর্েনর মেতা; িকন্তু তঁার অনুগ্রহ ঘােসর ওপেরর
িশিশেরর মেতা। ১৩ িনেবর্াধ েছেল তার বাবার সবর্নাশজনক,
আর স্ত্রীর িববাদ হল অিবরত ঝের পড়া জল। ১৪ বািড় ও অথর্
বাবা মােয়র অিধকার; িকন্তু বুিদ্ধমতী স্ত্রী হল সদাপ্রভু েথেক।
১৫ অলসতা গভীর ঘুেম িনেক্ষপ কের িকন্তু েয কাজ করেত চায়
না েস কু্ষধাতর্  হয়। ১৬ েয আেদশ েমেন চেল, েস িনেজর প্রাণ
রক্ষা কের; েয িনেজর পেথর িবষেয় ভােব না, েস মারা যােব।
১৭ েয গিরবেক দয়া কের, েস সদাপ্রভুেক ঋণ েদয় এবং িতিন
তােক পিরেশাধ করেবন যা িতিন কেরেছন। ১৮ েতামার সন্তানেক
িনয়ন্ত্রণ কর, েযেহতু আশা আেছ এবং েতামার হৃদয় তােক
মৃতু্যদন্ড েদবার জন্য দঢ়ৃসঙ্কল্প না করুক। ১৯ উগ্রস্বভােবর েলাক
অবশ্যই শািস্ত পােব; যিদ তােক উদ্ধার কর, েতামােক িদ্বতীয়বার
করেত হেব। ২০ পরামশর্ েশােনা, িনেদর্শ গ্রহণ কর, েযন তুিম
েতামার জীবেনর েশেষ জ্ঞানবান হও। ২১ মানুেষর হৃদেয় অেনক
পিরকল্পনা হয় িকন্তু সদাপ্রভুরই উেদ্দশ্য িস্থর থাকেব।

২২ িবশ্বস্ততা হল মানুষ যা চায় এবং িমথ্যাবাদীর েথেক একজন
গিরব েলাক ভাল। ২৩ সদাপ্রভুর ভয় জীবেনর িদেক অগ্রসর হয়,
যার তা আেছ, েস সন্তুষ্ট হয়, েস ক্ষিতর দ্বারা িনযর্ািতত হয় না।
২৪ অলস থালায় হাত ডুবায় এবং েস আবার মুেখ িদেতও চায়
না। ২৫ উপহাসকেক প্রহার কর, অিশিক্ষত বুিদ্ধমান হেব; েয
উপলিব্ধ কের তােক অনুেযাগ কর এবং েস জ্ঞানলাভ করেব।
২৬ েয তার বাবার প্রিত চুির কের মােক তািড়েয় েদয়, েস
লজ্জাকর ও অপমানজনক সন্তান। ২৭ েহ আমার পুত্র, িনেদর্শ
শুনেত ক্ষান্ত হেল তুিম জ্ঞােনর কথা হইেত িবপথগামী হেব।
২৮ েয সাক্ষী অসৎ, েস িবচােরর উপহাস কের, দষু্টেদর মুখ অধমর্
গ্রাস কের। ২৯ প্রস্তুত রিহয়ােছ উপহাসকেদর জেন্য দন্ডাজ্ঞা,
মূখর্েদর িপেঠর জেন্য প্রহার।

আঙ্গরু রস উপহাসক; সুরা কলহকািরনী; েয
পানীেয়র দ্বারা িবপথগামী হয়, েস জ্ঞানবান নয়।

২ রাজার েক্রাধ তরুণ িসংেহর গজর্েনর মেতা; েয তঁার রাগ
জন্মায়, েস িনেজর প্রাণ হারায়। ৩ িববাদ েথেক সের যাওয়া েয
েকােনা েলােকর েগৗরব; িকন্তু প্রেত্যক িনেবর্াধ তেকর্ র মেধ্য পেড়।
৪ অলস শরত্কােল হাল বেহ না, শেস্যর সমেয় ফসল চাইেব,
িকন্তু িকছুই পােব না। ৫ মানুেষর হৃদেয়র উেদ্দশ্য গভীর জেলর
মেতা; িকন্তু বুিদ্ধমান তা তুেল আনেব। ৬ অেনক েলাক েঘাষণা
কের েয েস িবশ্বস্ত, িকন্তু িবশ্বস্ত েলাক েক খুঁেজ েপেত পাের?
৭ েয ধািমর্ক িনেজর সততায় চেল এবং তার পের তার েছেলরা
ধন্য। ৮ েয রাজা িসংহাসেন বেস িবচােরর দািয়ত্ব পালন কের,
িতিন দিৃষ্টর দ্বারা সমস্ত মন্দ উিড়েয় েদন। ৯ েক বলেত পাের,
“আিম হৃদয় পিরষ্কার কেরিছ, আমার পাপ েথেক মুক্ত হেয়িছ?”
১০ িভন্ন ধরেনর বাটখারা এবং অসম ওজন, উভয়ই সদাপ্রভু
ঘৃণা কের। ১১ এছাড়া, বালকও তার কােজর মাধ্যেম পিরচয়
েদয়, তার কাজ িবশুদ্ধ ও সরল িক না, জানায়। ১২ শ্রবণকারী
কান ও দশর্নকারী েচাখ, এই উভয়ই সদাপ্রভুর বানােনা।
১৩ ঘুমেক ভােলােবেসা না, পােছ দািরদ্রতা আেস; তুিম েচাখ
েখােলা, েখেয় সন্তুষ্ট হেব। ১৪ েক্রতা বেল, “খারাপ! খারাপ!”
িকন্তু যখন চেল যায়, তখন গবর্ কের। ১৫ েসানা আেছ, প্রচুর
মূল্যবান পাথরও আেছ, িকন্তু জ্ঞানিবিশষ্ট েঠঁাট অমূল্য রত্ন।
১৬ েয অপেরর জািমন হয়, তার েপাশাক িনেয় নাও; েয
িবজাতীয়েদর জািমন হয়, তার কােছ বন্ধক নাও। ১৭ িমথ্যা
কথার ফল মানুেষর িমিষ্ট মেন হয়, িকন্তু পের তার মুখ কঁাকের
পিরপূণর্ হয়। ১৮ পরামশর্ দ্বারা সব পিরকল্পনা িস্থর হয় এবং তুিম
েকবল জ্ঞােনর চালনায় যুদ্ধ কর। ১৯ পরচচর্ া েগাপন কথা প্রকাশ
কের; েয েবিশ কথা বেল, তার সেঙ্গ ব্যবহার কর না। ২০ যিদ
একজন েলাক তার বাবােক অথবা মােক অিভশাপ েদয়, তার
বািত অন্ধকােরর মােঝ িনেভ যােব। ২১ েয অিধকার প্রথেম
তাড়াতািড় পাওয়া যায়, তার েশষ আশীবর্াদযুক্ত হেব না। ২২ তুিম
বল না, “আিম এই ভুেলর জন্য েতামােক প্রিতেশাধ েদব;”
সদাপ্রভুর অেপক্ষা কর, িতিন েতামােক উদ্ধার করেবন।
২৩ অসম ওজন সদাপ্রভু ঘৃণা কেরন এবং অসৎ তুলাদন্ড ভাল
নয়। ২৪ মানুেষর পদেক্ষপ সদাপ্রভুর দ্বারা হয়, তেব মানুষ েকমন
কের িনেজর পথ বুঝেব? ২৫ হঠাৎ পিবত্র হল, বলা, আর
মানেতর পর িবচার করা, একজন েলােকর ফঁােদর মেতা।

িহেতাপেদশ ১৮:১৫ ৪44 িহেতাপেদশ ২০:২৫
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২২

২৬ জ্ঞানবান রাজা আজ দষু্টেদরেক েঝেড় েফেলন এবং তােদর
ওপর িদেয় গরুর গািড় চালান। ২৭ মানুেষর আত্মা সদাপ্রভুর
প্রদীপ তা তার অন্তরতম অংেশ েখঁাজ কের। ২৮ িনয়েমর
িবশ্বস্ততা ও িবশ্বাসেযাগ্যতা রাজােক রক্ষা কের; িতিন দয়ায়
িনেজর িসংহাসন সুরিক্ষত রােখন। ২৯ যুবকেদর শিক্তই তােদর
েশাভা, আর পাকা চুল বয়ষ্ক েলাকেদর শ্রী। ৩০ প্রহােরর যা
মন্দেক পিরষ্কার কের এবং দন্ডপ্রহার অন্তরতম অংশ পিরষ্কার
কের।

সদাপ্রভুর হােত রাজার হৃদয় জলপ্রবােহর মেতা;
িতিন েয িদেক চায়, েসই িদেক তা েফরান। ২ মানুেষর

সব পথই িনেজর দিৃষ্টেত সরল, িকন্তু সদাপ্রভু হৃদয় সব ওজন
কেরন। ৩ ধািমর্কতা ও ন্যােয়র কাজ সদাপ্রভুর কােছ বিলদােনর
েথেক গ্রাহ্য। ৪ অহংকারী দিৃষ্ট ও গিবর্ত মন, দষু্টেদর েসই বািত
পাপময়। ৫ পিরশ্রমীর িচন্তা েথেক শুধু ধনলাভ হয়, িকন্তু েয
েকউ তাড়াতািড় কের তার কােছ শুধু দািরদ্রতা আেস।
৬ িমথ্যাবাদী িজহ্বা দ্বারা েয ধনেকাষ লাভ, তা দ্রুতগামী
বাষ্পস্বরূপ, তার অেন্বষণকারী মৃতু্যর অেন্বষী। ৭ দষু্টেদর িহংস্রতা
তােদরেক উিড়েয় েদয়, কারণ তারা ন্যায় আচরণ করেত
অসম্মত। ৮ অপরাধী েলােকর পথ বঁাকা; িকন্তু িবশুদ্ধ েলােকর
কাজ সরল। ৯ বরং ছােদর েকােণ বাস করা ভাল, তবু িববািদনী
স্ত্রীর সেঙ্গ বািড়েত বাস করা ভাল নয়। ১০ দেুষ্টর প্রাণ মেন্দর
আকাঙ্ক্ষা কের, তার দিৃষ্টেত তার প্রিতবাসী দয়া পায় না।
১১ উপহাসকেক শািস্ত িদেল অেবাধ বুিদ্ধমান হয়, বুিদ্ধমানেক
বুিঝেয় িদেল েস জ্ঞান বৃিদ্ধ কের। ১২ িযিন ধািমর্ক, িযিন দষু্টেদর
বংেশর িবষয় িবেবচনা কেরন; িতিন দষু্টেদরেক িনেক্ষপ কের
িবনাশ কেরন। ১৩ েয গিরেবর কান্না েশােন না, েস িনেজ ডাকেব,
েস শুনেত পােব না। ১৪ েগাপন দান রাগ শান্ত কের এবং
েগাপনভােব েদওয়া উপহার শান্ত কের প্রচন্ড েক্রাধ। ১৫ ন্যায়
আচরণ ধািমর্েকর পেক্ষ আনন্দ, িকন্তু অধমর্াচারীেদর পেক্ষ তা
সবর্নাশ। ১৬ েয বুিদ্ধর পথ েছেড় ঘুের েবড়ায়, েস মৃতেদর
সমােজ থাকেব। ১৭ েয আেমাদ ভালবােস, েস গিরব হেব; েয
আঙ্গরু রস ও েতল ভালবােস, েস ধনবান হেব না। ১৮ দষু্ট
ধািমর্কেদর মুিক্তপণস্বরূপ, িবশ্বাসঘাতক সরলেদর
পিরবত্তর্স্বরূপ। ১৯ বরং িনজর্ন ভূিমেত বাস করা ভাল, তবু
িববািদনী ও অিভেযাগকারী স্ত্রীর সেঙ্গ বাস করা ভাল নয়।
২০ জ্ঞানীর িনবােস মূল্যবান ধনেকাষ ও েতল আেছ; িকন্তু
িনেবর্াধ তা নষ্ট কের। ২১ েয ধািমর্কতার ও দয়ার কাজ কের, েস
জীবন, ধািমর্কতা ও সম্মান পায়। ২২ জ্ঞানী বলবানেদর নগর
আক্রমণ কের এবং তার িনভর্ র স্থােনর শিক্ত নত কের। ২৩ েয
েকউ িনেজর মুখ ও িজহ্বা রক্ষা কের, েস িবপদ েথেক িনেজর
প্রাণ রক্ষা কের। ২৪ েয গিবর্ত ও অহংকারী, তার নাম উপহাসক;
েস গেবর্র প্রাবেল্য কাজ কের। ২৫ অলেসর অিভলাষ তােক েমের
েফেল, কারণ তার হাত কাজ করেত অসন্মত। ২৬ েকউ সমস্ত
িদন চায় আেরা চায়; িকন্তু ধািমর্ক দান কের, অিনচ্ছা প্রকাশ
কের না। ২৭ দষু্টেদর বিলদান ঘৃিণত, দষু্ট আচরণ আসেল তা
আরও ঘৃণাহর্ । ২৮ িমথ্যাসাক্ষী িবনষ্ট হেব; িকন্তু েয ব্যিক্ত েশােন,
তার কথা িচরস্থায়ী। ২৯ দষু্ট েলাক িনেজর মুখ শক্ত কের; িকন্তু
েয সরল, েস িনেজর পথ সুিস্থর কের। ৩০ জ্ঞান েনই, বুিদ্ধ েনই,

উপেদশ েনই যা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত পারেব। ৩১ যুেদ্ধর
িদেনর জন্য েঘাড়া সুসিজ্জত হয়; িকন্তু িবজয় সদাপ্রভু েথেক
হয়।

প্রচুর ধেনর েথেক সুখ্যািত ভােলা; েরৗপ্য ও সুবণর্
অেপক্ষা প্রসন্নতা ভাল। ২ ধনী ও গিরব এই িবষেয়

সমান; সদাপ্রভু তােদর সবার িনমর্াতা ৩ সতকর্  েলাক িবপদ েদেখ
িনেজেক লুকায়, িকন্তু অেবােধরা আেগ যায় এবং তারা এর
জন্য শািস্ত পায়। ৪ সদাপ্রভুর ভয় নম্রতা ও ধন, সম্মান ও জীবন
আেন। ৫ িবপথগামীর পেথ কঁাটা ও ফঁাদ থােক; েয েকউ িনেজর
প্রাণ রক্ষা কের েস তােদর েথেক দেূর থাকেব। ৬ িশশু েয পেথ
েযেত চায় তােক েসই িবষেয় িশক্ষা দাও, েস বয়ষ্ক হেলও তা
ছাড়েব না। ৭ ধনী গিরবেদর উপের কতৃর্ ত্ব কের এবং ঋণী েয
ধার েদয় তার দাস হয়। ৮ েয দষু্টতা বপন কের, েস িবপেদর শস্য
কাটেব, আর তার প্রেকােপর দন্ড ব্যবহৃত হেব না। ৯ যার উদার
েচাখ আেছ েস আশীবর্ািদত হেব; কারণ েস গিরেবর জন্য তার
খাবােরর অংশ ভাগ কের। ১০ উপহাসকেক িনেক্ষপ কর িববাদ
বাইের যােব এবং িবেরাধ ও অপমানও েশষ হেব। ১১ েয িবশুদ্ধ
হৃদয় ভালবােস এবং যার কথায় অনুগ্রহ থােক, েস রাজার বনু্ধ
হন। ১২ সদাপ্রভুর েচাখ জ্ঞানবানেক রক্ষা কের; িকন্তু িতিন
িবশ্বাসঘাতেকর কথা েফেল েদন। ১৩ অলস বেল, “রাস্তায় িসংহ
আেছ! েখালা জায়গায় েগেল আিম মারা যাব।”
১৪ ব্যিভচািরণীেদর মুখ গভীর গতর্ ; সদাপ্রভুর েক্রাধ তােদর
ওপের পড়েব। ১৫ বালেকর হৃদেয় িনবুর্িদ্ধতা বঁাধা থােক, িকন্তু
শাসন দন্ড তা দেূর তািড়েয় েদেব। ১৬ িনেজর সম্পিত্ত বাড়ােনার
জন্য েয দিরদ্রেদর প্রিত অত্যাচার কের অথবা েয ধনীেক দান
কের, উভেয়রই দািরদ্রতা ঘেট।

আরও নানাধরেনর নীিতকথা

১৭ তুিম মেনােযাগ িদেয় জ্ঞানবানেদর কথা েশােনা এবং
েতামার হৃদেয় আমার জ্ঞান প্রেয়াগ কর। ১৮ কারণ এটা
েতামােক আনন্দদায়ক করেব যিদ তুিম েস সব েতামার মেধ্য
রােখা, যিদ েস সব েতামার েঠঁােট প্রস্তুত থােক। ১৯ সদাপ্রভু েযন
েতামার আশ্রয় হন, আিম আজ েতামােক, েতামােকই িশক্ষা
িদলাম। ২০ আিম িক েতামােক িত্রশিট িনেদর্ েশর কথা এবং
জ্ঞােনর কথা বিলিন, ২১ যােত তুিম সত্য বােক্যর িনভর্ রেযাগ্যতা
িশখেত পার, েযন েকউ েতামােক পাঠােল তুিম তােক সত্য উত্তর
িদেত পার। ২২ গিরব েলােকর িজিনস চুির েকােরা না, কারণ েস
গিরব অথবা অভাবগ্রস্থেক দরজায় েভেঙ্গা না, ২৩ কারণ
সদাপ্রভু তােদর পক্ষ সমথর্ন করেবন এবং িতিন তােদর প্রাণেক
িছিনেয় েনেবন, যারা তােদর িজিনস চুির কের। ২৪ েয েকউ
রােগর সেঙ্গ শাসন কের তার সেঙ্গ বনু্ধতা কর না, েয েক্রাধ কের
তার সেঙ্গ েযও না; ২৫ অথবা তুিম তার পেথর িবষেয় েশেখা
এবং তুিম িনেজর জন্য ফঁাদ ৈতরী কর। ২৬ েকােনা একজেনর
মেতা হেয়া না যারা টাকার সম্পেকর্  অঙ্গীকাের বদ্ধ হয় এবং তুিম
অেন্যর ঋেণর জেন্য দায়ী হেয়া না। ২৭ যিদ েতামার পিরেশাধ
করেত অভাব থােক, তেব গােয়র নীচ েথেক েতামার শয্যা িনেয়
েনওয়া হেব েকন? ২৮ সীমার পুরাতন পাথর সিরও না, যা
েতামার িপতৃপুরুষরা স্থাপন কেরেছন। ২৯ তুিম িক েকােনা
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েলাকেক তার কােজ দক্ষ েদখছ? েস রাজােদর সামেন দঁাড়ােব,
েস সাধারণ েলােকেদর সামেন দঁাড়ােব না।

যখন তুিম শাসনকতর্ ার সেঙ্গ েখেত বসেব, তখন
েতামার সামেন েক আেছ, ভােলাভােব পযর্েবক্ষণ

েকােরা; ২ আর যিদ তুিম এমন একজেনর মেতা হও েয প্রচুর
খাবার খায়, তেব ছুির িনেয় িনেজর গলায় েদয়। ৩ তার সুস্বাদু
খাবােরর আকাঙ্ক্ষা েকােরা না, কারণ তা িমথ্যার খাবার। ৪ ধনী
হেত খুব কিঠন কাজ েকােরা না, েতামার িনেজর বুিদ্ধ হেত েথেম
যাও। ৫ তুিম িক অেথর্র িদেক েদখছ? তা আর েনই এবং কারণ
ঈগল েযমন আকােশ উেড় যায়, েতমিন ধন িনেজর জন্য
িনশ্চয়ই পক্ষ ৈতরী কের। ৬ কুদিৃষ্টকারীর খাবার েখও না, তার
সুস্বাদ ুখাবােরর আকাঙ্ক্ষা েকােরা না; ৭ কারণ েস এমন ধরেনর
েলাক েয খাবােরর দাম গণ্য কের; েস েতামােক বেল, “তুিম
খাবার খাও ও পান কর!” িকন্তু তার হৃদয় েতামার সেঙ্গ নয়।
৮ তুিম যা েখেয়ছ, তা বিম করেব এবং েতামার প্রশংসা নষ্ট হেব।
৯ িনেবর্ােধর কােন েবােলা না, কারণ েস েতামার বােক্যর প্রজ্ঞা
অবজ্ঞা করেব। ১০ সীমার পুরাতন পাথর সিরও না, অথবা
অনাথেদর েক্ষেত অৈবধভােব প্রেবশ েকােরা না। ১১ কারণ
তােদর উদ্ধারকতর্ া শিক্তশালী এবং িতিন েতামার িবরুেদ্ধ তােদর
পেক্ষ সমথর্ন করেব। ১২ েতামার হৃদয়েক িনেদর্ েশ িনযুক্ত কর
এবং জ্ঞােনর কথায় কান েদও। ১৩ বালকেক শাসন করেত
সংযত হেয়া না; কারণ তুিম লািঠ িদেয় তােক মারেল েস মরেব
না। ১৪ যিদ তুিম তােক লািঠ িদেয় মার, পাতাল েথেক তার
প্রাণেক রক্ষা করেব। ১৫ আমার পুত্র, েতামার হৃদয় যিদ
জ্ঞানশালী হয়, তেব আমার হৃদয়ও আনিন্দত হেব; ১৬ আমার
অন্তর উল্লািসত হেব, যখন েতামার েঠঁাট যা িঠক তাই বেল।
১৭ েতামার মন পাপীেদর প্রিত িহংসা না করুক, িকন্তু তুিম সমস্ত
িদন সদাপ্রভুর ভেয় থাক। ১৮ অবশ্যই েসখােন ভিবষ্যত আেছ,
েতামার আশা উিছন্ন হেব না। ১৯ েশােনা, আমার পুত্র এবং
জ্ঞানবান হও এবং েতামার হৃদয়েক সিঠক পেথ চালাও।
২০ মাতালেদর সঙ্গী হেয়া না, অথবা েপটুক
মাংসেভাজনকারীেদর সঙ্গী হেয়া না। ২১ কারণ মাতাল ও
েপটুেকর অভাব ঘেট এবং তন্দ্রা তােদরেক েনকড়া পরায়।
২২ েতামার জন্মদাতা বাবার কথা েশােনা, েতামার মা বৃদ্ধা হেল
তঁােক তুচ্ছ কর না। ২৩ সত্য িকেন নাও, িবক্রয় কর না; প্রজ্ঞা,
শাসন ও সুিবেবচনা িকেন নাও। ২৪ ধািমর্েকর বাবা মহা-উল্লািসত
হন এবং জ্ঞানবােনর জন্মদাতা তােত আনন্দ কেরন। ২৫ েতামার
বাবা-মা আহ্লািদত েহান এবং েতামার জন্মদাত্রী উল্লািসতা েহান।
২৬ আমার পুত্র, েতামার হৃদয় আমােক েদও এবং েতামার েচাখ
আমার পথসমূহেক েমেন চলুক। ২৭ কারণ েবশ্যা গভীর খাত
এবং িবজাতীয়া স্ত্রী সঙ্কীণর্ গতর্ । ২৮ েস ডাকােতর মেতা বেস
থােক এবং মানুষেদর মেধ্য িবশ্বাসঘাতক দেলর বৃিদ্ধ কের।

মদ্যপােনর ফল।

২৯ কার দভুর্ াগ্য? েক দঃুখ প্রকাশ কের? েক ঝগড়া কের? েক
অিভেযাগ কের? েক অকারেণ আঘাত পায়? কার েচাখ লাল
হয়? ৩০ যারা আঙ্গরু রেসর কােছ দীঘর্কাল থােক, যারা আঙ্গরু
রস েমশােনার েচষ্টা কের। ৩১ আঙ্গরু রেসর প্রিত তািকয় না,

যিদও ওটা লাল, যিদও ওটা পােত্র চকমক কের এবং যিদও
সহেজ েনেম যায়; ৩২ অবেশেষ এটা সােপর মেতা কামড়ায় এবং
িবষধেরর মেতা দংশন কের। ৩৩ েতামার েচাখ পরকীয়ােদরেক
েদখেব, েতামার হৃদয় খারাপ কথা বলেব; ৩৪ তুিম তার মেতা
হেব, েয সমুেদ্রর মাঝখােন েশায় অথবা েয মাস্তুেলর ওপের
েশায়। ৩৫ তুিম বলেব, “তারা আমােক েমেরেছ, িকন্তু আিম ব্যথা
পাইিন;” তারা আমােক প্রহার কেরেছ, িকন্তু আিম বুঝেত
পািরিন। আিম কখন েজেগ উঠব? আর তার েখঁাজ করব।

েয খারাপ তার ওপের ঈষর্ািন্বত হেয়া না, তােদর সেঙ্গ
থাকেতও ইচ্ছা কর না। ২ কারণ তােদর হৃদয়

অিনেষ্টর পিরকল্পনা কের এবং তােদর েঠঁাট িবপেদর িবষেয়
কথা বেল। ৩ প্রজ্ঞার মাধ্যেম বািড় িনমর্াণ হয় এবং বুিদ্ধর মাধ্যেম
তা প্রিতিষ্ঠত হয়; ৪ জ্ঞােনর মাধ্যেম ঘরগুিল সব পিরপূণর্ হয়,
মূল্যবান ও সুন্দর সমস্ত সম্পেদ। ৫ সাহসী েলাক বলবান িকন্তু
যার জ্ঞান আেছ েস এক জন শিক্তশালী েলােকর েথেক ভােলা।
৬ কারণ সুিবেবচনার িনেদর্ েশ তুিম যুদ্ধ চালােব এবং অেনেকর
উপেদেশ িবজয় হয়। ৭ েবাকার জন্য প্রজ্ঞা খুব উঁচু; েস দরজায়
তার মুখ েখােল না। ৮ েয মেন্দর পিরকল্পনা কের, েলােক তােক
পিরকল্পনাকারীর গুরু বলেব। ৯ অজ্ঞানতার পিরকল্পনা পাপময়
এবং েলােকরা উপহাসকেক তুচ্ছ কের। ১০ িবপেদর িদেন যিদ
কাপুরুষতা েদখাও, তেব েতামার শিক্ত সামান্য। ১১ তােদরেক
উদ্ধার কর, যারা মৃতু্যর কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া হেয়েছ, যারা
বেধর জন্য কম্পমান হয় তুিম তােদরেক িপছেন ধের রােখা।
১২ যিদ বল, “েদখ, আমরা এই িবষেয় জানতাম না,” তেব িযিন
হৃদয় ওজন কেরন, িতিন িক তা েবােঝন না যা তুিম বলছ? এবং
িযিন েতামার প্রাণ রক্ষা কেরন, িতিন িক তা জােনন না? এবং
িতিন িক প্রেত্যকেক তার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার েদেবন না?
১৩ আমার পুত্র, মধু খাও, কারণ তা ভােলা, কারণ মধুর চােকর
ক্ষরণ েতামার স্বােদ িমিষ্ট লােগ; ১৪ েতামার প্রােণর জেন্য প্রজ্ঞা
েতমন; যিদ তুিম এটা খুঁেজ পাও, তা ভিবষ্যেত হেব এবং েতামার
আশা উিছন্ন হেব না। ১৫ দেুষ্টর মেতা অেপক্ষা কের বেস েথেকা
না, েয ধািমর্েকর বািড়েত আক্রমণ কের। তার ঘর ধ্বংস কর না।
১৬ কারণ ধািমর্ক সাত বার পড়েলও েস আবার ওেঠ; িকন্তু
দেুষ্টরা িবপযর্েয়র দ্বারা পরািজত হেব। ১৭ েতামার শত্রুর পতেন
আনন্দ কর না এবং েস েহঁাচট েখেল েতামার হৃদয় উল্লািসত না
েহাক; ১৮ অথবা সদাপ্রভু েদখেবন এবং অগ্রাহ্য করেবন এবং
তার েথেক তার েক্রাধ সিরেয় েনন। ১৯ যারা খারাপ কাজ কের
তােদর কারেণ তুিম িবরক্ত হেয়া না এবং দষু্টেদর প্রিত ঈষর্া কর
না। ২০ কারণ খারাপ েলােকর েকােনা ভিবষ্যত েনই এবং দষু্টেদর
বািত িনেভ যােব। ২১ আমার পুত্র, সদাপ্রভুেক ভয় কর এবং
রাজােক ভয় কর, যারা তােদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের তােদর সেঙ্গ
েযাগ িদও না; ২২ কারণ হঠাৎ তােদর িবপদ আসেব এবং
উভেয়র দ্বারা েয ধ্বংেসর িবস্তার হেব তা েক জােন?
২৩ এইগুিলও জ্ঞানবানেদর উিক্ত। িবচাের পক্ষপাত করা ভাল
নয়। ২৪ েয দষু্টেক বেল, “তুিম ধািমর্ক,” েলাকেদর দ্বারা অিভশপ্ত
এবং জািতর দ্বারা ঘৃিণত হেব। ২৫ িকন্তু যারা তােক িতরষ্কার
কের, তারা আনিন্দত হেব এবং তােদর প্রিত ধািমর্কতার উপহার
আসেব। ২৬ েয ব্যিক্ত সৎ উত্তর েদয়, েস েঠঁােট চুম্বন েদয়।
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২৭ বাইের েতামার কাজ প্রস্তুত কর এবং েক্ষেত্র িনেজর জন্য সব
প্রস্তুত কর এবং পের েতামার ঘর িনমর্াণ কর। ২৮ অকারেণ
েতামার প্রিতবাসীর িবরুেদ্ধ সাক্ষী হেয়া না; এবং তুিম িক েঠঁােটর
দ্বারা প্রতারণা কর না? ২৯ বল না, “েস আমার প্রিত েযমন
কেরেছ, আিমও তার প্রিত েতমিন করব; যা েস কেরেছ আিম
তার ফল িফিরেয় েদব।” ৩০ আিম অলেসর েক্ষেতর কাছ িদেয়
েগলাম, িনেবর্ােধর দ্রাক্ষােক্ষেতর কাছ িদেয় েগলাম; ৩১ সব
জায়গার কঁাটাবন েবেড় উেঠেছ, ভূিম িবছুিটেত ঢাকা রেয়েছ
এবং তার পাথেরর পঁািচল েভেঙ্গ িগেয়েছ। ৩২ আিম েদখলাম
এবং িবেবচনা করলাম, তা েদখলাম এবং উপেদশ গ্রহণ
করলাম; ৩৩ আর একটু ঘুম, আর একটু তন্দ্রা, আর একটু শুেয়
হাত ভঁাজ করব, ৩৪ এবং েতামার দিরদ্রতা ডাকােতর মেতা
আসেব, েতামার প্রেয়াজনীয়তা সশস্ত্র ৈসিনেকর মেতা আসেব।

আরও নীিতকথা

এই িহেতাপেদশগুেলাও শেলামেনর; িযহূদা-রাজ
িহিস্কেয়র েলােকরা এগুিল িলেখ েনন। ২ িবষয়

েগাপন করা ঈশ্বেরর েগৗরব, িবষেয়র েখঁাজ করা রাজােদর
েগৗরব। ৩ েযমন উচ্চতার সম্বেন্ধ স্বগর্ ও গভীরতার সম্বেন্ধ
পৃিথবী, েসই রকম রাজােদর হৃদয় েখঁাজ করা যায় না। ৪ রূপা
েথেক খাদ েবর কের েফল, স্বণর্কােরর েযাগ্য এক পাত্র েবর
হেব; ৫ রাজার সামেন েথেক দষু্টেক েবর কের দাও, তঁার
িসংহাসন ধািমর্কতায় িস্থর থাকেব। ৬ রাজার সামেন িনেজর
েগৗরব েকােরা না, মহৎ েলাকেদর জায়গায় দঁািড়ও না; ৭ কারণ
বরং এটা ভাল েয, েতামােক বলা যােব, ‘এখােন উেঠ এস,’ িকন্তু
েতামার েচাখ যঁােক েদেখেছা েস অিধপিতর সামেন নীচু হওয়া
েতামার পেক্ষ ভাল নয়। ৮ তাড়াতািড় ঝগড়া করেত েযও না;
ঝগড়ার েশেষ তুিম িক করেব, যখন েতামার প্রিতবাসী েতামােক
লজ্জায় েফলেব? ৯ প্রিতবাসীর সেঙ্গ েতামার ঝগড়া েমটাও,
িকন্তু পেরর েগাপন কথা প্রকাশ েকােরা না; ১০ পােছ েশ্রাতা
েতামােক িতরষ্কার কের, আর েতামার খ্যািত নষ্ট হয়। ১১ উপযুক্ত
সমেয় বলা কথা রূপার ডালীেত েসানার আেপেলর মত।
১২ েযমন েসানার নথ ও েসানার গয়না, েতমিন েশানার মত
কােনর পেক্ষ জ্ঞানবান িনন্দাকারী। ১৩ শস্য কাটবার সমেয়
েযমন িহেমর ঠান্ডা, েতমিন যারা পািঠেয়েছ তােদর পেক্ষ িবশ্বস্ত
দতূ; ফলতঃ েস িনেজর কতর্ ার প্রাণ সেতজ কের। ১৪ েয দান
িবষেয় িমথ্যা অহংকােরর কথা বেল, েস বৃিষ্টহীন েমঘ ও বায়ুর
মেতা। ১৫ দীঘর্সিহষু্ণতার মাধ্যেম শাসনকতর্ া প্রেরািচত হন এবং
েকামল িজহ্বা হাড় েভেঙ্গ েদয়। ১৬ যিদ তুিম মধু পাও তেব
েতামার পেক্ষ যেথষ্ট, তাই খাও; পােছ েবিশ েখেল বিম কর।
১৭ প্রিতবাসীর গৃেহ েতামার পদাপর্ণ কম কর; পােছ িবরক্ত হেয়
েস েতামােক ঘৃণা কের। ১৮ েয ব্যিক্ত প্রিতবাসীর িবরুেদ্ধ
িমথ্যাসাক্ষ্য েদয়, েস যুেদ্ধর গদার মেতা অথবা তেলায়ার অথবা
ধারােলা িতরস্বরূপ। ১৯ িবপেদর সমেয় িবশ্বাসঘাতেকর উপর
ভরসা ভাঙ্গা দঁাত ও িপছেল যাওয়া পােয়র মেতা। ২০ েয
িবষন্নিচেত্তর কােছ গীত গান কের, েস েযন শীতকােল কাপড়
ছােড়, েসারার উপের অম্লরস েদয়। ২১ যিদ েতামার শত্রু কু্ষিধত
হয়, তােক খাওয়ার জন্য খাদ্য দাও এবং যিদ েস িপপািসত হয়,

তােক পান করার জল দাও; ২২ কারণ তুিম তার মাথায় জ্বলন্ত
অঙ্গার সূ্তপ কের রাখেব এবং সদাপ্রভু েতামােক পুরস্কার েদেবন।
২৩ উত্তেরর বাতাস বৃিষ্ট আেন, েতমিন েয েগাপন কথা বেল তার
িধক্কারপূণর্ মুখ আেছ। ২৪ বরং ছােদর েকােণ বাস করা ভাল; তবু
িববািদনী স্ত্রীর সেঙ্গ বািড় ভাগ করা ভােলা না। ২৫ েয তৃষ্ণাতর্
তার পেক্ষ েযমন শীতল জল, দরূেদশ েথেক ভােলা খবরও
েতমিন। ২৬ েনাংরা ঝরনা ও ধ্বংস হেয় যাওয়া উত্স, দেুষ্টর
সামেন টলমান ধািমর্ক েসরকম। ২৭ েবিশ মধু খাওয়া ভাল নয়,
েকােনা গভীর িবষয় খুঁেজ েবর করা সম্মানীয় নয়। ২৮ একজন
েলাক যার আত্মসংযম েনই েস এমন এক শহেরর মেতা যা
েভেঙ্গ িগেয়েছ এবং যার পঁািচল েনই।

েযমন গ্রীষ্মকােল বরফ ও শস্য কাটার সময় বৃিষ্ট,
েতমিন িনেবর্ােধর পেক্ষ সম্মান উপযুক্ত নয়। ২ েযমন

চড়ুইপািখ ঘুের েবড়ায়, েদােয়ল উড়েত থােক, েতমিন অকারেণ
েদওয়া শাপ কােছ আেস না। ৩ েঘাড়ার জন্য চাবুক, গাধার জন্য
বলগা, আর িনেবর্াধেদর িপেঠর জন্য ডান্ডা। ৪ িনেবর্াধেক উওর
িদও না এবং তার েবাকািমেত যুক্ত হেয়া না, পােছ তুিমও তারমত
হও। ৫ িনেবর্াধেক তার অজ্ঞানতা অনুসাের উওর দাও, যােত েস
িনেজর েচােখ জ্ঞানবান না হয়। ৬ েয িনেবর্ােধর হােত খবর
পাঠায়, েস িনেজর পা েকেট েফেল ও িবষ পান কের। ৭ েখঁাড়ার
পা খুঁ িড়েয় চেল, িনেবর্াধেদর মুেখ নীিতকথা েস রকম। ৮ েযমন
িফঙ্গােত পাথর বাধা, েতমিন েসই জন, েয িনেবর্াধেক সম্মান
কের। ৯ মাতােলর হােত েয কঁাটা উেঠ, তা েযমন, েতমিন
িনেবর্াধেদর মুেখ নীিতকথা। ১০ েযমন ধনুদ্ধর্ র সকলেক
ক্ষতিবক্ষত কের, েতমিন েসই ব্যিক্ত, েয িনেবর্াধেক েবতন েদয়,
আর েয পেথর েলাকেক েবতন েদয়। ১১ েযমন কুকুর িনেজর
বিমর িদেক েফের, েতমিন িনেবর্াধ িনেজর অজ্ঞানতার িদেক
েফের। ১২ তুিম িক িনেজর েচােখ জ্ঞানবান েলাক েদখছ? তার
েথেক বরং িনেবর্ােধর িবষেয় েবশী আশা আেছ। ১৩ অলস বেল,
“পেথ িসংহ আেছ! েখালা জায়গার মেধ্য িসংহ থােক।”
১৪ কব্জােত েযমন কপাট েঘাের, েতমিন অলস তার িবছানার
ওপর। ১৫ অলস থালায় হাত েডাবায়, আবার মুেখ তুলেত তার
শিক্ত থােক না। ১৬ সুিবচারিসদ্ধ উত্তরকারী সাত জেনর েথেক
অলস িনেজর েচােখ অেনক জ্ঞানবান। ১৭ েয জন পেথ েযেত
েযেত িনেজর সেঙ্গ সম্পকর্ িবহীন িববােদ রুষ্ট হয়, েস কুকুেরর
কান ধের। ১৮ পাগলেলােকর মত েয জ্বলন্ত িতর েছঁােড়,
১৯ েতমিন েসই েলাক, েয প্রিতবাসীেক প্রতারণা কের, আর বেল,
আিম িক উপহাস করিছ না? ২০ কাঠ েশষ হেল আগুন িনেভ
যায়, পরচচর্ া না থাকেল ঝগড়ায় িনবৃত্ত হয়। ২১ েযমন জ্বলন্ত
অঙ্গােরর পেক্ষ কয়লা ও আগুেনর জন্য কাঠ, েতমিন ঝগড়ায়
আগুন জ্বালাবার জন্য ঝগড়ােট। ২২ পরচচর্ ার কথা সুস্বাদু
খাবােরর মেতা, তা েদেহর িভতের েনেম যায়। ২৩ জ্বলন্ত েঠঁাট ও
দষু্ট হৃদয় খাদ-রূপা মাখােনা মািটর পােত্রর মত। ২৪ েয ঘৃণা
কের, েস েঠঁােট ভাণ কের এবং েস িনেজর মেধ্য প্রতারণা
জিমেয় রােখ; ২৫ তার আওয়াজ মধুর মত হেল তােক িবশ্বাস
েকােরা না, কারণ তার হৃদেয়র মেধ্য সাতটা ঘৃণার বস্তু থােক।
২৬ যিদও তার ঘৃণা ছেল ঢাকা, তার দষুু্টিম সমােজ প্রকািশত
হেব। ২৭ েয খাত েছাট, েস তার মেধ্য পড়েব; েয পাথর গিড়েয়
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েদয়, তারই ওপের তা িফের আসেব। ২৮ িমথ্যাবাদী িজভ
যােদরেক চূণর্ কেরেছ, তােদরেক ঘৃণা কের; আর চাটুবাদী মুখ
ধ্বংস সাধন কের।

কালেকর িবষেয় গবর্ েকােরা না; কারণ এক িদন িক
উপিস্থত করেব, তা তুিম জান না। ২ অন্য েলােক

েতামার প্রশংসা করুক, তুিম িনেজর মুেখ েকােরা না; অন্য
েলােক করুক, েতামার িনেজর েঠঁাট না করুক। ৩ পাথর ভারী ও
বািলভারী, িকন্তু িনেবর্াধ েলােকর রাগ ঐ দেুটার েথেকও ভারী।
৪ েক্রাধ িনষু্ঠর ও রাগ বন্যার মত, িকন্তু ঈষর্ার কােছ েক দঁাড়ােত
পাের? ৫ েগাপন ভালবাসার েথেক প্রকােশ্য িতরষ্কার ভােলা।
৬ বনু্ধর প্রহার িবশ্বস্ততাযুক্ত, িকন্তু শত্রুর চুম্বন অপিরিমত। ৭ েয
েমৗচাক পােয়র িনেচ দিলত কের; িকন্তু কু্ষধােতর্ র কােছ েতেতা
িজিনস সব িমিষ্ট। ৮ েযমন বাসা েথেক ভ্রমণকারী পািখ, েতমিন
িনেজর জায়গা েথেক ভ্রমণকারী মানুষ। ৯ সুগিন্ধ েতল ও ধূপ
হৃদয়েক আনিন্দত কের, িকন্তু বনু্ধর িমষ্টতা তার উপেদেশর
েথেক ভােলা। ১০ িনেজর বনু্ধেক ও বাবার বনু্ধেক েছেড় িদও না;
িনেজর িবপেদর সময় ভাইেয়র ঘের েযও না; দেূরর ভাইেয়র
েথেক কােছর প্রিতবাসী ভাল। ১১ আমার পুত্র, জ্ঞানবান হও;
আমার হৃদয়েক আনিন্দত কর; তােত েয আমােক িটটকাির
েদয়, তােক উত্তর িদেত পারেবা। ১২ সতকর্  েলাক িবপদ েদেখ
িনেজেক লুকায়; িকন্তু িনেবর্াধ েলােকরা আেগ িগেয় দন্ড পায়।
১৩ েয অপেরর জািমন হয়, তার বস্ত্র নাও; েয িবজাতীয়ার
জািমন হয়, তার কােছ বন্ধক নাও। ১৪ েয েভাের উেঠ উচ্চস্বের
িনেজর বনু্ধেক আশীবর্াদ কের, তা তার পেক্ষ অিভশাপরূেপ ধরা
হয়। ১৫ ভারী বৃিষ্টর িদেন ক্রমাগত বৃিষ্টপাত, আর ঝগড়ােট স্ত্রী,
এ উভয়ই এক। ১৬ েয েসই স্ত্রীেক লুকায়, েস বাতাস লুকায় এবং
তার ডান হাত েতল ধের। ১৭ েলৗহ েলৗহেক সেতজ কের, তদ্রূপ
মানুষ আপন িমেত্রর মুখ সেতজ কের। ১৮ েয ডুমুর গাছ রােখ,
েস তার ফল খােব; েয িনেজর প্রভুর েসবা কের, েস সম্মািনত
হেব। ১৯ জেলর মেধ্য েযমন মুেখর প্রিতরূপ মুখ, েতমিন
মানুেষর প্রিতরূপ মানুেষর হৃদয়। ২০ পাতােলর ও ধ্বংেসর
জায়গায় তৃিপ্ত েনই, মানুেষর েচাখও তৃপ্ত হয় না। ২১ রূপার জন্য
মূষী ও েসানার জন্য হাফর, আর মানুষ তার প্রশংসা িদেয়
পরীিক্ষত। ২২ যখন উখিলেত েগােমর মেধ্য মুগুর িদেয়
অজ্ঞানেক েকাট, তখন তার অজ্ঞানতা দরূ হেব না। ২৩ তুিম
িনেজর েমষপােলর অবস্থা েজেন নাও, িনেজর পশুপােল
মেনােযাগ দাও; ২৪ কারণ ধন িচরস্থায়ী নয়, মুকুট িক
পুরুষানুক্রেম থােক? ২৫ ঘাস িনেয় যাওয়ার পর নতুন ঘাস েদখা
েদয় এবং পবর্ত েথেক ওষধ সংগ্রহ করা যায়। ২৬ েমষ শাবেকরা
েতামােক কাপড় েদেব, ছাগেলরা জিমর মূেল্যর মত হেব;
২৭ েতামার খাবােরর জন্য, েতামার পিরবােরর খাবােরর জন্য
ছাগেলরা যেথষ্ট দধু েদেব, েতামার যুবতী দাসীেদর প্রিতপালন
করেব।

েকউ তাড়না না করেলও দষু্ট পালায়; িকন্তু ধািমর্করা
িসংেহর মত সাহিসক। ২ েদেশর অধেমর্ তার অেনক

কতর্ া হয়; িকন্তু বুিদ্ধমান ও জ্ঞানবান েলাক িদেয় কতৃর্ ত্ব স্থায়ী হয়।
৩ েয দিরদ্র েলাক দীনহীনেদর প্রিত উপদ্রব কের, েস এমন
ভািসেয় িনেয় যাওয়া বৃিষ্টর মত, যার পের খাবার থােক না।

৪ ব্যবস্থা পালন না করা দেুষ্টর প্রশংসা কের; িকন্তু ব্যবস্থা
পালনকারীরা দষু্টেদর প্রিতেরাধ কের। ৫ দরুাচােররা িবচার
েবােঝ না, িকন্তু সদাপ্রভুর অেন্বষনকারীরা সকলই েবােঝ।
৬ বরং েসই দিরদ্র েলাক ভাল, েয িনেজর িসদ্ধতায় চেল, তবু
িদ্বপথগামী কুিটল েলাক ধনী হেলও ভাল নয়। ৭ েয ব্যবস্থা মােন,
েসই জ্ঞানবান েছেল; িকন্তু েয েপটুকেদর সঙ্গী েস বাবার
লজ্জাজনক। ৮ েয সুদ ও বৃিদ্ধ িনেয় িনেজর ধন বাড়ায়, েস
দীনহীনেদর প্রিত দয়াকারীর জন্য সঞ্চয় কের। ৯ েয ব্যবস্থা
েশানা েথেক িনেজর কান সিরেয় েনয়, তার প্রাথর্নাও ঘৃণাস্পদ।
১০ েয সরলেদর েক খারাপ পেথ িনেয় ভ্রান্ত কের, েস িনেজর
গেতর্  িনেজ পড়েব; িকন্তু সাধুরা মঙ্গেলর অিধকার পায়। ১১ ধনী
িনেজর েচােখ জ্ঞানবান, িকন্তু বুিদ্ধমান দিরদ্র তার পরীক্ষা কের।
১২ ধািমর্কেদর আনেন্দ মহােগৗরব হয়, িকন্তু দষু্টেদর উন্নিত
হেলও েলাকেদর েদখেত পাওয়া যায় না। ১৩ েয িনেজর অধমর্
সব েঢেক রােখ, েস কৃতকাযর্্য হইেব না; িকন্তু েয তা স্বীকার কের
ত্যাগ কের, েস করুণা পােব। ১৪ ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয সব সময়
ভয় কের; িকন্তু েয হৃদয় কিঠন কের, েস িবপেদ পড়েব।
১৫ েযমন গজর্নকারী িসংহ ও পযর্টনকারী ভল্লুক, েতমিন দীনহীন
প্রজার উপের দষু্ট শাসনকতর্ া। ১৬ েয অধ্যেক্ষর বুিদ্ধর অভাব, েস
িনষু্ঠর অত্যাচারী; িকন্তু েয েলাভ ঘৃণা কের, েস দীঘর্জীবী হেব।
১৭ েয েলাক মানুেষর রক্তভাের ভারাক্রান্ত, েস গতর্  পযর্ন্ত
পালােব, েকউ তােক থাকেত না িদক। ১৮ েয ন্যােয়র পেথ চেল,
েস রক্ষা পােব; িকন্তু েয িবপথগামী দইু পেথ চেল, েস একটায়
পড়েব। ১৯ েয িনেজর জিম চাষ কের, েস যেথষ্ট খাবার পায়;
িকন্তু েয অসারেদর িপছেন িপছেন েদৗড়য়, তার যেথষ্ট কম হয়।
২০ িবশ্বস্ত েলাক অেনক আশীবর্াদ পােব; িকন্তু েয ধনী হবার জন্য
তাড়াতািড় কের, েস দিন্ডত হেব। ২১ মানুেষর ওপর িনভর্ র করা
ভাল নয়, এক টুকেরা রুটীর জন্য অধমর্ করাও ভাল নয়।
২২ যার েচাখ মন্দ, েস ধেনর েচষ্টায় ব্যস্ত থােক; েস জােন না েয,
তার দ্রািরদ্রতা আসেব। ২৩ েকােনা েলাকেক েয িতরস্কার কের,
েশেষ তােক িতরস্কার করা হেব, েয িজেভ চাটুবাদ কের, েস নয়।
২৪ েয বাবা মােয়র ধন চুির কের বেল, এ েতা অধমর্ নয়, েস
ব্যিক্ত ধ্বংেসর পাত্র। ২৫ েয েবশী আশা কের, েস ঝগড়ার সৃিষ্ট
কের, িকন্তু েয সদাপ্রভুেত িবশ্বাস কের, েস পুষ্ট হেব। ২৬ েয িনজ
হৃদয়েক িবশ্বাস কের, েস িনেবর্াধ; িকন্তু েয প্রজ্ঞা-পেথ চেল, েস
রক্ষা পােব। ২৭ েয দিরদ্রেক দান কের, তার অভাব হেব না, িকন্তু
েয েচাখ বন্ধ কের থােক, েস অেনক অিভশাপ পােব। ২৮ দষু্টেদর
উন্নিত হেল েলােকরা লুকায়; তারা ধ্বংস হেল ধািমর্েকরা বৃিদ্ধ
পায়।

েয বারবার অনুযুক্ত হেয়ও ঘাড় শক্ত কের, েস হঠাৎ
েভেঙ পড়েব, তার প্রতীকার হেব না। ২ ধািমর্েকরা

বাড়েল প্রজারা আনন্দ কের, িকন্তু দষু্ট েলাক কতৃর্ ত্ব েপেল
প্রজারা েশাকাতর্  হয়। ৩ েয প্রজ্ঞা ভালবােস, েস বাবার
আনন্দজনক হয়; িকন্তু েয েবশ্যােত আসক্ত হয়, তার ধন নষ্ট
হেব। ৪ রাজা ন্যায় িবচার কের েদশ প্রিতষ্ঠা কেরন; িকন্তু উপহার
িপ্রয় তা লন্ডভন্ড কের। ৫ েয ব্যিক্ত িনেজর প্রিতবাসীর
েতাষােমাদ কের, েস তার পােয়র নীেচ জাল পােত। ৬ দবুৃর্েত্তর
অধেমর্ ফঁাদ থােক, িকন্তু ধািমর্ক আনিন্দত হেয় গান কের।
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৭ ধািমর্ক দীনহীনেদর িবচার েবােঝ; দষু্ট েলাক জ্ঞান েবােঝ না।
৮ িনন্দািপ্রেয়রা নগের আগুন লািগেয় েদয়; িকন্তু জ্ঞানবােনরা
রাগ িফিরেয় েদয়। ৯ অজ্ঞােনর সেঙ্গ জ্ঞানবােনর ঝগড়া হেল, েস
রাগ করুক িক হাসুক, িকছুই শািন্ত হয় না। ১০ রক্তপাতকারীরা
িসদ্ধ েলাকেক ঘৃণা কের; আর সরল েলােকর প্রাণনােশর েচষ্টা
কের। ১১ িনেবর্াধ িনেজর সব রাগ প্রকাশ কের, িকন্তু জ্ঞানী তা
সম্বরণ কের রাগ কমায়। ১২ েয শাসনকতর্ া িমথ্যা কথায় কান
েদয়, তার পিরচারেকরা সকেল দষু্ট। ১৩ দিরদ্র ও উপদ্রবী এক
সেঙ্গ েমেল; সদাপ্রভু উভেয়রই েচাখ আেলািকত কেরন। ১৪ েয
রাজা িবশ্বস্তভােব দীনহীনেদর িবচার কেরন, তঁার িসংহাসন
িচরকাল িস্থর থাকেব। ১৫ দন্ড ও িতরস্কার প্রজ্ঞা েদয়; িকন্তু
অশািসত বালক মােয়র লজ্জাজনক। ১৬ দষু্টরা বাড়েল অধমর্
বােড়; িকন্তু ধািমর্করা তােদর পতন েদখেব। ১৭ েতামার েছেলেক
শািস্ত দাও, েস েতামােক শািন্ত েদেব, েস েতামার প্রাণেক
আনিন্দত করেব। ১৮ দশর্েনর অভােব প্রজারা উচৃ্ছঙ্খল হয়;
িকন্তু েয ব্যবস্থা মােন, েস ধন্য হয়। ১৯ বাক্য িদেয় দােসর শাসন
হয় না, কারণ েস বুঝেলও কথা মানেব না। ২০ তুিম িক হটকারী
েলাকেক েদখছ? তার েথেক বরং িনেবর্ােধর িবষেয় েবশী আশা
আেছ। ২১ েয দাসেক েছাট েবলা েথেক সুন্দর ভােব প্রিতপালন
কের, েশেষ েসই দাস তার েছেল হেয় ওেঠ। ২২ রাগী েলাক
ঝগড়া সৃিষ্ট কের, রাগী েলাক অেনক অধমর্ কের। ২৩ মানুেষর
অহঙ্কার তােক নীেচ নামােব, িকন্তু েকামল হৃদেয়র েলাক সম্মান
পােব। ২৪ েচােরর অংশীদার িনেজর প্রাণেক ঘৃণা কের; েস িদিব্য
করাবার কথা েশােন, িকন্তু িকছু বেল না। ২৫ েলাক-ভয় ফঁােদর
মত; িকন্তু েয সদাপ্রভুেত িবশ্বাস কের, েস উেচ্চ স্থািপত হেব।
২৬ অেনেক শাসনকতর্ ার অনুগ্রহ েখঁােজ; িকন্তু মানুেষর িবচার
সদাপ্রভু েথেকই হয়। ২৭ অন্যায়কারী ব্যিক্ত ধািমর্কেদর ঘৃণাস্পদ;
আর সরল আচরণকারী দেুষ্টর ঘৃণাস্পদ।

আগূেরর কথা

যািকেরর েছেল আগূেরর কথা; ভাববাণী।
ঈথীেয়েলর প্রিত, ঈথীেয়ল ও উকেলর প্রিত, েসই

ব্যিক্তর উিক্ত। ২ সত্য, আিম মানুেষর েথেক পশুর মত, মানুেষর
িবেবচনা আমার েনই। ৩ আিম প্রজ্ঞা িশক্ষা কিরিন, পিবত্রতেমর
জ্ঞান আমার েনই। ৪ েক স্বেগর্ িগেয় েনেম এেসেছন? েক িনেজর
হােতর মুেঠায় বাতাস গ্রহণ কেরেছন? েক িনেজর কাপেড়
জলরািশ েবঁেধেছন? েক পৃিথবীর সব প্রান্ত স্থাপন কেরেছন?
তঁার নাম িক? তঁার েছেলর নাম িক? যিদ জান, বল। ৫ ঈশ্বেরর
প্রেত্যক বাক্য পরীক্ষািসদ্ধ; িতিন তঁার শরণাপন্নেদর ঢাল। ৬ তঁার
বােক্যর মেধ্য িকছু েযাগ েকােরা না; পােছ িতিন েতামার েদাষ
ব্যক্ত কেরন, আর তুিম িমথ্যাবাদী প্রিতপন্ন হও। ৭ আিম েতামার
কােছ দইু বর িভক্ষা কেরিছ, আমার জীবন থাকেত তা অস্বীকার
েকােরা না; ৮ অলীকতা ও িমথ্যাকথা আমার কাছ েথেক দরূ
কর; দিরদ্রতা বা ঐশ্বযর্্য আমােক িদও না, আমার েদওয়া খাবার
আমােক খাওয়াও; ৯ পােছ েবশী তৃপ্ত হেল আিম েতামােক
অস্বীকার কের বিল, সদাপ্রভু েক? িকংবা পােছ দিরদ্র হেল চুির
কের বিস ও আমার ঈশ্বেরর নাম অপব্যবহার কির। ১০ কতর্ ার
কােছ দােসর দনুর্াম েকােরা না, পােছ েস েতামােক শাপ েদয় ও

তুিম অপরাধী হও। ১১ এক বংশ আেছ, তারা বাবােক শাপ েদয়,
আর মােয়র জন্য মঙ্গলবাদ কের না। ১২ এক বংশ আেছ, তারা
িনেজেদর দিৃষ্টেত শুিচ, তবু িনেজেদর মািলন্য েথেক েধায়া
হয়িন। ১৩ এক বংশ আেছ, তােদর দিৃষ্ট েকমন উঁচঁু। তােদর
েচােখর পাতা উন্নত। ১৪ এক বংশ আেছ, তােদর দঁাত খড়গ ও
েচায়াল ছুির, েযন েদশ েথেক দঃুখীেদরেক, মানুষেদর মধ্য েথেক
দিরদ্রেদরেক গ্রাস কের। ১৫ েজঁােকর দেুটা েমেয় আেছ, “েদওয়া
এবং েদওয়া।” ১৬ পাতাল; বন্ধ্যা গভর্ ; জেলর জন্য তৃষ্ণাতর্  ভূিম
এবং আগুন যা কখেনা বেল না, “যেথষ্ট।” ১৭ েয েচাখ িনেজর
বাবােক পিরহাস কের, িনেজর মােয়র আেদশ মানেত অবেহলা
কের, উপত্যকার কােকরা তা তুেল েনেব, ঈগল পািখর বাচ্চারা
তা েখেয় েফলেব। ১৮ িতনেট আমার জ্ঞােনর বাইের, চারেট
আিম বুঝেত পাির না; ১৯ ঈগল পািখর পথ আকােশ, সােপর
পথ পাহােড়র ওপের, জাহােজর পথ সমুেদ্রর মাঝখােন, পুরুেষর
পথ যুবতীেত। ২০ ব্যিভচািরনীর পথও েসরকম; েস েখেয় মুখ
েমােছ, আর বেল, আিম অধমর্ কিরিন। ২১ িতনেটর ভাের ভূিম
কঁােপ, চারেটর ভাের কঁােপ, সইেত পাের না; ২২ দােসর ভার,
যখন েস রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, মূেখর্র ভার, যখন েস েখেয় পিরতৃপ্ত
হয়, ২৩ ঘৃিণত স্ত্রীর ভার, যখন েস পত্নীর পদ প্রাপ্ত হয়, আর
দাসীর ভার, যখন েস িনেজর কত্রর্ীর জায়গা লাভ কের।
২৪ পৃিথবীেত চারেট খুব েছাট, তাছাড়া তারা বড় বুিদ্ধ ধের;
২৫ িপপেড় শিক্তমান্ জািত নয়, তবু গ্রীষ্মকােল িনেজর িনেজর
খাবােরর আেয়াজন কর; ২৬ শাফন জন্তু বলবান জািত নয়,
তবুও পাহােড় ঘর বঁােধ; ২৭ পঙ্গপালেদর রাজা েনই, তবুও তারা
দল েবঁেধ যায়; ২৮ িটকিটিক হাত িদেয় চেল, তবুও রাজার
প্রাসােদ থােক। ২৯ িতনেট সুন্দরভােব যায়, চারেট সুন্দরভােব
চেল; ৩০ িসংহ, েয পশুেদর মেধ্য িবক্রমী, েয কােকও েদেখও
িফের যায় না; ৩১ যুেদ্ধর েঘাড়া, আর ছাগল এবং রাজা, যঁার
িবরুেদ্ধ েকউ উেঠ না। ৩২ তুিম যিদ িনেজর বড়াই কের মূেখর্র
কাজ কের থাক, িকংবা যিদ খারাপ মতলব কের থাক, তেব
েতামার মুেখ হাত দাও। ৩৩ কারণ দধু মন্থেন মাখন েবর হয়, নাক
মন্থেন রক্ত েবর হয় ও রাগ মন্থেন িবেরাধ েবর হয়।

লমূেয়ল রাজার কথা

লমূেয়ল রাজার কথা। তঁার মা তঁােক এই ভাববানী
িশক্ষা িদেয়িছেলন। ২ েহ আমার পুত্র, িক বলব? েহ

আমার গেভর্ র সন্তান, িক বলব? েহ আমার মানেতর েছেল, িক
বলব? ৩ তুিম নারীেদরেক িনেজর শিক্ত িদও না, যা রাজােদর
ক্ষিতকারক, তােত যুক্ত েথেকা না। ৪ রাজােদর জন্য, েহ
লমূেয়ল, রাজােদর জন্য মদ্যপান উপযুক্ত নয়, ‘সুরা েকাথায়’।
শাসনকতর্ ােদর িজজ্ঞাসা করা উিচত নয়। ৫ পােছ পান কের
তঁারা ব্যবস্থা ভুেল যায় এবং েকােনা দঃুখীর িবচার উেল্টা কেরন।
৬ মরার মত মানুষেক সুরা দাও, িতক্তপ্রাণ েলাকেক আঙ্গরু রস
েদও; ৭ েস পান কের ৈদন্যদশা ভুেল যাক, িনেজর দদুর্শা আর
মেন না করুক। ৮ তুিম েবাবােদর জন্য েতামার মুখ েখাল,
অনাথেদর জন্য মুখ েখাল। ৯ েতামার মুখ েখাল, ন্যায় িবচার
কর, দঃুখী ও দিরেদ্রর িবচার কর। গুণবতী স্ত্রীর বণর্না
১০ গুণবতী স্ত্রী েক েপেত পাের? মুক্তা েথেকও তঁার মূল্য অেনক
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েবশী। ১১ তঁার স্বামীর হৃদয় তঁােত িনভর্ র কের, স্বামীর লােভর
অভাব হয় না। ১২ িতিন জীবেনর সব িদন তঁার উপকার কেরন,
অপকার কেরন না। ১৩ িতিন েমষেলাম ও মসীনা েখঁাজ কেরন,
আনিন্দত ভােব িনেজর হােত কাজ কেরন। ১৪ িতিন বািণজ্য-
জাহােজর মত, িতিন দরূ েথেক িনেজর খাদ্রসামগ্রী আেনন।
১৫ িতিন রাত থাকেত উেঠন, আর িনেজর পিরজনেদরেক
খাবার েদন, িনেজর দাসীেদরেক কাজ িনধর্ারণ কের েদন।
১৬ িতিন েক্ষেত্রর িবষেয় িঠক কের তা েকেনন, িনেজর হােতর
ফল িদেয় দ্রাক্ষার বাগান ৈতরী কেরন। ১৭ িতিন শিক্তেত
েকামরবন্ধন কেরন, িনেজর হাতদেুটা শিক্তশালী কেরন। ১৮ িতিন
েদখেত পান, তঁার ব্যবসায় ভােলা, রােত তঁার আেলা েনেভ না।
১৯ িতিন েটকুয়া িনেত িনেজর হাত বাড়ান, তঁার হাত দেুটা েপঁজা
তুেলা ধের। ২০ িতিন দিরেদ্রর প্রিত মুক্তহস্ত হন, দীনহীেনর িদেক
হাত বািড়েয় েদন। ২১ িতিন িনেজর পিরবােরর িবষেয় বরফ
েথেক ভয় পান না; কারণ তঁার সব বাড়ীর েলােকরা লাল

েপাশাক পের। ২২ িতিন িনেজর জন্য পদর্ ার চাদর ৈতরী কেরন,
তঁার েপাশাক সাদা মসীনা-বস্ত্র ও েবগুিন বস্ত্র। ২৩ তঁার স্বামী
নগর-দরজায় প্রিসদ্ধ হন, যখন েদেশর প্রাচীনেদর সেঙ্গ বেসন।
২৪ িতিন সূক্ষ্ম বস্ত্র ৈতরী কের িবক্রী কেরন, ব্যবসায়ীেদর হােত
কিটবস্ত্র তুেলেদন। ২৫ শিক্ত ও সমাদর তঁার েপাশাক; িতিন
ভিবষ্যৎকােলর িবষেয় হােসন। ২৬ িতিন প্রজ্ঞার সেঙ্গ মুখ খুেলন,
তঁার িজেভ দয়ার ব্যবস্থা থােক ২৭ িতিন িনেজর পিরবােরর
আচরেণর প্রিত লক্ষ্য রােখন, িতিন অলেসর খাবার খান না।
২৮ তঁার েছেলরা উেঠ তঁােক ধন্য বেল; তঁার স্বামীও বেলন, আর
তঁার এরকম প্রশংসা কেরন, ২৯ “অেনক েমেয় গুেনর প্রদশর্ন
কেরেছন, িকন্তু তােদর মেধ্য সবর্ােপক্ষা তুিম েশ্রষ্ঠা।” ৩০ লাবণ্য
িমথ্যা, েসৗন্দযর্্য অসার, িকন্তু েয স্ত্রী সদাপ্রভুেক ভয় কেরন,
িতিনই প্রশংসনীয়া। ৩১ েতামরা তঁার হােতর ফল তঁােক দাও,
নগর-দরজার সামেন তঁার কাজ তঁার প্রশংসা করুক।
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২

উপেদশক

বইিটর সারাংশ।

এই হল উপেদশেকর কথা, দায়ূেদর বংশধর এবং
িযরুশােলেমর রাজা। ২ উপেদশক এই কথা বেলেছন,

“কুয়াশার বােষ্পর মত, বাতােস িমেশ থাকা জল কণার মত,
সবিকছুই উেব যায়, অেনক প্রশ্ন েরেখ। ৩ সূেযর্র িনেচ মানুষ
সমস্ত কােজর জন্য েয পিরশ্রম কের, তােত তার িক লাভ হয়?
৪ এক প্রজন্ম যায় এবং আর এক প্রজন্ম আেস, িকন্তু পৃিথবী
িচরকাল েথেক যায়। ৫ সূযর্ ওেঠ ও অস্ত যায় এবং তাড়াতািড়
েসই জায়গায় িফের আেস েযখান েথেক েস আবার উঠেব।
৬ বাতাস দিক্ষেণ বয় এবং ঘুের উত্তের যায়, সবসময় তার পেথ
ঘুরেত ঘুরেত যায় এবং আবার িফের আেস। ৭ সব নদী সমুেদ্র
িগেয় পেড়, িকন্তু সমুদ্র কখনও পূণর্ হয় না। েসই জায়গায়
েযখােন নদীরা যায়, েসখােন তারা আবার িফের যায়।
৮ সবিকছুই ক্লািন্তকর হেয় উেঠ এবং েকউ তার ব্যাখ্যা করেত
পাের না। েচাখ যা েদেখ তােত েস তৃপ্ত নয়, না কান শুেন তােত
পূণর্ হয়। ৯ যা িকছু হেয়েছ েসটাই হেব এবং যা িকছু করা হেয়েছ
তাই করা হেব। সূেযর্র িনেচ েকান িকছুই নতুন নয়। ১০ এরকম
িক িকছু আেছ যার িবষেয় বলা েযেত পাের, ‘েদখ, এটা নতুন?’
যা িকছুর অিস্তত্ব আেছ যা অেনক আেগ েথেকই িছল, যুগ যুগ
ধের, যা আমােদর আসার অেনক আেগই এেসিছল।
১১ প্রাচীনকােল িক হেয়িছল তা হয়ত কােরারই মেন েনই এবং
েসইসব িবষেয় যা ঘেটেছ অেনক পের আর যা িকছু ঘটেব
ভিবষ্যেত েসগুেলার েকানটাই মেন রাখা হেব না।”

প্রজ্ঞার েখাাজ।

১২ আিম উপেদশক এবং আিম ইস্রােয়েলর িযরুশােলেমর ওপর
রাজা িছলাম। ১৩ যা িকছু আকােশর িনেচ হেয়েছ তা আিম
আমার মনেক ব্যবহার কেরিছ জ্ঞান িদেয় িশখেত এবং সবিকছু
খুঁেজ বার করেত। ঐ েখঁাজ হল খুব কষ্টকর কাজ যা ঈশ্বর
মানুেষর সন্তানেদর িদেয়েছন এটার সেঙ্গ ব্যস্ত থাকার জন্য।
১৪ আিম সমস্ত কাজ েদেখিছ যা সূেযর্র িনেচ করা হেয়েছ এবং
েদখ, তােদর সমস্তই অসার এবং বাতাসেক পিরচালনা করার
েচষ্টা। ১৫ যা বঁাকা তা েসাজা করা যায় না! যা েনই তা গণনা করা
যায় না! ১৬ আিম আমার হৃদেয়র সােথ কথা বেলিছ, “েদখ,
আমার আেগ যারা সকেল িযরুশােলেম িছল তােদর েথেক আিম
েবিশ জ্ঞান অজর্ন কেরিছ। আমার মন মহান প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান
েদেখেছ।” ১৭ তাই আিম আমার হৃদয় প্রজ্ঞা জানার জন্য
ব্যবহার কেরিছ এবং একইসেঙ্গ মত্ততা আর মূখর্তা জানার
জন্য। আিম বুঝেত পারলাম েয এটাও বাতাসেক পিরচালনা

করার মত িছল। ১৮ কারণ েযখােন প্রচুর জ্ঞান থােক েসখােন
অেনক হতাশাও থােক এবং েস েয জ্ঞান বৃিদ্ধ কের, েস দঃুখও
বাড়ায়।

আিম মেন মেন বললাম, “এখন এস, আিম আনন্দ
িদেয় েতামার পরীক্ষা করব। তাই আনন্দ উপেভাগ

কর।” িকন্তু েদখ, এটাও িছল ক্ষণস্থায়ী বাতাস মাত্র। ২ আিম
হািসর িবষেয় বেলিছলাম, “এটা পাগলািম,” এবং আনেন্দর
িবষেয় বেলিছলাম, “এর প্রেয়াজনীয়তাই বা িক?” ৩ আিম
আমার হৃদেয় পরীক্ষা কের েদখলাম িকভােব মদ িদেয় আমার
ইচ্ছা পূরণ করা যায়। তখন আিম আমার মনেক জ্ঞােন
পিরচালনা করেত িদলাম কীভােব মূখর্তা ব্যবহার কের েদখেত
পাই তােদর জীবনকােল যা িকছু আকােশর িনেচ করা যায় তা
মানুেষর জন্য িক িক করা ভােলা। ৪ আিম মহান কাজ সম্পন্ন
কেরিছ। আিম আমার জন্য ঘর ৈতরী করলাম এবং আঙ্গরু েখত
েরাপণ করলাম। ৫ আিম আমার জন্য বাগান এবং উপবন ৈতরী
করলাম; আিম তার মেধ্য সবরকেমর ফেলর গাছ েরাপণ
করলাম। ৬ আিম অেনক পুকুর খুঁড়লাম বেন জল েদওয়ার জন্য
েযখােন গােছরা বৃিদ্ধ পািচ্ছল। ৭ আিম দাস ও দাসী িকনলাম;
আমার দাস আেছ যারা আমার ঘের জেন্মেছ। আমার অেনক
বড় পশুপাল আেছ এবং অেনক গৃহপািলত পশু আেছ, েয েকান
রাজা যারা আমার আেগ িযরুশােলেম রাজত্ব কেরেছ তােদর
েথেক অেনক েবিশ। ৮ আিম আমার জন্য েসানা ও রূপা,
রাজােদর ধনসম্পদ এবং নানা প্রেদেশর সম্পদ সঞ্চয় কেরিছ।
আমার গায়ক ও গািয়কা আেছ আমার জন্য এবং অেনক স্ত্রী ও
উপপত্নীর দ্বারা মানবতার সমস্ত সুখ আমার আেছ। ৯ তাই আিম
সবার েথেক যারা আমার আেগ িযরুশােলেম িছেলন তােদর
েথেক মহান ও ধনী হলাম এবং আমার প্রজ্ঞা আমার সেঙ্গ িছল।
১০ আমার েচাখ যা িকছু ইচ্ছা করত, আিম তােদর তা েথেক
বিঞ্চত করতাম না। আিম আমার হৃদয়েক েকান সুখেভাগ করেত
বাধা িদতাম না, কারণ আমার হৃদয় আনন্দ করত আমার সমস্ত
পিরশ্রেম এবং সুখেভাগ হল আমার পুরস্কার আমার সমস্ত
কােজর। ১১ পের আিম েসই সমস্ত কাজ েদখলাম যা আমার
হাত সম্পন্ন কেরেছ এবং েসই কাজ যা আিম কেরিছ, িকন্তু
আবার, সবিকছুই িছল বাষ্প এবং েযন বাতাসেক পিরচালনা
করার েচষ্টা করা। েসখােন সূেযর্র িনেচ েকান লাভ েনই।
১২ তারপর আিম প্রজ্ঞা এবং মত্ততা ও মূখর্তার িদেক িফরলাম
িবেবচনা করার জন্য। কারণ পরবতর্ী রাজা িক করেবন েয
বতর্ মান রাজার পের আসেছ, যা এরমেধ্য করা হয়িন?
১৩ তারপর আিম বুঝেত আরম্ভ কির েয মূখর্তার উপের প্রজ্ঞার
প্রাধান্য আেছ, িঠক েযমন আেলা অন্ধকােরর েথেক ভােলা।

উপেদশক ১:২ ৪৫১ উপেদশক ২:১৩



৩ ৪

১৪ বুিদ্ধমান তার েচাখ েদেখ েস েকাথায় যােচ্ছ, িকন্তু মূখর্
অন্ধকাের চেল, যিদও আিম জািন প্রেত্যেকর একই দশা।
১৫ তখন আিম মেন মেন বললাম, “মূেখর্র সেঙ্গ যা ঘেটেছ, তা
আমার সেঙ্গও ঘটেব। তেব আিম িকেসর জন্য েবিশ জ্ঞানবান
হলাম?” আিম আমার হৃদেয় িসদ্ধােন্ত আসলাম, “এটাও শুধুই
অসার।” ১৬ েবাকােদর মত জ্ঞানবান মানুষেদরও েবিশ িদন মেন
রাখা হেব না। সময় আসেছ সবিকছু অেনকিদন আেগই ভুেল
যাওয়া হেব। বুিদ্ধমােনরা মারা যােব েযমন েবাকারা মের। ১৭ তাই
আিম জীবনেক ঘৃণা কির, কারণ সূেযর্র িনেচ েয সমস্ত কাজ
হেয়েছ তা আমার কােছ মন্দ িছল। এটার কারণ সবিকছুই িছল
বাষ্পমাত্র এবং বাতাসেক পিরচালনা করার েচষ্টা। ১৮ আিম
আমার সমস্ত কাজ সম্পাদনেক ঘৃণা কির যার জন্য আিম সূেযর্র
িনেচ পিরশ্রম কেরিছ, কারণ আিম অবশ্যই সব েছেড় যাব েসই
মানুষটার জন্য েয আমার পের আসেছন। ১৯ এবং েক জােন েস
জ্ঞানী মানুষ হেব না েবাকা হেব? তবুও েস সমস্ত িকছুর উপের
মািলক হেব যা িকছু সূেযর্র িনেচ আেছ যা আমার কাজ এবং
জ্ঞান গড়া হেব। এটাও হল বাষ্প। ২০ এইজন্য আমার হৃদয়
হতাশ হেত শুরু কেরেছ সূেযর্র িনেচ সমস্ত কােজর জন্য যা
আিম করিছ। ২১ কারণ েসখােন হয়ত েকউ থাকেব েয প্রজ্ঞা
িদেয়, জ্ঞান িদেয় এবং কুশলতা িদেয় কাজ করেব, িকন্তু েস
সবিকছু েরেখ যােব একিট মানুেষর জন্য েয তা ৈতরী কের িন।
এটাও হল বাষ্প এবং একটা মহা দঃুখজনক ঘটনা। ২২ কারণ
েসই ব্যিক্তর িক হেব েয খুব কিঠন পিরশ্রম কের এবং হৃদেয়
েচষ্টা কের তার সব কাজ সূেযর্র িনেচ েশষ করার?
২৩ প্রেত্যকিদন তার কাজ হল ব্যথাযুক্ত এবং চাপযুক্ত, তাই রােত
তার আত্মা শািন্ত পায় না। এটাও বাষ্প। ২৪ েসখােন ভােলা
িকছুই েনই একজেনর জন্য শুধু খাওয়া, পানকরা এবং তার
কােজর মেধ্য ভােলা যা িকছু আেছ তােত সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া।
আিম েদখালাম েয এই সত্য ঈশ্বেরর হাত েথেক এেসেছ।
২৫ কারণ ঈশ্বর ছাড়া েক েখেত পাের অথবা কােরা িক েকান
ধরেনর সুখ থাকেত পাের? ২৬ কারণ েয ব্যিক্ত তঁােক খুিশ কের,
ঈশ্বর তােক প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং আনন্দ দান কের। যাইেহাক,
পাপীেদর িতিন ধন সংগ্রহ এবং মজতু করার কাজ েদন, যােত
েয ঈশ্বরেক খুিশ কের তােক িতিন তা িদেত পােরন। িকন্তু এটাও
আসার এবং বাতাসেক পিরচালনা করার েচষ্টা।

িবিভন্ন সমেয়র ও ঘটনার ধারণা।

সব িকছুর জন্য িনিদর্ ষ্ট সময় রেয়েছ এবং আকােশর
িনেচ প্রেত্যকটা উেদ্দেশ্যর জন্য একটা কাল আেছ।

২ জেন্মর সময় এবং মৃতু্যর সময় আেছ, েরাপেণর সময় এবং
কাটার সময় আেছ, ৩ মারার সময় এবং সুস্থ করার সময় আেছ,
ধ্বংস করার সময় এবং গঁাথবার সময় আেছ, ৪ হাসার সময়
এবং কঁাদার সময় আেছ, েশাক করার সময় এবং আনন্দ করার
সময় আেছ, ৫ পাথর েছঁাড়ার সময় আেছ এবং পাথর জেড়া
করার সময় আেছ, অন্য েলােকেদর আিলঙ্গন করার সময় আেছ
এবং আিলঙ্গন করা েথেক সংযত হওয়ার সময়ও আেছ,
৬ েখঁাজার সময় আেছ এবং েখঁাজ থামােনার সময় আেছ,
িজিনস রাখার এবং িজিনস েফলার সময় আেছ, ৭ কাপড়

েছঁড়ার এবং কাপড় েসলাই করার সময় আেছ, নীরব থাকার
এবং কথা বলার সময় আেছ, ৮ ভালবাসার এবং ঘৃণা করার
সময় আেছ, যুেদ্ধর এবং শািন্তর সময় আেছ। ৯ কমর্চারী তার
কােজর দ্বারা িক লাভ কের? ১০ ঈশ্বর েয কাজ মানুষেক িদেয়েছ
সম্পন্ন করার জন্য তা আিম েদেখিছ। ১১ ঈশ্বর সব িকছুই
উপযুক্ত কের সৃিষ্ট কেরেছন তঁার িনজস্ব সমেয়। আবার িতিন
তােদর হৃদেয় অনন্ত স্থাপন কেরেছন। িকন্তু মানবজািত বুঝেত
পারল না েসই কাজ যা ঈশ্বর কেরেছন, তােদর আরম্ভ েথেক
সমস্ত পেথ তােদর েশষ পযর্ন্ত। ১২ আিম জািন, যতিদন বঁাচেব,
আনেন্দ থাকা ও অেন্যর জন্য ভাল কাজ করা ছাড়া আর েকান
িকছুই কেরার জীবেনর ভাল হেত পাের না। ১৩ আর প্রেত্যক
মানুেষর উিচত খাওয়া এবং পান করা এবং েবাঝা উিচত
কীভােব ভােলা িবষেয় আনন্দ করেত হয় যা তার সমস্ত কােজর
মেধ্য িদেয় আেস। এিট ঈশ্বর েথেক একিট উপহার। ১৪ আিম
জািন েয যা িকছু ঈশ্বর কেরন তা িচরস্থায়ী হয়। েকান িকছু এর
সেঙ্গ যুক্ত করা যায় না বা েনওয়া যায় না, কারণ ঈশ্বর িযিন এটা
কেরেছন, যােত েলােকরা তঁার কােছ সম্মােনর সেঙ্গ আেসন।
১৫ যা িকছু িছল তা আেগ েথেকই িছল; যা িকছু থাকেব তা
আেগ েথেকই িছল। ঈশ্বর মানুষেক সৃিষ্ট কেরেছন গুপ্ত িবষয়
গুেলােক েখঁাজার জন্য। ১৬ আর আিম েদেখিছ েয সূেযর্র িনেচ
েযখােন ন্যায় থাকা উিচত েসখােন মন্দতা রেয়েছ এবং
ধািমর্কতার জায়গায় প্রায়ই দষু্টতা পাওয়া যায়। ১৭ আিম মেন
মেন বললাম, “ঈশ্বর ধািমর্কেদর িবচার করেবন এবং সিঠক
সমেয় পাপীেদর সব িবষেয় এবং সব কােজর িবচার করেবন।”
১৮ আিম মেন মেন বললাম, “ঈশ্বর মানুেষর পরীক্ষা করেলন
তােদর েদখােত েয তারা পশুেদর মত।” ১৯ কারণ মানুেষরও
েসই একই পিরণিত ঘেট যা পশুেদর সেঙ্গও ঘেট। পশুেদর মত,
মানুেষরাও সব মের। তারা সকেল অবশ্যই একই বাতােস শ্বাস
েনয়, মানুষ বেল পশুেদর ওপর তার েকান বাড়িত সুিবধা েনই।
সব িকছুই শুধু একটা দ্রুত শ্বাস নয় িক? ২০ সবিকছুই যােচ্ছ
একই জায়গায়। সবিকছুই ধূেলা েথেক সৃিষ্ট এবং সবিকছুই
ধূেলােত িফের যােব। ২১ েক জােন মানবজািতর আত্মা উপের
যােব িকনা এবং পশুর আত্মা িনেচর েদেক মািটর তলায় যােব
িকনা? ২২ তাই আবার আিম অনুভব করলাম েয কােরার জন্য
িকছু ভােলা েনই শুধু মানুষ তার িনেজর কােজ আনন্দ করা
ছাড়া, কারণ েসটা তার কাজ। েক তঁােক িফিরেয় আনেত পারেব
েদখার জন্য েয তার চেল যাওয়ার পের িক ঘটেছ?

আরও আর একবার আিম িচন্তা করলাম সমস্ত
অত্যাচােরর কথা যা সূেযর্র িনেচ হেয়েছ। উপদ্রুতেদর

েচােখর জেলর িদেক েদখ। তােদর জন্য সান্ত্বনাকারী েনই।
ক্ষমতা তােদর অত্যাচারীেদর হােত, িকন্তু উপদ্রুতেদর
সান্ত্বনাকারী েনই। ২ তাই আিম মৃতেদর অিভনন্দন জানাই, যারা
ইিতপূেবর্ই মারা েগেছ, জীিবতেদর নয়, যারা এখন েবঁেচ আেছ।
৩ যাইেহাক, েসই দজুেনর েথেক েসই ব্যিক্ত েবিশ ভাগ্যবান েয
এখনও পৃিথবীেত আেসিন ও সূেযর্র িনেচ ঘেট যাওয়া মন্দ
কাজগুেলা েদেখ িন। ৪ তারপর আিম েদখলাম েয প্রেত্যক
কােজর পিরশ্রম এবং প্রেত্যক কােজর েকৗশল একজন
প্রিতেবশীর িহংসার কারণ হেয় ওেঠ। এটাও বাষ্প এবং
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বাতাসেক পিরচালনা করার প্রেচষ্টা। ৫ েবাকা তার হাত গুিটেয়
রােখ এবং কাজ কের না, তাই তার খাদ্য হল তার িনেজর মাংস।
৬ অেনক কােজ যুক্ত হেয় হাওয়ায় পিরচািলত হওয়ার েচেয় বরং
িনিদর্ ষ্ট কােজর মাধ্যেম সামান্য মুনাফা ভাল। ৭ তারপর আিম
আবার িনস্ফলতার িবষয় িচন্তা করলাম, সূেযর্র িনেচ আরও
উেব যাওয়া বােষ্পর িবষেয় িচন্তা করলাম। ৮ এরকম িকছু েলাক
আেছ যারা একা। তার েকউ থােক না, না েছেল বা ভাই। তবুও
তার কােজর েশষ েনই এবং তার েচাখ সম্পিত্ত লােভ তৃপ্ত হয়
না। েস আশ্চযর্্য হয়, “কার জন্য আিম পিরশ্রম করিছ এবং
িনেজেক আনন্দ েথেক বিঞ্চত করিছ?” এটাও বাষ্প এবং একটা
খারাপ পিরিস্থিত। ৯ একজন েলােকর েথেক দজুন েলাক ভােলা
কাজ কের; তােদর পিরশ্রেমর জন্য তারা একসেঙ্গ ভােলা
উপাজর্ন করেত পাের। ১০ কারণ একজন যিদ পেড়, আেরক
জন তার বনু্ধেক তুলেত পাের। যাইেহাক, দঃুখ তােক অনুসরণ
কের েয একা থােক, যখন েস পেড় তখন েকউ তােক তলার
থােক না। ১১ এবং যিদ দজুন একসেঙ্গ েশায়, তারা গরম হেত
পাের, িকন্তু কীভােব একজন একা গরম হেত পাের? ১২ একজন
মানুষ একা হারেত পাের, িকন্তু দজুন আক্রমণ প্রিতেরাধ করেত
পাের এবং িতনসুেতার দিড় তাড়াতািড় েছঁেড় না। ১৩ একজন
বৃদ্ধ এবং েবাকা রাজা েয জােন না কীভােব সাবধানবাণী শুনেত
হয় তার েথেক একজন গিরব িকন্তু জ্ঞানবান যুবক ভােলা।
১৪ এটা সিত্য যিদওবা েকান যুবক কারাগার েথেক রাজা হয়, বা
যিদ েস তার রােজ্য গিরব হেয় জন্মায়। ১৫ যাইেহাক, আিম
প্রেত্যকেক েদখলাম যারা জীিবত িছল এবং সূেযর্র িনেচ ঘুের
েবড়ািচ্ছল িনেজেদর সমপর্ণ করিছল অন্য যুবেকর কােছ েয
রাজা হেয় উঠিছল। ১৬ েসই সমস্ত েলােকেদর েকান সীমা েনই
যারা নতুন রাজার বাধ্য হেত চায়, িকন্তু পের অেনেক তারা আর
তঁার েগৗরব করেব না। িনিশ্চত এই অবস্থা হল অসার এবং
বাতাসেক পিরচালনা করার েচষ্টা।

েতামার আচরণ িঠক রাখ যখন তুিম ঈশ্বেরর ঘের
যাও। েসখােন শুনেত যাও। েবাকােদর মত বিলদান

কােরার েথেক েশানা ভাল যিদও তারা জােন না েয তারা যা
জীবেন কের তা পাপ। ২ েতামার মুখ িদেয় তাড়াতািড় কথা বল
না এবং ঈশ্বেরর সামেন েকান িবষয় আনেত েতামার হৃদয়েক
তিড়ঘিড় করেত িদও না। ঈশ্বর স্বেগর্, িকন্তু তুিম পৃিথবীেত, তাই
েতামার কথা অল্প েহাক। ৩ যিদ েতামার অেনক িকছু করার
থােক এবং িচন্তা থােক, সম্ভবত তুিম খারাপ স্বপ্ন েদখেব এবং
যত েবিশ কথা তুিম বলেব, সম্ভবত তুিম তত েবিশ েবাকািমর
িবষেয় কথা বলেব। ৪ যখন তুিম ঈশ্বেরর কােছ মানত কর, তা
পূরণ করেত েদরী কর না, কারণ েবাকা েলােকেত ঈশ্বেরর েকান
আনন্দ েনই। যা তুিম মানত কর তা তুিম পূরণ কর। ৫ মানত
কের পূরণ না করার েথেক মানত না করা ভােলা। ৬ েতামার
মাংসেক পাপ করােত েতামার মুখেক সুেযাগ িদও না। যাজেকর
দতূেক বল না, “েসই মানত একটা ভুল িছল।” েকন ঈশ্বরেক
রাগাও িমথ্যা মানত কের, ঈশ্বরেক প্রেরািচত কর েতামার হােতর
কাজ ধ্বংস করেত? ৭ কারণ অেনক স্বপেন এবং েযমন অেনক
কথায়, অথর্হীন অসারতা। তাই ঈশ্বরেক ভয় কর। ৮ যখন তুিম
দিরদ্রেক অত্যাচািরত হেত েদখেব এবং েতামার েদেশ

ন্যায়িবচার ও সদাচারনেক লুিটত হেত েদখেব, আশ্চযর্্য হেয়া না
েযন েকউ জােন না, কারণ ক্ষমতায় িকছু েলাক আেছ যারা
তােদর অধীন েলােকেদর ওপর লক্ষ রােখ এবং এমনিক তােদর
ওপেরও উচ্চপদস্থ েলাক আেছ। ৯ উপরন্তু, েদেশর ফসল সবার
জন্য এবং রাজা িনেজ েক্ষেতর েথেক ফসল েনয়।

অিভলােসর অসারতা।

১০ েয েকান ব্যিক্ত েয রূপা ভালবােস েস রূপায় তৃপ্ত হয় না এবং
েয েকান ব্যিক্ত েয সম্পিত্ত ভালবােস েস সবসময় আরও চায়।
এটাও হল অসার। ১১ েযমন উন্নিত বৃিদ্ধ পায়, েসরকম েলাকও
বৃিদ্ধ পায় যারা তা েভাগ কের। দ-ুেচােখ েদখা ছাড়া মািলেকর িক
লাভ হয় সম্পিত্তেত? ১২ পিরশ্রমী মানুেষর ঘুম িমিষ্ট, েস েবিশ
খাক বা কম খাক, িকন্তু ধনী েলােকর সম্পিত্ত তােক ঘুমােত েদয়
না। ১৩ একিট গুরুতর মন্দতা আেছ যা আিম সূেযর্র িনেচ
েদেখিছ: মািলক সম্পিত্ত মজতু কের তার িনেজর কেষ্টর জন্য।
১৪ যখন ধনী েলাক তার সম্পিত্ত হারায় তার দভুর্ ােগ্যর দ্বারা, তার
িনেজর েছেল, যােক েস বড় কের তুেলিছল, তার হােত িকছুই
থােক না। ১৫ েযমন একজন মানুষ মােয়র েপট েথেক উলঙ্গ
আেস, েতমিন েস এই জীবন উলঙ্গই েছেড় যােব। তার কােজর
েথেক েস িকছুই িনেয় েযেত পাের না। ১৬ আেরকটা গুরুতর
মন্দতা হল েয িঠক েযমন একজন মানুষ আেস, েতমিন েস
চেলও যায়। ১৭ তার জীবনকােল েস অন্ধকাের েখেয়েছ এবং
অেনক েরাগ ও রােগর দ্বারা দঃুখ পায়। ১৮ েদখ, যা আিম
েদেখিছ ভােলা এবং উপযুক্ত তা হল খাওয়া আর পান করা এবং
আমােদর সমস্ত কােজর লাভ েথেক আনন্দ উপেভাগ করা,
েযমন আমরা সূেযর্র িনেচ কাজ কেরিছ এই জীবনকােল যা
ঈশ্বর আমােদর িদেয়িছেলন। কারণ এটা মানুেষর কতর্ ব্য। ১৯ েয
েকান কাউেক ঈশ্বর ধন এবং সম্পিত্ত েদন এবং তােক তার অংশ
গ্রহণ ও তার কাজ আনন্দ করার ক্ষমতা েদন– ঈশ্বর েথেক এটা
একটা উপহার। ২০ কারণ েস তার জীবেনর আয়ুর িদন স্মরণ
করেব না, কারণ ঈশ্বর তােক ব্যস্ত রাখেবন েসই সমস্ত িজিনেস
যােত েস আনন্দ করেছ।

সূেযর্র িনেচ একটা খারাপ আেছ যা আিম েদেখিছ এবং
এটা মানুেষর জন্য ভয়ানক। ২ ঈশ্বর হয়েতা েকান

মানুষেক ধন, সম্পিত্ত এবং সম্মান েদন যােত েস যা আশা কের
িনেজর জন্য তার েকান িকছুরই অভাব না থােক, িকন্তু তারপর
ঈশ্বর তােক তা েভাগ করার ক্ষমতা েদন না। বরং, অন্য েকউ
তার িজিনস েভাগ কের। এটা অসার, একটা খারাপ কষ্ট। ৩ যিদ
েকান েলাক একেশা বাচ্চার িপতা হয় এবং বহু বছর বঁােচ,
তাহেল তার জীবেনর আয়ু বহু বছর, িকন্তু যিদ তার হৃদয় মঙ্গেল
তৃপ্ত না হয় এবং তার কবর যিদ সম্মােনর সেঙ্গ না হয়, তাহেল
আিম বিল েয েসই েলােকর েথেক একটা বাচ্চা েয মরা জেন্মেছ
ভাল। ৪ এমনিক েসইরকম একিট বাচ্চা জেন্মেছ অসারতায়
এবং চেল েগেছ অন্ধকাের এবং তার নাম েগাপেন রেয়েছ।
৫ যিদও এই বাচ্চা সূযর্েক েদেখিন অথবা িকছুই জােন না, যিদও
এর িবশ্রাম আেছ েসই মানুষটার িবশ্রাম েনই। ৬ এমনিক যিদও
েকান মানুষ দহুাজার বছর বঁােচ িকন্তু ভাল িবষেয় আনন্দ করেত
জােন না, েসও েসই একই জায়গায় যােব েযমন সবাই যায়।
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৭ যিদও মানুেষর সমস্ত কাজ তার মুখ পিরপূণর্ করার জন্য,
তবুও তার িক্ষেদ েমেট না। ৮ বাস্তেব, েবাকা েলােকর েথেক
জ্ঞানী েলােকর িক লাভ? গিরব েলােকর িক সুিবধা থােক
এমনিক যিদও েস জােন অন্য েলােকর সামেন িকরকম ব্যবহার
করেত হয়? ৯ অসম্ভবেক পাওয়ার বাসনার েচেয় যা িকছু েচাখ
েদেখ তােত সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। েসটাও আসার এবং বাতাসেক
পিরচালনা করার েচষ্টা। ১০ যা িকছুর অিস্তত্ব আেছ েসগুেলার
নাম আেগই েদওয়া হেয়েছ এবং মানবজািত িকরকম তা
ইিতমেধ্যই জানা েগেছ। তাই এটা েবকার তার সেঙ্গ তকর্  করা
িযিন সবার পরাক্রমী িবচারক। ১১ অেনক কথা যা বলা হেয়েছ,
তত েবিশ অসারতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ, তাই িক সুিবধা একজন
মানুেষর? ১২ কারণ েক জােন তার অসারতার িদেন িক ভাল
মানুেষর জন্য তার জীবেন, তার জীবেনর িদনগুেলা যার মেধ্য
িদেয় েস ছায়ার মত চেল যায়? েক মানুষেক বলেত পাের তার
চেল যাওয়ার পের িক আসেব সূেযর্র িনেচ?

িবিভন্ন ধরেনর উপেদশ।

দামী েতেলর েথেক সুনাম ভাল এবং জন্ম িদেনর েথেক
মৃতু্য িদন ভাল। ২ েভাজ বািড় যাওয়ার েথেক েশাকাতর্

বািড় যাওয়া ভাল, কারণ েশাক সব েলােকর কােছ জীবেনর
েশেষ আসেব, তাই জীিবতেদর এটা মেন রাখা উিচত। ৩ হািসর
েথেক দঃুখ ভােলা, কারণ মুেখর িবষন্নতার পের হৃদেয়র প্রসন্নতা
আেস। ৪ জ্ঞানী েলােকর হৃদয় েশাকােতর্ র ঘের থােক, িকন্তু
মূখর্েদর হৃদয় েভাজ বািড়েত থােক। ৫ মূখর্েদর গান েশানার
েথেক জ্ঞানী েলােকর ধমক েশানা ভাল। ৬ কারণ েযমন হঁািড়র
িনেচ জ্বলন্ত কঁাটা চটপটািনর শব্দ, েতমিন মূখর্েদর হািস। এটাও
হল অসার। ৭ উপদ্রব জ্ঞানবান মানুষেকও মূখর্ কের তেল এবং
ঘুষ হৃদয়েক দনুর্ীিতগ্রস্থ কের। ৮ েকান িবষেয়র শুরুর েথেক েশষ
ভাল; এবং গিবর্ত আত্মার েথেক ৈধযর্্যশীল আত্মা ভাল।
৯ েতামার আত্মােক চট কের েরেগ েযেত িদও না, কারণ রাগ
েবাকােদর হৃদেয় বাস কের। ১০ কখনও বলনা, “এই িদনগুেলার
েথেক পুরােনা িদনগুেলা ভাল েকন?” কারণ এটা প্রজ্ঞার জন্য
নয় েয তুিম এই প্রশ্ন িজেজ্ঞস করছ। ১১ জ্ঞান েতমন ভাল েযমন
মূল্যবান িজিনস যা আমরা আমােদর পূবর্পুরুষেদর কাছ েথেক
েপেয় থািক। এটা তার জন্য লাভ েদয় েয সূযর্েক েদেখ।
১২ কারণ প্রজ্ঞা সুরক্ষা প্রদান কের েযমন টাকা সুরক্ষা প্রদান
কের, িকন্তু প্রজ্ঞার সুিবধা হল েয প্রজ্ঞা জীবন েদয় যার কােছ
এটা থােক। ১৩ ঈশ্বেরর কাজ লক্ষ কর: যা িতিন বঁাকা ৈতরী
কেরেছন েক তা েসাজা করেত পাের? ১৪ যখন সময় ভাল, সুেখ
জীবনযাপন কর েসই ভাল সমেয়, িকন্তু যখন সময় খারাপ,
িবেবচনা কর: ঈশ্বর দেুটােকই পাশাপািশ থাকেত অনুমিত
িদেয়েছন। এই কারেণ, তার পের েয িক ঘটেব েকউ েকান িকছু
খুঁেজ পােব না। ১৫ আিম অেনক িকছু েদেখিছ আমার
অসারতার জীবেন। ধািমর্ক েলাক যারা ধ্বংস হয় তােদর
ধািমর্কতা থাকা সেত্ত্বও এবং দষু্ট েলাক যারা দীঘর্ িদন েবঁেচ থােক
তােদর দষু্টতা থােক সেত্ত্বও। ১৬ িনেজেক খুব ধািমর্ক কেরা না,
িনেজর েচােখ খুব জ্ঞানবান হেয়া না। েকন তুিম িনেজেক ধ্বংস
করেব? ১৭ খুব েবিশ দষু্ট বা েবাকা হেয়া না। েকন তুিম মরেব

েতামার সমেয়র আেগ? ১৮ এটা ভাল েয তুিম এসব জ্ঞান ধের
রাখেব এবং তুিম ধািমর্কতা েথেক েতামার হাত তুেল েনেব না।
কারণ েয ব্যিক্ত ঈশ্বরেক ভয় কের েস সমস্ত দািয়ত্ব পালন
করেব। ১৯ জ্ঞানী মানুেষ প্রজ্ঞা শিক্তশালী, একিট শহেরর দশজন
শাসেকর েথেকও েবিশ শিক্তশালী। ২০ পৃিথবীেত একটাও ধািমর্ক
েলাক েনই েয ভাল কের এবং পাপ কের না। ২১ সমস্ত কথা
শুেনা না যা বলা হয়, কারণ তুিম হয়েতা শুনেত পােব েতামার
দাস েতামায় অিভশাপ িদেচ্ছ। ২২ একইভােব, তুিম িনেজেক
জান িক েতামার হৃদেয় আেছ, তুিম প্রায়ই অন্যেক অিভশাপ
দাও।

প্রজ্ঞার েখাাজ।

২৩ এই সমস্ত আিম প্রমাণ কেরিছ প্রজ্ঞা িদেয়। আিম বললাম,
“আিম জ্ঞানী হব,” িকন্তু আিম যা করেত পাির তার েথেক এটা
েবিশ িছল। ২৪ প্রজ্ঞা িছল অেনক দেূর এবং অেনক গভীের। েক
তা েপেত পাের? ২৫ আিম জানেত ও পরীক্ষা করেত আমার
হৃদয়েক েফরালাম এবং জ্ঞােনর েখঁাজ করলাম এবং সেত্যর
ব্যাখ্যা করেত েচষ্টা করলাম এবং বুঝেত চাইলাম েয মন্দতা
হেচ্ছ েবাকািম এবং মূখর্তা হল পাগলািম। ২৬ আিম েপলাম েয
একজন মিহলা যারা হৃদয় ফঁাদ ও জােল পূণর্ েস মৃতু্যর েথেকও
িতক্ত এবং যার হাত িশকেলর মত। েয েকউ ঈশ্বরেক খুিশ কের
েস তার হাত েথেক বঁাচেব, িকন্তু পাপীরা তার হােত ধরা পরেব।
২৭ “আিম যা আিবষ্কার কেরিছ তা িবেবচনা কর,” িশক্ষক
বেলেছন। আিম এক আিবষ্কােরর সেঙ্গ আর েক আিবষ্কার েযাগ
কেরিছ সত্য ব্যাখ্যার অনুসন্ধােন। ২৮ এটাই যা আমার মন
এখনও খুঁজেছ, িকন্তু আিম তা পাইিন। আিম একহাজােরর মেধ্য
একজন ধািমর্কেক েপেয়িছ, িকন্তু তােদর সকেলর মেধ্য একিটও
মিহলােক পাইিন। ২৯ আিম এটাই আিবষ্কার কেরিছ: েয ঈশ্বর
মানবজািতেক সরলতায় সৃিষ্ট কেরিছেলন, িকন্তু তারা দেূর চেল
যায় অেনক সমস্যার েখঁােজ।

সাংসািরক িবষেয়র অসারতা।

জ্ঞানী মানুেষর মত েক? এ হল েসই ব্যিক্ত েয জােন
জীবেনর অথর্ িক। জ্ঞান একজন মানুেষর মুখ উজ্জ্বল

কের এবং তার মুেখর কিঠনভাব পিরবতর্ ন কের। ২ আিম
েতামায় পরামশর্ িদই তুিম রাজার আেদশ পালন কর কারণ
ঈশ্বর শপথ কেরেছন তােক রক্ষা করার। ৩ তার সামেন েথেক
তাড়াতািড় চেল েযও না এবং েকান মন্দ িবষেয়র সেঙ্গ যুক্ত েথক
না, কারণ রাজা যা ইচ্ছা কেরন িতিন তাই কেরন। ৪ রাজার
কথায় িনয়ম, তাই তােক েক বলেব, “তুিম িক করছ?” ৫ েয
েকউ রাজার আেদশ পালন করেব েস ক্ষিত এড়ােত পারেব।
একজন জ্ঞানী মানুেষর হৃদয় সিঠক িবচার ও সময় িচনেত
পাের। ৬ কারণ প্রেত্যকটা িবষেয়র জন্য একটা সিঠক প্রিতিক্রয়া
এবং একিট প্রিতিক্রয়ার সময় আেছ, কারণ মানুেষর সমস্যা
অেনক বড়। ৭ েকউ জােন না ভিবষ্যেত িক আসেছ। েক তােক
বলেব িক আসেছ? ৮ কােরার শিক্ত েনই প্রাণবায়ুর ওপর েয
তােক থামােব এবং তার মৃতু্যর িদেনর ওপর কােরার শিক্ত েনই।
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যুেদ্ধর সময় েকউ ৈসন্যদল েথেক ছুিট পায় না এবং দষু্টতা দষু্টেক
উদ্ধার করেত পারেব না যারা তার দাস। ৯ আিম এ সমস্ত
অনুভব কেরিছ; আিম আমার হৃদয়েক সব রকেমর কােজ
ব্যবহার কেরিছ যা সূেযর্র িনেচ করা হেয়েছ। একটা সময় আেস
যখন একজন মানুেষর ক্ষমতা থােক অন্য মানুেষর ক্ষিত করার।
১০ তাই আিম দষু্টেদর প্রকােশ কবর হেত েদেখিছ। তােদর পিবত্র
জায়গা েথেক িনেয় িগেয় েসখােন কবর েদওয়া হয় এবং শহেরর
েলােকর দ্বারা তারা প্রশংিসত হয় েযখােন তারা মন্দ কাজ
কেরিছল। এটাও অসার। ১১ যখন একিট বাক্য মন্দ অপরােধর
িবরুেদ্ধ যায় তা তাড়াতািড় কাযর্কারী হয় না, এটা মানুেষর
হৃদয়েক প্রলুব্ধ কের মন্দ কাজ করেত। ১২ এমনিক যিদও এক
পাপী একশবার মন্দ কাজ কের এবং তবুও অেনক িদন বঁােচ,
তাও আিম জািন েয এটা তােদর জন্য ভাল হেব যারা ঈশ্বরেক
সম্মান েদয়, যারা সম্মান েদয় তঁার উপিস্থিতর তােদর সেঙ্গ।
১৩ িকন্তু এটা পাপীেদর জন্য ভাল হেব না; তার জীবন দীঘর্ায়ু
হেব না। তার আয়ু দ্রুতগামী ছায়ার মত কারণ েস ঈশ্বরেক
সম্মান কের না। ১৪ আেরকটা অসারতা– একটা িকছু যা
পৃিথবীেত করা হেয়েছ। িকছু ঘটেছ ধািমর্কেদর সেঙ্গ েযমন তা
পাপীেদর সেঙ্গ ঘেট এবং িকছু ঘটেছ পাপীেদর সেঙ্গ েযমন
ধািমর্কেদর সেঙ্গ ঘেট। আিম বিল েয এটাও অসারতা। ১৫ তাই
আিম পরামশর্ িদই খুিশ থাকেত, কারণ খাওয়া, পান করা এবং
খুিশেত থাকা ছাড়া সূেযর্র িনেচ মানুেষর জন্য িকছু ভাল েনই।
এটা হল খুিশ যা তার সেঙ্গ সারা জীবন তার পিরশ্রেম থাকেব যা
ঈশ্বর তােক সূেযর্র িনেচ িদেয়েছন। ১৬ যখন আিম আমার হৃদয়
ব্যবহার কির জ্ঞান জানার জন্য এবং পৃিথবীেত যা কাজ হেয়েছ
বুঝেত েচষ্টা কির, প্রায়ই েচােখর ঘুম ছাড়াই রােত ও িদেন কাজ
হেয়েছ, ১৭ তারপর আিম ঈশ্বেরর সমস্ত কাজেক িবেবচনা কির
এবং সূেযর্র িনেচ েয কাজ হেয়েছ মানুষ তা বুঝেত পাের না।
েকান ব্যপার নয় মানুষ কত পিরশ্রম কের এর উত্তর েখঁাজার
জন্য, েস তা খুঁেজ পােব না। এমনিক যিদও একিট জ্ঞানী েলাক
িবশ্বাস কের েয েস জােন, িকন্তু েস সিত্য জােন না।

কারণ আিম সমস্ত িকছুর িবষেয় আমার মেন িচন্তা কির
ধািমর্কতার এবং জ্ঞানী েলােকেদর কােজর িবষেয়

েবাঝার জন্য। তারা সবাই ঈশ্বেরর হােত। েকউ জােন না
ভালবাসা বা ঘৃণা কার কােছ িক আসেব। ২ প্রেত্যেকরই একই
ভাগ্য। একই ভাগ্য ধািমর্ক ও পাপীেদর জন্য অেপক্ষা কের,
ভােলা ও খারােপর জন্য, শুিচ ও অশুিচ জন্য এবং েয বিলদান
কের এবং েয বিলদান করেত পাের না সকেলরই একই ভাগ্য।
েযমন ভােলা মের, েতমিন পাপীও মের। েযমন এক ব্যিক্ত েয
শপথ কের মরেব, েতমিন েয শপথ করেত ভয় পায় েসও মরেব।
৩ একটা মন্দ ভাগ্য সবিকছুর জন্য আেছ যা সূেযর্র িনেচ হেয়েছ,
প্রেত্যেকর জন্য এক ভাগ্য। মানুেষর হৃদয় মন্দতায় পূণর্ এবং
পাগলািম তােদর হৃদেয় থােক যতিদন তারা জীিবত থােক। তাই
পের তারা মরােদর কােছ যায়। ৪ কারণ তখনও কােরার জন্য
আশা থােক েয জীিবত, িঠক েযমন মরা িসংেহর েথেক জীিবত
কুকুর ভাল। ৫ কারণ জীিবত জােন েয তারা মরেব, িকন্তু মরা
িকছুই জােন না। তােদর আর েকান পুরষ্কার থােক না কারণ
তােদর স্মৃিত ভুেল যাওয়া হেয়েছ। ৬ তােদর ভােলাবাসা, ঘৃণা

এবং িহংসা অেনক িদন আেগই উধাও হেয় েগেছ। সূেযর্র িনেচ
যা িকছু করা হেয়েছ তােত তারা আর েকান জায়গা পােব না।
৭ েতামার পেথ যাও, আনেন্দর সেঙ্গ েতামার রুিট খাও এবং
খুিশ মেন েতামার আঙ্গরু রস পান কর, কারণ ঈশ্বর ভাল কােজ
আনন্দ করেত অনুমিত েদন। ৮ েতামার কাপড় সবসময় সাদা
থাকুক এবং েতামার মাথা েতেল অিভিষক্ত েহাক। ৯ সুেখ
জীবনযাপন কর েতামার েসই স্ত্রীর সেঙ্গ যােক তুিম অসারতায়
সারা জীবন ভালেবেসছ, েসই িদন যা ঈশ্বর েতামায় িদেয়েছন
সূেযর্র িনেচ েতামার জীবনকােলর অসারতায়। েসটা েতামার
জীবেন সূেযর্র িনেচ েতামার কােজর পুরষ্কার। ১০ যা িকছু
েতামার হাত খুঁেজ পায় কােজর জন্য, েতামার শিক্ত িদেয় তা
কর, কারণ কবের েকান কাজ বা েকান ব্যাখ্যা বা েকান জ্ঞান বা
েকান প্রজ্ঞা েনই, েসই জায়গা েযখােন েতামরা যাচ্ছ। ১১ আিম
িকছু আকষর্ণীয় িজিনস সূেযর্র িনেচ েদেখিছ: েদৗড়
দ্রুতগামীেদর অন্তগর্ত নয়। যুদ্ধ শিক্তশালীেদর অন্তগর্ত নয়। রুিট
জ্ঞানীেদর অন্তগর্ত নয়। ধন-সম্পিত্ত বুিদ্ধমান েলােকেদর অন্তগর্ত
নয়। অনুগ্রহ িবজ্ঞেদর অন্তগর্ত নয়। বরং, সময় এবং সুেযাগ
সকলেক প্রভািবত কের। ১২ কারণ েকউ জােন না তার মৃতু্যর
সময়, িঠক েযমন মাছ মৃতু্যর জােল জিড়েয় পড়ার মত অথবা
িঠক েযমন পািখ ফঁােদ ধরা পড়ার মত। েযমন পশুরা ফঁােদ
পেড়, েতমন মানুেষরা বন্দী হয় খারাপ সমেয় যা হঠাৎ তােদর
ওপর এেস পেড়। ১৩ আিম আবার প্রজ্ঞােক েদেখিছ সূেযর্র িনেচ
এমনভােব যা আমার কােছ অসামান্য মেন হল। ১৪ একটা েছাট
শহর যােত অল্প েলাক িছল এবং এক মহান রাজা এল এর
িবরুেদ্ধ এবং এটা েঘরাও করল এবং তার িবরুেদ্ধ একটা বড়
ঢালু বঁাধ ৈতরী করল। ১৫ েসই শহের এক জ্ঞানবান দিরদ্রেক
পাওয়া েগল, েয তার জ্ঞান িদেয় েসই শহরেক রক্ষা করল। তবুও
তারপের, েকউ েসই দিরদ্রেক মেন রাখেলা না। ১৬ তাই আমার
িসদ্ধান্ত, “শিক্তর েথেক প্রজ্ঞা ভাল, িকন্তু েসই দিরদ্র েলােকর
প্রজ্ঞােক তুচ্ছ করা হেয়েছ এবং তার কথা েকউ েশােনিন।”

িবিভন্ন ধরেনর উপেদশ।

১৭ মূখর্েদর ওপর শাসনকারী েকান মানুেষর িচত্কােরর েথেক
জ্ঞানীেদর কথা শািন্তেত েশানা ভাল। ১৮ যুেদ্ধর অেস্ত্রর েথেক
প্রজ্ঞা ভাল, একজন পাপী অেনক মঙ্গল নষ্ট কের।

েযমন মরা মািছ সুগন্ধেক দগুর্েন্ধ পিরণত কের,
েতমিন একটা েছাট্ট মূখর্তা প্রজ্ঞা ও সম্মান নষ্ট করেত

পাের। ২ জ্ঞানবােনর হৃদয় ডানিদেক, িকন্তু মূেখর্র হৃদয়
বামিদেক ঝঁুেক। ৩ যখন একজন মূখর্ রাস্তা িদেয় েহঁেট যায়, তার
িচন্তার অভাব, প্রেত্যকজনেক প্রমাণ কের েস মূখর্। ৪ যিদ েকান
শাসনকতর্ ার মেনাভাব েতামার িবরুেদ্ধ ওেঠ, েতামার কাজ
েছেড়া না। শান্তভাব বড় বড় অপরাধ ক্ষান্ত করেত পাের।
৫ একটা মন্দতা আেছ যা আিম সূেযর্র িনেচ েদেখিছ, এরকম
ভুল যা শাসনকতর্ ার েথেক আেস: ৬ মূখর্েদর েনতার পদ েদওয়া
হেয়েছ, যখন সফল ব্যিক্তেক িনচু পদ েদওয়া হেয়েছ। ৭ আিম
দাসেদর েঘাড়া চালােত েদেখিছ এবং সফল ব্যিক্তেক দােসর মত
মািটেত হঁাটেত েদেখিছ। ৮ েয েকউ গতর্  েখঁােড় েস তােতই পড়েত
পাের এবং যখনই েকউ েদওয়াল ভােঙ্গ, তােক সাপ কামড়ােত

উপেদশক ৮:৯ ৪৫5 উপেদশক ১০:৮



১১

১২

পাের। ৯ েয েকউ পাথর কােট, েস তাই িদেয় আঘাত েপেত পাের
এবং েসই ব্যিক্ত েয কাঠ টুকেরা কের, েস তাই িদেয় িবপেদ
পড়েত পাের। ১০ যিদ একটা েলাহার ফলা েভঁাতা হয় এবং
একিট মানুষ যিদ তােত ধার না েদয়, তাহেল তােক অবশ্যই েবিশ
শিক্ত ব্যবহার করেত হেব, িকন্তু প্রজ্ঞা একটা সুিবধা েযাগায়
সফলতা পাবার জন্য। ১১ মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার আেগ যিদ সােপ
কামড়ায়, তাহেল মন্ত্রপাঠেকর েকান লাভ হয় না। ১২ একজন
জ্ঞানী েলােকর মুেখর কথা অনুগ্রহ যুক্ত, িকন্তু মূেখর্র েঠঁাট
িনেজেক িগেল েফেল। ১৩ মূেখর্র মুখ েথেক কথা েবেরােনা শুরু
হেলই, মূখর্তা েবিরেয় আেস এবং েশেষ তার মুখ েথেক মন্দ
প্রলাপ বয়। ১৪ মূখর্ অেনক কথা বেল, িকন্তু েকউ জােন িক
আসেছ। েক জােন তার িপছেন িক আসেছ? ১৫ মূখর্েদর পিরশ্রম
তােদর ক্লান্ত কের, যােত তারা শহের রাস্তা এমনিক জােন না।
১৬ েদেশ সমস্যা থাকেব যিদ েতামার রাজা যুবক হয় এবং
েতামার েনতারা সকােল েভাজ শুরু কের! ১৭ িকন্তু েসই েদশ
খুিশ হয় যখন েতামার রাজা উচ্চবংেশর েছেল হয় এবং েতামার
েনতারা খাবার খায় যখন খাবার খাওয়ার সময় হয় এবং তারা
তা কের শিক্তবৃিদ্ধর জন্য, মাতাল হওয়ার জন্য নয়! ১৮ কারণ
অলসতায় ছাদ বেস যায় এবং অলস হােতর কােজ ঘের জল
পেড়। ১৯ েলােকরা হাসার জন্য খাবার ৈতরী কের, দ্রাক্ষারস
জীবেন আনন্দ িনেয় আেস এবং টাকা সমস্ত িকছুর অভাব পূরণ
কের। ২০ রাজােক অিভশাপ িদও না, এমনিক েতামার মেনও
িদও না এবং েতামার েশায়ার ঘের ধনীেক অিভশাপ িদও না।
কারণ আকােশর পািখ েতামার কথা বহন করেত পাের; যার
পাখা আেছ েস এ িবষেয় ছড়ােত পাের।

েতামার খাবার জেলর ওপর ছিড়েয় দাও, কারণ তুিম
তা আবার অেনকিদন পের িফের পােব। ২ তা

সাতজেনর সেঙ্গ, এমনিক আটজন েলােকর সেঙ্গ ভাগ কের
নাও, কারণ তুিম েযন না িক দেুযর্াগ পৃিথবীেত আসেত চেলেছ।
৩ যিদ েমঘ বৃিষ্টেত পূণর্ হয়, তারা তােদর পৃিথবীর ওপর খািল
করেব এবং যিদ একটা গাছ দিক্ষেণ িদেক পেড় বা উত্তর িদেক
পেড়, েয িদেকই েসই গাছ পড়ুক, েসখােনই এটা েথেক যােব।
৪ েয েকউ বাতাস েদেখ েস েরাপণ কের না এবং েয েকউ েমঘ
েদেখ েস শস্য কাটেব না। ৫ েযমন তুিম জান না েকাথা েথেক
বাতাস আসেব, না জান কীভােব বাচ্চার হাড় বৃিদ্ধ পায় তার
মােয়র েপেট, েতমিন তুিম ঈশ্বেরর কাজ বুঝেত পার না, েয সব
িকছু সৃিষ্ট কেরেছ। ৬ সকােল তুিম বীজ েরাপণ কর; সন্ধ্যা পযর্ন্ত,
েতামার হাত িদেয় কাজ কর েযমন প্রেয়াজন, কারণ তুিম জান
না েকানটা ভােলা হেব, সকােলর না সন্ধ্যার, অথবা এইটা বা
ওইটা, অথবা নািক তারা দেুটাই একই ভােব ভাল হেব। ৭ সিত্য
আেলা িমিষ্ট এবং এটা একটা সুখকর িবষয় েচােখর জন্য সূযর্
েদখা। ৮ যিদ েকউ অেনক বছর বঁােচ, তােক সমস্ত িবষেয়
আনন্দ করেত দাও, িকন্তু তােক আগামী িদেনর অন্ধকােরর
িবষেয় ভাবেত দাও, কারণ েসই িদন গুেলা অেনক েবিশ হেব।
সবিকছু যা আেস অসারতা।

েযৗবনকােল ঈশ্বেরর প্রিত মন িদেত উপেদশ।

৯ যুবক, েতামার েযৗবনকােল আনন্দ কর এবং েতামার
েযৗবনকােল েতামার হৃদয় আনেন্দ পূণর্ েহাক। েতামার হৃদেয়র
ভাল ইচ্ছায় এবং েতামার দিৃষ্টেত চল। যাইেহাক, জান েয ঈশ্বর
এ সমস্ত িবষয় ধের েতামােক িবচাের আনেবন। ১০ েতামার হৃদয়
েথেক রাগেক দরূ কর এবং েতামার েদেহর েয েকান কষ্টেক
উেপক্ষা কর, কারণ েযৗবন এবং তার শিক্ত অসার।

েতামার েযৗবনকােল েতামার সৃিষ্টকতর্ ােক স্মরণ কর,
সমস্যার িদন আসার আেগ এবং েসই বছর আসার

আেগ যখন তুিম বলেব, “এেত আমার েকান আনন্দ েনই,”
২ সূেযর্র, চঁােদর এবং তারােদর আেলার আেগ অন্ধকার বৃিদ্ধ
পােব এবং বৃিষ্টর পের কােলা েমঘ িফের আসেব। ৩ েসই সমেয়
যখন প্রাসােদর রক্ষীরা কঁাপেব এবং শিক্তশালী েলাক নত হেব
এবং েসই মিহলারা যারা েপষণ করা বন্ধ কের কারণ তারা
সংখ্যা কম এবং যারা জানলা িদেয় েদখত তারা আর পিরষ্কার
েদখত পায় না। ৪ েসই সময় হেব যখন রাস্তার দরজা বন্ধ থাকেব
এবং েপষেণর শব্দ বন্ধ হেব, যখন েলােকরা পািখর আওয়ােজ
চমেক উঠেব এবং েমেয়েদর গােনর আওয়াজ কেম যােব।
৫ েসই সময় হেব যখন মানুষ উঁচু জায়গা ভয় পােব এবং রাস্তার
ভেয় ভয় পােব এবং যখন বাদাম গােছ ফুল ফুটেব এবং যখন
ফিড়ং িনেজেক েজার কের িনেয় চলেব এবং যখন স্বাভািবক
ইচ্ছা ব্যথর্ হেব। তখন মানুষ তার অনন্ত ঘের যােব এবং
েশাকাতর্ রা রাস্তায় যােব। ৬ রূপার তার েছঁড়ার আেগ বা েসানার
বািট চূণর্ হওয়ার আেগ বা উনুইেয়র ধের কলিস ভাঙ্গার আেগ বা
কুেয়ার জল েতালার চাকা ভাঙ্গার আেগ েতামার সৃিষ্টকতর্ ােক
স্মরণ কর। ৭ ধূেলা মািটেত িফের যাওয়ার আেগ েযখান েথেক
তা এেসিছল এবং আত্মা ঈশ্বেরর কােছ িফের যােব িযিন তা
িদেয়িছেলন। ৮ িশক্ষক বেলেছন, “অসােরর অসার,” সবিকছুই
অসার।

উপসংহার

৯ িশক্ষক জ্ঞানী িছেলন এবং িতিন েলােকেদর জ্ঞান িশক্ষা
িদেতন। িতিন অনুশীলন এবং গভীর িচন্তা করেতন এবং অেনক
নীিতকথা িলখেতন। ১০ িশক্ষক উপযুক্ত শেব্দর ব্যবহার কের
িলখেত চাইেছন, সেত্যর ন্যায্য কথা িলখেত চাইেছন।
১১ জ্ঞানীেদর কথা সূঁচােলা লািঠর মত। মািলকেদর নীিত কথা
সকল েপেরেকর মত গভীের যায়, যা একজন পালেকর দ্বারা
েশখােনা হেয়েছ। ১২ আমার েছেল, িকছু িবষেয় েবিশ সাবধান
হও: অেনক বই ৈতরী করা, যার েশষ েনই। অেনক অনুশীলন
শরীের ক্লািন্ত িনেয় আেস। ১৩ েশষ িবষয় হল, সবিকছু েশানার
পর, েতামরা অবশ্যই ঈশ্বরেক ভয় কর এবং তঁার আেদশ পালন
কর, কারণ এটাই মানবজািতর সমস্ত কতর্ ব্য। ১৪ কারণ ঈশ্বর
প্রেত্যকটা কাজ িবচাের আনেবন, সমস্ত েগাপন িবষয় আনেবন,
ভােলা িক খারাপ সব আনেবন।
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১

২

৩

শেলামেনর পরমগীত।

পরমগীত; এিট শেলামেনর। ২ িতিন তঁার মুেখর চুম্বেন
আমােক চুম্বন করুন, কারণ েতামার ভালবাসা

আঙ্গেুরর রেসর েথেকও ভাল। ৩ েতামার অিভেষেকর সুগিন্ধ
েতেলর েসৗরভ আনন্দদায়ক এবং েতামার নাম বহমান সুগিন্ধর
মেতা আনন্দদায়ক হেব। েসই জন্যই েতা কুমারী েমেয়রা
েতামােক ভালবােস। ৪ “আমােক েতামার সেঙ্গ নাও এবং আমরা
একসেঙ্গ যাব।” রাজা আমােক তঁার িনেজর ঘের িনেয় েগেলন।
আমরা খুিশ ও েতামােত আনিন্দত; আমরা েতামার
ভােলাবাসােক আঙ্গরু রেসর েথেকও েবিশ প্রশংসা করব। তারা
িঠক কারেণই েতামােক ভালবােস। ৫ ওেহ িযরূশােলেমর
েমেয়রা, আিম কােলা হেলও সুন্দরী, েকদেরর তঁাবুর মত,
শেলামেনর পদর্ ার মত। ৬ আমার িদেক এমন ভােব তািকেয়
েদেখা না েয আিম কতটা কােলা, কারণ সূযর্ আমার রং কােলা
কেরেছ। আমার মােয়র সন্তােনরা বা েছেলরা আমার উপের
েরেগ েগল এবং আমােক আঙ্গরু েক্ষেতর রক্ষী কেরেছ, েসইজন্য
আমার িনেজর আঙ্গরু েক্ষত রক্ষা কির িন। ৭ আমার প্রাণ তুিম
যােক ভালবাস, তুিম বেলা েহ আমার িপ্রয়তম, আমােক বল,
তুিম েকাথায় েতামার েভড়ার পাল চরাও? েতামার েভড়াগুিলেক
দপুুেরর সময় েকাথায় িবশ্রাম করাও? আিম েকন তার মত হব
েয েতামার সঙ্গী রাখালেদর েভড়ার পােলর আড়ােল িনেজেক
লুিকেয় রােখ? ৮ েহ নারীেদর েসরা সুন্দরী, তুিম যিদ না জান
তেব েভড়ার পােলর পােয়র িচহ্ন ধের অনুসরণ কেরা,
পালকেদর তঁাবু গুেলার কােছ েতামার সব ছাগেলর বাচ্চাগুেলা
চরাও। ৯ েহ আমার িপ্রয়তমা, আিম ফেরৗেণর রেথর এক স্ত্রী
েঘাড়ার সেঙ্গ েতামােক তুলনা কেরিছ। ১০ েতামার গালদিুট
অলঙ্কােরর সেঙ্গ, েতামার গলা হােরর সেঙ্গ সুন্দর েদখােচ্ছ।
১১ আমরা েতামার জন্য রূপা িদেয় কাজ করা েসানার কােনর
দলু ৈতরী করব। ১২ রাজা যখন তঁার সভায় বসেলন তখন
আমার সুগিন্ধ দ্রব্য েসৗরভ ছড়ােত লাগল। ১৩ আমার িপ্রয়
আমার কােছ েযন গন্ধরস রাখার েছাট এক থিলর মত যা
আমার বুেকর মাঝখােন থােক। ১৪ আমার িপ্রয় আমার কােছ
এক েগাছা েমেহন্দী ফুেলর মত, যা ঐন্গদীর আঙ্গরু েক্ষেত
জন্মায়। ১৫ েদেখা, আমার িপ্রয়া, তুিম কত সুন্দরী! েদেখা, তুিম
সুন্দরী। েতামার েচাখ দিুট ঘুঘুর মত। ১৬ িপ্রয়া তঁার িপ্রয়েক
বলেলন, িক সুন্দর তুিম! হঁ্যা, তুিম খুবই সুন্দর। আমােদর িবছানা
সবুজ বেণর্র হেব। ১৭ এরস গােছর দল আমােদর বািড়র
কিড়কাঠ, আর েদবদারু গােছর ডাল আমােদর ঘেরর ছােদর
বীম।

আিম শােরােণর েগালাপ, উপত্যকার একিট িলিল ফুল।
২ কঁাটাবেনর মেধ্য েযমন িলিল ফুল, আমার েদেশর

েমেয়েদর মেধ্য েতমন তুিম, আমার িপ্রয়া। ৩ বেনর গাছপালার
মেধ্য েযমন আেপল গাছ, েতমিন যুবকেদর মেধ্য আমার িপ্রয়।
আিম তঁার ছায়ােত বেস আনন্দ পাই, আমার মুেখ তঁার ফল িমিষ্ট
লােগ। ৪ িতিন আমােক খাবার ঘের িনেয় েগেলন, আর আমার
উপের েপ্রমই তঁার পতাকা হল। ৫ িকশিমেশর িপেঠ খাইেয়
আমােক শিক্তশালী কর আর আেপল িদেয় আমােক সেতজ
কের েতােলা, কারণ আিম েপ্রেম দবুর্ল হেয় পেরিছ। ৬ তঁার বঁা
হাত আমার মাথার নীেচ আেছ, তঁার ডান হাত আমােক জিড়েয়
ধের। ৭ েহ িযরূশােলেমর েমেয়রা, আিম কৃষ্ণসার হিরণ ও
মােঠর হিরণেদর নােম িদিব্য িদেয় বলিছ, েতামরা ভালবাসােক
জািগেয়া না বা উেত্তিজত েকােরা না যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।
৮ ঐ েশান, আমার িপ্রেয়র শব্দ, ঐ েদখ, িতিন আসেছন; িতিন
পাহাড় পবর্েতর উপর িদেয় লািফেয় লািফেয় আসেছন।
৯ আমার িপ্রয় েযন কৃষ্ণসার হিরণ অথবা হিরেণর বাচ্চা। েদখ,
িতিন আমােদর েদওয়ােলর িপছেন দঁািড়েয় আেছন, িতিন
জানালা িদেয় তািকেয় েদখেছন, জািলর মেধ্য িদেয় উঁিক
মারেছন। ১০ আমার িপ্রয়তম আমােক বলল, “আমার িপ্রয়া,
ওেঠা; আমার সুন্দরী, আমার সেঙ্গ এস। ১১ েদখ, শীতকাল চেল
েগেছ; বষর্া েশষ হেয়েছ এবং চেল েগেছ। ১২ মােঠ মােঠ ফুল
ফুেটেছ, গােনর সময় এেসেছ; আমােদর েদেশ ঘুঘুর ডাক েশানা
যােচ্ছ। ১৩ ডুমুর গােছ ফল ধরেত শুরু হেয়েছ; আঙ্গরু লতায়
ফুল ধের সুগন্ধ ছড়ােচ্ছ। েহ আমার িপ্রয়া, ওেঠা, এস; আমার
সুন্দরী, এস আমার সেঙ্গ।” ১৪ ঘুঘু আমার, তুিম পাহােড়র
ফাটেল, পাহােড়র গােয়র লুকােনা জায়গায় রেয়ছ; আমােক
েতামার মুখ েদখাও, েতামার গলার স্বর শুনেত দাও, কারণ
েতামার স্বর িমিষ্ট আর মুেখর েচহারা সুন্দর। ১৫ েতামরা েসই
িশয়ালগুেলােক আমােদর জন্য, েসই েছাট েছাট িশয়ালগুেলােক
ধর, কারণ তারা আমােদর আঙ্গরু েক্ষতগুেলা নষ্ট কের;
আমােদর আঙ্গরু েক্ষেত ফুেলর কঁুিড় ধেরেছ। ১৬ আমার িপ্রয়
আমারই আর আিম তঁারই; িতিন িলিল ফুেলর বেন চেরন। ১৭ েহ
আমার িপ্রয়, তুিম িফের এেসা; যতক্ষণ না েভার হয় আর
অন্ধকার চেল যায় ততক্ষণ তুিম থাক। অসমতল পাহােড়র উপর
তুিম কৃষ্ণসার হিরণ িকংবা বাচ্চা হিরেণর মত হও।

রােতর েবলা আমার িবছানায় আমার প্রােণর
িপ্রয়তমেক আিম খুঁজিছলাম; আিম তঁােক খুঁজিছলাম,

িকন্তু েপলাম না। ২ আিম িনেজ িনেজেক বললাম, “আিম এখন
উেঠ শহেরর মেধ্য ঘুের েবড়াব, গিলেত গিলেত, েমােড় েমােড়;
েসখােন আিম আমার প্রােণর িপ্রয়তমেক খুঁজব,” আিম তঁােক
খুঁজিছলাম িকন্তু তঁােক েপলাম না। ৩ পাহারাদােররা শহের ঘুের
ঘুের পাহারা েদবার সময় আমােক েদখেত েপল। আিম তােদর

শেলামেনর পরমগীত। ১:২ ৪৫৭ শেলামেনর পরমগীত। ৩:৩
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িজজ্ঞাসা করলাম, “েতামরা িক আমার প্রােণর িপ্রয়েক
েদেখছ?” ৪ তােদর পার হেয় একটু এিগেয় েযেতই আিম আমার
প্রােণর িপ্রয়েক েদখেত েপলাম। তঁােক ধের আমার মােয়র ঘের
না আনা পযর্ন্ত আিম তঁােক ছাড়লাম না; িযিন আমােক গেভর্
ধেরিছেলন আিম তঁারই ঘের তঁােক আনলাম। ৫ েহ
িযরূশােলেমর েমেয়রা, আিম কৃষ্ণসার ও মােঠর হিরণীেদর নােম
অনুেরাধ কের বলিছ, েতামরা ভালবাসােক জািগেয়া না বা
উেত্তিজত েকােরা না যতক্ষণ না তার উপযুক্ত সময় হয়।
৬ গন্ধরেসর ও সুগিন্ধ ধূেপর সুগন্ধ, বিণেকর সব রকম দ্রেব্যর
গেন্ধ সুগিন্ধত হেয় েধঁায়ার থােমর মত মরুভূিম েথেক িযিন
আসেছন িতিন েক? ৭ েদখ, ওটা শেলামেনর পালকী! ষাটজন
বীর েযাদ্ধা রেয়েছন েসই পালকীর চারপােশ; তঁারা ইস্রােয়েলর
শিক্তশালী বীর। ৮ তঁােদর সবার সেঙ্গ আেছ তেলায়ার, যুেদ্ধ
তঁারা সবাই পাকা; তেলায়ার েকামের েবঁেধ িনেয় তঁারা প্রেত্যেক
প্রস্তুত আেছন রােতর িবপেদর জন্য। ৯ রাজা শেলামন িনেজর
জন্য একিট পালকী ৈতরী কেরেছন েলবানেনর কাঠ িদেয়।
১০ েসই পালকীর খুঁিট রূপা িদেয় ৈতরী, তলাটা েসানার ৈতরী
িছল এবং আসনটা েবগুেন রংেয়র কাপেড়র; িযরূশােলেমর
েমেয়রা ভােলােবেস তার িভতেরর অংেশ কারুকাজ কের
িদেয়েছ। ১১ েহ িসেয়ােনর েমেয়রা, েতামরা েবর হেয় এস, েদখ,
রাজা শেলামন মুকুট পের আেছন; তঁার িবেয়র িদেন, তঁার
জীবেনর আনেন্দর িদেন, তঁার মা তঁােক মুকুট পিরেয় িদেয়েছন।

িপ্রয়া আমার, িক সুন্দরী তুিম! েদখ, তুিম সুন্দরী।
েঘামটার মেধ্য েতামার েচাখ দিুট ঘুঘুর মত। েতামার চুল

েযন িগিলয়দ পাহাড় েথেক েনেম আসা ছাগেলর পাল।
২ েতামার দঁাতগুেলা এমন েভড়ার পােলর মত যারা এইমাত্র
েলাম ছঁাটাই হেয় স্নান কের এেসেছ। তােদর প্রেত্যকটারই েজাড়া
আেছ, েকােনাটাই হািরেয় যায়িন! ৩ েতামার েঠঁাট দিুট লাল
রংেয়র সুেতার মত লাল; িক সুন্দর েতামার মুখ! েঘামটার মেধ্য
েতামার গাল দিুট েযন আধখানা করা ডািলম। ৪ েতামার গলা
েযন দায়ূেদর দেুগর্র মত; তােত েঝালােনা রেয়েছ এক হাজার
ঢাল, তার সবগুেলাই েযাদ্ধােদর। ৫ েতামার বুক দিুট েযন িলিল
ফুেলর বেন ঘুের েবড়ােনা কৃষ্ণসার হিরেণর যমজ বাচ্চার মত।
৬ যতক্ষণ না েভার হয় এবং অন্ধকার চেল যায় ততক্ষণ আিম
গন্ধরেসর পাহােড় এবং ধূেপর পাহােড় থাকব। ৭ িপ্রয়া আমার,
সব িদক িদেয় তুিম সুন্দর, েতামার মেধ্য েকােনা ত্রুিট েনই।
৮ আমার িবেয়র কেন, িলবােনান েথেক আমার সেঙ্গ এস,
আমারই সেঙ্গ িলবােনান েথেক এস। অমানার চূড়া েথেক এস,
শনীর ও হেমর্াণ পাহােড়র উপর েথেক এস, িসংেহর গতর্  েথেক,
িচতাবােঘর পাহাড়ী বাসস্থান েথেক তুিম েনেম এস। ৯ তুিম
আমার হৃদয় চুির কেরছ, আমার েবান, আমার কেন, তুিম
আমার হৃদয় চুির কেরছ; েতামার এক পলেকর চাহিন িদেয়,
েতামার গলার হােরর একটা মিণ িদেয়। ১০ েতামার ভালবাসা
কত সুন্দর! আমার েবান, আমার কেন, েতামার ভালবাসা আঙ্গরু
রেসর েচেয় সুন্দর, আর সমস্ত দ্রেব্যর েচেয় েতামার সুগিন্ধর গন্ধ
কত সুন্দর! ১১ কেন আমার, েতামার েঠঁাট েথেক েফঁাটা েফঁাটা
মধু ঝের। েতামার িজেভর তলায় আেছ মধু আর দধু; েতামার
কাপেড়র গন্ধ িলবােনােনর বেনর গেন্ধর মত। ১২ আমার েবান,

আমার কেন, তুিম েযন েদওয়াল েঘরা একটা বাগান; তুিম েযন
আটেক রাখা েফায়ারা, বন্ধ কের রাখা ঝরণা। ১৩ তুিম েযন
একটা সুন্দর ডািলম গােছর ডাল; েসখােন আেছ ভাল ভাল
ফল, েমেহন্দী আর সুগিন্ধ লতা। ১৪ জটামাংসী, জাফরান, বচ,
দারিচিন আর সব রকম ধূেনার গাছ; েসখােন আেছ গন্ধরস,
অগুরু আর সব েচেয় ভাল সমস্ত রকম সুগিন্ধ গাছ। ১৫ তুিম
বাগােনর েফায়ারা, এক িবশুদ্ধ জেলর কুেয়া, েযন িলবােনান
েথেক েনেম আসা েস্রাত। ১৬ জােগা, উত্তের বাতাস, এেসা,
দিক্ষেণা বাতাস। আমার বাগােনর উপর িদেয় বেয় যাও যােত
তার সুগন্ধ চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। আমার িপ্রয় েযন তঁার
বাগােন এেস তার পছেন্দর ফল খায়।

আিম আমার বাগােন এেসিছ, আমার েবান, আমার
কেন; আিম আমার গন্ধরেসর সেঙ্গ আমার মশলা

েজাগাড় কেরিছ। আিম আমার েমৗচাক ও আমার মধু েখেয়িছ,
আিম আঙ্গরু রস ও দধু পান কেরিছ। খাও, েহ বনু্ধরা, পান কর,
ভালবাসা পিরপূণর্ হেয় পান কর। ২ আিম ঘুিমেয় িছলাম, িকন্তু
আমার হৃদয় েজেগ িছল। এটা আমার িপ্রয়তেমর স্বর, িযিন
দরজায় আঘাত করেলন এবং বলেছন, “আমােক দরজা খুেল
দাও, আমার কেন, আমার েবান, আমার ঘুঘু, আমার িনষ্কলিঙ্কত
েসই জন। িশিশের আমার মাথা িভেজ েগেছ, রােতর কুয়াশায়
আমার চুল ভের েগেছ।” ৩ “আিম আমার েপাশাক খুেল
েফেলিছ; আিম আবার িকভােব তা পরব? আিম আমার পা
ধুেয়িছ; আিম আবার িকভােব তা েনাংরা করব?” ৪ দরজার
িছদ্র িদেয় আমার িপ্রয়তম তঁার হাত রাখেলন, আমার মন তঁার
জন্য ব্যাকুল হেয় উঠেলা। ৫ আিম আমার িপ্রয়তমেক দরজা
খুেল েদওয়ার জন্য উঠলাম, আমার হাত েথেক গন্ধরস ঝরিছল,
আমার আঙ্গলু গন্ধরেস েভজা িছল। ৬ আিম আমার িপ্রয়তেমর
জন্য দরজা খুললাম, িকন্তু আমার িপ্রয় িফের িগেয়িছেলন, চেল
িগেয়িছেলন। আমার অন্তর িনরাশায় ডুেব িগেয়িছল। আিম
তঁােক খুঁজলাম, িকন্তু েপলাম না; আিম তঁােক ডাকলাম, িকন্তু
িতিন উত্তর িদেলন না। ৭ শহের ঘুের েবড়ােনা পাহারাদােররা
আমােক েদখেত েপল; তারা আমােক আঘাত করেলা এবং
ক্ষতিবক্ষত করেলা; প্রাচীেরর পাহারাদােররা আমার েপাশাক
েকেড় িনল। ৮ িযরূশােলেমর েমেয়রা, আিম েতামােদর বলিছ,
যিদ েতামরা আমার িপ্রয়তেমর েদখা পাও, তেব অনুগ্রহ কের
তঁােক েবােলা েয, আিম তঁােক ভােলােবেস দবুর্ল হেয়িছ। ৯ অন্য
িপ্রয়তমেদর েথেক েতামার িপ্রয়তম িকরকম ভাল? ওেহ সুন্দরী,
অন্য িপ্রয়তমেদর েচেয় েতামার িপ্রয়তম িকেস ভাল েয, তুিম
এইভােব আমােদর িদিব্য িদচ্ছ? ১০ আমার িপ্রয়তম উজ্জ্বল ও
লালবেণর্র; দশ হাজােরর মেধ্য িতিন েশ্রষ্ঠ। ১১ তঁার মাথা খঁািট
েসানার মত, তঁার চুল েকঁাকড়ােনা ও দঁাড়কােকর মত কােলা;
১২ তঁার েচাখ েস্রােতর ধাের থাকা এক েজাড়া ঘুঘুর মত, দেুধ
েধাওয়া ও রেত্নর মত বসােনা। ১৩ তঁার গালগুিল সুগিন্ধ বাগােনর
মত, েযখান েথেক সুগন্ধ েবর হয়। তঁার েঠঁাটগুিল গন্ধরস ঝরা
িলিল ফুেলর মত। ১৪ তঁার হাতগুিল ৈবদযূর্মিণ বসােনা েসানার
আংিটর মত, তঁার উদর নীলকান্তমিণেত সাজােনা হািতর দঁােতর
িশল্পকােজর মত। ১৫ তঁার পাগুিল খঁািট েসানার িভিত্তর উপর
বসােনা েশ্বতপাথেরর থােমর মত; তঁার েচহারা িলবােনােনর মত,

শেলামেনর পরমগীত। ৩:৪ ৪৫৮ শেলামেনর পরমগীত। ৫:১৫
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বাছাই করা এরস গােছর মত। ১৬ তঁার মুখ খুব িমিষ্ট, িতিন
সম্পূণর্ সুন্দর। েহ িযরূশােলেমর েমেয়রা! এই আমার িপ্রয়, এই
আমার বনু্ধ।

নারীেদর মেধ্য সবর্েশ্রষ্ঠ সুন্দরী, েতামার িপ্রয়তম
েকাথায় িগেয়েছন? েতামার িপ্রয় েকানিদেকর পেথ

িগেয়েছন? বল, যােত আমরা েতামার সেঙ্গ তঁার েখঁাজ করেত
পাির। ২ আমার িপ্রয়তম তঁার সুগিন্ধ বাগােন িগেয়েছন,
িগেয়েছন পশুপাল চরােনার জন্য আর িলিল ফুল জেড়া করবার
জন্য। ৩ আিম আমার িপ্রয়তেমরই এবং িতিন আমারই, িতিন
আনেন্দর সেঙ্গ িলিল ফুেলর বেন পশুপাল চরান। ৪ িপ্রয়া
আমার, তুিম িতসর্ার মত সুন্দরী, িযরূশােলেমর মত চমৎকার
এবং সম্পূণর্ভােব আমােক মুগ্ধ কেরছ। ৫ আমার িদক েথেক
েতামার েচাখ িফিরেয় নাও; কারণ তারা আমােক ব্যাকুল কের
তুেলেছ। েতামার চুলগুিল িগিলয়দ পাহাড় েথেক েনেম আসা
ছাগেলর পােলর মত। ৬ েতামার দঁাতগুিল স্নান কের আসা
েভড়ীর পােলর মত; তােদর প্রেত্যেকরই েজাড়া আেছ, েকানটাই
হািরেয় যায়িন। ৭ েতামার েঘামটার মেধ্য গাল দিুট েযন
আধখানা করা ডািলম। ৮ েসখােন ষাটজন রাণী, আিশজন
উপপত্নী এবং অসংখ্য কুমারী েমেয় থাকেত পাের, ৯ আমার ঘুঘু,
আমার অকলিঙ্কত সুন্দরী হেলা শুধুমাত্র একজনই। েস হেলা
তার মােয়র একমাত্র েমেয়, িযিন তােক গেভর্  ধেরিছেলন তঁার
আদেরর েমেয়। আমার েদেশর েলােকর েমেয়রা তােক েদখল
এবং তােক ধন্যা বলল, রাণীরা ও উপপত্নীরাও তার প্রশংসা
করেলন। ১০ তঁারা বলেলন, “েক েস, েয েভােরর মত েদখা েদয়,
চঁােদর মত সুন্দরী, সূেযর্র মত উজ্জ্বল এবং সম্পূণর্ভােব মুগ্ধ
কের?” ১১ আিম িগেয়িছলাম উপত্যকার নতুন চারাগুেলা
েদখেত, আঙ্গরু লতায় কঁুিড় ধেরেছ িকনা তা েদখেত, আর
ডািলম গােছ ফুল ফুেটেছ িকনা তা েদখেত আিম বাদাম গােছর
বেন িগেয়িছলাম। ১২ আিম খুব আনিন্দত িছলাম েয, যিদ
আমােক আমার জািতর রাজার রথগুেলার একটার মেধ্য বিসেয়
িদত। ১৩ েহ শূলম্মীয়া, িফের এস, িফের এস; আমরা েযন
েতামােক েদখেত পাই েসইজন্য িফের এস, িফের এস। েতামরা
মহনিয়েমর নাচ েদখার মত কের েকন শূলম্মীয়ােক েদখেত
চাইছ?

েহ রাজকন্যা, জেুতার মেধ্য েতামার পা দইুিট েদখেত
কত সুন্দর! েতামার দুইুিট উরুর গঠন গয়নার মত, তা

েযন দক্ষ কািরগেরর হােতর কাজ। ২ েতামার নািভ েদখেত েগাল
বািটর মত যার মেধ্য কখেনা েমশােনা আঙ্গরু রেসর অভাব হয়
না। েতামার উদর গেমর সূ্তেপর মত, যার চারপাশ িলিল ফুল
িদেয় েঘরা। ৩ েতামার বুক দিুট হিরেণর দিুট িশশুর মত, কৃষ্ণসার
হিরেণর যমজ িশশু মত। ৪ েতামার গলা হািতর দঁােতর উঁচু
দেুগর্র মত, েতামার েচাখগুিল িহশবেনর বৎ-রব্বীেমর ফটেকর
কােছ সেরাবেরর মত। েতামার নাক িলবােনােনর উঁচু দেুগর্র মত,
যা দেম্মশেকর িদেক তািকেয় আেছ। ৫ েতামার েদেহর উপর
েতামার মাথা কিমর্ল পাহােড়র মত; েতামার মাথার চুল ঘন
েবগুনী রেঙর। েসই চুেলর েবনীেত রাজা বন্দী হেয় আেছন।
৬ তুিম কত সুন্দরী এবং আনন্দদায়ক, িপ্রয়া, আনন্দ
দানকািরনী! ৭ েতামার উচ্চতা েখজরু গােছর মত এবং েতামার

বুক ফেলর েথাকার মত। ৮ আিম ভাবলাম, “আিম েসই েখজরু
গােছ উঠেত চাই, আিম তার ডাল ধরব।” েতামার বুক দিুট
আঙ্গেুরর েথাকার মত েহাক এবং েতামার িনঃশ্বােসর সুগন্ধ
আেপেলর মত েহাক। ৯ েতামার মুখ সবেচেয় ভাল আঙ্গরু রেসর
মত েহাক, েসাজা আমার িপ্রয়ার গলায় েনেম যাক, েযমন
আমােদর েঠঁাট এবং দঁােতর মধ্য িদেয় বেয় যায়। ১০ আিম
আমার িপ্রেয়রই এবং তঁার বাসনা আমার জন্যই। ১১ এস,
আমার িপ্রয়, চল আমরা গ্রাম অঞ্চেল যাই, আমরা গ্রােমর মেধ্য
রাত কাটাই। ১২ চল আমরা েভার েবলায় উেঠ আঙ্গরু েক্ষেত
যাই, আমরা িগেয় েদিখ আঙ্গরু লতায় কঁুিড় ধেরেছ িকনা, তােত
ফুল ফুেটেছ িকনা এবং ডািলেমর ফুল ফুেটেছ িকনা, েসখােনই
আিম েতামােক আমার ভালবাসা েদব। ১৩ দদূাফল তােদর সুগন্ধ
ছিড়েয় িদেচ্ছ; নতুন এবং পুরােনা সব রকম বাছাই করা ফল
আমােদর দরজার কােছই আেছ। িপ্রয় আমার, আিম েতামার
জন্যই েসইগুিল জমা কের েরেখিছ।

আমার মেনর ইচ্ছা এই েয, যিদ তুিম আমার ভাইেয়র
মত হেত েয আমার মােয়র দধু েখেয়েছ! তাহেল আিম

যখন েতামােক বাইের েদখতাম, আিম েতামােক চুম্বন করেত
পারতাম এবং েকউ আমােক িকছু বলেত পারত না; ২ আিম
েতামােক পথ েদখাতাম এবং আমার মােয়র ঘের িনেয় আসতাম
এবং তুিম আমােক িশক্ষা িদেত। আিম েতামােক সুগিন্ধ মশলা
েদওয়া আঙ্গরু রস পান করাতাম এবং আমার ডািলেমর িমিষ্ট
রস পান করাতাম। ৩ তঁার বঁা হাত আমার মাথার িনেচ থাকত,
আর ডান হাত আমােক জিড়েয় ধরত। ৪ েহ িযরূশােলেমর
েলােকর েমেয়রা, আিম েতামােদর অনুেরাধ কের বলিছ, েতামরা
ভালবাসােক জািগেয়া না বা উেত্তিজত েকােরা না যতক্ষণ না
তার উপযুক্ত সময় হয়। ৫ তার িপ্রেয়র উপর ভর িদেয় মরু
এলাকা েথেক িযিন আসেছন িতিন েক? আেপল গােছর নীেচ
আিম েতামােক জাগালাম; েতামার মা েসখােনই েতামােক ধারণ
কেরেছন; েতামার মা ওখােনই প্রসব যন্ত্রণা েভাগ কের েতামােক
জন্ম িদেয়িছেলন। ৬ সীলেমাহেরর মত কের তুিম আমােক
েতামার হৃদেয় এবং েতামার বাহুেত রাখ; কারণ ভালবাসা মৃতু্যর
মত শিক্তশালী, হৃদেয়র যন্ত্রণা পাতােলর মত িনষু্ঠর, তার িশখা
আগুেনর িশখা, েসটা সদাপ্রভুর আগুেনর মত। ৭ বন্যার জলও
ভালবাসােক েনভােত পাের না; এমনিক নদীও তা ভািসেয় িনেয়
েযেত পাের না। ভালবাসার জন্য যিদ েকউ তার সব িকছু িদেয়ও
েদয় তেব তা হেব খুবই তুচ্ছ। ৮ আমােদর একিট েছাট েবান
আেছ এবং তার বুক দিুট এখনও বড় হয়িন। েসিদন আমরা িক
করব েযিদন তার িবেয়র কথাবাতর্ া িঠক হেব? ৯ যিদ েস
েদওয়াল হত তেব আমরা তার উপের রূপা িদেয় দগুর্ ৈতরী
করতাম। যিদ েস দরজা হত তেব এরস কােঠর পাল্লা িদেয়
আমরা তােক িঘের রাখতাম। ১০ আিম েতা একটা েদওয়াল
িছলাম এবং আমার বুক দিুট দেুগর্র মত। সুতরাং আিম এখন
তঁার েচােখ পিরপক্ক েয তৃিপ্ত আনেত পাির। ১১ বাল্হােমােন
শেলামেনর একটা আঙ্গরু েক্ষত িছল; িতিন েসটা
েদখােশানাকারীেদর হােত িদেয়েছন। তার ফেলর দাম িহসােব
প্রেত্যকেক হাজার েশকল রূপা (বােরা েকিজ রূপা) িদেত হেব।
১২ আমার িনেজর আঙ্গরু েক্ষত আেছ; েহ শেলামন, েসই হাজার

শেলামেনর পরমগীত। ৫:১৬ ৪৫৯ শেলামেনর পরমগীত। ৮:১২



েশকল রূপা (বােরা েকিজ রূপা) েতামারই থাকুক এবং দেুশা
েশকল রূপা (আড়াই েকিজ রূপা) কৃষকেদর হেব। ১৩ তুিম েয
বাগােন বাগােন বাস কর; আমার বনু্ধরা েতামার গলার স্বর

েশােন, আমােকও তা শুনেত দাও। ১৪ িপ্রয় আমার, তাড়াতািড়
এস; সুগিন্ধত পাহােড়র উপের কৃষ্ণসােরর মত িকংবা হিরেণর
বাচ্চার মত হও।

শেলামেনর পরমগীত। ৮:১৩ ৪৬০ শেলামেনর পরমগীত। ৮:১৪
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িযশাইয় ভাববাদীর বই৷

আেমােসর েছেল িযশাইেয়র দশর্ন, যা িতিন িযহূদার
রাজা উিষয়, েযাথম, আহস ও িহিষ্কেয়র রাজেত্বর

সমেয় িযহূদা ও িযরূশােলেমর িবষেয় েদেখিছেলন৷ ২ েহ আকাশ
েশান, েহ পৃিথবী েশান, কারণ সদাপ্রভু বেলেছন, “আিম
েছেলেমেয়েদর লালন পালন কেরিছ ও তােদর বড় কের তুেলিছ,
িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ। ৩ একিট ষঁাড় তার
মিনবেক জােন এবং গাধা তার মািলেকর যাবপাত্র েচেন; িকন্তু
ইস্রােয়ল জােন না, ইস্রােয়েলর েলােকরা েবােঝও না।” ৪ িধক!
পােপ পিরপূণর্ জািত, অপরােধর ভাের পিরপূণর্ েলােকরা,
অন্যায়কারীেদর বংশ, েসই সন্তােনরা যারা মন্দ কাজ কেরেছ।
তারা সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরেছ এবং ইস্রােয়েলর েসই
পিবত্রজনেক অগ্রাহ্য কেরেছ, তারা িনেজেদরেক তঁার কাছ
েথেক িবিচ্ছন্ন কেরেছ। ৫ েতামরা এখনও েকন আর মার খােব?
েকন েতামরা িবেদ্রাহ করেতই থাকেব? পুেরা মাথাটাই ক্ষত-
িবক্ষত, সম্পূণর্ হৃদয়টাই দবুর্ল। ৬ পােয়র তলা েথেক মাথার তালু
পযর্ন্ত এমন েকান জায়গা েনই যা ক্ষিতগ্রস্ত হয়িন, শুধুমাত্র ক্ষত,
আঘাত এবং কঁাচা ঘােয়র দাগ, তারা েসগুেলােক বন্ধ কের িন,
পিরষ্কার কের িন বা েবঁেধ েদয়িন, েতল িদেয় িচিকত্সাও কের
িন। ৭ েতামােদর েদশটা ধ্বংস হেয়েছ, েতামােদর শহরগুেলা
পুেড় েগেছ। েতামােদর সব েক্ষেতর ফসল েতামােদর উপিস্থেতই
িবেদশীরা নষ্ট করেছ; িবেদশীরা েদশটা নষ্ট ভূিমর মত ধ্বংসস্থান
কেরেছ। ৮ িসেয়ান কন্যােক আঙ্গরু েক্ষেত কঁুেড় ঘেরর মত
পিরত্যাগ করা হেয়েছ, েযন শশা েক্ষেতর কঁুেড় ঘর, েঘরাও করা
একটা শহর। ৯ যিদ বািহনীেদর সদাপ্রভু আমােদর জন্য
কেয়কজনেক অবিশষ্ট না রাখেতন তেব আমােদর অবস্থা
সেদােমর মত হত, আমােদর অবস্থা ঘেমারার মত হত। ১০ েহ
সেদােমর শাসনকতর্ ারা, েতামরা সদাপ্রভুর বাক্য েশান। েহ
ঘেমারার েলােকরা, েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর ব্যবস্থায় কান
দাও। ১১ সদাপ্রভু বলেছন, “েতামােদর প্রচুর বিলদােন আমার
প্রেয়াজন িক? আিম েমেষর েহামবিল ও চিবর্যুক্ত পশুর চিবর্
যেথষ্ট েপেয়িছ; গরু, েভড়ার বাচ্চা ও ছাগেলর রেক্ত আিম েকান
আনন্দ পাই না। ১২ যখন েতামরা আমার সামেন উপিস্থত হও,
আমার উঠান পােয় মাড়াও, এসব েতামােদর কােছ েক েচেয়েছ?
১৩ অথর্হীন উপহার আর এেনা না; ধূপ আমার জন্য জঘন্য
িবষয়। অমাবস্যা, িবশ্রামবােরর সভা, আিম েকানভােবই এই
অধািমর্কেদর সভা সহ্য করেত পাির না। ১৪ েতামােদর অমাবস্যা
ও িনিদর্ ষ্ট পবর্ আমার আত্মা ঘৃণা কের। তারা আমার কােছ
েবাঝা; আিম তােদরেক সহ্য করেত করেত ক্লান্ত হেয় পেড়িছ।
১৫ যখন েতামরা প্রাথর্নার জন্য েতামােদর হাত বাড়ােব তখন
আিম েতামােদর েথেক আমার েচাখ আড়াল কের রাখব। যিদও

েতামরা অেনক প্রাথর্না কর আিম শুনব না, েতামােদর হাত রেক্ত
পূণর্। ১৬ েতামরা িনেজেদর ধুেয় েফল, শুিচ হও। আমার েচােখর
সামেন েথেক েতামােদর খারাপ কাজ সিরেয় দাও; মন্দ কাজ
করা বন্ধ কর। ১৭ ভাল করেত েশেখা, ন্যায়িবচােরর েখঁাজ কর,
িনযর্ািততেদর সাহায্য কর, অনাথেদর ন্যায় িবচার দাও,
িবধবােদর রক্ষা কর।” ১৮ সদাপ্রভু বলেছন, “এখন এস, এস
আমরা একসেঙ্গ আলাপ আেলাচনা কির। যিদও েতামােদর
পাপগুিল টকটেক লাল, েসগুিল বরেফর মত সাদা হেব; যিদও
েসগুেলা গাঢ় লাল রংেয়র মত, তা েভড়ার েলােমর মত সাদা
হেব। ১৯ যিদ েতামরা রািজ হও ও বাধ্য হও, তেব েতামরা েদেশর
ভাল খাবার েখেত পারেব, ২০ িকন্তু যিদ েতামরা অস্বীকার কর
এবং িবেদ্রাহ কর, তেব তেরায়াল েতামােদর গ্রাস করেব।” কারণ
সদাপ্রভুর মুখ এই কথা বেলেছন। ২১ িবশ্বস্ত শহরটা েকমনভােব
েবশ্যার মত হেয়েছ! েস ন্যায়িবচাের পিরপূণর্ িছল; েস
ধািমর্কতায় পিরপূণর্ িছল, িকন্তু েস এখন হত্যাকারীেত পূণর্।
২২ েতামার রূপা অপিবত্র হেয়েছ; েতামার আঙ্গরু রেসর সেঙ্গ
জল েমশােনা হেয়েছ। ২৩ েতামার শাসেকরা িবেদ্রাহী ও েচারেদর
সঙ্গী; প্রেত্যেক ঘুষ িনেত ভালবােস আর উপহার েপেত চায়।
তারা অনাথেদর রক্ষা কের না আর িবধবােদর মামলা তােদর
কােছ আসেত পাের না। ২৪ এইজন্য বািহনীেদর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর পরাক্রমশালী প্রভু বেলন: “িধক তােদর! আিম
আমার িবপক্ষেদর িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ েনব এবং আমার শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ েনব। ২৫ আিম েতামার িবরুেদ্ধ আমার হাত
েফরাব, েতামার আবজর্না পিরেশাধন করব এবং েতামার সব
অশুিচতা দরূ করব। ২৬ আিম আেগর মত েতামার িবচারকেদর
ও পরামশর্দাতােদরেক িফিরেয় েদব; তারপর েতামােক
ধািমর্কতার শহর, িবশ্বস্ত শহর বেল ডাকা হেব।” ২৭ িসেয়ানেক
ন্যায়িবচার দ্বারা মুক্ত করা হেব এবং তার অনুতপ্ত ব্যিক্তরা
ধািমর্কতা দ্বারা মুিক্ত পােব। ২৮ িকন্তু িবেদ্রাহী ও পাপীরা সবাই
একসেঙ্গ ধ্বংস হেব এবং যারা সদাপ্রভুেক পিরত্যাগ কেরেছ
তারা েশষ হেব। ২৯ “কারণ তুিম পিবত্র ওক গােছর জন্য লজ্জা
পােব যা তুিম কামনা কেরছ এবং যা তুিম মেনািনত কেরছ েসই
বাগােনর জন্য তুিম অপমািনত হেব। ৩০ কারণ েতামরা এেলান
গােছর মত হেব যার পাতা শুিকেয় িগেয়েছ এবং েসই বাগােনর
মত হেব যার মেধ্য জল েনই। ৩১ শিক্তশালী েলাকও শুকেনা
খড়কুেটার মত হেব এবং তার কাজ আগুেনর ফুিল্কর মত। তারা
একসেঙ্গ পুেড় যােব এবং েকউ তা িনভােব না।”
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েশষসমেয় ঈশ্বেরর মিহমা ও দষু্টেদর পতন হেব।

আেমােসর েছেল িযশাইয় িযহূদা ও িযরূশােলেমর
িবষেয়, এক দশর্ন পান। ২ েশষিদেন সদাপ্রভুর গৃেহর

পবর্ত সমস্ত পবর্তমালার শীষর্স্থান িহসােব স্থািপত হেব এবং
সমস্ত পাহােড়র উপের উন্নত হেব এবং সব জািত তার িদেক
প্রবািহত হেব। ৩ অেনক েলাক আসেব এবং বলেব, “চল,
আমরা সদাপ্রভুর পবর্েত, যােকােবর ঈশ্বেরর গৃেহ উেঠ যাই।
িতিন আমােদর তঁার পেথর িবষেয় িশক্ষা েদেবন আর আমরা
তঁার পেথ চলব।” তারা এই কথা বলেব, কারণ িসেয়ান েথেক
িনয়ম এবং িযরূশােলম েথেক সদাপ্রভুর বাক্য েবর হেব। ৪ িতিন
জািতেদর মেধ্য িবচার করেবন; অেনক েদেশর েলাকেদর
প্রিতদান িনষ্পিত্ত করেবন। তারা তােদর তেরায়াল েভেঙ্গ
লাঙ্গেলর ফলা করেব আর বশর্া েভেঙ্গ েকেট সাফ করার িজিনস
করেব। এক জািত অন্য জািতর িবরুেদ্ধ আর তেরায়াল ওঠােব
না; তারা আর যুদ্ধ করেত িশখেব না। ৫ েহ যােকােবর কুল, চল
এবং এস আমরা সদাপ্রভুর আেলােত চিল। ৬ কারণ তুিম েতা
েতামার েলাকেদরেক, যােকােবর কুলেক ত্যাগ কেরছ। কারণ
তারা পূবর্ িদেকর েদশগুেলার রীিতেত পূণর্ এবং পেলষ্টীয়েদর
ভিবষ্যৎবাণী পাঠকেদর মেতা হেয়েছ এবং তারা িবেদশীেদর
সন্তানেদর সেঙ্গ হাত িমিলেয়েছ। ৭ তােদর েদশ েসানা ও রূপায়
ভরা, তােদর ধন-সম্পেদর সীমা েনই। তােদর েদশ েঘাড়ায়
পিরপূণর্ আর তােদর রেথর সীমা েনই। ৮ তােদর েদশ প্রিতমায়
পিরপূণর্; তােদর হােত ৈতরী িজিনেসর কােছ তারা প্রণাম কের,
েসই সমস্ত িজিনস যা তােদর আঙ্গলু ৈতরী কেরেছ। ৯ েলােকরা
নত হেব এবং প্রেত্যেক নীচু হেব; অতএব তােদরেক গ্রহণ
েকােরা না। ১০ সদাপ্রভুর আতেঙ্কর হাত েথেক এবং তঁার
প্রতােপর মিহমা েথেক রক্ষা পাওয়ার জন্য েতামরা প্রস্তরময়
জায়গায় চেল যাও এবং মািটেত লুিকেয় পড়। ১১ এক দিৃষ্টেত
তািকেয় থাকা েলােকর গবর্ নত করা হেব এবং গিবর্ত েলােকর
অহংকার চূণর্ হেব। েসই িদন একমাত্র সদাপ্রভুই মিহমািন্বত
হেবন। ১২ কারণ েসখােন বািহনীেদর সদাপ্রভুর িদন হেব
প্রেত্যেকর িবরুেদ্ধ যারা গিবর্ত, অহংকারী এবং প্রেত্যেকর
িবরুেদ্ধ যারা দািম্ভক; তােক নত করা হেব। ১৩ এবং িলবােনােনর
সব লম্বা ও উন্নত এরস গােছর িবরুেদ্ধ এবং বাশেনর সব
এেলান গােছর িবরুেদ্ধ; ১৪ এবং সব উঁচু পাহাড় এবং েসই সমস্ত
পবর্েতর িবরুেদ্ধ যা উঁচু, ১৫ এবং প্রেত্যক উঁচু দেুগর্র িবরুেদ্ধ
এবং প্রেত্যক দেুভর্ দ্য েদয়ােলর িবরুেদ্ধ ১৬ এবং প্রেত্যক
তশর্ীেশর জাহােজর িবরুেদ্ধ এবং প্রেত্যক সুন্দর পালেতালা
জাহােজর িবরুেদ্ধ। ১৭ মানুেষর গবর্েক নত করা হেব এবং
েলােকর অহঙ্কােরর পতন হেব। েসই িদন একমাত্র সদাপ্রভুই
েগৗরবািন্বত হেবন, ১৮ প্রিতমাগুেলা সম্পূণর্রূেপ লুপ্ত হেব।
১৯ সদাপ্রভুর আতঙ্ক এবং তার মিহমার প্রতােপর েথেক েলােকরা
পাথেরর গুহায় এবং মািটর গেতর্ র মেধ্য যােব, যখন িতিন
পৃিথবীেক আতিঙ্কত করার জন্য উঠেবন। ২০ েসই িদন েলােকরা
তােদর েসানা ও রূপার প্রিতমাগুেলা িনেক্ষপ করেব যা তারা
আরাধনা করার জন্য ৈতরী কেরেছ, তারা তােদরেক ছঁুেচা ও
বাদেুড়র কােছ েফেল েদেব। ২১ সদাপ্রভুর আতঙ্ক ও প্রতােপর

মিহমা েথেক েলােকরা পাথেরর গুহার মেধ্য এবং খাড়া পাথেরর
ফাটেলর মেধ্য যােব যখন িতিন পৃিথবীেক আতিঙ্কত করার জন্য
উঠেবন। ২২ মানুেষর ওপর িনভর্ র করা বন্ধ কর, যার নােক
প্রাণবায়ু আেছ, কারণ েস িকেসর মেধ্য গণ্য?

েদখ, প্রভু, বািহনীেদর সদাপ্রভু িযরূশােলম ও িযহূদা
েথেক িনভর্ রতা ও লািঠ, সম্পূণর্ রুিট সরবরাহ এবং

সম্পূণর্ জল সরবরাহ দরূ করেবন; ২ বীর, েযাদ্ধা, িবচারক,
ভাববাদী, পূবর্লক্ষণ পাঠক, প্রাচীন; ৩ পঞ্চাশ ৈসেন্যর েসনাপিত
ও সম্মািনত েলাক, পরামশর্দাতা, অিভজ্ঞ কািরগর এবং দক্ষ
েযাদ্ধা। ৪ “আর আিম সাধারণ যুবকেদরেক তােদর েনতা করব,
অল্পবয়স্করা তােদর ওপের শাসন করেব। ৫ েলােকরা
অত্যাচািরত হেব, প্রেত্যেক এেক অেন্যর দ্বারা এবং প্রেত্যেক
তার প্রিতেবশীর দ্বারা হেব, িশশুরা বৃদ্ধেদর িবরুেদ্ধ ও সাধারণ
েলােকরা সম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ গিবর্েতর কাজ করেব। ৬ মানুষ
তার িপতৃকুেলর ভাইেক ধিরেয় েদেব এবং বলেব, ‘েতামার
েপাশাক আেছ, আমােদর শাসনকতর্ া হও এবং এই িবনােশর
অবস্থা েতামার হােতর অধীেন েহাক।’ ৭ েসই িদন েস িচত্কার
করেব এবং বলেব, ‘আিম আেরাগ্যকারী হব না; আমার খাবার
েনই, েপাশাক েনই। েতামরা আমােক েলাকেদর শাসনকতর্ া কর
না’।” ৮ কারণ িযরূশােলম িবনষ্ট এবং িযহূদা পেড় েগল, কারণ
তােদর িজভ ও কাজ সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ; যা তঁার রাজকীয়
অিধকার তুচ্ছ কের। ৯ তােদর মুেখর েচহারাই তােদর িবরুেদ্ধ
সাক্ষ্য েদয় এবং তারা সেদােমর মত তােদর পােপর কথা বেল,
তারা তা ঢােক না। িধক তােদর! কারণ তারা িনেজেদর উপর
সবর্নাশ েডেক এেনেছ। ১০ েতামরা ধািমর্ক েলাকেদর বল েয,
তােদর ভােলা হেব, কারণ তারা তােদর কােজর সুফল েভাগ
করেব। ১১ িধক দষু্টেক! তার জন্য এটা খারাপ হেব, কারণ তার
হােতর কােজর পিরেশাধ তার প্রিত করা যােব। ১২ আমার
েলােকেদর, বালেকরা তােদর প্রিত অত্যাচার কের এবং
স্ত্রীেলােকরা তােদর ওপের কতৃর্ ত্ব কের। েহ আমার েলােকরা,
েতামােদর েনতারা েতামােদরেক িবপেথ িনেয় যায় এবং েতামার
পেথর িনেদর্শেক ভ্রান্ত কের। ১৩ সদাপ্রভু িবচার স্থােন িবচার
করেত উেঠেছন; িতিন তঁার েলাকেদরেক িবচার করেত
দঁািড়েয়েছন। ১৪ সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর প্রাচীনেদরেক ও
আিধকািরকেদরেক িবচাের আনেবন, “েতামরা আমার আঙ্গরু
েক্ষত গ্রাস কেরছ; গিরবেদর িজিনস েতামােদর ঘের আেছ।
১৫ েকন েতামরা আমার েলাকেদর চূণর্ করছ আর গিরবেদর মুখ
িপেষ েফলছ?” এই কথা প্রভু বািহনীেদর সদাপ্রভু বলেছন।
১৬ সদাপ্রভু বলেছন েয িসেয়ােনর েমেয়রা অহংকারী এবং তারা
মাথা উঁচু কের েহঁেট েবড়ায় আর েচাখ িদেয় ইশারা কের; কায়দা
কের হঁােট এবং তারা পােয় ঝুনঝুন শব্দ কের। ১৭ েসইজন্য প্রভু
িসেয়ােনর েমেয়েদর মাথায় চমর্েরাগ সৃিষ্ট করেবন এবং সদাপ্রভু
তােদরেক েনড়া করেবন। ১৮ েসই িদন প্রভু তােদর সুন্দর
অলঙ্কার, মাথার িফেত, অধর্চন্দ্রকার অলঙ্কার, ১৯ কােনর দলু,
চুিড়, েঘামটা, ২০ মাথার অলঙ্কার, পােয়র অলঙ্কার, মাথার িফতা,
সুগিন্ধর বাক্স, েসৗভােগ্যর কবজ েকেড় েনেবন ২১ িতিন আংিট
ও নােকর নথ, ২২ উৎসেবর েপাশাক, বড় জামা, শাল, টাকার
থিল, ২৩ হাত আয়না, ভােলা শেনর, পাগড়ী আর ওড়না েকেড়
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েনেবন। ২৪ সুগেন্ধর বদেল দগুর্ন্ধ থাকেব এবং েকামর-বন্ধনীর
বদেল দিড়, ভােলা কের চুল বাধার বদেল টাকপড়া এবং
েপাশােকর বদেল চট, আর েসৗন্দেযর্র বদেল দাগ থাকেব।
২৫ েতামার েলােকরা তেরায়ােলর আঘােত পিতত হেব এবং
েতামার শিক্তশালী েলােকরা যুেদ্ধ মারা পড়েব। ২৬ িসেয়ােনর
দরজাগুেলা িবলাপ ও েশাক করেব এবং েস একাকী হেব ও
মািটেত বসেব।

েসই িদন সাতজন স্ত্রীেলাক একজন পুরুষেক ধরেব
এবং বলেব, “আমােদর িনেজেদরই খাবার খাব,

আমােদর িনেজেদর কাপড় আমরাই পরব; িকন্তু আমােদর
অপমান দরূ করার জন্য েতামার নােম আমােদরেক পিরিচত
হেত দাও।” ২ েসই িদন সদাপ্রভুর ইস্রােয়েলর মেধ্য যারা বঁাচেব,
তােদর জেন্য সদাপ্রভুর েসই শাখা সুন্দর ও েগৗরবািন্বত হেব
এবং েদেশর ফল সুস্বাদ ুও সুন্দর হেব। ৩ পের িসেয়ােন যারা
বািক থাকেব ও িযরূশােলেম েয েকউ বািক থাকেব িযরূশােলেম
জািতেদর মেধ্য েয কােরার নাম েলখা আেছ েস পিবত্র বেল
আখ্যাত হেব। ৪ যখন প্রভু ন্যােয়র আত্মা ও জ্বলন্ত আগুেনর
আত্মা িদেয় িসেয়ােনর েমেয়েদর পিরষ্কার করেবন এবং
িযরূশােলম েথেক রেক্তর দাগ দরূ কের েদেবন। ৫ পের সদাপ্রভু
িসেয়ান পাহােড়র সব জায়গার উপের তার সমস্ত সভার উপের
িদেন েধঁায়া ও েমঘ ও রােত জ্বলন্ত আগুেনর আেলা সৃিষ্ট
করেবন; তা হেব সমস্ত মিহমার উপের আচ্ছাদন। ৬ এটা
িদেনরেবলায় েরাদ েথেক ছায়া পাবার জন্য একটা ছাউিন এবং
ঝড় ও বৃিষ্ট েথেক রক্ষা পাবার জন্য একটা আশ্রেয়র জায়গা
হেব।

ঈশ্বেরর আঙ্গরুেক্ষেতর নমুনা।

আিম আমার িপ্রেয়র জন্য আঙ্গরুেক্ষেতর িবষেয়
আমার িপ্রেয়র একটা গান কির। খুব উবর্র পবর্েত

আমার িপ্রেয়র একটা আঙ্গরু েক্ষত িছল। ২ িতিন জায়গাটা
খুঁড়েলন এবং পাথর তুেল েফলেলন আর তােত ভাল আঙ্গরু
লতা েরাপণ করেলন। তার মেধ্য িতিন একটা উঁচু দগুর্ ৈতরী
করেলন এবং এছাড়া আঙ্গরু কুণ্ড ৈতরী করেলন। িতিন অেপক্ষা
করেলন েয ভােলা আঙ্গরু ফল উত্পন্ন হেব, িকন্তু বুেনা আঙ্গরু
উত্পন্ন হল। ৩ “এখন েহ, িযরূশােলেমর বািসন্দারা ও িযহূদার
েলােকরা, েতামরা আমার ও আমার আঙ্গরু েক্ষেতর মেধ্য িবচার
কর। ৪ আমার আঙ্গরু েক্ষেতর জন্য িক আেরা িক করেত পারা
েযত, যা আিম কিরিন? যখন আিম ভাল আঙ্গেুরর জন্য অেপক্ষা
করলাম েকন তােত বুেনা আঙ্গরু উত্পন্ন হল? ৫ এখন আিম
েতামােক জানাব যা আিম আমার আঙ্গরুেক্ষেত করব; আিম
েবড়া তুেল েফলব; আিম তা তৃণেক্ষত্রেত পিরণত করব; আিম
তার েদয়াল েভেঙ্গ েফলব এবং এটা মাড়ােনা হেব। ৬ আিম এটা
আবজর্না িহসােব রাখব এবং এটা পিরষ্কার িক েখঁাড়া যােব না।
িকন্তু কঁাটােঝাপ ও কঁাটাগাছ েবেড় উঠেব এবং আিম
েমঘেদরেক আেদশ েদব েযন তার ওপর বৃিষ্ট না হয়। ৭ কারণ
ইস্রােয়ল-কুল বািহনীেদর সদাপ্রভুর আঙ্গরু েক্ষত এবং িযহূদার
েলােকরা হল তঁার আনন্দদায়ক চারাগাছ; িতিন ন্যায়িবচােরর
অেপক্ষা করিছেলন িকন্তু পিরবেতর্  রক্তপাত; কারণ ধািমর্কতার

পিরবেতর্  সাহােয্যর কান্না। ৮ িধক্ তােদর, যারা বািড়র সেঙ্গ বািড়
েযাগ কের, যারা েক্ষেতর সেঙ্গ েক্ষত েযাগ কের; েকােনা ঘর
বািক থােক না এবং েতামরা েদেশর মেধ্য একা থাক।
৯ বািহনীেদর সদাপ্রভু আমােক বেলন, অেনক বািড় খািল হেব,
এছাড়া বড় ও সুন্দর বািড়গুিল বসবাসকারী িবহীন হেব।
১০ কারণ দশ িবঘা আঙ্গরু েক্ষেত এক বাৎ আঙ্গরু রস উত্পন্ন
হেব ও এক েহামর বীেজ মাত্র এক ঐফা শস্য উত্পন্ন হেব।”
১১ িধক্ তােদর, যারা খুব সকােল সুরা েখঁাজার জন্য ওেঠ; যারা
অেনক রাত পযর্ন্ত বেস থােক, যতক্ষণ না আঙ্গরু রস তােদরেক
উত্তপ্ত কের! ১২ তারা েভােজর সময় বীণা, েনবল, খঞ্জিন, বঁািশ
এবং আঙ্গরু রস রােখ, িকন্তু তারা প্রভুর কাজেক িচনেত পাের
না, তারা তার হােতর কাজগুিলরও িবেবচনা কের না। ১৩ এই
জন্য আমার েলােকরা জ্ঞােনর অভােবর জন্য বন্দী িহসােব
রেয়েছ। তােদর েনতারা কু্ষধাতর্  ও তােদর জনসাধারণ িকছুই
পান কের িন। ১৪ এইজন্য মৃতু্য তার কু্ষধা বড় কেরেছ এবং তার
মুখ খুব চওড়া কের খুেলেছ; তােদর অিভজাত ও সাধারণ
েলাক, ফুিতর্ বাজ আর তােদর মেধ্য উল্লািসত েলােকরা পাতােল
েনেম যােচ্ছ। ১৫ সামান্য েলাক নীচু হয় এবং মহান েলাক নম্র হয়
এবং অহঙ্কারীেদর েচাখ অবনত হয়। ১৬ িকন্তু বািহনীেদর
সদাপ্রভু তার িবচাের উন্নত হন, পিবত্রতম ঈশ্বর ধািমর্কতায়
পিবত্র বেল মান্য হন। ১৭ তখন েমষগুেলা েযমন তােদর
তৃণেক্ষেত্র চের, েতমিন চরেব, ধনীেদর ধ্বংেসর জায়গায় েমেষরা
চরেব। ১৮ িধক্ তােদরেক, যারা শূন্যতার দিড় িদেয় পাপ টােন
এবং যারা রেথর দিড় িদেয় পাপ টােন; ১৯ তারা বেল, “ঈশ্বর
তাড়াতািড় করুন; িতিন তাড়াতািড় কের কাজ কেরন, েযন
আমরা তা েদখেত পাই এবং ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রতেমর
পিরকল্পনা গ্রহণ করুক এবং আসুক, েযন আমরা তা জানেত
পাির'।” ২০ িধক্ তােদরেক, যারা খারাপেক ভােলা আর
ভােলােক খারাপ বেল, যারা অন্ধকারেক আেলা িহসােব ও
আেলােক অন্ধকার িহসােব বণর্না কের; যারা িমিষ্টেক েতেতা ও
েতেতােক িমিষ্ট বেল বণর্না কের! ২১ িধক্ তােদরেক, যারা
িনেজেদর েচােখ জ্ঞানী ও িনেজেদর বুিদ্ধেত িবচক্ষণ! ২২ িধক্
তােদরেক, যারা আঙ্গরু রস পান করায় ওস্তাদ এবং যারা সুরা
েমশােনায় পিন্ডত। ২৩ যারা ঘুেষর জন্য েদাষীেক িনেদর্ াষ কের
এবং িনেদর্ াষেক তার ধািমর্কতা েথেক বিঞ্চত কের। ২৪ অতএব
আগুেনর িজভ েযমন খড় গ্রাস কের, শুকেনা ঘাস েযমন
আগুেনর িশখায় পিরণত হয়, েতমিন তােদর মূল পেচ যােব ও
তােদর ফুল ধূেলার মেতা উেড় যােব, কারণ তারা বািহনীেদর
সদাপ্রভুর িনয়ম অমান্য কেরেছ, ইস্রােয়েলর পিবত্রতেমর কথা
তুচ্ছ কেরেছ। ২৫ এইজন্য তার েলাকেদর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর রাগ
জ্বেল উেঠেছ; িতিন তােদর িবরুেদ্ধ হাত তুেলেছন এবং
তােদরেক আঘাত কেরেছন; তাই পবর্তরা কঁাপল ও তােদর
মৃতেদহ রাস্তার মেধ্য আবজর্নার মেতা হল। এই সব সেত্ত্বও, তার
রাগ কম হয়িন, িকন্তু তার হাত এখেনা আঘাত করার জন্য উেঠ
আেছ। ২৬ িতিন দেূরর জািতেদর জন্য একটা পতাকা তুলেবন,
পৃিথবীর েশষ সীমার েলাকেদর জন্য িশশ েদেবন। েদখ, তারা
তাড়াতািড় কের েদৗেড় েদৗেড় আসেব। ২৭ তােদর মেধ্য েকউই
ক্লান্ত হেব না, েহঁাচটও খােব না; েকউই ঢুেল পড়েব না বা ঘুমােব
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না; তােদর েকামর-বন্ধনী খুেল যােব না, জতুার িফেতও িছঁড়েব
না; ২৮ তােদর তীরগুেলা ধারােলা, তােদর সব ধনুেক টান েদওয়া
আেছ; তােদর েঘাড়ার খুরগুেলা চকমিক পাথেরর মত এবং
তােদর রেথর চাকাগুেলা ঝেড়র মত। ২৯ িসংহীর মতই তােদর
গজর্ন; তারা যুবিসংেহর মত গজর্ন করেব। তারা গজর্ন করেব
এবং িশকার ধরেব এবং তা েটেন আনেব, েকউ রক্ষা করেত
পারেব না। ৩০ েসই িদন তারা সমুেদ্রর গজর্েনর মত িশকার
করেব; আর েকউ যিদ েদেশর িদেক তাকায়, েদখ, অন্ধকার,
চরম দদুর্শা, আর আেলা েমেঘর দ্বারা অন্ধকারময় হেয়েছ।

িযশাইেয়র দশর্ন ও ভাববাদী পেদ প্রিতষ্ঠা।

েয বছের রাজা উিষয় মারা েগেলন েসই বছের আিম
েদখলাম প্রভু খুব উঁচু একটা িসংহাসেন বেস আেছন।

িতিন উচ্চ ও উন্নত িছেলন এবং তঁার েপাশােকর পাড় িদেয়
মিন্দর পূণর্ িছল। ২ তঁার উপের িছেলন সরাফরা; তঁােদর
প্রেত্যেকর ছয়টা কের ডানা িছল, প্রেত্যেক দিুট ডানা িদেয়
িনেজেদর মুখ ঢাকেতন এবং দিুট ডানা িদেয় পা ঢােকন এবং
দিুট ডানা িদেয় তঁারা ওেড়ন। ৩ তঁারা এেক অন্যেক ডাকিছল
এবং বলিছল, “বািহনীেদর সদাপ্রভু পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র; সমস্ত
পৃিথবী তঁার মিহমায় পিরপূণর্।” ৪ তােদর আওয়ােজ দরজা ও
েগাবরাটগুেলা েকঁেপ উঠল যারা িচত্কার করিছল এবং ঘরটা
েধঁায়ায় ভের েগল। ৫ তখন আিম বললাম, “হায়, আিম নষ্ট হেয়
েগলাম, কারণ আিম অশুিচ েঠঁােটর মানুষ এবং আিম অশুিচ
েঠঁাট েলাকেদর মেধ্য বাস করিছ। কারণ আমার েচাখ রাজােক,
বািহনীেদর সদাপ্রভুেক েদখেত েপেয়েছ।” ৬ তখন সরাফেদর
একজন আমার কােছ উেড় আসেলন, তার হােত একটা জ্বলন্ত
কয়লা িছল, িতিন যজ্ঞেবিদর ওপর েথেক িচমটা িদেয় তা
িনেয়িছেলন। ৭ িতিন আমার মুেখ তা েছঁায়ােলন এবং বলেলন,
“েদখ, এটা েতামার েঠঁাট ছঁুেয়েছ; েতামার অপরাধ দরূ করা হল
এবং েতামার পােপর প্রায়িশ্চত্ত হল।” ৮ আিম প্রভুর কথা শুনেত
েপলাম, িতিন বলেলন, “আিম কােক পাঠাব? আমােদর জন্য েক
যােব?” তখন আিম বললাম, “এই েয আিম, আমােক পাঠান।”
৯ িতিন বলেলন, “যাও এবং েলাকেদরেক এই কথা বল, েশােনা,
িকন্তু েবােঝা না, েদেখা, িকন্তু েজেনা না। ১০ তুিম এই েলাকেদর
হৃদয় কিঠন কর এবং তােদর কান বিধর কর এবং তােদর েচাখ
অন্ধ কর। যােত তারা েচােখ েদখেত পাওয়া অথবা কােন শুনেত
না পাওয়া হৃদেয় বুঝেত পারা এবং িফের আসা এবং সুস্থ করেত
না পাের।” ১১ তখন আিম বললাম, “েহ প্রভু, কত িদন?” িতিন
উত্তর িদেলন, “যতিদন না শহরগুেলা ধ্বংস ও বািসন্দািবহীন না
হয় এবং বাড়ী-ঘর খািল না হেয় যায় এবং ভূিম িনজর্ন স্থান
পিরণত হয়; ১২ এবং যতিদন না সদাপ্রভু েলাকেদরেক দেূর
পািঠেয় িদেচ্ছন ততিদন পযর্ন্ত এই েদেশর িনজর্নতাই মহান।
১৩ এমনিক যিদ এর মেধ্য দশভাগ েলাক থােক, এটা আবার
ধ্বংস হেব; েযমন তািপর্ন অথবা এেলান গাছ কাটা হয় এবং যার
গঁুিড় অবিশষ্ট থােক, েতমিন এই গঁুিড় িহসােব েদেশ পিবত্র
বীেজর েলাক থাকেব।”

িযহূদা এবং শািন্তর রাজা িবষেয় ভিবষ্যৎ বাণী।

িযহূদার রাজা উিষেয়র নািত েযাথেমর েছেল আহেসর
সমেয় অরােমর রাজা রত্সীন ও ইস্রােয়েলর রাজা,

রমিলেয়র েছেল েপকহ, িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
েগেলন, িকন্তু তারা তার িবরুেদ্ধ জয়ী হেত পারেলন না। ২ তখন
দায়ূেদর কুলেক জানােনা েগল েয, অরাম ইফ্রিয়েমর সঙ্গী
হেয়েছ। তােত তঁার হৃদয় ও তঁার েলাকেদর হৃদয় েকঁেপ েগল,
েযমন বেনর গাছ সব বাতােসর দ্বারা নেড় যায়। ৩ তখন সদাপ্রভু
িযশাইয়েক বলেলন, তুিম ও েতামার েছেল শার-যাশূব আহেসর
সেঙ্গ েদখা করার জেন্য উপেরর পুকুেরর জলিনগর্মন-প্রণালীর
মুেখর কােছ েধাপার মােঠর রাস্তায় যাও। ৪ তােক বল, সাবধান,
সুিস্থর হও; এই দইু েপাড়া কােঠর েশষ অংশ েথেক রৎসীন ও
অরােমর এবং রমিলেয়র েছেলর, প্রচণ্ড েক্রাধ েথেক ভীত হেয়া
না, েতামার হৃদয়েক িনরাশ হেত িদও না। ৫ অরাম, ইফ্রিয়ম ও
রমিলেয়র েছেল েতামার িবরুেদ্ধ এই িহংসার পিরকল্পনা
কেরেছ, তারা বেলেছ, ৬ “এস, আমরা িযহূদােক আক্রমণ কির
এবং তােক আতিঙ্কত কির এবং এস আমরা তােক দমন কির
এবং আমােদর মেধ্য টােবেলর েছেলেক রাজা কির।” ৭ প্রভু
সদাপ্রভু বেলন, “তা আর জায়গা েনেব না; এটা আর ঘটেব না,
৮ কারণ অরােমর মাথা দেম্মশক ও দেম্মশেকর মাথা রত্সীন।
পঁয়ষিট্ট বছেরর মেধ্য ইফ্রিয়ম ধ্বংস হেব এবং জািত আর
থাকেব না। ৯ ইফ্রিয়েমর মাথা শমিরয়া এবং শমিরয়ার মাথা
রমিলেয়র েছেল। েতামােদর িবশ্বােস যিদ েতামরা িস্থর হেয় না
থাক তেব েতামরা েকােনাভােবই সুরিক্ষত থাকেত পারেব না’।”
১০ সদাপ্রভু আহসেক বলেলন, ১১ “তুিম েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
কােছ েকােনা িচহ্ন িজজ্ঞাসা কর, গভীের বা ওপের িজজ্ঞাসা
কর।” ১২ িকন্তু আহস বলেলন, “আিম িজজ্ঞাসা করব না,
সদাপ্রভুেক পরীক্ষাও করব না।” ১৩ তাই িযশাইয় বলেলন,
“দায়ূেদর কুল, েতামরা েশান। মানুেষর ৈধযর্্য পরীক্ষা করা িক
যেথষ্ট নয়? েতামরা িক আমার ঈশ্বেরর ৈধযর্্য পরীক্ষা করেব?
১৪ অতএব প্রভু িনেজ েতামােদরেক এক িচহ্ন েদেবন; েদখ, এক
যুবতী মিহলা গভর্ বতী হেয় েছেলর জন্ম েদেব ও তঁার নাম
ইম্মানূেয়ল রাখেব। ১৫ যা খারাপ তা অগ্রাহ্য করার এবং যা
ভােলা তা মেনানীত করার জ্ঞান পাবার সমেয় িশশুিট দই ও মধু
খােব। ১৬ কারণ যা খারাপ তা অগ্রাহ্য করার ও যা ভােলা তা
মেনানীত করার জ্ঞান হওয়ার আেগ, েয েদেশর দইু রাজােক
তুিম ঘৃণা করছ, েস েদশ জনশূন্য হেব। ১৭ িযহূদা েথেক
ইফ্রিয়েমর আলাদা হবার িদন েথেক যা কখেনা হয়িন, সদাপ্রভু
েতামার জন্য ও েতামার িপতৃকুেলর জন্য েসই সময় আনেবন,
িতিন অশূেরর রাজােক আনেবন।” ১৮ েসই িদন সদাপ্রভু িমশর
েদেশর দেূরর নদীগুেলার মািছ ও অশূর েদেশর েমৗমািছেদর
িশশ েদেবন। ১৯ তােত তারা সবাই এেস িগিরসঙ্কেটর মেধ্য,
পাহােড়র ফাটেলর মেধ্য, সব কঁাটােঝােপ ও সব মােঠ বসেব।
২০ েসই িদন প্রভু [ফরাৎ] নদীর পাের অবিস্থত ভাড়া করা কু্ষর
িদেয়, অশূর রাজার দ্বারা মাথা ও পােয়র েলাম কািমেয় েদেবন
এবং তা িদেয় দািড়ও কামােবন। ২১ েসই িদন যিদ েকউ একিট
যুবতী গরু ২২ দিুট েমষ েপােষ, তেব তারা েয দধু েদেব েসই
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দেুধর প্রাচুযর্্যতায় দই খােব; কারণ েদেশর মেধ্য বািক সব েলাক
দই ও মধু খােব। ২৩ েসই িদন, েয জায়গায় হাজার রূপার মুদ্রা
দােমর হাজার আঙ্গরু লতা আেছ, েসই সব জায়গা কঁাটােঝাপ
আর কঁাটাময় হেব। ২৪ েলােক েসখােন তীর-ধনুক িনেয় যােব,
কারণ সমস্ত েদশ কঁাটােঝােপ ও কঁাটাগােছ ভের যােব। ২৫ েয
সব পাহাড়ী জায়গা েকাদাল িদেয় েখঁাড়া যায় েসই সব জায়গায়
কঁাটােঝােপর ও কঁাটার ভেয় তুিম যােব না; তা গরুর চরার
জায়গা ও েমেষর চরার জায়গা হেব।

সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “তুিম একটা বড় ফলক
িনেয় তার ওপের েলখ, 'মেহর-শালল-হাশ-বস।' ২ এর

প্রমােণর জন্য ঊিরয় যাজক ও িযেবিরিখেয়র েছেল সখিরয়,
এই দইুজন িবশ্বস্ত েলাকেক আিম আপনার সাক্ষী করব” ৩ পের
আিম [িনেজর স্ত্রী] ভাববাদীনীর কােছ েগেল িতিন গভর্ বতী হেয়
েছেলর জন্ম িদেলন। তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “ওর নাম
রাখ মেহর-শালল-হাস-বস [তাড়াতািড়-লুট-তাড়াতািড়-
অপহরণ] রাখ; ৪ কারণ েছেলিটর বাবা, মা, এই কথা বলার
জ্ঞান হওয়ার আেগ দেম্মশেকর সম্পিত্ত ও শমিরয়ার লুট অশূর
রাজার আেগ িনেয় যাওয়া হেব।” ৫ সদাপ্রভু আবার আমােক
বলেলন, ৬ “কারণ এই েলােকরা েতা শীেলােহর আেস্ত আেস্ত
বেয় যাওয়া েস্রাত অগ্রাহ্য কের রৎসীেন আর রমিলেয়র
েছেলেক িনেয় আনন্দ করেছ। ৭ অতএব প্রভু [ফরাৎ] নদীর
প্রবল ও প্রচুর জল, অথর্াৎ অশূর রাজা ও তঁার সব মিহমােক
তােদর ওপের আনেবন, েস েফঁেপ সমস্ত খাল পূণর্ করেব ও
সমস্ত তীেরর ওপর িদেয় যােব; ৮ েস িযহূদা েদশ িদেয় েবেগ বেয়
যােব, উথেল উেঠ েবেড় যােব, গলা পযর্ন্ত উঠেব; আর, েহ
ইম্মানূেয়ল, েতামার েদশ তার ডানা দিুটর িবস্তােরর মাধ্যেম পূণর্
হেব।” ৯ “েহ জািতরা, েতামরা িছন্নিভন্ন হেব; েহ দেূরর েদেশর
সব েলাক, েশান, যুেদ্ধর জন্য ৈতরী হও এবং েতামরা িছন্নিভন্ন
হেব; েতামরা অেস্ত্র সিজ্জত হও এবং েতামরা িছন্নিভন্ন হও।
১০ একিট পিরকল্পনা গঠন কর, িকন্তু তা সফল হেব না; কথা
বল িকন্তু তা িস্থর থাকেব না, কারণ 'ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ'।”
১১ কারণ সদাপ্রভু তঁার শিক্তশালী হাত বািড়েয় িদেয় আমােক
এই কথা বলেলন এবং আমােক বেল িদেলন েয, এই েলাকেদর
পেথ যাওয়া আমার উিচত না। ১২ িতিন বলেলন, “এই েলােকরা
েযসব িবষয়েক ষড়যন্ত্র বেল, েতামরা েসগুেলােক ষড়যন্ত্র েবােলা
না এবং এেদর ভেয় ভীত হেয়া না, ভয় েপও না। ১৩ বািহনীেদর
সদাপ্রভুেকই পিবত্র বেল মােনা; েতামরা তােকই ভয় কর; তঁােকই
ভয়ানক বেল মেন কর। ১৪ তা হেল িতিন একটা পিবত্র
আশ্রয়স্থান হেবন; িকন্তু ইস্রােয়লীয়েদর উভয় কুেলর জন্য িতিন
েহঁাচট খাওয়া পাথর ও বাধাজনক পাথর হেবন, িযরূশােলেমর
েলাকেদর জন্য িতিন হেবন একটা ফঁাদ ও একটা জাল।
১৫ তােদর মেধ্য অেনেক েহঁাচট েখেয় পেড় যােব ও িবনষ্ট হেব
এবং ফঁােদ বন্দী হেয় ধরা পড়েব।” ১৬ তুিম সােক্ষ্যর কথা বন্ধ
কর, আমার িশষ্যেদর মেধ্য িনয়ম সীলেমাহর কর। ১৭ আিম
সদাপ্রভুর জন্য অেপক্ষা করব, িযিন যােকাব-কুেলর েথেক মুখ
লুকান এবং আিম তঁার অেপক্ষায় থাকব। ১৮ েদখ, আিম এবং
েসই সন্তােনরা যােদর সদাপ্রভু আমােক িদেয়েছন, িসেয়ান
পাহােড় বাস কেরন বািহনীেদর সদাপ্রভুর েদওয়া অনুসাের

আমরা ইস্রােয়েলর মেধ্য িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষেণর মেতা। ১৯ আর
যখন তারা েতামােদরেক বেল, েতামরা আত্মােদর সেঙ্গ
েযাগােযাগ স্থাপনকারীেদর ও জাদকুরেদর কােছ যারা িবড়িবড়
ও ফুসফুস কের বেল তােদর কােছ েখঁাজ কর, [তখন েতামরা
বলেব] েলােকরা িক িনেজেদর ঈশ্বেরর কােছ েখঁাজ করেব না?
২০ িনয়েমর কােছ ও সােক্ষর কােছ [েখঁাজ কর]। এর অন্য কথা
যিদ তারা না বেল তেব তােদর মেধ্য েকােনা আেলা েনই।
২১ তারা কষ্ট ও িখেদ িনেয় তারা েদেশর মেধ্য ঘুের েবড়ােব।
িখেদেত রাগ কের িনেজেদর রাজােক ও িনেজেদর ঈশ্বরেক
অিভশাপ েদেব এবং ওপর িদেক মুখ তুলেব। ২২ তারা পৃিথবীর
িদেক তাকােব এবং েদখ, সংকট, অন্ধকার আর ভয়ানক যন্ত্রণা।
তােদরেক ভীষণ অন্ধকােরর মেধ্য তােদর দরূ কের েদওয়া হেব।

িকন্তু েস েদশ আেগ কেষ্টর মেধ্য িছল তার অন্ধকার
আর থাকেব না; িতিন আেগকার িদেন ঈশ্বর সবূলূন

েদশ ও নপ্তািল েদশেক নীচু কেরিছেলন, িকন্তু পের সমুেদ্রর
কাছাকািছ েসই রাস্তা, যদর্ন তীরবতর্ী েদশ, জািতেদর গালীলেক
সম্মািনত কেরেছন। ২ েয জািত অন্ধকাের চলত তারা মহা
আেলা েদখেত েপেয়েছ; যারা মৃতু্যর ছায়ার েদেশ বাস করত
তােদর ওপের আেলা উেঠেছ। ৩ তুিম েসই জািত বড় কেরছ,
তােদর আনন্দ বািড়েয়ছ; তারা েতামার ফসল কাটার সমেয়র
মেতা আনন্দ কের, েযমন লুেটর মাল ভােগর সময় উল্লািসত
হয়। ৪ কারণ তুিম তঁার ভােরর েযঁায়ািল, তঁার কঁােধর বঁাক, তঁার
অত্যাচারকারী লািঠ েভেঙ্গ েফেলেছন, েযমন িমিদয়েনর িদেন
কেরিছেল। ৫ কারণ যুেদ্ধর সিজ্জত েলােকর সমস্ত সজ্জা ও
রেক্ত রিঞ্জত েপাশাক সব েপাড়ার িজিনস হেব আগুেনর দাহ্য
িহসােব হেব। ৬ কারণ একিট বালক আমােদর জন্য জন্মগ্রহণ
কেরেছন, একিট পুত্র আমােদরেক েদওয়া হেয়েছ। তারই কঁােধ
শাসনভার থাকেব তার নাম আশ্চযর্্য মন্ত্রী, শিক্তশালী ঈশ্বর,
িচরস্থায়ী িপতা, শািন্তর রাজা। ৭ দায়ূেদর িসংহাসন ও তঁার
রােজ্যর ওপের কতৃর্ ত্ব বৃিদ্ধ ও শািন্তর সীমা থাকেব না, সুিস্থর ও
সুদঢ়ৃ করা হয়, ন্যায়িবচাের ও ধািমর্কতার সেঙ্গ এখন েথেক
অনন্তকাল পযর্ন্ত। বািহনীেদর সদাপ্রভুর উেদ্যােগ এটা করেব।

িযহূদার ভিবষ্যেতর শািস্তর িবষেয় কথা।

৮ প্রভু যােকােবর কােছ এক বাক্য পািঠেয়েছন তা ইস্রােয়েলর
ওপের পেড়েছ। ৯ [েদেশর] সব েলাক, ইফ্রিয়ম ও শমিরয়ার সব
বািসন্দারা, তা জানেত পারেব; তারা অহংকাের ও হৃদেয়র গেবর্
বলেছ, ১০ “ইটগুেলা পেড়েছ, িকন্তু আমরা েখাদাই করা পাথের
গঁাথব; সব ডুমুর গােছর কাঠ েকেট েফলা হেয়েছ, িকন্তু আমরা
তার বদেল এরস কাঠ েদব।” ১১ অতএব সদাপ্রভু রৎসীেনর
িবরুেদ্ধ তার শত্রুেদরেক তুলেবন আর তার িবরুেদ্ধ শত্রুেদরেক
উেত্তিজত কেরেছন। ১২ অরােমর সামেন পেলষ্টীেয়রা িপছেন;
তারা মুখ হা কের ইস্রােয়লেক গ্রাস করেব। এই সেবও তঁার
েক্রাধ থােমিন। এখনও তঁার হাত ওঠােনা রেয়েছ। ১৩ তবুও িযিন
েলাকেদরেক আঘাত কেরেছন তঁার কােছ তারা িফের আেসিন,
বািহনীেদর সদাপ্রভুর েখঁাজ করিন। ১৪ এইজন্য সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর মাথা েলজ, েখজেুরর ডাল ও খাগড়া এক িদেন
েকেট েফলেবন। ১৫ প্রাচীন ও সম্মািনত েলােকরা েসই মাথা,
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আর েলজ হল িমথ্যা িশক্ষাদানকারী নবীরা। ১৬ এই জািতর
পথদশর্করাই এেদর ঘুিরেয় িনেয় েবড়ায় এবং যারা তােদর দ্বারা
চেল, তারা গ্রািসত হেচ্ছ। ১৭ এইজন্য প্রভু তােদর যুবকেদর
ওপের আনন্দ করেবন না এবং তােদর িপতৃহীনেদরেক ও
িবধবােদরেক দয়া করেবন না; কারণ তারা সবাই ঈশ্বেরর প্রিত
ভিক্তহীন ও দষু্ট, সবাই েবাকা িজিনেসর কথা বেল। এই সব
হেলও তঁার েক্রাধ থামেব না; কারণ এখনও তঁার হাত উঠােনাই
রেয়েছ। ১৮ সিত্যই দষু্টতা আগুেনর মত জ্বেল, তার কঁাটােঝাপ
আর কঁাটাগাছ গ্রাস কের। তা ঘন বেন জ্বেল ওেঠ তা েধঁায়ার
থাম হেয় ওেঠ। ১৯ বািহনীেদর সদাপ্রভুর ভীষণ েক্রােধ েদশ দগ্ধ
এবং েলােকরা েযন আগুেনর জন্য দাহ্য পদােথর্র মেতা হেয়েছ;
িনেজর ভাইেয়র প্রিত মমতা কের না। ২০ তারা েকউ ডান হােতর
িদেক েটেন েনয়, তবুও কু্ষিধত থােক; আবার েকউ বঁা হােতর
িদেক গ্রাস কের, িকন্তু তৃপ্ত হয় না। প্রেত্যেক িনেজেদর হােতর
মাংস খায়; ২১ মনঃিশ ইফ্রিয়মেক ও ইফ্রিয়মও মনঃিশেক এবং
তারা একসেঙ্গ িযহূদােক আক্রমণ কের। এই সেবও তঁার েক্রাধ
থােমিন; িকন্তু এখনও তঁার হাত উঠােনাই রেয়েছ।

িধক েসই িনয়মকারীেদরেক, যারা অধেমর্র ব্যবস্থা
স্থাপন কের ও যারা অৈবধ িবচার জাির কের। ২ তারা

গিরবেদরেক ন্যায়িবচার েথেক িফিরেয় েদয় ও আমার দঃুখী
েলাকেদর অিধকার লুট কের, েযন িবধবারা তােদর লুেটর
িজিনস হয় এবং তারা িপতৃহীনেদরেক তােদর লুেটর িজিনস
করেত পাের। ৩ শািস্ত েদবার িদেন ও যখন দরূ েথেক িবপদ
আসেব তখন েতামরা িক করেব? সাহােয্যর জন্য কার কােছ
পালােব? েতামােদর ধন-সম্পদ েকাথায় েফেল যােব? ৪ তারা
বন্দীেদর মেধ্য নীচু হেয় থাকেব অথবা মৃতেদর মেধ্য পেড় যােব;
কারণ এই সেব েতা তার রাগ থােমিন; িকন্তু এখনও তঁার হাত
ওঠােনাই রেয়েছ।

অশূরীয়েদর আগামী পতন।

৫ িধক্ অশূরেক! েস আমার েক্রােধর লািঠ! েস েসই লািঠ, যার
হােত আমার ভীষণ েক্রাধ। ৬ আিম তােক অহংকারী জািতর
িবরুেদ্ধ পাঠাব এবং যারা আমার েক্রাধ বহন কের তােদরেকও
পাঠাব েযন েস লুট কের ও লুেটর িজিনস িনেয় যায় ও
তােদরেক রাস্তার কাদার মত মাড়ায়। ৭ িকন্তু তার পিরকল্পনা
েসরকম না, তার হৃদয় তা ভােব না; তার উেদ্দশ্য ধ্বংস করা
আর অেনক জািতেক েশষ কের েদওয়া। ৮ কারণ েস বেল,
“আমার অধ্যক্ষরা িক সবাই রাজা নয়? ৯ ককর্ মীেশর মত নয়?
হমাৎ িক অপর্েদর মত নয়? আর শমিরয়া িক দােমেস্কর মত নয়?
১০ েসসব প্রিতমার রাজ্য আমার হােত পেড়েছ; েসগুিলর েখাদাই
করা মূিতর্ গুেলা িযরূশােলম ও শমিরয়ার মূিতর্ গুেলার েচেয়
অেনক বড়। ১১ আিম শমিরয়ােক ও তার প্রিতমাগুেলােক েযমন
কেরিছ, িযরূশােলম ও তার মূিতর্ গুেলার প্রিত িক েসরকম করব
না?” ১২ প্রভু িসেয়ান পাহাড় ও িযরূশােলেম িনেজর সব কাজ
েশষ করেল পর, িতিন বলেবন, “আিম অশূেরর রাজার
অহংকারী হৃদেয়র বক্তব্য ও গিবর্ত চাহিনর জন্য শািস্ত েদব।”
১৩ কারণ েস বেল, “আমার হােতর শিক্ত ও আমার জ্ঞােনর দ্বারা
আিম কাজ কেরিছ, কারণ আমার বুিদ্ধ আেছ এবং জািতেদর

সীমা আিম বাদ িদেয় িদেয়িছ, তােদর ধন-সম্পদ লুট কেরিছ;
বীেরর মত আিম তােদরেক নীেচ নািমেয়িছ যারা িসংহাসেনর
ওপের বেস। ১৪ পাখীর বাসার মেতা জািতেদর সম্পিত্ত আমার
হাত লুট কেরেছ এবং েলােক েযমন পিরত্যক্ত িডম কুড়ায়,
েতমিন আিম সমস্ত পৃিথবীেক জেড়া কেরিছ; ডানা নাড়েত
অথবা মুখ খুলেত েকউ িকিচর িমিচর শব্দ করিছল না।”
১৫ কুড়াল িক কাঠুেরর িবরুেদ্ধ অহঙ্কার করেব? করাত িক কাঠ-
িমিস্ত্রর েচেয় িনেজেক প্রশংসা করেব? যারা লািঠ েতােল লািঠ
েযন তােদরেক চালােচ্ছ; অথবা কােঠর লািঠ েযন তােক
উঠােচ্ছ। ১৬ অতএব প্রভু বািহনীেদর সদাপ্রভু, তার অিভজাত
েযাদ্ধােদর মেধ্য দবুর্লতা পাঠােবন ও তার মিহমার নীেচ জ্বলন্ত
আগুেনর িশখার মত জ্বালােনা হেব। ১৭ ইস্রােয়েলর আেলা
আগুেনর মত হেবন ও িযিন তার পিবত্রজন িতিন িশখার মত
হেবন; তা একিদেন তার সব কঁাটােঝাপ ও কঁাটাগাছ পুিড়েয়
গ্রাস করেব। ১৮ সদাপ্রভু তার বেনর ও উদ্যােনর মিহমােক, প্রাণ
ও শরীরেক গ্রাস করেব তােত েরাগীর মেতা জীণর্ হেব। ১৯ আর
তার বেনর গাছ এমন অল্প হেব েয, বালক তা গুেন িলখেত
পারেব। ২০ েসই িদন ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট অংশ ও যােকােবর
বংেশর পািলেয় যাওয়া েলােকরা িনেজেদর প্রহারককারীর
ওপের িনভর্ র করেব না; িকন্তু ইস্রােয়েলর পিবত্রতম সদাপ্রভুর
ওপের সত্যভােব িনভর্ র করেব। ২১ যােকােবর বািক েলােকরা
িফের আসেব, যােকােবর বািক েলােকরা শিক্তশালী ঈশ্বেরর
কােছ িফের আসেব। ২২ কারণ, েহ ইস্রােয়ল, েতামার েলােকরা
সমুেদ্রর বািলর মেতা হেলও তােদর বািক অংশ িফের আসেব;
ধ্বংস িনধর্ািরত, তা ধািমর্কতার বন্যার মেতা হেব। ২৩ কারণ
বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু েদেশর ওপর েয ধ্বংস িঠক কের
েরেখেছন েসইমত প্রভু বািহনীেদর সদাপ্রভু কাজ করেবন।
২৪ অতএব, বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েহ
আমার েলােকরা, েতামরা যারা িসেয়ােন থাক, অশূর েথেক ভীত
হেয়া না; যিদও েস েতামােক লািঠর আঘাত কের ও েতামার
িবরুেদ্ধ লািঠ ওঠায়, েযমন িমশর কেরিছল। ২৫ তােক ভয় কর
না, কারণ খুব অল্প সমেয়র মেধ্য আমার েক্রাধ েশষ হেব এবং
আমার রাগ ধ্বংেস পিরণত হেব।” ২৬ তখন বািহনীেদর সদাপ্রভু
তার িবরুেদ্ধ চাবুক চালােবন, েযমন ওেরব পাহােড় িমিদয়নেক
পরািজত কেরিছেলন এবং তঁার লািঠ সাগেরর ওপের থাকেব
এবং িতিন তা ওঠােবন েযমন িমশের কেরিছেলন। ২৭ েসই িদন
েতামার কঁাধ েথেক তার েবাঝা, েতামার ঘাড় েথেক তার েযঁায়ািল
তুেল েনওয়া হেব এবং েতামার ঘােড়র চিবর্র জন্য েযঁায়ািল েভেঙ্গ
যােব। ২৮ শত্রু অয়ােত এেসেছ এবং িমেগ্রাণ পার হেয় েগেছ;
িমক্মেস েস তার িজিনসপত্র েরেখ েগেছ। ২৯ তারা িগিরপথ পার
হেয় এেসেছ এবং তারা েগবােত রাত কািটেয়েছ। রামা কঁাপেছ,
েশৗেলর িগিবয়া পািলেয় েগেছ। ৩০ েহ গল্লীেমর েমেয়রা, েজাের
িচৎকার কর! েহ লিয়শা মেনােযাগ দাও! েতামার দঃুখী
অনােথাৎ! ৩১ মদেমনার েলােকরা পািলেয় যােচ্ছ এবং েগবীেমর
েলােকরা িনরাপত্তার জন্য েদৗড়ােচ্ছ। ৩২ েস আজেক েনােব িগেয়
দঁাড়ােব এবং েস িসেয়ােনর েমেয়র পাহােড়র িদেক,
িযরূশােলেমর পাহােড়র িদেক হাত নাড়ােচ্ছ। ৩৩ েদখ,
বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু, ভয়ঙ্করভােব ডালগুিল ভাঙ্গেবন; লম্বা
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গাছগুিল েকেট েফলেবন এবং উন্নত গাছগুিল নীচু হেব।
৩৪ িতিন করাত িদেয় িদেয় বেনর ঘন জঙ্গল েকেট েফলেবন
এবং তার মিহমােত িলবােনােনর পতন হেব।

শািন্তর রাজা ও তা ার রাজত্ব।

িযশেয়র মূল েথেক একটা পাতা গিজেয় উঠেব এবং
তঁার মূল েথেক ডাল েবর কের ফল ধরেব। ২ তঁার

ওপর সদাপ্রভুর আত্মা, প্রজ্ঞার আত্মা ও েবাঝার আত্মা, পরামশর্
ও শিক্তর আত্মা, জ্ঞােনর আত্মা ও সদাপ্রভুর প্রিত ভেয়র আত্মা
থাকেবন। ৩ িতিন সদাপ্রভুর ভেয় আনিন্দত হেবন। িতিন েচােখ
যা েদখেবন তা িদেয় িবচার করেবন না, িকংবা কােন যা শুনেবন
তা িদেয় িসদ্ধান্ত েনেবন না; ৪ পিরবেতর্ , িতিন ধািমর্কতায়
গিরবেদর িবচার করেবন এবং সুন্দরভােব পৃিথবীর নম্রেদর জন্য
িনষ্পিত্ত করেবন। িতিন তার মুেখর লািঠর দ্বারা পৃিথবীেক
আঘাত করেবন, িনেজর েঠঁােটর িনঃশ্বাস িদেয় দষু্টেক হত্যা
করেবন। ৫ ধািমর্কতা তঁার েকামর-বন্ধনী হেব এবং িবশ্বস্ততা তঁার
নীেচর অংেশর পিট হেব। ৬ েনকেড়বাঘ েমষশাবেকর সেঙ্গ বাস
করেব এবং িচতাবাঘ শুেয় থাকেব ছাগেলর বাচ্চার সেঙ্গ; বাছুর,
যুবিসংহ ও েমাটােসাটা বাছুর একসেঙ্গ থাকেব, এক েছাট েছেল
তােদরেক চালােব। ৭ গরু ও ভাল্লুক একসেঙ্গ চরেব এবং তােদর
বাচ্চারা একসেঙ্গ শুেয় থাকেব; িসংহ বলেদর মত খড় খােব।
৮ েকউেট সােপর গেতর্ র ওপের েছাট িশশু েখলা করেব এবং
স্তন্যপান ত্যাগ করা িশশু িবষাক্ত সােপর গেতর্  হাত েদেব। ৯ তারা
আমার পিবত্র পাহােড়র েকান জায়গায় ক্ষিত করেব না িকংবা
ধ্বংস করেব না, কারণ সমুদ্র েযমন জেল পিরপূণর্ থােক েতমিন
সদাপ্রভুর জ্ঞােন পৃিথবী পিরপূণর্ হেব। ১০ েসই িদন িযশেয়র মূল
সব জািতর পতাকা িহসােব দঁাড়ােবন; জািতরা তােক খুঁেজ েবর
করেব এবং তঁার িবশ্রােমর জায়গা মিহমািন্বত হেব। ১১ েসই িদন
প্রভু আবার তঁার েলাকেদর মুক্ত করার জন্য হাত বাড়ােবন যারা
অশূর েথেক, িমশর েথেক ও পেথ্রাষ েথেক, কূশ েথেক, এলম
েথেক, িশিনয়র েথেক, হমাৎ েথেক ও দ্বীপগুেলা েথেক অবিশষ্ট
আেছ। ১২ িতিন জািতেদর জন্য একটা পতাকা তুলেবন এবং
ইস্রােয়েলর িনবর্ািসত েলাকেদর জেড়া করেবন এবং িযহূদার
িবিক্ষপ্ত েলাকেদরেক িতিন পৃিথবীর চার েকাণ েথেক জেড়া
করেবন। ১৩ িতিন ইফ্রিয়েমর িহংসা থামােবন এবং যারা িযহূদার
প্রিত প্রিতদ্বন্দ্বীরা উিচ্ছন্ন হেব। ইফ্রিয়ম িযহূদার ওপর িহংসা
করেব না এবং িযহূদা আর ইফ্রিয়েমর প্রিত িবদ্রূপ করেব না।
১৪ পিরবেতর্  তারা পেলষ্টীয়েদর উপর ঝঁািপেয় পড়েব এবং তারা
পূবর্ িদেকর েলাকেদর িজিনস লুট করেব। তারা ইেদাম ও
েমায়ােব আঘাত করেব এবং অেম্মানীেয়রা তােদরেক মান্য
করেব। ১৫ সদাপ্রভু িমশর সমুেদ্রর উপসাগর ভাগ করেবন; িতিন
গরম বাতাস িদেয় ইউেফ্রিটস নদীর ওপের হাত নাড়ােবন এবং
িতিন েসটা সাতটা প্রণালীেত ভাগ করেবন, যােত েলােক জতুা
পােয় পার হেত পাের। ১৬ িমশর েথেক েবর হেয় আসার সমেয়
েযমন ইস্রােয়লীয়েদর জন্য একটা প্রধান পথ হেয়িছল েতমিন
তঁার অবিশষ্ট েলাকেদর জন্য অশূর েথেক একটা রাজপথ হেব।

েসই িদন তুিম বলেব, “েহ সদাপ্রভু, আিম েতামােক
ধন্যবাদ েদব, কারণ তুিম আমার ওপর েরেগ িছেল,

িকন্তু েতামার েক্রাধ েশষ হেয়েছ এবং তুিম আমােক সান্ত্বনা
িদচ্ছ। ২ েদখ, ঈশ্বরই আমার পিরত্রাণ; আিম িনভর্ র করব এবং
ভয় পাব না। কারণ সদাপ্রভু, হঁ্যা, সদাপ্রভু আমার শিক্ত ও
আমার গান; িতিনই আমার পিরত্রাণ হেয়েছন।” ৩ এজন্য
েতামরা আনেন্দর সেঙ্গ পিরত্রােণর কুেয়া েথেক জল তুলেব।
৪ েসই িদন েতামরা বলেব, “সদাপ্রভুেক ধন্যবাদ দাও এবং তঁার
নাম ডাক; জািতেদর মেধ্য তঁার কাজ সব বল, েঘাষণা কর েয
তঁার নাম উন্নত। ৫ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য গান কর, কারণ িতিন
মিহমার কাজ কেরেছন; এই পৃিথবীর সব জায়গা জানুক। ৬ েহ
িসেয়ােনর িনবাসীরা, েতামরা েজাের িচৎকার কর ও আনেন্দর
জন্য িচত্কার কর, কারণ ইস্রােয়েলর মেধ্য পিবত্রতম েতামােদর
মেধ্য মহান।”

ব্যািবলেনর িবষেয় ভাববাণী।

ব্যািবলেনর িবষেয় ভাববাণী, যা আেমােসর েছেল
িযশাইয় েপেয়িছেলন। ২ েতামরা উন্মুক্ত পাহােড়র

ওপের একটা পতাকা েতাল; তােদর জন্য িচৎকার কর,
প্রধানেদর দরজা িদেয় িগেয় তােদর জন্য হাত েদালাও। ৩ আিম
আমার পিবত্র েলাকেদর আেদশ িদেয়িছ, হঁ্যা, আিম আমার রাগ
সম্পন্ন করার জন্য আমার শিক্তশালী েলাকেদর, যারা িবজেয়
উল্লাস কের তােদর েডেকিছ। ৪ পবর্তমালায় অেনক েলাকেদর
মত জনগেনর েকালাহল! অেনক জািতর একসেঙ্গ জেড়া
হওয়ার মেতা রােজ্যর একিট তীব্র শব্দ! বািহনীেদর সদাপ্রভু
যুেদ্ধর জন্য ৈসন্য রচনা কেরেছন। ৫ তারা দরূ েদশ েথেক,
পৃিথবীর েশষ সীমা েথেক আসেছ; সদাপ্রভু তঁার িবচােরর অস্ত্র
িনেয় সমস্ত েদশেক ধ্বংস করবার জন্য আসেছন। ৬ আতর্ নাদ
কর, কারণ সদাপ্রভুর িদন কােছ এেস েগেছ; সবর্শিক্তমােনর
কাছ েথেক ওটা ধ্বংেসর সেঙ্গ আসেব। ৭ েসইজন্য সবার হাত
িনেস্তজ হেয় যােব এবং প্রেত্যক হৃদয় গেল যােব; ৮ তারা ভীত
হেব, একজন মিহলার প্রসবেবদনার মত তীব্র যন্ত্রণা এবং দঃুখ
তােদরেক ধরেব। তারা আশ্চযর্্যভােব এেক অপেরর িদেক
তাকােব; তােদর মুখ আগুেনর িশখার মেতা হেব। ৯ েদখ,
সদাপ্রভুর িদন িনষু্ঠর েক্রাধ ও ভীষণ রােগর সেঙ্গ আসেছ,
পৃিথবীেক িনজর্নতা করার জন্য এবং এর মেধ্য েথেক
পাপীেদরেক ধ্বংস করার জন্য। ১০ আকােশর তারা ও
নক্ষত্রপুঞ্জ আেলা েদেব না; এমনিক সূযর্ ওঠার সমেয়ও অন্ধকার
থাকেব এবং চঁাদ উজ্জ্বল হেব না। ১১ আিম তার মন্দতার জন্য
পৃিথবীেক এবং অপরােধর জন্য দষু্টেদরেক শািস্ত েদব। আিম
গিবর্তেদর অহঙ্কার েশষ কের েদব এবং িনষু্ঠরেদর অহঙ্কার দমন
করব। ১২ আিম মানুষেক খঁািট েসানার েথেকও দলুর্ভ করব এবং
ওফীেরর েসানার েচেয় মানবজািতেক আেরা েবশী দলুর্ভ করব।
১৩ অতএব আিম আকাশমণ্ডলেক কঁাপাব এবং বািহনীেদর
সদাপ্রভুর েক্রােধর দ্বারা এবং তঁার প্রচণ্ড েক্রােধর িদেন পৃিথবী
তার জায়গা েথেক নেড় যােব। ১৪ িশকার করা হিরেণর মত
অথবা েমষপালক ছাড়া েমেষর মত, প্রেত্যেক তার িনেজর
েলাকেদর কােছ িফের যােব এবং প্রেত্যেক তার িনেজর েদেশ
পািলেয় যােব। ১৫ েয কাউেক পাওয়া যােব তােদরেক েমের
েফলা হেব এবং েয কাউেক ধরা হেব তােদরেক তেরায়ােলর
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দ্বারা মারা যােব। ১৬ তােদর েচােখর সামেন িশশুেদরেক টুকেরা
কের ছঁুেড় েফলা হেব; তােদর বািড় লুট করা হেব ও তােদর
স্ত্রীেদর ধষর্ণ করা হেব। ১৭ “েদখ, আিম তােদরেক আঘাত করার
জন্য মাদীয়েদরেক উেত্তিজত করব, যারা রূপার িবষেয় িচন্তা
করেব না, েসানােতও আনন্দ করেব না। ১৮ তােদর িতরগুিল
যুবকেদর িবদ্ধ করেব; তারা িশশুেদর প্রিত েকােনা দয়া করেব না
এবং েছেলেমেয়েদর প্রিত মমতা করেব না। ১৯ এবং ব্যািবলন,
রােজ্যর সবর্ািধক প্রশংিসত, কলদীয়েদর গেবর্র মিহমা, ঈশ্বর
সেদাম ও ঘেমারার মত ধ্বংস করেবন। ২০ এটা আর বসিতস্থান
হেব না অথবা বংেশর পর বংশ েসখােন বাস করেব না। আরবীয়
েসখােন তঁাবু স্থাপন করেব না, েমষপালেকরাও েসখােন তার
পশুপালেক িবশ্রাম করােব না। ২১ িকন্তু মরুভূিমর প্রাণীরা
েসখােন শুেয় থাকেব, েসখানকার বাড়ীগুেলা েপঁচায় পিরপূণর্
হেব, উটপাখী এবং বুেনা ছাগেলরা লািফেয় েবড়ােব। ২২ তােদর
দেুগর্র মেধ্য হায়না ডাকেব এবং েখঁকিশয়াল সুন্দর প্রাসােদর
মেধ্য থাকেব। তার সময় এেস েগেছ, তার িদনগুেলা আর েদরী
হেব না।”

সদাপ্রভু যােকােবর প্রিত দয়া করেবন; িতিন আবার
ইস্রােয়লেক মেনানীত করেবন এবং তােদর িনেজেদর

েদেশ পুনরায় স্থাপন করেবন। িবেদশীরা তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব
আর তারা িনেজরা যােকােবর বংেশর সেঙ্গ যুক্ত হেব। ২ জািতরা
তােদর িনেয় তােদর িনেজেদর েদেশ আনেবন। ইস্রােয়ল কুল
সদাপ্রভুর েদেশ তােদরেক এেন দাস-দাসী মেতা করেব। যারা
তােদর বন্দী কেরিছল তারা বন্দী করেব এবং তারা তােদর
অত্যাচারীেদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেব। ৩ েসই িদন প্রভু েতামােক
দঃুখ ও যন্ত্রণা েথেক এবং বিন্দেত্ব তুিম েয কিঠন পিরশ্রম
কেরিছেল তা েথেক িবশ্রাম েদেবন, ৪ তুিম ব্যািবলেনর রাজার
িবরুেদ্ধ এই িবদ্রূেপর গান করেব, “অত্যাচারী েকমন েশষ
হেয়েছ, অহঙ্কারীর উন্মত্ততা েশষ হেয়েছ! ৫ সদাপ্রভু দষু্টেদর
লািঠ, শাসনকতর্ ার রাজদন্ড েভেঙ্গেছন, ৬ েস েক্রােধ েলাকেদর
আঘাত করত, অনবরত আঘাত করত, েস রােগ জািতেদরেক
শাসন করত, অপিরিমত আঘাত করত। ৭ সমস্ত পৃিথবী িবশ্রাম
ও শান্ত হেয়েছ; তারা গান গাওয়া শুরু কেরেছ। ৮ এমন িক,
েদবদারু ও িলবােনােনর এরস গাছগুিলও েতামার িবষেয়
আনন্দ কের তারা বেল, ‘কারণ তুিম ভূিমসাৎ হেয়ছ, েকােনা
কাঠুিরয়া আমােদরেক কাটেত আেস না।’ ৯ নীেচর পাতাল
েতামার সেঙ্গ েদখা করার জন্য আগ্রহী যখন তুিম েসখােন যােব।
েতামার জন্য মৃতেদরেক, পৃিথবীর রাজােদরেক জািগেয় েতােল,
জািতেদর সব রাজােদরেক িনেজেদর িসংহাসন েথেক তুেলেছন।
১০ তারা সবাই েতামােক বলেব, ‘তুিম আমােদর মত দবুর্ল হেয়
পেড়ছ; তুিম আমােদর মতই হেয়ছ।’ ১১ েতামার জঁাকজমক
সেঙ্গ তােরর বাদ্যযেন্ত্রর শব্দ পাতােল নািমেয় আনা হেয়েছ;
েতামার নীেচ শূককীট ছিড়েয় পেড়েছ এবং েপাকা েতামােক
েঢেক েফেলেছ। ১২ েহ শুকতারা, েভােরর সন্তান, তুিম েতা স্বগর্
েথেক পেড় েগছ। তুিম জািতেদর পরািজত কেরিছেল, আর
তুিমই িকভােব পৃিথবী েথেক উিচ্ছন্ন হেয়ছ। ১৩ তুিম েতামার
হৃদেয় বেলিছেল, ‘আিম স্বেগর্ উঠব, ঈশ্বেরর তারাগুেলার উপের
আমার িসংহাসন উন্নত হেব এবং আিম সমাগম পবর্েত, উত্তর

িদেকর প্রােন্ত বসব। ১৪ আিম েমেঘর উচ্চতার উপের উঠব;
আিম িনেজেক অিত মহান ঈশ্বেরর সমান করব।’ ১৫ অথচ তুিম
এখন পাতােলর িদেক, গভীরতম গেতর্ র িদেক েনেমছ। ১৬ যারা
েতামােক েদেখ তারা েতামার িদেক একদিৃষ্টেত তািকেয় থােক।
তারা েতামার িবেবচনা করেব, তারা বেলেব, ‘েয পৃিথবীেক
কঁাপাত আর রাজ্যগুেলােক ঝঁাকাত এ িক েসই েলাক? ১৭ েয
পৃিথবীেক মরুভূিম করত, েয শহরগুেলােক উলেট িদত এবং
বন্দীেদর বাড়ী েযেত িদত না?’ ১৮ “জািতেদর সব রাজা, তারা
সবাই মিহমায়, প্রেত্যেক তােদর িনেজেদর কবের শুেয় আেছন।
১৯ িকন্তু েতামােক গােছর বাদ েদওয়া ডােলর মত কবর েথেক
ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেয়েছ। েপাশােকর মেতা মৃেতরা েতামােক
েঢেক েফেলেছ, যারা তেরায়ােল িবদ্ধ হেয়েছ, যারা গেতর্ র
পাথেরর নীেচ েনেম যান। তুিম পােয় মাড়ােনা মৃতেদেহর মত
হেয়ছ। ২০ তুিম ওেদর সেঙ্গ যুক্ত হেত কবরস্থ হেত পারেব না,
কারণ তুিম েতামার েদশেক ধ্বংস কেরছ তুিম েতামার েলাকেদর
েমেরেছা যারা অন্যায়কারীেদর েছেল এবং দষু্টেদর বংশধর
তােদর কথা আর কখনও উেল্লখ করা হেব না।” ২১ েতামরা তার
েছেলেমেয়েদর জন্য হত্যার জায়গা ৈতরী কর, তােদর
পূবর্পুরুষেদর অপরােধর জন্য, তাই তারা উেঠ পৃিথবী অিধকার
করেব না এবং শহেরর সেঙ্গ পৃিথবী পিরপূণর্ করেব না।”
২২ বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম তােদর িবরুেদ্ধ
উঠব; ব্যািবলেনর নাম ও তার েবঁেচ থাকা েলাক ও তার
বংশধরেদর আিম উিচ্ছন্ন করব। ২৩ “আিম তােক েপঁচােদর
জায়গা ও জলাভূিম করব এবং ধ্বংেসর ঝঁাটা িদেয় আিম তােক
ঝঁাট েদব” - এই কথা বািহনীেদর সদাপ্রভু বেলন।”

ঈশ্বেরর পিরকল্পনার অচলতা।

২৪ বািহনীেদর সদাপ্রভু শপথ কের বেলেছন, “আিম েযমন
সংকল্প কেরিছ, তাই ঘটেব, আিম পিরকল্পনা কেরিছ, তা িস্থর
থাকেব। ২৫ আমার েদেশর মেধ্য আিম অশূেরর রাজােক েভেঙ্গ
েফলব এবং আমার পবর্তমালার ওপের তােক পােয়র নীেচ
মাড়াব। তখন আমার েলাকেদর কাছ েথেক তার েযঁায়ািল উেঠ
যােব ও তােদর কঁাধ েথেক তার েবাঝা সের যােব।” ২৬ সমস্ত
পৃিথবীর জন্য এই ব্যবস্থাই যা িঠক করা হেয়েছ এবং সমস্ত
জািতর ওপের এই হাতই বাড়ােনা হেয়েছ। ২৭ কারণ বািহনীেদর
সদাপ্রভু এই সব পিরকল্পনা কেরেছন, তাই েক তােক থামােত
পাের? তঁার হাত বাড়ােনা রেয়েছ, েক এটা েফরােত পাের?

পেলিষ্টয়ার িবষেয় ভাববাণী।

২৮ েয বছের রাজা আহস মারা িগেয়িছেলন েসই বছের এই
ভাববাণী এেসিছল। ২৯ েহ পেলিষ্টয়া, েয লািঠ েতামােক আঘাত
করত তা েভেঙ্গ েগেছ বেল েতামরা আনন্দ েকােরা না। কারণ
সােপর েগাড়া েথেক েবর হেয় আসেব িবষাক্ত সাপ এবং তার
বংশধর হেব উড়ন্ত িবষাক্ত সাপ। ৩০ গিরব েলােকেদর প্রথম
সন্তােনরা খােব এবং অভাবীরা িনরাপেদ েশােব। আিম দিূভর্ ক্ষ
দ্বারা েতামার মূল হত্যা করব, েতামার অবিশষ্ট অংশ মারা যােব।
৩১ েহ প্রেবশদ্বার, কঁাদ, েহ শহর; কঁাদ। েহ পেলিষ্টয়া, েতামার
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সবাই িমিলেয় যােব। কারণ উত্তর িদক েথেক েধঁায়ার েমঘ
আসেছ এবং ওর েশ্রণী েথেক েকউই পথভ্রষ্ট হেচ্ছ না। ৩২ এই
জািতর দতূেদর িক উত্তর েদওয়া যােব? সদাপ্রভু িসেয়ানেক
স্থাপন কেরেছন এবং তার মেধ্য িনযর্ািতত েলােকরা আশ্রয়
পােব।

েমায়ােবর িবষেয় ভাববাণী।

েমায়ােবর িবষেয় এই কথা: প্রকৃতপেক্ষ, রােতর মেধ্য
েমায়ােবর আর্ নােমর শহরটা নষ্ট ও ধ্বংস হল এবং

েমায়ােবর কীর শহরটা এক রােতর মেধ্যই নষ্ট ও ধ্বংস হেয়
েগেছ। ২ েমায়ােবর েলােকরা কঁাদবার জন্য দীেবােনর মিন্দের ও
উঁচু জায়গায় িগেয়েছ। তারা নেবা ও েমদবার ওপের িবলাপ
করেছ। তােদর সকেলর মাথা কামােনা হেয়েছ এবং দািড়ও কাটা
হেয়েছ। ৩ তােদর েলাক রাস্তায় রাস্তায় চট পেরেছ। তারা সবাই
ছােদর উপের ও শহর-চেকর মেধ্য িবলাপ করেছ। প্রেত্যেক
েকঁেদ গেল পেড়েছ। ৪ িহশেবান ও ইিলয়ালী কঁাদেছ; তােদর
গলার স্বর যহস পযর্ন্ত েশানা যােচ্ছ। েসইজন্য েমায়ােবর
ৈসেন্যরাও িচত্কার কের কঁাদেছ এবং তােদর হৃদয় ভেয়
কঁাপেছ। ৫ েমায়ােবর জন্য আমার হৃদয় কঁাদেছ; তার েলােকরা
েসায়েরর িদেক ইগ্লৎ-শিলশীয়া পযর্ন্ত পািলেয় যােচ্ছ। তারা
কঁাদেত কঁাদেত লূহীেতর আেরাহণ পেথ যােচ্ছ; তােদর জায়গা
ধ্বংস হেয়েছ বেল তারা িচত্কার কের কঁাদেত কঁাদেত
েহারণিয়েমর রাস্তায় চলেছ। ৬ িনম্রীেমর জল শুিকেয় েগল ও
ঘাস শুিকেয় েগেছ এবং নতুন গাছ মারা েগেছ, সবুজ বলেত
িকছুই েনই। ৭ তারা তােদর জমােনা ধন-সম্পদ তারা উইেলা
গােছর তীেরর ওপােশ িনেয় যােচ্ছ। ৮ েমায়ােবর সীমার চারপােশ
তােদর কান্নার শব্দ িগেয়েছ; ইগ্লিয়ম ও েবর-এলীম পযর্ন্ত তােদর
িবলাপ েশানা যােচ্ছ। ৯ কারণ দীেমােনর জল রেক্ত ভরা, িকন্তু
আিম তার উপের আরও দঃুখ আনব; েমায়ােবর পািলেয় যাওয়া
েলাকেদর ওপের এবং যারা েদেশ েবঁেচ থাকেব তােদর ওপের
িসংহ আঘাত করেব।

েতামরা েসলা েথেক মরুভূিম িদেয় িসেয়ােনর েমেয়র
পাহােড় শাসনকতর্ ার কােছ েমষশাবকগুিল পািঠেয়

দাও। ২ েযমন ঘুের েবড়ােনা পািখরা, েযমন িছন্নিভন্ন বাসা,
েতমিন েমায়াবীয় স্ত্রীেলাকরা অেণর্ান নদীর তীের অবিস্থত।
৩ “িনেদর্শ দাও; িবচার কর, দপুুরেবলায় িনেজর ছায়ােক রােতর
মত কর, পলাতকেদর লুিকেয় রাখ; পলাতকেদর সেঙ্গ
িবশ্বাসঘাতকতা কর না। ৪ েমায়াব, আমার পািলেয় যাওয়া
েলাকেদরেক েতামার সেঙ্গ থাকেত দাও; ধ্বংসকারীেদর সামেন
েথেক তােদর আড়াল কের রাখ।” কারণ িনযর্াতন থামেব এবং
ধ্বংস েশষ হেব, যারা পদদিলত করত তারা েদশ েথেক উধাও
হেয় যােব। ৫ চুিক্তর িবশ্বস্ততায় িসংহাসন প্রিতিষ্ঠত হেব এবং
দায়ূেদর তঁাবু েথেক একজন িবশ্বস্তভােব েসখােন বসেব। িতিন
ন্যায়িবচার চান এবং ধািমর্কতায় িবচার করেবন। ৬ আমরা
েমায়ােবর গেবর্র কথা, তার অহঙ্কােরর কথা, তার গেবর্র কথা
এবং তার রােগর কথা শুেনিছ। িকন্তু তার গেবর্র কথাগুিল শূন্য
৭ তাই েমায়াবীেয়রা তােদর েদেশর জন্য আতর্ নাদ করেব,
প্রেত্যেক আতর্ নাদ করেব। েতামরা কীর্-হরসেতর শুকেনা

আঙ্গেুরর িপেঠর জন্য েশাক করেব, যা সম্পূণর্ িবধ্বস্ত হেয়িছল।
৮ কারণ িহশেবােনর েক্ষতগুেলা আর িসবমার আঙ্গরু লতা
শুিকেয় েগল। জািতেদর শাসনকতর্ ারা উত্কৃষ্ট আঙ্গরু গাছগুিল
মািড়েয় েগেছ; েসগুেলা যােসর পযর্ন্ত িগেয় েপৗঁছাত ও মরুভূিমর
িদেক ছিড়েয় েযত। তার ডালগুিল চািরিদেক ছিড়েয় পেড়িছল,
েস সব সমুদ্র পার হেয়িছল। ৯ প্রকৃতপেক্ষ আিম যােসেরর সােথ
িসবমার আঙ্গরু েক্ষেতর জন্য কঁাদব। েহ িহশেবান, েহ ইিলয়ালী,
আিম েচােখর জেল েতামােদর িভজাব। কারণ েতামার গরেমর
ফল ও েতামার শেস্যর জন্য আনেন্দর িচত্কার আিম
থািমেয়িছ। ১০ ফেলর বাগানগুেলা েথেক আনন্দ ও উল্লাস দরূ
হেয়েছ এবং আঙ্গরু েক্ষেত আর েকউ গান বা আনন্দময়
িচৎকার কের না, েকউ পদদিলত কের আঙ্গরু েপষেণর জায়গায়
আঙ্গরু রস েবর কের না, আিম িচত্কার থািমেয়িছ। ১১ তাই
আমার হৃদয় েমায়ােবর জন্য একিট বীণার মেতা কঁাদেছ, আর
আমার নাড়ী কীর-েহরেসর জন্য বাজেছ। ১২ েমায়াব যখন উঁচু
জায়গায় িনেজেক পিরশ্রান্ত কের এবং তার মিন্দের প্রাথর্না
করার জন্য প্রেবশ কের, তখন তার প্রাথর্না িকছুই লাভ হেব না।
১৩ সদাপ্রভু েমায়াব িবষেয় এই কথা আেগই বেলেছন।
১৪ আবার সদাপ্রভু বলেছন, “িতন বছেরর মেধ্য েমায়ােবর
মিহমা িবলীন হেয় যােব; তার অেনক েলাক ঘৃিণত, অবিশষ্টাংশ
খুব অল্প এবং তুচ্ছ হেব।”

দেম্মশেকর িবষেয় ভাববাণী।

দেম্মশেকর িবষেয় েঘাষণা। েদখ, দেম্মশক আর
শহর থাকেব না, তা একটা ধ্বংেসর সূ্তপ হেব।

২ অেরােয়েরর গ্রামগুেলা পিরত্যক্ত হেব; েসগুেলা পশুপাল
েশায়ার জন্য হেব এবং েকউ তােদর ভয় েদখােব না। ৩ দেম্মশক
েথেক ইফ্রিয়ম েথেক এবং অরােমর অবিশষ্টাংশগুেলা েথেক
শিক্তশালী শহরগুিল উধাও হেয় যােব। তারা ইস্রােয়েলর
েলাকেদর েগৗরেবর মত হেব - এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৪ “েসই িদন এটা ঘটেব েয যােকােবর মিহমা ক্ষীণ হেব এবং
তার েদেহর মাংস চিবর্হীন হেব। ৫ এিট হেব যখন একিট চাষী
স্থায়ী শস্য সংগ্রহ কের এবং তার হাত শেস্যর শীষ েকেট েফলল।
ইস্রােয়লীয়েদর অবস্থা েতমনই হেব। যখন েকউ রফায়ীেমর
উপত্যকায় পেড় থাকা শেস্যর শীষ কুড়ায়, েতমনই হেব।
৬ শেস্যর শীষ কুড়ােনা বািক থাকেব। যাইেহাক, যখন িজতবৃক্ষ
েকঁেপ ওেঠ: উঁচু ডােলর ওপের দইু বা িতনিট িজতবৃক্ষ, ফলবান
বৃেক্ষর সেবর্াচ্চ শাখার মেধ্য চারিট বা পঁাচিট হল” - ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই েঘাষণা। ৭ েসই িদন েলােক তােদর
সৃিষ্টকতর্ ার িদেক তাকােব এবং তােদর েচাখ ইস্রােয়েলর
পিবত্রজেনর িদেক তাকােব। ৮ তারা িনেজেদর হােত ৈতরী
েবদীর িদেক তাকােব না, তারা আেশরা-খুঁিট ও সূযর্ প্রিতমার
িদেক তাকােব না যা তারা তােদর আঙ্গলু িদেয় ৈতরী কেরেছ।
৯ েসই িদন তােদর শিক্তশালী শহরগুেলা পাহােড়র চূড়াগুিলর
উপর পিরত্যক্ত কােঠর ঢালগুিলর মত হেব, যা ইস্রােয়ল জািতর
জন্য ত্যাগ করা হয় এবং যা একিট ধ্বংসস্থান হেব। ১০ কারণ
তুিম েতামার পিরত্রােণর ঈশ্বরেক ভুেল েগছ; েসই আশ্রয়-
পাহাড়েক তুিম তুচ্ছ কেরছ, তাই তুিম সুন্দর সুন্দর চারা েরাপণ
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করছ আর িবেদশী কলেমর সেঙ্গ লাগাচ্ছ, ১১ তুিম েরাপেণর
িদেন েবড়া দাও ও চাষ কর। তাড়াতািড় েতামার বীজ বৃিদ্ধ হেব,
িকন্তু েশােকর িদন এবং হতাশাজনক দঃুেখর িদেন ফসল ঝের
যােব। ১২ হায় হায়, অেনক েলােকর েকালাহল, যা গজর্নকারী
সাগেরর মতই গজর্ন। জািতেদর েদৗড়, েয েদৗড় শিক্তশালী
জেলর েঢউেয়র মেতা! ১৩ প্রচুর জেলর শেব্দর মত েলােকরা
গজর্ন করেব, িকন্তু ঈশ্বর তােদর ধমক েদেবন। তারা দেূর
পািলেয় যােব এবং বাতােসর সামেন পাহােড়র ওপেরর তুেষর
মত হেব এবং ঘূণর্ায়মান ঝেড়র সামেন ধূেলার মত তািড়ত হেব।
১৪ সন্ধ্যােবলায়, েদখ, ত্রাস! এবং তারা সকাল হওয়ার আেগই
চেল যােব। এই তােদর অংশ যারা আমােদর লুট কের; তােদর
ভাগ্য যারা আমােদর লুট কের।

কূশ েদেশর িবষেয় ভাববাণী।

হায়! কূশ েদেশর নদীগুেলার ওপাের এমন একটা
েদশ যা ডানার িঝঁিঝঁ শব্দিবিশষ্ট। ২ েয সমুদ্র পথ

িদেয় নেলর ৈতরী েনৗকায় জেলর ওপর িদেয় দতূ পাঠােচ্ছ।
যাও, েহ দ্রুতগামী দেূতরা, েয জািত লম্বা ও েকামল, েয জািতেক
কােছর ও দেূরর েলােকরা ভয় কের, েয জািত শিক্তশালী ও
জয়ী, যার েদশ নদী িবভক্ত, েতামরা তার কােছ িফের যাও।
৩ পৃিথবীর সমস্ত বািসন্দারা এবং েতামরা যারা পৃিথবীেত বাস
কর, যখন পবর্েতর ওপের পতাকা েতালা হেব, েদখ এবং যখন
তূরী বাজেব, শুন। ৪ সদাপ্রভু আমােক বলেছন, “আিম
শান্তভােব আমার বািড় েথেক পযর্েবক্ষণ করেবা, সূেযর্র মেতা
উজ্জ্বল তােপর মত, গরমকােল ফসল কাটবার সমেয় কুয়াশার
েমেঘর মত।” ৫ ফসল সংগ্রহ করার আেগ যখন ফুল ফুেট যায়
এবং েসই ফুল আঙ্গরু হেয় েপেক যােব, েসই সময় কঁািচ িদেয়
িতিন কিচ ডালগুেলা েকেট েফলেবন আর ছিড়েয় পড়া
ডালগুেলা দরূ কের েদেবন। ৬ পাহােড়র পািখ ও পৃিথবীর
পশুেদর জন্য তারা পিরত্যক্ত হেব; তারা পবর্তমালার পাখীেদর
এবং পৃিথবীর প্রাণীর জন্য একিত্রত হেব। পািখরা তােদর ওপের
গ্রীষ্মকাল হেব, পৃিথবীর সব প্রাণীরা তােদর ওপের শীতকাল
কাটােব। ৭ েসই সময় বািহনীেদর সদাপ্রভুর কােছ েসই লম্বা ও
েমালােয়ম চামড়ার জািতর কাছ েথেক উপহার আসেব। এ েসই
জািত যােক কােছর ও দেূরর েলােকরা ভয় কের। এ েসই
শিক্তশালী ও জয়ী জািত যার েদশ নদী িদেয় িবভক্ত করা। েসই
জািত েথেক বািহনীেদর সদাপ্রভুর নােমর জায়গায়, িসেয়ান
পবর্েত।

িমশর েদেশর িবষেয় ভাববাণী।

িমশর েদেশর িবষেয় সদাপ্রভুর েঘাষণা। েদখ,
সদাপ্রভু একটা দ্রুতগামী েমেঘ কের িমশের

আসেছন। তঁার সামেন িমশেরর প্রিতমাগুেলা কঁাপেব এবং
িমশরীয়েদর হৃদয় তােদর মেধ্য গেল যােব। ২ “আিম এক
িমশরীয়েক অন্য িমশরীেয়র িবরুেদ্ধ উেত্তিজত কের তুলব;
একজন েলাক তার ভাইেয়র িবরুেদ্ধ, একজন েলাক তার
প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ, শহর শহেরর িবরুেদ্ধ, আর রাজ্য রােজ্যর

িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব। ৩ িমশরীয়েদর আত্মা িনেজেদর মেধ্য দবুর্ল
হেব, আিম তােদর পিরকল্পনা িবনষ্ট করব। যিদও তারা মূিতর্ , মৃত
মানুেষর আত্মা, মাধ্যম এবং আধ্যাত্মবাদীেদর কােছ পরামশর্
েচেয়িছল। ৪ আিম িমশরীয়েদরেক একিট কেঠার মিনেবর হােত
তুেল েদব এবং একজন শিক্তশালী রাজা তােদর শাসন
করেবন।” এই হল বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভুর কথা। ৫ সমুেদ্রর
জল শুিকেয় যােব এবং নদী শুিকেয় যােব ও খািল হেয় যােব।
৬ নদীগুিল দগুর্ন্ধযুক্ত হেব; িমশেরর নদীগুেলা েছাট হেব ও
শুিকেয় যােব; নল ও খাগড়া শুিকেয় যােব; ৭ নীল নদীর ঘােটর
দ্বারা, নীল নদীর তীেরর মােঠর দ্বারা এবং নীল নদীর কােছর
েবানা বীজ সব, শুিকেয় যােব, ধূেলােত পিরণত হেব। ৮ েজেলরা
হাহাকার করেব আর নীল নদীেত যারা বঁড়িশ েফেল তারা
িবলাপ করেব। যারা জেল জাল েফেল তারা েশাক করেব।
৯ যারা ভােলা মসীনার িজিনস ৈতরী কের এবং যারা সাদা
কাপড় েবােন তারা ম্লান হেব। ১০ িমশেরর কাপড় শ্রিমকেদর থাম
েভেঙ্গ পড়েব; মজিুরর জন্য যারা কাজ কের তারা হতাশ হেব।
১১ েসায়েনর েনতারা এেকবাের েবাকা; ফেরৗেণর জ্ঞানী
পরামশর্দাতােদর উপেদশ অথর্হীন হেয় পেড়েছ। েতামরা
ফেরৗণেক েকমন কের বলেত পার, “আিম জ্ঞানী েলাকেদর
েছেল, প্রাচীন রাজােদর একজন েছেল?” ১২ েতামার জ্ঞানী
েলােকরা এখন েকাথায়? তারা েতামােক বলুক বািহনীেদর
সদাপ্রভু িমশেরর িবরুেদ্ধ েয পিরকল্পনা কেরেছন, তা তারা
জানুক। ১৩ েসায়েনর েনতারা েবাকা হেয়েছ, আর েনােফর
েনতারা প্রতািরত হেয়েছ; তারা িমশরেক িবভ্রান্ত কের তুেলেছ,
যারা তার বংশেদর েকােণর পাথর। ১৪ সদাপ্রভু তার মেধ্য
িবকৃিতর আত্মা িমিশ্রত কেরেছন এবং তারা িমশরেক তার সমস্ত
কােজ িবপেথ চািলত কেরেছ, েযমন মত্ত েলাক তার বিমেত ভ্রান্ত
হেয় পেড়। ১৫ িমশেরর জেন্য মাথা বা েলজ, েখজেুরর ডাল বা
নল-খাগড়া, েকউই িকছু করেত পারেব না। ১৬ েসই সমেয়,
িমশরীয়রা নারীেদর মত হেব। তারা কঁাপেব ও ভয় পােব কারণ
বািহনীেদর সদাপ্রভু তােদর িবরুেদ্ধ হাত ওঠােবন। ১৭ িযহূদা েদশ
িমশেরর জন্য ভেয়র কারণ হেব। যখনই েকউ তােদর মেন
কিরেয় েদেব তখন তারা সদাপ্রভুর পিরকল্পনার কারেণ ভীত
হেব, েয েস তােদর িবরুেদ্ধ পিরকল্পনা করেছ। ১৮ েসই িদন
িমশেরর পঁাচিট শহর কনােনর ভাষা বলেব এবং বািহনীেদর
সদাপ্রভুর প্রিত আনুগেত্যর শপথ করেব। েসই শহরগুেলার মেধ্য
একটােক বলা হেব ধ্বংেসর শহর। ১৯ েসই িদন িমশর েদেশর
মাঝখােন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একটা েবদী আর তার সীমানায়
একটা স্তম্ভ থাকেব। ২০ িমশর েদেশ বািহনীেদর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য এটা একটা িচহ্ন ও সাক্ষ্য িহসােব হেব। তােদর
অত্যাচারীেদর কারেণ তারা যখন সদাপ্রভুর কােছ কঁাদেব তখন
িতিন তােদর কােছ একজন ত্রাণকতর্ া ও রক্ষাকতর্ ােক পািঠেয়
েদেবন এবং িতিন তােদর উদ্ধার করেবন। ২১ এইভােব সদাপ্রভু
িমশরীয়েদর কােছ িনেজেক প্রকাশ করেবন এবং েসই িদন তারা
সদাপ্রভুেক জানেব। তারা উৎসগর্ ও বিল িদেয় উপাসনা করেব
এবং সদাপ্রভুর কােছ প্রিতজ্ঞা করেব এবং তা পূণর্ করেব।
২২ সদাপ্রভু িমশরেক কষ্ট েদেবন, ব্যথা েদেবন ও িনরাময়
করেবন। তারা প্রভুর কােছ িফের আসেব; িতিন তােদর প্রাথর্না
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শুনেবন এবং তােদর সুস্থ করেবন। ২৩ েসই িদন িমশর েথেক
অশূর পযর্ন্ত একটা রাজপথ হেব। অশূরীেয়রা িমশের এবং
িমশরীেয়রা অশূরীয়েত যাওয়া-আসা করেব। িমশরীেয়রা
অশূরীেয়রা এক সেঙ্গ উপাসনা করেব। ২৪ েসই িদন, িমশর ও
অশূেরর সেঙ্গ ইস্রােয়ল তৃতীয় হেব, তারা হেব পৃিথবীর মেধ্য
একটা আশীবর্াদ। ২৫ বািহনীেদর সদাপ্রভু তােদর আশীবর্াদ
করেবন এবং বলেবন, “আমার েলাক িমশর, আমার হােত গড়া
অশূর ও আমার অিধকার ইস্রােয়ল আশীবর্ািদত হেব।”

েয বছের তত্তর্ন অসেদােদ আসেলন, অশূেরর রাজা
সােগর্ান তােক পািঠেয় িদেলন, িতিন অসেদােদর

িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন এবং তা গ্রহণ করেলন। ২ েসই সময় প্রভু
আেমােসর পুত্র িযশাইয়র মাধ্যেম এই কথাগুিল বেলিছেলন,
“যাও এবং েতামার েকামর েথেক চট বাদ দাও এবং েতামার পা
েথেক চিট নাও।” িতিন তাই করেলন, উলঙ্গ হেলন ও খািল পােয়
ঘুের েবড়ােত লাগেলন। ৩ সদাপ্রভু বলেলন, “আমার দাস
িযশাইয় েযমন িমশর ও কূেশর জন্য একটা িচহ্ন ও ভিবষ্যেতর
লক্ষণ িহসােব িতন বছর ধের উলঙ্গ ও খািল পােয় ঘুের
েবিড়েয়েছ” - ৪ এইভােব অশূেরর রাজা িমশরেক লজ্জা েদবার
জন্য যুবক এবং বৃদ্ধ িমশরীয়েদরেক বন্দী ও কূশীয় িনবর্ািসত
েলাকেদরেক উলঙ্গ, খািল পা ও নীেচর অংশ অনাবৃত করেবন।
৫ তারা হতাশ এবং লিজ্জত হেব, কারণ কূশ তােদর আশা এবং
িমশর তােদর মিহমা। ৬ এই উপকূেলর বািসন্দারা েসইিদন
বলেব, “প্রকৃতপেক্ষ, এটা আমােদর আশার উত্স িছল, েযখােন
আমরা সাহােয্যর জন্য অশূেরর রাজার হাত েথেক রক্ষা
েপেয়িছলাম এবং এখন আমরা িকভােব পালােত পাির?”

সমুেদ্রর কাছাকািছ মরুভূিমর িবষেয় ভাববাণী।

সমুেদ্রর দ্বারা মরুভূিম িবষেয় একিট েঘাষণা। দিক্ষণ
অঞ্চেলর মেধ্য িদেয় ব্যাপক ঝেড়র মেতা এিট আেস

েতমিন কের মরু-এলাকা েথেক, েসই ভয়ংকর েদেশর মেধ্য িদেয়
আসেছ। ২ একটা পীড়াদায়ক দশর্ন আমােক েদখােনা হেয়েছ-
িবশ্বাসঘাতক েলাক িবশ্বাসঘাতকতা করেছ এবং ধ্বংসকারী
ধ্বংস করেছ। েহ এলম, যাও এবং আক্রমণ কর; মািদয়া, িঘের
েফল। আিম তার সব কান্না থািমেয়িছ। ৩ অতএব আমার েকামর
ব্যথায় পূণর্ হল, স্ত্রীেলােকর প্রসব-যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা আমােক
ধেরেছ। আিম এমন নত হেয়িছ েয, শুনেত পািচ্ছ না, এমন
উেত্তিজত হেয়িছ েয, েদখেত পািচ্ছ না। ৪ আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্
করেছ; ভীষণ ভয় আমােক কঁািপেয় তুলেছ। েয রােতর জন্য
আিম অেপক্ষা কের থাকতাম তা আমার জন্য ভেয়র িবষয়
হেয়েছ। ৫ তারা েমজ ৈতরী করেছ, তারা কম্বল পাতেছ এবং
খাওয়া-দাওয়া করেছ; েহ েনতারা, ওেঠা, েতামার ঢােল েতল
মাখাও। ৬ কারণ প্রভু আমার কােছ এই কথা বেলেছন, “যাও,
তুিম িগেয় একজন পাহারাদার িনযুক্ত কর; েস যা িকছু েদখেব
তা েযন অবশ্যই খবর েদয়। ৭ যখন েস রথ ও েজাড়ায় েজাড়ায়
অশ্বােরাহী আর গাধা আেরাহী, উট আেরাহী েদখেব, তখন েস
েযন মেনােযাগ েদয় এবং খুব সতকর্  হয়।” ৮ তখন েসই
পাহারাদার িচত্কার কের বলেব, “েহ আমার প্রভু, িদেনর পর
িদন প্রহরীদেুগর্ আিম দঁািড়েয় থািক; আিম প্রেত্যক রােত আমার

পাহারা-স্থােনই থািক।” ৯ এখােন রেথরচালেকর সেঙ্গ এক
েসনাদল, েজাড়ায় েজাড়ায় অশ্বােরাহী আসেছ। েস বলেব,
“ব্যািবলেনর পতন হেয়েছ, পতন হেয়েছ এবং তার েদবতােদর
সব েখাদাই-করা মূিতর্ গুিল মািটেত েভেঙ্গ পেড় আেছ।” ১০ েহ
আমার মাড়াই করা শস্য, আমার খামােরর সন্তান! আিম
বািহনীেদর সদাপ্রভুর কাছ েথেক, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কাছ
েথেক আিম যা শুেনিছ তা েতামােদরেক জানালাম। ১১ দমূার
িবষেয় েঘাষণা: েসয়ীর েথেক েকউ আমােক েডেক বলল,
“পাহারাদার, রাত আর কতক্ষণ বািক আেছ? পাহারাদার, রাত
আর কতক্ষণ বািক আেছ?” ১২ পাহারাদার উত্তর িদল, “সকাল
হেয় আসেছ এবং রাতও আসেছ। যিদ তুিম িজজ্ঞাসা কর, তেব
িজজ্ঞাসা কেরা, িফের এেসা।” ১৩ আরেবর িবষেয় েঘাষণা এই:
েহ দদানীয় যাত্রীর দল, েতামরা আরেবর মরুভূিমেত রাত
কাটাও, ১৪ িপপাসার জন্য জল আন। েহ েটমা েদেশর
বািসন্দারা, েতামরা পািলেয় যাওয়া েলাকেদর জন্য খাবার িনেয়
িগেয় তােদর সেঙ্গ েদখা কর। ১৫ কারণ তারা তেরায়াল েথেক,
আকিষর্ত তেরায়াল েথেক, বঁাকােনা ধনুেকর েথেক আর ভারী
যুেদ্ধর সামেন েথেক পািলেয় েগল। ১৬ কারণ প্রভু আমার কােছ
এই কথা বলেলন, “এক বছেরর মেধ্য, এক বছেরর জন্য মজিুর
েদওয়া একজন শ্রিমক িহসােব এিট েদখেত পােব, েকদেরর
সমস্ত েগৗরব েশষ হেব। ১৭ েকদেরর ধনুকধারী েযাদ্ধােদর মেধ্য
অল্প েলাকই েবঁেচ থাকেব;” কারণ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু
এই কথা বলেছন।

দশর্ন-উপত্যকার িবষেয় ভাববাণী।

দশর্ন-উপত্যকা িবষেয় েঘাষণা: েতামার এখন িক
হেয়েছ েয, েতামার সবাই ছােদর উপের উেঠছ? ২ েহ

েকালাহলপূণর্ শহর, েহ আনন্দময় পূণর্ শহর, েতামার মৃত
েলােকরা েতা তেরায়ােলর আঘােত মেরিন এবং তারা যুেদ্ধও
মেরিন। ৩ েতামার শাসনকতর্ ারা সব একসেঙ্গ পািলেয় েগেছ;
ধনুক ছাড়াই তারা ধরা পেড়েছ। েতামার মেধ্য যােদর ধরা
হেয়িছল এবং একসেঙ্গ বন্দী করা হেয়িছল; তারা দেূর পািলেয়
িগেয়িছল। ৪ েসইজন্য আিম বললাম, “আমার িদেক তািকও না;
আিম খুব কঁাদব। আমার েলােকর েমেয়েদর সবর্নােশর িবষেয়
আমােক সান্ত্বনা েদবার েচষ্টা কেরা না।” ৫ বািহনীেদর প্রভু
সদাপ্রভুর কাছ েথেক দশর্ন-উপত্যকায় েকালাহেলর, পােয়
মাড়াবার এবং িবশৃঙ্খলার িদন এেসেছ। েদয়াল েভেঙ্গ যােচ্ছ ও
েলাকেদর আতর্ নাদ পবর্ত পযর্ন্ত যােচ্ছ। ৬ এলেমর েলােকরা তীর
রাখবার পাত্র তুেল িনেয়েছ; সেঙ্গ েলাকেদর রথ ও
অশ্বােরাহীেদর দল এবং কীেরর েলােকরা ঢাল অনাবৃত করল।
৭ েতামার মেনানীত করা উপত্যকাগুেলা রেথ ভের েগেছ এবং
প্রেবশ দ্বাের অশ্বােরাহীরা তােদর অবস্থান িনেয় থাকেব। ৮ িতিন
িযহূদার সুরক্ষা ব্যবস্থা দরূ করেলন এবং েসই িদন েতামরা বেনর
প্রাসােদর অস্ত্রশেস্ত্রর ওপর িনভর্ র কেরিছেল। ৯ েতামরা দায়ূদ-
শহেরর েদয়ালগুেলার মেধ্য অেনক ফাটল েদেখিছেল, েয
েসগুেলা অেনক এবং নীেচর পুকুেরর জল জমা কেরিছেল।
১০ েতামরা িযরূশােলেমর ঘর-বাড়ী গুেণিছেল আর েদয়াল শক্ত
করবার জন্য েসগুেলা েভেঙ্গ েফলেল। ১১ পুরােনা পুকুেরর

িযশাইয় ভাববাদীর বই৷ ১৯:২৩ ৪৭১ িযশাইয় ভাববাদীর বই৷ ২২:১১



২৩

২৪

জেলর জন্য েতামরা দইু েদয়ােলর মাঝখােন একটা জায়গা
ৈতরী কেরিছেল। িকন্তু েতামরা শহরিটর সৃিষ্টকতর্ ার ওপর িনভর্ র
করিন, িযিন দীঘর্িদেনর পিরকল্পনা কেরিছেলন। ১২ েসই িদন
বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু কঁাদবার ও েশাক করবার জন্য, মাথার
চুল কামাবার জন্য ও চট পরার জন্য েতামােদর েডেকিছেলন।
১৩ িকন্তু েদখ, পিরবেতর্ , উদযাপন ও আনন্দ চলেছ, গরু ও েমষ
হত্যা করা এবং মাংস ও আঙ্গরু-রস খাওয়া চলেছ। এস, আমরা
খাওয়া-দাওয়া কির, কারণ কালেক আমরা মের যাব।
১৪ বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু আমার কােছ এই কথা প্রকাশ
কেরেছন, “অবশ্যই েতামােদর এই অপরােধর ক্ষমা হেব না,
এমনিক যখন েতামােদর মৃতু্যেতও না,” আিম বািহনীেদর প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বলিছ। ১৫ বািহনীেদর প্রভু সদাপ্রভু বলেছন,
“যাও এই পিরচালেকর কােছ, িশবেনর কােছ যাও এবং বল,
১৬ ‘তুিম এখােন িক করছ? এবং তুিম েক, েয এখােন িনেজর
কবর খুঁেড়ছ? উঁচু জায়গায় েতামার কবর িঠক করবার জন্য,
পাহাড় েকেট িবশ্রাম-স্থান বািনেয়ছ’!” ১৭ েদখ, ওেহ শিক্তশালী
েলাক, সদাপ্রভু েতামােক শক্ত কের ধের ছঁুেড় েফলেত যােচ্ছন।
১৮ িতিন অবশ্যই েতামােক বেলর মত কের একটা িবরাট েদেশ
েফেল েদেবন। েসখােন তুিম মারা যােব, আর েতামার মিহমািন্বত
রথগুেলা েসখােন পেড় থাকেব। তুিম েতামার প্রভুর গৃেহর জন্য
লিজ্জত হেব। ১৯ আিম েতামার পদ েথেক েঠেল েদব; েতামার
স্থান েথেক েতামােক নীেচ নািমেয় েদওয়া হেব। ২০ “েসই িদন
আমার দাস িহিল্কেয়র েছেল ইলীয়াকীমেক আিম ডাকব।
২১ তােক আিম েতামার েপাশাক পরাব ও তােক েকামরবন্ধনী
েদব এবং েতামার কােজর ভার তার হােত তুেল েদব। েস
িযরূশােলেমর িনবাসীেদর ও িযহূদা কুেলর বাবা হেব। ২২ তার
কঁােধ আিম দায়ূেদর বংেশর চািব েদব; েস যা খুলেব তা েকউ
বন্ধ করেত পারেব না, আর যা বন্ধ করেব তা েকউ খুলেত
পারেব না। ২৩ আিম একিট িনরাপদ জায়গায় একিট েপেরেকর
মত তােক আবদ্ধ করব এবং তার বাবার বংেশর জন্য েস হেব
একটা মিহমার িসংহাসন। ২৪ তার িপতৃকুেলর সমস্ত েগৗরব,
বংশধর, পানপাত্র েথেক কলিস পযর্ন্ত সমস্ত েছাট পাত্র তার
ওপেরই ঝুলােনা যােব। ২৫ েসই িদনই” - সবর্শিক্তমান সদাপ্রভুর
এই েঘাষণা - “খুঁিট মজবুত জায়গা েথেক সের যােব, িবিচ্ছন্ন
হেব এবং পেড় যােব এবং েয তার ওপের িছল তার উিচ্ছন্ন হেব”
- কারণ সদাপ্রভু তা বেলেছন।

েসােরর িবষেয় ভাববাণী।

েসােরর িবষেয় েঘাষণা এই:
েহ তশর্ীেশর-জাহাজ, হাহাকার কর, কারণ েসখােন

েকােনা ঘর েনই, বন্দরও েনই। িকত্তীম েদশ েথেক ওেদর প্রিত
প্রকািশত হল। ২ েহ সাগর পােরর েলােকরা, েহ সীেদােনর
বিণেকরা, েতামরা আশ্চযর্্য হও। যারা সমুেদ্র ভ্রমণ কের, যার
প্রিতিনিধেদরেক েতামােক সরবরাহ কের। ৩ এবং
মহাজলরািশেত শীেহার নদীর বীজ, নীল নদীর শস্য তার লাভ
হত এবং তা জািতেদর বাজার িছল। ৪ েহ সীেদান, লিজ্জত হও,
কারণ সাগর বেলেছ, সাগেরর দগুর্ এই কথা বলেছ, েস বলেছ,
“আমার প্রসব-যন্ত্রণাও হয়িন, আিম জন্মও িদইিন। আিম

যুবকেদর বড় কিরিন আর যুবতীেদর বড় কিরিন।” ৫ যখন
িমশের এই খবর আসেব, তারা েসােরর িবষেয় দঃুখ করেব।
৬ েতামরা পার হেয় তশর্ীেশ যাও; েহ উপকূেলর িনবাসীরা,
হাহাকার কর; ৭ েতামার প্রিত এই ঘেটেছ, আনন্দময় শহর, যার
উৎপিত্ত প্রাচীনকাল েথেক, যার পা িবেদেশ বাস করার জন্য
এেক িনেয় েযত? ৮ েক এই েসােরর িবরুেদ্ধ পিরকল্পনা কেরেছ,
েয মুকুট িদত, যার বিণেকরা েনতা, যার ব্যবসায়ীরা পৃিথবীেত
সম্মািনত? ৯ তার গবর্ এবং সমস্ত েগৗরবেক অসম্মািনত করার
জন্য, পৃিথবীর নাম-করা েলাকেদর লিজ্জত করার জন্য
বািহনীেদর সদাপ্রভুই এই পিরকল্পনা কেরেছন। ১০ েহ তশর্ীেশর
েমেয়, নীল নদীর মত িনেজর েদশ প্লািবত কর, েতামােদর
আটেক রাখার মত আর েকউ েনই। ১১ সদাপ্রভু সমুেদ্রর ওপের
তঁার হাত বািড়েয় িদেয়েছন এবং রাজ্যগুেলা কঁািপেয় তুেলেছন।
িতিন কনান েদশ তার দগুর্গুেলা ধ্বংস করার জন্য তার িবষেয়
এক আেদশ িদেয়েছন। ১২ িতিন বেলেছন, “েতামরা আর আনন্দ
করেব না, িনপীিড়ত সীেদােনর েমেয়রা; ওেঠা, পার হেয় সাইপ্রাস
দ্বীেপ যাও; িকন্তু েসখােনও েতামার িবশ্রাম হেব না।”
১৩ কলদীয়েদর েদেশর িদেক তাকাও; এই জািত েশষ হেয়েছ;
অশূরীয়রা বন্য জন্তুেদর জন্য একিট মরুভূিম বািনেয়েছন, তারা
তােদর অবেরােধর দগুর্ স্থাপন কেরেছ; তারা তার প্রাসাদগুিল
েভেঙ েফেলেছ; তারা এিট ধ্বংসাবেশেষর একিট সূ্তপ ৈতির
কেরেছ। ১৪ েহ তশর্ীশ-জাহাজ, েতামরা হাহাকার কর, কারণ
েতামােদর আশ্রয়-স্থল ধ্বংস হেয় েগেছ। ১৫ েসই সময় েসার
সত্তর বছেরর জন্য ভুেল যােব, রাজার িদেনর মত। সত্তর বছেরর
েশেষ েবশ্যার গােনর মত েসােরর অবস্থা এই রকম হেব: ১৬ েহ
ভুেল যাওয়া েবশ্যা, বীণা িনেয় শহের ঘুের েবড়াও। সুন্দর কের
এটা বাজাও, অেনক গান কর যােত েতামােক মেন করা যায়।
১৭ সত্তর বছর পের সদাপ্রভু েসারেক সাহায্য করেবন এবং েস
তার মজিুর েফরত েদেব। সমগ্র পৃিথবীর সব রােজ্যর সেঙ্গ েস
েবশ্যাবৃিত্ত করেব। ১৮ তার লাভ ও আয় সদাপ্রভুর জেন্য
সংরিক্ষত কের রাখা হেব; েসগুেলা জিমেয় রাখা বা মজতু করা
হেব না। যারা সদাপ্রভুর সামেন বাস কের তােদর প্রচুর খাবার ও
সুন্দর কাপড়-েচাপেড়র জন্য তার েসই লাভ খরচ করা হেব।

পােপর জন্য শািস্ত ও ঈশ্বেরর সম্পািদত পিরত্রাণ।

েদখ, সদাপ্রভু পৃিথবীেক এেকবাের খািল করেত ও
ধ্বংস করেত যােচ্ছন। এর ওপেরর অংশ নষ্ট করেছন

এবং তার বািসন্দােদর ছিড়েয় েফলেছন। ২ েসই িদন পুেরািহত
ও সাধারণ েলাকেদর, প্রভু ও চাকেরর, কত্রর্ী ও দাসীর, েক্রতার
ও িবেক্রতার, েয ধার কের ও েয ধার েদয় তােদর এবং ঋণী ও
ঋণদাতার সবাই একই রকম হেব। ৩ পৃিথবী সম্পূণর্ ধ্বংসপ্রাপ্ত
হেব এবং সম্পূণর্ টুকেরা হেব; কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন।
৪ পৃিথবী েশাকাতর্  ও িনেস্তজ হল; জগৎ িববণর্ ও িনেস্তজ হল
এবং পৃিথবীর িবিশষ্ট েলােকরা ম্লান হল। ৫ পৃিথবীেক তার
িনবাসীরা দিূষত কের েফেলেছ। তারা আইন-কানুন অমান্য
কেরেছ; তারা িনয়ম লঙ্ঘন কেরেছ আর িচরস্থায়ী িনয়ম
েভেঙ্গেছ। ৬ েসইজন্য একটা অিভশাপ পৃিথবীেক গ্রাস করল;
তার েলােকরা েদাষী হল। েসইজন্য পৃিথবীর বািসন্দােদর পুিড়েয়
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েফলা হল এবং খুব কম েলাকই েবঁেচ আেছ। ৭ নতুন আঙ্গরু-রস
শুিকেয় িগেয়েছ ও আঙ্গরু লতা িববণর্ হেব; সব সুখী হৃদয় গভীর
আতর্ নাদ করেব। ৮ খঞ্জিনর ফুিতর্ , উল্লাসকারীেদর েকালাহল
েশষ হল, আর বীণার আনন্দ-গান সব েথেম েগল। ৯ তারা আর
গান কের কের আঙ্গরু-রস খােব না; যারা এটা পান কের তােদর
মদ েতেতা লাগেব। ১০ িবশৃঙ্খলার শহর েভেঙ েফলা হেয়েছ।
সমস্ত বাড়ী-ঘর বন্ধ হেয় িগেয়েছ এবং খািল হেয় িগেয়েছ।
১১ রাস্তায় আঙ্গরু-রেসর জন্য িচৎকার হয়। সমস্ত আনন্দ
অন্ধকার হল, আর পৃিথবী েথেক সব আেমাদ-আহ্লাদ উধাও হেয়
েগল। ১২ শহের ধ্বংস বািক থাকল এবং তার দরজা টুকেরা
টুকেরা হেয় েভেঙ্গ যােব। ১৩ িজত গাছ ঝাড়ার মেতা, েযমন ফল
সংগ্রেহর পের আঙ্গরু ফল বাছার মত হয় পৃিথবীর জািতগুেলার
অবস্থা েতমনই হেব। ১৪ তারা িচৎকার করেব ও আনেন্দ গান
গাইেব। তারা সদাপ্রভুর মিহমার জন্য সমুদ্র েথেক িচত্কার
করেব। ১৫ েসইজন্য পূবর্ িদেকর েলােকরা সদাপ্রভুর েগৗরব
করুক এবং সমুেদ্রর উপকূেলর েলােকরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক। ১৬ পৃিথবীর েশষ সীমা েথেক আমরা
এই গান শুেনিছ, “ধািমর্েকর জন্য েশাভা” িকন্তু আিম বললাম,
“হায়! আিম দবুর্ল হিচ্ছ, আিম দবুর্ল হিচ্ছ, িধক আমােক। কারণ
িবশ্বাসঘাতেকরা িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ; হঁ্যা, িবশ্বাসঘাতেকরা
িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ।” ১৭ েহ পৃিথবী িনবাসী, ভয়, গতর্  ও
ফঁাদ েতামার ওপের আসেছ। ১৮ েয েকউ ভেয়র জনশ্রুিতেত
পািলেয় বঁাচেব, েস খােদ পেবর্; কারণ উপেরর জানালা সব খুেল
েগল ও পৃিথবীর িভিত্তমূল সব েকঁেপ েগল। ১৯ পৃিথবী িবদীণর্ হল,
িবদীণর্ হল; পৃিথবী েফেট েগল, েফেট েগল; পৃিথবী িবচিলত হল,
িবচিলত হল। ২০ পৃিথবী মত্ত েলােকর মত টলেব কঁুেড়ঘেরর
মেতা দলুেব; িনেজর অধেমর্র ভাের ভারগ্রস্ত হেব, পের যােব
আর উঠেত পারেব না। ২১ েসই িদন সদাপ্রভু উপের ওপেরর
ৈসন্যদল ও পৃিথবীর রাজােদরেক প্রিতফল েদেবন ২২ তােত
তারা কূেপ জেড়া হওয়া বন্দীেদর মত হেব এবং কারাগাের বদ্ধ
হেব, পের অেনক িদন েগেল পর তােদর সন্ধান েনওয়া হেব।
২৩ আর চঁাদ লিজ্জত ও সূযর্ অপমািনত হেব, কারণ বািহনীেদর
সদাপ্রভু িসেয়ান পবর্েত ও িযরুশােলেম রাজত্ব করেবন এবং
তঁার প্রাচীনেদর সামেন প্রতাপ থাকেব।

েহ সদাপ্রভু, তুিম আমার ঈশ্বর; আিম েতামার নােমর
প্রিতষ্ঠা করব, েতামার নােমর প্রশংসা করব; কারণ

তুিম আশ্চযর্্য কাজ কের; পুরােনা িদেনর পিরকল্পনা সব সম্পন্ন
কেরছ, িবশ্বস্ততায় ও সেত্য। ২ কারণ তুিম শহরেক িঢিবেত, দঢ়ৃ
শহরেক সূ্তেপ পিরণত কেরছ; িবেদশীেদর রাজপুরী আর েনই;
তা কখেনা আর ৈতরী হেব না। ৩ এই জন্য শিক্তশালী েলােকরা
েতামার েগৗরব করেব, দদুর্ ান্ত জািতেদর শহর েতামােক ভয়
করেব। ৪ কারণ তুিম গিরবেদর দঢ়ৃ দগুর্, িবপেদ দঢ়ৃ দগুর্, ঝেড়র
েথেক আশ্রয়স্থল, েরৗদ্র িনবারক ছায়া হেয়ছ, যখন দদুর্ ান্তেদর
িনঃশ্বাস েদয়ােল ঝেড়র মত হয়। ৫ েযমন শুকেনা েদেশ েরাদ,
েতমিন তুিম িবেদশীেদর েকালাহল থামােব; েযমন েমেঘর
ছায়ােত েরাদ, েতমিন দদুর্ ান্তেদর গান থামেব। ৬ আর বািহনীেদর
সদাপ্রভু এই পবর্েত সব জািতর ভােলা ভােলা খাবার িজিনেসর
এক েভাজ, পুরােনা আঙ্গরু রেসর, েমদযুক্ত ভােলা খাবার ৈতরী

করেবন। ৭ আর সব েদেশর েলােকরা েয েঘামটায় েঢেক আেছ
ও সব জািতর েলাকেদর সামেন েয আবরক েপাশাক টানােনা
আেছ, সদাপ্রভু এই পবর্েত তা িবনষ্ট করেবন। ৮ িতিন মৃতু্যেক
অনন্তকােলর জন্য িবনষ্ট কেরেছন ও প্রভু সদাপ্রভু সবার মুখ
েথেক েচােখর জল মুেছ েদেবন এবং সমস্ত পৃিথবী েথেক িনেজর
েলাকেদর দনুর্াম দরূ করেবন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা
বেলেছন। ৯ েসই িদন েলােক বলেব, এই েদখ, ইিনই, এেদর
ঈশ্বর; আমরা এরই অেপক্ষায় িছলাম, ইিন আমােদরেক
পিরত্রাণ েদেবন; ইিনই সদাপ্রভু; আমরা এরই অেপক্ষায় িছলাম,
আমরা এর করা পিরত্রােণ উল্লািসত হব, আনিন্দত হব।
১০ কারণ সদাপ্রভুর হাত এই পবর্েত থাকেব; আর েযমন খড়
েগাবেরর মেধ্য দিলত হয়, েতমিন েমায়াব িনেজর জায়গায়
দিলত হেব। ১১ আর সঁাতারকারী েযমন সঁাতােরর জেন্য হাত
বাড়ায়, েতমিন েস তার মেধ্য হােতর েকৗশেলর সেঙ্গ তার গবর্ নত
করেবন। ১২ িতিন েতামার উঁচু েদয়ালযুক্ত মজবুত দগুর্ িনপাত
কেরেছন, নত কেরেছন, ধ্বংস কেরেছন, ধূেলায় িমিশেয়েছন।

েসই িদন িযহূদা েদেশ এই গীত গান করা হেব;
আমােদর এক মজবুত শহর আেছ; িতিন পিরত্রাণেক

েদয়াল ও েবড়ার মত করেবন। ২ েতামার প্রধান দরজা সব
েখাল, িবশ্বস্ততা-পালনকারী ধািমর্ক জািত প্রেবশ করেব। ৩ যার
মন েতামার সুিস্থর, তুিম তােক শািন্তেত, শািন্তেতই রাখেব, কারণ
েতামােতই তার িনভর্ র। ৪ েতামরা সবসময় সদাপ্রভুেত িনভর্ র
কর; কারণ সদাপ্রভু িযেহাবাই িচরস্থায়ী পাথর। ৫ কারণ িতিন
ওপেরর েলাকেদরেক, উন্নত শহরেক, অবনত কেরেছন; িতিন
তা অবনত কেরন অবনত কের ধ্বংস কেরন, ধূেলায় িমিশেয়
েদন। ৬ েলাকেদর পা – দঃুখীেদর পা ও গিরবেদর পদেক্ষপ – তা
পদদিলত করেব। ৭ ধািমর্েকর পথ ধািমর্কতায়, তুিম ধািমর্েকর
মাগর্ সব সমান কের েসাজা কেরছ। ৮ হঁ্যা, আমরা েতামার শাসন
পেথই, েহ সদাপ্রভু, েতামার অেপক্ষায় আিছ; আমােদর প্রাণ
েতামার নােমর ও েতামার স্মরণ িচেহ্নর অেপক্ষা কের। ৯ রােত
আিম প্রােণর সেঙ্গ েতামার অেপক্ষা কেরিছ; হঁ্যা, সযেত্ন আমার
হৃদয় িদেয় িদেয় েতামার েখঁাজ করব, কারণ পৃিথবীেত েতামার
শাসন প্রচিলত হেল, পৃিথবীর েলােকরা ধািমর্কতার িবষেয়
িশখেব। ১০ দষু্ট েলাক দয়া েপেলও ধািমর্কতা েশেখ না; সরলতার
েদেশ েস অন্যায় কের, সদাপ্রভুর মিহমা েদেখ না। ১১ েহ
সদাপ্রভু, েতামার হাত উেঠেছ, তবু তারা েদেখিন; িকন্তু তারা
েলাকেদর জেন্য েতামার উেদ্যাগ েদখেব ও লজ্জা পােব, হঁ্যা,
আগুন েতামার িবপক্ষেদরেক পুিড়েয় েদেব। ১২ েহ সদাপ্রভু, তুিম
আমােদর জন্য শািন্ত িনধর্ারণ করেব, কারণ আমােদর সমস্ত
কাজই তুিম আমােদর জন্য কের আসছ। ১৩ েহ আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু, তুিম ছাড়া অন্য প্রভুরা আমােদর ওপের শাসন
কেরিছল; িকন্তু শুধু েতামারই সাহােয্য আমরা েতামার নােমর
গান করব। ১৪ মৃেতরা আর জীিবত হেব না, েপ্রতরা আর উঠেব
না; এইজন্য তুিম প্রিতফল িদেয় ওেদরেক ধ্বংস কেরছ, তােদর
প্রেত্যক স্মৃিত ধ্বংস কেরছ। ১৫ তুিম এই জািতর বৃিদ্ধ কেরছ, েহ
সদাপ্রভু, তুিম এই জািতর বৃিদ্ধ কেরছ; তুিম মিহমািন্বত হেয়ছ,
তুিম েদেশর সব সীমা িবস্তার কেরছ। ১৬ েহ সদাপ্রভু, িবপেদর
সমেয় েলােকরা েতামার অেপক্ষায় িছল, েতামার েথেক শািস্ত
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পাবার সমেয় িনচু গলায় অনুেরাধ করত। ১৭ গভর্ বতী স্ত্রী আগত
প্রসেবর সমেয় ব্যথা েখেত েখেত েযমন কঁােদ, েহ সদাপ্রভু,
আমরা েতামার সামেন তার মত হেয়িছ। ১৮ আমরা গভর্ বতী
হেয়িছ,আমরা ব্যথা েখেয়িছ. েযন বায়ু প্রসব কেরিছ; আমােদর
দ্বারা েদেশ পিরত্রাণ সম্পন্ন হয়িন। ১৯ েতামার মৃেতরা জীিবত
হেব, আমার মৃতেদহগুিল উঠেব; েহ ধূেলা-িনবাসীরা, েতামরা
েজেগ ওেঠা, আনেন্দর গান কর; কারণ েতামার িশিশর আেলার
িশিশেরর মত এবং ভূিম েপ্রতেদরেক জন্ম েদেব। ২০ েহ আমার
জািত, চল, েতামার ঘের েঢাক, েতামার দরজা সব বন্ধ কর;
অল্পসমেয়র জন্য লুিকেয় থাক, েয পযর্ন্ত েক্রাধ না েশষ হয়।
২১ কারণ েদখ, সদাপ্রভু িনেজর জায়গা েথেক চেল যােচ্ছন,
পৃিথবী-িনবাসীেদর অপরােধর প্রিতফল েদবার জন্য; পৃিথবী
িনেজর ওপর পিতত রক্ত প্রকাশ করেব, িনেজর িনহতেদরেক
আর েঢেক রাখেব না।

েসই িদন সদাপ্রভু িনেজর িনদারুন, িবশাল ও সেতজ
তেরায়াল িদেয় পািলেয় যাওয়া সাপ িলিবয়াথনেক,

হঁ্যা, বঁ্যাকা সাপ িলিবয়াথনেক প্রিতফল েদেবন এবং সমুেদ্রর
িবশাল জেলর প্রাণী নষ্ট করেবন। ২ েসই িদন – এক আঙ্গরু
েক্ষত, েতামরা তার িবষেয় গান কর। ৩ আিম সদাপ্রভু তার
রক্ষক, আিম িনিমেষ িনিমেষ তােত জল েসচন করব; িকছুেত
েযন তার ক্ষিত না কের তার জন্য িদনরাত তা রক্ষা করব।
৪ আমার েক্রাধ েনই; আহা! কঁাটা ও কঁাটােঝাপগুিল যিদ যুেদ্ধ
আমার িবরুেদ্ধ হত! আিম েস সব আক্রমণ কের এেকবাের
পুিড়েয় িদতাম। ৫ েস বরং আমার পরাক্রেমর স্মরণ িনক,
আমার সেঙ্গ িমলন করুক, আমার সেঙ্গ িমলনই করুক।
৬ আগামী িদেন যােকাব মূল বঁাধেব, ইস্রােয়ল মুকুিলত হেব ও
আনিন্দত হেব এবং তারা পৃিথবীেক ফেল পিরপূণর্ করেব।
৭ িতিন ইস্রােয়েলর প্রহারেক েযমন প্রহার কেরেছন, েসরকম িক
তােকও প্রহার করেলন? িকম্বা তার দ্বারা িনহত েলাকেদর হত্যার
মত েস িক মারা েগল? ৮ তুিম অন্য জায়গায় যাওয়ার সমেয়
পিরমােণ তার সেঙ্গ িববাদ করেল; িতিন পূেবর্র বায়ুর িদেন িনেজ
প্রবল বায়ু দ্বারা তােক েঝেড় বাইের করেলন। ৯ এই জন্য এটার
দ্বারা যােকােবর অপরাধ েমাচন হেব এবং এটা তার পাপ দরূ
করার সমস্ত ফল; েস চুেনর ভাঙ্গা পাথরগুিলর মত যজ্ঞেবিদর
সমস্ত পাথর ভাঙ্গেব, আেশরা মূিতর্  ও সূযর্ প্রিতমা সব আর উঠেব
না। ১০ কারণ সূদঢ়ৃ শহর িনজর্ন, বাসভূিম মানুষহীন ও পিরত্যক্ত
হেয়েছ মরুভূিমর মত; েসই জায়গায় েগাবত্স চরেব ও েশােব
এবং গােছর পাতা সব খােব। ১১ েসখানকার ডালপালা শুকেনা
হেল ভাঙ্গা যােব, স্ত্রীেলােকরা এেস তােত আগুন েদেব। কারণ
েসই জািত িনেবর্াধ, েসই জন্য তার সৃিষ্টকতর্ া তার প্রিত দয়া
করেবন না, তার গঠনকতর্ া তার প্রিত কৃপা করেবন না। ১২ েসই
িদন সদাপ্রভু [ফরাৎ] নদীর েস্রাত েথেক িমশেরর েস্রাত পযর্ন্ত
ফল পাড়েবন; এইভােব, েহ ইস্রােয়ল সন্তানরা, েতামােদরেক
এেক এেক সংগ্রহ করা যােব। ১৩ আর েসই িদন এক িবশাল তূরী
বাজেব; তােত যারা অশূর েদেশ নষ্ট ও িমশর েদেশ তািড়ত
হেয়েছ, তারা আসেব এবং িযরুশােলেম পিবত্র পবর্েত সদাপ্রভুর
কােছ নত করেব।

অিবশ্বাসীেদর প্রিত ঈশ্বেরর অনুেযাগ

হায়! ইফ্রিয়েমর মাতালেদর অহঙ্কােরর মুকুট; হায়!
তার েতেজাময় েশাভার শুিকেয় যাওয়া ফুল, যা

আঙ্গরু রেস পরাভূত উপত্যকার মাথায় রেয়েছ। ২ েদখ, প্রভুর
একজন শিক্তশালী ও বলবান েলাক আেছ; েস পাথরযুক্ত
িশলাবৃিষ্টর ধ্বংসকারী ঝেড়র মত খুব েজাের েদৗড়ােনা প্রবল
িশলাবৃিষ্টর মত েজার কের সবই ভূিমেত ছঁুেড় েদেব। ৩ ইফ্রিয়েমর
মাতালেদর অহংকােরর মুকুট পােয়র তলায় দিলত হেব; ৪ সমৃদ্ধ
উপত্যকার মাথায় অবিস্থত তােদর েতেজাময় েশাভায় ম্লানপ্রায়
েয ফুল তা ফল সংগ্রেহর সমেয় প্রথম ফেলর মত হেব, যা
েলােক েদখামাত্র লক্ষ্য কের, হােত করা মাত্র গ্রাস কের। ৫ েসই
িদন বািহনীেদর সদাপ্রভুর িনেজর েলাকেদর জন্য েশাভার মুকুট
ও েতেজর িকরীট হেবন; ৬ িবচােরর জেন্য বেস থাকা েলােকর
িবচাের আত্মা ও যারা শহেরর দরজার যুদ্ধ েফরায়, তােদর
িবক্রেমর মত হেবন ৭ িকন্তু এরাও আঙ্গরু রেস ও সুরা পােন
টেলেছ; যাজক ও ভাববাদী সুরা পােন ভ্রান্ত হেয়েছ; তারা আঙ্গরু
রেস কবিলত ও সুরাপােন টেল যায়, তারা দশর্েন ভ্রান্ত ও িবচাের
িবচিলত হয়। ৮ প্রকৃপেক্ষ, সব েমজ বিমেত ও মেল পিরপূণর্
হেয়েছ, জায়গা েনই। ৯ েস কাউেক জ্ঞােনর িশক্ষা েদেব?
কাউেক বাতর্ া বুিঝেয় েদেব? িক তােদরেক, যারা দধু ছািড়েয়েছ
ও স্তন্যপােন েথেমেছ, ১০ কারণ আেদেশর ওপের আেদশ,
আেদেশর ওপের আেদশ; িনয়েমর ওপের িনয়ম, িনয়েমর ওপের
িনয়ম; এখােন একটু, েসখােন একটু।’ ১১ েশান, অস্পষ্টকথার
েঠঁাট ও িবেদশী ভাষার দ্বারা একই েলাকেদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া
বলেবন, ১২ যােদরেক িতিন বলেলন, “এই িবশ্রােমর জায়গা,
েতামরা ক্লান্তেক িবশ্রাম দাও, আর এই িবশ্রােমর জায়গা, তবুও
তারা শুনেত রািজ হল না। ১৩ েসই জন্য তােদর প্রিত সদাপ্রভুর
কথা আেদেশর ওপের আেদশ, আেদেশর ওপের আেদশ;
িনয়েমর ওপের িনয়ম, িনয়েমর ওপের িনয়ম; এখােন একটু,
েসখােন একটু’ হেব; েযন তারা িপছেন িগেয় পেড় েভেঙ্গ যায় ও
ফঁােদ বদ্ধ হেয় ধরা পেড়। ১৪ অতএব, েহ িনন্দািপ্রয় েলােকরা,
িযরুশােলেম অবিস্থত শাসকরা, সদাপ্রভুর কথা েশান।
১৫ েতামরা বেলছ, “আমরা মৃতু্যর সেঙ্গ িনয়ম কেরিছ, পাতােলর
সম্পকর্  কেরিছ; জেলর ধ্বংসরূপ চাবুক যখন েনেম আসেব,
তখন আমােদর কােছ আসেব না, কারণ আমরা িমেথ্যেক
িনেজেদর আশ্রয় কেরিছ ও িমথ্যা ছলনার আড়ােল লুিকেয়িছ।”
১৬ এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ, আিম িসেয়ােনর
িভিত্তমূেলর জেন্য এক পাথর স্থাপন করলাম; তা পরীক্ষা করা
পাথর দামী েকােণর পাথর, খুব শক্তভােব বসােনা েয েলাক
িবশ্বাস করেব, েস চঞ্চল হেব না। ১৭ আিম ন্যায়িবচারেক
মানরজ্জ ুও ধািমর্কতােক ওলেনর সুেতা করব; িশলাবৃিষ্ট ওই
িমেথ্যর আশ্রয় েফেল েদেব এবং বন্যা ওই লুকাবার জায়গায়
ভািসেয় িনেয় যােব। ১৮ মৃতু্যর সেঙ্গ করা েতামােদর িনয়ম লুপ্ত
করা যােব ও পাতােলর সেঙ্গ েতামােদর সম্পকর্  িস্থর থাকেব না;
জল ধ্বংসরূপ চাবুক েনেম আসেব, তখন েতামরা তার দ্বারা
দিলত হেব ১৯ তার দ্বারা যতবার েনেম আসেব ততবার
েতামােদরেক ধরেব, প্রকৃতপেক্ষ, েস সকােল, িদেনরােত, েনেম
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আসেব আর এই বাতর্ া বুঝেল শুধু ভয় সৃিষ্ট হেব। ২০ বাস্তিবক
শরীর ছিড়েয় েদবার জেন্য িবছানা ও খাট ও সারা েদেহ
জড়াবার জেন্য েলপ েছাট। ২১ বস্তুত সদাপ্রভু উঠেবন, েযমন
পরাসীম পবর্েত উেঠিছেলন; িতিন রাগ করেবন, েতমন
িগিবেয়ােনর উপত্যকােত েযমন কেরিছেলন; এইভােব িতিন
িনেজর কাজ, িনেজর অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করেবন; িনেজর
িবষয়, িনেজর িবেদশীর িবষয় সম্পন্ন করেবন। ২২ অতএব
েতামরা িনন্দায় যুক্ত হেয়া না, পােছ েতামােদর বন্ধন দঢ়ৃতর হয়,
কারণ প্রভুর মুেখ, বািহনীেদর সদাপ্রভুরই আিম সমস্ত পৃিথবীর
উেচ্ছেদর, িনধর্ািরত উেচ্ছেদর কথা শুেনিছ। ২৩ েতামরা কান
দাও, আমার রব েশান; কান দাও, আমার কথা েশান ২৪ বীজ
েবানার জন্য চাষী িক পুেরা িদন হাল বয়, মািট খুঁেড় ভূিমর েঢলা
ভােঙ্গ? ২৫ ভূিমতল সমান করার পর েস িক মহুরী ছাড়ায় না ও
িজরা েবােন না? এবং ভাগ কের গম িনধর্ািরত জায়গায় যব ও
েক্ষেতর সীমােত ভুট্টা িক েবােন না? ২৬ কারণ তার ঈশ্বর তােক
সিঠক িশক্ষা েদন; িতিন তােক জ্ঞান েদন। ২৭ বস্তুত, মহুরী েঠলা
গািড়র মাধ্যেম মদর্ন করা যায় না এবং িজরার ওপের গািড়র
চাকা ঘের না, িকন্তু মহুরী দন্ড িদেয় ও িজরা লািঠ িদেয় মাড়া
যায়। ২৮ রুিটর শস্য ভাঙ্গেত হয়; কারণ েস কখেনা তা মদর্ন
করেব না; তার গািড়র চাকা ও তার েঘাড়ারা ছড়ায় িঠকই, িকন্তু
েস তা ভােঙ্গ না। ২৯ এটা বািহনীেদর সদাপ্রভুর েথেক হয়; িতিন
পিরকল্পনায় আশ্চযর্্য ও বুিদ্ধর েকৗশেল মহান।

িযহূদীেদর েসইসমেয়র অবাধ্যতা ও আগামী সমেয়র
অনুতাপ।

িধক্, অরীেয়ল, অরীেয়ল, দায়ূদেদর িশিবর শহর।
েতামরা এক বছের অন্য বছর েযাগ কর, উত্সব ঘুের

আসুক। ২ িকন্তু আিম অরীেয়েলর জন্য দঃুখ ঘটাব, তােত েশাক
ও িবলাপ হেব; আর েস আমার জেন্য অরীেয়েলর মত হেব।
৩ আিম েতামার চািরিদেক িশিবর স্থাপন করব ও গড় িদেয়
েতামােক িঘরব এবং েতামার িবরুেদ্ধ অবেরাধ িনমর্াণ করব;
৪ তােত তুিম অবনত হেব, মািট েথেক কথা বলেব ও ধূেলা েথেক
আেস্ত আেস্ত েতামার কথা বলেব; ভূেতর মত েতামার রব মািট
েথেক েবর হেব ও ধূেলা েথেক েতামার কথার ফুসফুস শব্দ হেব।
৫ িকন্তু েতামার শত্রুেদর জনসমােবশ সুক্ষ ধূেলার মেতা হেব,
দদুর্ ান্তেদর জনসমােবশ উড়ন্ত ভুিষর মত হেব; এটা হঠাৎ,
মুহূেতর্ র মেধ্য ঘটেব, ৬ বািহনীেদর সদাপ্রভু েমঘগজর্ন, ভূিমকম্প,
মহাশব্দ, ঘূনর্বায়ু, িবপদ ও সব িকছু গ্রাসকারী আগুেনর িশখার
সেঙ্গ তার তত্ত্ব েনেবন। ৭ তােত সব জািতর জনসমােবশ
অরীেয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের, েয সব েলাক তার ও েসই দেুগর্র
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের ও তােক িবপদগ্রস্থ কের, তারা স্বেপ্নর মত ও
রােতর দশর্েনর মত হেব; ৮ এরকম হেব, েযমন কু্ষিধত েলাক স্বপ্ন
েদেখ, েযন েস খােচ্ছ; িকন্তু েস েজেগ ওেঠ, আর তার প্রাণ খািল
হয় অথবা েযমন িপপািসত েলাক স্বপ্ন েদেখ, েযন েস পান
করেছ; িকন্তু েস েজেগ ওেঠ, েদখ, েস দবুর্ল, তার প্রােণ িপপাসা
রেয়েছ; িসেয়ান পবর্েতর িবরুেদ্ধ যুদ্ধকারী সব জািতর জনগণ
েতমিন হেব। ৯ েতামরা চমত্কৃত হও ও আশ্চযর্্য গান কর, েচাখ
বন্ধ কর ও অন্ধ হও; ওরা মত্ত, িকন্তু আঙ্গরু রেস না, ওরা টলেছ,

িকন্তু সুরা পােন নয়। ১০ কারণ সদাপ্রভু েতামােদর ওপের খুব
ঘুমযুক্ত আত্মা েঢেল িদেয়েছ ও েতামােদর ভাববাদীরা েচাখ বন্ধ
কেরেছন, দশর্কেদর মত মাথা েঢেকেছন। ১১ সমস্ত দশর্ন,
েতামােদর জেন্য বদ্ধ বইেয়র কথার মত হেয়েছ; েয েলখাপড়া
জােন, তােক েসই বই িদেয় যিদ বেল, দয়া কের এটা পড় তেব
েস উত্তর েদেব, আিম পািরনা, কারণ এটা বদ্ধ। ১২ আবার েয
েলখাপড়া জােন না, তােক যিদ বই িদেয় বলা হয়, দয়া কের এটা
পড় তেব েস উত্তর েদেব আিম েলখাপড়া জািননা। ১৩ প্রভু
আেরা বলেলন, এই েলােকরা আমার কাছাকািছ হয় এবং
িনেজেদর মুেখর কথায় আমার সম্মান কের, িকন্তু তােদর হৃদয়
আমার েথেক দেূর েরেখেছ। ১৪ অতএব, েদখ, আিম এই
জািতেদর মেধ্য আশ্চযর্্য কাজ, িবস্মেয়র পের চমত্কার কাজ
করব; তােত জ্ঞানীেদর জ্ঞান নষ্ট হেয় যােব আর বুিদ্ধমানেদর
বুিদ্ধ অদশৃ্য হেব। ১৫ িধক্ েসই েলাকেদর, যারা সদাপ্রভুর কাছ
েথেক তােদর পিরকল্পনাগুিল গভীরভােব লুিকেয় রােখ। তারা
অন্ধকাের কাজ কের। তারা বেল, “েক আমােদর েদখেছ? েক
জানেত পারেব?” ১৬ েতামােদর েকমন িবপরীত বুিদ্ধ! কুেমার
িক মািটর মত গণ্য, েয ৈতরী করেছ তার ৈতরী িজিনস িক তার
িবষয় বলেত পাের, “েস আমােক ৈতরী কের িন,” অথবা গিঠত
িজিনস তার িবষেয় বলেব েয তােক ৈতরী কেরেছ, “েস িকছুই
জােন না?” ১৭ অল্পসমেয়র মেধ্য েতা িলবােনােনর বন একটা
েক্ষেত পিরণত হেব আর েক্ষত বন হেব। ১৮ েসই িদন বিধররা
বইেয়র কথা শুনেত পােব এবং গভীর অন্ধকাের থাকা অেন্ধরা
েদখেত পােব। ১৯ অত্যাচািরত েলােকরা আবার সদাপ্রভুেক িনেয়
আনিন্দত হেব এবং যারা খুব গিরব তারা ইস্রােয়েলর েসই
পিবত্রজনেক িনেয় আনন্দ করেব। ২০ িনষু্ঠেররা েশষ হেয় যােব;
ঠাট্টা-িবদ্রূপকারীরাও অদশৃ্য হেয় যােব, আর যারা মন্দ কাজ
করেত ভালবােস তােদর ধ্বংস কের েফলা হেব। ২১ তারা কথা
িদেয় মানুষেক েদাষী কের, িযিন দরজায় ন্যায়িবচার েখঁােজ
এবং ধািমর্কেক িমথ্যা িদেয় নত কের। ২২ েসইজন্য অব্রাহােমর
মুিক্তদাতা সদাপ্রভু যােকােবর বংশ িবষেয় বলেছন, “যােকাব
আর লজ্জা পােব না; তােদর মুখ আর ফ্যাকােশ হেব না।
২৩ িকন্তু যখন েস তার েছেলেমেয়েদর মেধ্য আমার হােতর কাজ
েদখেব, তারা আমায় পিবত্র বেল মানেব। যােকােবর েসই
পিবত্রজনেক তারা পিবত্র বেল মানেব আর তারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বরেক সম্মান করেব। ২৪ যারা ভ্রান্ত আত্মার েলােকরা
িবেবচনার কথা বুঝেব, বচসাকারীরা জ্ঞান িশখেব।”

সদাপ্রভুর ওপের িনভর্ র করা আবশ্যক।

সদাপ্রভু বলেছন, “িধক্ েসই িবেদ্রাহী সন্তােনরা।”
“তারা পিরকল্পনা কের িকন্তু আমার েথেক না। তারা

অন্য জািতর সেঙ্গ বনু্ধত্ব স্থাপন কের িকন্তু তারা আমার আত্মার
িনেদর্ েশ চেল না। এইভােব তারা পােপর সেঙ্গ পাপ েযাগ কের।
২ তারা আমার িনেদর্শ না িনেয় িমশের যায়; তারা সাহােয্যর জন্য
ফেরৗেণর আশ্রয় েখঁােজ আর িমশেরর ছায়ায় আশ্রয় িনেত
পাের। ৩ এইজন্য ফেরৗেণর পরাক্রেম েতামরা লজ্জা পােব এবং
িমশেরর ছায়ােত আশ্রয় েনওয়া েতামার অপমান হেব। ৪ যিদও
েসায়েন তােদর েনতা আেছ আর তােদর দেূতরা হােনেষ
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েপৗঁেছেছ, ৫ তারা প্রেত্যেক লিজ্জত হেব, কারণ েসই জািত
তােদর েকােনা উপকাের আসেব না। তারা সাহায্য বা সুিবধা
িকছুই িদেত পারেব না; বরং লজ্জা ও অসম্মান।” ৬ দিক্ষেণর
পশুেদর িবষেয় ভাববাণী। কষ্ট ও দদুর্শাপূণর্ েদেশর িসংহ ও
িসংহী, িবষাক্ত সাপ ও উড়ন্ত িবষাক্ত সােপর েদেশর মেধ্য িদেয়
যায়। তারা তােদর ধন-সম্পদ গাধার িপেঠ কের আর তােদর
দামী িজিনস উেটর িপেঠ কের েসই জািতর কােছ বেয় িনেয় যায়
যারা েকােনা উপকার করেত পারেব না। ৭ িমশেরর সাহায্য
অসার, েসইজন্য আিম েসই জািতর নাম েরেখিছ রহব, েয চুপ
কের বেস থােক। ৮ এখন যাও, এই কথা একটা ফলেক ও একটা
বইেয় িলেখ রাখ, েযন েয সময় আসেছ তার জন্য সাক্ষ্য িহসােব
সংরিক্ষত থােক। ৯ এই সন্তানরা িবেদ্রাহী ও িমথ্যাবাদী; েসই
সন্তানরা যারা সদাপ্রভুর িশক্ষা শুনেত রািজ নয়। ১০ তারা
দশর্কেদর বেল, “েতামরা েদেখা না,” আর ভাববাদীেদর বেল,
“েতামরা যা সিত্য তা আমােদর আর েবােলা না। আমােদর কােছ
সুেখর কথা বল; ছলনার িবষেয় ভিবষ্যৎবাণী বল। ১১ পথ ছাড়,
রাস্তা েথেক সের যাও। আমােদর কাছ েথেক ইস্রােয়েলর েসই
পিবত্রজনেক দরূ কর।” ১২ েসইজন্য ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রজন
এই কথা বলেছন, “কারণ েতামরা আমার বাক্য অগ্রাহ্য কেরছ,
আর িমথ্যা ও অত্যাচার করবার উপর িনভর্ র করছ। ১৩ েসইজন্য
এই পাপ েতামােদর জন্য একটা উঁচু, ফাটল ধরা ও ফুলা
েদয়ােলর মত হেয় দঁাড়ােব, যা হঠাৎ এক মুহূেতর্ র মেধ্য েভেঙ্গ
পড়েব। ১৪ তা মািটর পােত্রর মত টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ যােব
েয, েসগুেলার মেধ্য একটা টুকেরাও পাওয়া যােব না যা িদেয়
চুলা েথেক কয়লা বা কুেয়া েথেক জল েতালা যায়।” ১৫ কারণ
প্রভু সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রজন এই কথা বলেছন,
“পাপ েথেক িফের শান্ত হেল েতামরা উদ্ধার পােব, আর িস্থর
হেয় িবশ্বাস করেল শিক্ত পােব।” িকন্তু েতামরা তােত রািজ হেল
না। ১৬ েতামরা বলেল, “না, আমরা েঘাড়ায় চেড় পািলেয় যাব।”
তাই েতামােদর পালােত হেব এবং, “েয েঘাড়া খুব দ্রুত যায়
তােত চেড় আমরা চেল যাব।” কােজই যারা েতামােদর তাড়া
করেব তারা দ্রুত আসেব। ১৭ একজেনর ভেয় েতামােদর হাজার
জন পালােব আর পঁাচজেনর ভেয় েতামরা সবাই পািলেয় যােব;
তােত েতামােদর ৈসন্যদেল পাহােড়র ওপেরর পতাকার খুঁিট ছাড়া
আর িকছুই অবিশষ্ট থাকেব না। ১৮ তবুও সদাপ্রভু েতামােদর
উপর দয়া করবার জন্য অেপক্ষা করেছন; েতামােদর দয়া করার
জন্য িতিন উন্নত থাকেবন। কারণ সদাপ্রভু ন্যায়িবচােরর ঈশ্বর;
যারা তঁার জন্য অেপক্ষা কের তারা ধন্য। ১৯ কারণ েহ িসেয়ােনর
েলােকরা, েতামরা যারা িযরূশােলেম বাস কর, েতামােদর আর
কঁাদেত হেব না। সাহােয্যর জন্য কঁাদেল িতিন িনশ্চয়ই েতামােদর
দয়া করেবন। যখন িতিন শুনেবন, িতিন উত্তর েদেবন। ২০ যিদও
প্রভু েতামােদর সংকেটর খাবার আর কেষ্টর জল েদন, তবুও
েতামােদর িশক্ষক প্রভু আর লুিকেয় থাকেবন না; িকন্তু েতামরা
িনেজেদর েচােখই তঁােক েদখেত পােব। ২১ যখন েতামরা ডােন বা
বঁােয় েফর, েতামার কান েতামার িপছন েথেক একটা কথা
শুনেত পােব, “এটাই পথ; েতামরা এই পেথই চল।” ২২ েতামরা
েতামােদর রূপা ও েসানা িদেয় মুড়ােনা মূিতর্ গুেলা অশুিচ করেব;
তুিম েসগুেলা অশুিচ িজিনেসর মত েফেল েদেব। তুিম তােদর

বলেব, “এখান েথেক েবিরেয় যাও।” ২৩ িতিন েতামােদর বৃিষ্ট
েদেবন যােত েতামরা মািটেত বীজ বুনেত পার এবং ভূিম েথেক
প্রচুর পিরমােণ রুিট েদেবন এবং ফসল প্রচুর পিরমােণ হেব।
েসই িদন েতামােদর পশুপালগুেলা অেনক বড় মােঠ চরেব।
২৪ েতামােদর চােষর গরু ও গাধা কুলা ও চালুিনেত ঝাড়া ভােলা
খাবার খােব। ২৫ েসই মহাহত্যার িদেন দগুর্গুেলা পেড় যােব তখন
সমস্ত পাহাড়-পবর্েতর গা েবেয় জেলর েস্রাত বেয় যােব।
২৬ েযিদন সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর আঘাত-পাওয়া জায়গা েবঁেধ
েদেবন ও তঁার করা ক্ষত ভাল করেবন েসই িদন চঁােদর আেলা
সূেযর্র মত হেব এবং সূেযর্র আেলা সাতগুণ উজ্জ্বল হেব, সাত
িদেনর সূযর্ােলােকর মত। ২৭ েদখ, সদাপ্রভু জ্বলন্ত েক্রাধ ও গাঢ়
েধঁায়ার েমেঘর সেঙ্গ দরূ েথেক আসেছন; তঁার মুখ ভীষণ েক্রােধ
পূণর্ আর তঁার িজভ্ গ্রাসকারী আগুেনর মত। ২৮ তঁার িনঃশ্বাস
েযন েবেগ আসা ভীষণ জেলর েস্রাত যা মানুেষর গলা পযর্ন্ত
ওেঠ। িতিন সব জািতেক ধ্বংেসর চালুিনেত চালেবন এবং সব
জািতর েলাকেদর মুেখ এমন বল্গা েদেবন যা তােদর ধ্বংেসর
িদেক েটেন িনেয় যােব। ২৯ পিবত্র উৎসব পালেনর রােতর মত
েতামরা গান করেব। েতামােদর হৃদেয়র আনন্দ তার মত হেব
েযমন একজন েলাক বঁাশী বািজেয় সদাপ্রভুর পবর্েত ইস্রােয়েলর
পাহােড় যায় েতমিন হেব। ৩০ সদাপ্রভু ভীষণ েক্রাধ, গ্রাসকারী
আগুন, ভীষণ ঝড়-বৃিষ্ট আর িশল পড়বার মেধ্য িদেয় তঁার
ক্ষমতাপূণর্ রব েলাকেদর েশানােবন আর তঁার শািস্তর হাত
েদখােবন। ৩১ সদাপ্রভুর রেব অশূর েভেঙ্গ পড়েব; তঁার লািঠ
িদেয় িতিন তােদর আঘাত করেবন। ৩২ সদাপ্রভু তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করার সময় যখন তঁার িনযুক্ত লািঠ তােদর উপর আঘাত করেব
তখন খঞ্জিন আর বীণা বাজেব, িতিন ওই জািতর সেঙ্গ ভীষণ
যুদ্ধ করেবন। ৩৩ কারণ জ্বলন্ত জায়গা অেনক আেগ েথেকই
সািজেয় রাখা হেয়েছ; প্রকৃতপেক্ষ তা রাজার জন্য ৈতরী করা
হেয়েছ এবং ঈশ্বর তা গভীর ও চওড়া কেরেছন, িচতা আগুন ও
প্রচুর কাঠ িদেয় প্রস্তুত কের রাখা আেছ। সদাপ্রভুর িনঃশ্বাস
জ্বলন্ত গন্ধেকর েস্রােতর মত হেয় তােত আগুন ধিরেয় েদেব।

িধক তােদরেক যারা সাহােয্যর জন্য িমশের যায় এবং
েঘাড়ার উপের ও তােদর অসংখ্য রেথর উপর ও

অশ্বােরাহীেদর উপর িনভর্ র কের, িকন্তু তারা ইস্রােয়েলর েসই
পিবত্র একজেনর িদেক তাকায় না এবং সদাপ্রভুর েখঁাজ কের
না। ২ তবুও িতিন জ্ঞানী এবং িতিন দেুযর্াগ আনেবন ও তঁার কথা
িতিন িফিরেয় েনেবন না এবং িতিন মন্দ গৃেহর ও
সাহায্যকারীেদর িবরুেদ্ধ যারা পাপ কের তােদর িবরুেদ্ধ
উঠেবন। ৩ িমশর একিট মানুষ ঈশ্বর নয়, তােদর েসই
েঘাড়াগুেলার মাংস আত্মা নয়। সদাপ্রভু যখন তঁার হাত বার
করেব, উভেয় েয সাহায্য কের েস েহঁাচট খােব, আর েয সাহায্য
পায় েস পিতত হেব; উভয় একসেঙ্গ িবনষ্ট হেব। ৪ সদাপ্রভু
আমােক এই কথা বলেছন, “েযমন একিট িসংহ, এমনিক একিট
যুবিসংহ, তার শত্রু িশকাের পিরণত হয়, যখন েমষপালকেদর
একিট দল একিট িবরুেদ্ধ আর একিট বেল। িকন্তু তােদর কন্ঠ
কঁােপ না আর তােদর শব্দ েথেক দেূর সের না; িঠক েতমিন কের
বািহনীেদর সদাপ্রভু যুদ্ধ করবার জন্য িসেয়ান পাহাড় ও তার উঁচু
পবর্েত েনেম আসেবন। ৫ উড়ন্ত পািখর মত, তাই বািহনীেদর
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সদাপ্রভু েতমিন কের িযরূশােলমেক রক্ষা করেবন। িতিন তােক
েঢেক রাখেবন ও উদ্ধার করেবন, আর তার উপর িদেয় িগেয়
তােক সংরক্ষণ করেবন। ৬ েহ ইস্রােয়লীেয়রা, েতামরা যঁার কাছ
েথেক মুখ িফিরেয় িনচ্ছ তঁার িদেক িফের যাও। ৭ কারণ েসিদন
েতামরা প্রেত্যেকই েরৗপ্য মূিতর্  পিরত্যাগ করেব এবং তারা
িনেজর হােতই েসানার মূিতর্  ৈতরী কের পাপী হেয়ছ। ৮ অশূর
তেরায়ােলর দ্বারা পিতত হেব, “মানুেষর দ্বারা চািলত, েস েসই
তেরায়াল েথেক পািলেয় যােবন এবং তার েলােকরা
তেরায়ােলর। ৯ তারা সন্ত্রােসর কারেণ তারা িবশ্বাস হািরেয়েছ
এবং তার েসনাপিতরা সদাপ্রভুর পতাকা েদেখ ভয় পােব।”
সদাপ্রভুই এই কথা বলেছন, িসেয়ােন যঁার আগুন আেছ, আর
িযরূশােলেম আেছ আগুেনর পাত্র।

ধািমর্ক রাজার মহত্ব ও তা ার প্রজােদর সুখ।

েদখ, একজন রাজা ধািমর্কতায় রাজত্ব করেবন এবং
অধ্যক্ষরা ন্যায়িবচাের শাসন করেবন। ২ প্রেত্যেক

বাতাস েথেক আশ্রেয়র মত এবং ঝড় েথেক আশ্রেয়র মত,
একিট শুকেনা জায়গায় জলপ্রবােহর মত, গ্লািনর েদেশ একিট
িবশাল িশলার ছায়া মত হেব। ৩ তখন যােদর েচাখ েদখেত পায়
তােদর েচাখ বন্ধ হেব না, আর যােদর কান শুনেত পায় তারা
মেনােযাগ সহকাের শুনেব। ৪ যারা িচন্তা না কের কাজ কের
তারা জ্ঞান লাভ করেব, আর যারা স্পষ্ট কের কথা বলেত পাের
না তারা কথা বলেব। ৫ মূখর্েক েকউ মহান বলেব না ও ঠকেক
েকউ সম্মান েদেব না। ৬ কারণ মূখর্ মূেখর্র কথাই বেল এবং তার
হৃদয় মন্দ পিরকল্পনা কের ও অধািমর্ক কাজ কের আর েস
সদাপ্রভু িবরুেদ্ধ ভুল কথা বেলিছেলন। তারা কু্ষধাতর্ েক খাবার
েদয় না এবং েয িপপািসত িতিন জেলর অভােব েভােগন।
৭ প্রতারেকর কােজই মন্দ, িতিন দষু্ট পিরকল্পনাগুেলা
আঁকেড়েছ, িমথ্যা কথার দ্বারা দিরদ্রেক ধ্বংস কের। ৮ িকন্তু
সম্মািনত মানুষ সন্মাজনক পিরকল্পনা কের এবং তার সম্মানীয়
কােজর কারেণ িতিন দঁাড়ােবন। ৯ েজেগ ওঠ, অমেনােযাগী নারী
েতামরা আমার কথার েশান। ভাবনাহীন েমেয়রা, আমার কথায়
েশান। ১০ ভাবনাহীন েমেয়রা, এক বছেরর িকছু েবশী সময় হেল
পরও েতামরা িবশ্বাস ভাঙ্গেব না, কারণ আঙ্গরু নষ্ট হেয় যােব,
ফল েতালবার সময় আসেব না। ১১ ভাবনাহীন েমেয়রা কঁাপেত
থােক, যন্ত্রণােভাগ কের, েতামােদর আত্মিবশ্বাস েবিশ, েতামরা
কাপড় খুেল েফল এবং িনেজেক প্রস্তুত কর। ১২ েতামরা ফলবান
বীেজর জন্য ও মেনারম েক্ষেত্রর জন্য কান্নাকািট করেব।
১৩ আমার েলাকেদর েদেশ কঁাটা ও কঁাটােঝঁাপ েবেড় উঠেব,
এমনিক উচ্ছ্বিসত শহের সমস্ত আনন্দদায়ক বািড়েত তা
জন্মােব। ১৪ কারণ প্রাসাদিট পিরত্যক্ত হেব, জনবসিতপূণর্
শহরিট িনজর্েন পিরণত হেব; পাহাড় এবং প্রহরী দগুর্ও
িচরকােলর পরাজয় স্বীকার করেব। ১৫ যতক্ষণ না উপর েথেক
আত্মােক আমােদর উপর েঢেল েদওয়া হয় এবং মরু-এলাকা
ফল ভরা েক্ষত্র হেয় ওেঠ ও ফলদায়ক েক্ষত্রেক একিট বন
িহসােব করা হেব, েসখােন পশুপােলর চরবার জায়গায় হেব।
১৬ তারপের মরুভূিমেত ন্যায়িবচার থাকেব এবং ন্যায়পরায়ণ
ফলদায়ক েক্ষেত্রর মেধ্য বাস করেব। ১৭ ধািমর্কতার কাজ হেব

শািন্তর এবং ধািমর্কতার ফলাফল, শািন্ত ও আস্থা িচরকােলর
জন্য থাকেব। ১৮ আমার েলােকরা শািন্তেত বাস করেব, িনরাপদ
ঘরগুেলােত ও শান্ত িবশ্রাম জায়গায়। ১৯ িকন্তু এিট যিদ আহত
হয় এবং ধ্বংস হয় ও শহর সম্পূণর্ভােব ধ্বংস হেয় যােব।
২০ িকন্তু েতামরা েয সমস্ত প্রবােহর পােশ বীজ লাগােব েসইিট
ধন্য হেব, তুিম েতামােদর ষঁাড় ও গাধাগুেলা িনরাপেদ চারণ
করেত িদেয়ছ।

ঈশ্বেরর ভক্তেদর মুিক্ত ও মঙ্গল।

িধক্ েতামােদর, ধ্বংসকারী িযিন ধ্বংস কের িন!
তবুও তুিম িবশ্বাসঘাতকতা করছ। িধক

িবশ্বাসঘাতকেক যার সােথ তারা িবশ্বাসঘাতকতা কের িন! যখন
তুিম ধ্বংস থামােব, তুিম ধ্বংস হেব। যখন িবশ্বাসঘাতকতা
থামােব, তারা েতামােক িবশ্বাসঘাতকতা করেব। ২ সদাপ্রভু,
আমােদর দয়া কর; আমরা েতামার জন্য অেপক্ষা করিছ; প্রিত
সকােল আমােদর বাহু হও, িবপেদর সমেয় আমােদর পিরত্রাণ
হও। ৩ তীব্র েকালাহেল েলােকরা পািলেয় যায়; যখন তুিম ওঠ,
জািতগুেলা ছিড়েয় পেড়। ৪ েযমনভােব পঙ্গপাল জেড়া কের,
েতমন েতামার লুেটর িজিনসও সংগ্রহ করা হেব; পঙ্গপাল েযমন
লাফায় েতমন মানুষও েসগুেলার উপের লািফেয় পরেব।
৫ সদাপ্রভু মিহমািন্বত হয়! িতিন একিট উচ্চ জায়গায় বসবাস
কের; িতিন িসেয়ানেক ন্যায়িবচার এবং ন্যায়পরায়ণতার সােথ
পূণর্ করেবন। ৬ িতিন েতামার সময় স্হািয়ত্ব হেব, পিরত্রােণর
প্রাচুযর্, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা হেব; সদাপ্রভুর প্রিত ভয় হল তঁার ধন।
৭ েদখ, তােদর বীেররা রাস্তায় কঁাদেছ; শািন্তর জন্য দেূতরা
কঁাদেছ। ৮ মহাসড়ক শূন্য করা হেয়েছ, েকান ভ্রমণকারী েনই।
চুিক্ত ভাঙ্গা হেয়েছ; সাক্ষীেদর ঘৃণা করা হয় এবং শহরগুেলােক
অসম্মান করা হেব। ৯ েদশ েশাক কের শুিকেয় যায়, িলবােনান
লজ্জা েপেয়েছ এবং শুিকেয় যােচ্ছ, শােরাণ মরুভূিমর সমান
হেয়েছ এবং বাশন ও কিমর্েলর তেদর সব পাতা ঝের পেড়েছ।
১০ সদাপ্রভু বলেছন, “এবার আিম উঠব,” “এখন আিম উন্নত
হব, এবার আিম উঁচু হব। ১১ েতামরা গেভর্  তুষেক ধারণ করেব।
েতামােদর িনঃশ্বাস আগুেনর মত কের েতামােদর পুিড়েয়
েফলেব। ১২ েলােকেদর আগুেন পুিড়েয় েফলা হেব,
কঁাটােঝাপগুেলা েকেট েফলা হেব এবং আগুেন পুিড়েয় েফলা
হেব। ১৩ েতামরা যারা দেূর আছ, আিম যা কেরিছ তা েশান এবং
েতামরা যারা কাছাকািছ আছ, আমার শিক্তেক স্বীকার কের
নাও।” ১৪ িসেয়ােনর পাপীরা ভীষণ ভয় পায়; অধািমর্ক
েলাকেদর কঁাপুিন ধেরেছ। তারা বলেছ, আমােদর মেধ্য েক
প্রচন্ড আগুেনর মেধ্য িদেয় প্রেবশ করেত পাের? আমােদর মেধ্য
েক িচরকাল জ্বলন্ত আগুেনর বাস করেত পাের? ১৫ েয
ন্যায়পরায়ভােব হঁােট এবং সিত্য কথা বেল; েয অত্যাচােরর
িতক্ততােক তুচ্ছ কের, েয েলাক জলুুম কের লাভ করা ঘৃণা কের
ও ঘুষ েনওয়া েথেক হাত সিরেয় রােখ, যারা ঘুষ করেত
অস্বীকার কের এবং যারা িহংসােত অপরাধ কের না ও মন্দ
কাজ েদেখ না। ১৬ েস উচ্চস্থােন তার ঘর ৈতরী করেব; তার
প্রিতরক্ষা জায়গা হেব পাথেরর দগুর্; তার খাবার ও জল
সরবরাহ হেব। ১৭ েতামার েচাখ রাজােক তঁার েসৗন্দেযর্র মেধ্য
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েদখেত পােব; তারা একিট িবশাল েদশ েদখেত পােব। ১৮ েতামার
হৃদেয় ভেয়র িবষেয় প্রত্যাহার কের। েলখক েকাথায়? েকাথায়
েস েয টাকা পয়সা আদায়কারী? েকাথায় দগুর্ গণনাকারী?
১৯ তুিম আর কু্রদ্ধ েলাকেদর েদখেত পােব না, একিট অজানা
ভাষার মানুষ, যােদর তুিম বুঝেব না। ২০ িসেয়ােনর িদেক েদখ,
আমােদর পবর্ পালেনর শহর। েতামার েচাখ েদখেব
িযরূশােলমেক, একটা শািন্তপূণর্ বাসস্থান িহসােব, একটা তঁাবু যা
সরােনা হেব না। যার দালানগুেলা কখনও টানা হেব না বা তার
েকান দিড়ও েছঁড়া হেব না। ২১ পিরবেতর্ , সদাপ্রভুর মিহমা
আমােদর সােথ থাকেব, িবসৃ্তত নদী ও জলেস্রােতর জায়গায়।
েকান দঁাড়যুক্ত যুদ্ধজাহাজ েসখােন চলেব না; েকান বড় জাহাজ
তা পার হেয় আসেব না। ২২ কারণ সদাপ্রভুই আমােদর িবচারক,
সদাপ্রভু আমােদর আইনজ্ঞ, সদাপ্রভু আমােদর রাজা, িতিন
আমােদর রক্ষা করেবন। ২৩ েতামার পােলর দিড়গুিল িঢলা হেয়
েগেছ; মাস্তুলটা শক্ত কের আটেক েনই, পালও খাটােনা যায়িন।
যখন িবশাল লুটপাট িবভক্ত হয়; এমনিক েখঁাড়ারাও লুেটর মাল
িনেয় যােব। ২৪ বািসন্দারা েকউ বলেব না, “আিম অসুস্থ,” যারা
েসখােন বাস কের তােদর পাপ ক্ষমা করা হেব।

ঈশ্বেরর ন্যায়িবচার ও তা ার প্রজােদর ভয়।

জািতরা, েতামরা কােছ এস, েশান; েলােকরা, েতামরা
েশান। পৃিথবী ও তার মেধ্যকার সবাই শুনুক; জগৎ

এবং তার েথেক আসা সব িজিনস শুনুক। ২ কারণ সদাপ্রভু সব
জািতর ওপের কু্রদ্ধ হেয়েছন এবং তােদর সব ৈসন্যদেলর
িবরুেদ্ধ েক্রাধািন্বত হেয় আেছন। িতিন তােদরেক সম্পূণর্ ধ্বংস
কেরেছন, িতিন তােদরেক হত্যার হােত তুেল িদেয়েছন। ৩ তােদর
িনহত েলােকরা বাইের িনিক্ষপ্ত হেব। তােদর মৃতেদেহর দগুর্ন্ধ সব
জায়গায় থাকেব এবং তােদর রেক্ত পাহাড়-পবর্ত িভেজ যােব।
৪ আকােশর সব তারাগুেলা ফ্যাকােশ হেয় যােব এবং আকাশ
েগাটােনা কাগেজর মত জিড়েয় যােব। েযমন আঙ্গরু লতার পাতা
ফ্যাকােশ হয় এবং ডুমুর গােছর ডুমুর েপেক যায়। ৫ কারণ
আমার তেরায়াল স্বেগর্ পিরতৃপ্ত হেয়েছ; েদখ, এটা ইেদােমর
ওপের েনেম আসেব, তার েলাকেদর ওপের যােক আিম িবনষ্ট
কেরিছ। ৬ সদাপ্রভুর তেরায়াল রেক্ত স্নান কেরেছ এবং চিবর্েত
ঢাকা পেড়েছ, েমষশাবেকর ও ছাগেলর রেক্ত স্নান কেরেছ,
েভড়ার বৃেক্কর েমেদ ঢাকা পেড়েছ। কারণ সদাপ্রভু বস্রােত
বিলদান এবং ইেদােম এক িবশাল হত্যা কেরেছন। ৭ তােদর সেঙ্গ
বুেনা ষঁাড়, যুব ষঁাড় ও বড় বড় ষঁাড় হত্যা করা হেব। তােদর েদশ
রেক্ত পিরতৃপ্ত এবং তােদর ধূেলা েমেদ ৈতরী হেব। ৮ কারণ
সদাপ্রভুর জন্য প্রিতিহংসার এক িদন হেব এবং এ িসেয়ােনর
কারেণ প্রিতফলদােনর বছর। ৯ ইেদােমর জেলর েস্রাতগুেলা
আলকাতরায় পিরণত হেব, তার ধূেলা গন্ধেক পিরণত হেব এবং
তার েদশ জ্বলন্ত আলকাতরার হেব। ১০ িদেন রােত এটা জ্বলেব;
তার েধঁায়া িচরকাল উঠেত থাকেব; বংেশর পর বংশ ধের এটা
পিতত জিম হেব; েকউ তার মধ্য িদেয় িচরকাল যােব না।
১১ িকন্তু বন্য পািখ এবং প্রাণী থাকেব; েপঁচা ও দঁাড়কাক তঁার
মেধ্য বাসা করেব। িতিন তা ধ্বংস কের েফলেবন এবং ধ্বংেসর
পতন ঘটােবন। ১২ তার উচ্চপদস্থ েলােকরা রাজত্ব েঘাষণা

েকউই থাকেব না; তার সব েনতারা িকছুই না। ১৩ কাটাগাছ তার
প্রাসাদগুেলার েথেক অত্যন্ত েবেড় যােব, দগুর্গুেলা িবছুিট আর
কঁাটােঝােপ েবেড় যােব। েসই েদশ িশয়ােলর ও উটপাখীর
বসবােসর জায়গা হেব। ১৪ বন্য পশুরা হায়নােদর সেঙ্গ িমলেব
এবং বন্য ছাগল এেক অপরেক আহবান করেব; িনশাচর প্রাণী
েসখােন থাকেব এবং তােদর জন্য এক বাসা খুঁেজ পােব।
১৫ েপঁচা বাসা বানােব েসখােন িডম রাখেব, িডম পারেব ও তার
তরুণেদর রক্ষা করেব। হঁ্যা, েসখােন িচলগুেলা প্রেত্যেক সিঙ্গনীর
সেঙ্গ জেড়া হেব। ১৬ সদাপ্রভুর বইেয় খুঁেজ েদখ; তােদর
একটাও হািরেয় যােব না। তােদর একজেনরও সিঙ্গনীর অভাব
হেব না; কারণ তঁার মুখ এটা আেদশ িদেয়েছ এবং তঁার আত্মা
তােদর জেড়া কেরেছন। ১৭ িতিন তােদর জায়গাগুেলার জন্য
গুিলবঁাট কেরেছন এবং তঁার হাত তা দিড় িদেয় তােদর জন্য
পিরমাপ কেরেছ। তারা িচরকােলর জন্য তা অিধকার করেব;
বংেশর পর বংশ ধের তারা েসখােন বাস করেব।

মরুভূিম এবং অরাবা আনিন্দত হেব এবং প্রান্তর
আনিন্দত ও েগালােপর মত উজ্জ্বল হেব। ২ এিট

প্রচুর পিরমােণ ফুল হেব এবং আনন্দ ও গােনর সােথ উল্লাস
করেব; িলবােনােনর েগৗরব প্রদান করা, উট এবং শ্যারন
জঁাকজমক; তারা েদখেত পােব, সদাপ্রভুর েগৗরব ও আমােদর
ঈশ্বেরর জঁাকজমক। ৩ দবুর্ল হাত শিক্তশালী কর এবং কম্পন
হঁাটু সুিস্হর কর। ৪ একিট ভেয় ভরা হৃদেয় সােথ তারা বলুক,
“ভয় পােব না, ভয় করেব না! েদেখা, েতামার ঈশ্বর প্রিতিহংসা
সেঙ্গ আসেব, ঈশ্বেরর প্রিতদান েদেব; িতিন এেস েতামােদর রক্ষা
করেবন।” ৫ তারপর অন্ধেদর েচাখ খুেল যােব এবং বিধর
কােনর শুনেত পােব। ৬ তারপর েখঁাড়া মানুষ একিট হিরেণর মত
লাফােব এবং িনঃশব্দ িজভ গান করেব, মরুভূিম েথেক বসেন্তর
জন্য জল েবেরােব। ৭ শুকেনা জিম পুকুর হেব, িপপািসত
মািটেত জেলর েফায়ারা উঠেব; জঙ্গেল বাসস্থােনর মেধ্য
িশয়ােলরা থাকত, েযখােন তারা একবার িছল, েসই জায়গায়
ঘােসর সেঙ্গ ঘাস হেব নলখাগড়ার জঙ্গল। ৮ একটা রাজপথেক
পিবত্র পথ বলা হেব, অশুিচ েসখােন ভ্রমণ করেব না; েসটােক
বলা হেব পিবত্রতার পথ। েকােনা েবাকা েলােকরা তার উপর
িদেয় যােব না। ৯ েসখােন েকান িসংহ থাকেব না, েকান িহংস্র
পশু থাকেব না; েসখােন তােদর পাওয়া যােব না, িকন্তু েকবল
মুিক্তদাতা েসই পেথ হঁাটেব। ১০ সদাপ্রভুর মুিক্ত পাওয়া
েলােকরাই িফের আসেব এবং তারা আনেন্দ গান গাইেত গাইেত
িসেয়ােন আসেব এবং তােদর মাথার মুকুট হেব িচরস্থায়ী
আনন্দ। আনন্দ ও খুিশ তােদর অিতক্রম করেব, আর দঃুখ ও
দীঘর্িনঃশ্বাস পািলেয় যােব।

অশূরীয়েদর আক্রমণ ও পরাভব।

রাজা িহিষ্কেয়র রাজেত্বর েচৗদ্দ বছেরর সময়
অশূরীয়ার রাজা সনেহরীব িযহূদার সমস্ত েদয়াল-

েঘরা শহরগুেলা আত্রুমণ কের দখল কের িনেলন। ২ তারপর
অশূরীয়ার রাজা লািখশ েথেক রবশািকেক বড় একদল ৈসন্য
িদেয় িযরূশােলেম রাজা িহিষ্কেয়র কােছ পাঠােলন। িতিন
অপেরর পুকুেরর নালীর কােছ, েধাপােদর রাজপেথর কােছ
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েপৗছােলন। ৩ তখন িহিল্কেয়র েছেল ইলীয়াকীম িযিন পিরবােরর
উপের িছল এবং েলখক িশবন ও েলখক আসেফর েছেল
েযায়াহ তঁার সােথ েদখা করেত েগেলা। ৪ রবশািক তঁােদর
বলেলন, িহিষ্কয়েক বেলা েয মহান রাজা, অশূরীয়ার রাজা
বলেছন, িহিষ্কয় েতামার িবশ্বােসর উত্স িক? ৫ আিম বিল,
েতামার যুেদ্ধর জন্য পরামশর্ এবং শিক্ত আেছ। এখন তুিম কার
উপর িনভর্ র কেরছ? েক আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করার জন্য
েতামােক উত্সাহ িদেয়েছ? ৬ তুিম িনভর্ র করছ েসই েথঁৎেল
যাওয়া হঁাটার লািঠর উপর, িকন্তু িমশেরর উপর িনভর্ র করেব
তার হাত িবদ্ধ কের। িমশেরর রাজা ফেরৗেণর উপর যারা িনভর্ র
কের তােদর প্রিত তাই কের।’ ৭ িকন্তু েতামরা যিদ আমােক বল,
“আমরা আমােদর ঈশ্বেরর সদাপ্রভুর উপের িনভর্ র কির,” তেব
িক িতিন েসই ঈশ্বর না যঁার পূজার উঁচু স্থান ও েবদীগুেলা িহিষ্কয়
ধ্বংস কেরেছ এবং িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর বেলেছ,
“েতামােক িযরূশােলেমর এই েবদীর সামেন তােদর আরাধনা
করেত হেব? ৮ এখন তাই, েতামরা আমার হেয় েতামােদর মিনব
অশূর রাজার েথেক ভােলা প্রমাণ করেত চাই, আিম েতামােক
দইু হাজার েঘাড়া েদব, তুিম তােদর জন্য ভােলা অশ্বােরাহী েপেত
সক্ষম হও। ৯ তেব েকমন কের আমার মিনেবর দােসেদর মেধ্য
সবেচেয় েয েছাট েসনাপিত তােকই তুিম েকমন কের বাধা েদেব,
তুিম িমশেরর রথ ও অশ্বােরাহী উপর িনভর্ র করছ? ১০ এখন
তাই, সদাপ্রভুর কাছ েথেক অনুমিত না িনেয়ই এই েদশ আক্রমণ
ও ধ্বংস করেত এেসিছ? এই েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা ধ্বংস
করেত সদাপ্রভু িনেজই আমােক বেলেছন।” ১১ তখন িহিস্কেয়র
েছেল ইলীয়াকীেমর রবশািকেক, িশবন ও েযায়াহ বলেলা,
“েতামার দাসেদর কােছ তুিম দয়া কের অরামীয় ভাষায় কথা
বলুন, কারণ আমরা তা বুঝেত পাির। েদয়ােলর উপেরর
েলাকেদর সামেন তুিম আমােদর কােছ িযহূদী ভাষায় কথা
বলেবন না।” ১২ িকন্তু রবশািক বলেলা, “আমার মিনব িক
েকবল েতামােদর মিনব ও েতামােদর কােছ এই সব কথা বলেত
আমােক পািঠেয়েছন? েদয়ােলর উপের ঐ সব েলােকরা, যােদর
েতামােদর মত িনেজর িনেজর মল ও প্রস্রাব েখেত হেব তােদর
কােছও িক বেল পাঠান িন?” ১৩ তারপর রবশািক দঁািড়েয়
েজাের েজাের ইব্রীয় ভাষায় বলেলন, েতামরা মহান রাজার,
অশূরীয়ার রাজার কথা েশান। ১৪ রাজা বলেছন েয, িহিষ্কয় েযন
েতামােদর না ঠকায়, কারণ েস েতামােদর রক্ষা করেত পারেব
না। ১৫ িহিষ্কয় েযন এই কথা বেল সদাপ্রভুর উপর েতামােদর
িবশ্বাস না জন্মায় েয, ‘সদাপ্রভু আমােদর উদ্ধার করেবন; এই
শহর অশূরীয়ার রাজার হােত তুেল েদওয়া হেব না।’ ১৬ “েতামরা
িহিষ্কেয়র কথা শুেনা না, অশূরীয়ার রাজা বলেছন, ‘েতামরা
আমার সােথ সিন্ধ কর এবং েবর হেয় আমার কােছ এস। তাহেল
েতামরা প্রেত্যেক তার িনেজর আঙ্গরু ও ডুমুর গাছ েথেক ফল
আর িনেজর কুেয়া েথেক জল েখেত পারেব। ১৭ আিম এেস
েতামােদর িনেজর েদেশর মত আর এক েদেশ েতামােদর িনেয়
যাব। েসই েদশ হল শস্য ও নতুন আঙ্গরু-রেসর েদশ, রুিট ও
আঙ্গরু েক্ষেতর েদশ।’ ১৮ ‘িহিষ্কয় েতামােদর িবপেথ চালাবার
জন্য েযন না বেল, সদাপ্রভু েতামােদর রক্ষা করেবন। অন্যান্য
জািতর েকান েদবতা িক অশূরীয়ার রাজার হাত েথেক তার েদশ

রক্ষা করেত েপেরেছ? ১৯ হমাৎ ও অপর্েদর েদবতারা েকাথায়?
েকাথায় সফবর্িয়েমর েদবতারা? তারা িক আমার শিক্ত েথেক
শমিরয়ােক রক্ষা করেত েপেরেছ? ২০ সব েদেশর েদব-
েদবতােদর সমস্তর মেধ্য েক আমার হাত েথেক িনেজর েদশেক
রক্ষা কেরেছ? তাহেল সদাপ্রভু িক কের আমার হাত েথেক
িযরূশােলমেক রক্ষা করেবন?’” ২১ েলােকরা িকন্তু চুপ কের
থাকল, েকান উত্তর িদল না, কারণ রাজা িহিষ্কয় েকান উত্তর
িদেত তােদর িনেষধ কেরিছেলন। ২২ তখন রাজবাড়ীর
পিরচালক িহিল্কেয়র েছেল ইলীয়াকীম, রাজার েলখক িশবন ও
ইিতহাস েলখক আসেফর েছেল েযায়াহ তঁােদর কাপড় িছঁেড়
িহিষ্কেয়র কােছ েগেলন এবং রবশািকর সমস্ত কথা তঁােক
জানােলন।

রাজা িহিষ্কয় এটা িবষেয় শুেনেছন, েস তার কাপড়
িছঁড়েলন, েশােকর সােথ িনেজেক েঢেক সদাপ্রভুর

গৃেহ আসেলন। ২ িতিন ইলীয়াকীম পাঠােলন, িযিন পিরবােরর
উপের িছল এবং রাজার েলখক িশবন এবং যাজকেদর
প্রাচীেনরা চট পরা অবস্থায় আেমােসর েছেল ভাববাদী
িযশাইেয়র কােছ পািঠেয় িদেলন। ৩ “িহিষ্কয় বেলেছন, আজেকর
িদনটা হল সংকেটর, িতরস্কার এবং অপমােনর িদন। িকন্তু সন্তান
জন্ম হবার মুেখ মােয়র জন্ম েদবার শিক্ত েনই। ৪ অশূেরর রাজা
ঠাট্টা-িবদ্রূপ করেত রবশািকেক পািঠেয়িছেলন, েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু েসই সব কথা শুেন তােক শািস্ত েদেবন। তাই যারা
এখনও েবঁেচ আেছ তােদর জন্য তুিম প্রাথর্না কর।” ৫ তাই রাজা
িহিষ্কেয়র কমর্চারীরা িযশাইেয়র কােছ আসেলন, ৬ এবং িযশাইয়
তঁােদর বলেলন, “েতামােদর মিনবেক বলেব, সদাপ্রভু বলেছন,
‘তুিম যা শুেনছ, অশূরীয়ার রাজার কমর্চারীরা আমার িবরুেদ্ধ
েয সব কথা বেলেছ তােত ভয় েপেয়া না। ৭ েদেখা, আিম তার
মেধ্য এমন একটা আত্মা েদব এবং করব যার ফেল েস একটা
খবর শুেন িনেজর েদেশ িফের যােব, আিম তার িনেজর েদেশ
তেলায়ােরর দ্বারা পতন ঘটাব।’” ৮ তখন রবশািক এবং অশূেরর
রাজা লাখীশ েছেড় চেল িগেয় িলবনার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছন,
কারণ রবশািক েসখােন েগেলন। ৯ তখন অশূেরর রাজা
সনেহরীব খবর েপেলন, কূশ েদেশর রাজা িতহর্ক এবং তঁার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য েবর হেয়েছন। এই কথা শুেন িতিন
িহিষ্কেয়র কােছ দতূেদর পাঠােল। িতিন তােদর বলেলন,
১০ িযহূদার রাজা িহিষ্কয়েক বল, েতামার ঈশ্বরেক িবশ্বাস কের
যােক তুিম প্রতারণা করিন, তঁার কথা বেলন, “অশূেরর রাজার
হােত িযরুশােলমেক তুেল েদওয়া হেব না। তঁার েসই ছলনার
কথায় তুিম ভুল েকােরা না।’’ ১১ েদেখা, অশূরীয়ার রাজারা
িকভােব অন্য সব েদশেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কের িদেয়েছন তুিম
তা শুেনছ; তাহেল তুিম েকমন কের মেন করছ তুিম উদ্ধার
পােব? ১২ আমার পূবর্পুরুেষরা েয সব জািতেক ধ্বংস কেরেছন
েযমন েগাষণ, হারণ, েরৎসফ এবং তলঃসের বাসকারী এদেনর
েলাকেদর েদবতারা িক তােদর উদ্ধার কেরেছন? ১৩ েকাথায়
হমােতর রাজা, অপর্েদর রাজা, সফবর্িয়ম শহেরর রাজা েহনা
এবং ইব্বার রাজা? ১৪ িহিষ্কয় িচিঠখানা িনেলন এবং পড়েলন।
তখন িতিন সদাপ্রভুর গৃেহ িগেয় সদাপ্রভুর সামেন িচিঠটা
পাঠােলন। ১৫ িহিষ্কয় সদাপ্রভুর কােছ এই প্রাথর্না করেলন:
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১৬ “বািহনীেদর সদাপ্রভু দইু করূেবর মাঝখােন থাকা,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তুিম করূেবর উপর বসেব। তুিম পৃিথবীর
সমস্ত রােজ্যর ঈশ্বর। তুিম আকাশমন্ডল এবং পৃিথবী সৃিষ্ট
কেরছ। ১৭ সদাপ্রভু েশান, সদাপ্রভু েতামার েচাখ েখাল এবং
েদখ; জীবন্ত ঈশ্বরেক অপমান করবার জন্য সনেহরীব েয সব
কথা বেল পািঠেয়েছ তা েশান। ১৮ সদাপ্রভু এইটা সত্য, েয তুিম
অশূেরর রাজােদর সমস্ত জািত এবং তােদর েদশ ধ্বংস কেরছ।
১৯ ঐ সব জািতেদর ধ্বংস কের তােদর েদবতােদর তারা আগুেন
েফেল নষ্ট কের িদেয়েছ। েসগুেলা ঈশ্বর নয়, মানুেষর হােত ৈতরী
েকবল কাঠ আর পাথর মাত্র; তাই তারা তােদর ধ্বংস করেত
েপেরেছ। ২০ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, অশূেরর রাজার হাত
েথেক তুিম আমােদর রক্ষা কর, যােত পৃিথবীর সমস্ত রাজ্যগুেলা
জানেত পাের, তুিম, তুিমই সদাপ্রভু।” ২১ তখন আেমােসর েছেল
িযশাইয় িহিষ্কেয়র কােছ এই খবর পাঠােলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু বলেছন, অশূেরর রাজা সনেহরীব িবষয় তুিম প্রাথর্না
করেত; ২২ তাই তার িবরুেদ্ধ সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, ‘কুমারী
েমেয় িসেয়ান েতামােক তুচ্ছ করেব এবং উপহাস করেব।
িযরূশােলেমর েলােকরা েতামার িপছন েথেক মাথা নাড়েব।
২৩ তুিম কােক অসম্মান কেরছ এবং কার িবরুেদ্ধ তুিম
অপমােনর রব ও গেবর্র মেধ্য েচাখ তুেল তািকেয়ছ? ইস্রােয়েলর
েসই পিবত্রজেনর িবরুেদ্ধই তুিম এই সব কেরছ। ২৪ তুিম প্রভুেক
িটটকারী িদেয় এবং গবর্ কের েতামার দাসেদর বেল পািঠেয়ছ,
েতামার সব রথ িদেয় তুিম পাহাড়গুেলার চূড়ায়, িলবােনােনর
সবেচেয় উঁচু চূড়ায় উেঠছ, তার সবেচেয় লম্বা এরস গাছ আর
ভাল েবরস গাছ েকেট েফেলছ, তার গভীর বেনর সুন্দর
জায়গায় ঢুেকছ, ২৫ িবেদেশর মািটেত কুেয়া খুঁেড়ছ এবং
েসখানকার জল েখেয়ছ ও েতামার পা িদেয় িমশেরর সব
নদীগুেলা শুিকেয় েফেলছ। ২৬ তুিম িক েশান িন, অেনক আেগই
আিম তা িঠক কের েরেখিছলাম এবং অেনক কাল আেগই আিম
তার পিরকল্পনা কেরিছলাম? আর এখন আিম তা ঘটালাম।
েসইজন্য তুিম েদয়াল-েঘরা শহরগুেলা পাথেরর িঢিব করেত
েপেরছ। ২৭ েসখানকার েলােকেদর সামান্য শিক্ত এবং ভীষণ ভয়
ও লজ্জা েপেয়েছ। তারা েক্ষেতর ঘােসর মত, গিজেয় ওঠা সবুজ
চারার মত, ছােদর উপের গজােনা ঘােসর মত েবেড় উঠবার
আেগই শুিকেয় যায়। ২৮ িকন্তু তুিম েকাথায় থাক, কখন আসছ
এবং যাও েকমন কের আমার িবরুেদ্ধ েরেগ ওঠ তা সবই আিম
জািন। ২৯ কারণ তুিম আমার িবরুেদ্ধ েরেগ উেঠছ এবং েতামার
গেবর্র কথা আমার কােন এেসেছ, আিম েতামার নােক আমার
হুক লাগাব এবং েতামার মুেখ আমার বল্গা লাগাব, আর েয পথ
িদেয় তুিম এেসছ েসই পেথই িফের েযেত আিম েতামােক বাধ্য
করব।’ ৩০ এটা েতামার িচহ্ন হেব: এই বছর িনেজ িনেজ যা
জন্মােব েতামরা তাই খােব, আর িদ্বতীয় বছের তা েথেক যা
জন্মােব তা খােব। িকন্তু তৃতীয় বছের েতামরা বীজ বুনেব ও
ফসল কাটেব আর আঙ্গরু েক্ষত কের তার ফল খােব।
৩১ িযহূদা-েগাষ্ঠীর েলােকরা তখনও েবঁেচ থাকেব তারা আর
তারা গােছর মত নীেচ িশকেড়র ফল ফলােব। ৩২ কারণ েবঁেচ
থাকা েলােকরা িযরূশােলম েথেক আসেব, িসেয়ান পবর্ত েথেক
আসেব েবঁেচ একদল েলাক। বািহনীেদর সদাপ্রভুর উেদ্যাগী এই

কাজ করেব। ৩৩ েসইজন্য অশূরীয়ার রাজার িবষেয় সদাপ্রভু
এই কথা বলেছন, “েস এই শহের ঢুকেব না ও এখােন একটা
তীরও মারেব না। েস ঢাল িনেয় এর সামেন আসেব না েঘরাও
কের ওঠা-নামা করবার জন্য িকছু ৈতরী করেব না। ৩৪ েস েয
পথ িদেয় এেসেছ েসই পেথই িফের যােব; এই শহের েস ঢুকেব
না। আিম সদাপ্রভু েঘাষণা করিছ। ৩৫ কারণ আিম এই শহরেক
রক্ষা করব এবং এিটেক উদ্ধার করব, কারণ আিম আমার দাস
দায়ূেদর জন্য এটা করব।’’ ৩৬ তারপর সদাপ্রভুর দতূ েবর হেয়
অশূরীয়েদর িশিবের এক লক্ষ পঁচািশ হাজার েলাকেক েমের
েফলেলন। পরিদন সকালেবলা েলােকরা যখন উঠল তখন েদখা
েগল সব জায়গায় েকবল মৃতেদহ। ৩৭ তাই অশূরীয়ার রাজা
সনেহরীব তঁার ৈসন্যদল িনেয় চেল েগেলন এবং নীনবী শহের
থাকেত লাগেলন। ৩৮ পের, িতিন তঁার েদবতা িনেষ্রােকর বািড়েত
উপাসনা করেতন, অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর তেরায়াল িদেয়
তােক েমের েফেলেছ। তখন তারা অরারট েদেশ পািলেয় েগল।
তার জায়গায় তঁার েছেল এসর-হেদ্দান রাজা হেলন।

িহিষ্কেয়র েরাগ, আেরাগ্য ও প্রশংসাগান।

েসই সমেয় িহিষ্কয় অসুস্থ হেয় মারা যাওয়ার সময়
হেয়িছল। তাই আেমােসর েছেল ভাববাদী িযশাইয়

তার কােছ িগেয় বলেলন এবং তােক বলেলন, “সদাপ্রভু
বলেছন, েতামার ঘের ব্যবস্থা কের রােখা, কারণ তুিম মারা যােব,
ভাল হেব না।” ২ তারপর িহিষ্কয় েদওয়ােলর িদেক মুখ িফিরেয়
িনেলন এবং সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন। ৩ েস বেলিছল,
“সদাপ্রভু, িবনয় কির, তুিম মেন কের েদখ, আিম েতামার সামেন
েকমন িবশ্বস্তভােব ও সমস্ত হৃদেয় িদেয় চেলিছ েতামার েচােখ যা
িঠক তা কেরিছ” এবং এই বেল িহিষ্কয় খুব েজাের কঁাদেত
লাগেলন। ৪ তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য িযশাইেয়র কােছ
উপিস্হত হল, ৫ “তুিম যাও িহিষ্কয়েক বল, আমার েলােকেদর
েনতা, েতামার পূবর্পুরুষ দায়ূেদর ঈশ্বর সদাপ্রভু বলেছন, ‘আিম
েতামার প্রাথর্না শুেনিছ এবং েতামার েচােখর জল েদেখিছ; েদখ,
আিম েতামার জীবেন আরও পেনেরা বছর েযাগ করব।
৬ অশূরীয়ার রাজার হাত েথেক আিম েতামােক ও এই শহরেক
উদ্ধার করব এবং শহরটার উদ্ধােরর ব্যবস্থা করব। ৭ এবং আিম
েয কাজ করব তার প্রমাণস্বরূপ িচহ্ন হল এই: সদাপ্রভু যা
বেলেছন তা আিম করব। ৮ েদেখা, আিম আহেসর িসঁিড়র উপের
দশ ধাপ িপছেন ছায়া েদেবা’।’’ তাই ছায়ািট িপিছেয় িগেয়িছল
দশিট িসঁিড়েত। ৯ িযহূদার রাজা িহিষ্কয় তঁার অসুস্থতা েথেক
যখন সুস্থ হবার পের প্রাথর্নায় যা িলেখিছেলন: ১০ আিম
বেলিছলাম, “আিম বললাম েয আমার জীবেনর মাঝখান িদেয়
আিম পাতােলর দরজা িদেয় যাব; আর আমার বাকী বছরগুেলা
েথেক িক আমােক েসখােন পাঠােনা হেব। ১১ আিম বেলিছলাম
েয, জীিবতেদর েদেশ আিম সদাপ্রভুেক আর েদখেত পাব না;
এই অস্থায়ী জগেত মানবজািত বা িবশ্ববাসীর বািসন্দার আর
আিম েদখেত পাব না। ১২ েমষপালেকর তঁাবুেত আমার প্রাণ
সের যায় এবং আমার কাছ েথেক দেূর সিরেয় িনেয় যায়।
তঁাতীেদর মত কের আমার জীবন ঘূিণর্ত হেয়েছ। তুিম কঁাটা
েথেক আমােক েকেট েফলছ। রােতর মেধ্য তুিম আমােক েশষ
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কের েদেব। ১৩ সকাল না হওয়া পযর্ন্ত আিম িচৎকার কের
উঠলাম; িসংেহর মত িতিন আমার সমস্ত হাড় েভেঙ্গ েফলেব
এবং িদেনর মেধ্য তুিম আমার জীবন েশষ করছ। ১৪ ঘুঘুর মত
আিম কাতর স্বের ডাকেত লাগলাম। উপর িদেক তাকােত
আমার েচাখ দবুর্ল হেয় পড়ল। প্রভু, আিম কষ্ট পািচ্ছ, তুিম
আমার সাহায্য কর। ১৫ আিম িক বলব? িতিন আমার সােথ কথা
বেলেছন এবং িনেজই এটা করেছ। আমার প্রােণর এই যন্ত্রণার
জন্য আিম জীবেনর বাকী সব বছরগুেলা নম্র হেয় চলব।
১৬ প্রভু, েতামরা েয দঃুখ প্রকাশ করছ তা আমার পেক্ষ ভাল;
আমার জীবন আমার কােছ িফের আসেত পাের; তুিম আমার
জীবন এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেরছ। ১৭ আমার সুিবধার জন্য
দঃুেখর অিভজ্ঞতা েভাগ কেরিছ, িকন্তু ধ্বংেসর গতর্  েথেক
েতামার ভালবাসায় তুিম আমােক উদ্ধার কেরছ। কারণ আমার
সব পাপ তুিম িপছেন েফেল িদেয়ছ। ১৮ কারণ পাতাল েতামার
ধন্যবাদ িদেত পাের না; আর মৃতু্যও েতামার প্রশংসা করেত পাের
না। যারা গেতর্  নােম তারা েতামার িবশ্বাসেযাগ্যতার আশা করেত
পাের না। ১৯ েকবল জীিবেতরা, জীিবেতরাই েতামার প্রশংসা
কের েযমন আজ আিম করিছ; বাবা তার েছেলেদর েতামার
িবশ্বাসেযাগ্যতার কথা বলেব। ২০ সদাপ্রভু আমােক রক্ষা
কেরেছন এবং েসইজন্য আমােদর জীবেনর সমস্ত িদনগুেলােত
সদাপ্রভুর ঘের তােরর বাজনার সােথ আমরা গান গাইব। সমস্ত
িদন আিম সদাপ্রভুর ঘের থাকেবা।’’ ২১ এখন িযশাইয়
বেলিছেলন, “ডুমুর িদেয় একটা প্রেলপ ৈতরী কের তার েফাড়ার
উপর লািগেয় িদেল িতিন সুস্থ হেবন।” ২২ িহিষ্কয় িজজ্ঞাসা
কেরিছেলন, “আিম েয সদাপ্রভুর ঘের উঠেবা তার িচহ্ন িক?”

ব্যািবলেনর রাজদতূেদর আগমন।

এই সময় ব্যািবলেনর রাজা বলদেনর েছেল
মেরাদক-বলদন িহিষ্কেয়র অসুখ ও সুস্থ হবার খবর

শুেন তঁার কােছ িচিঠ ও উপহার পািঠেয় িদেলন। ২ িহিষ্কয়
দেূতেদর দ্বারা সন্তুষ্ট হেয় তার যা িছল; মূল্যবান িজিনস েরৗেপ্যর
ভান্ডার, েসানা, মশলা এবং মূল্যবান েতল, তার অেস্ত্রর ভান্ডার
এবং তার সব ধনভান্ডােরও পাওয়া যায়িন, তার বািড়েতও িকছু
পাওয়া যায়িন, না তার রােজ্য, এমন িকছু েনই েয িহিষ্কয় তােদর
েদখায়িন। ৩ ভাববাদী িযশাইয় রাজা িহিষ্কেয়র কােছ িগেয়
িজজ্ঞাসা করেলন, “এই েলােকরা েতামােক িক বলল? আর
েকাথা েথেকই তারা এেসিছল?’’ িহিষ্কয় বলেলন, “তারা দরূ েদশ
ব্যািবলন েথেক এেসিছল।” ৪ ভাববাদী িযশাইয় িজজ্ঞাসা
করেলন, “ওরা েতামার বাড়ীর মেধ্য িক িক েদেখেছ?” িহিষ্কয়
বলেলা, “আমার বাড়ীেত সব িকছুই তারা েদেখেছ। আমার
মূল্যবান িজিনসগুেলার মেধ্য এমন িকছু েনই যা আিম তােদর
েদখাই িন।” ৫ তখন িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “বািহনীেদর
সদাপ্রভু এই কথা েশান: ৬ েদেখা, এমন িদন আসেব যখন
েতামার প্রাসােদ সব িকছু েতামার পূবর্পুরুষরা আজ পযর্ন্ত েয
িজিনসগুেলা সংরক্ষণ কেরিছল, ব্যািবলননেক তা বহন করেত
হেব, িকছুই বািক থাকেব না। ৭ এবং তুিম যােক জন্ম িদেয়ছ,
েযেহতু েতামরা িনেজই িপতা হেয়ছ, তারা তােদর দেূর িনেয়
যােব, তারা ব্যািবলেনর রাজার বাড়ীেত নপুংসকেদর েসবা-কাজ

করেব।” ৮ তখন িহিষ্কয় িযশায়েক বলেলন, “সদাপ্রভুর কথা
তুিম েয বেলন তা ভাল।” কারণ িতিন িচন্তা কেরন, আমার
িদনগুেলােত শািন্ত ও িস্থিতশীলতা থাকেব।

ঈশ্বেরর েলাকেদর জন্য সান্ত্বনা

েতামােদর ঈশ্বর বলেছন, “আমার েলাকেদর সান্ত্বনা
দাও, সান্ত্বনা দাও। ২ িযরূশােলেমর েলাকেদর সেঙ্গ

নরমভােব কথা বল, আর তােদর কােছ এই কথা েঘাষণা কর
েয, তােদর লড়াইেয়র িদন েশষ হেয়েছ, তােদর পােপর ক্ষমা
হেয়েছ, যা েস তার সমস্ত পাপ প্রভুর হাত েথেক িদ্বগুণ
েপেয়েছ।” ৩ একজেনর কণ্ঠস্বর িচৎকার কের জানােচ্ছ,
“েতামরা মরুভূিমেত সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর; অরাবােত
আমােদর ঈশ্বেরর জন্য একটা েসাজা রাস্তা ৈতরী কর।
৪ প্রেত্যক উপত্যকােক েতালা হেব এবং প্রেত্যক পাহাড় ও
পবর্তেক সমান করা হেব, উঁচু িনচু জায়গা সমান মােপর করা
হেব, আর অসমান জিম সমান করা হেব। ৫ এবং সদাপ্রভুর
েগৗরব প্রকািশত হেব, আর সমস্ত মানুষ তা একসেঙ্গ েদখেব;
কারণ সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন।” ৬ একজেনর কণ্ঠস্বর
বলেছ, “েঘাষণা কর।” আিম বললাম, “আিম িক েঘাষণা
করব?” “সব মানুষই ঘােসর মত, মােঠর ফুেলর মতই তােদর
চুিক্তর িবশ্বস্ততা। ৭ ঘাস শুিকেয় যায় আর ফুলও ঝের পেড়,
যখন সদাপ্রভুর িনঃশ্বাস েসগুেলার উপর িদেয় বেয় যায়।
অবশ্যই মানুষ ঘােসর মত। ৮ ঘাস শুিকেয় যায় আর ফুলও ঝের
পেড়, িকন্তু আমােদর ঈশ্বেরর বাক্য অনন্তকালস্থায়ী।” ৯ েহ
িসেয়ান, সুখবর বহনকারী েয তুিম, তুিম উঁচু পাহােড় িগেয় ওেঠা।
েহ িযরূশােলম, সুখবর আনছ েয তুিম, তুিম েজাের িচৎকার কর,
িচৎকার কর, ভয় েকােরা না; িযহূদার শহরগুেলােক বল, “এই
েতা েতামােদর ঈশ্বর!” ১০ েদখ, প্রভু সদাপ্রভু শিক্তর সেঙ্গ
আসেছন, তঁার শিক্তশালী হাত তঁার হেয় রাজত্ব করেছ। েদখ,
পুরস্কার তঁার সেঙ্গ আেছ, তঁার পাওনা তঁার কােছই আেছ।
১১ িতিন রাখােলর মত তঁার েভড়ার পাল চরােবন, েভড়ার
বাচ্চােদর িতিন হােত তুেল েনেবন আর েকােল কের তােদর বেয়
িনেয় যােবন; বাচ্চা আেছ এমন েভড়ীেদর িতিন আেস্ত আেস্ত
চািলেয় িনেয় যােবন। ১২ েক তার হােতর তালুেত পৃিথবীর সব
জল েমেপেছ িকম্বা তার িবঘত িদেয় আকােশর সীমানা
েমেপেছ? েক পৃিথবীর ধুল মােপর ঝুিড়েত ভেরেছ িকম্বা
দঁািড়পাল্লায় পাহাড়-পবর্ত ওজন কেরেছ? ১৩ েক সদাপ্রভুর মন
মাপেত েপেরেছ িকম্বা তঁার পরামশর্দাতা িহসােব তঁােক উপেদশ
িদেয়েছ? ১৪ কােরা েথেক িয িতিন কখেনা পরামশর্ িনেয়েছন?
আর কাজ করার সিঠক পথ েক তঁােক েদিখেয় িদেয়েছ, েক
তঁােক জ্ঞান িশক্ষা িদেয়েছ িকম্বা েবাঝার রাস্তা েদিখেয়েছন?
১৫ েদখ, েদশ গুেলা েযন কলসীর মেধ্য জেলর একটা েফঁাটা;
দঁািড়পাল্লায় ধূিলকণার মতই তােদর মেন করা হয়। েদখ
দ্বীপপুঞ্জেক িতিন কু্ষদ্র কনার মতন পিরমাপ কেরন। ১৬ আগুন
জ্বালাবার জন্য িলবােনােনর কাঠ আর হমবিল উৎসেগর্র জন্য
িলবােনােনর পশু যেথষ্ট নয়। ১৭ সমস্ত জািত তঁার সামেন যেথষ্ট
নয়; েসগুেলােক িতিন িকছু বেলই মেন কেরন না; েসগুেলা তঁার
কােছ অসার। ১৮ তেব কার সেঙ্গ েতামরা ঈশ্বেরর তুলনা করেব?
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তুলনা করেব িকেসর সেঙ্গ? ১৯ প্রিতমা, কািরগেররা যা ছঁােচ
েঢেল বানায়; স্বণর্কার তা েসানা িদেয় েমােড় আর তার জন্য
রূেপার িশকল ৈতরী কের। ২০ একজন উত্সেগর্র জন্য েয কাঠ
পচেব না েসই কাঠই েবেছ েনয়। যােত না পেড় যায় এমন প্রিতমা
ৈতরীর জন্য েস একজন পাকা কািরগেরর েখঁাজ কের।
২১ েতামরা িক জান না? েতামরা িক েশান িন? শুরু েথেকই িক
েতামােদর েস কথা বলা হয়িন? পৃিথবী স্থাপেনর সময় েথেক িক
েতামরা েবাঝ িন? ২২ পৃিথবীর িদগেন্তর উপের িতিনই িসংহাসেন
বেস আেছন, আর পৃিথবীবাসী তার সম্মুেখ গঙ্গাফিড়ংেয়র মত।
চঁােদায়ার মত কের িতিন আকাশেক িবিছেয় িদেয়েছন,
বসবােসর তঁাবুর মত কের তা খািটেয় িদেয়েছন। ২৩ িতিন
রাজােদর ক্ষমতাশূন্য কেরন আর এই জগেতর শাসনকতর্ ােদর
তুচ্ছ কেরন। ২৪ েদখ, েযই তােদর লাগােনা হয়, েযই তােদর
েবানা হয়, েযই তারা মািটেত িশকড় বসায়, অমিন িতিন তােদর
উপর ফঁু েদন আর তারা শুিকেয় যায়; একটা ঘূিণর্বাতাস
খড়কুেটার মত কের তােদর উিড়েয় িনেয় যায়। ২৫ েসই
পিবত্রজন বলেছন, “েতামরা কার সেঙ্গ আমার তুলনা করেব?
েক আমার সমান?” ২৬ েচাখ তুেল আকােশর িদেক তািকেয়
েদখ; েক ঐ সব তারােদর সৃিষ্ট কেরেছন? িতিনই তারাগুেলােক
এক এক কের েবর কের এেনেছন; িতিনই তােদর প্রেত্যেকর নাম
ধের ডােকন। তঁার মহাক্ষমতা ও মহাশিক্তর জন্য তােদর একটাও
হািরেয় যায় না। ২৭ েহ যােকাব, েকন তুিম বলছ, েহ ইস্রােয়ল,
েকন তুিম এই নািলশ করছ, “আমার পথ সদাপ্রভুর কাছ েথেক
লুকােনা রেয়েছ, আমার ন্যায়িবচার পাবার অিধকার আমার
ঈশ্বর অগ্রাহ্য কেরেছন”? ২৮ েতামরা িক জান না? েতামরা িক
েশানিন? সদাপ্রভু, িযিন িচরকাল স্থায়ী ঈশ্বর, িযিন পৃিথবীর েশষ
সীমার সৃিষ্টকতর্ া, িতিন দবুর্ল হন না, ক্লান্তও হন না; তঁার জ্ঞােনর
েকােনা সীমা েনই। ২৯ িতিন ক্লান্তেক শিক্ত েদন আর দবুর্লেদর
আবার শিক্তমান কেরন। ৩০ অল্পবয়সীরা পযর্ন্ত দবুর্ল হয় ও ক্লান্ত
হয় আর যুবেকরা েহঁাচট েখেয় পেড় যায়, ৩১ িকন্তু যারা
সদাপ্রভুর অেপক্ষা কের তারা আবার নতুন শিক্ত পােব। তারা
ঈগল পাখীর মত ডানা েমেল উঁচুেত উড়েব; তারা েদৗড়ােল ক্লান্ত
হেব না, তারা হঁাটেল দবুর্ল হেব না।

“েহ উপকূলগুেলা, েতামরা আমার সামেন চুপ কের
থাক। জািতগুেলা নতুন কের শিক্ত পাক; েতামরা

এিগেয় এস এবং বল। আমরা একিট িবতেকর্ র িবচােরর জন্য
একসেঙ্গ জেড়া হই। ২ েক পূবর্ িদক েথেক একজনেক উেত্তিজত
করল? েক তােক ধািমর্কতায় েডেক তার অনুগামী কেরন? িতিন
তার হােত জািতেদর তুেল েদন এবং রাজােদর পরাস্ত করেত
তােক সক্ষম কের েতােলন। তার তেরায়াল িদেয় েস তােদর
ধূেলার মত করেব আর তার ধনুেকর সেঙ্গ বায়ুতািড়ত খেড়র মত
কেরন। ৩ েস তােদর তাড়া করেব এবং িনরাপেদ অিতক্রম
করেব, এক দ্রুতগিতর পেথর দ্বারা েয পথ তারা েমােটই ছঁুইিন।
৪ েক এই কাজ কেরেছন? কার দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হেয়েছ?
এক বংেশর শুরু েথেক েক ডােকন? আিম, সদাপ্রভু, প্রথম এবং
েশষ সমেয়র েলাকেদর সেঙ্গ, আিমই িতিন। ৫ উপকূলগুিল
েদখল এবং ভীত হল; পৃিথবীর েশষ সীমার েলােকরা কঁাপল।
তারা কাছাকািছ আসল; ৬ প্রেত্যেক তার প্রিতেবশীেক সাহায্য

করল এবং প্রেত্যেক একজন অন্যজনেক বলল, ‘সাহস কর।’
৭ তাই ছুেতারিমিস্ত্র স্বণর্কারেক উৎসাহ িদল; হাতুড়ী িদেয়
সমানকারী েলাক েনহাইেয়র ওপর আঘাতকারীেক েজাড়ার
িবষেয় বলল, ‘ভাল হেয়েছ।’ তারা েপেরক িদেয় দঢ়ৃ করল েযন
েসটা পেড় না যায়। ৮ িকন্তু েহ আমার দাস ইস্রােয়ল, আমার
মেনানীত যােকাব, আমার বনু্ধ অব্রাহােমর বংশ, ৯ আিম
েতামােক পৃিথবীর েশষ সীমা েথেক এেনিছ, েতামােক সবেচেয়
দেূরর জায়গা েথেক েডেকিছ এবং আিম বেলিছ, ‘তুিম আমার
দাস;’ আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ এবং েতামােক
প্রত্যাখ্যান কিরিন। ১০ ভয় কর না, কারণ আিম েতা েতামার সেঙ্গ
আিছ; উিদ্বগ্ন হেয়া না, কারণ আিম েতামার ঈশ্বর। আিম
েতামােক শিক্ত েদব এবং আিম েতামােক সাহায্য করব আর
আমার ডান হাত িদেয় েতামােক ধের রাখব। ১১ েদখ, তারা
লিজ্জত ও িনিন্দত হেব, সবাই যারা েতামার সেঙ্গ িববাদ কের;
তারা থাকেব না এবং িবনষ্ট হেব যারা েতামার প্রিত িবেরািধতা
কের। ১২ তুিম খুঁজেব এবং পােব না যারা েতামার সেঙ্গ
প্রিতেযািগতা কের; যারা েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল তারা
শূেন্যর মত হেব, এেকবাের শূেন্যর মত হেব। ১৩ কারণ আিম,
সদাপ্রভু েতামার ঈশ্বর, েতামার ডান হাত ধের আিছ, েতামােক
বলিছ, ভয় েকােরা না; আিম েতামােক সাহায্য করব। ১৪ েহ কীট
যােকাব ভয় েকােরানা এবং েহ ইস্রােয়েলর েলাক; আিম
েতামােক সাহায্য করব” - এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা, ইস্রােয়েলর
এক পিবত্রতম, েতামার উদ্ধারক। ১৫ েদখ, আিম েতামােক নতুন,
ধারােলা দঁাতযুক্ত শস্য মাড়াইেয়র যন্ত্র এবং দইু ধার - এর মত
বানাব। তুিম পবর্তেদর মাড়াই কের েসগুেলা চুরমার করেব, আর
েছাট পাহাড়গুেলােক তুেষর মত করেব। ১৬ তুিম তােদরেক
ঝাড়েব বাতাস তােদর বেয় িনেয় যােব এবং বাতাস তােদর
ছিড়েয়-িছিটেয় েদেব। তুিম সদাপ্রভুেত আনন্দ করেব, তুিম
ইস্রােয়েলর পিবত্রতেম আনিন্দত হেব। ১৭ “িনযর্ািততরা ও
অভাবগ্রস্তরা জেলর েখঁাজ কের, িকন্তু জল েনই; িপপাসায়
তােদর িজভ শুিকেয় েগেছ। আিম, সদাপ্রভু, তােদর প্রাথর্নার
উত্তর েদব; আিম, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তােদর ত্যাগ করব না।
১৮ আিম গাছপালাহীন পাহাড়গুেলার উপের নদী বইেয় েদব
আর উপত্যকার নানা জায়গায় ঝরণা বইেয় েদব। আিম
মরুভূিমেক পুকুর করব ও শুকেনা ভূিম েফায়ারা খুেল েদব।
১৯ আিম মরুভূিমর এরস, বাবলা, গুলেমঁিদ ও জলপাই গাছ
লাগাব আর মরুভূিমেত লাগাব েদবদারু, ঝাউ ও তাশূর গাছ,
২০ যােত েলােকরা েদেখ, েজেন ও িবেবচনা কের বুঝেত পাের
েয, সদাপ্রভুর হাতই এই কাজ কেরেছ, ইস্রােয়েলর পিবত্রতমই
এই সব কেরেছন।” ২১ সদাপ্রভু বলেছন, “েতামােদর মূিতর্ র জন্য
ভােলা যুিক্ত উপিস্থত কর” যােকােবর রাজা বেলন। ২২ ওরা
েসসব িনেয় আসুক, যা যা ঘটেব, আমােদরেক জানাক;
আেগকার িবষেয় িক িক তা বল; তা হেল আমরা িবেবচনা কের
তার েশষ ফল জানব, িকংবা ওরা আগামী ঘটনা সব আমােদর
জানাক। ২৩ ভিবষ্যেত িক হেব তা আমােদর বল, তা হেল আমরা
জানেত পারব েয, েতামরা েদবতা। ভাল েহাক বা মন্দ েহাক
একটা িকছু কর যা েদেখ আমরা ভীত ও মুগ্ধ হব। ২৪ েদখ,
েতামরা িকছুই না, আর েতামােদর কাজগুেলাও িকছু না; েয
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েতামােদর েবেছ েনয় েস ঘৃণার পাত্র। ২৫ উত্তর িদেকর একজন
েলাক উেত্তিজত করলাম, েস এেসেছ। েযমন কের কাদা দলায়
আর কুমার মািট দলাই কের েতমিন কের েস শাসনকতর্ ােদর
পােয় দলেব। ২৬ েক শুরু েথেক এর সংবাদ িদেয়েছ যােত
আমরা জানেত পাির? এবং েক আেগ জািনেয়িছল যােত আমরা
বলেত পাির, েস সিঠক? েকউ বেল িন, েকউ জানায় িন, েকউ
েতামােদর কথা বলেত েশােন িন। ২৭ আিমই প্রথেম িসেয়ানেক
বেলিছ, “েদখ এেদরেক েদখ;” আিম িযরূশােলমেক একজন
সুসংবাদদাতা িদেয়িছ। ২৮ আিম েদখলাম েকউ েনই; পরামশর্
েদবার জন্য তােদর মেধ্য েকউ েনই েয, তােদর িজজ্ঞাসা করেল
উত্তর িদেত পাের। ২৯ েদখ, তারা সবাই িকছুই নয় এবং তােদর
কাজ িকছুই না তােদর ছঁােচ-ঢালা মূিতর্ গুেলা বাতাস ও শূন্যতা
ছাড়া িকছু নয়।

সদাপ্রভুর দাস ও তা ার সািধত পিরত্রাণ।

েদখ, আমার দাস, যঁােক আিম সাহায্য কির; আমার
মেনানীত েলাক, যঁার উপর আিম সন্তুষ্ট। আিম তঁার

উপের আমার আত্মা েদব; িতিন জািতেদর কােছ ন্যায়িবচার
িনেয় আসেবন। ২ িতিন িচৎকার করেবন না বা েজাের কথা
বলেবন না; িতিন রাস্তায় রাস্তায় তঁার গলার স্বর েশানােবন না।
৩ িতিন েথঁৎেল যাওয়া নল ভাঙ্গেবন না আর িমটিমট কের
জ্বলেত থাকা সলেত িনভােবন না। িতিন সততার সেঙ্গ
ন্যায়িবচার চালু করেবন। ৪ পৃিথবীেত ন্যায়িবচার স্থাপন না করা
পযর্ন্ত িতিন দবুর্ল হেবন না বা িনরুত্সাহ হেবন না। উপকূেলর
েলােকরা তঁার িনয়েমর অেপক্ষায় থাকেব।” ৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর
আকাশ সৃিষ্ট কের িবস্তার কেরেছন; িতিন পৃিথবী ও তােত যা
জন্মায় তা সব ছিড়েয় িদেয়েছন; িতিন েসখানকার েলাকেদর
িনঃশ্বাস েদন আর যারা েসখােন যারা বাস কের তােদর জীবন
েদন। িতিন বেলন, ৬ “আিম, সদাপ্রভু, েতামােক ধািমর্কতায়
েডেকিছ এবং আিম েতামার হাত ধের রাখব। আিম েতামােক
রক্ষা করব এবং আমার েলাকেদর জন্য েতামােক একটা
ব্যবস্থার মত করব আর অন্যান্য জািতেদর জন্য আেলার মত
করব। ৭ তুিম অন্ধেদর েচাখ খুেল েদেব, েজলখানা েথেক
বন্দীেদর মুক্ত করেব, কারাকূপ েথেক বন্দীেদর মুক্ত করেব এবং
কারাবাস েথেক যারা অন্ধকাের বেস তােদরেক মুক্ত করেব।
৮ “আিম সদাপ্রভু, এই আমার নাম এবং আিম অন্যেক আমার
েগৗরব িকংবা প্রিতমােক আমার প্রশংসা েপেত েদব না। ৯ েদখ,
আেগকার ঘটনাগুেলা ঘেট েগেছ আর এখন আিম নতুন ঘটনার
কথা েঘাষণা করব; েসগুেলা ঘটবার আেগই েতামােদর কােছ তা
জানািচ্ছ।”

সদাপ্রভুর মিহমা ও ইস্রােয়েলর প্রিত দয়া।

১০ েহ সাগের চলাচলকারীরা, সাগেরর মেধ্যকার সব প্রাণী, েহ
উপকূল সব আর তার মেধ্যকার বািসন্দারা, েতামরা সবাই
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য একটা নতুন গান কর, পৃিথবীর েশষ সীমা
েথেক তঁার প্রশংসার গান গাও। ১১ মরুভূিম ও তার শহরগুেলা
েজাের েজাের প্রশংসা করুক; েকদরীয়েদর গ্রামগুেলাও

আনেন্দর জন্য িচত্কার করুক, েশলার েলােকরা গান করুক,
পাহােড়র চূড়াগুেলা েথেক িচৎকার করুক। ১২ তারা সদাপ্রভুর
েগৗরব করুক; উপকূলগুেলার মেধ্য তঁার প্রশংসা েঘাষণা
করুক। ১৩ একজন শিক্তশালী েলােকর মত কের সদাপ্রভু েবর
হেয় আসেবন; িতিন েযাদ্ধার মত তঁার আগ্রহেক উেত্তিজত
করেবন; িতিন িচৎকার কের যুুেদ্ধর হঁাক েদেবন আর শত্রুেদর
ওপর তার ক্ষমতা েদখােবন। ১৪ “আিম সদাপ্রভু অেনক িদন চুপ
কেরিছলাম; আিম শান্ত েথেক িনেজেক দমন কের েরেখিছলাম।
িকন্তু এখন প্রসবকািরণী স্ত্রীেলােকর মত আিম িচৎকার করিছ,
হা কের শ্বাস িনিচ্ছ ও হঁাপািচ্ছ। ১৫ আিম পাহাড়-পবর্তগুেলা
গাছপালাহীন করব আর েসখানকার সমস্ত গাছপালা শুিকেয়
েফলব এবং আিম নদীগুেলােক দ্বীপ বানাব আর জলাশয়গুেলা
শুিকেয় েফলব। ১৬ আিম অন্ধেদরেক এক রাস্তা িদেয় িনেয়
আসব যা তারা জােন না; েয পথ তারা জােন না েসই পেথ
তােদর চালাব। তােদর আেগ আেগ আিম অন্ধকারেক আেলা
করব আর অসমান জায়গােক সমান কের েদব। এ সবই আিম
করব, আিম তােদরেক পিরত্যক্ত করব না। ১৭ িকন্তু যারা েখাদাই
করা প্রিতমার উপর িনভর্ র কের, যারা ছঁােচ ঢালা মূিতর্ গুেলােক
বেল, “েতামরা আমােদর েদবতা,” আিম তােদর ভীষণ লজ্জায়
েফেল িফিরেয় েদব। ১৮ “ওেহ বিধর েলােকরা, েশান, আর
অেন্ধরা, েতামরা তািকেয় েদখ। ১৯ আমার দাস ছাড়া অন্ধ আর
েক? আমার পাঠােনা দেূতর মত বিধর আর েক? আমার উপর
িমেত্রর মত অন্ধ আর েক? সদাপ্রভুর দােসর মত অন্ধ েক?
২০ তুিম অেনক িকছু েদেখও মেনােযাগ িদচ্ছ না; েতামার কান
েখালা থাকেলও িকছু শুনছ না।” ২১ সদাপ্রভু িনেজর
ধমর্শীলতার অনুেরােধ িনয়মেক মহৎ ও েগৗরবযুক্ত করেলন।
২২ িকন্তু এই েলাকেদর সব িকছু িনেয় যাওয়া ও লুট করা
হেয়েছ, তােদর সবাইেক গেতর্  েফলা হেয়েছ আর েজলখানায়
লুিকেয় রাখা হেয়েছ। তারা লুেটর িজিনেসর মত হেয়েছ, তােদর
উদ্ধার করবার েকউ েনই এবং েকউ বেল না, “তােদর িফিরেয়
দাও।” ২৩ েতামােদর মেধ্য েক আমার কথা শুনেব? আর েয
সময় আসেছ েসই সমেয়র জন্য েক আমার কথা শুনেব?
২৪ যােকাবেক েক লুট হেত িদেয়েছন? আর ইস্রােয়লেক েক
লুেটরােদর হােত তুেল িদেয়েছন? িতিন িক সদাপ্রভু নন, যঁার
িবরুেদ্ধ আমরা পাপ কেরিছ? যারা তঁার পেথ চলেত চায়িন, তঁার
িনেদর্শ পালন কের িন। ২৫ তাই িতিন তঁার জ্বলন্ত েক্রাধ ও যুেদ্ধর
ভয়ংকরতা ইস্রােয়েলর উপর েঢেল িদেয়েছন। তােত েসই আগুন
তার চারিদেক জ্বেল উঠল, তবুও েস বুঝেত পারল না; তােদর
পুিড়েয় িদল, িকন্তু তােত েস মেনােযাগ িদল না।

িকন্তু এখন, েহ যােকাব, িযিন েতামােক সৃিষ্ট
কেরেছন, েহ ইস্রােয়ল, িযিন েতামােক ৈতরী

কেরেছন, েসই সদাপ্রভু এখন এই কথা বলেছন, “তুিম ভয়
েকােরা না, কারণ আিম েতামােক মুক্ত কেরিছ। আিম েতামার
নাম ধের েডেকিছ, তুিম আমার। ২ তুিম যখন জেলর মেধ্য িদেয়
যােব তখন আিম েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকব। যখন তুিম নদী মেধ্য
িদেয় যােব, তখন তারা েতামােক ডুিবেয় েদেব না; তুিম যখন
আগুেনর মেধ্য িদেয় যােব, তখন তুিম পুড়েব না; আগুেনর িশখা
েতামার ক্ষিত করেব না; ৩ কারণ আিমই েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু,
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েতামার উদ্ধারকতর্ া, ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রজন। আিম েতামার
মুিক্তর মূল্য িহসােব িমশর েদশ েদব, আর েতামার বদেল কূশ ও
সবা েদশ েদব। ৪ কারণ তুিম আমার েচােখ মূল্যবান ও
সম্মািনত, আর আিম েতামােক ভালবািস; তাই আিম েতামার
বদেল অন্য েলাকেদর েদব আর েতামার প্রােণর বদেল অন্য
জািতেদর েদব। ৫ তুিম ভয় েকােরা না, কারণ আিম েতামার সেঙ্গ
সেঙ্গ আিছ। পূবর্ িদক েথেক আিম েতামার বংশেক িনেয় আসব
আর পিশ্চম িদক েথেক েতামােক জেড়া করব। ৬ আিম উত্তেরর
িদকেক বলব, ‘ওেদর েছেড় দাও,’ আর দিক্ষেণর িদকেক বলব,
‘ওেদর আটেক েরেখা না।’ আিম তােদর বলব, ‘েতামরা দরূ
েথেক আমার েছেলেদর আর পৃিথবীর েশষ সীমা েথেক আমার
েমেয়েদর িনেয় এস। ৭ আমার নােম যােদর ডাকা হয়, আিম
যােদর আমার েগৗরেবর জন্য সৃিষ্ট কেরিছ, যােদর আিম গেড়িছ
ও ৈতরী কেরিছ। ৮ যারা েচাখ থাকেতও অন্ধ আর কান
থাকেতও বিধর তারা েবর হেয় আসুক। ৯ সব জািত একসেঙ্গ
জেড়া েহাক এবং েলােকরা এক জায়গায় িমিলত েহাক। তােদর
মেধ্য েক আমােদর কােছ এই সংবাদ িদেত পাের ও আেগকার
িবষয় বলেত পাের? তােদর কথা েয িঠক তা প্রমাণ করবার জন্য
তারা তােদর সাক্ষী আনুক যােত েসই সাক্ষীরা তা শুেন এবং
িনিশ্চত করেত পাের, “িঠক কথা।” ১০ সদাপ্রভু বেলন,
“েতামরাই আমার সাক্ষী ও আমার মেনানীত দাস, যােত েতামরা
জানেত পার ও আমার ওপর িবশ্বাস করেত পার আর বুঝেত
পার েয, আিমই িতিন। আমার আেগ েকােনা ঈশ্বর ৈতরী হয়িন
আর আমার পেরও অন্য েকােনা ঈশ্বর হেব না। ১১ আিম, আিমই
সদাপ্রভু এবং আিম ছাড়া আর েকােনা উদ্ধারকতর্ া েনই।
১২ আিমই সংবাদ িদেয়িছ, উদ্ধার কেরিছ ও েঘাষণা কেরিছ;
েতামােদর মেধ্য েকােনা েদবতা িছল না। এই িবষেয় েতামরাই
আমার সাক্ষী। আিম সদাপ্রভু এই কথা বেলিছ; আিমই ঈশ্বর।
১৩ এই িদন েথেক আিমই িতিন এবং েকউ আমার হাত েথেক
রক্ষা করেত পাের না। আিম কাজ কির এবং েকউ তা বািতল
করেত পাের না।” ১৪ সদাপ্রভু, েতামােদর মুিক্তদাতা, ইস্রােয়েলর
েসই পিবত্রজন এই কথা বলেছন, “কারণ আিম েতামােদর জন্য
ব্যািবলেন েলাক পািঠেয়িছ, তােদর সবাইেক পলাতেকর মত
আনব, ব্যািবলনীয়েদরেক তােদর আনন্দগােনর েনৗকায় কের
আনব। ১৫ আিমই সদাপ্রভু, েতামােদর েসই পিবত্রজন; আিমই
ইস্রােয়েলর সৃিষ্টকতর্ া ও েতামােদর রাজা।” ১৬ এটা সদাপ্রভু
বেলন, িযিন সমুেদ্র পথ ও প্রচন্ড জলরািশেত রাস্তা কের েদন।
১৭ িযিন রথ, েঘাড়া ও শিক্তশালী বািহনীেক েবর কের
এেনিছেলন। তারা একসেঙ্গ েসখােন পেড়িছল, আর উঠেত
পােরিন। তারা জ্বলন্ত সলেতর মত েনভার মত িনবর্ািপত
হেয়িছল। ১৮ িতিন বলেছন, “েতামরা আেগকার সব িকছু মেন
কর না; অেনক আেগর িবষয় িবেবচনা কর না। ১৯ েদখ, আিম
একটা নতুন কাজ করেত যািচ্ছ। তা এখনই শুরু হেব আর
েতামরা তা জানেত পারেব না। আিম প্রান্তেরর মেধ্য পথ করব
আর মরুভূিমেত নদী বইেয় েদব। ২০ বন্য পশু, িশয়াল ও
উটপাখীরা আমার েগৗরব করেব, কারণ আমার েলাকেদর,
আমার মেনানীত েলাকেদর জেলর জন্য আিম মরুভূিমেত জল
জিুগেয় েদব আর প্রান্তের নদী বইেয় েদব। ২১ েসই েলাকেদর

আিম িনেজর জন্য ৈতরী কেরিছ যােত তারা আমার েগৗরব
েঘাষণা করেত পাের। ২২ “িকন্তু েহ যােকাব, তুিম আমােক
ডাকিন; েহ ইস্রােয়ল, তুিম আমােক িনেয় ক্লান্ত হেয় েগছ।
২৩ েহামবিলর জন্য তুিম আমার কােছ েতামার েমষ আনিন আর
েতামার েকােনা বিলদােনর দ্বারা আমােক সম্মান েদখাও িন।
আিম েতামার উপর শস্য-উৎসেগর্র ভার িদইিন; ধূেপর িবষেয়
েতামােক ক্লান্ত কিরিন। ২৪ তুিম েকােনা সুগিন্ধ বচ আমার জন্য
মূল্য িদেয় িকেন আনিন; েতামার বিলদােনর চিবর্ আমােক
ঢালিন; িকন্তু তার বদেল তুিম েতামার পােপর েবাঝা আমার
উপর চািপেয় িদেয়ছ, েতামার খারাপ কাজগুিল িদেয় আমােক
ক্লান্ত কেরছ। ২৫ “আিম, হঁ্যা, আিমই আমার িনেজর জন্য
েতামার অন্যায় মুেছ েফিল এবং আিম েতামার পাপ আর মেন
আনব না। ২৬ েতামার িবষয় আমােক মেন কিরেয় দাও; এস,
আমরা একেত্র তা িনেয় তকর্ াতিকর্  কির, যােত তুিম িনেদর্ াষ বেল
প্রমািণত হয়। ২৭ েতামার আিদিপতা পাপ কেরিছল এবং েতামার
েনতারা আমার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছল। ২৮ তাই আিম েতামােদর
পিবত্র স্থােনর অধ্যক্ষেদর অপমান করব আর যােকাবেক
ধ্বংসাত্মক িনেষধাজ্ঞার অধীন করব এবং ইস্রােয়লেক িবদ্রূেপর
পাত্র করব।”

এখন েশান, েহ আমার দাস যােকাব, আমার
মেনানীত ইস্রােয়ল: ২ এটা সদাপ্রভু বেলন, িতিন,

িযিন েতামােক ৈতরী কেরেছন, মােয়র গেভর্  গেড় তুেলেছন ও
েতামােক সাহায্য করেবন, ‘েহ আমার দাস যােকাব, আমার
মেনানীত িযশুরূণ, তুিম ভয় েকােরা না; ৩ কারণ আিম িপপািসত
জিমর ওপের জল ঢালব আর শুকেনা ভূিমর ওপর িদেয় েস্রাত
বইেয় েদব। আিম েতামার সন্তানেদর ওপর আমার আত্মা েঢেল
েদব আর েতামার সন্তানেদর আশীবর্াদ করব। ৪ জেলর েস্রােতর
দ্বারা েযমন উইেলা গাছ, েতমিন তারা ঘােসর মেধ্য েবেড় উঠেব।
৫ একজন বলেব েয, 'আিম সদাপ্রভুর ও একজন যােকােবর
নােম িনেজর পিরচয় েদেব এবং আর একজন িনেজর হােতর
উপের িলখেব েয, সদাপ্রভুর সেঙ্গ যুক্ত, আর ইস্রােয়ল নাম গ্রহণ
করেব।” ৬ িযিন ইস্রােয়েলর রাজা, তার মুিক্তদাতা, িযিন
বািহনীেদর সদাপ্রভু, িতিন এই কথা বলেছন, “আিমই প্রথম ও
আিমই েশষ; আিম ছাড়া আর েকােনা ঈশ্বর েনই। ৭ আমার মত
আর েক আেছ? েস তা েঘাষণা করুক। আমার কােছ বণর্না
করুক এবং বলুক েয, আিম পুরােনা িদেনর েলাকেদর স্থাপন
করবার পর িক ঘেটিছল এবং যা ঘটেব েস তা আেগই বলুক।
৮ েতামরা ভয় েপও না বা ভীত হেয়া না। আিম িক অেনক িদন
আেগ এই সব েঘাষণা কিরিন ও জানায়িন? েতামরাই আমার
সাক্ষী; আিম ছাড়া আর িক েকােনা ঈশ্বর আেছ? না, আর
েকােনা পাহাড় েনই; আিম আর কাউেক জািন না।” ৯ যারা
েখাদাই কের প্রিতমা ৈতরী কের তারা মূল্যহীন; তােদর এই
মূল্যবান িজিনসগুেলা উপকারী নয়। েসই প্রিতমাগুেলার পক্ষ
হেয় যারা কথা বেল তারা অন্ধ, িকছু জােন না এবং তারা লজ্জা
পােব। ১০ েক েদবতা ৈতরী কেরেছ আর অপদাথর্ প্রিতমা ছঁােচ
েঢেলেছ? ১১ েদখ, যারা প্রিতমার সেঙ্গ যুক্ত তােদর লজ্জায়
েফলা হেব; তােদর কািরগেররা মানুষ ছাড়া আর িকছু নয়। তারা
সবাই এেস একসেঙ্গ দঁাড়াক; তারা ভেয় জড়সড় ও একসেঙ্গ
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অসম্মািনত হেব। ১২ কামার একটা যন্ত্র েনয় আর তা িদেয়
জ্বলন্ত কয়লার মেধ্য কাজ কের। েস হাতুিড় িদেয় প্রিতমার
আকার গেড় এবং হােতর শিক্ত িদেয় তা ৈতরী কের। েস কু্ষধাতর্
ও শিক্ত হ্রাস পায়; েস জল খায় না এবং দবুর্ল হেয় পেড়।
১৩ ছুতার িমিস্ত্র সুতা িদেয় মােপ আর কলম িদেয় নকশা আঁেক;
েস যন্ত্র িদেয় েখাদাই কের আর কম্পাস িদেয় তার আকার িঠক
কের। েস তােত এক আকষর্ণীয় মানুেষর মত একটা সুন্দর
মানুেষর আকার েদয়, েযন তা ঘেরর মেধ্য থাকেত পাের।
১৪ েকউ েদবদারু গাছ কােট, িকম্বা হয়েতা তসর্া বা এেলান গাছ
েবেছ েনয়। েস বেনর গাছপালার মেধ্য েসটােক বাড়েত েদয়। েস
ঝাউ গাছ লাগায় আর বৃিষ্ট েসটা বািড়েয় েতােল। ১৫ পের েসটা
মানুেষর আগুেনর জন্য ব্যবহার কের এবং িনেজেক গরম কের।
হঁ্যা, েস আগুন জ্বালায় এবং রুিট েসঁেক। তারপর েস একটা
েদবতা ৈতরী কের এবং তার সামেন নত হয়; েস প্রিতমা ৈতরী
কের এবং নত হেয় তােক প্রণাম কের। ১৬ েস কােঠর এক ভাগ
িদেয় আগুন জ্বালায়, তারপর তার ওপর তার মাংস ঝলেস
েনয়। েস খায় এবং সন্তুষ্ট হয়। েস িনেজ আগুন েপাহায় এবং
বেল, “আহা, আিম আগুন েপাহালাম, আিম তাপ িনরীক্ষণ
করলাম।” ১৭ বাকী অংশ িদেয় েস একটা েদবতা, তার প্রিতমা
ৈতরী কের; েস তার সামেন নত হয় এবং পূজা কের এবং েস
তার কােছ প্রাথর্না কের বেল, “আমােক উদ্ধার কর কারণ তুিম
আমার েদবতা।” ১৮ তারা জােনও না, েবােঝও না, কারণ তােদর
েচাখ বন্ধ এবং তারা েদখেত পায় না এবং তােদর হৃদয় বুঝেতও
পাের না। ১৯ েকউ িচন্তা কের না; তারা েবােঝ না এবং বেল,
“আিম কােঠর এক ভাগ িদেয় আগুন জ্বািলেয়িছ; হঁ্যা, তার
কয়লার ওপর রুিট েসঁেকিছ। আিম তার কয়লার ওপের মাংস
ঝলেস িনেয়িছ ও েখেয়িছ। এখন িক আিম কােঠর অন্য অংশ
িদেয় আিম উপাসনার জন্য ঘৃণার িজিনস ৈতরী করব? কােঠর
গঁুিড়র সামেন িক আিম নত হব?” ২০ যিদ েস ছাই খাওয়ার মত
কাজ কের এবং তার প্রতারণাপূণর্ হৃদয় তােক ভুল পেথ চািলত
কের। েস িনেজর প্রাণ উদ্ধার করেত পাের না, েস বেলও না,
“আমার ডান হােতর এই িজিনসটা িমথ্যা েদবতা।” ২১ “েহ
যােকাব, েহ ইস্রােয়ল, তুিম এই সব মেন কর, কারণ তুিম আমার
দাস। আিম েতামােক গঠন কেরিছ, তুিম আমারই দাস; েহ
ইস্রােয়ল, আিম েতামােক ভুেল যাব না। ২২ ঘন েমেঘর মত
েতামার সব িবেদ্রাহী কাজ এবং েমেঘর মত েতামার সব পাপ
মুেছ িদেয়িছ। আমার কােছ িফের এস, কারণ আিমই েতামােক
মুক্ত কেরিছ। ২৩ েহ আকাশমণ্ডল, গান কর, কারণ সদাপ্রভুই
এটা কেরেছন। েহ পৃিথবীর নীচু জায়গাগুেলা, জয়ধ্বিন কর। েহ
পবর্তরা, েহ বন আর তার প্রেত্যক গাছপালা, েতামরা েজাের
িচত্কার কর, কারণ সদাপ্রভু যােকাবেক মুক্ত কেরেছন আর
ইস্রােয়েলর মেধ্য িদেয় তঁার েগৗরব প্রকাশ করেবন।

ঈশ্বেরর িনধর্ািরত উদ্ধারকতর্ ার কথা।

২৪ সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, েতামার মুিক্তদাতা, িযিন েতামােক
গেভর্  গেড়েছন, “আিম সদাপ্রভু; িযিন সব িকছু ৈতরী কেরিছ।
িযিন আকাশেক িবিছেয়েছন, িযিন পৃিথবীেক গেড়েছন।
২৫ িমথ্যা ভাববাদীেদর লক্ষণ আিম ব্যথর্ কের িদই এবং যারা

পূবর্াভাস পেড় তােদর অপদস্থ কির; আিম জ্ঞানীেদর িশক্ষা িবনষ্ট
কের তা েবাকােদর উপেদশ কির। ২৬ আিম, সদাপ্রভু! আমার
দােসর কথা সফল হেত িদই আর আমার দতূেদর বলা কথা পূণর্
কির। িতিন িযরূশােলেমর িবষেয় বেলন, ‘েস বসবােসর জায়গা
হেব,’ আর িযহূদার শহরগুেলা সম্বেন্ধ বেলন, ‘েসগুেলা আবার
ৈতরী হেব এবং আিম ধ্বংেসর জায়গাগুেলা উঠাব।' ২৭ িতিন
গভীর সমুদ্রেক বেলন, ‘তুিম শুিকেয় যাও এবং আিম েতামার
েস্রাতগুেলা শুিকেয় েফলব।’ ২৮ িতিন েকারেসর িবষেয় বেলন,
েস আমার পশুপালক; েস আমার প্রিতিট ইচ্ছা পূণর্ করেবন। েস
িযরূশােলেমর িবষেয় আেদশ েদেব, ‘ওটা আবার ৈতরী েহাক’
এবং মিন্দেরর িবষেয় বলেব, ‘েতামার িভিত্তমূল স্থািপত হেব।’”

একথা যা সদাপ্রভু তঁার অিভিষক্ত েলাক েকারসেক
বলেছন, যার ডান হাত আিম ধির, তার সামেন

জািতেদর দমন করবার জন্য িনরস্ত্র রাজােদর এবং তার সামেন
দরজাগুেলা খুলেত যােত দরজাগুেলা েখালা থােক। ২ আিম
েতামার আেগ যােবা এবং পবর্তগুেলা সমান করেবা; আিম
েব্রােঞ্জর দরজা েভেঙ্গ টুকেরা করেবা এবং েলাহার িখলগুেলা
েকেট েফলব। ৩ এবং আিম েতামােক অন্ধকােরর ধন-সম্পদ
েদেবা এবং লুকােনা ধন েদব, যােত তুিম জানেত পার েয, এটা
আিম সদাপ্রভু, েয েতামােক ডােক েতামার নাম ধের, আিম,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর। ৪ আমার দাস যােকােবর জন্য এবং আমার
িনবর্ািচত ইস্রােয়েলর জন্য, আিম েতামার নাম ধের েডেকিছ;
আিম েতামােক সম্মােনর উপািধ িদেয়িছ যিদও তুিম আমােক
জােনানা। ৫ আিমই সদাপ্রভু এবং অন্য আর েকউ েনই; আিম
ছাড়া আর ঈশ্বর েনই। আিম যুেদ্ধর জন্য েতামােক অস্ত্র েদেবা
যিদও তুিম আমােক জােনা না; ৬ যােত েলােক জানেত পাের
সূযর্্য ওঠা েথেক এবং পিশ্চম িদক েথেক েয আিম ছাড়া আর
ঈশ্বর েনই। আিমই সদাপ্রভু, আর অন্য েকউ েনই। ৭ আিম
আেলা এবং অন্ধকার সৃিষ্ট কির; আিম শািন্ত আিন এবং দেুযর্াগ
সৃিষ্ট কির; আিম সদাপ্রভুই েয এই সব িজিনস কির। ৮ “তুিম
আকাশমণ্ডল, তুিম ওপর েথেক বৃিষ্ট নামাও; আকাশ ধািমর্ক
পিরত্রােণর বৃিষ্ট েঢেল িদক। পৃিথবী এটা শুেষ িনক, যােত
পিরত্রাণ গিজেয় উঠুক এবং ধািমর্কতার ঝরনা এক সেঙ্গ েবেড়
ওেঠ, আিম, সদাপ্রভু তােদর দজুনেক সৃিষ্ট কেরিছ। ৯ “দভুর্ াগ্য
েস েলােকর, েয তার সৃিষ্টকতর্ ার সেঙ্গ তকর্  কের। ভূিমেত মািটর
পাত্রগুেলার মেধ্য একটা পাত্র ছাড়া আর িকছু নয়। মািটর িক
কুমারেক বলা উিচত, ‘তুিম িক করছ?’ অথবা তুিম িক ৈতরী
করিছেল ‘েতামার িক হাত িছলনা যখন এটা করিছেল?
১০ দভুর্ াগ্য েস েলােকর েয তার বাবােক বেল, ‘তুিম িক জন্ম
িদেয়ছ?’ অথবা একজন স্ত্রী েলাকেক বেল ‘তুিম িক প্রসব
কেরছ?’ ১১ এটাই যা সদাপ্রভু বেলন, িযিন ইস্রােয়েলর পিবত্র
ব্যিক্ত, তার সৃিষ্টকতর্ া, আসার িবষেয়, আমােক িক প্রশ্ন কর
আমার িশশুেদর সম্বেন্ধ? আমার হােতর কােজর িবষেয় িক
আমােক বলেছা? ১২ আিম পৃিথবী সৃিষ্ট কেরিছলাম এবং তার
উপর মানুষেক সৃিষ্ট কেরিছলাম। এটা আমার হাত িছল যা
আকাশমণ্ডলেক িবস্তার কেরিছ এবং আিম আেদশ কেরিছলাম
সব নক্ষত্রেদর আিবভূর্ ত হবার জন্য। ১৩ ধািমর্কতায় আিম
েকারসেক নািড়েয় িছলাম এবং আিম তার সব পথ মসৃণ করব।
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েস আমার নগর ৈতরী করেব, েস আমার বন্দীেলােকেদর ঘের
েযেত েদেব এবং েকান দাম বা ঘুেষর জন্য নয়’।” বািহনীেদর
সদাপ্রভু বলেছন। ১৪ একথা যা সদাপ্রভু বেলন, “িমশেরর
উপাজর্ন এবং কূেশর ব্যবসার িজিনস, লম্বা লম্বা সবায়ীয়েদর
েতামার কােছ আনা হেব। তারা েতামােক অনুসরণ করেব,
েশকেল বঁাধা অবস্থায়। তারা েতামার সামেন মাথা নত করেব
এবং আত্মসমপর্ণ কের বলেব, ‘অবশ্যই ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ
আেছন এবং িতিন ছাড়া আর েকও েনই।” ১৫ সিত্য তুিম ঈশ্বর
িযিন িনেজেক লুিকেয় রােখন, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, উদ্ধারকতর্ া।
১৬ তারা সবাই লিজ্জত হেব এবং িনিন্দত হেব একসেঙ্গ; যারা
েখাদাই করা মূিতর্  কের তারা অপমান কর পেথ হঁাটেব। ১৭ িকন্তু
ইস্রােয়লেক সদাপ্রভু িচরিদেনর জন্য বঁাচােবন পিরত্রাণ সহকাের
েতামরা েকানিদন লিজ্জত বা অপমািনত হেব না। ১৮ একথা যা
সদাপ্রভু বেলন, িযিন আকাশমণ্ডল সৃিষ্ট কেরেছন, িতিন প্রকৃত
ঈশ্বর; িযিন পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন এবং ৈতরী কেরেছন, িতিন তা
স্থাপন কেরেছন। িতিন এটা সৃিষ্ট কেরেছন অবচয় করার জন্য
নয় িকন্তু পিরকিল্পতভােব বসবােসর েযাগ্য কেরেছন। িতিন
বলেছন, “আিমই সদাপ্রভু এবং আমার মত েকউ েনই। ১৯ আিম
েগাপেন বিলিন েকান লুকােনা জায়গা েথেক, যােকােবর বংশেক
আিম বিলিন, ‘বৃথাই আমােক ডাক!’ আিম সদাপ্রভু মন েথেক
বিল; আিম বিল যা িঠক তাই েঘাষণা কির। ২০ িনেজেদরেক এক
সেঙ্গ জেড়া কেরা এবং এেসা এক সেঙ্গ জেড়া হও অন্য জািতর
আশ্রয় প্রাথর্ীরা। তােদর জ্ঞান েনই যারা েক্ষািদত মূিতর্  বেয় িনেয়
েবড়ায় এবং েদবতার কােছ প্রাথর্না কের েয বঁাচােত পাের না।
২১ কােছ এস এবং আমার কােছ েঘাষণা কেরা প্রমাণ িনেয়
এেসা! তােদর একসেঙ্গ পরামশর্ করেত দাও। েক অেনকিদন
আেগ েদিখেয়েছন? েক এটা আেগ েঘাষণা কেরিছেলন? আিম
নয় িক, সদাপ্রভু? এবং আিম ছাড়া আর ঈশ্বর েনই; আিম
েকবল ঈশ্বর, আিম উদ্ধারকতর্ া। আমার পােশ আর েকও েনই।
২২ আমার িদেক েফেরা এবং সংরিক্ষত হও পৃিথবীর সব েশষ
প্রােন্তর মানুষ, কারণ আিম ঈশ্বর, আর েকউ ঈশ্বর নয়।
২৩ আিম িনেজর নােমই শপথ কেরিছ, েকবল আেদেশ এই কথা
বেলিছ এবং এটা িফের আসেব না। আমার কােছ প্রেত্যেক হঁাটু
পাতেব, প্রেত্যক িজভ শপথ করেব, ২৪ বলেব, ‘েকবল সদাপ্রভুর
কােছ পিরত্রাণ এবং শিক্ত আেছ।’ সবাই যারা তঁার উপর েরেগ
আেছ তারা তঁার সামেন লজ্জায় অবনত হেব। ২৫ সদাপ্রভুর
মেধ্যই ইস্রােয়েলর সব বংশ সমথর্নেযাগ্য হেব এবং তারা তােত
গবর্ করেব।

ব্যািবলন ও তার েবল, নেবা নােমর েদবতােদর িবনাশ।

“েবল েদবতা নীচু হেলন, নেবা েদবতা নত হেলন
তােদর মূিতর্ গুেলা ভার বহনকারী পশুরা বহন করেব।

এই মূিতর্ গুেলা ক্লান্ত পশুরা ভারী েবাঝার মেতা বহন করত।
২ একসেঙ্গ তারা িনচু হেতা, হঁাটুেত বসেতা; তারা মূিতর্ গুেলা
বঁাচােত পারল না, িকন্তু তারা িনেজরা বন্দী হেয় যায়। ৩ আমার
কথা েশান, যােকােবর বংশ এবং েতামরা সবাই, যােকাব কুেলর
বািক বংশ। যােদর আিম বহন কের আসিছ জেন্মর আেগ েথেক,
বহন করিছ গভর্  েথেক। ৪ এমনিক েতামােদর বুেড়া বয়স পযর্ন্ত

আিম েসই থাকব এমনিক েতামােদর চুল পাকবার বয়স পযর্ন্ত
েতামােদর ভার বহন করব। আিম েতামােদর ৈতরী কেরিছ এবং
আিম েতামােদর সমথর্ন করেবা; আিম েতামােদর িনরাপত্তায়
বহন করব। ৫ কার সেঙ্গ আমার তুলনা করেব? এবং কার সদশৃ
বলেব যােত আমােদর সেঙ্গ তুলনা করা েযেত পাের? ৬ েলােকরা
থিল েথেক েসানা ঢােল এবং দঁািড়পাল্লায় রূেপা ওজন কের।
তারা েসকরা ভাড়া করল এবং েস এটা িদেয় েদবতা ৈতরী কের;
পের তারা েসই েদবতােক প্রণাম কের ও পূজা কের। ৭ তারা
তােক কঁােধ তুেল বেয় েনয়; তার জায়গায় তারা তােক স্থাপন
কের এবং েস েসখােনই থােক এবং েসখান েথেক নড়েত পাের
না। তার কােছ কঁােদ িকন্তু েস উত্তর িদেত পাের না িকংবা
কাউেক দঃুখ-কষ্ট েথেক বঁাচােত পাের না। ৮ এেদর সম্পেকর্  িচন্তা
কেরা; এেদর অবেহলা কেরানা, েতামরা িবেরাধীরা! ৯ আেগকার
িবষয় িচন্তা কর, েস সময় পার হেয় েগেছ, কারণ আিম
ঈশ্বরএবং অন্য আর েকও েনই, আিম ঈশ্বরএবং আমার মত
আর েকউ েনই। ১০ আিম শুরু েথেক েশেষর কথা বিল এবং যা
এখনও হয়িন তা আেগই বিল। আিম বিল, “আমার পিরকল্পনা
ঘটেব এবং আমার যা ইচ্ছা তা আিম করব”। ১১ আিম পূবর্ িদক
েথেক একটা িশকােরর পািখেক ডাকেবা, আিম আমার পছেন্দর
একজন েলাকেক দরূ েদশ েথেক ডাকেবা; হঁ্যা আিম বেলিছ তা
আিম সাধন করব; আমার উেদ্দশ্য আেছ, আিম তাও করব।
১২ আমার কথা েশান, েতামরা েজদী েলােকরা, যারা সিঠক
কাজ করা েথেক দেূর আছ। ১৩ আমার ধািমর্কতার কােছ
েতামােদর িনেয় আসিছ; এটা েবশী দেূর নয় এবং আমার
পিরত্রাণ অেপক্ষা কের না এবং আিম িসেয়ানেক পিরত্রাণ েদেবা
এবং আমার েসৗন্দযর্ ইস্রােয়লেক েদেবা।

“নীেচ েনেম এস এবং ধূেলায় বস, ব্যািবলেনর
কুমারী েমেয়; িসংহাসন েছেড় মািটেত বস

ব্যািবলেনর েমেয়। েতামােক আর সুশৃঙ্খল এবং িবলাসী বলা
হেব না। ২ যঁাতা নাও এবং গম েপেষা; েতামার েঘামটা েখােলা।
েতামার েপাশাক েখােলা, পােয়র ঢাকা েখােলা নদী পার হও।
৩ েতামার নগ্নতা আঢাকা থাকেব, হঁ্যা, েতামার লজ্জা েদখা
যােব। আিম প্রিতেশাধ েনব এবং কাউেক বাদ েদেবা না।”
৪ আমােদর মুিক্তদাতা, তঁার নাম বািহনীেদর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র ব্যিক্ত। ৫ চুপ কের বস এবং অন্ধকােরর
মেধ্য যাও। ব্যািবলেনর েমেয়; েতামােক আর রাজ্যগুেলার রাণী
বেল ডাকা হেব না। ৬ আমার েলাকেদর ওপর আমার রাগ
হেয়িছল; আমার ঐিতহ্যেক কলুিষত কেরিছলাম এবং তােদর
আিম েতামার হােত তুেল িদেয়িছলাম িকন্তু তুিম তােদর প্রিত
করুণা করিন; বুেড়া েলাকেদর উপেরও তুিম ভারী েজায়াল
চািপেয় িদেয়িছেল। ৭ তুিম বলেল, “আিম িচরকাল শাসন
করেবা খুব ভােলা রাণীর মেতা।” িকন্তু তুিম এই সব িবষয় হৃদয়
িদেয় কর িন, িকম্বা েভেব েদখ িন এর ফল িক হেব। ৮ তাই এখন
এটা েশােনা, তুিম একজন েভাগিবলািসনী, েয িনরাপেদ বেস
আেছ, তুিম েয হৃদেয় বল, “আিম ছাড়া আর এখােন েকউ েনই
আমার মেতা। আিম কখনও বসেবা না িবধবার মেতা িকম্বা
সন্তান হারাবার অিভজ্ঞতা হেব না।” ৯ িকন্তু এ দেুটা িজিনসই
েতামার কােছ আসেব মুহূেতর্ র মেধ্য একিদন; সন্তান হারােনা
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এবং ৈবধব্যপূণর্ শিক্তেত তারা েতামার ওপর আসেব েতামার
জাদমুন্ত্র এবং অেনক মন্ত্রতন্ত্র সেত্ত্বও এবং মাদিুল সেত্ত্বও েতামার
উপর ঘটেব। ১০ তুিম েতামার দষু্টতার উপর তুিম িনভর্ র কেরছ;
তুিম বেলছ, ‘েকউ আমােক েদেখ না;’ েতামার জ্ঞান এবং বুিদ্ধ
েতামােক িবপেথ িনেয় েগেছ, িকন্তু তুিম মেন মেন বল, ‘আিম
ছাড়া আর এখােন েকউ েনই আমার মেতা’। ১১ িবপযর্য় েতামার
ওপর আসেব, েতামার পেক্ষ তা দরূ করা সম্ভব হেব না। িবপদ
েতামােক হঠাৎ আঘাত করেব তুিম জানার আেগ। ১২ “েয
যাদিুবদ্যা এবং মন্ত্রতন্ত্র জন্য তুিম েছাটেবলা েথেক িবশ্বােসর
সেঙ্গ পাঠ করছ েস সব তুিম কের যাও। হয়েতা তুিম সফল হেব,
হয়েতা েতামার িবপযর্েয়র ভয় দরূ হেব। ১৩ তুিম ক্লান্ত হেয় পেড়ছ
অেনক পরামেশর্; েস েলাকগুেলােক দঁাড়ােত দাও এবং েতামােক
বঁাচাক যারা আকাশমণ্ডেলর নকশা ৈতরী কের এবং তারার
িদেক তাকায় যারা নতুন চঁােদর কথাবেল েতামার উপর যা ঘটেব
তা েথেক েতামােক তারা বঁাচাক। ১৪ েদখ, তারা নাড়ার মত হেব;
আগুন তােদর পুিড়েয় েফলেব। তারা আগুেনর িশখার হাত
েথেক িনেজেদর বঁাচােত পাের না; এখােন েকান কয়লা েনই
তােদর গরম করার জন্য বা উপযুক্ত আগুন েনই যার সামেন
বেস। ১৫ তারা েতামার কােছ খাটুিন ছাড়া আর িকছুই নয় যােদর
সেঙ্গ তুিম েছেলেবলা েথেক ব্যবসা কেরছ তারা ঐ রকমই হেব।
তারা প্রেত্যেক িনেজর পেথ ঘুের েবড়ায়; তােদর মেধ্য েকও েনই
েয েতামােক বঁাচােত পাের।”

ইস্রােয়েলর জন্য েচতনার কথা।

এটা েশান, যােকােবর বংশ, কােক ইস্রােয়ল নােম
ডাকা হয় এবং িযহূদার বংশ েথেক এেসছ; েতামরা

যারা সদাপ্রভুর নােম শপথ কের থাক এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না কর, িকন্তু মন েথেক বা ধািমর্কতায় তা কর না।
২ কারণ তারা িনেজেদরেক পিবত্র শহেরর েলাক বেল থােক
এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক িবশ্বাস কর; যঁার নাম বািহনীেদর
সদাপ্রভু। ৩ আিম অেনকিদন আেগ এ িজিনস বেলিছলাম; তা
আমার মুখ েথেক এেসিছল এবং আিম তা তােদর জানালাম;
তারপর হঠাৎ তা করলাম এবং তা অিতক্রম করল। ৪ কারণ
আিম জানতাম েয েতামরা একগঁুেয় িছেল, েতামােদর ঘােড়র
মাংসেপশী েলাহার মত এবং কপাল েব্রােঞ্জর মত। ৫ েসইজন্য
অেনক আেগই আিম েতামােদর এই সব বেলিছলাম এবং আর
তা ঘটবার আেগই েতামােদর জািনেয়িছলাম, যােত েতামরা
বলেত না পার, ‘আমার প্রিতমা তা কেরেছ অথবা আমােদর
েখাদাই করা মূিতর্  অথবা ছঁােচ ঢালা প্রিতমা এ সব আেদশ
িদেয়েছ।’ ৬ েতামরা এ সব শুেনছ; তািকেয় েদখ এসব প্রমােণর
িদেক এবং তুিম িক তা েমেন েনেব না যা আিম সত্য বেলিছলাম?
এখন েথেক আিম েতামােদর নতুন িজিনস েদখােবা, েলাকােনা
িজিনস যা েতামরা জােনা না। ৭ এখন এবং অেনক আেগ েথেক
নয়, এখনই সৃষ্ট হেয়েছ; আজেকর আেগ েতামরা েস সব েশান
িন। তাই েতামরা বলেত পারেব না, ‘হঁ্যা, আিম তােদর সম্বেন্ধ
জানতাম।’ ৮ েতামরা কখনই েশান িন; েতামরা জােনানা; এ
িজিনসগুেলা েখালা িছলনা েতামার কােনর কােছ আেগ েথেক।
কারণ আিম জানতাম েয েতামরা খুব প্রতারণাপূণর্ এবং জন্ম

েথেক েতামােদর িবেদ্রাহী বলা হয়। ৯ আমার নােমর জন্য আমার
রাগেক আিম দমন করব; আমার সম্মােনর জন্য আিম তা ধের
রাখেবা েতামােদর ধ্বংেসর হাত েথেক। ১০ েদখ, আিম েতামােক
েশাধন করেবা িকন্তু রূপার মেতা নয়; আিম েতামােদর শুদ্ধ
কেরিছ পিরতােপর িচমিন েথেক। ১১ আিম যা িকছু করেবা তা
আমার িনেজর জন্য, কারণ আমার নােমর অেগৗরব আিম
েকমন কের হেত িদেত পাির? আমার মিহমা আিম কাউেক
েদেবা না। ১২ আমার কথা েশান যােকাব এবং ইস্রােয়ল, যােদর
আিম ডাকলাম। আিমই িতিন; আিম আিদ এবং আিম অন্ত।
১৩ হঁ্যা, আিম িনেজর হােত পৃিথবীর িভিত্ত স্থাপন কেরিছ এবং
ডান হােত আকাশ মন্ডলেক ছিড়েয় িদেয়িছ; যখন তােদর আিম
ডািক, তারা একসেঙ্গ দঁাড়ায়। ১৪ একসেঙ্গ জেড়া হও, েতামরা
সকেল এবং েশান। েতামােদর মেধ্য েক এ িবষেয় বেলছ?
ব্যািবলেনর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর েলাক তার িনেজর ইচ্ছা পূণর্
করেব; েস সদাপ্রভুর ইচ্ছা ব্যািবলনীয়েদর িবরুেদ্ধ বহন করেব।
১৫ আিম, আিম বেলিছ; হঁ্যা, আিমই তােক িনমন্ত্রন কেরিছ।
আিম তােক এেনিছ এবং েস সফল হেব। ১৬ আমার কােছ এস
এ কথা েশান। শুরু েথেক আিম েকান কথা েগাপন করার জন্য
বিলিন; যখন এটা হয় আিম েসখােন থািক এবং এখন প্রভু
সদাপ্রভু আমােক পািঠেয়েছন এবং তঁার আত্মা িদেয়। ১৭ এই
হল সদাপ্রভু, েতামােদর মুিক্তদাতা, ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র ব্যিক্ত
এই কথা বলেছন, “আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর; িযিন িশক্ষা
েদন েতামােদর সফলতার জন্য। েয পেথ েতামােদর িনেয় যান
েতামােদর েসই পেথ যাওয়া উিচত। ১৮ যিদ শুধু তুিম আমার
আেদশ মান্য করেত তাহেল েতামােদর শািন্ত এবং উন্নিত হেতা
নদীর মত এবং েতামােদর পিরত্রাণ হত সাগেরর েঢউেয়র মত।
১৯ েতামােদর বংশধেররা বািলর মেতা অেনক হত এবং
েতামােদর েছেলেমেয়রা হত বালুকণার মত অেনক। তােদর নাম
কাটা হত না িকম্বা মুেছ েফলা হত না আমার সামেন েথেক।
২০ েতামরা ব্যািবলন েথেক েবিরেয় এেসা! কলদীয়েদর কাছ
েথেক পালাও। আনেন্দ িচৎকার কের জানাও, এটা েঘাষণা কর।
পৃিথবীর েশষ সীমা পযর্ন্ত এ কথা বল, ‘সদাপ্রভু তঁার দাস
যােকাবেক মুক্ত কেরেছন’।” ২১ তােদর িপপাসা পায়িন যখন
িতিন মরুভূিমর মেধ্য িদেয় তােদর িনেয় যািচ্ছেলন; িতিন পাথর
েথেক তােদর জন্য জল বইেয় িদেয়িছেলন; িতিন পাথর েভেঙ
িদেয়িছেলন এবং তােত জল েবর হেয় এেসিছল। ২২ “দষু্টেদর
জন্য েকান শািন্ত েনই।” সদাপ্রভু বলেছন।

সদাপ্রভুর দােসর ৈধেযর্্যর জন্য ইস্রােয়েলর মঙ্গল।

আমার কথা েশান, েতামরা উপকূলবাসীরা এবং
মেনােযাগ দাও, েতামরা দেূরর েলােকরা। সদাপ্রভু

আমার জন্ম েথেক আমার নাম ধের েডেকিছেলন, যখন আমার
মা আমােক পৃিথবীেত এেনিছেলন। ২ িতিন আমার মুখেক
ধারােলা তেরায়ােলর মত কেরেছন। িতিন আমােক তঁার হােতর
ছায়ায় লুিকেয় েরেখেছন। িতিন আমােক একটা পািলশ করা
তীেরর মেতা কেরেছন; তঁার তীর রাখার খােপর মেধ্য েরেখেছন।
৩ িতিন আমােক বলেলন, “তুিম আমার দাস, ইস্রােয়ল, যার
মেধ্য িদেয় আিম আমার মিহমা েদখােবা।” ৪ যিদও আিম িচন্তা
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করলাম “আমার পিরশ্রম িবফল হেয়েছ; আিম আমার শিক্ত
বৃথাই নষ্ট কেরিছ। তবুও আমার িবচার সদাপ্রভুর হােত আেছ
এবং আমার পুরস্কার ঈশ্বেরর সেঙ্গ আেছ।” ৫ এবং এখন
সদাপ্রভু বেলেছন, িতিন িযিন আমােক জন্ম েথেক তঁার দাস
কের গেড়েছন, েযন আিম যােকাবেক তঁার কােছ িফিরেয় িনেয়
যাই এবং ইস্রােয়লেক তঁার কােছ জেড়া কির। আিম সদাপ্রভুর
েচােখ সম্মািনত এবং ঈশ্বর আমার শিক্ত হেয়েছন। ৬ িতিন
বেলন, “এটা েতামার কােছ েছােটা িবষয় আমার দাস হওয়ার
জন্য যােকােবর বংশেক পুনরায় প্রিতিষ্ঠত করবার জন্য এবং
ইস্রােয়েলর েবঁেচ থাকা েলাকেদর িফিরেয় আনবার জন্য। আিম
েতামােক অন্য জািতর কােছ আেলার মত করব যােত তুিম
আমার পিরত্রাতা হও পৃিথবীর েশষ পযর্ন্ত।” ৭ একথা যা সদাপ্রভু
বেলেছন, ইস্রােয়েলর উদ্ধারকতর্ া, তােদর পিবত্র ব্যিক্ত েলােক
যঁােক তুচ্ছ করেছ, ঘৃণার েচােখ েদখেছ, িযিন শাসনকতর্ ােদর
ক্রীতদাস; “রাজারা েতামােক েদখেব এবং উেঠ দঁাড়ােব এবং
রাজপুরুেষরা েতামােক েদখেব এবং মাথা নত করেব, কারণ
সদাপ্রভু িযিন িবশ্বস্ত, এমনিক ইস্রােয়েলর পিবত্র ব্যিক্ত িযিন
েতামােক েবেছ িনেয়েছন।.” ৮ একথা সদাপ্রভু বলেছন, “দয়া
েদখাবার সমেয় আিম েতামােক উত্তর েদেবা এবং উদ্ধার পাবার
িদেন েতামােক সাহায্য করব। আিম েতামােক রক্ষা করব এবং
েতামােক েলােকেদর জন্য একটা িবিধ েদেবা যােত তুিম েদশেক
পুনরায় ৈতরী করেত পার খািল পেড় থাকা জায়গাগুেলা
অিধকাের আনেত পার। ৯ তুিম বন্দীেদর বলেব, ‘েবিরেয় এেসা,’
তােদর যারা অন্ধকাের আেছ। তারা রাস্তা বরাবর চরেব এবং সব
ফঁাকা জায়গায় চরােনা হেব। ১০ তােদর িখেদ পােব না, িপপাসা
পােব না, িকম্বা গরম বা সূেযর্র তাপ তােদর ওপর পড়েব না।
যােদর উপর তঁার মমতা আেছ িতিন তােদর পথ েদখােবন িতিন
জেলর েফায়ারার কােছ িনেয় যােবন। ১১ এবং আমার সব
পাহাড়গুেলােক রাস্তা ৈতরী করেবা এবং আমার রাজপথগুেলা
ৈতরী করেবা। ১২ েদখ, এরা দরূ েথেক আসেব; েকও উত্তর
েথেক, েকউ পিশ্চম েথেক এবং অন্যরা সীনীম েদশ েথেক
আসেব।” ১৩ গান গাও আকাশএবং আনন্দ কর; পৃিথবী, গান
গাও, েতামরা পবর্েতরা! কারণ সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর সান্ত্বনা
েদেবন এবং তঁার অত্যাচািরত েলাকেদর করুণা করেবন।
১৪ িকন্তু িসেয়ান বলল, “সদাপ্রভু আমােক ত্যাগ কেরেছন এবং
প্রভু আমােক ভুেল েগেছন।” ১৫ একজন স্ত্রী িক তার িশশুেক
ভুলেত পাের তার দেুধর েসবা করােনা েথেক েসইজন্য েস েয
িশশুেক জন্ম িদেয়েছ তার উপর িক মমতা থাকেব না? হঁ্যা তারা
ভুেল েযেত পাের িকন্তু আিম েতামােদর ভুলবনা। ১৬ েদখ,
আমার হােতর তালুেত আিম েতামার নাম েখাদাই কের েরেখিছ;
েতামার েদয়ালগুেলা সব সময় আমার সামেন আেছ। ১৭ েতামার
েছেলরা িফের আসবার জন্য তাড়াতািড় করেছ, আর যারা
েতামােক ধ্বংস কেরিছল তারা েতামার কাছ েথেক চেল েগেছ।
১৮ তুিম চারিদেক েচাখ েতােলা এবং েদখ; তারা সব একত্র
হেয়েছ এবং েতামার কােছ আসেছ। “েযমন িনশ্চয়ই আিম েবঁেচ
আিছ” এটা সদাপ্রভু বেলেছন – তুিম িনশ্চয়ই তােদর পরােব
গয়নার মত, িবেয়র কেনর গয়নার মত। ১৯ “যিদও তুিম ধ্বংস
হেয়ছ এবং জনশূন্য হেয় আছ েস েদশ েযখােন ধ্বংস হেয়িছল

এখন তুিম েস েলােকেদর কােছ খুব েছােটা হেব এবং যারা
েতামােক িগেল েফেলিছল তারা দরূ হেয় যােব। ২০ েতামার েয
সন্তানেদর তুিম হািরেয়িছেল তারা েতামার কােছ এেস বলেব, ‘এ
জায়গা আমােদর জন্য খুব েছাট; আমােদর জন্য ঘর বানাও
যােত এখােন আমরা থাকেত পাির।’ ২১ তখন তুিম িনেজেক
বলেব, ‘েক আমার জন্য এেদরেক জন্ম িদেয়েছ? আিম
সন্তানেদর হািরেয় বন্ধ্যার মত হেয় িগেয়িছলাম; আমােক েযন
দরূ কের েদওয়া হেয়িছল এবং ত্যাগ করা হেয়িছল, েক এ
িশশুেদরেক তুলেলা? েদেখা আিম একা পেড়িছলাম; এরা েকাথা
েথেক এেসেছ’?” ২২ একথা প্রভু সদাপ্রভু বলেছন, “েদখ, আিম
জািতেদর হাত তুলেবা; আিম আমার িচহ্ন পতাকা েলােকেদর
েদখাব। তারা েকােল কের েতামার েছেলেদর িনেয় আসেব এবং
কঁােধ কের েতামার েমেয়েদর বেয় িনেয় আসেব। ২৩ রাজারা
েতামার লালন-পালনকারী হেব এবং তােদর রাণীরা েতামার
আয়া হেব। তারা মািটেত উপুড় হেয় েতামােক প্রণাম করেব এবং
েতামার পােয়র ধূেলা চাটেব এবং তুিম জানেত পারেব েয, আিম
সদাপ্রভু; যারা আমার জন্য অেপক্ষা করেব তারা লিজ্জত হেব
না।” ২৪ েযাদ্ধার কাছ েথেক িক লুেটর িজিনস িনেয় েনওয়া
যায়? অথবা িবজয়ী েলােকর হাত েথেক িক বন্দীেক উদ্ধার করা
যায়? ২৫ িকন্তু সদাপ্রভু একথা বলেছন, “হঁ্যা, েযাদ্ধােদর হাত
েথেক বন্দীেদর িনেয় েনওয়া যােব এবং অত্যাচারী েলােকর হাত
েথেক লুেটর িজিনস উদ্ধার করা হেব। আিম িবেরািধতা করেবা
েতামার শত্রুেদর সেঙ্গ এবং েতামার সন্তানেদর আিম বঁাচােবা।
২৬ আিম তােদর মাংস তােদরই খাওয়াব; যারা েতামার উপর
অত্যাচার কের এবং তারা মেদর মেতা িনেজেদর রক্ত িনেজরা
খােবএবং সব মানুষ জানেব েয, আিম সদাপ্রভু, আিম েতামার
উদ্ধারকতর্ া, েতামার মুিক্তদাতা, যােকােবর েসই শিক্তশালী
ব্যিক্ত।”

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “ত্যাগপত্র েকাথায় যা িদেয়
আিম েতামােদর মােক ত্যাগ কেরিছলাম? এবং

আমার েকােনা ঋণদাতােদর কােছ আিম েতামােদরেক িবিক্র
কেরিছ? েদখ, েতামােদর িবিক্র করা হেয়িছল কারণ েতামােদর
পােপর জন্য এবং কারণ েতামােদর িবেদ্রােহর জন্য েতামােদর
মােক তািড়েয় েদওয়া হেয়িছল। ২ আিম এলাম িকন্তু এখােন
েকও িছলনা েকন? আিম ডাকলাম িকন্তু েকও উত্তর িদলনা
েকন? েতামােদর মুিক্তপন েদওয়ার জন্য আমার হাত িক এেতা
েছােটা? েতামােদর উদ্ধার করার জন্য িক আমার শিক্ত েনই?
েদখ, আমার ধমেক আিম সাগর শুিকেয় েফিল; নদীগুেলা
মরুভূিম কির; তােদর মাছ জেলর অভােব মের যায় এবং পেচ
যায়।

সদাপ্রভুর দােসর ৈধযর্্য।

৩ আিম অন্ধকার িদেয় আকাশেক কাপড় পরাই; আিম চট িদেয়
েঢেক িদই।” ৪ প্রভু সদাপ্রভু আমােক িজভ্ িদেয়েছন, েযন আিম
বুঝেত পাির, িকভােব ক্লান্ত েলাকেক বােক্যর দ্বারা সুিস্থর করেত
পাির; িতিন আমােক প্রেত্যক িদন সকােল জািগেয় েদন আর
আমার কানেক সজাগ কেরন তােদর মত যারা েশেখ। ৫ প্রভু
সদাপ্রভু আমার কান খুেল িদেয়েছন এবং আিম িবরুদ্ধাচারী
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হইিন, িপিছেয়ও যাইিন। ৬ যারা আমােক েমেরেছ আিম তােদর
কােছ আমার িপঠ েপেত িদেয়িছ আর যারা আমার দািড়
উপিড়েয়েছ তােদর কােছ আমার গাল েপেত িদেয়িছ। অপমান
ও থুথু েথেক িনেজর মুখ ঢাকলাম না। ৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু
আমােক সাহায্য কেরন; েসজন্য আিম অপমািনত হব না। তাই
আিম চকমিক পাথেরর মতই আমার মুখ শক্ত কেরিছ, কারণ
আিম জািন েয, লিজ্জত হব না। ৮ িযিন আমােক ধািমর্ক কেরন
িতিন কাছাকািছ; েক আমার সেঙ্গ িববাদ করেব? এস, আমরা
মুেখামুিখ হই। আমার অিভযুক্ত েক? েস আমার সামেন আসুক।
৯ েদখ, প্রভু সদাপ্রভু আমােক সাহায্য করেবন, েক আমােক
েদাষী করেব? েদখ, তারা সবাই কাপেড়র মত পুরােনা হেয় যােব;
কীট তােদর েখেয় েফলেব। ১০ েতামােদর মেধ্য েয সদাপ্রভুেক
ভয় কের, েয তঁার দােসর কথার বাধ্য হয়, েক আেলা ছাড়াই
গভীর অন্ধকাের চেল? েস সদাপ্রভুর নােম িবশ্বাস করুক আর
তার ঈশ্বেরর উপের িনভর্ র করুক। ১১ েদখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও
িশখায় িনেজেদরেক েবষ্টন কেরছ েয েতামরা, েতামরা সবাই
িনেজেদর আগুেনর আেলায় ও িনেজেদর জ্বালােনা িশখায়
যাও। আমার হােত এই ফল পােব, েতামরা দঃুেখ েশােব।

ইস্রােয়েলর প্রিত সান্ত্বনার কথা।

েতামরা যারা ধািমর্কতার অনুগামী, যারা সদাপ্রভুর
েখঁাজ করছ, েতামরা েশান। েয পাথর েথেক েতামরা

েখািদত হেয়েছ এবং েয খাদ েথেক েতামােদরেক েখঁাড়া হেয়েছ
তার িদেক তািকেয় েদখ। ২ েতামােদর বাবা অব্রাহাম এবং
েতামােদর েয জন্ম িদেয়েছ েসই সারার িদেক তািকেয় েদখ;
কারণ যখন েস একাকী িছল তখন তােক েডেকিছলাম। আিম
তােক আশীবর্াদ করলাম এবং সংখ্যায় অেনক করলাম। ৩ হঁ্যা,
সদাপ্রভু িসেয়ানেক সান্ত্বনা েদেবন; িতিন তার সব
ধ্বংসস্থানগুিলেক সান্ত্বনা েদেবন; তার মরুভূিমেক িতিন এেদান
বাগােনর মত করেবন এবং তার শুকেনা ভূিমেক যদর্ন নদীর
উপত্যকার পােশ সদাপ্রভুর বাগােনর মত করেবন। তার মেধ্য
আনন্দ, সুখ, ধন্যবাদ ও গােনর আওয়াজ পাওয়া যােব। ৪ “েহ
আমার েলােকরা, আমার প্রিত মেনােযাগী হও এবং েহ আমার
েলােকরা, আমার কথায় েশান! কারণ আিম এক িনেদর্শ জাির
করব এবং আিম আমার জািতেদর জন্য ন্যায়িবচারেক আেলার
মত করব। ৫ আমার ধািমর্কতা কাছাকািছ; আমার পিরত্রাণ েবর
হেয় আসেব এবং আমার হাত জািতেদর িবচার করেব;
উপকূলগুিল আমার জন্য অেপক্ষা করেব; আমার হােতর জন্য
তারা সাগ্রেহ অেপক্ষা করেব। ৬ েতামরা আকােশর িদেক েচাখ
েতাল এবং নীেচ পৃিথবীর িদেক তাকাও। কারণ আকাশ েধঁায়ার
মত অদশৃ্য হেয় যােব, পৃিথবী কাপেড়র মত পুরােনা হেয় যােব
এবং তার বািসন্দারা পতেঙ্গর মত মারা যােব। িকন্তু আমার
পিরত্রাণ অনন্তকাল থাকেব এবং আমার ধািমর্কতা কাজ থামােব
না। ৭ েতামরা যারা ধািমর্কতা জান, েতামরা যারা যােদর হৃদেয়
আমার িনয়ম আেছ, েতামরা েশান। েতামরা মানুেষর অপমানেক
ভয় কর না, তােদর অপব্যবহােরর দ্বারা হতাশ হেয়া না, ৮ কারণ
কীট কাপেড়র মত তােদরেক েখেয় েফলেব এবং েপাকা
তােদরেক পশেমর মত খেয় েফলেব; িকন্তু আমার ধািমর্কতা

িচরকাল থাকেব এবং আমার পিরত্রাণ বংেশর পর বংশ ধের
িচরকাল থাকেব।” ৯ জােগা, জােগা, িনেজেক শিক্তর সেঙ্গ
পিরধান কর, েহ সদাপ্রভুর শিক্তশালী হাত। েযমন তুিম
আেগকার িদেন উেঠিছেল, পুরােনা সমেয় বংেশর পর বংশ ধের
উেঠিছেল। তুিম িক রহবেক টুকেরা টুকেরা কের কাটিন?
সমুেদ্রর ৈদত্যেক িক তুিম চূণর্ করিন? ১০ তুিম িক সমুেদ্রর,
িবশাল গভীেরর জল শুিকেয় েফলিন এবং তুিম িক সমুেদ্রর
গভীর জায়গােক রাস্তা ৈতরী করিন যােত েতামার মুিক্তপ্রাপ্ত
েলােকরা পার হেয় যায়? ১১ সদাপ্রভুর মুিক্ত পাওয়া েলােকরা
িফের আসেব এবং আনেন্দর িচত্কােরর সেঙ্গ িসেয়ােন আসেব
এবং িচরকালস্থায়ী আনন্দ তােদর মাথায় থাকেব এবং সুখ ও
আনন্দ তােদর অিতক্রম করেব এবং দঃুখ ও েশাক পািলেয়
যােব। ১২ আিম, আিমই েতামােদর সান্ত্বনা কির। েতামরা েকন
মানুষেক ভয় করছ? যারা মারা যােব, মানুেষর সন্তােনরা, যারা
ঘােসর মতই ৈতরী। ১৩ েতামােদর িযিন ৈতরী কেরেছন তঁােক
েকন েতামরা ভুেল েগছ? িযিন আকাশেক ছিড়েয় িদেয়েছন এবং
পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কেরেছন? তুিম অত্যাচারীেদর প্রচণ্ড
েক্রােধর কারেণ প্রিতিদন ত্রােস আছ যখন েস ধ্বংস করার জন্য
িসদ্ধান্ত কেরেছ? অত্যাচারীেদর েক্রাধ েকাথায়? ১৪ যারা নত
হয়, সদাপ্রভু তােদর শীঘ্রই েছেড় েদেবন; েস মারা যােব না এবং
গেতর্  েনেম যােব না, তার খাবােরর অভাব হেব না। ১৫ কারণ
আিমই সদাপ্রভু, েতামার ঈশ্বর, িযিন সমুদ্রেক মন্থন করেল তার
েঢউ গজর্ন কের। তার নাম বািহনীেদর সদাপ্রভু। ১৬ আিম
েতামার মুেখ আমার বাক্য রাখলাম আর আমার হােতর ছায়ায়
েতামােক েঢেক রাখলাম। েয আিম আকাশমণ্ডল েরাপণ কির,
পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কির এবং িসেয়ানেক বিল, ‘তুিম
আমার েলাক। ১৭ েহ িযরূশােলম, জােগা, জােগা; উেঠ দঁাড়াও।
তুিম েতা সদাপ্রভুর হাত েথেক তঁার েক্রােধর বািটেত পান কেরছ;
মত্ততাজনক বািটেত পান কেরছ, তুিম িনঃেশষ কেরছ। ১৮ তুিম
েয সব েছেলেদর জন্ম িদেয়ছ তােদর মেধ্য তার পথপ্রদশর্ক
েকউ েনই; েয সব েছেলেদর তুিম পালন কেরছ তােদর মেধ্য তার
হাত ধরবার মত েকউ েনই। ১৯ এই দইু েতামার প্রিত ঘেটেছ; েক
েতামার জন্য িবলাপ করেব? িনজর্নতা এবং ধ্বংস এবং দিূভর্ ক্ষ
এবং তেরায়াল। েক েতামােক সান্ত্বনা েদেব? ২০ েতামার েছেলরা
দবুর্ল হেয়েছ; তারা জােল পড়া হিরেণর মত প্রিতিট রাস্তার
মাথায় শুেয় আেছ। তারা সদাপ্রভুর েক্রােধ, েতামার ঈশ্বেরর
িতরস্কাের পিরপূণর্। ২১ িকন্তু এখন এই কথা েশান, েহ
অত্যাচারকারী এবং তুিম মাতাল, িকন্তু দ্রাক্ষারেস মত্ত না।
২২ েতামার প্রভু সদাপ্রভু, েতামার ঈশ্বর, িযিন তঁার েলাকেদর
পেক্ষ থােকন িতিন এই কথা বলেছন, “েদখ, মত্ততাজনক
পানপাত্র, আমার েক্রাধরূপ পানপাত্র, েতামার হাত েথেক িনলাম;
েসই পানপােত্র তুিম আর পান করেব না। ২৩ আিম েতামার
উত্পীড়কেদর হােত তা তুেল েদব, যারা েতামােক বলত, ‘শুেয়
পড়, যােত আমরা েতামার ওপর িদেয় েহঁেট েযেত পাির।’ তুিম
মািটর মত ও রাস্তার মত েলাকেদর কােছ িনেজর িপঠ েপেত
িদেত পার।”

জােগা, জােগা, েহ িসেয়ান শিক্ত পিরধান কর; েহ
পিবত্র শহর িযরূশােলম, েতামার জঁাকজমেকর
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েপাশাক পর। কারণ কখেনা অিচ্ছন্নত্বক ও অশুিচ েলাক েতামার
মেধ্য আর ঢুকেব না। ২ গােয়র ধূেলা েঝেড় েফল, েহ
িযরুশােলম, ওেঠা, বস। েহ বন্দী িসেয়ান-কন্যা, েতামার গলার
িশকল সব খুেল েফল। ৩ কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“েতামরা িবনামূেল্য িবিক্রত হেয়িছল আবার িবনামূেল্যই মুক্ত
হেব। ৪ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমার েলােকরা
আেগ িমশের বাস করার জন্য েসখােন েনেম িগেয়িছল; আবার
অশূরীয়া অকারেণ তােদর উপর অত্যাচার করল। ৫ সদাপ্রভু
বেলন, এখন এখােন আমার িক আেছ? আমার েলাকেদরেক
িকছু ছাড়াই েনওয়া হেয়েছ। সদাপ্রভু বেলন, তােদর কতর্ ারা
িচত্কার করেছ এবং আমার নাম সারািদন সব সময় িনিন্দত
হেচ্ছ। ৬ এইজন্য আমার েলােকরা জানেত পারেব; েসই িদন
তারা জানেব েয, আিম কথা বেলিছ; হঁ্যা, এটা আিমই।”
৭ পবর্তেদর ওপের তার পা েকমন সুন্দর লাগেছ, েয সুসংবাদ
বেয় আেন, শািন্ত েঘাষণা কের, মঙ্গেলর সুসমাচার প্রচার কের,
পিরত্রাণ েঘাষণা কের, িসেয়ানেক বেল, “েতামার ঈশ্বর রাজত্ব
কেরন!” ৮ েশান, েতামার পাহারাদারেদর রব উঠােচ্ছ, তারা
আনেন্দ একসেঙ্গ েচঁচােচ্ছ, কারণ সদাপ্রভু যখন িসেয়ােন িফের
আসেবন তখন তারা িনেজেদর েচােখই তা েদখেব। ৯ েহ
িযরূশােলেমর ধ্বংসস্থানগুেলা, েতামরা একসেঙ্গ িচত্কার কের
আনন্দ-গান কর, কারণ সদাপ্রভু তঁার েলাকেদর সান্ত্বনা
িদেয়েছন আর িযরূশােলমেক মুক্ত কেরেছন। ১০ সদাপ্রভু সমস্ত
জািতর দিৃষ্টেত তঁার পিবত্র হাত অনাবৃত কেরেছন, সমস্ত পৃিথবী
আমােদর ঈশ্বেরর পিরত্রাণ েদখেব। ১১ চল, চল, েসই জায়গা
েথেক েবর হেয় এস; েকােনা অশুিচ িজিনস ছঁুেয়া না; অর মেধ্য
েথেক েবর হও; েতামরা যারা সদাপ্রভুর পাত্র বেয় িনেয় যাও
েতামরা িবশুদ্ধ হও। ১২ কারণ েতামরা তাড়াতািড় কের বাইের
যােব না, পািলেয় যােব না, কারণ সদাপ্রভু েতামােদর আেগ
আেগ যােবন এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর িপছন িদেকর
রক্ষক হেবন।

সদাপ্রভুর দােসর পতন ও তার পের উন্নিত।

১৩ েদখ, আমার চাকর বুিদ্ধমােনর কাজ করেব এবং সফল হেব;
েস উচ্চ ও উন্নত হেবন; েস খুব মিহমািন্বত হেবন। ১৪ মানুেষর
েথেক তঁার আকৃিত, মানবসন্তানেদর েথেক তার েচহারা িবকৃত
বেল েযমন অেনেক তার িবষেয় ভীত হত। ১৫ তাই িতিন অেনক
জািতেক চমেক েদেবন, তঁার সামেন রাজারা মুখ বন্ধ করেব,
কারণ যা তােদর বলা হয়িন তা তারা েদখেত পােব এবং যা তারা
েশােনিন তা বুঝেত পারেব।

আমরা যা শুেনিছ তা েক িবশ্বাস কেরেছ? এবং
সদাপ্রভুর হাত কার কােছ প্রকািশত হেয়েছ? ২ কারণ

িতিন তঁার সামেন চারার মত, শুকেনা মািটেত উত্পন্ন মূেলর মত
উঠেলন; তঁার এমন েসৗন্দযর্ বা জঁাকজমক েনই েয, তঁার িদেক
আমরা িফের তাকাই; আমরা তােক েদেখিছ, আমােদর আকষর্ণ
করার জন্য েকান েসৗন্দযর্ িছল না। ৩ িতিন ঘৃিণত ও েলাকেদর
দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হেয়েছ; ব্যথার পাত্র ও যন্ত্রণায় পিরিচত
হেয়েছন। েলােক যােক েদখেল মুখ লুকায় িতিন তার মত
হেয়েছন; িতিন ঘৃিণত হেয়েছন এবং আমরা তােক তুচ্ছ বেল

িবেবচনা কির। ৪ িকন্তু সিত্য িতিনই আমােদর সব েরাগ তুেল
িনেয়েছন আর আমােদর দঃুখ বহন কেরেছন; তবু আমরা
ভাবলাম ঈশ্বেরর দ্বারা প্রহািরত, আহত ও দঃুিখত হেয়েছন।
৫ িকন্তু িতিন আমােদর অধেমর্র জন্যই িবদ্ধ; িতিন আমােদর
পােপর জন্য চূণর্ হেলন। আমােদর শািন্তজনক শািস্ত তার ওপের
আসল; তার ক্ষেতর দ্বারা আমােদর আেরাগ্য হল। ৬ আমরা
সবাই েমেষর মত িবপেথ িগেয়িছ; আমরা প্রেত্যেক িনেজেদর
পেথর িদেক িফেরিছ এবং সদাপ্রভু আমােদর সবার অন্যায় তঁার
ওপের িদেয়েছন। ৭ িতিন অত্যাচািরত হেলন; কষ্ট েভাগ করেলন,
তবু িতিন মুখ খুলেলন না; েযমন েমষশাবক হত্যার জন্য নীত হয়
এবং েমষ েযমন েলাম ছঁাটাইকারীেদর সামেন চুপ কের থােক।
৮ িতিন অত্যাচার ও িবচােরর দ্বারা িনিন্দত হেলন। েসই
সময়কার েলাকেদর মেধ্য েক তার িবষেয় আেলাচনা করল,
িকন্তু িতিন জীিবতেদর েদশ েথেক উিচ্ছন্ন হেলন। আমার
েলােকর অধেমর্র জন্য তার ওপের আঘাত পড়ল। ৯ তারা
দষু্টেদর সেঙ্গ তার কবর িনধর্ারণ করল এবং মৃতু্যেত িতিন
ধনবােনর সঙ্গী হেলন, যিদও িতিন িহংস্রতা কেরনিন, আর তঁার
মুেখ ছলনা িছল না। ১০ তবুও তােক চূণর্ করেত সদাপ্রভুরই ইচ্ছা
িছল; িতিন তােক যন্ত্রণাগ্রস্থ করেলন, যখন তঁার প্রাণ েদাষাথর্ক
বিল উৎসগর্ করেবন, তখন িতিন তঁার সন্তানেদর েদখেত পােবন,
দীঘর্ আয়ু বাড়ােনা হেবন এবং তঁার হােত সদাপ্রভুর ইচ্ছা পূণর্
হেব। ১১ িতিন তঁার প্রােণর কষ্টেভােগর ফল েদখেবন, তৃপ্ত হেবন;
আমার ধািমর্ক দাসেক গভীরভােব জানবার মেধ্য িদেয়
অেনকেক িনেদর্ াষ বেল গ্রহণ করা হেব, কারণ িতিন তােদর সব
অন্যায় বহন করেবন। ১২ এইজন্য মহান েলাকেদর মেধ্য আিম
তঁােক একটা অংশ েদব এবং িতিন শিক্তশালীেদর সেঙ্গ লুট ভাগ
করেবন, কারণ িতিন মৃতু্যর জন্য িনেজর প্রাণ িদেয়িছেলন।
িতিন অধমর্ীেদর সেঙ্গ গিণত হেলন এবং িতিন অেনেকর পাপ
বহন কেরিছেলন এবং অধমর্ীেদর জন্য অনুেরাধ কেরিছেলন।

েলাকেদর প্রিত সদাপ্রভুর িচরস্থায়ী ভালবাসা।

“েহ বন্ধ্যা স্ত্রীেলাক, েয সন্তােনর জন্ম েদয়িন, যার
কখনও প্রসব-েবদনা হয়িন, তুিম িচৎকার কের

আনন্দ গান কর ও েজাের িচত্কার কর; কারণ িববািহত স্ত্রীর
সন্তােনর েথেক অনােথর সন্তান অেনক।” এটা সদাপ্রভু বেলন।
২ েতামার তঁাবুর জায়গা আরও বাড়াও; েতামার িশিবেরর পদর্ া
আরও দেূর যাক, ব্যয় শঙ্কা কর না; েতামার দিড়গুেলা লম্বা কর
এবং েতামার েগঁাজগুেলা শক্ত কর। ৩ কারণ তুিম ডােন ও বঁােয়
ছিড়েয় পড়েব এবং েতামার বংশধেররা অন্যান্য জািতেদর েদশ
দখল করেব এবং েলাকজনহীন শহরগুেলােত পুনবর্ািসত করেব।
৪ তুিম ভয় েকােরা না, কারণ তুিম লিজ্জত হেব না। িনরূত্সাহ
হেয়া না, কারণ তুিম অপদস্থ হেব না। েতামার েযৗবেনর লজ্জা
তুিম ভুেল যােব আর েতামার িবধবার দনুর্াম মেন থাকেব না।
৫ কারণ েতামার সৃিষ্টকতর্ াই েতামার স্বামী, তঁার নাম বািহনীেদর
সদাপ্রভু; ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রতমই েতামার মুিক্তদাতা। তঁােকই
সমস্ত পৃিথবীর ঈশ্বর বলা হয়। ৬ কারণ সদাপ্রভু েতামােক
পিরত্যক্তা ও আত্মায় দঃুিখত স্ত্রীর মত, িকংবা েযৗবনকােল দরূ
কের েদওয়া স্ত্রীর মত েডেকেছন, এটা েতামার ঈশ্বর বেলন।
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৭ “কারণ এক মুহূেতর্ র জন্য আিম েতামােক ত্যাগ কেরিছ, িকন্তু
মহা দয়ায় আিম েতামােক জেড়া করব। ৮ েক্রােধ মুহূেতর্ র জন্য
েতামার কাছ েথেক আিম মুখ লুিকেয়িছলাম, িকন্তু িচরকালস্থায়ী
দয়ােত আিম েতামার প্রিত করুণা করব,” এটা েতামার
মুিক্তদাতা সদাপ্রভু বেলন। ৯ “কারণ আমার কােছ এটা েনােহর
জলসমূেহর মত; আিম েযমন শপথ কেরিছলাম েয, েনােহর
সময়কার জেলর মত জল আর কখনও পৃিথবীেক অিতক্রম
করেব না, েতমিন এই শপথ করলাম েয, েতামার ওপর আর রাগ
করব না, েতামােক আর ভত্র্ সনা করব না। ১০ যিদও পবর্ত সের
যােব আর পাহাড় টলেব, তবুও আমার িবশ্বস্ততার চুিক্ত েতামার
েথেক সের যােব না এবং আমার শািন্তর িনয়ম টলেব না।” িযিন
েতামার দয়া কেরন েসই সদাপ্রভু এটা বেলন। ১১ ওেহ দঃুিখনী,
ঝেড় তািড়ত হওয়া ও সান্ত্বনািবহীেন েদখ, আিম নীলকান্তমিণ
িদেয় েতামার পাথর বসাব এবং নীলমিন িদেয় েতামার িভিত্তমূল
স্থাপন করব। ১২ পদ্মরাগমিণ িদেয় েতামার চূড়া ও চকমিক মিন
িদেয় েতামার ফটকগুিল ও সুন্দর পাথর িদেয় েতামার সমস্ত
েদয়াল ৈতরী করব। ১৩ েতামার সব েছেলরা সদাপ্রভুর কােছ
িশক্ষা পােব আর েতামার সন্তানেদর অেনক শািন্ত হেব। ১৪ তুিম
ধািমর্কতায় পুনস্থািপত হেব। তুিম অত্যাচােরর েথেক দেূর
থাকেব; তুিম ভীত হেব না এবং ত্রাস েথেক দেূর থাকেব এবং তা
েতামার কােছ আসেব না। ১৫ েদখ, েলােক যিদ দল বঁােধ, তা
আমার েথেক হয়না; েয েকউ েতামার িবরুেদ্ধ দল বঁােধ, েস
েতামার জন্য পেড় যােব। ১৬ “েদখ, েয কামার জ্বলন্ত কয়লায়
বাতাস েদয় এবং তার কােজর জন্য অস্ত্র ৈতরী কের আিমই তার
সৃিষ্ট কেরিছ, ধ্বংস করার জন্য ধ্বংসকারীেক আিমই সৃিষ্ট
কেরিছ। ১৭ েয েকােনা অস্ত্র েতামার িবরুেদ্ধ ৈতরী হয় তা সফল
হেব না; তুিম প্রেত্যকেক েদাষী করেব যারা েতামােক েদাষােরাপ
কের। এই হল সদাপ্রভুর দাসেদর অিধকার এবং আমার েথেক
তােদর এই ধািমর্কতা লাভ হয়,” এটা সদাপ্রভু বেলন।

পিরত্রাণ গ্রহেণর জন্য িনয়ম।

“ওেহা িপপািসত েলােকরা, েতামরা সবাই জেলর
কােছ এস; যার পয়সা েনই েসও এেস িকেন েখেয়

যাক। এস, িবনা পয়সায়, িবনামূেল্য আঙ্গরু-রস আর দধু েকেনা।
২ যা েকান খাবার নয় তার জন্য েকন রূপা তুলছ? এবং যা তৃিপ্ত
েদয় না তার জন্য েকন পিরশ্রম করছ? আমার কথা মেনােযাগ
সহকাের েশান এবং যা ভাল তাই খাও এবং ভাল খাবার েপেয়
েতামােদর প্রাণ আনিন্দত েহাক। ৩ আমার কথায় কান দাও,
আমার কােছ এস; আমার কথা েশান েযন েতামরা জীিবত থাক।
আর আিম েতামােদর সেঙ্গ িচরস্থায়ী িনয়ম করব দায়ূেদর প্রিত
করা িবশ্বস্ততার চুিক্ত িদেয় স্থাপন করব। ৪ েদখ, আিম তােক
জািতেদর সাক্ষী িহসােব, একজন েনতা ও তােদর েসনাপিত
িহসােব িনযুক্ত কেরিছ। ৫ েদখ, তুিম েয জািতেক জােনা না
তােক ডাকেব, েয জািত, যারা েতামােদর েচেন না তারা েদৗেড়
েতামােদর কােছ আসেব। কারণ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রতেমর প্রিত তা ঘটেব, কারণ িতিন
েতামােক মিহমািন্বত কেরেছন।” ৬ সদাপ্রভুর েখঁাজ কর যখন
তােক পাওয়া যায়, তােক ডাক যখন িতিন কােছ থােকন। ৭ দষু্ট

েলাক তার পথ আর মন্দ েলাক তার সব িচন্তা ত্যাগ করুক। েস
সদাপ্রভুর প্রিত িদের আসুক, তােত িতিন তার ওপর করুণা
করেবন; আমােদর ঈশ্বেরর িদেক িফরুক, কারণ িতিন
প্রচুরভােব ক্ষমা করেবন। ৮ সদাপ্রভু বেলন, “কারণ আমার
িচন্তা েতামােদর িচন্তা এক না, আমার পথও েতামােদর পথ এক
না। ৯ কারণ আকাশমণ্ডল েযমন পৃিথবীর েচেয় অেনক উঁচু,
েতমিন আমার পথ েতামােদর পেথর েচেয়, আমার িচন্তা
েতামােদর িচন্তার েচেয় অেনক উঁচু। ১০ কারণ েযমন বৃিষ্ট ও
তুষার আকাশ েথেক েনেম আেস এবং েসখােন িফের যায় না,
ভূিমেক আদ্র কের ফলবতী ও অঙু্কিরত কের এবং েয বীজ
েবােন তার জন্য বীজ আর েয খায় তার জন্য খাবার দান কের।
১১ তাই আমার মুখ েথেক েবর হওয়া বাক্য; তা িনষ্ফল হেয়
আমার কােছ িফের আসেব না, িকন্তু তা আমার ইচ্ছামত কাজ
করেব আর েয উেদ্দেশ্য আিম পািঠেয়িছ তা সফল করেব।
১২ কারণ েতামরা আনেন্দর সেঙ্গ বাইের যােব আর শািন্তেত
েতামােদর িনেয় যাওয়া হেব। পাহাড়-পবর্তগুেলা েতামার সামেন
েজাের েজাের গান গাইেব আর মােঠর সমস্ত গাছপালা হাততািল
েদেব। ১৩ কঁাটােঝােপর বদেল েদবদারু আর কঁাটাগােছর বদেল
গুলেমঁিদ জন্মােব এবং এটা সদাপ্রভুর সুনােমর জন্য একটা
িচরস্থায়ী িচহ্ন িহসােব এই সব হেব যা কখনও উিচ্ছন্ন হেব না।”

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা ন্যায়িবচার রক্ষা
কর এবং ধািমর্কতার কাজ কর, কারণ আমার

পিরত্রাণ কাছাকািছ এবং আমার ধািমর্কতার প্রকাশ কাছাকািছ।
২ ধন্য েসই েলাক, েয এরকম কের এবং ধন্য েসই মানুষ, এটা
দঢ়ৃ কের রােখ, েয িবশ্রামবার পালন কের অপিবত্র কের না এবং
সমস্ত খারাপ কাজ েথেক িনেজর হাত রক্ষা কের।” ৩ সদাপ্রভুর
অনুগামী িবেদশী সন্তান এ কথা না বলুক, “েয সদাপ্রভু আমােক
তঁার েলাকেদর মেধ্য েথেক িনশ্চয়ই বাদ েদেবন।” নপুংসক না
বলুক, “েদখ, আিম একটা শুকেনা গাছ,” ৪ কারণ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, “েয েয নপুংসক আমার িবশ্রামবার পালন কের,
আিম যা পছন্দ কির তাই েবেছ েনয় আর আমার িনয়ম শক্ত
কের েবঁেধ রােখ, ৫ তােদরেক আিম আমার ঘেরর মেধ্য ও
আমার েদয়ােলর িভতের েছেলেমেয়েদর েথেক ভােলা জায়গা ও
নাম েদব; আিম উিচ্ছন্নহীন এক িচরস্থায়ী নাম েদব। ৬ এছাড়া েয
িবেদশীরা সদাপ্রভুর েসবার জন্য আর আমােক ভালবাসবার ও
আমার দাস হবার জন্য আমার কােছ িনেজেদরেক িদেয় েদয়
এবং যারা িবশ্রামবার অপিবত্র না কের তা পালন কের এবং
আমার িনয়ম শক্ত কের ধের রােখ, ৭ তােদরেক আিম আমার
পিবত্র পাহােড় িনেয় আসব এবং আমার প্রাথর্নার ঘের তােদরেক
আনিন্দত করব। তােদর েহামবিল ও তােদর উত্সগর্ সব আমার
যজ্ঞেবদীর ওপের গ্রহণ করা হেব। কারণ আমার ঘরেক সমস্ত
জািতর প্রাথর্নার ঘর বেল ডাকা হেব।” ৮ প্রভু সদাপ্রভু, িযিন
ইস্রােয়েলর পিরত্যক্ত েলাকেক জেড়া কেরন, িতিন বেলন,
“আিম আেরা অেনক জেড়া কের তার সংগৃহীত েলােক েযাগ
করব।”
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৫৮

পাপীেদর জন্য েচতনা বাক্য।

৯ মােঠর ও বেনর সব পশু, গ্রাস করেত এস। ১০ তার
পাহারাদােররা অন্ধ, তােদর েকােনা জ্ঞান েনই। তারা সবাই েযন
েবাবা কুকুর, তারা েঘউ েঘউ করেত পাের না। তারা শুেয় স্বপ্ন
েদেখ ও ঘুমােত ভালবােস। ১১ েসই কুকুরেদর বড় িখেদ আেছ;
তারা যেথষ্ট পায় না। তারা িবেবচনািবহীন পালক; তারা সবাই
িনেজর িনেজর পেথর িদেক িফেরেছ আর িনেজর লােভর েচষ্টা
করেছ। ১২ প্রেত্যেক বেল, “চল, আিম আঙ্গরু-রস আিন; চল,
আমরা সুরাপােন মত্ত হব। েযমন আজেকর িদন েতমিন কাল
হেব, তা অন্তত অেনক বেল মহা িদন হেব।”

ধািমর্ক িবনষ্ট হেচ্ছ, িকন্তু েকউ েস িবষেয় িবেবচনা
কের না; চুিক্তর িবশ্বস্ত েলাকেদর একিত্রত করা হয়,

িকন্তু েকউ বুঝেত পাের না েয, িবপেদর সামেন েথেক
ধািমর্কেলাকেদর একিত্রত করা হয়। ২ েস শািন্তেত প্রেবশ কের;
সরলপথগামীরা প্রেত্যেক িনেজেদর িবছানার ওপের িবশ্রাম
কের। ৩ িকন্তু েহ জাদকুরীর েছেলরা, ব্যিভচারী ও েবশ্যার
সন্তােনরা, েতামরা এখােন এস। ৪ েতামরা কােক উপহাস কর?
কােক েদেখ েতামরা মুখ েখাল ও িজভ েবর কর? েতামরা িক
অধেমর্র সন্তান ও িমথ্যাবাদীেদর বংশ নও? ৫ েতামরা েতা
এেলান গাছগুেলার মেধ্য, ডালপালা ছড়ােনা প্রেত্যকটা সবুজ
গােছর নীেচ কামনায় জ্বেল থাক; েতামরা নানা উপত্যকায় ও
পাহােড়র ফাটেল েতামােদর েছেলেমেয়েদর হত্যা কের থাক।
৬ তুিম উপত্যকার মসৃণ পাথরগুিলর মেধ্য েতামার অংশ,
েসইগুিল েতামার অিধকার; তােদর উেদ্দেশ্য তুিম পানীয় দ্রব্য
েঢেলছ, ৈনেবদ্য উত্সগর্ কেরছ। এই সেবেত িক আিম চুপ কের
থাকব? ৭ তুিম উঁচু পাহােড়র ওপের েতামার িবছানা েপেতছ,
েসই জায়গােতও তুিম বিলদান করেত উেঠিছেল। ৮ দরজা ও
দরজার েচৗকােঠর িপছেন তুিম েতামার িচহ্ন স্থাপন কেরছ; তুিম
আমােক েছেড় চেল িগেয়ছ, িনেজেক উলঙ্গ কেরছ এবং উেঠ
িগেয়ছ; তুিম েতামার িবছানা প্রশস্ত কেরছ; তুিম তােদর সেঙ্গ
এক চুিক্ত কেরছ; তুিম তােদর িবছানা ভােলােবেসছ; তুিম তােদর
েগাপন অংশ েদেখছ। ৯ তুিম েতল েমেখ রাজার কােছ িগেয়ছ
আর প্রচুর পিরমােণ সুগিন্ধ ব্যবহার কেরছ। েতামার দতূেদর
তুিম দেূর পািঠেয়ছ, তুিম মৃতস্থােন িগেয়িছেল। ১০ েতামার
যাতায়ােতর ফেল ক্লান্ত হেয় পেড়ছ, তবুও “আশা েনই।” এই
কথা বলিন; েতামার হােতর নািড় খুঁেজ েপেয়ছ; এইজন্য তুিম
দবুর্ল হওিন। ১১ বল েদিখ কার েথেক এমন ত্রাসযুক্ত ও ভীত
হেয়ছ েয, িমথ্যা কথা বেলছ? তুিম আমােক ভুেল িগেয়ছ, মেন
জায়গা েদওিন। আিম িক িচরকাল ধের নীরব থািক িন? িকন্তু
তুিম আমােক গুরুত্ব সহকাের গ্রহণ করিন। ১২ আিম েতামার
ধািমর্কতা েঘাষণা করব, িকন্তু েতামার কােজর জন্য, তারা
েতামােক সাহায্য করেব না। ১৩ যখন তুিম িচত্কার কর, তখন
েতামার জেড়া করা মূিতর্ গুেলাই েতামােক উদ্ধার করুক।
পিরবেতর্  বাতাস তােদর সবাইেক বেয় িনেয় যােব; একটা
িনঃশ্বাস েস সবেক িনেয় যােব। তবু েয েলাক আমার আশ্রয় েনয়
েস েদেশর এবং আমার পিবত্র পাহােড়র অিধকার পােব।
১৪ সদাপ্রভু বলেবন, “ৈতরী কর, ৈতরী কর, আমার েলাকেদর

সামেন েথেক সমস্ত বাধা সিরেয় েফল।” ১৫ কারণ িযিন উচ্চ ও
উন্নত, িযিন অনন্তকালিনবাসী, যঁার নাম পিবত্র, িতিন বলেছন,
“আিম উন্নত ও পিবত্র জায়গায় বাস কির, চূণর্ নম্রতা মানুেষর
সেঙ্গ বাস কির েযন নম্রেদর আত্মােক সঞ্জীিবত কির ও চূণর্
েলাকেদর হৃদয়েক সঞ্জীিবত কির। ১৬ কারণ আিম িচরকাল
অিভেযাগ করব না, সবসমসয় েক্রাধ করব না; করেল আত্মা
এবং আমার ৈতরী করা প্রাণীরা আমার সামেন দবুর্ল হেব।
১৭ কারণ তােদর েলাভরূপ অপরােধ আিম কু্রদ্ধ হলাম ও তােক
শািস্ত িদলাম, িনেজর মুখ লুিকেয় েক্রাধ করলাম, তবু েস িফের
িগেয় হৃদেয়র পেথ চলল। ১৮ আিম তার পথগুিল েদেখিছ, িকন্তু
আিম তােক সুস্থ করব। আিম তােদর পথপ্রদশর্ক হব এবং তােক
ও তার েশাকাকুলেদরেক সান্ত্বনা দান করব। ১৯ আিম েঠঁােটর
ফল সৃিষ্ট কির; শািন্তর কাছাকািছ ও দরূবতর্ী উভেয়রই শািন্ত,”
এটা সদাপ্রভু বেলন। “আিম তােদরেক সুস্থ করব।” ২০ িকন্তু
দেুষ্টরা আেন্দািলত সমুদ্র এবং এর জল পঁাক ও কাদা ওপের
ওঠায়। ২১ ঈশ্বর বলেছন, “দষু্টেদর েকােনা শািন্ত েনই।”

ঈশ্বেরর প্রকৃত েসবা ও তার ফল।

েজাের িচৎকার কর, আওয়াজ সংযত কর না, তূরীর
মত েজাের আওয়াজ কর; আমার েলাকেদর কােছ

তােদর অন্যােয়র কথা আর যােকােবর বংেশর কােছ তােদর
পােপর কথা জানাও। ২ তারা েতা িদন প্রিতিদন আমার েখঁাজ
কের, আমার পথ জানেত ভালবােস; েয জািত ধািমর্কতার
অনুষ্ঠান কের ও িনেজর ঈশ্বেরর আেদশ ত্যাগ কের না; এমন
জািতর মত আমােক ধমর্শাসন সেবর িবষেয় িজজ্ঞাসা কের,
ঈশ্বেরর কােছ আসেত ভালবােস। ৩ “আমরা উপবাস েকন
কেরিছ,” তারা বলল, “আমরা িনেজেদর প্রাণেক দঃুখ িদেয়িছ
িকন্তু তুিম তা লক্ষ্য করেল না েকন?” েদখ, েতামােদর উপবােসর
িদেন েতামরা েতা িনেজেদর সন্তুষ্ট কের থাক, আর েতামােদর
সব কমর্চারীেদর উপর অত্যাচার কের থাক। ৪ েদখ, উপবাস
করার ফেল েতামরা ঝগড়া আর মারামাির কের থাক এবং
দষু্টতার ঘুিষ িদেয় আঘাত করার জন্য উপবাস কের থাক;
আজেকর মত উপবাস করেল েতামরা ওপের িনেজেদর রব
শুনেত পারেব না। ৫ আমার মেনানীত উপবাস িক এই রকম?
মানুেষর িনেজর প্রাণেক দঃুখ েদবার িদন িক এই রকম? কারণ
নল-খাগড়ার মত মাথা নত কের ও চট ও ছাইেয়র ওপর বসা।
এটােকই িক তুিম উপবাস আর সদাপ্রভুর দয়া েদখাবার িদন
বল? ৬ দষু্টতার গঁাট সব খুেল েদওয়া, েযঁায়ািলর দিড় খুেল দাও,
অত্যাচািরতেদর মুিক্ত দাও আর প্রেত্যকিট েযঁায়ািল েভেঙ্গ েফল,
৭ কু্ষিধত েলাকেক েতামার খাবার ভাগ কের েদওয়া, ঘুের
েবড়ােনা গিরব েলাকেক িনেজর ঘের আশ্রয় দাও, যখন
উলঙ্গেক েদখেল তােক কাপড় পরাও, আর িনেজেদর আত্মীয়-
স্বজেনর িদক েথেক মুখ লুিকয় না। ৮ তাহেল েতামােদর আেলা
েভােরর মত প্রকাশ পােব আর শীঘ্রই েতামরা সুস্থতা লাভ
করেব; েতামােদর ধািমর্কতা েতামােদর আেগ আেগ যােব আর
আমার েগৗরব েতামােদর িপছন িদেকর রক্ষক হেব। ৯ তখন
েতামরা ডাকেব সদাপ্রভু উত্তর েদেবন; তুিম আতর্ নাদ করেব ও
িতিন বলেবন, “এই েয আিম।” যিদ িনেজর মেধ্য েথেক
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েযঁায়ািল, অিভেযােগর আঙ্গলু এবং দষু্টতার কথা ত্যাগ কর,
১০ যিদ কু্ষিধত েলাকেক েতামার খাবার দাও, দঃুিখতেক সন্তুষ্ট
কর, তাহেল অন্ধকােরও েতামােদর আেলা জ্বেল উঠেব আর
েতামােদর অন্ধকার হেব দপুুরেবলার মত। ১১ তখন সদাপ্রভুই
েতামােদর সব সময় পিরচালনা করেবন এবং শুিকেয় যাওয়া
েদেশ েতামােদর প্রেয়াজন িমটােবন এবং েতামােদর হাড়েক
শিক্তশালী করেবন। তােত তুিম জলিসক্ত বাগােনর মত হেব এবং
এমন জেলর ঝরনার মত হেব, যার জল শুকায় না।
১২ েতামােদর বংেশর েলােকরা আেগকার ধ্বংস হওয়া
জায়গাগুেলা আবার ৈতরী করেব আর অেনক কাল আেগকার
িভিত্তগুেলার উপের আবার গঁাথেব; েতামােদর বলা হেব
“েদয়ােলর েমরামতকারী এবং বসিতস্থােনর রাস্তাগুেলার
উদ্ধারক।” ১৩ যিদ তুিম িবশ্রামবার লঙ্ঘন েথেক িনেজর পা
েফরাও, যিদ আমার পিবত্র িদেন িনজ অিভলােষর েচষ্টা না কর,
যিদ িবশ্রামবারেক আনন্দদায়ক আর সদাপ্রভুর িদনেক
মিহমািন্বত বল এবং েতামার িনেজর কাজ সম্পন্ন না কের, িনেজ
কথা না বেল, যিদ তা েগৗরবািন্বত কর। ১৪ তেব তুিম সদাপ্রভুেত
আনিন্দত হেব এবং আিম পৃিথবীর সব উঁচু জায়গার ওপর িদেয়
আেরাহণ করাব এবং েতামার বাবা যােকােবর অিধকার েভাগ
করাব। কারণ সদাপ্রভুর মুখ এটা বেলেছ।

মানুেষর পাপ এবং ঈশ্বেরর পােপর ক্ষমা৷

েদখ, সদাপ্রভুর হাত এত েছাট নয় েয, িতিন উদ্ধার
করেত পােরন না; তঁার কানও এত ভারী নয় েয, িতিন

শুনেত পান না। ২ যিদও, েতামােদরই পাপ সদাপ্রভুর কাছ েথেক
েতামােদর আলাদা কের িদেয়েছ এবং েতামােদর পােপর জন্যই
িতিন তঁার মুখ েতামােদর কাছ েথেক লুিকেয়েছন; েসইজন্য িতিন
েশােনন না। ৩ েতামােদর হাত রেক্তর দােগ ও আঙ্গলু পােপ
অশুিচ হেয়েছ। েতামােদর মুখ িমথ্যা কথা বেল এবং েতামােদর
িজভ দষু্টতার কথা বেল। ৪ েকউ ধািমর্কতায় অিভেযাগ কের না,
েকউ সততার সেঙ্গ আত্মপক্ষ সমথর্ন কের না। তারা অসার
কথার উপর িনভর্ র কের এবং িমথ্যা বেল; তারা দষু্টতা গেভর্  ধের
আর পােপর জন্ম েদয়। ৫ তারা িবষাক্ত সােপর িডেম তা েদয়
এবং মাকড়সার জাল েবােন। েয েকউ েসই িডম খায় েস মের;
েসগুেলা ফুেট িবষাক্ত সাপ েবর হয়। ৬ তােদর জাল েপাশােকর
জন্য ব্যবহার করা যােব না; তারা তােদর কাজ িদেয় িনেজেদর
ঢাকেত পাের না। তােদর কাজগুিল হল পােপর কাজ এবং
অপরাধ তােদর হােত থােক। ৭ তােদর পা পােপর িদেক েদৗেড়
যায় এবং তারা িনেদর্ াষীেদর রক্তপাত করবার জন্য েদৗেড় যায়।
তােদর সমস্ত িচন্তাই পােপর িচন্তা; অপরাধ ও ধ্বংস তােদর পথ।
৮ শািন্তর পথ তারা জােন না; তােদর পেথ েকান ন্যায়িবচার েনই।
তারা িনেজেদর পথ আঁকাবঁাকা কেরেছ; যারা েসই পেথ চেল
তারা শািন্ত িক তা জােন না। ৯ তাই ন্যায়িবচার আমােদর েথেক
দেূর থােক আর ধািমর্কতা আমােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না।
আমরা আেলার জন্য অেপক্ষা কের থািক, িকন্তু অন্ধকার
েদখেত পাই; আমরা আেলার েখঁাজ কির, িকন্তু অন্ধকাের চিল।
১০ আমরা অেন্ধর মত েদয়াল হাতেড় েবড়াই, তােদর মত যােদর
েচাখ েনই। েযমন সন্ধ্যায় হয় েতমন আমরা দপুুেরই েহঁাচট খাই;

বলবানেদর মেধ্য আমরা মরার মত। ১১ আমরা সবাই ভাল্লুেকর
মত গজর্ন কির, পায়রার মত কাতর স্বের ডািক; আমরা
ন্যায়িবচােরর অেপক্ষা কির, িকন্তু পাই না; আমরা উদ্ধার েপেত
চাই, িকন্তু তা আমােদর েথেক অেনক দেূর থােক। ১২ কারণ
আমােদর অেনক অন্যায় েতামার সামেন আেছ এবং আমােদর
পাপ আমােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য েদয়। কারণ আমােদর পাপ
আমােদর সেঙ্গ সেঙ্গই রেয়েছ এবং আমরা আমােদর পাপ
জািন। ১৩ আমরা িবেদ্রাহ কেরিছ, সদাপ্রভুেক অস্বীকার কেরিছ
এবং আমােদর ঈশ্বরেক অনুসরণ করার েথেক দেূর সের
িগেয়িছ৷ আমরা অত্যাচার ও িবপেথ যাওয়ার কথা বেলিছ,
অিভেযাগ এবং িমথ্যা কথা হৃদেয় ধারণ কেরিছ। ১৪ েসইজন্য
ন্যায়িবচারেক দেূর সিরেয় েদওয়া হেয়েছ এবং ধািমর্কতা দেূর
দঁািড়েয় আেছ; কারণ সত্য রাস্তায় রাস্তায় েহঁাচট খায় এবং
সততা প্রেবশ করেত পাের না। ১৫ সততা দেূর চেল িগেয়েছ এবং
েয েকউ মন্দেক ত্যাগ কের েস অত্যাচােরর িশকার হয়। সদাপ্রভু
এই সব েদখেলন অসন্তুষ্ট হেলন কারণ েসখােন েকান ন্যায়িবচার
েনই। ১৬ িতিন েদখেলন েসখােন েকােনা েলাক েনই এবং অবাক
হেলন েয, অনুেরাধ করার জন্য েকউ েনই। তাই তঁার িনেজর হাত
িদেয়ই উদ্ধােরর কাজ করেলন এবং তঁার ধািমর্কতা তঁােক
সাহায্য করল। ১৭ িতিন বুক রক্ষার জন্য ধািমর্কতা বমর্ পরেলন
এবং তঁার মাথার ওপের উদ্ধােরর িশরস্ত্রাণ িদেলন। িতিন
প্রিতেশােধর েপাশাক পরেলন ও আগ্রহেক েপাশােকর মত কের
গােয় জড়ােলন। ১৮ তারা যা কেরেছ িতিন তাই তােদর িফিরেয়
েদেবন; তঁার িবপক্ষেদর উপর েক্রােধর িবচার েঢেল েদেবন,
শত্রুেদর শািস্ত েদেবন। দরূ েদেশর েলাকেদর শািস্ত উপহার
িহসােব িতিন তােদর েদেবন। ১৯ পিশ্চম িদেকর েলােকরা
সদাপ্রভুর নামেক এবং তঁার প্রতাপ েথেক সূযর্্য উদেয়র িদেকর
েলােকরা ভয় পােব, কারণ িতিন প্রবল বন্যার মত আসেবন, যা
সদাপ্রভু িনঃশ্বােস পিরচািলত। ২০ এই কথা সদাপ্রভু বেলন,
“যােকােব যারা পাপ েথেক মন েফরােব তােদর জন্য মুিক্তদাতা
িসেয়ােন আসেবন।” ২১ সদাপ্রভু বেলন, “তােদর জন্য তােদর
সেঙ্গ আমার এই ব্যবস্থা, আমার আত্মা িযিন েতামােদর উপের
আেছন এবং আমার েয কথা আিম েতামােদর মুেখ িদেয়িছ তা
েতামােদর মুখ েথেক চেল যােব না, েতামােদর েছেলেমেয়েদর ও
তােদর বংশধরেদর মুখ েথেক চেল যােব না, সদাপ্রভু বেলন, তা
এখন েথেক িচরকাল থাকেব।”

প্রকৃত ইস্রােয়েলর মঙ্গল, পিবত্রতা ও সুখ৷

ওেঠা, আেলািকত হও, কারণ েতামার আেলা এেস
েগেছ এবং সদাপ্রভুর মিহমা েতামার উপের উিদত

হেয়েছ। ২ যিদও অন্ধকার পৃিথবীেক এবং ঘন অন্ধকার
জািতেদর েঢেক েফলেব, তবুও সদাপ্রভু েতামার উপের উিদত
হেবন ও তঁার মিহমা েতামার উপের প্রকািশত হেব। ৩ জািতরা
েতামার আেলার কােছ আসেব এবং রাজারা েতামার উজ্জ্বল
আেলা যা উিদত হেচ্ছ তার কােছ আসেব। ৪ চারপােশ তাকাও
এবং েদখ, তারা সবাই িনেজেদর একত্র কেরেছ এবং েতামার
কােছ আসেছ৷ েতামার েছেলরা দরূ েথেক আসেব এবং েতামার
েমেয়েদর েকােল কের আনা হেব। ৫ তখন তুিম েদখেব ও
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আনেন্দ উজ্জ্বল হেব এবং েতামােদর হৃদয় আনন্দ করেব এবং
আনেন্দ পূণর্ হেব; কারণ সমুেদ্রর ধনসম্পদ েতামার কােছ েঢেল
েদওয়া হেব, জািতেদর ধনসম্পদ েতামার কােছ আসেব।
৬ মরুযাত্রীেদর উট েতামােক আবৃত করেব, িমিদয়ন ও ঐফার
দ্রুতগামী উেটরা। তারা েসানা ও সুগিন্ধ ধূপ িনেয় িশবা েদশ
েথেক আসেব এবং সদাপ্রভুর প্রশংসা গান গাইেব। ৭ েকদেরর
সমস্ত েভড়ার পালগুেলা েতামার কােছ জেড়া হেব, নবােয়ােতর
েভড়া েতামােদর প্রেয়াজন েমটােব; তারা আমার েবদীর উপের
গ্রহণেযাগ্য উৎসগর্ হেব এবং আিম আমার েগৗরবময় গৃহেক
মিহমািন্বত করব। ৮ এরা কারা েমেঘর মত উেড় আসেছ এবং
পায়রার মত িনেজর িনেজর বাসার িদেক যােচ্ছ? ৯ সমস্ত
উপকূল আমার জন্য তািকেয় থােক ও দরূ েথেক েতামার
েছেলেদর িফিরেয় আনার জন্য তশর্ীেশর জাহাজগুেলা পাঠােনা
হেয়েছ এবং তােদর েসানা ও রূপা তােদর সেঙ্গ আেছ; েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম এবং ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রজেনর জন্যই,
কারণ িতিন েতামােক সম্মািনত কেরেছন। ১০ িবেদশীরা পুনরায়
েতামার েদয়াল গঁাথেব এবং তােদর রাজারা েতামার েসবা
করেব। যিদও আমার েক্রােধ আিম েতামােক শািস্ত িদেয়িছ,
তবুও আমার দয়ায় আিম েতামােক করুণা করব। ১১ েতামার
ফটকগুেলাও সব সময় েখালা থাকেব, িদেন ও রােত কখনও
েসগুেলা বন্ধ থাকেব না, যােত জািতেদর ধনসম্পদ েতামার
কােছ আনা হয়; তােদর রাজােদরও িনেয় আসা হেব।
১২ প্রকৃতপেক্ষ, েয সমস্ত জািত বা রাজ্য েতামার েসবা করেব না
তারা ধ্বংস হেব, েসই সমস্ত জািতগুেলা সম্পূণর্ভােব ধ্বংস হেয়
যােব। ১৩ িলবােনােনর েগৗরব েতামার কােছ আসেব; আমার
পিবত্র জায়গা সাজােনার জন্য একসেঙ্গ, েবরস, ঝাউ ও তাশূর
গাছ আসেব; আমার পা রাখবার জায়গােক আিম েগৗরব দান
করব। ১৪ েতামােক যারা অত্যাচার করত তােদর েছেলরা মাথা
নীচু কের েতামার সামেন আসেব; যারা েতামােক তুচ্ছ করত
তারা েতামার পােয়র কােছ নত হেয় প্রণাম করেব আর তারা
েতামােক সদাপ্রভুর শহর, ইস্রােয়েলর েসই পিবত্রজেনর িসেয়ান
বেল ডাকেব। ১৫ যিদও েতামােক ত্যাগ ও ঘৃণা করা হেয়িছল,
েকউ েতামার মেধ্য িদেয় েযত না, তবুও আিম েতামােক
িচরিদেনর জন্য গেবর্র পাত্র করব এবং এক বংশ েথেক আর
এক বংেশর কােছ আনেন্দর িবষয় করব। ১৬ েতামরা জািতেদর
দধু পান করেব এবং রাজােদরও দধু পান করেব; তখন তুিম
জানেব েয, আিম সদাপ্রভুই েতামার উদ্ধারকতর্ া, েতামার
মুিক্তদাতা, যােকােবর েসই শিক্তশালী জন। ১৭ আিম েব্রােঞ্জর
বদেল েসানা আনব এবং েলাহার বদেল রূপা আনব; কােঠর
বদেল েব্রাঞ্জ আর পাথেরর বদেল েলাহা। আিম শািন্তেক েতামার
শাসনকতর্ া করব আর সততােক েতামার েনতা করব। ১৮ েকান
অিনেষ্টর কথা আর েতামার েদেশ েশানা যােব না, েতামার
সীমানার মেধ্য েশানা যােব না েকান ধ্বংস বা িবনােশর কথা;
িকন্তু তুিম েতামার েদয়ালগুেলােক উদ্ধার আর েতামার
ফটকগুেলােক প্রশংসা বেল ডাকেব। ১৯ িদেনর েবলা সূেযর্র
আেলা েতামােদর আর দরকার হেব না, চঁােদর উজ্জ্বলতাও আর
েতামােদর প্রেয়াজেন হেব না, কারণ সদাপ্রভুই হেবন েতামার
িচরস্থায়ী আেলা এবং েতামার ঈশ্বরই হেবন েতামার মিহমা।

২০ েতামার সূযর্ আর কখনও অস্ত যােব না, েতামার চঁাদও আর
ডুেব যােব না বা অদশৃ্যও হেব না। সদাপ্রভুই েতামার িচরস্থায়ী
আেলা হেবন; েতামার েশােকর িদন েশষ হেব। ২১ েতামার সমস্ত
েলােকরা ধািমর্ক হেব; তারা িচরিদেনর জন্য েদশ অিধকার দখল
করেব। তারা আমার লাগােনা চারা, আমার হােতর কাজ; েযন
আিম তােদর মেধ্য মিহমািন্বত হই। ২২ েতামােদর মধ্য েয সব
েথেক েছাট েস হাজার জন হেব এবং েয সবেচেয় েছাট েস
একটা শিক্তশালী জািত হেব। আিম সদাপ্রভু; যখন সময় আসেব
তখন আিম তা তাড়াতািড়ই সম্পন্ন করব।

মুিক্তদাতার েঘাষণা ও তা ার প্রজােদর সুখ৷

প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপর আেছন, কারণ
সদাপ্রভু আমােক নম্রেদর কােছ সুভ সংবাদ প্রচার

করার জন্য অিভেষক কেরেছন। িতিন আমােক ভগ্ন হৃদেয়র
েলাকেদর সুস্থ করেত পািঠেয়েছন, বন্দীেদর কােছ স্বাধীনতা
েঘাষণা করেত এবং যারা েজলখানায় বন্দী হেয় আেছ তােদর
কােছ মুিক্ত েঘাষণা করেত পািঠেয়েছন; ২ িতিন আমােক
সদাপ্রভুর দয়ার সমেয়র িবষেয় প্রচার করেত পািঠেয়েছন,
আমােদর ঈশ্বেরর প্রিতেশােধর িদন এবং যারা েশাক কের
তােদর কােছ সান্ত্বনা েঘাষণা করেত পািঠেয়েছন; ৩ িসেয়ােন
যারা েশাক করেছ তােদর মাথার উপর ছাইেয়র বদেল মুকুট
িদেত; েযন েশােকর েতেলর বদেল আনেন্দর েতল আর হতাশার
আত্মার পিরবেতর্  প্রশংসার েপাশাক িদেত পাির। তােদর
ধািমর্কতার এেলান গাছ বলা হেব; যা সদাপ্রভু লািগেয়েছন, েযন
িতিন মিহমািন্বত হন। ৪ তারা প্রাচীনকােলর ধ্বংস হওয়া
স্থানগুেলা আবার গঁাথেব ও তারা আেগর জনশূন্য জায়গাগুেলা
েমরামত করেব। তারা েসই শহরগুেলােক আবার েমরামত করেব
েযগুেলা অেনক বংশপরম্পরায় ধ্বংস হেয়িছল। ৫ িবেদশীরা
দঁাড়ােব এবং েতামােদর েভড়ার পাল চরােব এবং িবেদশীেদর
সন্তােনরা েতামােদর শস্য েক্ষেত ও আঙ্গরু েক্ষেত কাজ করেব।
৬ েতামােদর সদাপ্রভুর যাজক বেল ডাকা হেব; তারা েতামােদর
আমােদর ঈশ্বেরর দাস বেল ডাকেব। েতামরা জািতেদর ধন
সম্পদ েভাগ করেব এবং তুিম তােদর ধন সম্পেদ গবর্ করেব।
৭ েতামােদর লজ্জার পিরবেতর্  দইু গুণ ভাগ পােব এবং
অসম্মােনর পিরবেতর্  তারা তােদর ভােগ আনন্দ করেব। সুতরাং
তােদর েদেশর মেধ্য দইু গুণ ভাগ পােব; িচরস্থায়ী আনন্দ তােদর
হেব। ৮ কারণ আিম, সদাপ্রভু ন্যায়িবচার ভালবািস এবং
ডাকািত ও অন্যায় ঘৃণা কির। আিম িবশ্বস্ততায় তােদর প্রিতফল
েদব এবং তােদর সেঙ্গ একটা িচরস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন করব।
৯ তােদর বংশধেররা জািতেদর মেধ্য পিরিচত হেব এবং তােদর
সন্তােনরা েলাকেদর মেধ্য পিরিচত হেব। যারা তােদর েদখেব
তারা সবাই বুঝেত পারেব েয, তারা েসই েলাক যােদর সদাপ্রভু
আশীবর্াদ কেরেছন। ১০ আিম সদাপ্রভুেত খুবই আনন্দ করব;
আমার প্রাণ আমার ঈশ্বের আনন্দ করেব৷ কারণ বর েযমন
িনেজর মাথায় পাগড়ী পের আর কেন িনেজেক অলংকার িদেয়
সাজায় েতমিন, িতিন আমােক উদ্ধােরর কাপড় পিরেয়েছন এবং
ধািমর্কতার েপাশাক পিরেয়েছন। ১১ কারণ মািটেত েযমন চারা
গাছ জন্মায় এবং বাগান েযমন তার গাছেক বড় কের েতােল
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েতমিন প্রভু সদাপ্রভু সমস্ত জািতর সামেন ধািমর্কতা ও
প্রশংসােক অঙু্কিরত করেবন।

িসেয়ােনর জন্য আিম চুপ কের থাকব না এবং
িযরূশােলেমর পেক্ষ আিম ক্ষান্ত থাকব না, েয পযর্ন্ত

না তার ধািমর্কতা আেলার মত আর তার উদ্ধার জ্বলন্ত মশােলর
মত হেয় েদখা েদয়। ২ সমস্ত জািতরা েতামার ধািমর্কতা েদখেব
এবং সমস্ত রাজারা েতামার মিহমা েদখেব। েতামােক একটা
নতুন নােম ডাকা হেব; যা সদাপ্রভুই েবেছ েনেবন। ৩ তুিমও
সদাপ্রভুর হােত একটা সুন্দরতার মুকুট হেব এবং েতামার
ঈশ্বেরর হােত একটা রাজমুকুেটর মত হেব। ৪ “পিরত্যক্ত,”
েতামার িবষেয় আর এই কথা বলা হেব না অথবা েতামার
েদেশেক আর “জনশূন্য” বলা না, বরং েতামােক “আমার
প্রীিতর পাত্রী” বলা হেব, আর েতামার েদশেক “িববািহতা” বলা
হেব, কারণ সদাপ্রভু েতামার উপর খুশী হেবন এবং েতামার েদশ
িববািহত হেব। ৫ েযমন একজন যুবক একজন কুমারী েমেয়েক
িবেয় কের, েতমিন েতামার েছেলরাও েতামােক িবেয় করেব;
েযমন বর বউেক িনেয় আনন্দ কের েতমিন েতামার ঈশ্বরও
েতামােক িনেয় আনন্দ করেবন। ৬ েহ িযরূশােলম, আিম েতামার
েদয়ােলর উপর পাহারাদার িনযুক্ত কেরিছ; তারা িদেন বা রােত
কখনও চুপ কের থাকেব না। েতামরা যারা সদাপ্রভুেক অিবরত
মেন কিরেয় থাক, েতামরা চুপ কের েথেকা না। ৭ তঁােক িবশ্রাম
িনেত িদেয়া না যতক্ষণ না িতিন িযরূশােলমেক পৃিথবীর মেধ্য
প্রশংসার পাত্র কের স্থাপন কেরন। ৮ সদাপ্রভু তঁার ডান হাত,
তঁার শিক্তশালী হাত িদেয় শপথ কের বেলেছন, “আিম আর
কখনও েতামার শস্য খাবার িহসােব শত্রুেদর েদব না। েয নতুন
আঙ্গরু রেসর জন্য েতামরা পিরশ্রম কেরছ তা আর িবেদশীরা
খােব না। ৯ কারণ যারা ফসল কাটেব তারাই েসই ফসল খােব
আর সদাপ্রভুর প্রশংসা করেব এবং যারা আঙ্গরু জেড়া করেব
তারা আমার পিবত্র উঠােন তার রস খােব।” ১০ েতামরা এিগেয়
যাও, ফটেকর মধ্য িদেয় এিগেয় যাও! েলাকেদর জন্য পথ প্রস্তুত
কর! েতামরা রাজপথ ৈতরী কর, ৈতরী কর! সব পাথর সংগ্রহ
কর; জািতেদর জন্য একটা সংেকেতর পতাকা েতাল। ১১ েদখ,
সদাপ্রভু পৃিথবীর েশষ সীমা পযর্ন্ত েঘাষণা করেছন, “িসেয়ান
কন্যােক বল, ‘েদখ, েতামার উদ্ধারকতর্ া আসেছন! েদখ, তঁার
পুরস্কার তার কােছই রেয়েছ; তঁার েবতন তঁার কােছই আেছ’।”
১২ তারা েতামােদর, “পিবত্র েলাক,” “সদাপ্রভুর মুক্ত করা
েলাক।” এবং েতামােক বলা হেব, “খুঁেজ পাওয়া শহর,
অপিরত্যক্ত শহর।”

িবজয়ী মুিক্তদাতার বণর্না৷

উিন েক িযিন ইেদাম েথেক আসেছন, বস্রা েথেক
লাল রেঙর েপাশাক পের আসেছন? উিন েক িযিন

রাজকীয় েপাশােক মহাশিক্তেত, দঢ়ৃতার সেঙ্গ এিগেয় আসেছন?
এ আিম, ন্যায়ভােব কথা বিল এবং আিম মহাশিক্তেত উদ্ধার
কির। ২ আপনার েপাশাক লাল েকন এবং েকন তােদর েদখেত
আঙ্গরু মাড়াই করার েপাশােকর মত? ৩ আিম একাই আঙ্গরু
মাড়াই কেরিছ এবং জািতেদর মেধ্য েকউ আমার সেঙ্গ েযাগ
েদয় িন। আিম রােগ তােদর েপশাই কেরিছ ও ভীষণ েক্রােধ

তােদর পােয় মািড়েয়িছ৷ তােদর রেক্তর িছটা আমার েপাশােক
েলেগেছ এবং আমার সমস্ত কাপেড় দাগ েলেগেছ। ৪ কারণ
আিম এখন প্রিতেশােধর িদেনর িদেক তািকেয় আিছ এবং
আমার মুক্ত করার সময় এেস েগেছ। ৫ আিম েচেয় েদখলাম
এবং সাহায্যকারী কাউেক েপলাম না৷ আিম আশ্চযর্্য হলাম েয
েসখােন সাহায্য করার েকউ িছলনা, িকন্তু আমার িনেজর বাহুই
আমার জন্য িবজয় এেন িদেয়েছ এবং আমার েক্রাধই আমােক
উৎসাহ িদেয়েছ। ৬ আিম েলাকেদর রােগ পােয় মাড়ালাম এবং
আমার েক্রােধ তােদর মাতােলর মত কের িদলাম এবং মািটেত
তােদর রক্ত েঢেল িদলাম।

সদাপ্রভুর েলাকেদর পাপ স্বীকার ও প্রাথর্না৷

৭ আিম সদাপ্রভুর িনয়েমর িবশ্বস্ততার িবিভন্ন কােজর কথা ও
সদাপ্রভুর সমস্ত প্রশংসার েযাগ্য কােজর কথা বলব। সদাপ্রভু
আমােদর জন্য যা কেরেছন আিম েসই সমস্ত িবষেয় এবং
ইস্রােয়ল কুেলর প্রিত তঁার েয মহান ভালবাসা তার কথা বলব।
িতিন এই সহানুভূিত তঁার দয়ার এবং িনয়েমর িবশ্বস্ততার িবিভন্ন
কােজর জন্য আমােদর েদিখেয়েছন। ৮ কারণ িতিন বেলেছন,
“অবশ্যই তারা আমার েলাক, তারা এমন সন্তান যারা অিবশ্বস্ত
নয়।” িতিন তােদর উদ্ধারকতর্ া হেলন। ৯ তােদর সব দঃুেখ,
িতিনও দঃুিখত হেলন এবং তঁার উপিস্থিতেত েয স্বগর্দতূরা থােক
তারা তােদর উদ্ধার করেলন। তঁার ভালবাসা ও দয়ায় িতিন
তােদর রক্ষা করেলন; প্রাচীনকাল েথেকই িতিন তােদর তুেল
ধেরিছেলন ও তােদর বহন কেরিছেলন। ১০ িকন্তু তারা িবেদ্রাহ
করল এবং তঁার পিবত্র আত্মােক দঃুখ িদল। েসইজন্য িতিন
তােদর শত্রু হেলন এবং তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন। ১১ তঁার
েলােকরা পুরােনা িদেনর েমািশ কথা িচন্তা করল। তারা বলল,
“ঈশ্বর, িযিন তঁার েলাকেদর েভড়ার রক্ষকেদর সেঙ্গ কের
সমুেদ্রর মধ্য িদেয় েবর কের িনেয় এেসিছেলন, িতিন েকাথায়?
িযিন তােদর মেধ্য পিবত্র আত্মা িদেয়িছেলন িতিন েকাথায়?
১২ িযিন েমািশর ডান হােতর সেঙ্গ তঁার মিহমািন্বত শিক্তেক েযেত
িদেয়েছন এবং তঁার নামেক িচরস্থায়ী করার জন্য তােদর সামেন
জলেক দইু ভােগ ভাগ কেরেছন, েসই ঈশ্বর েকাথায়? ১৩ িযিন
তােদরেক গভীর জেলর মধ্য িদেয় িনেয় িগেয়িছেলন, েসই ঈশ্বর
েকাথায়? েযমনভােব সমান জায়গায় েঘাড়া েদৗড়ায় েতমন
তারাও েহঁাচট খায় িন। ১৪ েযমনভােব পশুপাল উপত্যকায় েনেম
যায়, েতমনভােব সদাপ্রভুর আত্মা তােদর িবশ্রাম িদেয়িছেলন।
েতামার নামেক প্রশংসনীয় করার জন্য েতামার েলাকেদর
পিরচালনা কেরিছেলন।” ১৫ স্বগর্ েথেক, েতামার পিবত্র ও
েগৗরবময় বাসস্থান েথেক তুিম িনেচ তািকেয় েদখ। েতামার
আগ্রহ ও েতামার শিক্তপূণর্ কাজ েকাথায়? েতামার দয়া ও
মমতার কাজ আমােদর েথেক দেূর রাখা হেয়েছ। ১৬ কারণ তুিম
আমােদর িপতা। যিদও অব্রাহাম আমােদর জােনন না এবং
ইস্রােয়ল আমােদর স্বীকার কেরন না, তবুও সদাপ্রভু, তুিমই
আমােদর িপতা; “আমােদর মুিক্তদাতা,” প্রাচীনকাল েথেকই এই
েতামার নাম। ১৭ েহ সদাপ্রভু, েতামার পথ েছেড় েকন আমােদর
ভ্রান্ত হেত িদচ্ছ এবং েযন আমরা েতামার বাধ্য না হই তাই
আমােদর হৃদয়েক েকন কিঠন করছ? েতামার দাসেদর জন্য
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এবং েয েগাষ্ঠীগুেলা েতামার অিধকার তােদর জন্য িফের এস।
১৮ েতামার েলােকরা পিবত্র জায়গা অল্প িদেনর জন্য েভাগ
কেরিছল, িকন্তু আমােদর শত্রুরা েসটা পােয় মািড়েয়েছ। ১৯ তুিম
যােদর উপর কখনও কতৃর্ ত্ব কর িন, যােদর কখনও েতামার নােম
ডাকা হয়িন, আমরা তােদর মত হেয়িছ।

আহা, তুিম যিদ আকাশ িচের িনেচ েনেম আসেত!
তেব পাহাড় পবর্ত েতামার উপিস্থিতেত েকঁেপ উঠত,

২ আগুন েযমন েঝােপর ডালপালা জ্বালায়, অথবা আগুন
জলেক েফঁাটায়৷ েতামার শত্রুেদর কােছ েতামার নাম প্রকাশ
েহাক, েযন জািতগুেলা েতামার উপিস্থিতেত ভেয় কঁােপ!
৩ আেগ, আমরা যা আশা কিরিন তুিম েসই সমস্ত আশ্চযর্্য কাজ
কেরিছেল, তুিম েনেম এেসিছেল আর পাহাড় পবর্ত েতামার
উপিস্থিতেত েকঁেপ উেঠিছল। ৪ েসই প্রাচীনকাল েথেক েতামােক
ছাড়া আর েকান ঈশ্বেরর কথা েকউ েশােন িন, েচােখও েদেখ িন,
িযিন তঁার জন্য কাজ কের থােকন েয তঁার অেপক্ষা কের।
৫ যারা ভােলা কাজ করেত আনন্দ পায়, যারা েতামার পেথ
স্মরণ কের এবং েসগুেলা পালন কের, তুিম তােদর সাহায্য কর৷
যখন আমরা পাপ কেরিছলাম তখন তুিম েরেগ িগেয়িছেল।
েতামার পেথ আমরা সব সময় উদ্ধার পাব৷ ৬ আমরা প্রেত্যেক
অশুিচ ব্যিক্তর মত হেয়িছ আর আমােদর সমস্ত ভােলা কাজ
েনাংরা কাপেড়র মত। আমরা সবাই পাতার মত শুিকেয় িগেয়িছ;
আমােদর পাপ বাতােসর মত কের আমােদর উিড়েয় িনেয় েগেছ।
৭ েকউ আর েতামার নােম ডােক না, েতামােক ধরেত েকউ েচষ্টা
কেরনা; কারণ তুিম আমােদর েথেক েতামার মুখ লুিকেয় েরেখছ
এবং আমােদর পােপর কােছ সমপর্ণ কেরছ। ৮ তবুও, েহ
সদাপ্রভু, তুিমই আমােদর িপতা; আমরা মািট। তুিম কুমার এবং
আমরা সবাই েতামার হােতর কাজ। ৯ েহ সদাপ্রভু, তুিম এত রাগ
েকােরা না; আমােদর িবরুেদ্ধ আমােদর পাপ সব সময় স্মরণ
কর না। অনুগ্রহ কের, তুিম আমােদর সবার িদেক, েতামার
েলাকেদর িদেক তাকাও। ১০ েতামার পিবত্র শহরগুেলা
মরুভূিমেত পিরণত হেয়েছ; িসেয়ানও মরুভূিমেত পিরণত
হেয়েছ, িযরূশােলম জনশূন্য হেয়েছ। ১১ আমােদর েসই পিবত্র ও
সুন্দর মিন্দর, েযখােন আমােদর পূবর্পুরুেষরা েতামার প্রশংসা
করেতন, আগুেন ধ্বংস হেয়েছ এবং যা িকছু খুবই সুন্দর িছল
েসগুেলাও ধ্বংস হেয়েছ। ১২ েহ সদাপ্রভু, তুিম িক কের এখনও
ক্ষান্ত হেয় আছ? তুিম িক চুপ কের থাকেব ও অিবরত আমােদর
লিজ্জত করেব?

ঈশ্বেরর প্রজােদর শািন্ত ও শত্রুেদর শািস্ত৷

যারা িজজ্ঞাসা কের িন, আিম তােদরেক েখঁাজার
সুেযাগ িদেয়িছ, যারা েখঁাজ কের িন আিম তােদর

আমােক পাওয়ার সুেযাগ িদেয়িছ। আিম বললাম, ‘এই েয আিম,
এই েয আিম!’ িকন্তু তারা আমার কােছ প্রাথর্না কের িন।
২ একগঁুেয় েলাকেদর িদেক আিম সারা িদন আমার হাত বািড়েয়
আিছ। তারা েয পেথ চেল তা মন্দ, তারা তােদর পিরকল্পনা ও
িচন্তা অনুযায়ী চেল! ৩ তারা েসই েলাক যারা অিবরত আমােক
অসন্তুষ্ট কের; তারা বাগানগুেলােত বিলদান উৎসগর্ কের ও
ইেটর উপের ধূপ জ্বালায়। ৪ তারা কবরস্থােন বেস এবং সারা

রাত ধের েজেগ থােক আর েগাপন জায়গায় রাত কাটায়; তারা
তােদর পােত্র শূকেরর মাংস অশুিচ মাংেসর েঝােলর সেঙ্গ খায়।
৫ তারা বেল, ‘দেূর থাক; আমার কােছ এেসা না, কারণ আিম
েতামার েথেক েবিশ পিবত্র।’ এই িবষয়গুেলা আমার নােকর
েধঁায়ার মত, েসও আগুেনর মত যা সারা িদন জ্বলেত থােক।
৬ “েদখ, আমার সামেন এটা েলখা আেছ। আিম চুপ কের থাকব
না, কারণ আিম তােদর প্রিতফল েদব। ৭ তােদর পােপর জন্য ও
তার সেঙ্গ তােদর পূবর্পুরুষেদর পােপর জন্যও েদব, এই কথা
সদাপ্রভু বেলন। পাহাড় পবর্েত তারা ধূপ জ্বািলেয়েছ এবং
আমােক পাহােড়র ওপের ঠাট্টা কেরেছ বেল আিম তােদর
প্রিতফল েদব; েসইজন্য আিম তােদর আেগর কােজর পাওনা
শািস্ত তােদর েমেপ েদব।” ৮ এই কথা সদাপ্রভু বলেছন,
“আঙ্গেুরর েথাকায় রস আেছ েদেখ েলােক েযমন বেল, ‘নষ্ট
েকােরা না, এখনও ওর মেধ্য ভাল িকছু আেছ,’ েতমিন আিম
আমার দাসেদর প্রিত করব। ৯ আিম যােকাব েথেক এবং িযহূদা
েথেক বংশধরেদর তুলব তারা আমার পাহাড় পবর্েতর অিধকারী
হেব। আমার মেনানীত েলােকরা েসগুেলা অিধকার করেব এবং
আমার দােসরা েসখােন বাস করেব। ১০ আমার েয েলােকরা
আমার েখঁাজ কের তােদর জন্য শােরাণ হেব েভড়ার পাল
চরাবার জায়গা আর আেখার উপত্যকা হেব পশুপােলর
িবশ্রােমর জায়গা। ১১ িকন্তু েতামরা যারা সদাপ্রভুেক ত্যাগ
কেরছ, যারা আমার পিবত্র পাহাড়েক ভুেল েগছ, যারা
ভাগ্যেদেবর উেদ্দেশ্য েটিবল সািজেয়ছ আর ভাগ্যেদবীর
উেদ্দেশ্য েমশােনা মেদ পাত্র ভেরছ, ১২ আিম েতামােদর জন্য
তেরায়াল িদেয় িনিদর্ ষ্ট করব এবং েতামরা সবাই বধ হবার জন্য
নীচু হেব, কারণ আিম যখন েতামােদর েডেকিছলাম েতামরা
উত্তর দাও িন, যখন আিম কথা বেলিছলাম িকন্তু েতামরা েশান
িন; তার পিরবেতর্  আমার েচােখ যা মন্দ েতামরা তাই কেরছ এবং
েয িবষেয় আিম অসন্তুষ্ট হই েতামরা তাই েবেছ িনেয়ছ।” ১৩ প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বলেছন, “েদখ, আমার দােসরা খােব, িকন্তু
েতামরা িখেদয় থাকেব; েদখ, আমার দােসরা পান করেব, িকন্তু
েতামরা িপপািসত থাকেব; আমার দােসরা আনন্দ করেব, িকন্তু
েতামােদর লজ্জায় েফলা হেব। ১৪ েদখ, আমার দােসরা উল্লাস
করেব কারণ তােদর হৃদেয় আনন্দ আেছ, িকন্তু েতামরা মেনর
কেষ্ট কঁাদেব এবং আত্মার অিভশােপর জন্য হাহাকার করেব।
১৫ েতামরা আমার মেনানীত েলাকেদর কােছ েতামােদর নাম
অিভশাপ িহসােব েরেখ যােব এবং আিম, প্রভু সদাপ্রভু,
েতামােদর েমের েফলব, আিম আমার দাসেদর অন্য আর একটা
নােম ডাকব। ১৬ েয েকউ পৃিথবীেত েকান আশীবর্ােদর কথা
বলেব েস আমার, সত্যময় ঈশ্বেরর দ্বারা আশীবর্াদ পােব;
পৃিথবীেত েয েকউ েকােনা শপথ করেব তা আমার, সত্যময়
ঈশ্বেরর দ্বারাই করা হেব; কারণ আেগকার কষ্ট েভালা হেব এবং
েসগুেলা আমার েচােখর সামেন েথেক লুকােনা হেব। ১৭ কারণ
েদখ, আিম নতুন আকাশ ও একটা নতুন পৃিথবী সৃিষ্ট করেত
চেলিছ এবং আেগর িবষয়গুেলা আর মেন করা হেব না,
েসগুেলা মেনও পড়েব না। ১৮ িকন্তু আিম যা সৃিষ্ট করেত যািচ্ছ
তােত েতামরা িচরকাল খুশী থাকেব ও আনন্দ করেব। েদখ,
আিম িযরূশােলমেক আনেন্দর িবষয় কের এবং তার েলাকেদর
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একটা খুশীর িবষয় িহসােব সৃিষ্ট করব। ১৯ আিম িযরূশােলেমর
ওপর আনন্দ করব এবং আমার েলাকেদর ওপের খুশী হব; তার
মেধ্য আর েকান কান্নার শব্দ ও দঃুেখর হাহাকার েশানা যােব না।
২০ েসখােন আর কখনই েকান িশশুই অল্প িদেনর জন্য েবঁেচ
থাকেব না, িকম্বা েকান বুেড়া েলাক তার সমেয়র আেগ মারা
যােব না। েয েকউ একেশা বছর বয়েস মারা যােব তােক যুবক
বলা হেব; েয একেশা বছর বঁাচেব না তােক অিভশপ্ত বলা হেব।
২১ তারা বাড়ী ৈতরী কের েসখােন বাস করেব আর আঙ্গরু েক্ষত
বানােব এবং তার ফল খােব। ২২ তারা ঘর ৈতরী করেল আর
কখনই েসখােন অেন্যরা বাস করেব না, অথবা গাছ লাগােল
অেন্যরা তার ফল খােব না। আমার েলাকেদর আয়ু একটা
গােছর আয়ুর সমান হেব; আমার মেনানীত েলােকরা অেনক
িদন ধের তােদর হােতর কােজর ফল েভাগ করেব। ২৩ তারা
বৃথাই পিরশ্রম করেব না, আতেঙ্ক তােদর সন্তানেদর জন্ম েদেব
না, কারণ তারা েসই সন্তান যারা সদাপ্রভুর আশীবর্ােদর েলাক।
২৪ তােদর ডাকার আেগই আিম উত্তর েদব এবং তারা কথা
বলেত না বলেতই আিম শুনব। ২৫ েনকেড় বাঘ ও েভড়া এক
সেঙ্গ বাস করেব এবং িসংহ গরুর মত খড় খােব িকন্তু ধূেলা হেব
সােপর খাবার। েসগুেলা আমার পিবত্র পাহােড়র েকান জায়গায়
েকান ক্ষিত অথবা ধ্বংস করেব না, এই কথা সদাপ্রভু বেলন।”

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “স্বগর্ আমার িসংহাসন
এবং পৃিথবী আমার পা রাখার জায়গা। তাহেল

েতামরা েকাথায় আমার জন্য ঘর ৈতরী করেব? েসই জায়গাই বা
েকাথায় েযখােন আিম িবশ্রাম িনেত পাির? ২ আমার হাত এই
সমস্ত িজিনস ৈতরী কেরেছ; আর এইভােবই এই িবষয়গুিল
হেয়েছ, এই কথা সদাপ্রভু বেলন। এই েসই ব্যিক্ত অথর্াৎ েয দঃুখী
ও যার আত্মা চূণর্িবচূণর্ হেয়েছ এবং আমার কথায় ভয় পায়,
আিম তােক সমথর্ন করব। ৩ েয একটা ষঁাড় বিলদান কের েস
েসই ব্যিক্তর মত েয মানুষ হত্যা কের, েয একটা েভড়ার বাচ্চা
বিলদান কের, েস েসই ব্যিক্তর মত েয কুকুেরর ঘাড় েভেঙ্গ
েফেল; েয ব্যিক্ত শস্য উৎসগর্ কের, েস েযন শূকেরর রক্ত উত্সগর্
কের; েয ব্যিক্ত ধূপ উত্সগর্ কের েস অধািমর্কতােক আশীবর্াদ
কের। তারা তােদর পথ েবেছ িনেয়েছ এবং তারা তােদর ঘৃণার
িজিনসগুেলােত আনন্দ পায়। ৪ একইভােব আিমও তােদর জন্য
শািস্ত েবেছ েনব; তারা যা ভয় কের আিম তােদর উপের
েসগুিলই ঘটাব, কারণ যখন আিম ডাকলাম, তখন েকউ উত্তর
েদয় িন; আর যখন আিম কথা বললাম তখন েকউ েশােন িন।
আমার েচােখ যা মন্দ তারা তাই কেরেছ, আর েয িবষেয় আিম
খুিশ হইনা তারা েসগুেলা করার জন্য েবেছ েনয়।” ৫ েতামরা
যারা সদাপ্রভুর কথায় কঁাপ, েতামরা তঁার কথা েশান।
“েতামােদর েয ভাইেয়রা েতামােদর ঘৃণা কের এবং আমার
নােমর জন্য েতামােদর েবর কের েদয়, তারা বেল, ‘সদাপ্রভু
মিহমািন্বত েহাক, েযন আমরা েতামােদর আনন্দ েদখেত পাই।’
িকন্তু তারা লজ্জায় পড়েব। ৬ শহর েথেক যুেদ্ধর আওয়াজ
আসেছ, মিন্দর েথেক শব্দ েশানা যােচ্ছ; এ সদাপ্রভুরই
আওয়াজ যা িতিন তঁার শত্রুেদর প্রিতফল িহসােব িফিরেয়
িদেচ্ছন। ৭ প্রসব েবদনা হওয়ার আেগই েস [িসেয়ান], সন্তােনর
জন্ম েদয়; তার ব্যথা ওঠার আেগই েস একটা েছেলর জন্ম

িদেয়েছ। ৮ এমন িবষেয়র কথা েক শুেনেছ? এমন িবষয় েক
েদেখেছ? একটা েদশ িক এক িদেনর মেধ্য জন্ম িনেত পাের?
একটা জািত িক এক মুহূেতর্  জন্ম িনেত পাের? িকন্তু িসেয়ােনর
ব্যথা উঠেত না উঠেতই েস তার সন্তানেদর জন্ম িদেয়েছ।
৯ আিম একজন মােক তার প্রসেবর সময় উপিস্থত কের তার
সন্তানেক জন্ম হেত েদব না?” এই কথা সদাপ্রভু বেলন৷ “জন্ম
িদিচ্ছ েয আিম তখন আিম িক আটেক রাখব” েতামার ঈশ্বরেক
িজজ্ঞাসা কর৷ ১০ েতামরা যারা িযরূশােলমেক ভালবাস, েতামরা
তার সেঙ্গ আনন্দ কর, তার জন্য খুশী হও; েতামরা যারা তার
জন্য দঃুখ কেরছ, েতামরা তার সেঙ্গ আনন্দ কর। ১১ েতামরা
স্তন পান করেব ও তৃপ্ত হেব; তার স্তেন েতামরা সান্ত্বনা পােব;
কারণ েতামরা তা পযর্াপ্ত পিরমােণ পান করেব এবং তার মিহমার
প্রাচুেযর্ আনিন্দত হেব। ১২ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম তার
উপের নদীর মত কের মঙ্গল বইেয় েদব, আর জািতেদর ধন-
সম্পদ তার কােছ বন্যার মত আসেব। েতামরা দধু পান করেব,
েতামােদর তার েকােল কের বহন করা হেব এবং হঁাটুর উপের
নাচােনা হেব। ১৩ েযমন মা তার সন্তানেক সান্ত্বনা েদয়, েতমিন
আিমও েতামােদর সান্ত্বনা েদব এবং েতামরা িযরূশােলেম সান্ত্বনা
পােব।” ১৪ এই সব েতামরা েদখেব এবং েতামােদর হৃদয়
আনিন্দত হেব এবং েতামােদর হাড়গুেলা কিচ ঘােসর মতই
সেতজ হেয় উঠেব। সদাপ্রভুর হাত তঁার দাসেদর কােছ প্রকাশ
পােব, িকন্তু িতিন তঁার শত্রুেদর প্রিত েক্রাধ প্রকাশ করেবন।
১৫ কারণ েদখ, সদাপ্রভু আগুেনর সেঙ্গ আসেবন আর তঁার
রথগুেলা ঘূিণর্ঝেড়র মত আসেব। তঁার েক্রাধ ভয়ঙ্করভােব
প্রকাশ করেত এবং তঁার িতরস্কার আগুেনর িশখায় প্রকাশ
করেত আসেবন। ১৬ কারণ সদাপ্রভু তঁার িবচার আগুন ও
তেরায়াল িদেয় মানবজািতর উপের প্রকাশ করেবন৷ সদাপ্রভুর
দ্বারা যারা মারা যােব তারা সংখ্যায় অেনক হেব। ১৭ এই কথা
সদাপ্রভু বেলন, “তারা িনেজেদরেক সূিচ কের এবং
িনেজেদরেক পিবত্র কের, েযন তারা বাগােন প্রেবশ করেত পাের
এবং তােদর মেধ্য যারা শূকর ও ইঁদেুরর মত অশুিচ প্রাণীর মাংস
খায়, তারা ধ্বংস হেব।” ১৮ কারণ আিম তােদর সব কাজ ও
তােদর সমস্ত িচন্তাও জািন। েসই সময় আসেছ যখন আিম সমস্ত
জািত এবং সমস্ত ভাষার েলাকেদর জেড়া করব। তারা আসেব
এবং আমার মিহমা েদখেব। ১৯ আিম তােদর মেধ্য একটা িচহ্ন
স্থাপন করব৷ তখন তােদর মধ্য েথেক যারা েবঁেচ থাকেব তােদর
আিম জািতেদর কােছ পাঠাব, তশর্ীশ, পূল ও নাম-করা
ধনুকধারী লূদ, তূবল ও যবেনর (গ্রীেসর) কােছ এবং েসই সমস্ত
দেূরর েদশগুেলা যারা আমার িবষেয় েশােন িন ও আমার
মিহমাও েদেখ িন তােদর কােছ পাঠাব। তারা আমার মিহমা
জািতেদর মেধ্য েঘাষণা করেব। ২০ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য উৎসগর্
িহসােব তারা সমস্ত জািতর মধ্য েথেক েতামােদর ভাইেদর
িফিরেয় িনেয় আসেব৷ তারা েঘাড়ায় কের, রথ ও গািড়েত কের,
গাধা ও উেট কের আমার পিবত্র পাহাড় িযরূশােলেম আসেব,
এই কথা সদাপ্রভু বেলন। েযমন ইস্রােয়লীেয়রা শুিচ পােত্রর মেধ্য
শস্য উৎসেগর্র িজিনস সদাপ্রভুর গৃেহ িনেয় আেস। ২১ আিম
তােদর মধ্য েথেক কেয়কজন েলবীয় ও যাজক হওয়ার জন্য
েবেছ েনব, এই কথা সদাপ্রভু বেলন। ২২ “েয নতুন মহাকাশ ও
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নতুন পৃিথবী আিম ৈতরী করব তা েযমন আমার সামেন থাকেব
েতমিন েতামােদর নাম ও েতামােদর বংশধেররাও িটেক থাকেব,
এই কথা সদাপ্রভু বেলন।” ২৩ এক মাস েথেক আর এক মাস ও
এক িবশ্রামবার েথেক পেরর িবশ্রামবার পযর্ন্ত, সমস্ত েলাক
আমার সামেন নত হেত আসেব, এই কথা সদাপ্রভু বেলন।

২৪ “তারা বাইের যােব এবং েসই সমস্ত েলাকেদর মৃতেদহ েদখেত
পােব যারা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল। েয সব েপাকা
তােদর মৃতেদহ খায় েসগুেলা মরেব না ও েয আগুন তােদর
েপাড়ায় তা িনভেব না এবং তারা সমস্ত মানুেষর কােছ ঘৃণার
িবষয় হেব।”
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িযরিমেয়র বই

িযরিমেয়র ভাববাদী পেদ িনেয়াগ।

িযরিমেয়র বাক্য, িহিল্কেয়র েছেল, িবন্যামীেনর
অনােথােত বসবাসকারী যাজকেদর মেধ্য একজন,

২ িযহূদার রাজা আেমােনর েছেল েযািশেয়র রাজেত্বর েতেরা
বছেরর সময় সদাপ্রভুর বাক্য যার কােছ উপিস্থত হেয়িছল।
৩ েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর সমেয়,
েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র এগােরা বছেরর
পঞ্চম মােস িযরূশােলেমর েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যাওয়ার
সমেয়ও সদাপ্রভুর বাক্য আবার উপিস্থত হেয়িছল। ৪ সদাপ্রভুর
বাক্য আমার কােছ এল: ৫ “েতামােক গেভর্  গঠন করার আেগই
আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ এবং তুিম গভর্  েথেক
েবেরােনার আেগই আিম েতামােক পিবত্র কেরিছ। আিম
জািতেদর কােছ েতামােক ভাববাদী িহসােব িনযুক্ত কেরিছ।”
৬ তখন আিম বললাম, “েহ প্রভু সদাপ্রভু, িকভােব কথা বলেত
হয় আিম জািন না; আিম খুব েছাট।” ৭ িকন্তু সদাপ্রভু আমােক
বলেলন, “তুিম েবােলা না, ‘আিম খুব েছাট’। তুিম অবশ্যই যােব
েযখােন আিম েতামােক পাঠাব এবং আিম যা আেদশ করব তুিম
তাই বলেব। ৮ তুিম তােদর ভয় েকােরা না, কারণ আিম েতামােক
রক্ষা করবার জন্য েতামার সেঙ্গ আিছ, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।”
৯ তারপর সদাপ্রভু তঁার হাত বািড়েয় আমার মুখ স্পশর্ করেলন
এবং আমােক বলেলন, “এখন, আিম আমার বাক্য েতামার মুেখ
িদলাম। ১০ আজ আিম েতামােক জািত ও রাজ্যগুিলর উপের,
উপিড়েয় েফলেত, েভেঙ্গ েফলেত, ধ্বংস এবং সবর্নাশ করেত,
িনমর্াণ ও েরাপণ করেত িনযুক্ত করলাম।” ১১ সদাপ্রভুর বাক্য
আমার কােছ উপিস্থত হল: “তুিম িক েদখছ, িযরিময়?” আিম
বললাম, “আিম বাদাম গােছর একটা ডাল েদখিছ।” ১২ সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “তুিম িঠকই েদেখছ, কারণ আমার বাক্য
সফল করার জন্য আিম েখয়াল রাখিছ।” ১৩ সদাপ্রভুর বাক্য
আমার কােছ িদ্বতীয় বার উপিস্থত হল এবং িতিন বলেলন, “তুিম
িক েদখছ?” আিম বললাম, “আিম একিট ফুটন্ত পাত্র েদখেত
পািচ্ছ, েযিট উত্তর িদক েথেক েহেল আেছ।” ১৪ সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “উত্তর িদক েথেক এই েদেশ বসবাসকারী
সবার উপের দেুযর্াগ েঢেল েদওয়া হেব। ১৫ কারণ আিম উত্তর
িদেকর রাজ্যগুিলর সমস্ত েগাষ্ঠীেক ডাকিছ,” সদাপ্রভু েঘাষণা
কেরন। “তারা আসেব এবং িযরূশােলেমর প্রেবশপেথর
ফটকগুিলেত, তার চারপােশর সমস্ত েদয়ােলর সামেন এবং
িযহূদার সমস্ত শহরগুিলর সামেন প্রেত্যেক িনেজর িসংহাসন
স্থাপন করেব। ১৬ আিম তােদর সমস্ত মন্দতার জন্য তােদর
িবরুেদ্ধ আমার িবচার েঘাষণা করব, তারা আমােক ত্যাগ

কেরেছ, তারা অন্য েদবতােদর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বািলেয়েছ এবং
িনেজেদর হােতর ৈতরী বস্তুর আরাধনা কেরেছ। ১৭ িনেজেক
প্রস্তুত েকােরা! উেঠ দঁাড়াও এবং আিম েতামােক যা আেদশ কির
তা তুিম তােদর বল। তােদর সামেন েভেঙ্গ েপােড়া না, নাহেল
আিম তােদর সামেন েতামােক ধ্বংস করব! ১৮ আর েদখ! আজ
আিম েতামােক সমস্ত েদেশর িবরুেদ্ধ, িযহূদার রাজােদর, তার
শাসনকতর্ ােদর, তার যাজকেদর ও েদেশর েলাকেদর িবরুেদ্ধ
একিট সুরিক্ষত শহর, একিট েলাহার থাম ও একিট েব্রােঞ্জর
েদয়ােলর মত বানালাম। ১৯ তারা েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব,
িকন্তু তারা েতামােক হারােত পারেব না, কারণ েতামােক উদ্ধার
করার জন্য আিম েতামার সেঙ্গ থাকব,” সদাপ্রভু এই কথা
বেলন।

পােপর জন্য অিযহূদীেদর প্রিত অিভেযাগ।

সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল এবং িতিন
বলেলন, ২ “যাও এবং িযরূশােলেমর কােন প্রচার কর।

বল, ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন: আিম স্মরণ কির েতামার েসই
েযৗবেনর িবশ্বস্ততার চুিক্তর কথা, আমােদর িবেয়র সময় েতামার
েপ্রেমর কথা, যখন তুিম আমার িপছেন িপছেন মরুভূিমেত, েয
েদেশ চাষ করা হয়িন েসখােন িগেয়িছেল। ৩ ইস্রােয়ল সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য পিবত্র, ফসেলর প্রথম অংশ! যারা েসই প্রথম অংশেক
গ্রাস কেরেছ তারা পাপ কেরেছ! তােদর উপর অমঙ্গল ঘটেব,
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা’।” ৪ েহ যােকােবর বংশ, ইস্রােয়েলর
সমস্ত েগাষ্ঠী, সদাপ্রভুর বাক্য েশান: ৫ সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমার িক েদাষ খুঁেজ েপেয়েছ েয, তারা
আমােক অনুসরণ করা েথেক দেূর সের েগেছ? তারা অপদাথর্
প্রিতমার িপছেন েগেছ এবং িনেজেদর অপদাথর্ কেরেছ? ৬ তারা
িক বেল িন েয, ‘সদাপ্রভু েকাথায়, িযিন িমশর েথেক আমােদর
েবর কের এেনিছেলন? সদাপ্রভু েকাথায়, িযিন আমােদর
মরুভূিমেত, আরব েদেশর মেধ্য, শুকেনা কুেয়া ও ঘন
অন্ধকারময়, েয ভূিম িদেয় েকউ যাতায়াত ও বাস কের না,
েসখােন পিরচালনা কেরিছেলন?’ ৭ িকন্তু আিম েতামােদর এই
ফলবান েদেশ এেনিছলাম, েযন েতামরা এখানকার ফল ও ভাল
ভাল িজিনস েখেত পার! অথচ েতামরা এেস আমার েদশেক
অশুিচ কেরছ; েতামরা আমার অিধকারেক জঘন্য কের তুেলছ!
৮ যাজেকরা বেল িন, ‘সদাপ্রভু েকাথায়?’ এবং ব্যবস্থা
িবেশষজ্ঞরা আমােক জােন না! পালেকরা আমার িবরুেদ্ধ
অপরাধ কেরেছ; ভাববাদীরা বাল েদবতার নােম ভাববাণী
বেলেছ এবং অনথর্ক িজিনেসর িপছেন িগেয়েছ। ৯ েসইজন্য
আিম েতামােদর েদাষী করব, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা এবং আিম
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েতামােদর েছেলর েছেলেদর েদাষী করব। ১০ কারণ পার হেয়
িকত্তীয়েদর উপকূেল িগেয় েদখ, েকদের দতূ পাঠাও এবং খুব
ভাল কের লক্ষ্য কর এবং েদখ যিদ েসখােন এই রকম েকান
িকছু কখনও হয়। ১১ একিট জািত িক েদবতােদর পিরবতর্ ন
কেরেছ, যিদও তারা ঈশ্বর নয়? িকন্তু আমার প্রজারা যা তােদর
েকান সাহায্য করেত পাের না তার সেঙ্গ তােদর েগৗরেবর
পিরবতর্ ন কেরেছ। ১২ েহ আকাশমণ্ডল, এর জন্য হতভম্ব হও
এবং ভেয় কঁাপ, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৩ কারণ আমার
প্রজারা আমার িবরুেদ্ধ দিুট পাপ কেরেছ: জীবন্ত জেলর উনুই
েয আিম, েসই আমােকই তারা ত্যাগ কেরেছ, আর িনেজেদর
জন্য কুেয়া খুঁেড়েছ, ভাঙ্গা কুেয়া, যা জল ধের রাখেত পাের না।
১৪ ইস্রােয়ল িক ক্রীতদাস? েস িক বািড়েত জন্মায় িন? তাহেল
েকন েস লুেটর বস্তু হেয়েছ? ১৫ যুবিসংেহরা তার িবরুেদ্ধ গজর্ন
কেরেছ। তারা প্রচুর আওয়াজ কেরেছ এবং তার েদশেক ভয়াবহ
কের তুেলেছ! তার শহরগুিল ধ্বংস করা হেয়েছ, তােত
েলাকজন েকউ েনই। ১৬ আবার েনাফ ও তফনেহেষর েলােকরা
েতামার মাথা ন্যাড়া কের িদেয়েছ। ১৭ তুিম িক িনেজই এই সব
ঘটাও িন যখন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক পথ িদেয় িনেয়
যািচ্ছেলন, তুিম তঁােক ত্যাগ কেরছ? ১৮ এখন শীেহার নদীর জল
পান করার জন্য েকন িমশেরর পেথ যাচ্ছ? ইউেফ্রিটস নদীর
জল পান করার জন্য েকন অশূেরর পেথ যাচ্ছ? ১৯ েতামার
দষু্টতাই েতামােক িতরস্কার কের এবং েতামার অিবশ্বস্ততাই
েতামােক শািস্ত েদয়। তাই এটা িনেয় িচন্তা কর; বুেঝ েদখ, এটা
মন্দ এবং িতক্ত িবষয় েয, তুিম আমােক, েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরছ এবং তঁােক একটুও ভয় কর না, এিট
প্রভু, বািহনীগেনর সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২০ অেনক িদন আেগই
আিম েতামার েজায়াল েভেঙ্গ েফেলিছ; আিম েতামার বন্ধন
িছঁেড় েফেলিছ। তবুও তুিম বেলছ, “আিম েতামার েসবা করব
না!” তুিম প্রেত্যকিট উঁচু পাহােড় ও প্রেত্যকিট সবুজ গােছর
নীেচ নত হেয়ছ, তুিম ব্যিভচারী। ২১ িকন্তু আিম েতা েতামােক
সম্পূণর্ ভােলা বীজ েথেক জন্মােনা আঙ্গরুলতা িহসােব েরাপণ
কেরিছলাম। অথচ েকমন কের তুিম আমার েথেক আলাদা হেয়
একিট অন্যজািতর মন্দ আঙ্গরুগাছ হেয় েগেল? ২২ যিদও তুিম
িনেজেক নদীেত পিরষ্কার কর অথবা প্রচুর সাবান িদেয় েধাও,
েতামার অপরােধর দাগ আমার সামেন আেছ, এিট প্রভু,
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৩ তুিম িকভােব বলেত পার, ‘আিম অশুিচ
নই! আিম বাল েদবতােদর িপছেন যাই িন?’ উপত্যকােত েতামার
আচরেণর িদেক েদখ! তুিম যা কেরছ তা েবােঝা, তুিম িনেজর
পেথ দ্রুতগিতেত ঘুের েবড়ােনা উট! ২৪ তুিম মরুভূিমেত অভ্যস্ত,
একিট বুেনা গাধা, েয জীবেনর আকাঙ্খা কের এবং অনুপেযাগী
বাতােসর আকুলভােব কামনা কের! েক তােক েফরােত পাের
যখন েস কামনার উদ্দীপনায় থােক? েয তার েখঁাজ কের েস
িনেজেকই ক্লান্ত কের। তার উদ্দীপনার মােস তারা তার কােছ
যায়। ২৫ তুিম েতামার পা খািল ও েতামার গলা িপপািসত হওয়া
েথেক রক্ষা কর। িকন্তু তুিম বেলছ, ‘এটা আশাহীন! না, আিম
িবেদশীেদর ভালবািস এবং তােদর িপছেনই যাব!’ ২৬ “েচার ধরা
পড়েল েযমন লিজ্জত হয়, েতমিন ইস্রােয়েলর বংশ লিজ্জত
হেয়েছ, তারা, তােদর রাজারা, তােদর কমর্কতর্ ারা, তােদর

যাজেকরা ও ভাববাদীরা! ২৭ এরাই তারা যারা কাঠেক বেল,
‘তুিম আমার বাবা’ এবং পাথরেক বেল, ‘তুিম আমার জন্ম
িদেয়ছ।’ তারা আমার িদেক িপছন িফিরেয়েছ, তােদর মুখ
েফরায় িন। তবুও, িবপেদর সময় তারা বেল, ‘ওঠ এবং আমােদর
উদ্ধার কর!’ ২৮ িকন্তু তুিম িনেজর জন্য েয েদবতা বািনেয়ছ
তারা েকাথায়? তােদর উঠেত দাও যিদ েতামােদর িবপেদর সময়
তারা েতামােক উদ্ধার করেত পাের, কারণ েতামােদর মূিতর্ গুিল
েতামােদর িযহূদার শহরগুিলর সংখ্যার সমান।” ২৯ “েকন
েতামরা আমােক মন্দ কােজর অিভেযাগ করছ? েতামরা সবাই
আমার িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩০ আিম
েতামােদর েলােকেদর বৃথাই শািস্ত িদেয়িছ; তারা শাসন গ্রাহ্য
কের িন। েতামােদর তেরায়াল সবর্নাশক িসংেহর মত েতামােদর
ভাববাদীেদর িগেল েফেলেছ! ৩১ েতামরা যারা এই যুেগর, আিম-
সদাপ্রভুর বােক্য মেনােযাগ দাও! ইস্রােয়েলর কােছ িক আিম
মরুভূিম হেয়িছ? অথবা ঘন অন্ধকােরর েদশ হেয়িছ? আমার
প্রজারা েকন বেল, ‘আমরা স্বাধীনভােব ঘুির। আমরা েতামার
কােছ আর আসব না?’ ৩২ েকান কুমারী িক তার গয়না, েকান
কেন িক তার েঘামটা ভুেল েযেত পাের? অথচ আমার েলােকরা
অেনক িদন ধের আমােক ভুেল িগেয়েছ! ৩৩ তুিম েতামার েপ্রম
েখঁাজার পথ কত সুন্দর ৈতরী কেরছ! এমনিক খারাপ
স্ত্রীেলাকেদরও েতামার পথ িশিখেয়ছ। ৩৪ েতামার েপাশােক
িনেদর্ াষ এবং গিরব েলােকেদর রক্ত পাওয়া েগেছ। েসই েলােকরা
িসঁধ কাটার মত কাজ কের িন। ৩৫ এইসব িকছু হেলও তুিম
বেলছ, ‘আিম িনেদর্ াষ। আমার উপর েথেক সদাপ্রভুর রাগ চেল
েগেছ।’ িকন্তু েদখ! আিম েতামার িবচার করব কারণ তুিম বল,
‘আিম পাপ কির িন।’ ৩৬ তুিম িনেজর পথ পিরবতর্ ন করেত েকন
এত ঘুের েবড়াও? তুিম িমশেরর কােছও হতাশ হেব েযমন তুিম
অশূেরর কােছ হেয়িছেল। ৩৭ েসখান েথেক মন মরা হেয় তুিম
েতামার মাথায় হাত িদেয় চেল যােব, কারণ যােদর উপর তুিম
িনভর্ র কেরিছেল সদাপ্রভু তােদর অগ্রাহ্য কেরেছন, তাই তুিম
তােদর সাহায্য পােব না।”

তারা বেল, “একজন ব্যিক্ত তার স্ত্রীেক ত্যাগ করেল
েসই স্ত্রী তার কাছ েথেক িগেয় অন্য েলােকর স্ত্রী হয়,

তাহেল েসই পুরুষ িক আবার েসই স্ত্রীর কােছ িফের যােব? েস
িক সম্পূণর্ভােব অশুিচ না?” েসই স্ত্রীেলাকিট হল এই েদশ! িকন্তু
তুিম অেনেকর সেঙ্গ ব্যিভচার কেরছ এবং এখন তুিম আমার
কােছ িফরেত চাও? এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২ “েতামার েচাখ
তুেল গাছপালাহীন উঁচু জায়গার িদেক তািকেয় েদখ! তুিম িক
ধিষর্ত হও িন? মরুভূিমেত একজন যাযাবেরর মত, পেথর পােশ
তুিম েতামার েপ্রিমকােদর জন্য অেপক্ষা কের বেস থাকেত। তুিম
েতামার ব্যিভচার ও মন্দতা িদেয় েদশেক অশুিচ কেরছ।
৩ এইজন্য বসেন্তর বৃিষ্ট বন্ধ হেয় েগেছ এবং েশেষর বষর্াও
আেসিন। িকন্তু েতামার মুখ অহংকারী, ব্যিভচারী মিহলার মুেখর
মত। তুিম লিজ্জত হেত অস্বীকার কেরছ। ৪ তুিম িক এখন েথেক
আমােক েডেক বলেব না, ‘েহ আমার িপতা! তুিম েছেলেবলা
েথেক আমার কােছর বনু্ধ। ৫ তুিম িক িচরকাল রাগ কের
থাকেব? েতামার রাগ িক সবর্দা ধের রাখেব?’ েদখ! তুিম েঘাষণা
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কেরছ েয, তুিম মন্দ কাজ কেরছ এবং তুিম তাই কেরছ। তাই
েসই কাজ চািলেয় যাও!”

অিবশ্বস্ত ইস্রােয়ল।

৬ তখন সদাপ্রভু রাজা েযািশেয়র সমেয় আমােক বলেলন,
“ইস্রােয়ল িকভােব আমার সােথ অিবশ্বস্ততা কেরেছ তা িক তুিম
েদেখছ? েস সমস্ত উঁচু পবর্েতর উপের ও সবুজ গােছর নীেচ
িগেয় ব্যিভচারী মিহলার মত কাজ কেরেছ। ৭ আিম বললাম,
‘সমস্ত িকছু করার পর েস আমার কােছ িফের আসেব,’ িকন্তু েস
আেসিন। তার অিবশ্বস্ত েবান িযহূদা েদেখিছল েস িক কেরিছল।
৮ সুতরাং আিম েদখলাম েয এই সব কারেণর জন্য েস ব্যিভচার
কেরিছল। িবপথগামী ইস্রােয়ল! আিম তােক দরূ কের
িদেয়িছলাম এবং ত্যাগপত্র িদেয়িছলাম। িকন্তু িবশ্বাসঘাতক েবান
িযহূদা ভয় করেলা না এবং বাইের িগেয় ব্যিভচারী মিহলার মত
কাজ করল। ৯ এটা তার কােছ িকছুই মেন হয়িন েয েস েদশেক
অশুিচ করেছ, তাই তারা পাথর ও কাঠ িদেয় মূিতর্  ৈতরী করেলা।
১০ এই সমস্ত িকছুর পেরও, তার অিবশ্বস্ত েবান আমার কােছ
সমস্ত হৃদয় িদেয় আমার কােছ িফের আেসিন, িকন্তু িমথ্যার
সেঙ্গ িফের এেসেছ! এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।” ১১ তখন সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “অিবশ্বস্ত িযহূদার েথেক অিবশ্বস্ত ইস্রােয়ল
েবিশ সৎ!” ১২ যাও ও এই কথা উত্তর িদেক েঘাষণা কর, বল,
“অিবশ্বস্ত ইস্রােয়ল, িফের এস!” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, আিম
েতামার উপর সবর্দা রাগ েদখােবা না, েযেহতু আিম িবশ্বস্ত, এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। আিম িচরকাল রাগ কের থাকব না।
১৩ েতামার অপরাধ স্বীকার কর, কারণ তুিম েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ তুিম অপরাধ কেরছ এবং প্রেত্যক সবুজ
গােছর নীেচ িবেদশীেদর সেঙ্গ েতামার পথেক ভাগাভািগ কেরছ!
েতামরা আমার কথা েশােনািন! এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
১৪ অিবশ্বস্ত েলােকরা, িফের এস! কারণ আিম েতামােদর িবেয়
কেরিছ। আিম েতামােদর প্রেত্যক শহর েথেক একজন ও
প্রেত্যক বংশ েথেক দইু জনেক িসেয়ােন আনব! ১৫ আিম
েতামােদর আমার মেনর মত পালকেদর েদব; তারা জ্ঞান ও
িবচারবুিদ্ধর সেঙ্গ েতামােদর পালন করেব। ১৬ তখন এটা ঘটেব,
েতামরা বৃিদ্ধ পােব এবং েসই সময় েদেশ েতামরা বহুবংশ হেব,
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। েলােক এই কথা বলেব না, ‘সদাপ্রভুর
িনয়ম িসন্দকু!’ এই কথা কখনও তােদর মেন পড়েব না, কারণ
তারা এই িনেয় িচন্তা করেব না বা এটােত মেনােযাগ েদেব না।
এরকম আর কখনও ৈতরী করা হেব না। ১৭ েসই সময় েলােক
িযরূশােলমেক িনেয় প্রচার করেব, ‘এটা সদাপ্রভুর িসংহাসন’
এবং সদাপ্রভুর নােম সমস্ত জািত িযরূশােলেম জেড়া হেব। তারা
আর িনেজেদর মন্দ অন্তেরর েজেদ চলেব না। ১৮ েসই সময়,
িযহূদার েলােকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ চলােফরা করেব।
তারা একসেঙ্গ উত্তর িদক েথেক, েয েদশ অিধকার িহসােব
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছ, েসই েদেশ আসেব। ১৯ আর
আিম িনেজই বেলিছলাম, েকমনভােব আিম েতামােদর আমার
েছেল িহসােব সম্মান িদেত চাই এবং েতামােদর একিট মেনারম
েদশ েদব, অন্য জািতেদর মেধ্য িক এর েচেয় সুন্দর অিধবাসী
আেছ’! আিম বেলিছলাম, ‘েতামরা আমােক বাবা বেল ডাকেব’

এবং আমার অনুসরণ করা েথেক িপছু িফরেব না। ২০ িকন্তু েহ
ইস্রােয়েলর েলােকরা, স্বামীর অিবশ্বস্ত স্ত্রীর মত েতামরা আমার
প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা কেরছ, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
২১ গাছপালাহীন উঁচু জায়গাগুিলর উপের ইস্রােয়লীয়েদর কান্না
ও কাকুিতর শব্দ েশানা যােচ্ছ! কারণ তােদর পথ তারা পিরবতর্ ন
কেরেছ; তারা তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমােক ভুেল িগেয়েছ।
২২ সদাপ্রভু বলেছন, েহ অিবশ্বস্ত েলােকরা, িফের এস!
েতামােদর প্রতারণার েরাগ আিম ভাল কের েদব। েদখ! আমরা
েতামার কােছ আসব, কারণ তুিমই আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু!
২৩ পাহােড়র উপর েথেক, অসংখ্য পবর্ত েথেক শুধুই িমথ্যা েনেম
আেস। সিত্যই আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুই একমাত্র ইস্রােয়েলর
পিরত্রাণ। ২৪ িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষেদর পিরশ্রেমর ফল,
তঁােদর গরুর পাল, েভড়ার পাল ও তঁােদর েছেল এবং েমেয়েদর
এই লজ্জাজনক েদবতারা গ্রাস কেরেছ। ২৫ এস, আমরা
িনেজেদর লজ্জার মেধ্য শুেয় থািক। আমােদর লজ্জা আমােদর
েঢেক েফলুক, কারণ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ আমরা
পাপ কেরিছ! আমরা িনেজরা এবং আমােদর পূবর্পুরুেষরা
েছেলেবলা েথেক আজ পযর্ন্ত আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা
েশােনিন।

এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “েহ ইস্রােয়ল, তুিম যিদ িফের
আসেত চাও তেব আমার কােছ িফের এস। আমার

সামেন েথেক েতামার জঘন্য িজিনসগুিল সিরেয় দাও এবং
আমার কাছ েথেক আর ভ্রান্ত হেয়া না। ২ তখন তুিম সেত্য, ন্যােয়
ও ধািমর্কতায় ‘জীবন্ত সদাপ্রভুর িদব্য’ বেল শপথ করেব,
জািতরা তােদর আশীবর্ােদর কথা িজজ্ঞাসা করেব আর তারা
তঁার প্রশংসা করেব।” ৩ কারণ সদাপ্রভু িযহূদা ও িযরূশােলেমর
প্রেত্যক ব্যিক্তেক বেলন, ‘েতামরা িনেজেদর জিম চাষ কর এবং
কঁাটাবেনর মেধ্য বীজ বুেনা না।’ ৪ িযহূদার ও িযরূশােলেমর
েলােকরা, সদাপ্রভুর জন্য িনেজেদর িছন্নত্বক কর এবং
েতামােদর অন্তেরর ত্বক দরূ কর; না হেল েতামােদর মন্দ কােজর
জন্য আমার রাগ আগুেনর মত জ্বেল উঠেব, েকউ েনভােত
পারেব না।

িযহূদার পােপর জন্য শািস্ত।

৫ েতামরা িযহূদা েদেশ প্রচার কর ও িযরূশােলেম েঘাষণা কর;
বল, ‘েদেশ তূরী বাজাও।’ িচৎকার কের বল, ‘েতামরা একসেঙ্গ
জেড়া হও। চল আমরা সুরিক্ষত শহরগুিলেত যাই।’ ৬ িসেয়ােনর
িদেক িচহ্ন পতাকা েতােলা এবং িনরাপেদ পািলেয় যাও। এখােন
েথেকা না, কারণ আিম উত্তর িদক েথেক িবপদ এবং ধ্বংস
আনেত যািচ্ছ। ৭ একিট িসংহ তার েঝাপ েছেড় উেঠ আসেছ,
জািতেদর ধ্বংসকারী রওনা হেয়েছ। েস িনেজর জায়গা েথেক
েবর হেয়েছ, েতামার েদশ ধ্বংস করবার জন্য আসেছ। েতামার
শহরগুিল উেচ্ছদ ও জনশূন্য হেব। ৮ তাই েতামরা চট পের
িবলাপ ও হাহাকার কর, কারণ সদাপ্রভুর জ্বেল ওঠা রাগ
আমােদর েথেক েফের িন। ৯ সদাপ্রভু বেলন, “েসই িদন রাজা ও
উঁচু পেদর কমর্চারীেদর হৃদয় মারা যােব, যাজেকরা চমেক
উঠেব ও ভাববাদীরা হতভম্ব হেব।” ১০ তখন আিম বললাম,
“হায়, হায়! েহ প্রভু সদাপ্রভু, ‘েতামােদর শািন্ত হেব,’ এই কথা
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বলার মাধ্যেম তুিম িনশ্চয় এই েলাকেদর ও িযরূশােলেমর সেঙ্গ
সম্পূণর্ভােব ছলনা কেরছ। তবুও তেরায়াল তােদর প্রােণর
িবরুেদ্ধ আঘাত করেছ।” ১১ েসই সময় এই েলাকেদর ও
িযরূশােলমেক বলা হেব, “মরুভূিমর গাছপালাহীন উঁচু জায়গা
েথেক গরম বাতাস আমার প্রজার েমেয়েদর িদেক আসেছ, তা
শস্য ঝাড়বার িক পিরষ্কার করার জন্য নয়। ১২ তার েথেক
অেনক েবিশ বাতাস আমার আেদেশ আসেছ এবং আিম তােদর
িবরুেদ্ধ আিম িবচােরর রায় েদব।” ১৩ েদখ, িতিন েমেঘর মত
কের আক্রমণ করেছন এবং তঁার রথগুিল ঘূিণর্বাতােসর মত।
তঁার েঘাড়াগুিল ঈগল পাখীর েথেকও েজাের েদৗড়ায়। হায়, হায়,
আমরা নষ্ট হেয় েগলাম! ১৪ েহ িযরূশােলম, েতামার অন্তর েথেক
মন্দতা পিরষ্কার কর, যােত তুিম উদ্ধার পাও। আর কত িদন
েতামার অন্তের মন্দ িচন্তা পুেষ রাখেব? ১৫ কারণ একিট শব্দ
দান শহর েথেক খবর িনেয় আসেছ ও ইফ্রিয়েমর পবর্ত েথেক
েসই আসা খবর েশানা যােচ্ছ। ১৬ জািতেদর এই িবষেয় িচন্তা
করেত বাধ্য কর। েদখ, িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ েঘাষণা কর, দরূ
েদশ েথেক প্রহরীরা আসেছ; তারা িযহূদার শহরগুিলর িবরুেদ্ধ
আওয়াজ তুলেছ। ১৭ তারা েক্ষেতর পাহারাদারেদর মত তারা
িযরূশােলেমর চািরিদেক থাকেব, কারণ েস আমার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ কেরেছ! এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৮ েতামার পথ ও
েতামার সমস্ত কােজর জন্য এই সব েতামার প্রিত ঘেটেছ। এ
েতামার দষু্টতার ফল এবং এ ভীষণ েতেতা; কারণ এ েতামার
অন্তরেক আঘাত কেরেছ। ১৯ হায়, আমার অন্তর, আমার অন্তর!
আিম অন্তের কষ্ট পািচ্ছ। আমার মেধ্য আমার অন্তর ব্যাকুল
হেচ্ছ। আিম চুপ কের থাকেত পারিছ না, কারণ আিম তূরীর শব্দ
শুেনিছ, যুেদ্ধর সংেকত েশানা যােচ্ছ। ২০ ধ্বংেসর উপর ধ্বংস
প্রচার হেচ্ছ, কারণ সমস্ত েদশ হঠাৎ উেচ্ছদ হল। তারা আমার
সমাগম তঁাবু ও তঁাবু উেচ্ছদ কের। ২১ আিম কতিদন পতাকা
েদখব? তূরীর শব্দ শুনব? ২২ আমার প্রজারা েবাকা, তারা
আমােক জােন না। তারা বুিদ্ধহীন েলাক এবং তােদর জ্ঞানবুিদ্ধ
েনই। মন্দ কােজ তারা দক্ষ, িকন্তু ভাল িকছু করেত তারা জােন
না। ২৩ আিম পৃিথবীর িদেক তাকালাম; েদখ! েসটা িনরাকার ও
খািল। আকাশমণ্ডেল েকান আেলা েনই। ২৪ আিম পবর্েতর িদেক
তাকালাম। েদখ, েসগুিল কঁাপেছ এবং সমস্ত পাহাড়গুিল দলুেছ।
২৫ আিম তাকালাম। েদখ, েসখােন েকউ েনই এবং
আকাশমণ্ডেলর সব পাখী উেড় েগেছ। ২৬ আিম তাকালাম।
ফেলর বাগানগুিল মরুভূিম হেয় েগেছ এবং সদাপ্রভুর সামেন,
তঁার প্রচণ্ড রােগর সামেন তার সমস্ত শহরগুিল ধ্বংস হেয় েগেছ।
২৭ সদাপ্রভু এই বেলন, “পুেরা েদশিট ধ্বংস হেয় যােব, িকন্তু
আিম তােদর সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করব না। ২৮ এই কারেণর জন্য,
পৃিথবী েশাক করেব এবং আকাশমণ্ডল অন্ধকার হেয় যােব।
কারণ আিম আমার উেদ্দশ্য জািনেয়িছ; আিম িফরব না, তােদর
সােথ এটা না কের িফরব না।” ২৯ েঘাড়াচালক আর
ধনুকধারীেদর আওয়ােজই সমস্ত শহেরর েলােকরা পািলেয়
যােব। তারা জঙ্গেলর মেধ্য েদৗেড় যােব। প্রেত্যক শহর িশলার
উপর উঠেব। শহরগুিল পিরত্যক্ত হেয় যােব, কারণ েসখােন
বসবাস করার েকউ থাকেব না। ৩০ এখন, ধ্বংস হওয়া েসই
শহর, তুিম িক করেব? যিদও লাল রেঙর কাপড় পর, েসানার

গয়নায় িনেজেক সাজাও এবং েতামার েচাখেক রঙ িদেয় বড়
কের েতাল, েসই ব্যিক্তরা যারা েতামার জন্য কু্ষিধত িছল এখন
েতামােক অগ্রাহ্য কের, তারা েতামার প্রাণ েনবার েচষ্টা করেছ।
৩১ তাই আিম যন্ত্রণার শব্দ, প্রথম সন্তান প্রসেবর েবদনার মত,
িসেয়ােনর েমেয়েদর কান্না আিম শুেনিছ। েস িনঃশ্বাস েনবার
জন্য কষ্ট পােচ্ছ। েস তার হাত বািড়েয় িদেয় বলেছ, “হায়! কারণ
যারা আমােক হত্যা করেছ তােদর জন্য আমার হৃদয় ক্লান্ত।”

“েতামরা িযরূশােলেমর রাস্তাগুিলেত েদৗড়ােদৗিড় কর,
েদখ ও তােদর সম্মেন্ধ জােনা। েসখানকার শহেরর

চকগুিলেত িগেয় েখঁাজ নাও। যিদ এমন কাউেক পাও েয ন্যায়
আচরণ কের এবং সৎভােব চেল তাহেল আিম এই শহরেক ক্ষমা
করব। ২ এমনিক যিদও তারা বলেছ, ‘জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য,’
তবুও তারা িমথ্যা শপথ কের।” ৩ েহ সদাপ্রভু, েতামার েচাখ িক
ন্যায় েদখেত পায় না? তুিম তােদর আঘাত কর, িকন্তু তারা ব্যথা
অনুভব কের না। তুিম তােদর সম্পূণর্ পরািজত কেরছ, িকন্তু
তারা বাধ্যতা অস্বীকার কেরেছ। তােদর মুখ তারা পাথেরর
েথেকও শক্ত কেরেছ, কারণ তারা অনুতাপ করেত অস্বীকার
কেরেছ। ৪ তাই আিম বেলিছলাম, “তারাই একমাত্র গিরব
েলাক। তারা েবাকা, কারণ তারা সদাপ্রভুর পথ জােন না, তােদর
ঈশ্বেরর িনয়মও জােন না। ৫ আিম মহান েলাকেদর কােছ যাব
এবং তােদর কােছ ঈশ্বেরর বাতর্ া েঘাষণা করব, তারা অন্তত
সদাপ্রভুর পথ ও তােদর ঈশ্বেরর িনয়ম জােন।” িকন্তু তারা সবাই
একসেঙ্গ তােদর েজায়াল েভেঙ্গ েফেলেছ এবং তােদর সােথ
ঈশ্বেরর বঁাধন িছঁেড় েফেলেছ। ৬ তাই েঝাপ েথেক একিট িসংহ
এেস তােদর আক্রমণ করেব। আরব েথেক একিট েনকেড় বাঘ
তােদর ধ্বংস করেব। একিট লুকােনা িচতাবাঘ তােদর
শহরগুিলর িবরুেদ্ধ আসেব। যিদ েকউ েসই শহর েথেক েবর হয়
েস িছন্নিভন্ন হেব যােব। কারণ তােদর অপরাধ বৃিদ্ধ পােচ্ছ।
তােদর অিবশ্বস্ততার ঘটনা অেনক। ৭ েকন আিম এই েলাকেদর
ক্ষমা করব? েতামার েছেলরা আমােক ত্যাগ কেরেছ এবং যারা
ঈশ্বর নয় তােদর কােছ শপথ কেরেছ। আিম তােদর সম্পূণর্ভােব
প্রিতপালন কেরিছ, িকন্তু তারা ব্যিভচার কেরেছ এবং একিট
েবশ্যাবৃিত্তর বািড়র িচহ্ন ধারণ কেরেছ। ৮ তারা উত্তপ্ত েঘাড়া।
তারা কামুক েঘাড়ার মত এেক অেন্যর স্ত্রীর সেঙ্গ িমিলত হবার
জন্য ঘুের েবড়ায়। ৯ এর জন্য িক আিম তােদর শািস্ত েদব না?
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। আমার অন্তর িক এই রকম একিট
জািতর উপর প্রিতেশাধ েনেব না? ১০ েতামরা িযরূশােলেমর
আঙ্গরু েক্ষেতর েদওয়ালগুিলর কােছ যাও এবং ধ্বংস কর। িকন্তু
তােদর সম্পূণর্ভােব নষ্ট েকােরা না। তােদর আঙ্গরুগুিল েছঁেট
েফল, কারণ এই আঙ্গরু সদাপ্রভুর েথেক আেসিন। ১১ ইস্রােয়ল
ও িযহূদার েলােকরা আমার সােথ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ, এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১২ তারা আমােক অস্বীকার কেরেছ। তারা
বেলেছ, “িতিন সত্য নন। মন্দ আমােদর উপর আসেব না,
আমরা কখনও যুদ্ধ বা দিূভর্ ক্ষ েদখব না। ১৩ ভাববাদীরা অপদাথর্
বাতােসর মত হেব এবং তােদর মেধ্য আমােদর জন্য েঘাষণা
করা সদাপ্রভুর বাক্য েনই। তােদর হুমিক তােদর উপর আসেব।”
১৪ তাই সদাপ্রভু, বািহনীগেনর ঈশ্বর এই কথা বেলন, “কারণ
েতামরা এই কথা বেলছ, েদখ, আিম েতামার মুেখ আমার
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বাক্যগুিল আগুেনর মত এবং এই েলােকেদর কােঠর মত করব!
তারা এেদর িগেল েফলেব।” ১৫ সদাপ্রভু বেলন, “েহ ইস্রােয়ল
কুল, েদখ! আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ অেনক দরূ েথেক একিট
জািতেক আনব। এিট একিট মজবুত জািত, একিট পুরােনা
জািত! তুিম েসই জািতর ভাষা জান না, তারা িক বেল তা
েতামরা বুঝেব না। ১৬ তােদর িতর রাখার জায়গা েখালা কবেরর
মত। তারা সবাই েযাদ্ধা। ১৭ তারা েতামােদর ফসল, েতামােদর
েছেলেমেয়েদর ও খাবার িগেল েফলেব। তারা েতামােদর গরু ও
েভড়ার পাল েখেয় েফলেব; তারা েতামােদর সব আঙ্গরু ফল ও
ডুমুর গাছ েখেয় েফলেব। তুিম েয সব সুরিক্ষত শহের িবশ্বাস
কেরছ, েসগুেলা তারা তেরায়াল িদেয় ধ্বংস করেব।” ১৮ িকন্তু
সদাপ্রভু বলেছন, “েসই িদনগুিলেতও আিম সম্পূণর্ভােব
েতামােদরেক ধ্বংস করব না। ১৯ এটা ঘটেব যখন েতামরা,
ইস্রােয়ল ও িযহূদা, বলেব, ‘আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােদর
প্রিত এই সব েকন করেলন?’ তখন তুিম, িযরিময়, তােদর
বলেব, ‘েযমন েতামরা আমােক ত্যাগ কেরছ এবং েতামােদর
েদেশ িবেদশী েদবতার েসবা কেরছ, েতমিন েয েদশ েতামােদর
িনেজেদর নয় েসই েদেশ েতামরা িবেদশীেদর েসবা করেব’।”
২০ যােকােবর বংশেক এই কথা জানাও এবং িযহূদার কােছ এই
কথা েঘাষণা কর। বল, ২১ “েবাকা েলােকরা! এটা েশােনা।
মূিতর্ েদর েকান ইচ্ছাশিক্ত েনই; তােদর েচাখ আেছ, িকন্তু েদখেত
পায় না। তােদর কান আেছ, িকন্তু তারা শুনেত পায় না।
২২ সদাপ্রভু বেলন, েতামরা িক আমােক ভয় করেব না? আমার
সামেন িক েতামরা কঁাপেব না? আিম সমুেদ্রর িবরুেদ্ধ বািল িদেয়
একিট সীমানা িঠক কেরিছ, একিট িচরস্থায়ী আেদশ যা সমুদ্র
কখেনা অমান্য কের না, এমনিক সমুেদ্রর েঢউগুিল ওঠা নামা
কের, তবুও তারা তা অমান্য কের না। যিদও তার েঢউগুিল
গজর্ন কের, তবু তারা তা অিতক্রম কের না। ২৩ িকন্তু এই
েলাকেদর অবাধ্য হৃদয় আেছ। তারা িবেদ্রাহ কের িবপেথ চেল
েগেছ। ২৪ তারা মেন মেনও বেল না, ‘এস, আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেক আমরা ভয় কির, িযিন িনিদর্ ষ্ট সমেয় প্রথম ও েশষ
বৃিষ্ট েদন, আমােদর জন্য ফসল কাটবার িনিদর্ ষ্ট সপ্তাহ রক্ষা
কেরন।’ ২৫ েতামােদর অন্যায় এই সব দেূর েরেখেছ। েতামােদর
পাপ েতামােদর মঙ্গল হেত বাধা েদয়। ২৬ কারণ আমার
েলােকেদর মেধ্য মন্দ েলাক খুঁেজ পাওয়া যায়। তারা পাখী
িশকারীেদর মত েদেখ; তারা ফঁাদ পােত এবং মানুষ ধের।
২৭ পাখীেত ভরা খঁাচার মত, তােদর বাড়ীও ছলনায় ভরা। তারা
উন্নত ও ধনী হেয়েছ। ২৮ তারা েমাটা হেয়েছ; তারা চকচেক
হেয়েছ। তারা মন্দ কােজর সীমানা েপিরেয় েগেছ। অনােথরা
যােত ন্যায়িবচার পায় েসইজন্য তারা তােদর পেক্ষ দঁাড়ায় না
এবং তারা গিরবেদর ন্যায়িবচার কের না। ২৯ সদাপ্রভু বেলন,
‘আিম িক এরজন্য তােদর শািস্ত েদব না? আিম িক এই রকম
জািতর উপর প্রিতেশাধ েনব না?’ ৩০ েদেশর মেধ্য ভয়ঙ্কর ও
িনষু্ঠর ঘটনা ঘেটেছ। ৩১ ভাববাদীরা িমথ্যা ভাববাণী কের এবং
যাজেকরা িনেজর ক্ষমতায় শাসন কের। আমার প্রজারা এই
পথই ভালবােস, িকন্তু েশেষ িক ঘটেব?”

“েহ িবন্যামীেনর েলােকরা, রক্ষা পাবার জন্য
িযরূশােলম েথেক পালাও। তেকায় শহের তূরী বাজাও।

ৈবৎ-হেক্করেম সংেকত েতােলা, কারণ উত্তর িদক েথেক অমঙ্গল
ও ভয়ঙ্কর ধ্বংস উঁিক মারেছ। ২ সুন্দরী ও সুখেভাগকারী
িসেয়ােনর েমেয়েক আিম হত্যা করব। ৩ েমষপালক এবং তােদর
েভড়ার পাল তােদর কােছ যােব; তারা তার িবরুেদ্ধ চািরিদেক
তঁাবু খাটােব; প্রেত্যেক িনেজর হােত পাল চরােব। ৪ সদাপ্রভুর
নােম তােক আক্রমণ কর। ওঠ, আমরা দপুুর েবলায় আক্রমণ
কির। এিট খুবই খারাপ িবষয় েয িদেনর আেলা কেম যােচ্ছ,
সন্ধ্যার ছায়া পড়েছ। ৫ তাই ওঠ, আমরা রােতই আক্রমণ কির
এবং তার দগুর্গুিল ধ্বংস কির।” ৬ বািহনীগেনর সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, “তার গাছপালা েকেট দাও এবং তা িদেয়
িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ িঢিব ৈতরী কর। এটাই আক্রমণ করার
সিঠক শহর, কারণ এিট অত্যাচাের ভের েগেছ। ৭ কূেয়ার ঠান্ডা
জল েযমন এেত ধরা থােক, েতমন এই শহর তার দষু্টতা ধের
রােখ। তার মেধ্য িহংস্রতা ও গণ্ডেগােলর শব্দ েশানা যায়। তার
অসুস্থতা ও আঘাত সব সময় আমার সামেন রেয়েছ। ৮ েহ
িযরূশােলম, শাসন গ্রহণ কর, না হেল আিম েতামার কাছ েথেক
িফের যাব এবং েতামার েদশ ধ্বংস ও জনশূন্য করব।”
৯ বািহনীগেনর সদাপ্রভু বেলন, “আঙ্গেুরর মত যারা ইস্রােয়েল
ছিড়েয় আেছ তােদর তারা জেড়া করেব। আঙ্গরু গাছ েথেক
আঙ্গরু েতালার জন্য েতামার হাত বাড়াও। ১০ আিম কােক বলেল
ও কােক সাবধান করেল তারা আমার কথা শুনেব? েদখ!
তােদর কান অিচ্ছন্নত্বক, তাই তারা মেনােযাগ েদয় না। েদখ!
সদাপ্রভুর বাক্য তােদর কােছ েশাধরােনার জন্য এেসেছ, িকন্তু
তারা তা চায় না। ১১ তাই আিম সদাপ্রভুর েক্রােধ পূণর্ হেয়িছ।
আিম তা িভতের ধের রাখেত রাখেত ক্লান্ত হেয় পেড়িছ। রাস্তার
েলােকেদর উপের ও যুবকেদর সভার উপের একসেঙ্গ তা েঢেল
দাও। প্রেত্যক স্বামীেক তার স্ত্রীর সেঙ্গ িনেয় যাওয়া হেব, প্রেত্যক
প্রাচীনেদরও খুব বয়স্কেদর সেঙ্গ িনেয় যাওয়া হেব। ১২ আর ভূিম
ও স্ত্রী সেমত তােদর বািড় পেরর অিধকাের চেল যােব। কারণ
আিম এই েদেশর অিধবাসীেদর িবরুেদ্ধ শািস্তর হাত বাড়াব। এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৩ কারণ তারা েছাট ও বড় সবাই লােভর
জন্য েলাভ কের; এমন িক, ভাববাদী ও যাজেকরাও ছলনা
কের। ১৪ িকন্তু তারা অবেহলার সেঙ্গ আমার েলাকেদর ভগ্নতা
সুস্থ কের, যখন তারা বেল, ‘শািন্ত! শািন্ত!’ িকন্তু েসখােন শািন্ত
েনই। ১৫ তারা িক তােদর েসই জঘন্য কােজর জন্য লিজ্জত?
তােদর েকান লজ্জা েনই; তারা নম্রতা জােন না। তাই তারা
তােদর সােথ পড়েব, যােদর আিম শািস্ত েদব। তােদর নত করা
হেব।” সদাপ্রভু বেলন। ১৬ সদাপ্রভু এই কথা বেলন: রাস্তার
েচৗমাথায় দঁাড়াও ও েদখ; পুরােনা পেথর কথা িজজ্ঞাসা কর।
‘ভাল পথ েকাথায়?’ তখন েসই পেথ চল এবং েতামরা িনেজর
অন্তের িবশ্রাম পােব। িকন্তু েলােকরা বেল, ‘আমরা যাব না।’
১৭ আিম েতামােদর উপের তূরীর ধ্বিন েশানার জন্য পাহারাদার
িনযুক্ত কেরিছ। িকন্তু তারা বেলেছ, ‘আমরা শুনব না।’
১৮ অতএব, েহ জািতরা, েশান! েদখ, েতামরা সাক্ষী, তােদর প্রিত
িক হেব। ১৯ েশান, েহ পৃিথবী! েদখ, আিম এই েলােকেদর উপর
িবপদ েডেক আনব, যা তােদর পিরকল্পনার ফল। তারা আমার
বাক্য বা ব্যবস্থায় মেনােযাগ েদয়িন, িকন্তু তার পিরবেতর্  তারা
অগ্রাহ্য কেরেছ। ২০ িশবা েথেক আমার কােছ েকন ধূপ আেস?
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িকংবা দরূ েদশ েথেক েয িমিষ্ট সুগিন্ধ আেস? েতামােদর
েহামবিল আমার গ্রহণেযাগ্য নয়, েতামােদর বিলদানও আমােক
সন্তুষ্ট কের না। ২১ তাই সদাপ্রভু বেলন, “েদখ, আিম এই
েলােকেদর িবরুেদ্ধ নানা বাধা স্থাপন করব। বাবারা ও েছেলরা
একসেঙ্গ তােত েহঁাচট খােব। প্রিতেবশীরা ও বনু্ধরা িবনষ্ট হেয়
যােব।” ২২ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ, উত্তর েদশ েথেক
একদল েলাক আসেছ। কারণ দরূ েদশ েথেক একিট বড় জািত
উেত্তিজত হেয় আসেছ। ২৩ তারা ধনুক ও বশর্া েনেব। তারা িনষু্ঠর
এবং েকান দয়া েনই। সমুেদ্রর গজর্েনর মত তােদর শব্দ এবং
তারা েঘাড়ায় চেড় েযাদ্ধার মত প্রস্তুত হেয় আসেছ, েহ িসেয়ােনর
েমেয়।” ২৪ আমরা তােদর সম্বেন্ধ খবর েপেয়িছ। আমােদর হাত
অবশ হেয় েগল। প্রসবকািরণী স্ত্রীেলাকেদর মত যন্ত্রণা আমােদর
ধেরেছ। ২৫ েতামরা মােঠ েযেয়া না ও রাস্তায় েহঁেটা না, কারণ
শত্রুর তেরায়াল এবং চািরিদেক ভীষণ ভয় রেয়েছ। ২৬ েহ
আমার প্রজােদর েমেয়রা, একমাত্র েছেলর মৃতু্যেশােক চট পর
এবং ছাইেয়র মেধ্য গড়াগিড় দাও। িনেজেদর জন্য প্রচণ্ড েশাক
কর। কারণ আমােদর উপের হঠাৎ ধ্বংসকারী এেস পড়েব।
২৭ িযরিময়, আিম েতামােক আমার েলােকেদর যাচাইকারী
কেরিছ, তাই তুিম তােদর পথ িবচার করেব এবং পরীক্ষা করেব।
২৮ তারা সবাই খুব একগঁুেয় েলাক, যারা অন্যেলােকর িনন্দা
কের চেল। তারা সবাই েব্রাঞ্জ আর েলাহার মত; খুব খারাপ
আচরণ কের। ২৯ জঁাতা তােদর আগুেন পুেড়েছ, সীসা আগুেনর
িশখায় িবনষ্ট হেয়েছ। অনথর্ক তারা শুদ্ধ করার েচষ্টা করেছ,
কারণ দষু্টেদরেক েবর করা যােচ্ছ না। ৩০ তােদর “বািতল রূপা”
বলা হেব, কারণ সদাপ্রভু তােদর অগ্রাহ্য কেরেছন’।”

পােপর জন্য অিভেযাগ।

সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ উপিস্থত হল,
২ “সদাপ্রভুর গৃেহর ফটেক দঁািড়েয় এই বাক্য েঘাষণা

কর! বল, ‘িযহূদার সমস্ত েলােকরা, যারা সদাপ্রভুর উপাসনা
করবার জন্য এই ফটকগুিল িদেয় েঢােক, তারা সদাপ্রভুর বাক্য
েশােনা’।” ৩ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, বািহনীগেনর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েতামােদর আচার আচরণ ও কাজকমর্ সিঠক কর তাহেল
আিম েতামােদর এই জায়গায় বাস করেত েদব। ৪ েতামরা এই
িমথ্যা কথায় িবশ্বাস েকােরা না, যা বেল, ‘এিট সদাপ্রভুর মিন্দর!
সদাপ্রভুর মিন্দর! সদাপ্রভুর মিন্দর!’ ৫ যিদ েতামরা সম্পূনর্ভােব
েতামােদর আচার আচরণ ও কাজকমর্ সিঠক কর; যিদ েতামরা
একজন ব্যিক্তর সেঙ্গ তার প্রিতেবশীর ন্যায়ভােব িবচার কর,
৬ যিদ তুিম েকােনা িবেদশী, অনাথ িকংবা িবধবােদর অত্যাচার
না কর, এই জায়গায় িনেদর্ ােষর রক্তপাত না কর এবং অন্য
েদবতােদর িপছেন িগেয় িনেজেদর ক্ষিত না কর, ৭ তেব আিম
এই জায়গায়, এই েদেশ েতামােদর থাকেত েদব েযখােন আিম
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর যুগ যুগ ধের এবং িচরকাল বাস করবার
জন্য িদেয়িছ। ৮ েদখ! েতামরা িমথ্যা কথায় িবশ্বাস করছ, যা
েতামােদর েকােনা সাহায্য কের না। ৯ েতামরা িক চুির, খুন ও
ব্যিভচার কর? েতামার িক িমথ্যা শপথ কর, বাল েদবতােদর
উেদ্দেশ্য ধূপ দান কর এবং অন্য েদবতােদর িপছেন যাও যােদর
েতামরা জােনা না? ১০ তারপর েতামরা আমার গৃেহ এেস আমার

সামেন দঁািড়েয় বল েয, ‘আমরা িনরাপদ।’ যােত েতামরা ঐ সব
জঘন্য কাজ করেত পােরা? ১১ এটা িক েসই গৃহ নয়, যা আমার
নাম বহন কের, যা েতামােদর েচােখ ডাকাতেদর আড্ডাখানা
হেয়েছ? েদখ, আিম এই সব েদখিছ, সদাপ্রভু বেলন। ১২ তাই
শীেলােত আমার েয জায়গা িছল, েযখােন আিম প্রথেম আমার
নাম েরেখিছলাম, েতামরা েসখােন যাও এবং আমার প্রজা
ইস্রােয়েলর দষু্টতার জন্য আিম তার অবস্থা িক কেরিছ, তা েদখ।
১৩ এখন, েতামরা এই সব কাজ কেরছ, এটা সদাপ্রভু বেলন,
আিম েতামােদর বার বার বেলিছ, িকন্তু েতামরা েশানিন। আিম
েতামােদর েডেকিছ, িকন্তু েতামরা উত্তর দাওিন। ১৪ েসই জন্য,
এই েয গৃহেক আমার নােম ডাকা হেয়েছ, েয গৃহেক েতামরা
িবশ্বাস কেরছ, এই েয জায়গা আিম েতামােদর ও েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছ, এর উপরও আিম েসই রকম করব, যা
শীেলার প্রিত কেরিছলাম। ১৫ কারণ আিম েতামােদর আমার
সামেন েথেক দরূ করব, েযমন আিম েতামােদর ভাইেদর প্রিত,
ইফ্রিয়েমর সমস্ত বংেশর প্রিত কেরিছলাম। ১৬ আর তুিম,
িযরিময়, এই েলাকেদর জন্য প্রাথর্না েকােরা না এবং তােদর
জন্য িবলাপ েকােরা না বা তােদর জন্য প্রাথর্না েকােরা না এবং
আমােক অনুেরাধ েকােরা না, কারণ আিম েতামার কথা শুনব
না। ১৭ তুিম িক েদখেত পাচ্ছ না তারা িযহূদার শহরগুিলেত ও
িযরূশােলেমর রাস্তায় রাস্তায় িক করেছ? ১৮ েছেলেমেয়রা কাঠ
কুড়ায় এবং বাবারা আগুন জ্বালায়! স্ত্রীেলােকরা
আকাশমণ্ডেলর রাণীর উেদ্দেশ্য েকক ৈতরীর জন্য ময়দা মােখ
এবং আমােক দঃুখ েদবার জন্য তারা েদবতােদর উেদ্দেশ্য েপয়
ৈনেবদ্য ঢােল। ১৯ তারা িক আমােক সিত্য দঃুখ েদয়? এিট
সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন, তারা িক িনেজেদর দঃুখ িদেচ্ছ না? তাই
তােদর উপর লজ্জা েডেক আনেছ। ২০ েসইজন্য প্রভু সদাপ্রভু
বেলন, েদখ, আমার রাগ ও েরাষ এই জায়গার উপের, মানুষ ও
পশুর উপের, মােঠর গাছপালা ও ভূিমর ফেলর উপের ঢালা
হেব। তা জ্বলেব আর িনভেব না। ২১ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বািহনীগেনর সদাপ্রভু বেলন, েতামরা িনেজেদর অন্যান্য বিলর
সেঙ্গ েহামবিল ও তােদর মাংস েযাগ কর। ২২ কারণ যখন আিম
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক েবর কের এেনিছলাম,
আিম তােদর েথেক িকছু চাইিন; আিম েহামবিল ও বিলদােনর
সম্মেন্ধ েকান আেদশ িদইিন। ২৩ আিম শুধুমাত্র তােদর এই
আেদশ িদেয়িছলাম, ‘েতামরা আমার কথা েশােনা এবং আিম
েতামােদর ঈশ্বর হেবা আর েতামরা আমার প্রজা হেব। তাই আিম
েয সব পেথ চলবার আেদশ িদিচ্ছ, েতামােদর মঙ্গেলর জন্য েসই
সব পেথ চল।’ ২৪ িকন্তু তারা েশােনিন বা কান েদয়িন। তারা
তােদর িনেজেদর মন্দ অন্তেরর একগঁুেয়িম পিরকল্পনায় চেলেছ।
তারা এিগেয় না িগেয় িপছেন িফের িগেয়েছ। ২৫ েতামােদর
পূবর্পুরুেষরা যখন িমশর েদশ েথেক েবর হেয় এেসিছল, েসই
িদন েথেক আজ পযর্ন্ত, আিম প্রিতিদন েতামােদর কােছ আমার
সমস্ত দাসেদর, ভাববাদীেদর পািঠেয় আসিছ। ২৬ িকন্তু তারা
আমার কথা েশােনিন, তারা মেনােযাগও েদয়িন, তার পিরবেতর্
তারা িনেজেদর ঘাড় শক্ত করত। তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর
েথেকও েবশী পােপপূণর্ হেয়েছ। ২৭ তাই তুিম যখন এই সব কথা
তােদরেক বলেব, িকন্তু তারা েতামার কথা শুনেব না। তােদর
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কােছ এইসব িজিনস প্রচার করেব, িকন্তু তারা উত্তর েদেব না।
২৮ তােদর বল, ‘এটাই েসই জািত, েয তার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা
েশােন না এবং শাসন মােন না। সত্য ধ্বংস হেয়েছ এবং তােদর
মুখ েথেক উেচ্ছদ হেয়েছ।’ ২৯ েতামার চুল কােটা, িনেজেক
কামাও এবং েতামার চুল েফেল দাও। েখালা জায়গায় িবলাপ
গান কর। কারণ সদাপ্রভু তঁার রােগ এই প্রজন্মেক িতিন অগ্রাহ্য
ও ত্যাগ কেরেছন। ৩০ কারণ এই কথা সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন,
‘আমার েচােখ িযহূদার েলােকরা মন্দ কাজ কেরেছ। েযখােন
আমার নাম উচ্চারণ করা হয় েসই গৃেহ তারা তােদর জঘন্য
িবষয়গুিল স্থাপন কের অশুিচ কেরেছ। ৩১ তারপের তারা িবন-
িহেন্নাম উপত্যকায় েতাফৎ নামক উঁচু জায়গা ৈতরী কেরেছ।
তারা তােদর েছেলেমেয়েদর আগুেন েপাড়াবার জন্য এটা
কেরিছল। যার আেদশ আিম িদইিন। আমার মেন যা কখনও
উদয় হয়িন। ৩২ সুতরাং েদখ, এমন িদন আসেছ, সদাপ্রভু বেলন,
যখন ঐ জায়গােক আর েতাফৎ িকংবা িবন-িহেন্নােমর উপত্যকা
নােম ডাকা হেব না। এটা হত্যার উপত্যকা বেল পিরিচত হেব,
কারণ তারা েসখােন জায়গা েনই বেল েতাফেত কবর েদেব।
৩৩ আর ওই েলােকেদর মৃতেদহ আকােশর পাখী ও পৃিথবীর
পশুেদর খাবার হেব এবং েসগুিলেক তািড়েয় েদবার জন্য েকউ
থাকেব না। ৩৪ আিম িযহূদার শহরগুিলেত ও িযরূশােলেমর পেথ
উল্লাস ও জয়ধ্বিনর শব্দ, বর ও কেনর শব্দ েশষ কের েদব,
কারণ েদশিট ধ্বংসস্থান হেয় যােব।’

সদাপ্রভু বেলন, েসই সমেয় তারা িযহূদার রাজার হাড়,
উঁচু পেদর কমর্চারীেদর হাড়, যাজেকর হাড় ও

ভাববাদীেদর হাড় এবং িযরূশােলেমর েলাকেদর হাড় তােদর
কবর েথেক তুেল েফলেব। ২ তখন তারা েসগুিলেক সূযর্, চঁাদ ও
আকােশর সমস্ত তারার আেলায় ছিড়েয় েদেব, কারণ এই সমস্ত
িবষয়গুিল, যা তারা অনুসরণ ও েসবা করত, তারা তােদর
িপছেন েযত, তােদর কােছ চাইেতা এবং তারা ভজনা করত।
তােদর জেড়া করা হেব না বা কবরও েদওয়া হেব না। েসগুিল
েগাবেরর মত পৃিথবীর উপর পেড় থাকেব। ৩ প্রেত্যক অবিশষ্ট
জায়গায় েযখােন আিম তােদর তািড়েয় েদব, েসখােন এই দষু্ট
জািতর জীিবত েলােকরা জীবেনর েথেক মরণেকই পছন্দ
করেব। এিট বািহনীগেনর সদাপ্রভুর েঘাষণা।’ ৪ তাই তােদর বল,
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েকউ পেড় েগেল িক আর ওেঠ না?
েকউ িবপেথ েগেল িক িফের আেস না? ৫ তেব েকন
িযরূশােলেমর এই েলােকরা িচরকালীন অিবশ্বস্ততায় িবপেথ
েগেছ? তারা িবশ্বাসঘাতকতা ধের রােখ এবং তারা অনুতাপ
করেত অস্বীকার কের। ৬ আিম মন িদেয় শুেনিছ, িকন্তু তারা
সিঠক কথা বেল িন, েকউ তার দষু্টতার জন্য দঃুিখত হয়িন, েকউ
বেল িন, ‘আিম িক করলাম!’ তারা সবাই তােদর ইচ্ছামত চেল,
েযমন েঘাড়া েদৗেড় যুেদ্ধ যায়। ৭ এমনিক আকােশর সারস
পাখীও সিঠক সময় জােন, আর ঘুঘু, চাতক ও শািলক পাখীও
তােদর চেল যাবার সিঠক সময় জােন, িকন্তু আমার প্রজারা
আমার িনয়ম জােন না। ৮ েতামরা েকন বল, ‘আমরা জ্ঞানী এবং
সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আমােদর সেঙ্গ আেছ’? বাস্তেব েদখ, ব্যবস্থার
িশক্ষকেদর ছলনার কলম ছলনা সৃিষ্ট কেরেছ। ৯ জ্ঞানী েলােকরা
লিজ্জত হেব। তারা আতিঙ্কত হল ও ফঁােদ ধরা পড়ল। েদখ!

তারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য কের, তাহেল তােদর জ্ঞান িক
কােজ লাগেব? ১০ েসইজন্য তােদর স্ত্রীেদর আিম অন্য েলাকেদর
েদব এবং তােদর েক্ষত অন্য েলােকেদর েদব, যারা তােদর শাসন
কের। কারণ েছাট েথেক বড় সবাই খুব েলাভী! ভাববাদী েথেক
যাজক সবাই ছলনা কের। ১১ আর তারা আমার প্রজার েমেয়র
ক্ষত এমনভােব িচিকৎসা কেরেছ েযন েসটা একিট সামান্য
িবষয় িছল। তারা বেল ‘শািন্ত, শািন্ত’, িকন্তু েসখােন শািন্ত েনই।
১২ তারা যখন জঘন্য কাজ করত তারা িক তার জন্য লিজ্জত?
তারা লিজ্জত হয়িন; তােদর েকােনা নম্রতা েনই। েসইজন্য তারা
তােদর শািস্ত সমেয় পিতত হেব, েসই সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ যারা
আেগই পিতত হেয়েছ। তােদর িবপযর্য় ঘটেব, সদাপ্রভু বেলন।
১৩ আিম তােদর সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলব, সদাপ্রভু বেলন।
আঙ্গরু লতায় আঙ্গরু থাকেব না, িকংবা ডুমুর গােছ ডুমুর থাকেব
না। পাতা শুিকেয় যােব এবং আিম তােদর যা িদেয়িছ তাও চেল
যােব। ১৪ আমরা েকন এখােন বেস আিছ? চল, আমরা সুরিক্ষত
শহের যাই এবং েসখােন মৃতু্যেত নীরব হই, কারণ আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােদর নীরব করেবন। িতিন আমােদর জন্য
িবষাক্ত পানীয় েদেবন, কারণ আমরা তঁার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।
১৫ আমরা শািন্তর আশা করিছ, িকন্তু েসখােন েকান মঙ্গল হেব
না। আমরা সুস্থ হবার আশা করিছ, িকন্তু েদখ, েসখােন ভয়ঙ্কর
িকছু হেব। ১৬ দান শহর েথেক শত্রুেদর েঘাড়ার ডােকর শব্দ
েশানা যােচ্ছ; তােদর েঘাড়াগুিলর ডােক সমস্ত পৃিথবী কঁাপেছ।
কারণ তারা আসেব এবং েসই েদশ, তার মেধ্য থাকা সব িকছু,
শহর ও েসখােন বসবাসকারীেদর সবাইেক তারা িগেল েফলেব।
১৭ কারণ েদখ, আিম েতামােদর মেধ্য সাপ পাঠািচ্ছ, েসই
সােপরা েকান মন্ত্র মানেব না। তারা েতামােদর কামড়ােব, এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা।

েলােকেদর ভ্রষ্টতা ও ভাবী শািস্তর জন্য দঃুখ।

১৮ আমার দঃুেখর েশষ েনই এবং আমার হৃদয় অসুস্থ।
১৯ েদখ! দরূ েদশ েথেক আমার প্রজার েমেয়েদর আতর্ নাদ
েশানা যােচ্ছ, সদাপ্রভু িক িসেয়ােন েনই? তার রাজা িক তার
সেঙ্গ েনই? েকন তারা তােদর েক্ষািদত মূিতর্  ও পরজাতীয়
অপদাথর্ মূিতর্ গুিল িদেয় েকন আমােক িবরক্ত কের তুেলেছ?
২০ ফসল কাটবার সময় চেল েগল, গরম কালও েশষ হেয় েগল,
িকন্তু আমরা উদ্ধার পাই িন। ২১ আিম আমার প্রজার েমেয়েদর
আঘােত আঘাত েপেয়িছ। আিম ভয়ঙ্কর িজিনেস েশাক করিছ যা
তার প্রিত হেয়েছ; আিম আতিঙ্কত। ২২ িগিলয়েদ িক েকান ওষুধ
েনই? েসখােন িক েকান ডাক্তার েনই? আমার প্রজার েমেয় েকন
সুস্থ হয়িন?

আমার মাথািট যিদ জল সৃিষ্ট করেত পারত আর
আমার েচাখ যিদ হত জেলর েফায়ারা! কারণ সমস্ত

িদন ও রাত আমার প্রজার েমেয়েদর জন্য আমার কঁাদেত ইচ্ছা
হয়, যােদর হত্যা করা হেয়েছ। ২ মরুভূিমেত পিথকেদর
বসবাসকারী জায়গার মত যিদ আমােক েকউ একিট জায়গা
িদত, েযখােন আিম আমার েলাকেদর েছেড় থাকতাম। কারণ
আিম তােদর পিরত্যাগ করতাম, কারণ তারা সবাই ব্যিভচারী
এবং িবশ্বাসঘাতকেদর দল। ৩ তারা তােদর িজভ িদেয় িমথ্যা
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কথা বেল, যা হল তােদর প্রতারণায় পূণর্ ধনুেকর মত, িকন্তু তারা
পৃিথবীেত িবশ্বস্ত নয়। েদেশ সেত্যর উপের িমথ্যা জয়লাভ কের।
তারা পােপর উপের পাপ কের যায়। তারা আমােক জােন না।
সদাপ্রভু এই কথা বেলন। ৪ েতামরা প্রেত্যেক প্রিতেবশীেদর
েথেক সাবধান থাক এবং িনেজর ভাইেদর িবশ্বাস েকােরা না।
কারণ প্রেত্যক ভাই প্রতারক আর প্রেত্যক প্রিতেবশী িনন্দা কের
েবড়ায়। ৫ প্রেত্যক ব্যিক্ত তার প্রিতেবশীেক উপহাস কের এবং
েকউ সিত্য কথা বেল না। তােদর িজভ িমথ্যা কথা বলেত
েশখায়। অপরাধ কের কের েতামরা িনেজেদর ক্লান্ত কেরছ।
৬ েতামরা প্রতারণার মােঝ বাস কর; তােদর প্রতারণায় তারা
আমােক েমেন চলেত অস্বীকার কের’। এটা সদাপ্রভু বেলন।
৭ তাই বািহনীগেনর সদাপ্রভু বেলন, েদখ, আিম তােদর যাচাই
করব, আিম তােদর পরীক্ষা করব। কারণ আমার প্রজার
েমেয়েদর িনেয় আিম আর িক করেত পাির? ৮ তােদর িজভ হল
একিট ধারােলা তীর; তা অিবশ্বস্ততার কথা বেল। তারা মুেখ
প্রিতেবশীর সেঙ্গ শািন্তর কথা বেল, িকন্তু তােদর অন্তের িমথ্যার
অেপক্ষা কের। ৯ আিম িক এইসব িকছুর জন্য তােদর শািস্ত েদব
না? সদাপ্রভু এই কথা েঘাষণা কেরন। এই রকম একিট জািতর
উপর আিম িক িনেজ প্রিতেশাধ েনব না? ১০ আিম িবলােপর
গান গাইব এবং পবর্তগুিলর জন্য হাহাকার করব এবং তৃণভূিমর
জন্য েশােকর গান গাইব। েসগুিল পুেড় েগেছ, তাই েসখােন
তােদর েথেক েকউ আেস না। তারা পশুপােলর ডাক শুনেত পায়
না। আকােশর পাখীরা আর জীবজন্তুরা দেূর পািলেয় েগেছ।
১১ তাই আিম িযরূশােলমেক একিট ধ্বংেসর িঢিবেত পিরণত
করব ও িশয়ালেদর লুকােনার জায়গা করব। আিম িযহূদার
শহরগুিলেক জনমানবহীন ধ্বংসস্থান কের তুলব। ১২ েকান্
জ্ঞানী েলাক এই কথা বুঝেত পাের? সদাপ্রভুর মুেখর েঘাষণায়
েস িক বণর্না কের? েকন েদশিট ধ্বংস হল? এটা মরুভূিমর মত
এমন ধ্বংস হেয়েছ েয, েকউ েসখান িদেয় যায় না।’ ১৩ সদাপ্রভু
বেলন, ‘তার কারণ হল, আিম েয ব্যবস্থা তােদর িদেয়িছলাম তা
তারা ত্যাগ কেরেছ, কারণ তারা আমার কথা েশােনিন বা েসটা
শুেন চেলিন। ১৪ তার কারণ তারা তােদর অন্তেরর একগঁুেয়িম
অনুসাের চেলেছ এবং তােদর বাবারা েযমন করেত িশক্ষা
িদেয়েছ েতমন তারা বাল েদবতার অনুসরণ কেরেছ।’
১৫ েসইজন্য বািহনীগেনর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, েদখ, আিম এই েলাকেদর েতেতা খাবার ও িবষাক্ত জল
েখেত েদব। ১৬ যখন আিম তােদর েসই জািতর মেধ্য ছিড়েয় েদব
যােদর তারা জােন না, তারা নয় তােদর পূবর্পুরুেষরাও নয়।
আিম তােদর পুেরাপুির ধ্বংস না করা পযর্ন্ত আিম তােদর িপছেন
তেরায়াল পাঠাব।’ ১৭ বািহনীগেনর সদাপ্রভু বেলন, েতামরা এই
িবষেয় েভেব েদখ; িবলাপকারীেদর ডাক; তােদর আসেত দাও।
িবলাপ গােন দক্ষ স্ত্রীেলাকেদর কােছ েলাক পাঠাও; তােদর
আসেত দাও।’ ১৮ তারা তাড়াতািড় আসুক এবং আমােদর জন্য
িবলাপ করুক, তাই আমােদর েচাখ জেল েভেস যায় এবং
েচােখর পাতা জেলর ধারায় বেয় যায়। ১৯ কারণ িসেয়ান েথেক
িবলােপর কথা েশানা যােচ্ছ, “আমরা িকভােব ধ্বংস হেয়
েগলাম! আমরা এত লিজ্জত হলাম! কারণ আমােদর েদশ
পিরত্যক্ত হেয় েগেছ, েযেহতু তারা আমােদর বািড়গুিল িছন্নিভন্ন

কেরেছ।” ২০ েহ স্ত্রীেলােকরা, সদাপ্রভুর কথা েশান; তঁার মুেখর
কথায় মেনােযাগ দাও। িনেজর েমেয়েদর িবলাপ গান করেত
এবং প্রেত্যক প্রিতেবশী স্ত্রীেলাকেক েশােকর গান করেত িশক্ষা
দাও। ২১ কারণ মৃতু্য আমােদর জানালা িদেয় উঠল; তা
আমােদর প্রাসােদর মেধ্য ঢুেক পেড়েছ। তা বাইের েথেক
েছেলেমেয়েদর এবং শহেরর চেকর যুবকেদর ধ্বংস কের।
২২ এিট েঘাষণা কেরা, সদাপ্রভু এই কথা েঘাষণা কেরন,
েলােকেদর মৃতেদহ েগাবেরর মত এবং যারা ফসল কােট তােদর
িপছেন েকেট েফেল রাখা শেস্যর মত মােঠ পেড় থাকেব;
েসখােন তােদর জেড়া করার েকউ থাকেব না। ২৩ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, জ্ঞানী েলাক তার জ্ঞােনর গবর্ না করুক, বা েযাদ্ধা
তার শিক্তর গবর্ না করুক। ধনী েলাক তার ধনসম্পিত্তেত গবর্ না
করুক। ২৪ কারণ যিদ েকউ েকানিকছু িনেয় গবর্ করেত চায়, েস
এই িনেয় গবর্ করুক েয, তার সূক্ষ্ম দিৃষ্ট আেছ ও জােন। আিম
সদাপ্রভু, িযিন পৃিথবীেত িবশ্বস্ত চুিক্ত, ন্যােয় ও সততায় কাজ
কেরন। কারণ এই সমস্ত িবষেয়ই আিম আনিন্দত,’ সদাপ্রভু এই
কথা েঘাষণা কেরন। ২৫ সদাপ্রভু এই কথা েঘাষণা কেরন, েদখ,
েসই িদন আসেছ, যখন আিম তােদর শািস্ত েদব যারা েকবল
তােদর শরীেরই ত্বকেছদ কেরেছ। ২৬ আিম িমশর, িযহূদা,
ইেদাম, অেম্মােনর েলােকেদর, েমায়াব এবং মরুভূিমেত
বাসকারী যারা মাথার চুল কােট তােদর শািস্ত েদব। কারণ সমস্ত
জািত অিছন্নত্বক এবং ইস্রােয়েলর বািড়র সবাই অন্তেরর
অিছন্নত্বক।’

সত্য ঈশ্বর এবং প্রিতমা।

েহ ইস্রােয়ল জািত, সদাপ্রভু েতামােদর কােছ েয
েঘাষণা করেছন তা েশান। ২ সদাপ্রভু এই কথা

বেলন, েতামরা অন্য জািতেদর আচার আচরণ িশেখা না এবং
আকাশমণ্ডেলর নানা িচহ্ন েদেখ আতিঙ্কত েহােয়া না, কারণ অন্য
জািতরাই েসগুিল েদেখ আতিঙ্কত হয়। ৩ এই েলােকেদর
রীিতনীিত অসার। েলােকরা বেন কাঠ কােট এবং কািরগেরর
হাত বাটািল িদেয় এই সব আকার েদয়। ৪ তখন তারা েসানা ও
রূপা িদেয় েসটা সাজায়। তারা েসটা হাতুিড় ও েপেরক িদেয় শক্ত
কের যােত েসটা পেড় না যায়। ৫ এই প্রিতমাগুিল শশার েক্ষেতর
কাকতাড়ুয়ার মত, কারণ তারা কথা বলেত পাের না। তােদর
বেয় িনেয় েযেত হয়, কারণ তারা হঁাটেত পাের না। তােদর ভয়
েকােরা না, কারণ তারা ক্ষিতও করেত পাের না, তারা িকছু
ভােলাও করেত পাের না।’ ৬ েতামার মত আর েকউ েনই, েহ
সদাপ্রভু। তুিম মহান এবং েতামার নাম ক্ষমতায় মহান। ৭ েহ
জািতেদর রাজা, েতামােক েক না ভয় কের? এ েতা েতামার
পাওনা। জািতেদর সব জ্ঞানী েলাকেদর মেধ্য, তােদর সব
রােজ্যর মেধ্য, েতামার মত েকউ েনই। ৮ তারা সবাই সমান; তারা
িনষু্ঠর ও েবাকা, প্রিতমাগুিলর িশষ্যরা, েসগুিল িকছুই না, িকন্তু
কােঠর ৈতরী। ৯ তারা তশর্ীশ েথেক িপটােনা রূপা এবং ঊফস
েথেক েসানা আেন। কািরগর ও স্বণর্কােরর হােত ৈতরী। তােদর
নীল ও েবগুেন কাপড় পরােনা হয়। তােদর দক্ষ কািরগেররা েসই
সব িজিনস ৈতরী কেরেছ। ১০ িকন্তু সদাপ্রভুই সিত্য ঈশ্বর। িতিন
জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালীন রাজা। তঁার রােগ পৃিথবী কঁােপ
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এবং জািতরা তঁার রাগ সহ্য করেত পাের না। ১১ েতামরা তােদর
এই রকম বল েয, এই েদবতারা আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী ৈতরী
কের িন; তারা আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী েথেক ধ্বংস হেয় যােব।
১২ পৃিথবীর সৃিষ্টকতর্ া িনেজর শিক্তেত তঁার জ্ঞােনর মাধ্যেমই
জগৎ ৈতরী কেরেছন ও আকাশমণ্ডল িবস্তার কেরেছন। ১৩ তঁার
আেদেশ আকাশমণ্ডেলর জল গজর্ন কের এবং িতিন পৃিথবীর
েশষ সীমা েথেক কুয়াশা িনেয় আেসন। িতিন বৃিষ্টর জন্য িবদ্ুযৎ
ৈতরী কেরন এবং তঁার ভান্ডার েথেক বাতাস পাঠান। ১৪ প্রেত্যক
মানুষই মূখর্, জ্ঞানহীন। প্রেত্যক কমর্কার তার প্রিতমাগুিলর জন্য
লজ্জা পায়। তার ছঁােচ ঢালা মূিতর্ গুিল প্রতারক, তােদর মেধ্য
েকান জীবন েনই। ১৫ তারা অপদাথর্, উপহােসর পাত্র; তারা
িবচােরর সময় ধ্বংস হেব। ১৬ িকন্তু ঈশ্বর, যােকােবর অংশ,
এেদর মত নন, কারণ িতিনই সমস্ত িজিনেসর সৃিষ্টকতর্ া।
ইস্রােয়ল জািত তঁার অিধকার; তঁার নাম বািহনীগেনর সদাপ্রভু।
১৭ েতামােদর িনেজর িজিনসপত্র গুিছেয় নাও এবং এই েদশ
ত্যাগ কর, েতামরা যারা বন্দীদশায় আছ। ১৮ কারণ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, “েদখ, আিম এই সময় েদশীয় েলাকেদরেক ছঁুেড়
েফেল েদব; আিম তােদর উপর অেনক কষ্ট আনব এবং তারা তা
বুঝেব।” ১৯ িধক আমােক! কারণ আমার হাড়গুিল েভেঙ্গ েগেছ,
আমার ক্ষত ভাল হবার নয়! তাই আিম বললাম, “সিত্যই এটা
আমার অসুখ, িকন্তু আিম অবশ্যই তা বহন করব।” ২০ আমার
তঁাবু ধ্বংস হল এবং আমার তঁাবুর সমস্ত দিড় িছঁেড় দইু টুকেরা
হেয় েগল। তারা আমার সন্তানেদর আমার কাছ েথেক িনেয়
েগেছ, তাই তারা আর েনই। আমার তঁাবু খাটাবার জন্য বা তঁাবুর
পদর্ া টাঙ্গাবার জন্য এখন আর েকউ েনই। ২১ পালেকরা
জ্ঞানহীন হেয় েগেছ। তারা সদাপ্রভুর েখঁাজ কের না। তাই তােদর
সাফল্য েনই; তােদর সমস্ত পশুপাল ছিড়েয় পেড়েছ। ২২ খবর
এেসেছ, েশান! তা আসেছ! িযহূদার শহরগুিল জনশূন্য ও
িশয়ালেদর বাসস্থান করার জন্য উত্তেরর েদশ েথেক ভীষণ
েকালাহেলর আওয়াজ আসেছ। ২৩ েহ সদাপ্রভু, আিম জািন,
মানুেষর পথ তার িনেজর েথেক আেস না। েকউ িনেজর িনেদর্ েশ
হঁাটেত পাের না। ২৪ েহ সদাপ্রভু, েতামার ন্যায়িবচার িদেয়
আমােক শাসন কর, িকন্তু েতামার রােগ নয়, নাহেল তুিম
আমােক ধ্বংস করেব। ২৫ েসই জািতর উপর েতামার রাগ েঢেল
দাও, যারা েতামােক জােন না এবং েসই সব েলােকেদর যারা
েতামার নােম ডােক না। কারণ তারা যােকাবেক িগেল েফেলেছ,
সম্পূণর্ভােব িবনষ্ট কেরেছ এবং তার বাসস্থানেক ধ্বংস কের
িদেয়েছ।

ঈশ্বেরর িনয়ম ভঙ্গকারী িযহূদীেদর শািস্ত।

সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র কােছ উপিস্থত হল। তা
এই বেল, ২ “এই চুিক্তর কথাগুিল েশােনা এবং তা

িযহূদার ও িযরূশােলেমর েলােকেদর কােছ েঘাষণা কর।
৩ তােদর বল, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েয
েকউ এই চুিক্তর কথাগুিল না মােন েস অিভশপ্ত। ৪ এটা েসই
চুিক্ত যা আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক, েলাহা
গলােনা চুল্লী েথেক েবর কের এেনিছলাম তখন আিম তােদর
আেদশ কেরিছলাম, আিম বেলিছলাম, ‘েতামরা আমার কথা

েশান এবং আিম যা করেত আেদশ কেরিছ েসই সমস্ত িকছু কর,
তাহেল েতামরা আমার প্রজা হেব ও আিম েতামােদর ঈশ্বর হব।’
৫ আমােক েমেন চল, যােত আিম েসই শপথ পূরণ কির যা আিম
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ কেরিছলাম, আিম েসই েদশ
েদবার শপথ কেরিছলাম েযখােন দধু ও মধু প্রবািহত হয়,
েসখােনই আজ েতামরা বাস কর।” তখন আিম উত্তর িদেয়
বললাম, “আেমন, সদাপ্রভু!” ৬ সদাপ্রভু আমােক বলেলন,
“িযহূদার শহরগুিলেত ও িযরূশােলেমর রাস্তায় এই কথা েঘাষণা
কর। বল, “এই চুিক্তর কথাগুিল েশােনা এবং তা পালন কর।”
৭ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর যখন আিম িমশর েদশ েথেক েবর
কের এেনিছলাম তখন েথেক আজ পযর্ন্ত বার বার তােদর
সাবধান কের ভােলাভােব আেদশ কেরিছলাম, ‘আমার কথা
েশােনা।’ ৮ িকন্তু তারা তা েশােনিন বা মেনােযাগ েদয়িন। প্রেত্যেক
তােদর একগঁুেয় মন্দ অন্তেরর ইচ্ছামত চেলেছ। তাই আিম এই
চুিক্ত অনুসাের সমস্ত শািস্ত তােদর িদেয়িছ যা আিম তােদর
িবরুেদ্ধ আসেত আেদশ কেরিছলাম। িকন্তু তবুও েসই েলােকরা
পালন কের িন।” ৯ তারপর সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “িযহূদার
েলােকেদর ও িযরূশােলেমর বসবাসকারীেদর মেধ্য একিট
ষড়যন্ত্র চেলেছ। ১০ তারা তােদর েসই পূবর্পুরুষেদর পােপর িদেক
িফের েগেছ, যারা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছল, যারা
েদবতােদর ভজনা করার জন্য তােদর িপছেন েগেছ। ইস্রােয়ল ও
িযহূদার েলােকরা আমার চুিক্ত েভেঙ্গেছ যা আিম তােদর
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ স্থাপন কেরিছলাম।” ১১ তাই সদাপ্রভু
এইকথা বেলন, “েদখ, আিম তােদর উপর িবপদ আনব, যা
েথেক তারা েরহাই পােব না। তখন তারা আমার কােছ কঁাদেব,
িকন্তু আিম তােদর কথা শুনব না। ১২ িযহূদার শহরগুিলর ও
িযরূশােলেমর েলােকরা যােব এবং েসই েদবতার কােছ কঁাদেব
যার কােছ তারা উপহার িদেয়িছল, িকন্তু িবপেদর সময় তারা
তােদর মাধ্যেম রক্ষা পােব না। ১৩ েহ িযহূদা, েতামার শহরগুিলর
সংখ্যা অনুসাের েতামার েদবতার সংখ্যাও বৃিদ্ধ েপেয়েছ, েতামরা
িযরূশােলেম লজ্জাজনক বাল েদবতার উেদ্দেশ্য েতামােদর
রাস্তার সংখ্যা অনুসাের েবদী ৈতরী কেরছ। ১৪ তাই তুিম িনেজ,
িযরিময়, এই েলাকেদর জন্য প্রাথর্না েকােরা না। তােদর হেয়
েকান েশাক বা অনুেরাধ েকােরা না। কারণ তােদর িবপেদর সময়
তােদর কান্না আিম শুনব না। ১৫ আমার গৃেহ আমার িপ্রয়
েলােকরা িক কের, তারা েতা অেনক খারাপ কাজ কেরেছ?
কারণ েতামার উৎসগর্ করা মাংস সিরেয় েরেখ েতামােদর েকােনা
সাহায্য হেব না। কারণ েতামরা মন্দ কাজ কেরছ এবং তখন
আনন্দ কেরছ?” ১৬ অতীেত, সদাপ্রভু েতামােক ‘সুন্দর ফেল
ভরা িজতবৃক্ষ’ বেল েডেকিছেলন। িকন্তু িতিন তােত একটু
আগুন লািগেয়েছন যার আওয়াজ ভীষণ ঝেড়র গজর্েনর মত;
তার ডালগুিল েভেঙ্গ পড়েব। ১৭ কারণ বািহনীগেনর সদাপ্রভু,
িযিন েতামােক েরাপণ কেরিছেলন, িতিনই েতামার িবরুেদ্ধ
িবপেদর কথা বেলেছন, কারণ িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলােকরা
মন্দ কাজ কেরেছ, তারা বাল েদবতার উেদ্দেশ্য উপহার িদেয়
আমােক রািগেয় িদেয়েছ। ১৮ সদাপ্রভু আমার কােছ প্রকাশ
করেল আিম তা জানলাম। তুিম, সদাপ্রভু, আমােক তােদর
কাজকমর্ েদখােল। ১৯ আিম িছলাম শান্ত েভড়ার বাচ্চার মত
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যােক বিল েদওয়ার জন্য কসাইেয়র কােছ িনেয় যাওয়া হেচ্ছ।
আিম জানতাম না েয, তারা আমার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরেছ,
“এস, আমরা ফেলর সেঙ্গ গাছ নষ্ট কির! এস, আমরা তােক
জীিবতেদর েদশ েথেক েকেট েফিল, যােত তার নাম আর স্মরেণ
না থােক।” ২০ বািহনীগেনর সদাপ্রভু ধািমর্ক িবচারক, িযিন
অন্তর ও মেনর পরীক্ষা কেরন। তােদর িবরুেদ্ধ েতামার
প্রিতেশাধ েনওয়ার আিম সাক্ষী হেবা, কারণ আিম আমার
নািলশ েতামােক জািনেয়িছ। ২১ েসইজন্য অনােথােতর
েলাকেদর িবষেয় সদাপ্রভু বেলন, যারা েতামার প্রােণর েখঁাজ
করেছ। তারা বেল, ‘তুিম সদাপ্রভুর নােম ভাববাণী েবােলা না,
নাহেল তুিম আমােদর হােত মারা পড়েব।’ ২২ বািহনীগেনর
সদাপ্রভু বেলন, েদখ, আিম তােদর শািস্ত েদব। তােদর সবল
যুবেকরা তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব। তােদর েছেলেমেয়রা
দিূভর্ েক্ষ মারা যােব। ২৩ তােদর েকউ বাকী থাকেব না, কারণ
অনােথােতর েলাকেদর িবরুেদ্ধ শািস্তর জন্য িবপেদর একিট
বছর আনিছ।

তুিম ধািমর্ক, েহ সদাপ্রভু, আিম যখনই েতামার কােছ
িববাদ িনেয় যাই। আিম অবশ্যই আমার অিভেযােগর

কারণ েতামােক বলব, “দষু্টেদর পথ েকন সফল হয়? সমস্ত
অিবশ্বস্ত েলােকরাই সফল হয়। ২ তুিমই তােদর েরাপণ কেরছ
এবং তারা িশকড় বিসেয়েছ। তারা েবেড় উেঠ ফল েদয়। তুিম
শুধু তােদর মুেখর কােছই থাক, িকন্তু তােদর হৃদয় েথেক অেনক
দেূর।” ৩ েহ সদাপ্রভু, তুিম িনেজ আমােক জান। তুিম আমােক
েদেখছ এবং আমার অন্তর পরীক্ষা কেরছ। েভড়ার মত হত্যা
করার জন্য তােদর েটেন িনেয় যাও। হত্যার িদেনর জন্য তােদর
আলাদা কের রাখ। ৪ আর কত িদন েদশ েশাক করেব এবং
েদশবাসীর দষু্টতার জন্য মােঠর ঘাস শুকেনা হেয় থাকেব? পশু
ও পাখীরা সব ধ্বংস হেয় েগেছ। েসই েলােকরা বেল, “আমােদর
সােথ িক হেব ঈশ্বর তা জােনন না।” ৫ িযরিময়, যিদ তুিম,
পদািতক ৈসন্যেদর সেঙ্গ েদৗড়াও এবং তারা েতামােক ক্লান্ত কের
েফেল, তেব তুিম েঘাড়ােদর সেঙ্গ েদৗেড় িক কের েশষ করেব?
যিদ তুিম উন্মুক্ত ও সুরিক্ষত েদেশ পিতত হও, তাহেল যদর্ েনর
ঘন েঝাপঝােড় তুিম িক করেব? ৬ কারণ েতামার ভাইেয়রা ও
েতামার বাবার বংশ েতামার সােথ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ এবং
িচত্কার কের েতামার িনন্দা কের। এমনিক যিদ তারা েতামার
িবষয় ভাল কথা বেল, তােদর উপর িবশ্বাস কেরা না। ৭ “আিম
আমার বািড় ত্যাগ কেরিছ; আমার সম্পিত্ত ত্যাগ কেরিছ। আিম
আমার িপ্রয় েলােকেদর তার শত্রুেদর হােত তুেল িদেয়িছ।
৮ আমার সম্পিত্ত আমার কােছ জঙ্গেলর িসংেহর মত হেয়েছ।
েস আমার িবরুেদ্ধ গজর্ন কের, তাই আিম তােক ঘৃণা কির।
৯ আমার সম্পিত্ত হায়নার মত, যােক অন্যান্য িশকারী পাখীরা
িঘের ধের। যাও, সমস্ত বুেনা পশুেদর জেড়া কর এবং তােদর
খাওয়ার জন্য িনেয় এস। ১০ অেনক পালক আমার আঙ্গরু েক্ষত
নষ্ট কেরেছ। আমার ভূিমর অংশ তারা পােয়র িনেচ মািড়েয়েছ;
আমার সুন্দর ভূিমেক তারা জনশূন্য মরুভূিম কের েফেলেছ।
১১ তারা তােক িনজর্ন কেরেছ। আিম তার জন্য েশাক কির; েস
জনশূন্য। সম্পূণর্ েদশটা িনজর্ন হেয় েগেছ, কারণ েকউ তার
িদেক মেনােযাগ েদয় না। ১২ মরুভূিমেত সমস্ত ফঁাকা জায়গার

িবরুেদ্ধ ধ্বংসকারীরা এেসেছ, কারণ সদাপ্রভুর তেরায়াল েদেশর
এক সীমানা েথেক অন্য সীমানা পযর্ন্ত গ্রাস করেছ; েসখােন
েকান প্রাণী িনরাপেদ েনই। ১৩ তারা গম বুেনেছ, িকন্তু কঁাটােঝাপ
েকেটেছ। তারা কাজ কের ক্লান্ত, িকন্তু িকছুই লাভ হয়িন।
সদাপ্রভুর রােগর জন্য েতামরা েতামােদর লােভ লিজ্জত হও।”
১৪ সদাপ্রভু আমার দষু্ট প্রিতেবশীেদর িবরুেদ্ধ এই কথা বেলন,
“আিম আমার প্রজা ইস্রােয়লেক যার উত্তরািধকারী কেরিছ;
েসই অিধকাের তারা আঘাত কের, েদখ, আিম তােদর েদশ
েথেক তােদর উেচ্ছদ করব এবং তােদর মেধ্য েথেক িযহূদার
েলাকেদর শািস্ত েদব। ১৫ আর েসই জািতেদর উপেড় েফলবার
পর, এটা ঘটেব েয আিম তােদর উপর করুণা করব এবং তােদর
প্রেত্যকেক তার িনেজর অিধকাের ও িনেজর েদেশ িফিরেয়
আনব। ১৬ আর যিদ েসই সমস্ত জািতর যত্ন কের আমার
প্রজােদর পেথ চলেত েশেখ এবং েযমনভােব আমার প্রজােদর
বাল েদবতার নােম শপথ করেত িশিখেয়িছল, েতমিন যিদ
‘জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য’ বেল আমার নােম শপথ কের, তেব
তারা আমার প্রজােদর মেধ্য একিত্রত হেব। ১৭ িকন্তু যিদ েকউ
কথা না েশােন, তেব তােক আিম সম্পূণর্ভােব উপেড় েফলব।
উপেড় েফেল ধ্বংস করব। এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।”

সদাপ্রভু আমােক এই কথা বলেলন, “যাও এবং
মসীনা সুেতার একিট অন্তবর্াস েকেনা এবং েতামার

েকামের বঁাধ, িকন্তু েসটা প্রথেম জেল ডুবােব না।” ২ তােত আিম
সদাপ্রভুর আেদশ মত আিম একিট অন্তবর্াস িকনলাম এবং
আমার েকামের বঁাধলাম। ৩ তখন সদাপ্রভুর বাক্য িদ্বতীয়বার
আমার কােছ এল এবং বলল, ৪ “েয অন্তবর্াস তুিম িকেন
েকামের েবঁেধ েরেখছ, েসিট িনেয় তুিম ইউেফ্রিটস নদীর কােছ
িগেয় েসখানকার িশলার ফাটেল লুিকেয় রাখ।” ৫ েসইজন্য
সদাপ্রভুর আেদশ মত আিম িগেয় ইউেফ্রিটস নদীর কােছ েসটা
লুিকেয় রাখলাম। ৬ অেনক িদন পের সদাপ্রভু আমােক বলেলন,
“ওঠ এবং ইউেফ্রিটেস িফের যাও। েসখান েথেক অন্তবর্াসিট
নাও যা আিম েতামােক লুিকেয় রাখেত বেলিছলাম।” ৭ েসইজন্য
আিম ইউেফ্রিটস নদীর কােছ েগলাম এবং েযখােন অন্তবর্াসিট
লুিকেয় েরেখিছলাম, েসখান েথেক েসিট খুঁেড় েবর করলাম।
িকন্তু েদখ! েসই অন্তবর্াসিট নষ্ট হেয় েগেছ; েসটা আর ভােলা
েনই। ৮ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আবার আমার কােছ এল ও
বলল, ৯ “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘এই রকম কের আিম িযহূদা
এবং িযরূশােলেমর এেতা অহংকার ধ্বংস করব। ১০ এই দষু্ট
জািতর েলােকরা, যারা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কের, যারা
তােদর অন্তেরর কিঠনতা অনুসাের চেল, যারা উপাসনা করার
জন্য েদবতােদর িপছেন যায় এবং তােদর কােছ মাথা নত কের,
তারা এই অন্তবর্াসিটর মত যার ভােলা িকছু েনই। ১১ কারণ
েলােকর েকামের েযমন কের অন্তবর্াস রােখ, েতমিন আিম
সম্পূণর্ ইস্রােয়ল ও িযহূদার সমস্ত েলােকেদর আমার সেঙ্গ
আটেক েরেখিছলাম, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, আমার প্রজা হও,
আমার সুনাম, প্রশংসা ও সম্মান কর। িকন্তু তারা আমার কথা
েশােনিন।’ ১২ তাই তুিম তােদর এই কথা বল, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু এটা বেলন, ‘প্রেত্যকিট পাত্র আঙ্গরু রেস পূণর্ হেব।’
তারা েতামােক বলেব, ‘আমরা িক জািন না েয, প্রেত্যকিট পাত্র
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আঙ্গরু রেস পূণর্ হেব?’ ১৩ তাহেল তােদর বল, ‘সদাপ্রভু বেলন,
েদখ, আিম এই েদেশ বসবাসকারী প্রেত্যকেক মাদকতায় পূণর্
করব, দায়ূেদর িসংহাসেন বসা সমস্ত রাজােদর, যাজকেদর,
ভাববাদীেদর এবং িযরূশােলেম বাসকারী সবাইেক। ১৪ তখন
আিম একজনেক অন্য জেনর িবরুেদ্ধ, বাবা ও েছেল সবাইেক
চুরমার করব, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। আিম েকান করুণা বা
দয়া করব না; আিম তােদর ধ্বংস েথেক েরহাই েদব না’।”
১৫ েশান, মেনােযাগ দাও। অহংকার েকােরা না, কারণ সদাপ্রভু
বেলেছন। ১৬ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েগৗরব কর, তা না হেল
িতিন অন্ধকার িনেয় আসেবন এবং অন্ধকাের আচ্ছন্ন পবর্েত
েতামােদর পা েহঁাচট খােব। কারণ েতামরা আেলার আশা করছ,
িকন্তু িতিন েসই জায়গা ঘন অন্ধকাের ভের েদেবন, গভীর েমেঘ
ভের েদেবন। ১৭ েতামরা যিদ কথা না েশান, তেব েতামােদর
অহংকােরর জন্য আিম েগাপেন কঁাদব। আমার েচাখ িনশ্চই
কঁাদেব ও জেল েভেস যােব, কারণ সদাপ্রভুর পাল বন্দী হেয়েছ।
১৮ “রাজা ও রাজমাতােক বল, ‘িনেজেদর নত কর এবং বস,
কারণ েতামােদর মাথার মুকুট, যা েতামােদর গবর্ ও েগৗরব, তা
পেড় েগেছ। ১৯ দিক্ষণ প্রেদেশর শহরগুিল বন্ধ করা হেব, েকউ
তােদর খুলেত পারেব না। িযহূদার সমস্ত েলাক বন্দী হেয়েছ, তার
সমস্ত েলাক বন্দীদশায় আেছ’।” ২০ তুিম েচাখ েতাল, েদখ,
উত্তর িদক েথেক তারা আসেছ। েকাথায় েসই পাল যা িতিন
েতামােক িদেয়িছেলন, েসই পাল যা েতামার কােছ খুব সুন্দর
িছল? ২১ তুিম িক বলেব যখন ঈশ্বর েতামার উপের তােদর
বসােবন যােদরেক তুিম েতামার বনু্ধ হেত িশক্ষা িদেয়িছেল?
সন্তান জন্ম েদবার সমেয় একজন স্ত্রীেলাক েযমন যন্ত্রণা পায়
তুিম িক েতমিন যন্ত্রণা পােব না? ২২ যিদ তুিম িনেজর অন্তের
বল, ‘আমার সােথ এটা েকন ঘটল?’ এটা ঘটার কারণ েতামার
অসংখ্য অপরাধ, যা েতামার েপাশাক উন্মুক্ত কেরেছ এবং তুিম
ধিষর্তা হেয়ছ। ২৩ কূশ েদেশর েলাক িক তার েদেহর রং পিরবতর্ ন
করেত পাের, অথবা িচতাবাঘ িক তার দাগ পিরবতর্ ন করেত
পাের? যিদ তাই হয়, তুিম িনেজও মন্দ কােজ অভ্যস্ত, ভাল কাজ
করেত পার। ২৪ “আিম তুেষর মত তােদর ছিড়েয় েদব যা
মরুভূিমর বাতােস নষ্ট হয়। ২৫ এটাই েসটা যা আিম েতামােক
িদেয়িছ, েতামার জন্য আমার িনরূিপত অংশ, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন। কারণ তুিম আমােক ভুেল েগছ এবং িমথ্যার উপর
িবশ্বাস কেরছ। ২৬ তাই আিম িনেজও েতামার েথেক েতামার
কাপড় খুেল েনব এবং েতামার লজ্জা েদখা যােব। ২৭ পাহাড় ও
মােঠর মেধ্য েতামার ব্যিভচার ও েহ্রষাধ্বিন, লজ্জাহীন েবশ্যার
কাজ েদেখিছ। িযরূশােলম, িধক্ েতামােক! তুিম শুিচ নও। আর
কত িদন এই সব করেব?”

িনেজর েলােকেদর জন্য িযরিমেয়র অনুেরাধ।

খরা সম্বেন্ধ সদাপ্রভুর এই বাক্য যা িযরিমেয়র কােছ
এেসিছল, ২ “িযহূদা েশাক করেছ, তার ফটকগুিল

দবুর্ল হেয় পেড়েছ। তারা েদেশর জন্য েশাক করেছ,
িযরূশােলেমর জন্য তােদর কান্না আসেছ। ৩ তােদর প্রধােনরা
জেলর জন্য তােদর চাকরেদর পাঠায়। যখন তারা কুেয়ার কােছ
যায়, তারা জল েপল না। তারা সবাই ব্যথর্ হেয় িফের আেস;

তারা লিজ্জত ও হতাশ হেয় মাথা ঢােক। ৪ তার জন্য মািট েফেট
েগেছ, কারণ েদেশ েকান বৃিষ্ট হয়িন। চাষীরা লিজ্জত হেয় মাথা
ঢাকা েদয়। ৫ এমন িক, হিরণী তার বাচ্চােক মােঠ েছেড় িদেয়েছ
এবং তােদর ত্যাগ কেরেছ, কারণ েসখােন ঘাস েনই। ৬ বুেনা
গাধারা ফঁাকা সমভূিমেত দঁািড়েয় থােক এবং তারা িশয়ােলর মত
বাতােসর জন্য হঁাপায়। তােদর েচাখগুিল কাজ করেত ব্যথর্,
কারণ েসখােন ঘাস েনই।” ৭ যিদও আমােদর পাপ আমােদর
িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য েদয়, েহ সদাপ্রভু, তবুও েতামার নােমর জন্য িকছু
কর। কারণ আমােদর অিবশ্বস্ত কাজকমর্ েবেড় চলেছ; আমরা
েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ। ৮ েহ ইস্রােয়েলর আশা, েকান
একজন েয িবপেদর সময় তােক রক্ষা কের, েকন তুিম এই েদেশ
পরজাতীেয়র মত, একিট িবেদশী পিথেকর মত েয শুধুমাত্র রাত
কাটায়? ৯ েকন তুিম হতভম্ব হওয়া েলােকর মত হেব, একিট
েযাদ্ধার মত েয কাউেক রক্ষা করেত সক্ষম না? কারণ েহ
সদাপ্রভু, তুিম আমােদর মেধ্যই আছ! েতামার নাম আমােদর
উপের েঘািষত আেছ। আমােদর ত্যাগ েকােরা না। ১০ এই
েলাকেদর িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “এইভােব তারা ঘুের
েবড়ােত ভালবােস; তারা তােদর পােক েসই রকম করার েথেক
থামায়িন।” সদাপ্রভু তােদর িবষেয় সন্তুষ্ট না। এখন িতিন তােদর
অপরাধ মেন করেবন এবং তােদর পােপর জন্য শািস্ত েদেবন।
১১ সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “এই েলাকেদর মঙ্গেলর জন্য
প্রাথর্না েকােরা না। ১২ কারণ যিদও তারা উপবাস কের, আিম
তােদর কান্না শুনব না এবং যিদ তারা েহামবিল ভক্ষ্য ৈনেবদ্য
উত্সগর্ কের, আিম তার আনন্দ গ্রহণ করব না। কারণ আিম
তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী িদেয় তােদর হত্যা করব।”
১৩ তখন আিম বললাম, “হায়, প্রভু সদাপ্রভু! েদখ! ভাববাদীরা
তােদর বলেছ, ‘েতামরা যুদ্ধ েদখেব না; েতামােদর জন্য দিূভর্ ক্ষ
হেব না, কারণ আিম এই জায়গায় েতামােদর সিঠক িনরাপত্তা
েদব’।” ১৪ সদাপ্রভু আমােক বলেলন, ভাববাদীরা আমার নােম
িমথ্যা ভিবষ্যদ্বাণী বলেছ। আিম তােদর পাঠাই িন, তােদর
আেদশও িদইিন িকংবা তােদর িকছু বিল িন। িকন্তু িমথ্যা দশর্ন,
অনথর্ক ও িমথ্যা অনুমান তােদর িনেজেদর অন্তর েথেক
আসেছ, েসগুিলই তারা েতামােদর কােছ ভিবষ্যদ্বাণী করেছ।
১৫ তাই সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েয সব ভাববাদীরা আমার
নােম ভিবষ্যদ্বাণী করেছ, িকন্তু যােদর আিম পাঠাই িন, তারা
যারা বেল, ‘এই েদেশ যুদ্ধ বা দিূভর্ ক্ষ হেব না।’ ঐ সব ভাববাদীরা
যুদ্ধ বা দিূভর্ েক্ষ ধ্বংস হেয় যােব। ১৬ েসই েলােকরা, যােদর কােছ
তারা ভিবষৎবাণী কেরেছ, দিূভর্ ক্ষ ও যুেদ্ধর ফেল তােদর
িযরূশােলেমর রাস্তায় ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব, কারণ কবর
েদবার জন্য েকউ থাকেব না; তারা, তােদর স্ত্রীরা, তােদর
েছেলরা, তােদর েমেয়রা; কারণ আিম তােদর দষু্টতা তােদর
উপেরই েঢেল েদব। ১৭ তােদর কােছ এই কথা বল, ‘আমার
েচােখ িদনরাত জল বেয় যাক। তােদর বাধা িদেয়া না, কারণ
আমার প্রজার কুমারী েমেয় আেরা ভয়ঙ্কর ও দরুােরাগ্য ক্ষেতর
মাধ্যেম িবনষ্ট হেব। ১৮ যিদ আিম েবর হেয় েক্ষেত যাই, তেব
েদিখ! তেরায়াল িদেয় িনহত হওয়া েলােকরা; আর যিদ আিম
শহের আিস, তেব েদিখ! দিূভর্ েক্ষর জন্য পীিড়ত। এমনিক
েকােনা জ্ঞান ছাড়াই ভাববাদী ও যাজেকরা েসই েদেশ ঘুের
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েবড়ায়। ১৯ তুিম িক িযহূদােক সম্পূণর্ভােব অগ্রাহ্য কেরছ? তুিম
িক িসেয়ানেক ঘৃণা কর? েকন তুিম আমােদর এমন কষ্ট েদেব
যখন আমােদর জন্য সুস্থতা েনই? আমরা শািন্তর আশা
কেরিছলাম, িকন্তু িকছুই ভােলা হল না এবং সুস্থ হবার আশা
কেরিছলাম, িকন্তু েসখােন শুধুই আতঙ্ক। ২০ েহ সদাপ্রভু, আমরা
আমােদর অপরাধ, আমােদর পূবর্পুরুষেদর পাপ কাজ স্বীকার
করিছ; কারণ আমরা সিত্যই েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।
২১ আমােদর অগ্রাহ্য েকােরা না! েতামার নােমর জন্য, েতামার
েগৗরবময় িসংহাসনেক অপমািনত হেত িদেয়া না। আমােদর
জন্য স্থাপন করা চুিক্তর কথা স্মরণ কর এবং তা েভেঙ্গ েফল না।
২২ জািতেদর মেধ্য েকােনা মূিতর্  িক আকাশমণ্ডল েথেক বসেন্তর
বৃিষ্ট আনেত পাের? তুিমই িক েসই জন না, আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু, িযিন তা পােরন। আমরা েতামােতই আশা রািখ, কারণ
তুিমই এই সমস্ত িকছু কের থাক।”

তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “এমনিক েমািশ ও
শমূেয়লও যিদ আমার সামেন এেস দঁাড়াত, তবুও

আিম এই েলাকেদর প্রিত দয়া েদখাতাম না। আমার সামেন
েথেক তােদর িবদায় কর; তারা চেল যাক। ২ এটা ঘটেব েয,
তারা েতামােক বলেব, ‘আমরা েকাথায় যাব?’ তখন তুিম তােদর
অবশ্যই বলেব, ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন, মৃতু্যর জন্য যারা
িনিদর্ ষ্ট হেয় আেছ, মৃতু্যর স্থােন যাক; তেরায়ােলর জন্য যারা
িনিদর্ ষ্ট হেয় আেছ, তেরায়ােলর কােছ যাক; দিূভর্ েক্ষর জন্য যারা
িনিদর্ ষ্ট হেয় আেছ, দিূভর্ েক্ষর স্থােন যাক এবং বন্দীদশার জন্য
যারা িনিদর্ ষ্ট হেয় আেছ, বন্দীদশায় যাক।’ ৩ এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা, ‘কারণ আিম তােদর উপের চারিট দল িনযুক্ত করব;
হত্যা করার জন্য তেরায়াল, েটেন িনেয় যাবার জন্য কুকুরেদর,
িগেল েফলার জন্য ও ধ্বংস করার জন্য আকােশর পাখী ও
ভূিমর পশুেদর। ৪ আিম পৃিথবীর সব রােজ্যর কােছ তােদর
আতিঙ্কত কের তুলব, িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র েছেল মনঃিশ,
িযরূশােলেম যা কেরেছ তার জন্য।’ ৫ িযরূশােলম! েক েতামার
উপর দয়া করেব? েক েতামার জন্য েশাক করেব? েক েতামার
খবর িজজ্ঞাসা করেত আসেব? ৬ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘তুিম
আমােক ত্যাগ কেরছ, তুিম আমার কাছ েথেক িফের েগছ।
েসইজন্য আিম েতামােক িনেজর হােত আঘাত করব এবং
েতামােক ধ্বংস করব। আিম েতামার উপের দয়া করেত করেত
ক্লান্ত হেয় পেরিছ। ৭ তাই েদেশর ফটেকর কােছ আিম কুেলায়
কের তােদর েঝেড় েফলব। আিম তােদর িছন্নিভন্ন করব। আিম
আমার প্রজােদর ধ্বংস করব যিদ তারা তােদর পথ েথেক না
েফের। ৮ আিম তােদর িবধবােদর সংখ্যা সমুেদ্রর তীেরর বািলর
েথেক েবশী করব। যুবেকর মােয়েদর িবরুেদ্ধ আিম দপুুরেবলা
ধ্বংসকারীেক পাঠাব। আিম তােদর উপর হঠাৎ আঘাত ও ভয়
িনেয় আসব। ৯ েসই মা েয সাত সন্তােনর জন্ম িদেয়েছ, দবুর্ল
হেব। েস হঁাপােব। িদেনর েবলােতই তার সূযর্ ডুেব যােব। েস
লিজ্জত ও িবভ্রান্ত হেব, কারণ আিম তােদর যারা অবিশষ্ট
আেছ, তােদর শত্রুেদর তেরায়ােলর সামেন েদব,’ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন।” ১০ মা আমার, িধক আমােক! তুিম আমােক জন্ম
িদেয়ছ; আিম, যার সেঙ্গ সমস্ত েদশ িববাদ ও িবতকর্  কের। আিম
ধার েনয়িন, আর েনই েয েকউ আমােক ধার িদেয়েছ, িকন্তু তারা

সবাই আমােক অিভশাপ েদয়। ১১ সদাপ্রভু বলেলন, “আিম িক
মঙ্গেলর জন্য েতামােক উদ্ধার করব না? আিম অবশ্যই িবপদ ও
দদুর্শার সমেয় েতামার শত্রুেদরেক সাহােয্যর জন্য িমনিত করব।
১২ েলাহােক িক েকউ সম্পূণর্ ধ্বংস করেত পাের? িবেশষ কের
উত্তেরর েব্রাঞ্জ েমশােনা েলাহা? ১৩ আিম লুেটর মাল িহসােব
েতামার সম্পিত্ত ও ধনেদৗলত েতামার শত্রুেদর িদেয় েদব। এটা
হেব েতামার সমস্ত সীমানার সােথ করা েতামার সমস্ত পােপর
মূল্য। ১৪ তখন আিম েতামার শত্রুেদর িদেয় েতামায় এমন েদেশ
িনেয় যাব, যা েতামার অজানা, কারণ আমার েরােষর আগুন
েতামার উপর জ্বলেত থাকেব।” ১৫ তুিম িনেজই জােনা,
সদাপ্রভু! আমােক স্মরণ কর ও আমােক সাহায্য কর। আমার
জন্য আমার অন্যায়কারীেদর িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ নাও। েতামার
সহনশীলতায় আমােক দেূর সিরেয় েরখ না। আিম েতামার জন্য
ভত্র্ সনা স্বীকার কির। ১৬ েতামার বাক্য খুঁেজ েপলাম এবং আিম
তােদর েভাজন করলাম। েতামার বাক্য িছল আমার আনন্দ,
আমার অন্তেরর আনন্দ, কারণ বািহনীগেনর ঈশ্বর সদাপ্রভু,
কারণ আমার উপর েতামার নাম েঘািষত হয়। ১৭ আিম তােদর
সভােত বসতাম না, যারা উল্লাস ও ফুিতর্  কের। েতামার
শিক্তশালী হােতর জন্য আিম একা বেস থাকতাম, কারণ তুিম
আমােক িধক্কাের পিরপূণর্ কেরছ। ১৮ েকন আমার ব্যথার স্থায়ী
এবং আমার ক্ষত দরুােরাগ্য, সুস্থ হেত অস্বীকার কের? তুিম িক
আমার কােছ িমথ্যা জেলর মত, জল যা শুিকেয় যায়?
১৯ অতএব সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “িযরিময়, যিদ তুিম
অনুতাপ কর, তাহেল আিম েতামােক পুনরুদ্ধার করব এবং তুিম
আমার সামেন দঁািড়েয় আমার েসবা করেব। কারণ যিদ তুিম
বােজ িজিনসেক দামী িজিনস েথেক আলাদা কর, তুিম আমার
মুেখর মত হেব। এই েলােকরা েতামার িদেক িফের আসেব, িকন্তু
তুিম িনেজ তােদর কােছ িফের যােব না। ২০ আিম েতামােক এই
েলােকেদর কােছ িপতেলর শিক্তশালী একিট েদয়ােলর মত করব
এবং তারা েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব। িকন্তু েতামােক হারােত
পারেব না, কারণ আিম েতামােক রক্ষা করব ও উদ্ধার করব,
সদাপ্রভু বেলন। ২১ আিম েতামােক দষু্টেদর হাত েথেক উদ্ধার
করব এবং অত্যাচারীেদর হাত েথেক মুক্ত করব।”

িযহূদীেদর ভাবী বিন্দত্ব ও পুনঃস্থাপন।

সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল এবং
বলল, ২ “এই জায়গা েথেক িনেজর জন্য েকােনা স্ত্রী

গ্রহণ েকােরা না এবং েছেলেমেয়র জন্ম িদেয়া না।” ৩ কারণ েসই
েছেলেমেয়রা, যারা এই জায়গায় জন্মায়; মােয়রা, যারা তােদর
প্রসব কের এবং বাবারা, যারা এই জায়গায় তােদর জন্ম েদয়;
তােদর িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ৪ “তারা মরণ েরােগ
মারা যােব। তারা িবলাপ করেব না বা কবরও েদেব না। তারা
ভূিমর উপেরর েগাবেরর মত হেব। কারণ তারা তেরায়াল ও
দিূভর্ ক্ষ িদেয় ধ্বংস হেব এবং তােদর মৃতেদহ আকােশর
পাখীেদর ও ভূিমর পশুেদর খাবার হেব।” ৫ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “এমন বািড়েত প্রেবশ েকােরা না, েযখােন েশাক আেছ।
এই েলােকেদর িবলাপ করেত এবং তােদর সহানুভূিত েদখােত
েযেয়া না। কারণ আিম এই েলাকেদর েথেক আমার শািন্ত, িবশ্বস্ত
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চুিক্ত ও েস্নহপূণর্ করুণা জেড়া কেরিছ।” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৬ “এই েদেশর েছাট বড় সবাই মারা যােব। তারা কবের যােব না,
েকউ তােদর জন্য িবলাপও করেব না। েকউ িনেজেক
কাটাকািটও করেব না বা তােদর মাথাগুিল কামােব না।
৭ মৃতেদর জন্য েকউ তােদর িবলােপর সময় সান্ত্বনা িদেত
েকােনা খাবােরর ভাগ েদেব না এবং েকউ তার বাবা বা তার
মােয়র আেদেশ তােদর সান্ত্বনা েদবার জন্য সান্ত্বনাকারী পাত্র
েদেব না। ৮ তুিম তােদর সেঙ্গ েভাজন ও পান করার জন্য
েভােজর ঘের বসেব না।” ৯ কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, “েদখ, আিম এই জায়গায়
েতামার েচােখর সামেন, েতামােদর বতর্ মান সমেয় আনন্দ ও
উল্লােসর শব্দ এবং বর ও কেনর আওয়াজ সমাপ্ত কের েদব।
১০ তখন এটা ঘটেব েয, তুিম এই েলােকেদর কােছ এই সব কথা
বলেব এবং তারা েতামােক বলেব, ‘েকন সদাপ্রভু আমােদর
িবরুেদ্ধ এই সমস্ত িবপেদর কথা আেদশ কেরেছন? আমােদর
অপরাধ ও পাপ িক যা আমরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
িবরুেদ্ধ কেরিছ?’ ১১ তাই তােদর বল, সদাপ্রভু বেলন, এর
কারণ হল েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমােক ত্যাগ কেরেছ এবং
তারা অন্য েদবতােদর িপছেন িগেয় তােদর ভজনা কেরেছ ও
তােদরেক প্রণাম কেরেছ। তারা আমােক ত্যাগ কেরেছ এবং
আমার ব্যবস্থা রক্ষা কের িন। ১২ িকন্তু েতামরা িনেজরা
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েথেকও মন্দ আচরণ কর। কারণ েদখ!
প্রেত্যেক তার মন্দ অন্তেরর একগঁুেয়িমেত চলেছ; েকউ েনই েয
আমার কথা েশােন। ১৩ তাই আিম এই েদশ েথেক েতামােদর
এমন একিট েদেশ ছঁুেড় েফলব যার কথা েতামরা জান না,
েতামরাও না েতামােদর পূবর্পুরুেষরাও না এবং েসখােন েতামরা
িদনরাত অন্য েদবতার ভজনা করেব, কারণ আিম েতামােদর
দয়া করব না।” ১৪ এই জন্য েদখ! েসই িদন আসেছ” এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন এটা আর বলা হেব না, ‘জীবন্ত
সদাপ্রভুর িদিব্য, িতিনই িযিন ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েদশ েথেক
েবর কের এেনিছেলন।’ ১৫ কারণ জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, িযিন
উত্তর েদেশ ও েসই েদেশ েযখােন ইস্রােয়লীয়েদর ছিড়েয়
িদেয়িছেলন, েসখান েথেক েবর কের এেনেছন, আিম তােদর
েসই েদেশ িফিরেয় আনব যা আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর
িদেয়িছলাম। ১৬ েদখ! আিম অেনক েজেলেক পাঠাব,” এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, “তাই তারা েলােকেদর মােছর মত ধরেব।
তারপর আিম অেনক িশকারীেক পাঠাব, তারা সমস্ত পবর্ত ও
পাহাড় এবং পাথেরর ফাটল েথেক তােদর িশকার করেব।
১৭ কারণ আমার েচাখ তােদর সমস্ত পেথর উপর রেয়েছ; তারা
আমার সামেন েথেক লুকােত পাের না। তােদর অপরাধ আমার
কাছ েথেক েগাপেন থােক না। ১৮ তােদর জঘন্য মূিতর্ গুিল িদেয়
আমার েদশেক অশুিচ কেরেছ এবং তােদর জঘন্য মূিতর্ গুিল
িদেয় অিধকারেক পূণর্ কেরেছ; তার অপরাধ ও পােপর জন্য
আিম দইু গুণ ফল েদব।” ১৯ সদাপ্রভু, তুিম আমার দগুর্ এবং
আমার আশ্রয়, িবপেদর িদেন আমার িনরাপদ আশ্রয়। পৃিথবীর
েশষ সীমানা েথেক অন্য জািতরা েতামার কােছ এেস বলেব,
“আমােদর পূবর্পুরুেষরা সিত্যই প্রতারণার অিধকারী িছল। তারা
িমথ্যা; তােদর িনেয় েকান লাভ েনই। ২০ েলােকরা িক িনেজেদর

জন্য েদবতা ৈতরী করেত পাের? িকন্তু েসগুিল েদবতা নয়।
২১ সুতরাং েদখ! এই সময় তােদর জানােবা, আিম তােদর
আমার হাত ও আমার ক্ষমতা জানােবা, তাই তারা জানেব েয,
আমার নাম সদাপ্রভু।”

“িযহূদার পাপ েলাহার েলখনী ও হীেরর িবন্দ ুিদেয়
েলখা হেয়েছ। এটা তােদর অন্তেরর ফলেক ও

েতামার েবদীর িশংেয়র উপের েখাদাই করা হেয়েছ। ২ পাতা ভিতর্
গােছর পােশ উঁচু পাহােড়র উপের তােদর েলােকরা তােদর
েবদীগুিলেক এবং তােদর আেশরা খুঁিটগুিলেক স্মরণ কের।
৩ তারা গ্রামাঞ্চেলর পবর্েতর উপেরর েবদীগুিল স্মরণ কের।
আিম েতামার সম্পদ এবং েতামার সমস্ত ধনেদৗলত লুেটর
িজিনেসর মত িদেয় েদব। কারণ েতামার পাপ েতামার সমস্ত
সীমানার প্রেত্যক জায়গায় আেছ। ৪ আিম েতামােক েয
অিধকার িদেয়িছলাম, তা তুিম হারােব। েয েদেশর কথা তুিম
জান না, েসখােন আিম েতামােক েতামার শত্রুেদর দাস বানােবা,
কারণ তুিম আমার েরােষর আগুন জ্বািলেয়ছ, যা িচরকাল
জ্বলেব।” ৫ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েয ব্যিক্ত মানুেষর উপর
ভরসা কের েস অিভশপ্ত; েস মাংসেক তার শিক্ত বানায়, িকন্তু
তার অন্তর সদাপ্রভুর কাছ েথেক সের েগেছ। ৬ কারণ েস
আরেবর েঝােপর মত হেব এবং ভাল িকছু আসেল তা েদখেত
পােব না। মরুভূিমর পাথুের এলাকায় েস বাস করেব,
জনবসিতহীন অনুবর্র জিম। ৭ িকন্তু েসই েলাক ধন্য, েয
সদাপ্রভুর উপর িনভর্ র কের, কারণ সদাপ্রভু তার িবশ্বােসর
িভিত্ত। ৮ কারণ েস জেলর েস্রােতর ধাের লাগােনা গােছর মত;
তার িশকড় ছিড়েয় েদেব। গরম আসেল েস ভয় পােব না; কারণ
তার পাতা সব সময় সবুজ থাকেব। খরার বছের েস িচিন্তত হেব
না, তার ফল উত্পাদন কখনও বন্ধ হয় না। ৯ সমস্ত িকছুর েথেক
হৃদয় আেরা েবিশ প্রতারক। এটা পীিড়ত, েক এটা বুঝেত পাের?
১০ আিম সদাপ্রভু, েসই একজন েয মন খুঁেজ েদেখ, েয অন্তেরর
পরীক্ষা কের। আিম প্রেত্যেকর প্রাপ্য তােক িদই, তার কােজর
ফল অনুসাের শািস্ত িদই। ১১ একিট িতিতর পাখী একিট িডেম
তা িদেয় বাচ্চা েফঁাটায়, েয িডমিট তার িনেজর নয়। েকান
একজন অসৎ উপােয় ধনী হয়; িকন্তু তার জীবেনর মাঝামািঝ
সমেয়, েসই ধনসম্পদ তােক েছেড় চেল যােব; আর েশেষ েস
েবাকা হেয় যােব।” ১২ আমােদর মিন্দেরর জায়গা একিট
মিহমািন্বত িসংহাসন, যা আিদ েথেকই উন্নত। ১৩ সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর আশা। যারা েতামােক ত্যাগ কেরেছ তারা লিজ্জত
হেব; এই েদেশ েতামার কাছ েথেক যারা িফের েগেছ, তােদর
নাম ধূেলায় েলখা হেব। কারণ তারা জীবন্ত জেলর উনুই
সদাপ্রভুেক ত্যাগ কেরেছ। ১৪ েহ সদাপ্রভু, আমােক সুস্থ কর
এবং তােত আিম সুস্থ হব! আমােক উদ্ধার কর এবং আিম
উদ্ধার পাব। কারণ তুিমই আমার প্রশংসার গান। ১৫ েদখ, তারা
আমােক বেল, “সদাপ্রভুর বাক্য েকাথায়? তা এবার উপিস্থত
েহাক।” ১৬ আিম েতা েতামার অনুগামী পালক হওয়া েথেক
পািলেয় যাই িন। আিম িবপেদর িদন চাইিন। আমার মুখ েথেক
েয েঘাষণা েবরত তা তুিম জােনা। েসগুিল েতামার উপিস্থিতেতই
করা হেয়িছল। ১৭ আমার কােছ আতঙ্ক েহােয়া না। িবপেদর িদেন
তুিমই আমার আশ্রয়। ১৮ আমার তাড়নাকারীরা লিজ্জত েহাক,
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িকন্তু তুিম আমােক লিজ্জত েকােরা না। তারা আতিঙ্কত েহাক,
িকন্তু আমােক আতিঙ্কত েকােরা না। তােদর িবরুেদ্ধ দেুযর্ােগর
িদন পাঠাও এবং দইু গুণ ধ্বংস িদেয় তােদর িবনষ্ট কর।

িবশ্রামবােরর িবষেয় েচতনা বাক্য।

১৯ সদাপ্রভু আমােক এই কথা বলেলন, “যাও এবং িযহূদার
রাজারা েয ফটক িদেয় যাওয়া আসা কের, জনসাধারেণর েসই
ফটেক, িযরূশােলেমর অন্যান্য সব ফটেকও িগেয় দঁাড়াও।
২০ তােদর বল, ‘িযহূদার রাজারা এবং িযহূদার সমস্ত েলােকরা
এবং িযরূশােলেম বাসকারী সবাই, যারা এই সব ফটক িদেয়
িভতের আস, েতামরা সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা। ২১ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, েতামােদর, সাবধান হও; িবশ্রামবাের েকান েবাঝা
বইেব না, অথবা িযরূশােলেমর ফটক িদেয় তা িভতের আনেব
না। ২২ িবশ্রামবাের েতামােদর বাড়ী েথেক েকান েবাঝা েবর কের
আনেব না। তাই েকান কাজ েকােরা না, িকন্তু িবশ্রামবার আমার
উেদ্দেশ্য পিবত্র কেরা, েযমন আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
আেদশ কেরিছলাম। ২৩ তারা েশােনিন, মেনােযাগও েদয়িন।
িকন্তু তােদর ঘাড় শক্ত কেরিছল; তাই তারা আমার কথা েশােনিন
ও আমার শাসন গ্রহণ কের িন।’ ২৪ এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা,
‘এটা ঘটেব, যিদ েতামরা সিত্যই আমার কথা েশােনা এবং
িবশ্রামবাের শহেরর ফটক িদেয় েকান েবাঝা না আন, িকন্তু
পিরবেতর্  িবশ্রামবারেক পিবত্র কেরা এবং েকান কাজ না কেরা,
২৫ তাহেল রাজারা, রাজকমর্চারীরা এবং তারা যারা দায়ূেদর
িসংহাসেন বেস, তারা, তােদর েনতারা, িযহূদার েলােকরা ও
িযরূশােলেমর বািসন্দারা রেথ ও েঘাড়ায় চেড় শহেরর ফটক
িদেয় আসেব। এই শহর িচরকাল থাকেব। ২৬ িযহূদার শহরগুেলা
ও িযরূশােলেমর চািরিদক েথেক িবন্যামীন এলাকা, নীচু এলাকা,
পাবর্ত্য এলাকা, দিক্ষেণ েদশ েথেক (েনেগভ) েথেক েলােকরা
আমার গৃেহ উপহার, বিলদান, ভক্ষ্য ৈনেবদ্য, ধূপ িনেয় আসেব।
তারা ধন্যবােদর উপহার উৎসগর্ করেব। ২৭ িকন্তু যিদ েতামরা
িবশ্রামবার আমার উেদ্দেশ্য পিবত্র করেত আমার কথা না েশান,
যিদ েতামরা িবশ্রামবাের েবাঝা িনেয় িযরূশােলেমর ফটেকর
মেধ্য িদেয় িনেয় আেসা, তেব আিম সমস্ত ফটেক আগুন
জ্বালাব, েয আগুন িযরূশােলেমর দগুর্গুিল পুিড়েয় েফলেব এবং
েযটা িনভেব না’।”

কুেমােরর িবষেয় দষৃ্টান্ত। িযরিমেয়র কারাবাস।

সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল এবং
বলল, ২ “ওঠ এবং কুেমােরর বাড়ীেত যাও, কারণ

েসখােন আমার কথা তুিম শুনেত পােব।” ৩ েসইজন্য আিম
কুেমােরর বািড়েত েগলাম এবং েদখ! েস তার চাকােত কাজ
করেছ। ৪ িকন্তু মািট িদেয় েয পাত্রিট েস ৈতরী করিছল তা তার
হােত নষ্ট হেয় েগল, তাই েস তার মন পিরবতর্ ন করেলা এবং তার
েচােখ যা ভােলা লাগেলা, েসইরকম অন্য একিট পাত্র ৈতরী
করল। ৫ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল এবং
বলল, ৬ “েহ ইস্রােয়ল, আিম িক েতামােদর সেঙ্গ এই কুেমােরর
মত ব্যবহার করেত পাির না?” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। “েদখ!

েহ ইস্রােয়েলর েলােকরা, কুেমােরর হােতর কাদার মতই, েযমন
েতামরা আমার হােত আছ। ৭ েকান এক সময়, আিম একিট
জািত বা একিট রােজ্যর িবষেয় েঘাষণা করব, েয আিম তােক
তািড়েয় েদব, িছন্নিভন্ন করব বা ধ্বংস করব। ৮ িকন্তু যিদ েসই
জািত যার সম্মেন্ধ আিম েঘাষণা কেরিছ েস তার মন্দতা েথেক
েফের, তেব আিম েসই িবপযর্য় ক্ষমা করব যা আিম তার উপর
আনবার জন্য পিরকল্পনা কেরিছলাম। ৯ অন্য েকান সময়, আিম
একিট জািত বা রােজ্যর িবষেয় েঘাষণা করব, েয আিম তােক
গেড় তুলব বা তােক স্থাপন করব। ১০ িকন্তু যিদ েস আমার কথা
না েশােন আমার েচােখ মন্দ কাজ কের, তেব তােদর জন্য েয
মঙ্গল করার কথা আিম বেলিছলাম তা করব না। ১১ েসইজন্য
এখন, িযহূদার েলাকেদর ও িযরূশােলেমর বািসন্দােদর বল েয,
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
িবপেদর ব্যবস্থা করিছ। েতামােদর িবরুেদ্ধ একটা পিরকল্পনা
করিছ। অনুতাপ কর, প্রেত্যক ব্যিক্ত মন্দ পথ েথেক েফেরা,
তাহেল েতামােদর পথ ও েতামােদর কাজকমর্ ভাল কর।’
১২ িকন্তু তারা বেল, ‘আমরা হতাশ। তাই আমােদর পিরকল্পনা
মতই আমরা চলব। আমরা প্রেত্যেক িনেজর মন্দ অন্তেরর ইচ্ছা
অনুসােরই চলব’।” ১৩ েসইজন্য সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“জািতেদর িজজ্ঞাসা কর, েক এই রকম কথা শুেনেছ? কুমারী
ইস্রােয়ল একিট জঘন্য কাজ কেরেছ। ১৪ িলবােনােনর তুষার িক
কখনও েক্ষেতর িশলােক ত্যাগ কের? দরূ েথেক আসা তার
পবর্েতর জল বেয় যাওয়া িক কখনও হািরেয় যায়? ১৫ িকন্তু
আমার েলােকরা আমােক ভুেল েগেছ। তারা অপদাথর্ প্রিতমার
কােছ ধূপ জ্বািলেয়েছ এবং তারা তােদর পেথ েহঁাচট েখেয়েছ;
তারা েসই পুরােনা পথ েছেড় িবপেথ চলােফরা কেরেছ।
১৬ তােদর েদশ ভয়ঙ্কর হেয় যােব, একিট স্থায়ী িশশ শব্দ হেব।
যারা তার পাশ িদেয় যােব তারা েকঁেপ উঠেব এবং তার মাথা
নাড়েব। ১৭ আিম পূেবর্র বাতােসর মত তােদর শত্রুেদর সামেন
তােদর ছঁুেড় েফলেবা। তােদর িবপেদর িদেন আিম তােদরেক
আমার িপছন েদখাব, মুখ নয়।” ১৮ তাই েলােকরা বলল, “এেসা,
আমরা িযরিমেয়র িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কির, কারণ যাজেকর কাছ
েথেক ব্যবস্থা, অথবা জ্ঞানীেদর কাছ েথেক পরামশর্ ও
ভাববাণীেদর কাছ েথেক ঈশ্বেরর বাক্য কখেনা িবনষ্ট হেব না।
এেসা, আমরা আমােদর কথায় তােক আক্রমণ কির এবং তার
েঘাষণার েকােনা িকছুেত মেনােযাগ না িদই।” ১৯ আমার িদেক
মেনােযাগ দাও, সদাপ্রভু! আমার শত্রুেদর েকালাহল েশােনা।
২০ তােদর প্রিত ভােলা থাকার জন্য তােদর করা ক্ষয়ক্ষিত িক
আমার পুরস্কার? কারণ তারা আমার জীবেনর জন্য গতর্
খুঁেড়েছ। স্মরণ কর, তােদর েথেক েতামার রাগ থামােনার েচষ্টায়
েতামার সামেন দঁািড়েয় তােদর পেক্ষ মঙ্গলজনক কথা বেলিছ।
২১ তাই তুিম তােদর সন্তানেদর দিূভর্ েক্ষর হােত েছেড় দাও এবং
তােদর উপের তেরায়ালেক ক্ষমতা দাও। তােদর স্ত্রীরা সন্তানহীনা
ও িবধবা েহাক, তােদর পুরুষরা িনহত েহাক এবং তােদর
যুবেকরা যুেদ্ধ তেরায়ােলর আঘােত িনহত েহাক। ২২ তােদর বািড়
েথেক মমর্ািন্তক কান্না েশানা যাক, েযমন তুিম তােদর িবরুেদ্ধ
হঠাৎ আক্রমণকারী িনেয় এেসা। কারণ আমােক ধরবার জন্য
তারা একিট গতর্  খুঁেড়েছ এবং আমার পােয়র জন্য ফঁাদ লুিকেয়
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েরেখেছ। ২৩ িকন্তু সদাপ্রভু, তুিম িনেজই আমােক হত্যা করার
জন্য তােদর সব ষড়যেন্ত্রর কথা জান। তােদর অপরাধ ও পাপ
ক্ষমা েকােরা না। েতামার সামেন েথেক তােদর পাপ মুেছ েফেলা
না। তার পিরবেতর্ , েতামার সামেন েথেক তােদর দরূ কের দাও।
েতামার েক্রােধর সময় তােদর িবরুেদ্ধ কাজ কেরা।

সদাপ্রভু এই বলেলন, “যাও এবং যখন েতামার সেঙ্গ
েলােকেদর প্রাচীেনরা ও যাজেকরা থােক, কুেমােরর

কাছ েথেক একিট মািটর পাত্র িকেন আন। ২ তারপের খপর্র
ফটেক ঢুকবার পেথর কােছ িবন্-িহেন্নাম উপত্যকায় যাও এবং
আিম েতামােক যা বলব তা েসখােন েঘাষণা কর। ৩ বল,
‘সদাপ্রভুর কথা েশােনা, িযহূদার রাজারা ও িযরূশােলেমর
েলােকরা! ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েদখ, আিম এই জায়গার উপের িবপদ আনব এবং যারা
তা শুনেব তােদর প্রেত্যেকর কান িশউের উঠেব। ৪ আিম এটা
করব, কারণ তারা আমােক ত্যাগ কেরেছ এবং এই জায়গােক
অপিবত্র কেরেছ। এটােক েদবতােদর জায়গা বািনেয়েছ; যােদর
তারা জােন না। তারা, তােদর পূবর্পুরুেষরা এবং িযহূদার রাজারা
এই জায়গা িনেদর্ াষীেদর রক্ত িদেয় পূণর্ কেরেছ। ৫ তারা বাল
েদবতার উেদ্দেশ্য েহামবিল িহসােব িনেজর েছেলেদরেক আগুেন
েপাড়াবার জন্য বাল েদবতার উঁচু স্থান ৈতরী কেরেছ, আিম তা
করেত আেদশ িদইিন। আিম তােদর এটা করেত বিল িন, তা
আমার মেনও আেসিন।’ ৬ এই কারেণ েদখ, েসই িদন আসেছ,”
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “তখন এই জায়গােক আর েতাফৎ,
িবন্-িহেন্নাম উপত্যকা নােম ডাকা হেব না; কারণ এটা হত্যার
উপত্যকা হেব। ৭ এই জায়গায় আিম িযহূদা ও িযরূশােলেমর
পিরকল্পনা নষ্ট করব। আিম তােদরেক তােদর শত্রুেদর সামেন
তেরায়াল িদেয় এবং যারা তােদর প্রােণর েখঁাজ কের তােদর
হােত পিতত করব। তখন তােদর মৃতেদহ আকােশর পাখী ও
ভূিমর পশুেদর খাবার িহসােব েদব। ৮ তারপর আিম এই
শহরিটেক ধ্বংস করব এবং ঠাট্টার পাত্র কের তুলব; যারা তার
পাশ িদেয় যােব তারা সবাই তার আঘাত েদেখ িবিস্মত হেব ও
িশশ েদেব। ৯ আিম তােদর িনেজেদর েছেলেমেয়েদর মাংস
েখেত তােদর বাধ্য করব; অবেরােধর সময় প্রেত্যেক তােদর
প্রিতেবশীর মাংস খােব, তােদর শত্রুেদর ও যারা তােদর হত্যা
করেত চায় তােদর েদওয়া যন্ত্রণার জন্যই তারা এমন করেব।
১০ তারপর যারা েতামার সেঙ্গ যােব তােদর সামেন তুিম েসই
মািটর পাত্রিট ভাঙ্গেব ১১ এবং তােদর বলেব, বািহনীগেণর
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আিম এই েলাক এবং এই শহেরর
সােথ একই িজিনস করব, এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, েযমন কুেমার
তার েকান পাত্র েভেঙ্গ েফলেল েসটা পুনরায় েজাড়া েদওয়া যায়
না; িঠক েতমিন তারা েতাফেত তােদর মৃত েলাকেদর কবর
েদেব, যতক্ষণ না কবর েদওয়ার জন্য েকােনা জায়গা থােক।
১২ আিম এই জায়গা ও এখানকার বািসন্দােদর সেঙ্গ যা করব
তা এই; এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘আিম এই শহরেক েতাফেতর
মত করব। ১৩ তাই িযরূশােলেমর সমস্ত বািড় ও িযহূদার রাজারা
েতাফেতর মত হেব, যারা তােদর সমস্ত বািড়র ছােদর উপের
আকাশমণ্ডেলর সমস্ত নক্ষত্রেদর উেদ্দেশ্য অশুিচ েলােকরা
আরাধনা কের এবং েদবতার কােছ েপয় ৈনেবদ্য ঢােল’।”

১৪ তখন িযরিময় েতাফৎ েথেক চেল েগেলন, েযখােন সদাপ্রভু
তঁােক ভাববাণী বলেত পািঠেয়িছেলন। িতিন সদাপ্রভুর গৃেহর
উঠােন দঁাড়ােলন এবং সমস্ত েলাকেদর বলেলন, ১৫ “ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর, বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, ‘েশান, আিম এই শহর ও
তার আেশপােশর শহরগুিলর উপর িবপদ আনব, যা আিম এর
িবরুেদ্ধ েঘাষণা কেরিছ, কারণ তারা ঘাড় শক্ত কেরেছ এবং
আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরেছ’।”

িযরিময় যখন সদাপ্রভুর গৃেহর সামেন ভাববাণী
করিছেলন তখন ইেম্মেরর েছেল পশহূর যাজক,

িযিন একজন প্রধান কমর্চারী িছেলন, িতিন তা শুনেলন। ২ িতিন
িযরিময় ভাববাদীেক মারধর করেলন এবং সদাপ্রভুর গৃেহর
িবন্যামীন ফটেকর কােছ উঁচু জায়গায় ভঁাড়ার ঘের আটেক
রাখেলন। ৩ তার পেরর িদন পশহূর েসই ভঁাড়ার ঘর েথেক
িযরিময়েক িনেয় এেলন। তখন িযরিময় তঁােক বলেলন,
“সদাপ্রভু েতামার নাম পশহূর রােখন িন, িকন্তু তুিম মােগার
িমষাবীব (চারিদেক ভীষণ ভয়)। ৪ কারণ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েদখ, আিম েতামােক একিট ভীষণ ভেয়র পাত্র করব,
েতামার ও েতামার সমস্ত িপ্রয়জনেদর কােছ; কারণ তারা সবাই
তােদর শত্রুেদর তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব এবং তুিম
িনেজর েচােখ তা েদখেব। সমস্ত িযহূদােক আিম বািবেলর
রাজার হােত তুেল েদব। েস তােদর বািবেল বন্দী করেব বা
তােদর তেরায়াল িনেয় আক্রমণ করেব। ৫ আিম এই শহেরর
সমস্ত ধনেদৗলত, তার সমস্ত দামী িজিনস এবং িযহূদার
রাজােদর সমস্ত সম্পদ তােক েদব। আিম েসই সমস্ত িজিনস
েতামার শত্রুেদর হােত তুেল েদব এবং তারা েসগুেলা দখল
করেব। তারা েসগুেলা বািবেল িনেয় যােব। ৬ িকন্তু তুিম, পশহূর
এবং েতামার বািড়র সবাই বিন্দেত্ব যােব। েতামরা বািবেল যােব
ও েসখােন মারা যােব। তুিম এবং েতামার িপ্রয়জেনরা যারা িমথ্যা
ভাববাণী কেরছ, তারাই েসখােন কবের যােব’।” ৭ েহ সদাপ্রভু!
তুিম আমােক প্রেরাচনা কেরছ। আিম প্রেরািচত হলাম। তুিম
আমােক বন্দী কেরছ এবং পরািজত কেরছ। আিম ঠাট্টার পাত্র
হেয়িছ; আমার প্রিতিট িদন ঠাট্টায় পিরপূণর্। ৮ যতবার আিম
কথা বিল, আিম িচত্কার কির ও ‘অত্যাচার ও ধ্বংস’ প্রচার
কির।’ সদাপ্রভুর বাক্য প্রিতিদন আমার জন্য ভত্র্ সনা ও উপহাস
িনেয় আেস। ৯ যিদ আিম বিল, ‘আিম সদাপ্রভুর কথা আর িচন্তা
করব না; আিম তঁার নাম েঘাষণা করব না,’ তেব এটা আমার
অন্তের জ্বলন্ত আগুেনর মত আমার হােড়র মেধ্য বদ্ধ হেয় থােক।
তাই আিম তা ধের রাখেত ক্লান্ত হেয় পিড়; িকন্তু আিম সক্ষম হই
না। ১০ আমার চারিদেকর েলােকেদর েথেক আতেঙ্কর গুজব
শুেনিছ; ‘অিভেযাগ কর, আমরা অবশ্যই অিভেযাগ করব।’
আমার কােছর েলােকরা আমার পিতত হওয়া অেপক্ষায় থােক,
‘হয়েতা তােক ঠকােনা হেব, যিদ তাই হয়, আমরা তােক
পরািজত করব এবং তার উপর প্রিতেশাধ েনব।’ ১১ িকন্তু
সদাপ্রভু আমার সেঙ্গ শিক্তশালী েযাদ্ধার মত আেছন, তাই
আমার অত্যাচারীরা েহঁাচট খােব এবং জয়ী হেব না। তারা
আমােক হারােত পারেব না। তারা খুব লিজ্জত হেব; কারণ তারা
সফল হেব না। তােদর লজ্জা েশষ হেব, কখেনা ভুলেব না।
১২ িকন্তু তুিম, বািহনীগেণর সদাপ্রভু; তুিম, িযিন ধািমর্ক
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েলাকেদর পরীক্ষা কেরন এবং িযিন মন ও অন্তর েদেখন, তােদর
উপর েতামার প্রিতেশাধ আমােক েদখেত দাও, কারণ আিম
আমার অিভেযাগ েতামােক জািনেয়িছ। ১৩ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
গান কর! সদাপ্রভুর প্রশংসা কর! কারণ িতিন দষু্টেদর হাত েথেক
িনপীিড়ত ব্যিক্তর প্রাণেক উদ্ধার কেরন। ১৪ আিম েযিদন
জেন্মিছলাম েসই িদনিট অিভশপ্ত েহাক। েযিদন আমার মা
আমােক প্রসব কেরিছেলন েসই িদনিট আশীবর্াদ িবহীন েহাক।
১৫ েসই েলাক অিভশপ্ত েহাক েয আমার বাবােক খবর িদেয়
আনিন্দত কেরিছল েয, ‘েতামার একিট েছেল হেয়েছ।’ ১৬ এই
েলাক েসই শহেরর মত েহাক, যােক সদাপ্রভু করুণা না কের
ছঁুেড় েফেলিছেলন। েস েভাের সাহােয্যর জন্য কান্নাকািট শুনুক
এবং দপুুের যুেদ্ধর জন্য িচত্কার শুনুক। ১৭ যিদ এমন হেতা,
কারণ সদাপ্রভু, িতিন আমার মােয়র গেভর্  েকন আমােক হত্যা
কেরনিন? আমার মােয়র গভর্  আমার কবর হত, তাহেল িচরকাল
িতিন গভর্ বতী থাকেতন। ১৮ কষ্ট আর যন্ত্রণা েদখেত েকন আিম
গভর্  েথেক েবর হলাম, তাই আমার জীবন লজ্জায় পিরপূণর্?

িসিদিকয় রাজার প্রিত িযরিমেয়র কথা।

সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল, যখন
রাজা িসিদিকয় মিল্কেয়র েছেল পশহূরেক ও

মােসেয়র েছেল সফিনয় যাজকেক িযরিমেয়র কােছ পাঠােলন।
তারা তঁােক বলল, ২ “আমােদর পেক্ষ সদাপ্রভুর েথেক উপেদশ
চাও, কারণ বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেছন। অতীেতর মত হয়েতা সদাপ্রভু আমােদর জন্য
অেলৗিকক িকছু করেবন।” ৩ তাই িযরিময় তােদর বলেলন,
েতামরা িসিদিকয়েক এই কথা অবশ্যই বেলা, ৪ সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘েদখ, েতামরা েতামােদর
হােতর েয সমস্ত অস্ত্র িদেয় বািবেলর রাজার িবরুেদ্ধ ও
েতামােদর অবেরাধকারী কলদীয়েদর প্রাচীেরর বাইেরর যুদ্ধ
করছ, আিম েসই সব েথেক মুখ ঘুিরেয় েনব। কারণ আিম
েসগুিল শহেরর মেধ্য জেড়া করব। ৫ তখন আিম িনেজ আমার
শিক্তশালী হাত বািড়েয় প্রচণ্ড েরাষ এবং অেনক রাগ িদেয়
েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব। ৬ কারণ আিম এই শহের
বসবাসকারী মানুষ এবং পশু উভয়েকই আক্রমণ করব, তারা
কিঠন মহামারীেত মারা যােব।’ ৭ তারপর, এই কথা সদাপ্রভু
েঘাষণা কেরন, ‘িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক, তার দাসেদর,
েলােকেদর এবং এই শহেরর মহামারী, তেরায়াল ও দিূভর্ েক্ষর
পর যারা অবিশষ্ট থাকেব, তােদরেক বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসেরর হােত ও তােদর শত্রুেদর হােত এবং যারা তােদর
জীবেনর েখঁাজ কের তােদর হােত তুেল েদব। তখন িতিন
তেরায়াল িদেয় তােদর হত্যা করেবন; েস তােদর প্রিত েকান
করুণা করেব না, তােদর েছেড় েদেব না বা সহানুভূিত েদখােব
না।’ ৮ তখন তুিম এই েলােকেদর প্রিত অবশ্যই বলেব, “সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম েতামােদর সামেন জীবেনর পথ ও
মৃতু্যর পথ রাখিছ। ৯ েয েকউ এই শহের থাকেব েস তেরায়ােলর
আঘােত, দিূভর্ েক্ষ এবং মহামারীেত মারা যােব; িকন্তু েয েকউ
বাইের িগেয় েতামােদর িবরুেদ্ধ অবেরাধকারী কলদীয়েদর কােছ
তার হঁাটু পাতেব, েস েবঁেচ থাকেব। তার জীবন েরহাই পােব।

১০ কারণ আিম এই শহেরর িবরুেদ্ধ মঙ্গল নয়, িকন্তু ক্ষয়ক্ষিতর
জন্য আমার মুখ তুেলিছ।’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ‘বািবেলর
রাজার হােত আিম এটা েদব এবং আর েস আগুন িদেয় এটা
পুিড়েয় েদেব’।” ১১ িযহূদার রাজবংেশর িবষেয় েতামরা
সদাপ্রভুর বাক্য েশান। ১২ েহ দায়ূেদর বংশ, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েতামরা সকালেবলা ন্যায়িবচার আন। যােক অপহরণ
করা হেয়েছ তােক তার অত্যাচারীর হাত েথেক উদ্ধার কেরা; না
হেল আমার েক্রাধ েবর হেয় আগুেনর মত জ্বলেব। কারণ
েতামােদর মন্দ কােজর জন্য এটা েনভােনার মত েসখােন েকউ
থাকেব না। ১৩ েদখ, উপত্যকার অিধবাসীরা! সমভূিমর িশলা,
আিম েতামার িবরুেদ্ধ।’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। আিম তার
িবরুেদ্ধ েয বেল, েক আমােদর আক্রমণ করেত আসেব? বা েক
আমােদর বািড়েত ঢুকেব? ১৪ আিম েতামােদর মন্দ কােজর ফল
েতামােদর েদব।’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “আিম েতামার
বনজঙ্গেল আগুন জ্বালাব এবং েসই আগুন তার চারপােশর সব
িকছু গ্রাস করেব।”

িযহূদীয় রাজবংেশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ।

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, িযহূদার রাজবাড়ীেত যাও
এবং েসখােন এই কথা েঘাষণা কর। ২ বল, েহ

িযহূদার রাজা, েয দায়ূেদর িসংহাসেন বেস, সদাপ্রভুর বাক্য
েশান। েতামরা, যারা তার দাস এবং েতামরা তার েলােকরা, যারা
এই ফটেকর মধ্য িদেয় আেসা, সবাই েশােনা। ৩ সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, ‘েতামরা সুিবচার ও ন্যায়পরায়ণ কর এবং যােক
অপহরণ করা হেয়েছ, তােক তার অত্যাচারীর হাত েথেক উদ্ধার
কর। েতামােদর েদেশ েকান অনাথ ও িবধবােদর সােথ মন্দ
ব্যবহার কর না। অত্যাচার কর না বা এই জায়গায় িনেদর্ ােষর
রক্তপাত েকােরা না। ৪ কারণ েতামরা যিদ এই পালন কর, তেব
দায়ূেদর িসংহাসেন বসা রাজারা রেথ ও েঘাড়ায় চেড় এই
রাজবাড়ীর ফটক িদেয় িভতের আসেব। েস, তােদর দােসরা ও
তার েলাকজন! ৫ িকন্তু যিদ েতামরা আমার এই সব কথা না
েশােনা, যা আিম প্রচার কেরিছ,’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘তেব
এই রাজবািড় ধ্বংস হেয় যােব।’ ৬ কারণ িযহূদার রাজবািড়র
সম্বেন্ধ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “তুিম আমার কােছ িগিলয়দ
এবং িলবােনােনর চূড়ার মত। তবুও আিম েতামােক মরুভূিম,
েলাকশূন্য শহরগুিলর মত করেবা। ৭ কারণ আিম েতামার
িবরুেদ্ধ ধ্বংসকারীেদর মেনানীত কেরিছ! তারা তােদর অস্ত্র
িদেয় েতামার দামী এরস গাছগুিল েকেট আগুেন েফলেব।
৮ তখন িবিভন্ন জািতর েলােকরা এই শহেরর পাশ িদেয় যােব।
প্রেত্যেক পােশর জনেক বলেব, ‘এই মহান শহেরর প্রিত েকন
সদাপ্রভু এমন করেলন?’ ৯ অপর েলােকরা উত্তর েদেব, ‘কারণ
তারা তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর চুিক্ত ত্যাগ কের অন্য েদবতার
কােছ নত হত এবং তােদর উপাসনা করত।’ ১০ েতামরা মৃতেদর
জন্য েকঁেদা না। তার জন্য িবলাপ েকােরা না। িকন্তু তুিম অবশ্যই
তােদর জন্য কঁাদ, েয বন্দীদশায় িগেয়েছ, কারণ েস আর
কখনও িফের আসেব না এবং তার জন্মেদশ আর েদখেত পােব
না।” ১১ কারণ সদাপ্রভু িযহূদার রাজা েযািশেয়র েছেল শল্লুম
সম্বেন্ধ এই কথা বেলন, িযিন তঁার বাবার পের রাজা হেয়িছেলন;
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“িতিন এই জায়গা েছেড় চেল িগেয়েছন এবং িতিন আর িফের
আসেবন না। ১২ েযখােন েস বন্দী হেয় আেছ েসখােনই েস মারা
যােব এবং েস এই েদশ আর কখেনা েদখেত পােব না।” ১৩ “িধক্
েস! েয অধািমর্কতা িদেয় তার বািড় বানায় এবং অন্যায় িদেয়
বড় বড় ঘরগুিল ৈতরী কের। যার জন্য অন্যরা কাজ কের, িকন্তু
েয তােদর মজরুী েদয় না। ১৪ িধক্ তােক! েয েলাক বেল, ‘আিম
িনেজর জন্য একিট উঁচু বািড় ৈতরী করব এবং চওড়া উঁচু ঘর
বানােবা,’ েস িনেজর জন্য বড় বড় জানলা বানায় এবং এরস
কাঠ িদেয় ঘর বানায় এবং তার সমস্ত িকছুেত লাল রং কের।
১৫ এটাই িক েতামােক একজন ভােলা রাজা বানায়, েয তুিম
এরস গােছর তক্তা েচেয়ছ? েতামার বাবাও িক েভাজন পান
করত না, তবুও সুিবচার করত ও ন্যায়পরায়ন িক িছলনা? তাই
তার মঙ্গল হল। ১৬ েস গিরব ও অভাবগ্রস্ত েলােকেদর পেক্ষ
িবচার করত। সবিকছু ভােলা চলিছল। এটাই িক আমােক জানা
নয়?” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৭ িকন্তু েতামার েচােখ ও অন্তের
অন্য েলাকেক িনযর্াতন ও চূণর্িবচূণর্ করার জন্য অন্যায় লাভ,
িনেদর্ ােষর রক্তপাত ছাড়া আর িকছু েনই। ১৮ তাই িযহূদার রাজা
েযািশেয়র েছেল িযেহায়াকীেমর িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“তারা তার জন্য ‘েহ, আমার ভাই!’ বা ‘েহ, আমার েবান’ বেল
িবলাপ করেব না। তারা তার জন্য ‘েহ, প্রভু!’ ‘হায়, তঁার মিহমা!’
বেলও িবলাপ করেব না। ১৯ গাধার কবেরর মত তােক কবর
েদওয়া হেব, তােক েটেন েতালা হেব এবং িযরূশােলেমর ফটেকর
বাইের ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব। ২০ তুিম িলবােনােনর পবর্েত
ওেঠা এবং িচৎকার কর। েতামার গলার স্বর বাশেন েশানা যাক।
অবারীম পবর্ত েথেক িচৎকার কর, কারণ েতামার সব বনু্ধরা
ধ্বংস হেয় েগেছ। ২১ তুিম যখন িনরাপেদ িছেল, তখন আিম
েতামােক বেলিছলাম, িকন্তু তুিম বেলিছেল, ‘আিম শুনব না।’
যুবক বয়স েথেকই েতামার এই রকম ব্যবহার, কারণ তুিম
আমার কথা েশােনা িন। ২২ বাতাস েতামার সব পালকেদর
তািড়েয় েদেব এবং েতামার বনু্ধরা বিন্দেত্ব যােব। তখন তুিম
েতামার হঠাত লিজ্জত হেব ও েতামার মন্দ কােজর জন্য
অপমািনত হেব। ২৩ রাজা, তুিম েয িলবােনােনর অরেন্য বসবাস
কেরা, তুিম েয এরস বেন বাস কেরা, যখন তুিম প্রসব েবদনার
মত যন্ত্রণা েতামার উপের আসেব তখন িকভােব েতামােক দয়া
করা হেব!” ২৪ “েযমন আিম জীিবত,” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“এমনিক যিদ তুিম, িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর েছেল
িযেহায়াখীন, আমার ডান হােতর সীলেমাহর েথেক, আিম
েতামােক খুেল েফেল িদতাম। ২৫ কারণ আিম েতামােক তােদর
হােত তুেল েদব, যারা েতামার জীবেনর েখঁাজ কের এবং
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর ও কলদীয়েদর হােত েদব, যােদর
তুিম ভয় পাও। ২৬ আিম েতামােক ও েতামার মা, েয েতামােক
জন্ম িদেয়েছ, েসই মােক অন্য েদেশ ছঁুেড় েফেল েদব, েযখােন
তুিম জন্মাও িন। েসখােন েতামরা মারা যােব। ২৭ এই েদেশ তারা
িফের আসেত চাইেব, তারা এখােন িফের আসেত পারেব না।
২৮ এটা িক একিট তুচ্ছ এবং ভাঙ্গা পাত্র? এই িযেহায়াখীন িক
এমন একজন েয কাউেক সন্তুষ্ট কের না? েকন তােক ও তার
সন্তানেদর একিট েদেশ ছঁুেড় েফলা হেয়েছ, যা তােদর জােন না?
২৯ েদশ, েদশ, েদশ! সদাপ্রভুর বাক্য েশান। সদাপ্রভু এই কথা

বেলন, “িযেহায়াখীন এর সম্মেন্ধ এই কথা েলখ, েস সন্তানহীন
িছল। ৩০ েস তার জীবনকােল উন্নিত করেত পারেব না এবং তার
েকান সন্তানও সফল হেব না, তােদর েকউ দায়ূেদর িসংহাসেন
বসেব না বা িযহূদার উপর রাজত্ব করেব না।”

সদাপ্রভু বেলন, “িধক্ েসই পালকেদর! যারা আমার
পশু চড়ােনার মােঠর েভড়াগুিলেক ধ্বংস কের ও

ছিড়েয় েদয়।” ২ েসইজন্য সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েয
পালেকরা তঁার েলাকেদর চরায় েসই পালকেদর উেদ্দেশ্য এই
কথা বেলন, “েতামরা আমার পােলর েভড়াগুিলেক িছন্নিভন্ন
কেরছ এবং তােদর তািড়েয় িদেয়ছ, তােদর েকান যত্ন কর িন।
জােনা! েতামােদর মন্দ কােজর জন্য আিম তার মূল্য িফিরেয়
েদব,” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩ “আিম েয সব েদেশ আমার
পালগুিলেক তািড়েয় িদেয়িছলাম, েসখান েথেক আিম িনেজই
তােদর জেড়া করব এবং আিম তােদর পশু চরাবার মােঠ
িফিরেয় আনব, েসখােন তারা ফলবান হেব ও েবেড় উঠেব।
৪ তখন আিম তােদর উপর এমন পালকেদর িনযুক্ত করব, যারা
তােদর পালন করেব; তারা েকউ ভয় পােব না বা আতিঙ্কত হেব
না। তােদর মেধ্য েকউ হািরেয় যােব না,” এিট সদাপ্রভু েঘাষণা
কেরন। ৫ “েদখ! েসই িদন আসেছ,” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“যখন আিম দায়ূেদর জন্য একিট ন্যায়বান শাখােক তুলব। িতিন
রাজা হেয় রাজত্ব করেবন; িতিন সাফেল্যর সেঙ্গ এই েদেশ
ন্যায়িবচার ও ধািমর্কতা করেবন। ৬ তঁার সমেয় িযহূদা উদ্ধার
পােব এবং ইস্রােয়ল িনরাপেদ বাস করেব। তঁােক এই নাম ডাকা
হেব ‘সদাপ্রভু আমােদর ধািমর্কতা।’ ৭ অতএব েদখ, েসই িদন
আসেছ,” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন তারা আর বলেব না,
‘জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, িযিন ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক েবর
কের এেনিছেলন।’ ৮ পিরবেতর্  তারা বলেব, ‘জীবন্ত সদাপ্রভুর
িদিব্য, িযিন ইস্রােয়েলর বংশেক উত্তর েদেশ ও েসই সব েদশ,
েযখােন তারা ছিড়েয় পেড়িছল, েসখান েথেক িনেয় এেসেছন।
তাই তারা িনেজেদর েদেশ বাস করেব’।”

ভণ্ড ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ অিভেযাগ।

৯ ভাববাদীেদর জন্য আমার মেধ্য আমার অন্তর েভেঙ্গ িগেয়েছ
এবং আমার সমস্ত হাড় কঁাপেছ। আিম মাতােলর মত হেয়িছ,
তার মত যার আঙ্গরুরস েবিশ খাওয়া হেয় িগেয়েছ, এর কারণ
হল সদাপ্রভু ও তঁার পিবত্র বাক্য। ১০ এই েদশ ব্যিভচারীেত ভের
েগেছ। তার জন্য এই েদশ িবলাপ কের। মরুভূিমর তৃণেক্ষত
শুিকেয় েগেছ। এই ভাববাদীরা মন্দ পেথ চলেছ; তােদর ক্ষমতা
সিঠক ভােব ব্যবহার করেছ না। ১১ “ভাববাদী ও যাজেকরা
উভেয়ই অশুিচ হেয়েছ; আমার গৃেহ আিম তােদর দষু্টতা
েদেখিছ।” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১২ েসইজন্য তােদর পথ
অন্ধকােরর মেধ্য িপিচ্ছল হেব। তােদর তািড়েয় েদওয়া হেব;
েসখােন তারা পিতত হেব। কারণ আিম তােদর িবরুেদ্ধ শািস্তর
বছের িবপদ পাঠােবা।” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৩ “শমিরয়ার
ভাববাদীেদর মেধ্য আিম জঘন্য ব্যাপার েদেখিছ, তারা বাল
েদবতার ভাববাণী কের এবং আমার প্রজা ইস্রােয়লীয়েদর সিঠক
পথ েথেক দেূর সরায়। ১৪ িযরূশােলেমর ভাববাদীেদর মেধ্য
ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ, তারা ব্যিভচার কের এবং িমথ্যার পেথ
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হঁােট। তারা অন্যায়কারীেদর হাত শক্ত কের! েকউ তার দষু্টতা
েথেক েফের না। তারা সবাই আমার কােছ সেদােমর মত,
িযরূশােলেমর অিধবাসীরা ঘেমারার মত।” ১৫ েসইজন্য
বািহনীগেণর সদাপ্রভু ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ এই কথা বেলন,
“েদখ, আিম তােদর েতেতা খাবার খাওয়াব ও িবষাক্ত জল পান
করাব, কারণ িযরূশােলেমর ভাববাদীেদর কাছ েথেক অশুিচতা
সমস্ত েদেশ ছিড়েয় েগেছ।” ১৬ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “েয ভাববাদীরা েতামােদর কােছ ভাববাণী কের েতামরা
তােদর কথা েশান না। তারা েতামােদর প্রতািরত কের! তারা
সদাপ্রভুর মুখ েথেক না, িনেজেদর মন েথেক দশর্েনর কথা বেল।
১৭ তারা সবর্দা তােদর কােছ এই কথা বেল, যারা আমােক
অসম্মান কের, ‘সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন, েতামােদর শািন্ত হেব।’
যারা িনেজেদর হৃদেয়র একগঁুেয়িমেত চেল, তারা বেল,
‘েতামােদর উপর িবপদ আসেব না।’ ১৮ তােদর মেধ্য েক
সদাপ্রভুর সভায় দঁািড়েয়েছ? েক েদেখ ও তঁার বাক্য েশােন? েক
তঁার বােক্য মেনােযাগ েদয় ও েশােন? ১৯ েদখ, সদাপ্রভুর েথেক
ঝড় আসেছ! তঁার েক্রাধ ছুেট যােচ্ছ এবং প্রচণ্ড ঘূিণর্ ঝড় বার
হেচ্ছ। দষু্টেদর মাথার উপের এটা ঘুরেছ। ২০ যতক্ষণ না এটা
সম্পূণর্ হয় এবং তঁার অন্তেরর উেদ্দশ্য সফল না হয় সদাপ্রভুর
েরাষ িফের যােব না। েশষ িদেন, েতামরা তা বুঝেত পারেব।
২১ এই ভাববাদীেদর আিম পাঠাই িন। তারা িনেজরাই প্রকািশত
হেয়েছ। আিম তােদর েকান কথা েঘাষণা কিরিন, িকন্তু তবুও
তারা ভাববাণী কেরেছ। ২২ কারণ যিদ তারা আমার সভায়
দঁাড়াত, তাহেল আমার প্রজােদর কােছ তারা আমার বাক্যই
েশানাত; তারা তােদর মন্দ পথ ও মন্দ কাজ েথেক েফরাত।
২৩ আিম িক শুধু কােছর ঈশ্বর, দেূরর ঈশ্বর িক নই? এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৪ েকউ িক এমন েগাপন জায়গায় লুকােত
পাের েযখােন আিম তােক েদখেত পাব না?” এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা। “আিম িক স্বগর্ ও পৃিথবীর সব জায়গায় থািক না?”
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৫ “েয ভাববাদীরা আমার নাম িনেয়
িমথ্যা ভাববাণী করেছ আিম তা শুেনিছ। তারা বেলেছ, ‘আিম
একিট স্বপ্ন েদেখিছ! আিম একিট স্বপ্ন েদেখিছ’। ২৬ এটা আর
কত িদন চলেব, ভাববাদীরা িনেজর অন্তেরর িমথ্যা িদেয়
ভাববাণী বলেব? ২৭ তারা পিরকল্পনা করেছ, েযমন তােদর
পূবর্পুরুেষরা বাল েদবতার জন্য আমার নাম ভুেল িগেয়িছল,
েতমন তারা তােদর প্রিতেবশীেদর কােছ স্বেপ্নর কথা বেল আমার
প্রজােদর আমার নাম ভুিলেয় েদেব। ২৮ েয ভাববাদী স্বপ্ন
েদেখেছ, েস তার স্বেপ্নর িববরণ িদক। িকন্তু যােক আিম িকছু
বেলিছ, েস িবশ্বস্তভােব আমার বাক্য বলুক। দানাশেস্যর কােছ
খড় িক?” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৯ “আমার বাক্য িক
আগুেনর মত নয়? এবং হাতুড়ী িদেয় িশলা টুকেরা করার মত
িক নয়?” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩০ তাই েদখ, আিম েসই
ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ, েয েকউ অন্যেদর কাছ েথেক বাক্য চুির
কের এবং বেল েসটা আমার কাছ েথেক এেসেছ, এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৩১ েদখ, আিম েসই ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ, যারা
ভাববাণী েঘাষণা করেত িনেজেদর িজভ ব্যবহার কের, এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩২ েদখ, আিম েসই ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ
যারা িমথ্যা স্বপ্ন েদেখ “এবং তারপের তােদর প্রচার কের ও

আমার প্রজােদর তােদর িমথ্যা ও অহংকার িদেয় িবপেথ চালায়,
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। আিম তােদর িবরুেদ্ধ, কারণ আিম
তােদর পাঠাই িন, বা আেদশও িদইিন। িনিশ্চত েয, তারা এই
েলাকেদর েকােনা সাহায্য করেত পারেব না।” এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৩৩ “যখন এই েলােকরা বা একজন ভাববাদী বা
একজন যাজক েতামােক িজজ্ঞাসা করেব, ‘সদাপ্রভুর েঘাষণা
িক?’ তখন তুিম অবশ্যই তােদর বলেব, ‘িক েঘাষণা? কারণ
আিম েতামােদর ত্যাগ কেরিছ।’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩৪ আর
েকান ভাববাদী, যাজক এবং েলােকরা বেল, ‘এটাই সদাপ্রভুর
েঘাষণা,’ তেব আিম েসই েলাক ও তার পিরবারেক শািস্ত েদব।
৩৫ েতামরা, প্রেত্যেক তার প্রিতেবশীেক এবং প্রেত্যেক তার
ভাইেক অবশ্যই এই কথা বল, ‘সদাপ্রভু িক উত্তর িদেয়েছন?’
এবং ‘সদাপ্রভু িক বেলেছন?’ ৩৬ িকন্তু েতামরা সদাপ্রভুর েঘাষণা
সম্মেন্ধ আর কথা েবােলা না, কারণ প্রেত্যক েলােকর েঘাষণা
তােদর িনেজেদর বােক্য পিরণত হেয়েছ এবং েতামরা জীবন্ত
ঈশ্বর, বািহনীগেণর সদাপ্রভুর বাক্য িবকৃত কেরছ, বািহনীগেণর
সদাপ্রভু, আমােদর ঈশ্বর। ৩৭ েতামরা ভাববাদীেদর এই কথা
অবশ্যই বল, ‘সদাপ্রভু েতামােক িক উত্তর িদেয়েছন? সদাপ্রভু
িক বেলেছন?’ ৩৮ যিদ তুিম সদাপ্রভুর কাছ েথেক েঘাষণা প্রকাশ
করেত চাও, সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘সদাপ্রভুর েঘাষণা,
েতামার এই কথা বলার কারেণ, যখন আিম েতামােক একিট
আেদশ পাঠাই এবং বিল, এিট েবাল না েয, এিট সদাপ্রভুর কাছ
েথেক একিট েঘাষণা,’ ৩৯ তাহেল েদখ, আিম েতামােক তুলব
এবং েসই শহেরর সেঙ্গ, েযিট আিম েতামােদর ও েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম, আমার কাছ েথেক দরূ কের েদব।
৪০ তখন আিম েতামােদর উপের িচরস্থায়ী লজ্জা ও অপমান
েদব, যা কখনও েকউ ভুলেব না।”

ডুমুর ফেলর বণর্না।

সদাপ্রভু আমােক িকছু েদখােলন। েদখ, সদাপ্রভুর
মিন্দেরর সামেন দইু ঝুিড় ডুমুর ফল রাখা। বািবেলর

রাজা নবূখদিনৎসর িযেহায়াকীেমর েছেল িযহূদার রাজা
িযকিনয়েক, িযহূদার রাজকমর্চারীেদর, কািরগর ও কমর্কারেদর
িযরূশােলম েথেক বািবেল বন্দী কের িনেয় যাবার পের এই দশর্ন
ঘেটিছল। ২ একটা ঝুিড়র ডুমুর িছল খুব ভােলা প্রথম পাকা
ডুমুেরর মত, িকন্তু অন্য ঝুিড়িট খুব খারাপ িছল, যা খাওয়া যায়
না। ৩ সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, তুিম িক েদখছ?”
আিম বললাম, “ডুমুর; খুব ভাল ডুমুর এবং খুব খারাপ েযগুিল
খাওয়া যায় না।” ৪ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল
এবং বলল, ৫ “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন,
আিম িযহূদার বন্দীেদর মঙ্গেলর জন্য তােদর িদেক লক্ষ্য
রাখেবা, েসই ভাল ডুমুেরর মত, যােদর আিম এখান েথেক
কলদীয়েদর েদেশ পািঠেয়িছ। ৬ আিম তােদর মঙ্গেলর জন্য
তােদর উপর নজর রাখব এবং এই েদেশ তােদর িফিরেয় আনব।
আিম তােদর গেড় তুলব, তােদর িবিচ্ছন্ন করব না। আিম তােদর
েরাপণ করব, তােদর উপেড় েফলব না। ৭ তখন আিম তােদর
আমােক জানবার জন্য অন্তর েদব েয, আিমই সদাপ্রভু। তারা
আমার প্রজা হেব এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব, তাই তারা তােদর
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সমস্ত অন্তর িদেয় আমার কােছ িফের আসেব। ৮ িকন্তু খারাপ
ডুমুরগুিলর মত কের, যা েখেত খুব খারাপ”- সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়, তার রাজকমর্চারী ও
িযরূশােলেমর অবিশষ্ট েলােকরা যারা ওই েদেশ রেয় েগেছ বা
িমশর েদেশ বাস করেছ তােদর সেঙ্গ এই রকম খারাপ ব্যবহার
করব। ৯ আিম তােদর েযখােনই তািড়েয় িদই, প্রেত্যক জায়গায়
তােদর ভয়ঙ্কর, পৃিথবীর সমস্ত জািতর দেুযর্াগ, অসম্মািনত এবং
প্রবাদ, উপহােসর পাত্র ও অিভশপ্ত কের তুলব। ১০ আিম তােদর
ও তােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ িদেয়িছ েসখােন যতক্ষণ না
তারা এেকবাের ধ্বংস হয়, আিম তােদর িবরুেদ্ধ তেরায়াল,
দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী পাঠাব।”

িযহূদী ও অন্যান্য জািতর শািস্ত।

িযহূদার সমস্ত েলাকেদর সম্বেন্ধ এই বাক্য িযরিমেয়র
কােছ এল। েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা

িযেহায়াকীেমর চতুথর্ বছের এিট এেসিছল। েসিট বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসেরর প্রথম বছর িছল। ২ িযরিময় ভাববাদী সমস্ত
িযহূদার েলাক ও িযরূশােলেমর সমস্ত বািসন্দােদর কােছ েঘাষণা
করেলন, ৩ িতিন বলেলন, “আেমােনর েছেল িযহূদার রাজা
েযািশেয়র েতেরা বছর েথেক এই সময় পযর্ন্ত, েতইশ বছর ধের
সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এেসেছ। আিম েতামােদর তা
েঘাষণা কেরিছ। আিম েসগুিল প্রচার করেত আগ্রহী িছলাম,
িকন্তু েতামরা েশােনা িন। ৪ সদাপ্রভু তঁার সমস্ত ভাববাদী দাসেদর
েতামােদর কােছ পািঠেয়েছন। তঁারাও আগ্রহী িছেলন, িকন্তু
েতামরা েশােনা িন বা মেনােযাগ দাওিন। ৫ েসই ভাববাদীরা
বেলেছন, ‘প্রেত্যেক িনেজেদর মন্দ পথ ও দনুর্ীিত েথেক েফর
এবং েয েদশ সদাপ্রভু েতামােদর ও েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
প্রাচীনকােল িচরস্থায়ী উপহার িহসােব িদেয়িছেলন েসই েদেশ
িফের এেসা। ৬ তাই অন্য েদবতােদর ভজনা করেত তােদর কােছ
েযও না বা তােদর কােছ মাথা িনচু েকােরা না এবং েতামােদর
হােতর ৈতরী িজিনস িদেয় তঁােক অসন্তুষ্ট কের তুেলা না, না হেল
আিম েতামােদর ক্ষিত করেবা না’। ৭ িকন্তু েতামরা আমার কথা
েশানিন।” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “েতামােদর হােতর ৈতরী
িজিনস িদেয় েতামরা আমােক অসন্তুষ্ট কের িনেজেদর ক্ষিত
কেরছ।” ৮ েসইজন্য বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“েতামরা আমার কথা েশােনা িন, ৯ েদখ, আিম উত্তেরর সমস্ত
েলাকেক জেড়া করেত আেদশ পাঠােবা”- এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা- “আমার দাস বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসরেক এই েদশ
ও তার বািসন্দােদর িবরুেদ্ধ এবং েতামার চারপােশর সমস্ত
জািতেদর িবরুেদ্ধ িনেয় আসেবা। কারণ আিম তােদর ধ্বংস
করার জন্য আলাদা করব। আিম তােদর ভয়ঙ্কর কের তুলব ও
িশশ েদওয়ার পাত্র করব; িচরস্থায়ী জনশূন্য করব। ১০ আনন্দ
এবং উল্লােসর শব্দ-বর ও কেনর স্বর, জঁাতার শব্দ ও বািতর
আেলা - আিম এই সমস্ত জািতগুিল েথেক এই সমস্ত িজিনস
অদশৃ্য কের েদব। ১১ তখন এই সমস্ত েদশ জনশূন্য ও ভয়ঙ্কর
হেয় যােব এবং এই জািতগুিল সত্তর বছর ধের বািবেলর রাজার
েসবা করেব। ১২ যখন সত্তর বছর পূণর্ হেয যােব তখন এটা
ঘটেব, আিম বািবেলর রাজা ও কলদীয় জািতেক শািস্ত েদব”-

এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “তােদর অন্যােয়র জন্য েদশিটেক
িচরিদেনর জন্য জনশূন্য কের তুলব। ১৩ তখন আিম েসই সমস্ত
েদেশর িবরুেদ্ধ যা বেলিছ এবং এই সমস্ত জািতর িবরুেদ্ধ
িযরিময় েয ভাববাণী এ সব বইেয় েলখা আেছ, তা আিম সম্পন্ন
করব। ১৪ কারণ এই সব জািতেক অন্য অেনক জািত মহান
রাজারা দাস বানােব। তােদর সমস্ত কাজকমর্ এবং হােতর কাজ
অনুসাের আিম তােদর ফল েদব।” ১৫ সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
আমােক এই কথা বলেলন, “আমার হাত েথেক রােগ পূণর্ আঙ্গরু
রেসর এই েপয়ালাটা নাও এবং েয সব জািতর কােছ আিম
েতামােক পাঠািচ্ছ তােদর তা পান করাও। ১৬ কারণ তারা পান
করেব, তারপর টলেব এবং েয তেরায়াল আিম তােদর মেধ্য
পাঠােবা, তার জন্য পাগল হেব।” ১৭ তাই আিম সদাপ্রভুর হাত
েথেক েপয়ালাটা িনলাম এবং সদাপ্রভু েয সব জািতর কােছ
আমােক পাঠােলন, আিম তােদর পান করালাম। ১৮ তারা এই
এই িযরূশােলম, িযহূদার শহরগুিল এবং তার রাজা ও
রাজকমর্চারী- েযন তারা ধ্বংস ও আতঙ্কজনক হয়, িশশ
েদওয়ার পাত্র ও অিভশপ্ত হেব, েযমন তােদর আজেকর িদেনর
মত। ১৯ অন্যান্য জািতরাও এটা পান কেরেছ; িমশেরর রাজা
ফেরৗণ, তার দােসরা, তার রাজকমর্চারীরা, তার সমস্ত েলােকরা,
২০ সমস্ত েলােকেদর িমিশ্রত ঐিতহ্য এবং ঊষ েদেশর সমস্ত
রাজা; পেলষ্টীয়েদর সমস্ত রাজা- অিস্কেলান, ঘসা, ইেক্রাণ ও
অসেদােদর অবিশষ্ট অংশ; ২১ ইেদাম, েমায়াব ও অেম্মােনর
েলােকরা; ২২ েসার ও সীেদােনর রাজারা; সমুেদ্রর অন্য পােরর
রাজারা; ২৩ দদান, েটমা, বূষ ও মাথার দপুােশর চুল কাটা
েলােকরা। ২৪ এই েলােকরাও এটা পান কেরেছ; আরেবর সমস্ত
রাজারা এবং িমিশ্রত ঐিতেহ্যর রাজারা, যারা মরুভূিমেত
বসবাস কের; ২৫ িসম্রীর রাজারা, এলেমর রাজারা ও মাদীেয়র
রাজারা; ২৬ উত্তর িদেকর কােছর ও অেনক দেূরর সমস্ত
রাজারা- প্রেত্যেক, তােদর ভাই ও পৃিথবীর উপিরতেলর সমস্ত
রাজ্যগুিল। িনিবর্েশেষ বািবেলর রাজাও তােদর পের তা পান
করেব। ২৭ সদাপ্রভু আমােক বলেলন, “এখন তুিম তােদর
অবশ্যই বল, বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, ‘পান কর এবং মাতাল হও, তারপর বিম কর, পিতত হও
এবং তেরায়ােলর সামেন উেঠ দাড়ােব না, যা আিম েতামােদর
মেধ্য পাঠািচ্ছ’। ২৮ তখন এটা ঘটেব েয, যিদ তারা েতামার হাত
েথেক েপয়ালা িনেয় পান করেত অস্বীকার কের, তেব তুিম
তােদর বলেব েয, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
‘েতামরা অবশ্যই এটা খােব। ২৯ কারণ েদখ, েয শহরেক আমার
নাম ডাকা হয়, েসখােন আিম ক্ষয়ক্ষিত আিন, আর েতামরা িক
শািস্তমুক্ত থাকেব? েতামরা মুক্ত থাকেব না, কারণ পৃিথবীর সমস্ত
বািসন্দােদর িবরুেদ্ধ আিম তেরায়াল েডেক আনিছ!’ এটা
বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন। ৩০ তাই তুিম িনেজ, িযরিময়,
তােদর কােছ এই সব কথা ভাববাণী কর, ‘সদাপ্রভু উপর েথেক
গজর্ন কেরন এবং তঁার লুকােনা পিবত্র স্থান েথেক িতিন তঁার
গলার স্বর েশানান। িতিন তঁার পিবত্র স্থান েথেক গজর্ন করেবন;
িতিন পৃৃিথবীেত সমস্ত বািসন্দােদর িবরুেদ্ধ িচৎকার কেরন, েযমন
েলােকরা গান কের যখন তারা আঙ্গরু মাড়াই কের। ৩১ পৃিথবীর
েশষ সীমানা পযর্ন্ত একিট শব্দ আেস, কারণ সদাপ্রভু জািতেদর
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িবরুেদ্ধ একিট নািলশ আনেত চেলেছন। িতিন সমস্ত মানুেষর
িবচার করেবন। িতিন তেরায়ােলর হােত দষু্টেদর তুেল েদেবন’।”
৩২ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ, এক জািত
েথেক আর এক জািতেত িবপদ ছিড়েয় পড়েছ এবং পৃিথবীর
েশষ সীমানা েথেক ভীষণ ঝড় শুরু হেচ্ছ।” ৩৩ তখন যারা
সদাপ্রভুর মাধ্যেম িনহত হেয়িছল, তারা পৃিথবীর এক সীমানা
েথেক অন্য সীমানা পযর্ন্ত েদখা যােব। েকউ িবলাপ করেব না,
একিত্রত হেব না বা কবের যােব না। তারা মািটেত পেড় থাকা
েগাবেরর মত হেব। ৩৪ েমষপালেকরা, কঁাদ, সাহােয্যর জন্য
িচত্কার কর! মািটেত গড়াগিড় দাও, েহ পােলর েনতারা। কারণ
েতামােদর হত্যার ও িছন্নিভন্ন হবার সময় এেসেছ। েতামরা বাছাই
করা েভড়ার মত পিতত হেব। ৩৫ েমষপালকেদর আশ্রয় থাকেব
না; পােলর েনতারা েরহাই পােব না। ৩৬ েমষপালকেদর
িচত্কােরর শব্দ আর পােলর েনতােদর হাহাকার েশান, কারণ
সদাপ্রভু তােদর চারণ ভূিম নষ্ট কেরেছন। ৩৭ সদাপ্রভুর জ্বলন্ত
রােগর জন্য শািন্তপূণর্ মাঠগুিল িবধ্বস্ত হেয় যােচ্ছ। ৩৮ যুবক
িসংেহর মত, িতিন িনেজর গুহা েছেড় এেসেছন; কারণ তার
অত্যাচারীেদর রােগর জন্য, তঁার জ্বলন্ত েরােষর জন্য তােদর
েদশ ভয়ঙ্কর হেয় যােব।

মিন্দেরর ভাবী িবনাশ। িযরিমেয়র িবপদ।

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর
রাজেত্বর প্রথম িদেক সদাপ্রভুর কাছ েথেক এই বাক্য

এল এবং বলল, ২ “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমার গৃেহর
উঠােন িগেয় দঁাড়াও এবং িযহূদার শহরগুিল সম্মেন্ধ বল যারা
আমার গৃেহ ভজনা করেত আেস। তােদরেক েয কথা বলেত
আিম েতামােক আেদশ িদেয়িছ, েসগুিল তােদর কােছ প্রচার
কর। একিট কথাও বাদ িদেয়া না। ৩ হয়েতা তারা শুনেব এবং
প্রেত্যেক তার মন্দ পথ েথেক িফের আসেব। তাহেল তােদর
অন্যায় কােজর জন্য আিম তােদর উপর েয িবপদ আনবার
পিরকল্পনা করিছ, আিম তা ক্ষমা করব। ৪ তাই তুিম অবশ্যই
তােদর এই কথা বল, ‘সদাপ্রভু বেলন, যিদ েতামরা আমার কথা
না েশান, েতামােদর সামেন আিম েয ব্যবস্থা িদেয়িছ তা পালন না
কর; ৫ যিদ তুিম আমার ভাববাদী দােসেদর কথা না েশােনা,
যােদর আিম স্থায়ীভােব েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ, তবুও
তােদর কথা েশানিন; ৬ তখন আিম এই ঘরিটেক শীেলার মত
করব, আিম পৃিথবীর সমস্ত জািতর কােছ এই শহর অিভশপ্ত
করেবা’।” ৭ সদাপ্রভুর গৃেহ িযরিমেয়র প্রচাের িবেশষ কের
যাজকরা, ভাববাদীরা এবং সমস্ত েলাক শুনেলন। ৮ তাই এটা
ঘটল, যখন িযরিময় সদাপ্রভুর আেদশ মত সমস্ত কথা সব
েলােকেদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর বলা েশষ করেলন, তখন
সব েলাক তঁােক আটেক ধের বলল, “েতামােক অবশ্যই মরেত
হেব! ৯ েকন তুিম সদাপ্রভুর নােম ভাববাণী কেরছ েয, এই ঘর
শীেলার মত হেব এবং এই শহরিট ধ্বংস ও জনশূন্য হেব?” এই
জন্য সব েলাক সদাপ্রভুর গৃেহ িযরিমেয়র িবরুেদ্ধ জেড়া হল।
১০ তখন িযহূদার রাজকমর্চারীরা এই সব কথা শুনল এবং
রাজবাড়ী েথেক সদাপ্রভুর গৃেহ আসেলন এবং সদাপ্রভুর গৃেহর
নতুন ফটেক প্রেবশ পেথ বসেলন। ১১ যাজেকরা এবং

ভাববাদীরা েসই রাজকমর্চারীেদর ও সমস্ত েলােকরা বলেলন,
“এই েলাকিট মৃতু্যদন্ড পাওয়ার েযাগ্য, কারণ েস এই শহেরর
িবরুেদ্ধ ভাববাণী কেরেছ; েযমন েতামরা িনেজর কােন তা
শুেনছ।” ১২ তাই িযরিময় সব রাজকমর্চারী ও সব েলাকেদর
বলেলন, “েতামরা যা শুনেল েসগুিল সদাপ্রভু আমােক এই গৃহ
ও শহেরর িবরুেদ্ধ ভাববাণী করেত পািঠেয়েছন। ১৩ তাই এখন,
েতামােদর পথ ও েতামােদর কাজ উন্নত কর এবং েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা েশােনা; তাহেল সদাপ্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ
েয িবপেদর কথা েঘাষণা কেরিছেলন, তা িতিন ক্ষমা করেবন।
১৪ আিম িনেজ-আমার িদেক েদখ!- েতামােদর হােতই আিছ;
েতামরা যা ভাল ও ন্যায্য মেন কর তাই আমার প্রিত কর।
১৫ িকন্তু েতামরা এটা িনশ্চয়ই জােনা েয, েতামরা যিদ আমােক
হত্যা কর, তেব েতামরা েতামােদর িনেজেদর উপের, এই শহর ও
এখানকার অিধবাসীেদর উপের িনেদর্ ােষর রক্ত আনেছা; কারণ
এই সব কথা েতামােদর কােনর কােছ প্রচার করার জন্য সিত্যই
সদাপ্রভু আমােক পািঠেয়েছন।” ১৬ তখন রাজকমর্চারীরা ও
সমস্ত েলােকরা যাজক ও ভাববাদীেদর বলল, “এই েলাকিট
মৃতু্যদেন্ডর উপযুক্ত নয়, কারণ িতিন আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
নােম আমােদর কােছ প্রচার কেরেছন।” ১৭ তখন েসই েদেশর
প্রাচীেনরা উেঠ এেলন এবং সম্পূণর্ মন্ডলীর েলােকেদর সােথ
কথা বলেলন। ১৮ তঁারা বলেলন, “িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র সমেয়
েমােরষ্টীয় মীখা ভাববাণী করেতন। িতিন িযহূদার েলাকেদর
বেলিছেলন, ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, িসেয়ানেক
েক্ষেতর মত লাঙ্গল েদওয়া হেব এবং িযরূশােলম ধ্বংেসর সূ্তপ
হেব আর মিন্দেরর পবর্তিট উঁচু েঝােপ পিরণত হেব’। ১৯ িযহূদার
রাজা িহিষ্কয় ও িযহূদার সবাই িক তঁােক হত্যা কেরিছল? িতিন
িক সদাপ্রভুেক ভয় কেরনিন এবং সদাপ্রভুেক সন্তুষ্ট কেরনিন?
তার জন্য সদাপ্রভু তােদরেক েয অমঙ্গেলর কথা বেলিছেলন,
তার েথেক ক্ষমা কেরেছন। তাহেল আমরা িক আমােদর
িনেজেদর জীবেনর িবরুেদ্ধ ভীষণ অমঙ্গল করিছ?” ২০ এিদেক
একজন ব্যিক্ত িছেলন, িযিন সদাপ্রভুর নােম ভাববাণী করেতন-
িতিন িছেলন িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর শমিয়েয়র েছেল ঊিরয় - িতিন
িযরিমেয়র সােথ একমত হেয় এই শহর ও এই েদেশর িবরুেদ্ধ
ভাববাণী করেতন। ২১ িকন্তু যখন রাজা িযেহায়াকীম, তঁার সমস্ত
ৈসন্য ও রাজকমর্চারীরা তঁার কথা শুনেলন, তখন রাজা তঁােক
হত্যা করার েচষ্টা করেলন, িকন্তু ঊিরয় শুনেলন এবং ভয়
েপেলন, তাই িতিন িমশর েদেশ পািলেয় েগেলন। ২২ তখন রাজা
িযেহায়াকীম ইলনাথন, অকেবােরর েছেলেক এবং তার সেঙ্গ
আরও কেয়কজনেক িমশের পাঠােলন। ২৩ তারা িমশর েথেক
ঊিরয়েক েবর কের রাজা িযেহায়াকীেমর কােছ িনেয় েগল।
তখন িযেহায়াকীম তঁােক তেরায়াল িদেয় হত্যা করেলন এবং তঁার
মৃতেদহ সাধারণ েলােকেদর কবের পািঠেয় িদেলন। ২৪ িকন্তু
শাফেনর েছেল অহীকােমর হাত িযরিমেয়র পেক্ষ িছল, তাই
তঁােক হত্যা করার জন্য েলােকেদর হােত সমপর্ণ করা হয়িন।

বািবলীয়েদর বেশ থাকবার প্রেয়াজনীয়তা।

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজেত্বর
প্রথম িদেক সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল।
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েসিট হল, ২ “সদাপ্রভু আমােক এই কথা বলেলন, িনেজর জন্য
েশকল ও একিট েজায়াল ৈতরী কর, তােদরেক েতামার ঘােড়র
উপর রাখ। ৩ তারপর েয সব দেূতরা ইেদােমর রাজা, েমায়ােবর
রাজা, অেম্মােনর েলােকেদর রাজা, েসােরর রাজা ও সীেদােনর
রাজােদর কােছ পাঠাও। যারা িযরূশােলেম িযহূদার রাজা
িসিদিকেয়র কােছ এেসেছ তােদর িদেয় ঐ সব রাজােদর কােছ
খবর পাঠােব। ৪ তােদর মিনবেদর বলার জন্য এই আেদশ দাও,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, েতামার
েতামােদর মিনবেদর এই কথা অবশ্যই বল, ৫ ‘আিম িনেজই
আমার মহাশিক্তেত এবং আমার হােত এই পৃিথবী ৈতরী কেরিছ।
আিম ভূিম এবং তার পশু বািনেয়িছ এবং আিম যােক উপযুক্ত
মেন কির তােক িদেয় থািক। ৬ তাই এখন, আিম িনেজ এই সব
িকছু আমার দাস বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর হােত িদিচ্ছ।
এমন িক, ভূিমর জীবন্ত সব িকছু আিম তার েসবার জন্য িদিচ্ছ।
৭ কারণ সমস্ত জািত তার, তার েছেলর ও তার নািতর েসবা
করেব; যতিদন না তার েদেশর েশষ সময় আেস। তখন অেনক
জািত ও মহান রাজারা তােক তােদর অধীেন আনেব। ৮ েকান
জািত এবং রাজ্য বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর েসবা না কের
এবং বািবেলর রাজার েজায়ােল কঁাধ না েদয়, তেব আিম েসই
জািতেক তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী িদেয় শািস্ত েদব’- এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যতক্ষণ না পযর্ন্ত আিম তার হাত িদেয়
তােদর ধ্বংস কির। ৯ েতামরা! েতামােদর ভাববাদী, গণক,
দশর্নকারী, ভিবষ্যতবক্তা এবং মায়াবী, যারা েতামােদর এই কথা
বলেতা, ‘েতামরা বািবেলর রাজার েসবা েকােরা না’ তােদর
কথায় কান েদেবনা। ১০ কারণ তারা েতামােদর েদশ েথেক দেূর
িনেয় যাবার জন্য েতামােদর িমথ্যা ভাববাণী করেছ; আর আিম
েতামােদর তািড়েয় েদব এবং েতামরা মারা যােব। ১১ িকন্তু যিদ
েকান জািত বািবেলর রাজার েজায়ােল তার ঘাড় রােখ এবং
তার েসবা কের, আিম তােক িনেজর েদেশ িবশ্রােম থাকেত
েদব”- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা,- “তারা েসখােন চাষ করেব এবং
তােদর বািড় বানােব।” ১২ তাই আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক
বললাম এবং এই সংবাদ িদলাম, “আপনারা আপনােদর ঘাড়
বািবেলর রাজার েজায়ােলর নীেচ রাখুন এবং তঁার ও তঁার
েলাকেদর েসবা করুন, তােত আপনারা বঁাচেবন। ১৩ েয জািত
বািবেলর রাজার েসবা করেত অস্বীকার কের, তার িবরুেদ্ধ
আমার েঘাষণা অনুযায়ী েকন আপিন ও আপনার েলােকরা
তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারীেত মারা যােবন? ১৪ েসই
ভাববাদীেদর কথা শুনেবন না, যারা আপনােদর বেল, ‘আপনারা
বািবেলর রাজার েসবা করেবন না’, কারণ তারা আপনােদর
কােছ িমথ্যা ভাববাণী করেছ। ১৫ কারণ আিম তােদর পাঠাই
িন”- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, “কারণ তারা আমার নােম িমথ্যা
ভাববাণী বলেছ, েসইজন্য আিম েতামােদর ও ভাববাদীেদর,
যারা েতামােদর কােছ ভাববাণী করেছ, উভয়েকই আিম দরূ
করব এবং েতামরা ধ্বংস হেব।” ১৬ আিম যাজকেদর ও সমস্ত
েলােকেদর বললাম, “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েয ভাববাদীরা
েতামােদর কােছ ভাববাণী কের এবং বেল, ‘েদখ! এখন
সদাপ্রভুর গৃেহর পাত্রগুিল বািবল েথেক িফিরেয় আনা হেব!’
তারা েতামােদর কােছ িমথ্যা ভাববাণী বলেছ। ১৭ তােদর কথা

শুন না। েতামরা বািবেলর রাজার েসবা কর, তােত বঁাচেব। এই
শহরিট েকন ধ্বংস হেব? ১৮ যিদ তারা ভাববাদী হয় এবং
সদাপ্রভুর বাক্য তােদর কােছ সিত্যই প্রকািশত হেয় থােক, তেব
সদাপ্রভুর গৃেহ, িযহূদার রাজার বাড়ীেত ও িযরূশােলেমর েয সব
িজিনসপত্র বাকী আেছ তা যােত বািবেল না যায়, েসইজন্য
বািহনীগেণর সদাপ্রভুর কােছ িমনিত করুক। ১৯ কারণ
বািহনীগেণর সদাপ্রভু সমস্ত থাম, সমুদ্র পাত্র, অস্হায়ী পাত্র ও
েসই শহেরর অবিশষ্ঠ িজিনসপত্র সম্বেন্ধ একিট েঘাষণা করেছন,
২০ েয পাত্রগুিল বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর িযেহায়াকীেমর
েছেল িযহূদার রাজা িযকিনয়েক এবং িযহূদা ও িযরূশােলেমর
সমস্ত প্রধান েলাকেদর িযরূশােলম েথেক বািবেল বন্দী কের
িনেয় যাবার সময় েনন িন। ২১ বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর পাত্রগুিল সম্মেন্ধ িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলােকেদর এই
কথা বেলন, েযগুিল সদাপ্রভুর গৃেহর অবিশষ্ট পাত্র: ২২ ‘তােদর
বািবেল আনা হেব এবং তারা েসখােন ততিদনই থাকেব, েয
পযর্ন্ত না আিম তােদর কােছ আিস সব িজিনস আমার ঘের এবং
িযহূদার রাজার বাড়ীেত ও িযরূশােলেম রেয়েছ েসগুেলা বািবেল
িনেয় যাওয়া হেব এবং েয পযর্ন্ত না আিম েসগুেলার িদেক
মেনােযাগ েদব’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ‘তারপের আিম
েসগুিল এই জায়গায় িফিরেয় আনব এবং পুনরুদ্ধার করব’।”

ভন্ড ভাববাদী হনািনেয়র শািস্ত।

েসই বছের, িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজেত্বর
প্রথম িদেক, চতুথর্ বছেরর পঞ্চম মােস িগিবেয়ােন

বসবাসকারী অসূেরর েছেল ভাববাদী হনািনয় সদাপ্রভুর গৃেহ
যাজকেদর ও সমস্ত েলােকেদর সামেন আমােক এই কথা বলল,
২ “বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন,
‘আিম বািবেলর রাজার ওপর চাপােনা েজায়াল েভেঙ্গ েফেলিছ।
৩ দবুছেরর মেধ্য আিম সমস্ত িজিনস এই জায়গায় িফিরেয়
আনব, েযগুিল বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর সদাপ্রভুর গৃহ
েথেক িনেয় বািবেল িনেয় েগেছ। ৪ তখন আিম িযেহায়াকীেমর
েছেল িযহূদার রাজা িযকিনয়েক এবং িযহূদার সমস্ত বন্দী,
যােদর বািবেল পাঠােনা হেয়েছ তােদর এই জায়গায় িফিরেয়
আনব’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘কারণ আিম বািবেলর রাজার
েজায়াল ভাঙ্গেবা’।” ৫ তাই িযরিময় ভাববাদী যাজক ও েয সমস্ত
েলাক সদাপ্রভুর গৃেহ দঁািড়েয় িছল তােদর সামেন হনািনয়
ভাববাদীর সােথ কথা বলেলন। ৬ িযরিময় ভাববাদী বলেলন,
“সদাপ্রভু তাই করুন! সদাপ্রভুর গৃেহর সমস্ত পাত্র এবং বািবল
েথেক সমস্ত বন্দীেদর এখােন িফিরেয় আনার কথা তুিম যা
ভাববাদী কেরছ, সদাপ্রভু তা পূরণ করুন। ৭ িকন্তু আিম
েতামােদর কােছ এবং সমস্ত েলােকেদর কােছ েয কথা েঘাষণা
করিছ তা শুনুন। ৮ আমার ও েতামার আেগ আেগকার িদেনর
েয ভাববাদীরা িছেলন তঁারা অেনক জািত এবং মহান
রাজ্যগুিলর িবরুেদ্ধ তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারীর িবষেয়
ভাববাণী কেরিছল। ৯ তাই েয ভাববাদী শািন্তর ভাববাণী বেল,
যিদ তার কথাগুিল সিত্য হয়, তাহেল এটা জানেব েয, েস সিত্যই
সদাপ্রভুর পাঠােনা একজন ভাববাদী।” ১০ িকন্তু হনািনয়
ভাববাদী িযরিময় ভাববাদীর ঘাড় েথেক েজায়ালিট িনল এবং
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েভেঙ্গ েফলল। ১১ তারপর হনািনয় সমস্ত েলাকেদর সামেন
বলল, “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘এইভােব, দইু বছেরর মেধ্য
আিম সমস্ত জািতর ঘাড় েথেক বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর
চাপােনা েজায়াল েভেঙ্গ েফলব’।” তখন িযরিময় ভাববাদী
িনেজর পেথ চেল েগেলন। ১২ হনািনয় ভাববাদী েজায়ালিট
েভেঙ্গ েফলার পের সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল
এবং বলল, ১৩ “যাও ও হনািনয়েক বল, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘তুিম কােঠর েজায়াল েভেঙ্গছ, িকন্তু আিম তার পিরবেতর্
েলাহার েজায়াল ৈতরী করব’। ১৪ কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘আিম এই সমস্ত জািতর ঘােড়
েলাহার েজায়াল চািপেয়িছ, যােত তারা বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসেরর েসবা কের। এমন িক, আিম তােক বুেনা
পশুেদর উপেরও কতৃর্ ত্ব িদলাম’।” ১৫ তারপের িযরিময় ভাববাদী
হনািনয় ভাববাদীেক বলেলন, “হনািনয়, েশান! সদাপ্রভু
েতামােক পাঠান িন, িকন্তু তুিম িনেজই এই েলােকেদর িমথ্যা
কথায় িবশ্বাস কিরেয়ছ। ১৬ তাই সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ!
আিম েতামােক এই পৃিথবীর বাইের দরূ কের েদব। তুিম এই
বছেরই মারা যােব, কারণ তুিম সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ অিবশ্বস্ততার
কথা প্রচার কেরছ’।” ১৭ পের হনািনয় ভাববাদী েসই বছেরর
সপ্তম মােস মারা েগল।

বািবেলর িযহূদীেদর কােছ েলখা িচিঠ।

এিটই হল গুটােনা িচিঠ, যা িযরিময় ভাববাদী
বন্দীেদর মেধ্য অবিশষ্ট থাকা প্রাচীনেদর, যাজকেদর,

ভাববাদীেদর এবং অন্য েয সমস্ত েলােকেদর নবূখদিনৎসর
িযরূশােলম েথেক বািবেল িনবর্ািসত কেরিছেলন তােদর কােছ
পািঠেয়িছেলন। ২ রাজা িযকিনয়, রাজমাতা, রাজকমর্চারীরা,
িযহূদা ও িযরূশােলেমর েনতারা এবং কািরগেররা িযরূশােলম
েথেক যাবার পের এই িচিঠ েলখা হেয়িছল। ৩ িতিন এই েগাটােনা
িচিঠ শাফেনর েছেল ইলীয়াসা ও িহিল্কেয়র েছেল গমিরেয়র
হােত পািঠেয়িছেলন, যােক িযহূদার রাজা িসিদিকয় বািবেলর
রাজা নবূখদিনৎসেরর কােছ পািঠেয়িছেলন। ৪ এই েগাটােনা
িচিঠেত এই কথা িছল, “বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সমস্ত বন্দীেদর এই কথা বেলন, যারা আমার কারেণ িযরূশােলম
েথেক বািবেল িনবর্ািসত হেয়িছল, তােদর প্রিত- ৫ ‘বাড়ী ৈতরী
কর ও তােত বাস কর। বাগান চাষ কর ও তার ফল খাও। ৬ স্ত্রী
গ্রহণ কর ও েছেলেমেয়র জন্ম দাও। েতামােদর েছেলেদর জন্য
স্ত্রী ও েমেয়েদর জন্য স্বামী িনেয় এেসা। তারাও েছেলেমেয় জন্ম
িদক এবং েসখােন েবেড় উঠুক, যােত েতামােদর সংখ্যা না কেম।
৭ েসই শহের শািন্তর েখঁাজ কর েযখােন আমার কারেণ েতামরা
িনবর্ািসত হেয়ছ এবং আমার পেক্ষ মধ্যস্থতা কর, কারণ যিদ
েসই শহর শািন্তেত থােক তেব েতামরাও শািন্তেত থাকেব’।
৮ কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, ‘েতামােদর মেধ্য থাকা ভাববাদীরা এবং েতামােদর
গণেকরা েতামােদর প্রতািরত না করুক এবং েতামরা িনেজরা েয
স্বপ্ন েদখ, তােত কান িদও না। ৯ কারণ তারা আমার নােম িমথ্যা
ভাববাণী কের। আিম তােদর পাঠাই িন’। এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
১০ কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘যখন বািবল েতামােদর

উপর সত্তর বছর শাসন কেরেছ, আিম েতামােদর সাহায্য করব
এবং েতামােদর এই জায়গায় িফিরেয় এেন আমার মঙ্গলজনক
বাক্য পূণর্ করব। ১১ েতামােদর জন্য আমার পিরকল্পনার কথা
আিম িনেজই জািন’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা- ‘েতামােদর শািন্তর
জন্য পিরকল্পনা, ক্ষিতর জন্য নয়; যা েতামােদর একিট ভিবষ্যত
ও আশা েদেব। ১২ তখন েতামরা আমােক ডাকেব, আসেব ও
আমার কােছ প্রাথর্না করেব এবং আিম েতামােদর কথা শুনব।
১৩ কারণ েতামরা আমার েখঁাজ করেব ও আমােক খুঁেজ পােব,
েযেহতু েতামরা আমােক েতামােদর হৃদয় িদেয় েখঁাজ করেব।
১৪ তখন েতামােদর মাধ্যেম আমার েখঁাজ পাওয়া যােব’- এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘আিম েতামােদর বন্দীদশা েথেক িফিরেয়
আনব এবং সমস্ত জািতর কাছ েথেক একিত্রত করব ও েযখােন
আিম েতামােদর ছিড়েয় িদেয়িছলাম েসখান স্থাপন করব’- এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘আমার কারেণ েযখান েথেক েতামরা
িনবর্ািসত হেয়িছেল, েসখােন েতামােদর েক িফিরেয় আনব’।
১৫ েযেহতু েতামরা বেলছ েয, ‘সদাপ্রভু বািবেল আমােদর জন্য
ভাববাদীেদর তুেলেছন’, ১৬ সদাপ্রভু েসই রাজােক, েয দায়ূেদর
িসংহাসেন বেসন এবং এই শহের বসবাসকারী েলােকরা, েতামার
ভাইেয়রা যারা েতামােদর সােথ বন্দী হয়িন তােদর এই কথা
বেলন- ১৭ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম
তােদর উপর তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও অসুখ পাঠাব। কারণ আিম
তােদর এমন পচা ডুমুেরর মত করব েযিট েখেতও খুব খারাপ।
১৮ আিম তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী িনেয় তােদর েখঁাজ করব
এবং পৃিথবীর সমস্ত রােজ্যর কােছ তােদর ভেয়র পাত্র কের
তুলব- সমস্ত জািতর কােছ একিট ভীিত, একিট অিভশপ্ত, িশশ
শেব্দর এবং একিট লজ্জার পাত্র, েযখােন আিম তােক ছিড়েয়
িদেয়িছলাম। ১৯ এর কারণ হল, তারা আমার কথা েশােন না’,
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘আিম তােদর আমার দাস ভাববাদীেদর
মােঝ পািঠেয়িছ। আিম বার বার তােদর পািঠেয়িছ, িকন্তু েতামরা
েশােনা িন’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২০ েসইজন্য েতামরা
িনেজরা সদাপ্রভুর বাক্য েশান, েতামরা সমস্ত িনবর্ািসতরা, যােদর
িতিন িযরূশােলম েথেক বািবেল পািঠেয়েছন: ২১ ‘আিম,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েকালােয়র েছেল আহাব
ও মােসেয়র েছেল িসিদিকয়, যারা আমার নােম েতামােদর কােছ
িমথ্যা ভাববাণী কের, তােদর সম্মেন্ধ এই কথা বিল: েদখ, আিম
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর হােত তােদর সমপর্ণ করব। েস
েতামােদর েচােখর সামেনই তােদর হত্যা করেব। ২২ তখন
বািবেল িযহূদার েয সমস্ত বন্দী েলাক আেছ, তােদর মাধ্যেম েসই
েলােকেদর একিট অিভশােপর কথা বলা হেব। অিভশাপিট হেব,
সদাপ্রভু েতামােক িসিদিকয় ও আহােবর মত করুন, যােদর
বািবেলর রাজা আগুেন পুিড়েয়িছেলন। ২৩ তারা ইস্রােয়লীয়েদর
মেধ্য েয লজ্জাজনক কাজ কেরেছ; তারা প্রিতেবশীর স্ত্রীেদর
সেঙ্গ ব্যিভচার কেরেছ এবং তারা আমার নােম েসই সব িমথ্যা
কথা বেলেছ, আিম তােদর যা বলেত বিল িন; এর কারেণই এই
সব ঘটেব। কারণ একমাত্র আিমই জািন; আিম তার সাক্ষী।’
এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৪ িনিহলামীয় শমিয়য়র িবষেয় এই
কথা বেলন, ২৫ ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন,
তুিম িনেজর নােম িযরূশােলেমর সব েলাকেদর কােছ, মােসেয়র
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েছেল যাজক সফিনেয়র কােছ এবং অন্য সমস্ত যাজকেদর
কােছ িচিঠ পািঠেয়ছ এবং বেলছ, ২৬ সদাপ্রভু েতামােক
িযেহায়াদায় যাজক বািনেয়েছন, যােত সদাপ্রভুর গৃেহর অধ্যক্ষ
হেত পােরা। যিদ সমস্ত েলােকেদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত পাগল হেয়
িনেজেক ভাববাদী বেল, তেব েস েতামার িনয়ন্ত্রেণ থাকেব। তুিম
তােক কারাগাের েশকল িদেয় আটেক রাখেব। ২৭ তাই এখন,
অনােথাতীর িযরিময় েয েতামার িবরুেদ্ধ িনেজেক ভাববাদী
বেল, তােক তুিম িতরস্কার কেরা িন েকন? ২৮ কারণ েস বািবেল
আমােদর কােছ এটা বেল পািঠেয়েছ েয, অেনক সময় লাগেব।
তাই বাড়ী ৈতরী কর ও েসখােন বাস কর, বাগান চাষ কর এবং
তার ফল খাও’।” ২৯ যাজক সফিনয় েসই িচিঠিট ভাববাদী
িযরিমেয়র কােছ পড়েলন। ৩০ তখন সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র
কােছ এল ও বলল, ৩১ “তুিম সমস্ত িনবর্ািসতেদর কােছ এই
খবর পাঠাও, িনিহলামীয় শমিয়েয়র িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘আিম শমিয়য়েক েতামােদর কােছ না পাঠােলও, েস
েতামােদর কােছ ভাববাণী কেরেছ; েস িমথ্যা কথায় েতামােদর
িবশ্বাস কিরেয়েছ’। ৩২ েসইজন্য সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ,
আিম িনিহলামীয় শমিয়য় ও তার বংশধরেদর শািস্ত েদব। এই
জািতর মেধ্য তার েকউ থাকেব না। আিম আমার প্রজােদর েয
মঙ্গল করব, তা েস েদখেত পােব না’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা,
‘কারণ েস আিম, সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ অিবশ্বস্ততার কথা প্রচার
কেরেছ’।”

নতুন িনয়েমর প্রিতজ্ঞা।

সদাপ্রভুর কাছ েথেক এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল
ও বলল, ২ “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা

বেলেছন, ‘আিম েতামােক েয সমস্ত কথা বেলিছ, তা তুিম
িনেজর জন্য একিট েগাটােনা বইেয় েলখ। ৩ কারণ েদখ, েসই
িদন আসেছ’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘যখন আিম আমার
প্রজা, ইস্রােয়ল ও িযহূদােক পুনরুদ্ধার করব। আিম, সদাপ্রভু,
এই কথা বেলিছ। কারণ আিম েসই েদেশ তােদর িফিরেয় আনব,
েযিট আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম এবং যা তােদর
দখেল থাকেব’। ৪ ইস্রােয়ল ও িযহূদা সম্বেন্ধ সদাপ্রভু এই কথা
বেলেছন, ৫ ‘কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আমরা ভীষণ
ভেয়র কঁাপা আওয়াজ শুেনিছ, শািন্তর আওয়াজ নয়।
৬ িজজ্ঞাসা কের েদখ, যিদ েকােনা পুরুষ সন্তান প্রসব করেত
পাের। েকন আিম প্রেত্যকিট যুবকেক তার েকামের হাত রাখেত
েদিখ? েযমন একজন স্ত্রীেলাক সন্তান প্রসব কের, েকন তােদর
মুখ ফ্যাকােস হেয় েগেছ? ৭ হায়! েসই িদনিট কত মহৎ হেব, েসই
রকম আর েকান িদন েনই। তখন যােকােবর দিুশ্চন্তার সময়
হেব, িকন্তু তা েথেক েস উদ্ধার পােব’। ৮ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘েসিদন আিম েতামার ঘাড় েথেক েজায়াল
েভেঙ্গ েফলব এবং েতামার েশকল িছঁেড় েফলব; তাই িবেদশীরা
আর েতামায় দাস কের রাখেব না। ৯ িকন্তু তারা তােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর আরাধনা করেব ও তােদর রাজা দায়ূেদর েসবা করেব,
যােক আিম তােদর রাজা করব। ১০ তাই তুিম, আমার দাস
যােকাব, ভয় েকােরা না’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘ইস্রােয়ল,
আতিঙ্কত েহােয়া না। কারণ েদখ, আিম অেনক দরূ েথেক

েতামােক ও বন্দীদশায় থাকা েদশ েথেক েতামার বংশধরেদর
িফিরেয় আনেবা। যােকাব িফের আসেব ও শািন্তেত থাকেব; েস
িনরাপেদ থাকেব এবং েসখােন েকােনা ভয় থাকেব না। ১১ কারণ
আিম েতামার সেঙ্গ আিছ’- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘েতামায়
উদ্ধার করার জন্য। তখন েযখােন আিম েতামােক ছিড়েয়
িদেয়িছলাম, েসই সমস্ত জািতেক আিম সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করব।
িকন্তু েতামােক আিম সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করব না, যিদও আিম
যথাযথ ভােব েতামােক িশক্ষা েদব, শািস্ত না িদেয় েতামােক
ছাড়ব না’। ১২ কারণ সদাপ্রভু বেলন, ‘েতামার ক্ষত দরুােরাগ্য,
েতামার আঘাত দিুষত। ১৩ েতামার পেক্ষ সমথর্ন করার েকউ
েনই; েতামার আঘাত সুস্থ করার েকােনা ওষুধ েনই। ১৪ েতামার
সব েপ্রিমেকরা েতামােক ভুেল েগেছ। তারা েতামার েখঁাজ কের
না। কারণ েতামার প্রচুর অপরাধ ও অসংখ্য পােপর জন্য আিম
েতামােক শত্রুর আঘােতর মত আঘাত কেরিছ এবং িনষু্ঠেরর মত
শািস্ত িদেয়িছ। ১৫ েকন েতামার ক্ষেতর সাহােয্যর জন্য ডাক?
েতামার যন্ত্রণা দরুােরাগ্য। েতামার অপরাধ ও অসংখ্য পােপর
জন্যই আিম েতামার প্রিত এই সব কেরিছ। ১৬ তাই যারা
েতামােক িগেল েফেল, তােদরও িগেল েফলা হেব এবং েতামার
সমস্ত িবপেক্ষর েলােকরা বন্দীদশায় যােব। কারণ যারা েতামােক
লুট কেরেছ তারাও লুিটত হেব এবং যারা েতামার িজিনস হরণ
কের, আিম তােদর িজিনস হরণ করব। ১৭ কারণ আিম েতামার
সুস্থতা িফিরেয় আনেবা; আিম েতামার ক্ষত সুস্থ করব’। এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা, ‘আিম এটা করব কারণ তারা েতামায়
বেলেছ, সমাজচুত্য, িসেয়ােনর েখঁাজ েকউ কের না’।
১৮ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম যােকােবর তঁাবুর ভাগ্য
িফিরেয় আনব এবং তােদর বািড়েক দয়া করব। তখন
ধ্বংসসূ্তেপর উপের একিট শহর গেড় েতালা হেব এবং একিট দগুর্
আবার তার আেগর জায়গায় দঁািড়েয় থাকেব। ১৯ তখন েসখান
েথেক প্রশংসা গান ও উল্লােসর শব্দ েবর হেব, কারণ আিম
তােদর বৃিদ্ধ করব ও হ্রাস পােব না। আিম তােদর সম্মািনত
করব, তাই তারা নত হেব না। ২০ তােদর েছেলেমেয়রা আেগর
মতই হেব এবং আমার সামেনই তােদর মন্ডলী স্থািপত হেব যখন
আিম তােদর সবাইেক শািস্ত েদব, এখন যারা তােদর যন্ত্রণা েদয়।
২১ তােদর েনতা তােদরই মেধ্য েথেকই একজন হেব; েস তােদর
মধ্য েথেকই উঠেব। যখন আিম তােদর কােছ ডাকব এবং যখন
তারা আমার কােছ আসেব। যিদ আিম তা না কির, েক সাহস
কের আমার কােছ আসেত পাের?’ এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
২২ ‘তখন েতামরা আমার প্রজা হেব এবং আিম েতামােদর ঈশ্বর
হব’। ২৩ েদখ, সদাপ্রভুর ঝড়, েক্রাধ েবর হেব। এটা একিট
অিবরত ঝড়। এটা দষু্টেদর মাথার উপের ঘুরেব। ২৪ সদাপ্রভু েয
পযর্ন্ত না তঁার অন্তেরর উেদ্দশ্য পূরণ না হয়, ততক্ষণ তঁার েরাষ
িফরেব না। েশষ িদেন, েতামরা এটা বুঝেত পারেব।”

“েসই সময়”- এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা- “আিম
ইস্রােয়েলর সব েগাষ্ঠীরই ঈশ্বর হব এবং তারা আমার

প্রজা হেব।” ২ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েলােকরা, যারা
তেরায়ােলর েথেক েবঁেচ েগেছ, তারা মরুভূিমেত অনুগ্রহ েপল,
ইস্রােয়লেক িবশ্রাম িদেত েগলাম।” ৩ সদাপ্রভু অতীেত আমার
কােছ আিবভূর্ ত হেয় বলেলন, “ইস্রােয়ল, আিম েতামােক
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অনন্তকালীন ভােলাবাসায় ভােলােবেসিছ। তাই আিম েতামােক
িবশ্বস্ত চুিক্ত িদেয় আমার কােছ েটেনিছ। ৪ কুমারী ইস্রােয়ল,
আিম েতামােক আবার গেড় তুলব, তােত তুিম গেড় উঠেব। তুিম
আবার েতামার খঞ্জিন েনেব এবং আনেন্দর সেঙ্গ নাচেত যােব।
৫ শমিরয়ার পবর্েতর উপের তুিম আবার আঙ্গরু েক্ষত েরাপণ
করেব; চাষীরা চাষ করেব এবং তার ফল ভােলা কােজ লাগেব।
৬ কারণ একিট িদন আসেব, যখন ইফ্রিয়েমর পবর্েতর উপের
পাহারাদােররা েঘাষণা করেব, ‘ওঠ, আমরা িসেয়ােন সদাপ্রভু,
আমােদর ঈশ্বেরর কােছ যাই’।” ৭ কারণ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “েতামরা যােকােবর আনেন্দর জন্য িচত্কার কর!
জািতর প্রধান েলােকেদর জন্য উল্লাসধ্বিন কর! প্রশংসা েশানা
যাক, বল, ‘সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট থাকা েলােকেদর, তঁার
প্রজােদর উদ্ধার কেরেছন’। ৮ েদখ, আিম উত্তেরর েদশ েথেক
তােদর িনেয় আসব। পৃিথবীর েশষ সীমানা েথেক তােদর জেড়া
করব। তােদর মেধ্য থাকেব অন্ধ, েখঁাড়া, গভর্ বতী এবং প্রসূিত
মিহলা এখােন অেনক অেনক মানুষ িফের আসেব। ৯ তারা
কঁাদেত কঁাদেত আসেব; তােদর আেবদন মত আিম তােদর
পিরচালনা করব। আিম তােদর জেলর েস্রােতর কােছর সরল
পথ িদেয় চালােবা। েসখােন তারা েহঁাচট খােব না, কারণ আিম
ইস্রােয়েলর িপতা হেবা এবং ইফ্রিয়ম আমার প্রথম সন্তান।”
১০ জািতসমূহ, সদাপ্রভুর বাক্য েশান। দেূরর উপকূেল তা বণর্না
কর। জািত, েতামরা বল, “িযিন ইস্রােয়লেক ছিড়েয়েছন, িতিনই
তােদর জেড়া করেবন এবং েমষপালেকর মত কের তঁার েমষ
রক্ষা করেবন।” ১১ কারণ সদাপ্রভু যােকাবেক মুক্ত কেরেছন
এবং তার েথেক শিক্তশালীেদর হাত েথেক তােদর ছািড়েয়
এেনেছন। ১২ তখন তারা আসেব এবং িসেয়ােনর উঁচু জায়গায়
আনন্দ করেব। তারা সদাপ্রভুর মঙ্গলদােন, দানাশেষ্য, নতুন
আঙ্গরু রস, েতল, েভড়া ও গরুর পােলর বাচ্চা েপেয় আনন্দ
করেব। কারণ তােদর প্রাণ হেব জলপূণর্ বাগােনর মত এবং তারা
আর কখনও দঃুখ অনুভব করেব না। ১৩ তখন কুমারীরা নাচেব
এবং যুবক ও বয়স্ক েলােকরাও সােথ থাকেব। “আিম তােদর
িবলাপ উল্লােস বদেল েদব; আিম তােদর দয়া করব এবং তােদর
দঃুেখর পিরবেতর্  আনিন্দত করব। ১৪ তখন আিম যাজকেদর
প্রাচুযর্ িদেয় পিরপূণর্ করব। আমার প্রজারা আমার মঙ্গল িদেয়
পূণর্ হেব।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৫ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“রামায় একিট আওয়াজ েশানা যােচ্ছ, হাহাকার ও িতক্ত কান্না।
রােহল তার সন্তানেদর জন্য কঁাদেছ। েস তােদর েছেড় আরাম
করেত অস্বীকার কের, কারণ তারা আর েবঁেচ েনই।”
১৬ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামার কান্নাকািট থামাও ও
েচােখর জল ধের রােখা; কারণ েতামার কেষ্টর পুরস্কার পােব।”
এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। “েতামার সন্তােনরা শত্রুেদর েদশ েথেক
িফের আসেব। ১৭ েতামার ভিবষ্যেতর জন্য আশা আেছ।” এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। “েতামার বংশধেররা তােদর েদেশ িফের
আসেব। ১৮ আিম অবশ্যই ইফ্রিয়েমর দঃুেখর কথা শুেনিছ, ‘তুিম
আমােক শািস্ত িদেয়ছ এবং আিম শািস্ত েপেয়িছ। অবাধ্য
বাছুেরর মত আমােক িফিরেয় আেনা এবং আিম িফের আসব,
কারণ তুিম সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর। ১৯ কারণ আিম েতামার
কােছ িফরলাম, আিম দঃুিখত হলাম, আিম বাধ্য হবার পর দঃুেখ

আমার উরুেত চাপড় মারলাম। আিম লিজ্জত ও অপমািনত
হলাম, কারণ আমার যুবক বয়েসর অপরাধ বহন কেরিছ’।
২০ ইফ্রিয়ম িক আমার মূল্যবান সন্তান নয়? েস িক আমার িপ্রয়,
আহ্লােদর সন্তান নয়? কারণ যখনই আিম তার িবরুেদ্ধ কথা
বিল, আিম অবশ্যই তােক ভােলােবেস মেন কির। এইভােব
আমার অন্তর ব্যাকুল হয়। আিম অবশ্যই তার উপর দয়া করব।”
এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২১ জায়গায় জায়গায় েতামার জন্য
পেথর িচহ্ন রােখা। েতামার জন্য পথিনেদর্ েশর স্তম্ভ স্থাপন কর।
েতামার মনেক সিঠক পেথ ধের রােখা, েয পেথ তুিম িগেয়িছেল।
কুমারী ইস্রােয়ল, িফের এস! েতামার এইসব শহের িফের এস।
২২ িবপথগামী েমেয়, আর কতকাল তুিম ঘুের েবড়ােব? কারণ
সদাপ্রভু পৃিথবীেত একিট নতুন িকছু সৃিষ্ট কেরেছন: স্ত্রীেলােকরা
শিক্তশালী পুরুষেদর রক্ষা করার জন্য তােদর চারপােশ ঘুরেব।
২৩ বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন,
“আিম যখন েলােকেদর িনেজেদর েদেশ িফিরেয় আনব, তারা
িযহূদা েদশ ও তার শহরগুিলেত এই কথা বলেব, ‘েতামার
ন্যায়পরায়ন স্থান, েযখােন িতিন বাস কেরন; পিবত্র পাহাড়
েতামােক সদাপ্রভু েতামােক আশীবর্াদ করুন’। ২৪ কারণ িযহূদা
ও তার সমস্ত শহর একসেঙ্গ বাস করেব। চাষীরা ও
েমষপালেকরা তােদর পশুপােলর সেঙ্গ েসখােন থাকেব।
২৫ কারণ আিম ক্লান্তেদর পান করার জল েদেবা এবং আিম
প্রেত্যক তৃষ্ণাতর্  েলাকেক তার কষ্ট েথেক তৃপ্ত করব।” ২৬ তারপর
আিম েজেগ উঠলাম এবং আিম বুঝলাম আমার ঘুম সুখদায়ক
িছল। ২৭ সদাপ্রভু বেলন, “েদখ, সময় আসেছ, যখন আিম
ইস্রােয়ল ও িযহূদা েদেশ েলােকেদর ও পশুেদর বীেজর মত বপন
করব। ২৮ তখন এটা ঘটেব, আিম েযমন তােদর উপেড়, েভেঙ্গ ও
ছঁুেড় েফলা, ধ্বংস ও িবপদ আনার িদেক েখয়াল েরেখিছলাম;
েতমিন কের তােদর গেড় েতালার ও েরাপণ করার িদেকও
েখয়াল রাখব।” এটা সদাপ্রভু বেলন। ২৯ “েসই িদেন েলােকরা
আর েকউ বলেব না, ‘বাবারা টক আঙ্গরু েখেয়েছন, িকন্তু
সন্তানেদর দঁাত টেক েগেছ’। ৩০ কারণ প্রেত্যেক িনেজর পােপর
জন্যই মরেব; েয টক আঙ্গরু খােব তারই দঁাত টেক যােব।
৩১ েদখ, েসই িদন আসেছ”- সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যখন
আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলােকেদর সেঙ্গ একিট নতুন চুিক্ত
স্থাপন করব। ৩২ িমশর েদশ েথেক তােদর পূবর্পুরুষেদর হাত
ধের েবর কের আনবার সময় তােদর জন্য েয চুিক্ত স্থাপন
কেরিছলাম, এিট েসই চুিক্তর মত হেব না। েসই সমেয় আিম
যিদও তােদর স্বামীর মত িছলাম, তবুও তারা আমার চুিক্ত
অগ্রাহ্য কেরিছল”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩৩ “িকন্তু েসই
সমেয়র পর এই চুিক্ত আিম ইস্রােয়লীয়েদর জন্য স্থাপন করব তা
হল”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা: “আিম তােদর মেধ্য আমার ব্যবস্থা
রাখব এবং এগুিল তােদর অন্তের িলেখ রাখব, কারণ আিম
তােদর ঈশ্বর হেবা এবং তারা আমার প্রজা হেব। ৩৪ তখন
েকােনা ব্যিক্ত তার প্রিতেবশীেক এবং তার ভাইেক িশক্ষা িদেয়
বলেব না, ‘সদাপ্রভুেক জােনা!’ কারণ তারা প্রেত্যেক, একদম
েছাট েথেক মহান সবাই আমােক জানেব।” এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। “কারণ আিম তােদর অন্যায় ক্ষমা করব, তােদর পাপ
আর কখনও মেন রাখব না।” ৩৫ সদাপ্রভু এই কথা বেলন-
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সদাপ্রভু, িযিন িদেনর জন্য সূযর্েক ৈতরী কেরন আর রােতর জন্য
চঁাদ ও তারােক আেলা েদবার জন্য হুকুম েদন। িতিনই একমাত্র,
িযিন সমুদ্রেক েতালপাড় কেরন যােত তার েঢউগুিল গজর্ন কের।
বািহনীগেণর সদাপ্রভু তঁার নাম। িতিন এই কথা বেলন, ৩৬ “যিদ
এই স্থায়ী িজিনসগুিল আমার সামেন েথেক অদশৃ্য হয়”-
সদাপ্রভু এই কথা বেলন- “তেব ইস্রােয়লীেয়রাও জািত িহসােব
আমার সামেন েথেক েশষ হেয় যােব।” ৩৭ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “যিদ উপেরর মহাকাশেক মাপা যায় এবং যিদ নীেচ
পৃিথবীর উত্স খুঁেজ পাওয়া যায়, তবুও ইস্রােয়েলর বংশধরেদর
তােদর সমস্ত কােজর জন্য আিম অগ্রাহ্য করব।” এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৩৮ “েদখ, েসই িদন আসেছ”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“যখন আমার জন্য হনেনল দগুর্ েথেক েকাণার ফটক পযর্ন্ত এই
শহরিট আবার গেড় েতালা হেব। ৩৯ তখন মাপার দিড় েসখান
েথেক েসাজা গােরব পাহাড় পযর্ন্ত টানা হেব এবং তারপর ঘুের
েগায়ােত যােব। ৪০ মৃতেদহ ও ছাই েফলার উপত্যকা এবং
িকেদ্রাণ উপত্যকার সমস্ত মাঠ এবং পূবর্ িদেক েঘাড়া ফটেকর
েকাণা পযর্ন্ত, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আলাদা করা হেব। এিটেক
আর কখনও উপেড় েফলা বা ছঁুেড় েফলা হেব না।”

িযহূদীেদর ভািব উদ্ধার ও মঙ্গল।

িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র দশম বছের,
নবূখদিনৎসেরর আঠােরা বছের সদাপ্রভুর এই বাক্য

িযরিমেয়র কােছ এল। ২ েসই সমেয় বািবেলর রাজার ৈসন্যদল
িযরূশােলম অবেরাধ করিছল এবং িযরিময় ভাববাদী িযহূদার
রাজবাড়ীর পাহারাদারেদর উঠােন বন্দী িছেলন। ৩ িযহূদার
রাজা িসিদিকয় তঁােক বন্দী কেরেছন এবং বেলেছন, “েকন তুিম
ভাববাণী কের বল, সদাপ্রভু বেলন, ‘আিম এই শহরেক বািবেলর
রাজার হােত সমপর্ণ করব এবং েস এটা দখল করেব। ৪ িযহূদার
রাজা িসিদিকয় কলদীয় রাজার হাত েথেক েরহাই পােব না,
কারণ েস বািবল রাজার হােত সমিপর্ত হেব। বািবেলর রাজার
মুেখামুিখ হেয় েস কথা বলেব এবং িনেজর েচােখ তােক েদখেব।
৫ কারণ িসিদিকয় বািবেল যােব এবং যতক্ষণ না আিম তার
সােথ িকছু কির, ততক্ষণ পযর্ন্ত েস েসখােনই থাকেব’।- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। কারণ েতামরা কলদীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেলও সফল হেব না।” ৬ িযরিময় বলেলন, “সদাপ্রভু এই
বাক্য আমার কােছ এেসিছল এবং বলল, ৭ ‘েদখ, আমার কাকা
শল্লুেমর েছেল হনেমল েতামার কােছ আসেব এবং বলেব-
অনােথােত আমার েয জিমিট আেছ, তা তুিম িনেজর জন্য
েকেনা, কারণ েসিট িকেন মুক্ত করা অিধকার েতামার আেছ’।
৮ তখন সদাপ্রভুর কথামতই আমার কাকার েছেল হনেমল
পাহারাদারেদর উঠােন আমার কােছ এেস বলল, ‘িবন্যামীন
প্রেদেশ অনােথােত আমার েয জিম আেছ েসটা তুিম েকেনা।
কারণ েসখােন বাস করার অিধকার ও েসিট মুক্ত করার
অিধকার েতামার আেছ। তাই তুিমই েসিট িনেজর জন্য েকেনা’।
তখন আিম জানলাম এিট সদাপ্রভুরই বাক্য। ৯ তাই আমার
কাকার েছেল হনেমেলর কাছ েথেক আিম অনােথােতর েসই
জিমিট িকনলাম এবং সেতেরা েশকল রূপা তােক ওজন কের
িদলাম। ১০ আিম গুটােনা কাগেজ িলখলাম, সীলেমাহর করলাম

ও সাক্ষী রাখলাম। তখন দঁািড়পাল্লায় ওজন কের রূপা িদলাম।
১১ আিম দিুট গুটােনা কাগজ িনলাম- িনয়ম ও শতর্  েলখা
সীলেমাহর করা একিট ও সীলেমাহর না করা আর একিট।
১২ আিম আমার কাকার েছেল হনেমেলর সামেন, েয সাক্ষীরা
সীলেমাহর করা কাগেজ িলেখিছল, তােদর ও পাহারাদারেদর
উঠােন বসা সমস্ত িযহূদীেদর সামেন েসই গুটােনা কাগজিট
মহেসেয়র নািত, েনিরেয়র েছেল বারূকেক িদলাম। ১৩ তােদর
সামেনই আিম বারূকেক আেদশ িদলাম। আিম বললাম,
১৪ ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন-
তুিম সীলেমাহর করা ও সীলেমাহর না করা জিম েকনার গুটােনা
কাগজ দিুট একিট মািটর পােত্র রাখ, যােত তা অেনক িদন িঠক
থােক’। ১৫ কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই
কথা বেলন, ‘এই েদেশ বাড়ী, জিম ও আঙ্গরু েক্ষত আবার
েকনা-েবচা চলেব’। ১৬ জিম েকনার গুটােনা কাগজিট েনিরেয়র
েছেল বারূকেক েদবার পর আিম সদাপ্রভুর কােছ এই প্রাথর্না
করলাম, ১৭ িধক, প্রভু সদাপ্রভু! তুিম একাই েতামার মহাশিক্ত ও
ক্ষমতাপূণর্ হাত িদেয় আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী ৈতরী কেরছ।
েতামার পেক্ষ িকছু করাই অসম্ভব না। ১৮ তুিম হাজার পুরুষ
পযর্ন্ত েতামার চুিক্তেত িবশ্বস্ত থাক এবং বাবার পােপর শািস্ত তুিম
তােদর পেরর সন্তানেদর েকােল িদেয় থাক। তুিম মহান ও
শিক্তশালী ঈশ্বর; বািহনীগেণর সদাপ্রভু েতামার নাম। ১৯ েতামার
জ্ঞান মহান ও েতামার কাজগুিল শিক্তপূণর্। কারণ মানুেষর সমস্ত
পেথ েতামার েচাখ েখালা থােক; তুিম প্রেত্যকজনেক তার
আচরণ ও কােজর প্রিতফল িদেয় থাক। ২০ তুিম িমশর েদেশ
অেনক িচহ্ন ও আশ্চযর্্য কাজ কেরিছেল। আজও পযর্ন্ত ইস্রােয়ল
ও সমস্ত মানবজািতর মেধ্য েসই সব কের চেলছ, তােত েতামার
নাম িবখ্যাত হেয়েছ এখনও হেচ্ছ। ২১ কারণ তুিম িচহ্ন ও
আশ্চযর্্য কাজ িদেয় এবং শিক্তশালী ও ক্ষমতাপূণর্ হাত বািড়েয়,
আতেঙ্কর সেঙ্গ েতামার প্রজা ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের
এেনিছেল। ২২ তুিম তােদর েসই েদশ িদেয়িছেল, যা তুিম তােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ শপথ কেরিছেল- দধু ও মধু প্রবািহত একিট
েদশ। ২৩ এবং তারা প্রেবশ কেরিছল ও তা অিধকার কেরিছল,
িকন্তু তারা েতামার কথা মান্য কের িন বা েতামার ব্যবস্থার বাধ্য
হয়িন। তুিম যা করেত তােদর আেদশ িদেয়িছেল তার িকছুই
তারা কের িন। তাই এই সমস্ত িবপদ তুিম তােদর উপর এেনছ।
২৪ েদখ, শহরিট দখল করার জন্য সূ্তপ ৈতরী করা হেয়েছ।
তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ এবং মহামারীর মেধ্য িদেয় শহরিট
কলদীয়েদর হােত সমিপর্ত হেব, যারা এর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ।
তুিম যা বেলছ, তা ঘেটেছ, েদখ, তুিম তা সবই েদখছ। ২৫ তখন
তুিম িনেজ আমােক বলেল, ‘তুিম রূপা িদেয় জিম েকেনা ও
সাক্ষী রাখ, িকন্তু এই শহরিট কলদীয়েদর হােত সমিপর্ত হল’।”
২৬ সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল,
২৭ “েদখ! আিম সদাপ্রভু, সমস্ত মানবজািতর ঈশ্বর। েকান িকছু
করা িক আমার পেক্ষ খুব কিঠন?” ২৮ তাই সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “েদখ, আিম এই শহরিট কলদীয় ও বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসেরর হােত সমপর্ণ করব। েস এিট দখল করেব।
২৯ েয কলদীেয়রা এই শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ তারা শহের
আসেব ও আগুন লাগােব; েয সব বাড়ী ছােদ েলােকরা বাল
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৩৩েদবতার উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বািলেয় এবং অন্যান্য েদবতার উেদ্দেশ্য
েপয় ৈনেবদ্য েঢেল আমােক অসন্তুষ্ট কের, েসই সব িকছুর সেঙ্গ
শহরিট পুিড়েয় েদেব। ৩০ কারণ ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলােকরা
েছাটেবলা েথেক আমার েচােখ সামেন মন্দ কাজ কেরেছ;
বাস্তিবক ইস্রােয়েলর েলােকরা তােদর হােতর কােজর মাধ্যেম
আমােক অসন্তুষ্টই কেরেছ।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩১ “কারণ
যখন েথেক এই শহরিট গেড় উেঠেছ, এিট আমার েরাষ ও
েক্রােধর কারণ হেয় উেঠেছ। এটা তখন েথেক আজ পযর্ন্ত
রেয়েছ। এটা আিম আমার েচােখর সামেন েথেক সিরেয় েফলার
েযাগ্য হেয় উেঠেছ। ৩২ কারণ ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলােকরা
তােদর মন্দ কাজ িদেয় আমােক অসন্তুষ্ট কেরেছ,- তারা, তােদর
রাজারা, েনতারা, যাজকরা, ভাববাদীরা এবং িযহূদার প্রেত্যেক
ও িযরূশােলেমর বািসন্দারা। ৩৩ তারা আমার িদেক িপছন
িফিরেয়েছ, মুখ নয়; যিদও আিম তােদর িশক্ষা িদেত আগ্রহী
হেয়িছ। আিম তােদর িশক্ষা িদেত েচষ্টা কেরিছ, িকন্তু তারা েকউ
আেদশ গ্রহণ করার জন্য েশােনিন। ৩৪ েয গৃহ আমার নাম
পিরিচত, েসিট তারা তােদর জঘন্য িজিনসগুিল স্থাপন কের
অশুিচ কেরেছ। ৩৫ তারা েমালক েদবতার উেদ্দেশ্য তােদর
েছেলেমেয়েদর উৎসগর্ করবার জন্য িবন্-িহেন্নাম উপত্যকায়
বাল েদবতার উেদ্দেশ্য উঁচু স্থান ৈতরী কেরেছ, যা আিম কখনও
তােদর আেদশ িদইিন; তা আমার অন্তের আেসিন েয- তারা এই
রকম জঘন্য কাজ কের িযহূদােক পাপ করােব। ৩৬ তাই এখন,
েতামরা েয শহেরর িবষেয় বল, ‘এিট তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও
মহামারীর মেধ্য িদেয় বািবেলর রাজােক সমিপর্ত হল’- েসই
শহেরর িবষেয় আিম, সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বিল, ৩৭ েদখ,
আিম িনশ্চয়ই তােদর জেড়া করব, েয সব েদেশ আিম িনেজর
েক্রাধ, অসেন্তাষ এবং প্রচণ্ড েরােষ তােদর িছন্নিভন্ন কেরিছ।
আিম এই জায়গায় তােদর িফিরেয় আনব এবং তােদর িনরাপেদ
বাস করেত েদব। ৩৮ তখন তারা আমার প্রজা হেব ও আিম
তােদর ঈশ্বর হব। ৩৯ আিম তােদর একিট অন্তর ও একিট পথ
েদব, যা িদেয় তারা প্রিতিদন আমার সম্মান করেব; এিট তােদর
ও তােদর পেরর সন্তানেদর জন্য মঙ্গলজনক হেব। ৪০ আিম
তােদর জন্য এই িচরস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন করব েয, আিম তােদর
িদক েথেক কখনও মুখ েফরাব না। আিম তােদর মঙ্গল করব
এবং তারা েযন আমােক ত্যাগ না কের, তাই তােদর অন্তের
সম্মান স্থাপন করব। ৪১ আিম আনেন্দর সেঙ্গ তােদর মঙ্গল
করব। আিম সম্পূণর্ অন্তর ও ইচ্ছা িদেয় িবশ্বস্ততার সেঙ্গ তােদর
এই েদেশ েরাপণ করব।” ৪২ কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“আিম এই েলাকেদর উপর েযমন এই সমস্ত মহা িবপদ এেনিছ,
েতমিন তােদর কােছ েয সমস্ত মঙ্গল করার প্রিতজ্ঞা কেরিছ,
তােদর জন্য েস সমস্ত করব। ৪৩ তার এই েয েদেশর িবষেয়
েতামরা বলছ, ‘এিট একিট পিতত জিম, েযখােন মানুষ বা পশু
িকছুই েনই; কারণ এিট কলদীয়েদর হােত সমিপর্ত হেয়েছ’।
৪৪ েসই েদেশ আবার জিম েকনা-েবচা হেব। িবন্যামীন প্রেদেশ,
িযরূশােলেমর চারপােশর এলাকায়, িযহূদার ও পাবর্ত্য অঞ্চেলর
সমস্ত শহের, েনেগেভর সমস্ত শহের েলােকরা রূপা িদেয় জিম
িকনেব, সীলেমাহর গুটােনা কাগেজ িলখেব এবং সাক্ষী রাখেব;
কারণ আিম তােদর অবস্থা েফরাব।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা।

সদাপ্রভুর বাক্য িদ্বতীয়বার িযরিমেয়র কােছ এল,
যখন িতিন পাহারাদারেদর উঠােন বন্দী িছেলন। এিট

হল, ২ “সৃিষ্টকতর্ া সদাপ্রভু - সদাপ্রভু, িযিন এিটেক আকার েদন
ও প্রিতিষ্ঠত কেরন- তঁার নাম সদাপ্রভু, িতিন এই কথা বেলন,
৩ ‘আমােক ডাক, আিম েতামােক উত্তর েদব। এমন মহৎ ও
এমন েগাপন িজিনস েদখাব, যা তুিম জান না’।” ৪ কারণ
সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই শহেরর বািড়গুিল ও িযহূদার
রাজবাড়ীগুিল সম্মেন্ধ এই কথা বেলন, েযগুিল সূ্তপ ও
তেরায়ােলর কারেণ িবিচ্ছন্ন হেয়েছ; ৫ ‘কলদীয়রা যুদ্ধ করেত
এবং বািড়গুিল মৃতেদেহ ভিতর্  করেত আসেছ; যােদর আিম
আমার েরাষ ও েক্রােধ হত্যা করব, যখন এই শহেরর েলােকর
সমস্ত মন্দতার জন্য তােদর েথেক আিম মুখ লুকাই। ৬ িকন্তু
েদখ, আিম সুস্থতা ও প্রিতকার আনব; কারণ আিম তােদর সুস্থ
করব এবং তােদর কােছ প্রাচুযর্, শািন্ত ও িবশ্বস্ততা আনব।
৭ কারণ আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর অবস্থা িফিরেয় আনব;
শুরুর মত কের আিম তােদর গেড় তুলব। ৮ তারা আমার িবরুেদ্ধ
েয সমস্ত পাপ কেরেছ, তা েথেক আিম তােদর শুিচ করব।
আমার িবরুেদ্ধ করা তােদর সমস্ত পাপ ও আমার িবরুেদ্ধ করার
সমস্ত কােজর পাপ আিম ক্ষমা করব। ৯ কারণ এই শহর
পৃিথবীর সমস্ত জািতর সামেন আমার পেক্ষ আনেন্দর পাত্র,
প্রশংসার গান ও সম্মানজনক হেব; আিম তার েয সব মঙ্গল
করব, েসই জািতরা তা শুনেব, আর আিম এই শহের েয সমস্ত
মঙ্গল ও শািন্ত েদব, তা েদেখ তারা ভেয় কঁাপেত থাকেব’।”
১০ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “এখন েতামরা এই জায়গা সম্বেন্ধ
বলছ, ‘এটা একিট পিতত জিম; িযহূদার শহরগুিলেত মানুষ বা
পশু িকছুই েনই এবং িযরূশােলেমর রাস্তাগুিল খািল পেড়
আেছ’। ১১ এখােন পুনরায় আেমাদ ও আনেন্দর শব্দ, বর ও
কেনর গলার স্বর েশানা যােব এবং তােদর শব্দও েশানা যােব,
যারা বেল, ‘বািহনীগেণর সদাপ্রভুেক ধন্যবাদ দাও, কারণ িতিন
মঙ্গলময় এবং তঁার িবশ্বস্ততার চুিক্ত িচরকাল স্থায়ী’। আমার গৃেহ
মঙ্গলাথর্ক বিল উত্সগর্ কর, কারণ শুরুর মতই আিম এই
েদেশর অবস্থা েফরাব।” সদাপ্রভু বেলন। ১২ বািহনীগেণর
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “এই পিতত জিমেত, েযখােন মানুষ ও
পশু িকছুই েনই; পুনরায় েসখােন এবং েসখানকার সমস্ত
শহরগুিল েমষপালকেদর জন্য পশুর চারণ ভূিম হেব, যারা
তােদর পশুপালেক শয়ন করােব। ১৩ পাবর্ত্য অঞ্চল, িনম্নভূিম,
েনেগেভর সমস্ত শহের; িবন্যামীন েদেশ, িযরূশােলেমর
চারপােশর এলাকায় এবং িযহূদার সমস্ত শহের, যারা পশু
গণনাকারী েলােকর হােতর নীেচ পশুর পাল যাওয়া-আসা
করেব।” সদাপ্রভু বেলন। ১৪ “েদখ! েসই িদন আসেছ”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন আিম আমার প্রিতজ্ঞা পূরণ করব, যা
আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলাকেদর কােছ কেরিছলাম। ১৫ েসই
িদনগুিলেত ও েসই সমেয় আিম দায়ূেদর বংশ েথেক ধািমর্কতার
একিট শাখােক উত্পন্ন করব; িতিন েদেশ ন্যায়িবচার ও
ধািমর্কতা প্রিতিষ্ঠত করেবন। ১৬ েসই সমেয় িযহূদা রক্ষা পােব
এবং িযরূশােলম িনরাপেদ বাস করেব। কারণ তঁােক এই নােম
ডাকা হেব- ‘সদাপ্রভু আমােদর ধািমর্কতা’। ১৭ কারণ সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘ইস্রােয়ল বংেশর িসংহাসেন বসার জন্য
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দায়ূেদর সম্পকর্ীয় পুরুেষর অভাব হেব না, ১৮ আমার সামেন
দঁািড়েয় সবর্দা েহাম উত্সগর্, ভক্ষ্য ৈনেবদ্য উৎসেগর্র ও বিলদান
করেত েলবীয় যাজকেদর মেধ্যও েলােকর অভাব হেব না’।”
১৯ সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল,
২০ “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘িদন ও রাত সম্বেন্ধ আমার েয
িনয়ম- তা যিদ ভাঙ্গ, যােত সিঠক সমেয় রাত বা িদন না হয়,
২১ তাহেল আমার দাস দায়ূেদর সেঙ্গ আমার েয চুিক্ত আেছ,
েসিট তুিম েভেঙ্গ েফলেত সক্ষম হেব, তার িসংহাসেন বসেত
েলােকর অভাব হেব এবং আমার দাস েলবীয় যাজকেদর সেঙ্গ
আমার চুিক্তও েভেঙ্গ েফলেব। ২২ আকাশমণ্ডেলর বািহনী েযমন
েগানা যায় না ও সমুেদ্রর বািল েযমন পিরমাপ করা যায় না;
েতমিন আমার দাস দায়ূেদর বংশধরেদর এবং আমার দাস
েলবীয়েদরেক বৃিদ্ধ করব’।” ২৩ সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র
কােছ এল এবং বলল, ২৪ “এই েলােকরা যা বেলেছ তুিম িক তা
বুঝেত পারিন? তারা বেলেছ, ‘সদাপ্রভু েয দইু েগাষ্ঠীেক
মেনানীত কেরিছেলন, এখন িতিন তােদরেক অগ্রাহ্য করেছন;
এইভােব তারা আমার প্রজােদরেক তুচ্ছ কের, তােদর কােছ
তারা একিট জািত িহসােব পিরিচত হয় না’। ২৫ আিম, সদাপ্রভু
এই কথা বিল, ‘িদন ও রাত সম্বেন্ধ আমার িনয়ম যিদ না থােক,
যিদ আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীর সম্বেন্ধ আমার িনয়ম িনধর্ারণ না
কির, ২৬ তাহেল যােকাব ও আমার দাস দায়ূেদর বংশধরেদর
অগ্রাহ্য কের অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর বংশধরেদর
শাসনকতর্ া করার জন্য তার বংশ েথেক েলাক গ্রহণ করব না।
কারণ আিম তােদর অবস্থা েফরাব ও তােদর উপর করুণা
করব’।”

রাজা িসিদিকেয়র জন্য ভাববাণী।

সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল। এই বাক্য
এেসিছল যখন বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর, তঁার

সব ৈসন্যদল এবং তঁার অধীন সমস্ত রাজ্য ও জািতর েলােকরা
যখন িযরূশােলম ও তার সমস্ত শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছল।
এই বাক্য হল, ২ “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন,
‘িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র কােছ িগেয় বল, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, আিম এই শহর বািবেলর রাজার হােত তুেল েদব, েস এিট
পুিড়েয় েদেব। ৩ তুিমও তার হাত েথেক েরহাই পােব না; তুিম
িনশ্চয়ই ধরা পড়েব ও েতামার েচাখ বািবল রাজার েচাখেক
েদখেত পােব; েস েতামার মুেখামুিখ হেয় েতামার সেঙ্গ কথা
বলেব, আর তুিম বািবেল যােব’। ৪ সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা, েহ
িযহূদার রাজা িসিদিকয়! সদাপ্রভু েতামার িবষেয় এই কথা
বেলন, তুিম তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব না। ৫ তুিম শািন্তেত
মারা যােব। েতামার পূবর্পুরুেষর জন্য, েতামার আেগকার
রাজােদর জন্য েযমন দাহ করা হেয়িছল, েতমিন েলােক েতামার
েদহ আগুেন েপাড়ােব। তারা বলেব ‘হায় মিনব!’ তারা েতামার
জন্য িবলাপ করেব। এখন আিমই বেলিছ।” এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৬ পের িযরিময় ভাববাদী িযরূশােলেম িযহূদার রাজা
িসিদিকয়েক েসই সব কথা বলেলন। ৭ বািবেলর রাজার ৈসেন্যরা
িযরূশােলম, িযহূদােত অবিশষ্ট সমস্ত শহর, লাখীশ ও অেসকার

িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছল, কারণ িযহূদা েদেশর শহেরর মেধ্য েদয়ােল
েঘরা দিুট শহর অবিশষ্ট িছল।

দাসেদর প্রিত অন্যােয়র জন্য অিভেযাগ।

৮ রাজা িসিদিকয় িযরূশােলেমর সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ তােদর
মুিক্ত েঘাষণার জন্য িনয়ম িস্থর করার পর সদাপ্রভুর বাক্য
িযরিমেয়র কােছ এল। ৯ েসিট হল, প্রেত্যেক তার িনেজর ইব্রীয়
দাস ও দাসীেক মুক্ত কের িবদায় েদেব; েকউ েকান িযহূদী
ভাইেক দাসত্ব করেব না। ১০ আর, সমস্ত েনতা ও সমস্ত েলােকরা
রািজ হেয়িছল; প্রেত্যেক তােদর দাস ও দাসীেদর মুক্ত কের
িবদায় েদেব এবং তােদর আর দাসত্ব করােব না। তারা রািজ হেয়
তােদরেক মুক্ত কের িবদায় িদল। ১১ িকন্তু পের তারা তােদর মন
পিরবতর্ ন করল। যােদর তারা মুক্ত কেরিছল, েসই দাস ও
দাসীেদর আবার িফিরেয় এেন িনেজেদর দাস বানাল। তারা
পুনরায় তােদর দাসত্ব করােলা। ১২ এইজন্য সদাপ্রভুর বাক্য
িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল, ১৩ “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘আিম িনেজ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ েসই িদন িনয়ম িস্থর কেরিছলাম, েযিদন আিম তােদর
িমশর েদশ েথেক, দাসেত্বর ঘর েথেক েবর কের এেনিছলাম।
েসটা িছল যখন আিম বেলিছলাম, ১৪ েতামার েকান ইব্রীয় ভাই
যিদ িনেজেক েতামার কােছ িবিক্র হয়, তেব সপ্তম বছের েতামরা
তােক মুক্ত কের েদেব। ছয় বছর েস েতামােদর দাসত্ব করার পর
েতামার কাছ েথেক তােক েযেত েদেব। িকন্তু েতামােদর
পূবর্পুরুেষরা আমার কথা শুনল না, মেনােযাগও িদল না।
১৫ এখন েতামরা িনেজরা অনুতাপ কেরিছেল এবং আমার
েচােখ যা সিঠক তাই কেরিছেল। েতামরা প্রেত্যেক িনেজর
প্রিতেবশীর মুিক্ত েঘাষণা কেরিছেল। েয গৃহ আমার নােম
পিরিচত, েসখােন আমার সামেন েতামরা একিট চুিক্ত প্রিতষ্ঠা
কেরিছেল। ১৬ িকন্তু েতামরা আবার িপছু িফেরছ এবং আমার
নামেক অশুিচ কেরছ; তােদর মুক্ত কের তােদর ইচ্ছামত িবদায়
িদেয়িছেল, তােদর প্রেত্যকেক আবার িফিরেয় এেন দাস দাসী
কেরছ, েতামরা পুনরায় েজার িদেয় তােদর দাস বািনেয়ছ’।”
১৭ তাই সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা প্রেত্যেক, েতামােদর
ভাই ও সহ ইস্রােয়লীয়েদর জন্য মুিক্ত েঘাষণা করেত আমার
কথা েশােনা িন।”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। “আিম েতামােদর
িবরুেদ্ধ তেরায়াল, মহামারী ও দিূভর্ েক্ষর জন্য মুিক্ত েঘাষণা
করিছ। আিম েতামােদর পৃিথবীর সমস্ত রােজ্যর কােছ ভয়ঙ্কর
কের তুলব। ১৮ তখন েয েলােকরা আমার িনয়ম অগ্রাহ্য কেরেছ,
যারা আমার সামেন িনয়ম কের তা পালন কের িন, দইু টুকেরা
করা বাছুেরর মেধ্য িদেয় েহঁেটেছ, আিম তােদরেক সমপর্ণ করব;
১৯ িযহূদা ও িযরূশােলেমর েনতারা, নপুংসকরা, যাজেকরা ও
েদেশর সব েলােকরা, যারা দইু টুকেরা করা বাছুেরর মাঝখান
িদেয় েহঁেটেছ। ২০ তােদরেক আিম তােদর শত্রুেদর হােত ও যারা
তােদর প্রােণর েখঁাজ কের তােদর কােছ সমপর্ণ করব। তােত
তােদর মৃতেদহ আকােশর পাখী ও ভূিমর পশুেদর খাবার হেব।
২১ িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক ও তার েনতােদরেক আিম তােদর
শত্রুেদর হােত ও যারা তােদর প্রােণর েখঁাজ কের ও বািবল
রাজার েয ৈসন্যদল েতামােদর কাছ েথেক চেল িগেয়িছল তােদর
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হােত েতামােদর সমপর্ণ করব। ২২ েদখ, আিম তােদর একিট
আেদশ েদব,”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। “এবং তােদর এই শহের
িফিরেয় আনব। তারা এই শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা দখল
করেব এবং পুিড়েয় েদেব। কারণ আিম িযহূদার সমস্ত
শহরগুিলেক ধ্বংস করব, েযখােন েকােনা বািসন্দা থাকেব না।”

েরখবীয়েদর বাধ্যতা ও ইস্রােয়েলর অবাধ্যতা।

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর সমেয়
সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল। এটা হল,

২ “েরখবীয় বংেশর েলােকেদর কােছ যাও এবং তােদর বল।
তােদর আমার গৃেহর কুঠরীেত িনেয় এস ও তােদর আঙ্গরু রস
েখেত দাও।” ৩ তখন আিম হবৎিসিনেয়র নািত, িযরিমেয়র
েছেল যািসিনয়েক, তার ভাইেদরেক ও সমস্ত েছেলেদর এবং
েরখবীয়েদর সমস্ত বংশেক িনেয় এলাম। ৪ আিম তােদরেক
সদাপ্রভুর গৃেহ ঈশ্বেরর েলাক িযগ্দিলেয়র েছেল হানেনর
েছেলেদর কুঠরীেত িনেয় েগলাম। শল্লুেমর েছেল দােরায়ান
মােসেয়র কুঠরীর উপের েনতােদর কুঠরীর পােশ। ৫ পের আিম
তারপর েসই েরখবীয়েদর সামেন আঙ্গরু রেস পূণর্ কতকগুিল
বািট আর কতগুিল েপয়ালা রাখলাম ও তােদর বললাম,
“েতামরা আঙ্গরু রস পান কর।” ৬ িকন্তু তারা বলল, “আমরা
আঙ্গরু রস খাব না, কারণ আমােদর পূবর্পুরুষ েরখেবর েছেল
িযেহানাদব আমােদর এই আেদশ িদেয়েছন, ‘েতামরা ও
েতামােদর বংশধেররা কখনও আঙ্গরু রস পান করেব না।
৭ এছাড়াও েতামরা বাড়ী ৈতরী, বীজ বপন ও আঙ্গরু েক্ষত চাষ
করেব না; এগুিল েতামার জন্য নয়। কারণ তুিম সব সময়
তঁাবুেত বাস করেব। েযন েতামরা েয েদেশ িবেদশীর মত থাকেব,
েসখােন অেনক িদন থাকেত পারেব’। ৮ তাই আমােদর পূবর্পুরুষ
েরখেবর েছেল িযেহানাদব আমােদর যা আেদশ কেরিছেলন,
আমরা তার সমস্ত বাক্য পালন কের আসিছ। আমরা, আমােদর
স্ত্রী, েছেলেমেয়রা েকউ কখনও আঙ্গরু রস খাই িন। ৯ আমরা
বাস করার জন্য কখনও ঘর ৈতরী কির িন, আঙ্গরু েক্ষত, শস্য
েক্ষত বা বীজ বপন কির িন। ১০ আমরা তঁাবুেত বাস কেরিছ
এবং আমােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদব আমােদর যা আেদশ
কেরেছন, তা সমস্তই আমরা পালন কের আসিছ। ১১ িকন্তু যখন
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর এই েদশ আক্রমণ করেলন,
আমরা বললাম, ‘এস, কলদীয় ও অরামীয় ৈসন্যেদর কাছ েথেক
েরহাই পাবার জন্য িযরূশােলেম পািলেয় যাই’। তাই আমরা
িযরূশােলেম বাস করিছ।” ১২ তখন সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র
কােছ এল এবং বলল, ১৩ “বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এই কথা বেলন, যাও, িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলাকেদর
কােছ িগেয় বল, সদাপ্রভু বেলন, ‘েতামরা িক আমার িশক্ষা গ্রহণ
করেব না ও আমার বাক্য শুনেব না?’ ১৪ েরখেবর েছেল
িযেহানাদব তার েছেলেদর আঙ্গরু রস পান করেত বারণ
কেরিছল, এখনও পযর্ন্ত েসই আেদশ তারা পালন করেছ। তারা
তােদর পূবর্পুরুেষর আেদশ েমেন চেলেছ। িকন্তু আিম িনেজ
েতামােদর কােছ বার বার েঘাষণা কেরিছ, তবুও েতামরা আমার
কথা েশানিন। ১৫ আিম আমার সমস্ত দাসেদর, ভাববাদীেদর
েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ। আিম বার বার তােদর পািঠেয়

বেলিছ, ‘েতামরা প্রেত্যেক মন্দ পথ েথেক েফেরা এবং ভাল
কাজ কর; অন্য েদবতােদর েসবা করার জন্য তােদর িপছেন
েযেয়া না। তােত েয েদশ আিম েতামােদর ও েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছ, েসখােন েতামরা বাস করেত পারেব’।
িকন্তু েতামরা আমার কথা েশানিন ও মেনােযাগও দাওিন।
১৬ েরখেবর েছেল িযেহানাদব যা আেদশ কেরিছল, তার
বংশধেররা েসটাই পালন কের আসেছ, িকন্তু এই েলােকরা
আমার কথা শুনেত অস্বীকার কের।” ১৭ েসইজন্য সদাপ্রভু,
বািহনীগেণর ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, “েদখ,
আিম িযহূদা ও িযরূশােলেম বাসকারী প্রেত্যেকর িবরুেদ্ধ েয সব
অমঙ্গেলর কথা বেলিছ, েসই সমস্তই আিম তােদর উপর আনব।
কারণ আিম তােদর কােছ েঘাষণা কেরিছলাম, িকন্তু তারা
শুনেত অস্বীকার কেরিছল। আিম তােদর েডেকিছলাম, িকন্তু
তারা উত্তর েদয়িন।” ১৮ িযরিময় েরখবীয়েদর পিরবারেক
বলেলন, “বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, ‘েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদেবর আেদশ
শুেনছ, তার সমস্ত িকছু পালন কেরছ এবং তার আেদশ মত
সমস্ত কাজ কেরছ’। ১৯ েসইজন্য বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘আমার েসবা করবার জন্য
েরখেবর েছেল িযেহানাদেবর বংেশর েকােনা একজন সবর্দা
থাকেব’।”

রাজা িযেহায়াকীম িযরিমেয়র ভাববাণীর বই পুিড়েয়
িদেলন।

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর চতুথর্
বছের সদাপ্রভুর এই বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল।

েসিট হল, ২ “িনেজর জন্য গুটােনা একিট কাগজ নাও এবং
তােত সমস্ত িকছু েলখ, যা িকছু ইস্রােয়ল, িযহূদা ও অন্যান্য
জািতর িবষয় আিম েতামােক বেলিছ। েযািশেয়র সময় েথেক
আজ পযর্ন্ত যা বেলিছ েসই সমস্ত িকছু। ৩ হয়েতা, িযহূদার
েলােকেদর সমস্ত অমঙ্গেলর কথা শুনেব, যা আিম ঘটাবার
পিরকল্পনা কেরিছ। হয়েতা, প্রেত্যেক তােদর মন্দ পথ েথেক
িফরেব; তাহেল আিম তােদর অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করব।”
৪ তখন িযরিময় েনিরেয়র েছেল বারূকেক ডাকেলন এবং বারূক
একিট গুটােনা কাগেজ িযরিমেয়র িনেদর্ েশ সদাপ্রভুর তঁােক বলা
সমস্ত িকছু িলখেলন। ৫ পের িযরিময় বারূকেক আেদশ িদেলন।
িতিন বলেলন, “আিম কারাগাের আিছ ও সদাপ্রভুর গৃেহ েযেত
পারব না। ৬ তাই তুিম অবশ্যই যাও ও আমার িনেদর্ েশ েলখা েসই
গুটােনা কাগজিট পড়। সদাপ্রভুর েসই বাক্য একিট উপবােসর
িদেন সদাপ্রভুর গৃেহ িগেয় েলাকেদর কােছ পেড় েশানাও। আর
তুিম িনেজর শহর েথেক আসা সমস্ত িযহূদার সামেনও তা
পড়েব। তােদর িবরুেদ্ধ এই বাক্য েঘাষণা কর। ৭ হয়েতা, তারা
করুণার জন্য সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেব। হয়েতা, প্রেত্যেক
তােদর মন্দ পথ েথেক িফরেব; কারণ এই েলাকেদর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভু েরাষ ও েক্রােধর কথা েঘাষণা কেরেছন।” ৮ তাই
েনিরেয়র েছেল বারূক সমস্ত িকছুই করেলন, যা ভাববাদী
িযরিময় তঁােক করেত আেদশ কেরেছন। িতিন সদাপ্রভুর গৃেহ
সদাপ্রভুর বাক্য পড়েলন। ৯ পের েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা
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িযেহায়াকীেমর পঞ্চম বছেরর নবম মােস িযরূশােলেমর সমস্ত
েলাক ও িযহূদার শহরগুিল েথেক িযরূশােলেম আসা েলাকেদর
জন্য সদাপ্রভুর সামেন উপবাস করবার কথা েঘাষণা করা হল।
১০ বারূক সদাপ্রভুর গৃেহ, উপেরর উঠােন, নতুন ফটেকর
প্রেবশপেথ, শাফেনর েছেল গমিরয় েলখেকর কুঠরীেত দঁািড়েয়
িযরিমেয়র বাক্যগুিল পড়েলন। িতিন সমস্ত েলাকেদর কােছ
পড়েলন। ১১ এখন শাফেনর নািত, গমিরেয়র েছেল মীখায় েসই
গুটােনা কাগেজর সদাপ্রভুর সমস্ত কথা শুনেলন। ১২ তখন িতিন
রাজবাড়ীর েকরানীর কুঠরীেত েগেলন। েদখ, েসখােন সমস্ত
শাসনকতর্ ারা: েলখক ইলীশামা, শমিয়েয়র েছেল দলায়,
অকেবােরর েছেল ইলনাথন, শাফেনর েছেল গমিরয়, হনািনেয়র
েছেল িসিদিকয় এবং অন্যান্য সব শাসনকতর্ ারা বেস িছেলন।
১৩ বারূক যখন েসই গুটােনা কাগজ েলাকেদর কােছ
পেড়িছেলন; তখন মীখায় েয সব কথা শুেনিছেলন, তা েসই
েনতােদর জানােলন। ১৪ তােত শাসনকতর্ ারা সবাই নথিনেয়র
েছেল িযহূদীেক িদেয় বারূকেক বেল পাঠােলন, “তুিম েয
গুটােনা কাগজ েথেক েলাকেদর পেড় শুিনেয়িছেল, তা িনেয়
এস।” নথিনয় িছল েশিলিমেয়র েছেল, েশিলিময় িছল কূিশর
েছেল। তখন েনিরেয়র েছেল বারূক েসিট হােত কের তঁােদর
কােছ েগেলন। ১৫ তঁারা তঁােক বলেলন, “বেসা ও আমােদর
কােছ ওিট পেড় েশানাও।” তােত বারূক েসই গুটােনা কাগজ
পড়েলন। ১৬ তখন ওই সমস্ত কথা শুেন তঁারা সবাই ভেয় েপেয়
পরস্পেরর িদেক তাকােলন এবং বারূকেক বলেলন, “আমরা
এই সব কথা রাজােক িগেয় অবশ্যই জানাব।” ১৭ তারপর তঁারা
বারূকেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আমােদর বল, িযরিমেয়র িনেদর্ েশ
তুিম েকমন কের এই সব কথা িলখেল?” ১৮ বারূক তঁােদর
বলেলন, “িতিন আমােক এই সব কথা িনেদর্শ িদেয়েছন এবং
আিম তা এই গুটােনা কাগেজ কািল িদেয় তা িলখলাম।”
১৯ তখন শাসনকতর্ ারা বারূকেক বলেলন, “তুিম ও িযরিময়
িগেয় লুিকেয় থাক। েতামরা েকাথায় আছ তা েযন েকউ জানেত
না পাের।” ২০ পের তঁারা েসই গুটােনা কাগজিট েলখক
ইলীশামার কুঠরীেত েরেখ রাজার উঠােন েগেলন এবং তঁােক সব
কথা জানােলন। ২১ তখন রাজা েসই গুটােনা কাগজিট আনার
জন্য িযহূদীেক পাঠােলন। েলখক ইলীশামার কুঠরী েথেক িযহূদী
েসিট আনেলন। তারপর িতিন রাজা ও তঁার পােশ দঁাড়ােনা সব
শাসনকতর্ ােদর সামেন পড়েলন। ২২ তখন বছেরর নবম মােস
রাজা তঁার শীতকাল কাটাবার ঘের বেস িছেলন এবং তঁার
সামেন আগুেনর পাত্র িছল। ২৩ িযহূদী িতন চার পৃষ্ঠা পড়ার পর
রাজা েলখেকর ছুির িদেয় তা েকেট িনেয় আগুেনর পােত্র ছঁুেড়
েফলেলন, যতক্ষণ না সম্পূণর্ গুটােনা কাগজিট ধ্বংস হল।
২৪ িকন্তু রাজা ও তঁার সমস্ত দােসরা ওই সব কথা শুেন ভয়
েপেলন না বা তঁােদর কাপড়ও িছঁড়েলন না। ২৫ ইলনাথন, দলায়
ও গমিরয় রাজােক েসই গুটােনা কাজিট না েপাড়ােত অনুেরাধ
কেরিছেলন, িকন্তু রাজা তঁােদর কথা শুনেলন না। ২৬ রাজা
রাজপুত্র িযরহেমল, অস্রীেয়েলর েছেল সরায় ও অিব্দেয়েলর
েছেল েশিলিময়েক েলখক বারূক ও ভাববাদী িযরিময়েক ধের
আনবার জন্য হুকুম িদেলন, িকন্তু সদাপ্রভু তঁােদর লুিকেয়
রাখেলন। ২৭ িযরিমেয়র িনেদর্ েশ বারূক েয সব বাক্য িলেখেছন,

েসই গুটােনা কাগজিট রাজা পুিড়েয় িদেল সদাপ্রভুর এই বাক্য
িযরিমেয়র কােছ এল। েসিট হল, ২৮ “িফের যাও, িনেজর জন্য
অন্য একিট গুটােনা কাগজ নাও, আসল গুটােনা কাগেজ েয
সমস্ত বাক্য িছল- িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম েযিট পুিড়েয়
িদেয়েছ, তা এেত েলখ। ২৯ আর িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক
বল েয, ‘তুিম েসই গুটােনা কাগজিট পুিড়েয়ছ! তুিম বলেল,
েকন তুিম এর ওপর িলেখছ, বািবেলর রাজা িনশ্চয় এেস এই
েদশ ধ্বংস করেবন, কারণ িতিন মানুষ ও পশু উভয়েকই েশষ
কের েদেবন?’ ৩০ েসইজন্য েতামার িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘দায়ূেদর িসংহাসেন বসার জন্য েতামার েকউ থাকেব না;
েতামার মৃতেদহ বাইের িদেনর গরেম ও রােতর িহেম েফেল
েদওয়া হেব। ৩১ কারণ আিম েতামার সমস্ত পােপর জন্য
েতামােক, েতামার বংশধরেদর এবং েতামার দােসেদর শািস্ত
েদব। আিম েতামােদর উপর, িযরূশােলেমর সমস্ত বািসন্দােদর
উপর, িযহূদার প্রেত্যেকর উপর সমস্ত িবপদ আনব; যা আিম
েতামােদর হুমিক িদেয়িছ, িকন্তু েতামরা তােত মেনােযাগ
দাওিন’।” ৩২ তাই িযরিময় অন্য একিট গুটােনা কাগজ িনেলন
এবং েসিট েনিরেয়র েছেল েলখক বারূকেক িদেলন। বারূক তার
ওপর িযরিমেয়র িনেদর্শ মত সমস্ত কথা, যা িযহূদার রাজা
িযেহায়াকীেমর পুিড়েয় েদওয়া গুটােনা কাগেজ েলখা িছল, তা
িলখেলন। তাছাড়া, ঐ রকম আরও অেনক কথা এই গুটােনা
কাগেজ েযাগ করা হল।

িযরিমেয়র বােক্যর জন্য কারাবাস।

এখন িযেহায়াকীেমর েছেল কিনেয়র জায়গায়
েযািশেয়র েছেল িসিদিকয় রাজত্ব করেত লাগেলন,

বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর েযািশেয়র েছেল িসিদিকয়েক
িযহূদার রাজা করেলন। ২ িকন্তু িসিদিকয়, তঁার দােসরা, েদেশর
েলােকরা ভাববাদী িযরিমেয়র মেধ্য িদেয় বলা সদাপ্রভু বাক্য
শুনত না। ৩ তাই রাজা িসিদিকয় েশিলিমেয়র েছেল িযহূখল ও
মােসেয়র েছেল যাজক সফিনয়েক এই বাতর্ া িদেয় িযরিমেয়র
কােছ পাঠােলন। তারা বলেলন, “আমােদর জন্য আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন।” ৪ এখন িযরিময় আসিছেলন ও
েলাকেদর মেধ্য যািচ্ছেলন, কারণ িতিন তখন কারাগাের িছেলন
না। ৫ ফেরৗেণর ৈসন্যদল িমশর েথেক েবর হেয়িছল এবং
কলদীেয়রা, যারা িযরূশােলম েঘরাও কেরিছল, তারা তােদর
িযরূশােলম েছেড় যাবার খবর শুনল। ৬ তখন সদাপ্রভুর বাক্য
িযরিময় ভাববাদীর কােছ এল এবং বলল, ৭ সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, িযহূদার রাজা, েয েতামােক
আমার কােছ িজজ্ঞাসা করেত পািঠেয়েছ, তােক বল, ‘েদখ,
ফেরৗেণর েয ৈসন্যদল েতামােদর সাহােয্যর জন্য েবর হেয়
এেসেছ, তারা িমশের িনেজেদর েদেশ িফের যােব। ৮ কলদীেয়রা
িফের আসেব। তারা এই শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব, দখল
করেব ও পুিড়েয় েদেব’। ৯ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েতামরা
এই কথা েভেব িনেজেদর ঠিকেয়া না েয, কলদীেয়রা অবশ্যই
েতামােদর েছেড় চেল যােব। কারণ তারা যােব না। ১০ এমনিক
যিদ েতামরা কলদীয় ৈসন্যেদর আক্রমণ কর, যারা েতামােদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেছ, যােত েকবলমাত্র আহত েলােকরা তােদর
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তঁাবুেত পেড় থােক; তারা উঠেব ও এই শহর পুিড়েয় েদেব’।
১১ কলদীয়েদর ৈসন্যদল যখন ফেরৗেণর ৈসন্যদেলর ভেয়
িযরূশােলম েছেড় চেল িগেয়িছল, ১২ তখন িযরিময় িবন্যামীন
প্রেদেশ যাবার ও েসখােন েলােকেদর মেধ্য তঁার সম্পিত্তর ভাগ
েনবার জন্য িযরূশােলম েথেক চেল েগেলন। ১৩ িকন্তু যখন িতিন
িবন্যামীন ফটেক েপৗঁছােলন, তখন িযিরয় নােম পাহারাদারেদর
েসনাপিত িযরিময়েক ধের বলল, “তুিম কলদীয়েদর পেক্ষ
যাচ্ছ।” এই িযিরয় িছল েশিলিমেয়র েছেল, েশিলিময় হনািনেয়র
েছেল। ১৪ িযরিময় বলেলন, “এ িমথ্যা কথা, আিম কলদীয়েদর
পেক্ষ যািচ্ছ না।” তবুও িযিরয় তঁার কথা না শুেন তঁােক ধের
শাসনকতর্ ােদর কােছ িনেয় েগল। ১৫ েসই শাসনকতর্ ারা
িযরিমেয়র উপর েরেগ িগেয় তঁােক মারধর করল এবং েলখক
েযানাথেনর বাড়ীেত তঁােক রাখল; কারণ তঁারা েসটােক কারাগার
বািনেয়িছল। ১৬ েসই কারাগাের মািটর নীেচর একিট কুঠরীেত
িযরিময়েক রাখা হল, েযখােন িতিন অেনক িদন িছেলন।
১৭ তারপর রাজা িসিদিকয় েলাক পাঠােলন, েয তঁােক
রাজবাড়ীেত িনেয় এল। এই বািড়েত, রাজা েগাপেন তঁােক
িজজ্ঞাসা করেলন, “সদাপ্রভুর েকান বাক্য আেছ িক?” উত্তের
িযরিময় বলেলন, “আেছ,” এবং আরও বলেলন, “আপিন
বািবেলর রাজার হােত সমিপর্ত হেবন।” ১৮ তারপর িযরিময়
রাজা িসিদিকয়েক বলেলন, “আিম আপনার িবরুেদ্ধ, আপনার
দােসেদর িবরুেদ্ধ, িকংবা আপনার এই েলাকেদর িবরুেদ্ধ িক
েদাষ কেরিছ েয, আপনারা আমােক কারাগাের েরেখেছন?
১৯ যারা আপনােদর কােছ এই ভাববাণী বলত েয, ‘বািবেলর
রাজা আপনােদর বা এই েদেশর িবরুেদ্ধ আসেব না’,
আপনােদর েসই ভাববাদীরা েকাথায়? ২০ িকন্তু এখন, েহ আমার
প্রভু মহারাজ! দয়া কের শুনুন। আপনার কােছ আমার এই
অনুেরাধ, আপিন আমােক েলখক েযানাথেনর বাড়ীেত েফরত
পাঠােবন না, নাহেল আিম েসখােন মের যাব।” ২১ তখন রাজা
িসিদিকয় একিট আেদশ িদেলন। তঁার দােসরা িযরিময়েক
পাহারাদারেদর উঠােন রাখেলা। েয পযর্ন্ত না শহেরর সমস্ত রুিট
েশষ হল, ততিদন পযর্ন্ত প্রিতিদন রুিটওয়ালােদর রাস্তা েথেক
তঁােক একিট কের রুিট িদত। তাই িযরিময় পাহারাদারেদর
উঠােন থাকেলন।

মত্তেনর েছেল শফিটয়, পশহূেরর েছেল গদিলয়,
েশিলিমেয়র েছেল িযহূখল ও মিল্কেয়র েছেল পশহূর

শুনল েয, সমস্ত েলাকেদর কােছ িযরিময় েঘাষণা করিছেলন।
িতিন বলিছেলন, ২ “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েয েকউ এই
শহের থাকেব, েস তেরায়ােল, দিূভর্ েক্ষ ও মহামারীেত মারা যােব;
িকন্তু েয েকউ কলদীয়েদর কােছ যােব, েস বঁাচেব। েস লুিটত
বস্তুর মত তার প্রাণ বঁাচােব’। ৩ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘এই
শহর িনশ্চয়ই বািবেলর রাজার ৈসন্যদেলর হােত সমিপর্ত হেব;
তারা এিট দখল করেব’।” ৪ তখন শাসনকতর্ ারা রাজােক
বলেলন, “এই েলাকিটেক েমের েফলা েহাক। কারণ এইভােব
কথা বেল এই শহের অবিশষ্ট ৈসেন্যেদর ও েলােকরা হাত দবুর্ল
করেছ। েস এই েলাকেদর িনরাপত্তার কথা প্রচার না কের,
অমঙ্গেলর কথা প্রচার কের।” ৫ তাই রাজা িসিদিকয় বলেলন,
“েস েতা েতামােদর হােতই রেয়েছ; কারণ রাজা েতামােদর বাধা

েদেবন না।” ৬ তখন তারা িযরিময়েক ধের রাজার েছেল
মিল্কেয়র কুেয়ােত েফেল িদল। এই কুেয়ািট িছল পাহারাদারেদর
উঠােনর মেধ্য। তারা িযরিময়েক দিড় িদেয় েসই কুেয়ােত নািমেয়
িদল। েসখােন জল িছল না, শুধু কাদা িছল; আর িযরিময় েসই
কাদার মেধ্য ডুেব েযেত লাগেলন। ৭ এখন রাজবাড়ীর একজন
কূশীয় নপুংসক এবদ-েমলক শুনেত েপল েয, িযরিময়েক
কুেয়ােত েফেল েদওয়া হেয়েছ। তখন রাজা িবন্যামীন ফটেক
বেস িছেলন। ৮ এবদ-েমলক রাজবাড়ী েথেক েবর হেয় রাজােক
িগেয় বলল, ৯ “েহ আমার প্রভু মহারাজ, এই েলােকরা ভাববাদী
িযরিমেয়র প্রিত যা কেরেছ, তা সমস্তই অন্যায়। তারা তঁােক
কুেয়ােত েফেল িদেয়েছ; িতিন কুেয়ায় িক্ষেদেত মারা যােবন,
কারণ শহের আর খাবার েনই।” ১০ তখন রাজা কূশীয় এবদ-
েমলকেক আেদশ িদেলন, “এখান েথেক িত্রশজন েলাক সেঙ্গ
নাও এবং ভাববাদী িযরিময়েক, তঁার মৃতু্যর আেগ তুেল আন।”
১১ তখন এবদ-েমলক েসই েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় রাজবাড়ীর
ভঁাড়ার ঘেরর নীেচর েগল। েস েসখান েথেক কতগুিল পুরােনা ও
েছঁড়া কাপড় িনেয় দিড় িদেয় েসই কুেয়ার মেধ্য িযরিমেয়র কােছ
নািমেয় িদল। ১২ কূশীয় এবদ-েমলক িযরিময়েক বলল, “এই
পুরােনা ও েছঁড়া কাপড়গুিল আপিন আপনার বগেলর িনেচ
িদন।” িযরিময় তাই করেলন। ১৩ তখন তারা দিড় ধের েটেন
তঁােক েসই কুেয়া েথেক তুেল আনল। িযরিময় পাহারাদারেদর
উঠােন থাকেলন। ১৪ তারপর রাজা িসিদিকয় েলাক পািঠেয়
ভাববাদী িযরিময়েক সদাপ্রভুর গৃেহর তৃতীয় প্রেবশপেথ েডেক
আনেলন। রাজা িযরিময়েক বলেলন, “আিম আপনােক িকছু
িজজ্ঞাসা করেত চাই। আমার কাছ েথেক িকছুই লুকােবন না।”
১৫ তখন িযরিময় িসিদিকয়েক বলেলন, “আিম যিদ আপনােক
উত্তর িদই, আপিন িক আমােক হত্যা করেবন না? আর আিম
যিদ আপনােক পরামশর্ িদই, তেব আপিন আমার কথা শুনেবন
না।” ১৬ এেত রাজা িসিদিকয় েগাপেন িযরিমেয়র কােছ শপথ
কের বলেলন, “জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য, িযিন আমােদর সৃিষ্ট
কেরেছন, আিম আপনােক হত্যা করব না বা আপনােক তােদর
হােত সমপর্ণ করব না, যারা আপনার প্রােণর েখঁাজ করেছ।”
১৭ তখন িযরিময় িসিদিকয়েক বলেলন, “সদাপ্রভু, বািহনীগেণর
ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘তুিম যিদ বািবেলর
রাজার প্রধানেদর কােছ যাও, তেব তুিম বঁাচেব এবং এই শহরও
পুিড়েয় েদওয়া হেব না। তুিম ও েতামার পিরবার বঁাচেব। ১৮ িকন্তু
যিদ বািবেলর রাজার েসনাপ্রধানেদর কােছ না যাও, তেব এই
শহর কলদীয়েদর হােত সমিপর্ত হেব। তারা এিট পুিড়েয় েদেব
এবং আর তুিম িনেজও তােদর হাত েথেক েরহাই পােব না’।”
১৯ রাজা িসিদিকয় তখন িযরিময়েক বলেলন, “েয সব িযহূদী
কলদীয়েদর পেক্ষ েগেছ, আিম তােদর ভয় কির, কারণ হয়েতা
আিম তােদর হােত সমিপর্ত হেবা, আর তারা আমার সেঙ্গ খারাপ
ব্যবহার করেব।” ২০ িযরিময় বলেলন, “তারা আপনােক সমপর্ণ
করেব না। আিম আপনােক যা বলিছ, সদাপ্রভুর েসই বাতর্ ার
বাধ্য হন। তাহেল আপনার ভাল হেব এবং আপিন বঁাচেব।
২১ িকন্তু যিদ আপিন েযেত অস্বীকার কেরন, তেব সদাপ্রভু
আমার কােছ যা প্রকাশ কেরেছন, তা এই: ২২ ‘িযহূদার
রাজবাড়ীেত অবিশষ্ট স্ত্রীেলাকেদর বািবেলর রাজার
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েসনাপ্রধানেদর সমপর্ণ করা হেব। েদখ! েসই স্ত্রীেলােকরা
আপনােক বলেব, েতামার বনু্ধরা েতামােক িবপেথ িনেয় েগেছ,
েতামােক হািরেয় িদেয়েছ। েতামার পা কাদায় ডুেব েগেছ;
েতামার বনু্ধরা পািলেয় েগেছ’। ২৩ আপনার সব স্ত্রী ও
েছেলেমেয়েদর কলদীয়েদর কােছ িনেয় যাওয়া হেব। আপিন
িনেজও তােদর হাত েথেক েরহাই পােবন না। আপিন বািবেলর
রাজার হােত ধরা পড়েবন, আর এই শহর পুিড়েয় েদওয়া হেব।”
২৪ তখন িসিদিকয় িযরিময়েক বলেলন, “এই সব কথা েকউ
েযন না জােন, তাহেল আপিন মারা যােবন না। ২৫ যিদ
শাসনকতর্ ারা েশােন েয, আিম আপনার সেঙ্গ কথা বেলিছ- যিদ
তারা এেস আপনােক বেল, ‘তুিম রাজােক যা বেলছ, তা
আমােদর বল। আমােদর কাছ েথেক লুকােব না, নাহেল আমরা
েতামােক হত্যা করব। রাজা েতামােক যা বেলেছন তাও
আমােদর বল’- ২৬ তেব আপিন তােদর বলেবন, ‘আিম রাজােক
িমনিত করিছলাম, আিম মারার জন্য েযন েযানাথেনর বাড়ীেত
েফরত না পাঠান’।” ২৭ পের শাসনকতর্ ারা সবাই িযরিমেয়র
কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করল, তােত রাজা তঁােক েয কথা বলেত
আেদশ কেরিছেলন িযরিময় তােদর েসই সব উত্তরই িদেলন।
তখন তারা তঁার সােথ কথা বলা বন্ধ করল, কারণ রাজার সেঙ্গ
তঁার কথাবাতর্ া তারা েশােনিন। ২৮ িযরূশােলেমর দখল হবার িদন
পযর্ন্ত িযরিময় পাহারাদারেদর েসই উঠােন থাকেলন।

নবূখদিনৎসর িযরূশােলম দখল কেরন।

িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র নবম বছেরর দশম মােস
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর তঁার সমস্ত ৈসন্যদল

িনেয় িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ আেসন এবং েসিট দখল কেরন।
২ িসিদিকেয়র এগােরা বছেরর চতুথর্ মােসর নবম িদেন শহরিট
েভেঙ্গ েগল। ৩ তখন বািবেলর রাজার সব রাজকমর্চারীরা এেলন
এবং মােঝর ফটেক বসেলন: েনগর্ল-শেরৎসর, সমগরনেবা,
শসর্খীম নােম একজন নপুংসক, েনগর্ল-শেরৎসর নােম প্রধান
রাজকমর্চারী এবং বািবেলর রাজার অবিশষ্ট সমস্ত কমর্চারী।
৪ এিট ঘটল, যখন িযহূদার রাজা িসিদিকয় ও তঁার সমস্ত ৈসন্য
তঁােদর েদখেলন এবং তারা পািলেয় েগেলন। তঁারা রােতর েবলা
রাজার বাগােনর পথ ধের দইু েদয়ােলর মােঝর ফটক িদেয়
শহেরর বাইের েগেলন। রাজা অরাবার পথ ধের চেল েগেলন।
৫ িকন্তু কলদীয়েদর ৈসেন্যরা তঁােদর িপছেন তাড়া কের িযরীেহার
সমভূিমেত িসিদিকয়েক ধের েফলল। তারা তঁােক ধের হমাৎ
েদেশর িরব্লােত বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর কােছ িনেয়
েগল, েযখােন নবূখদিনৎসর তঁার িবধান িদেলন। ৬ বািবেলর
রাজা িরব্লােত িসিদিকেয়র েচােখর সামেনই তঁার েছেলেদর হত্যা
করেলন; িতিন িযহূদার সমস্ত মহান ব্যিক্তেদরও হত্যা করেলন।
৭ তারপর িতিন িসিদিকেয়র েচাখ তুেল িনেলন এবং তঁােক
বািবেল িনেয় যাবার জন্য েব্রােঞ্জর েশকল িদেয় বঁাধেলন।
৮ তখন কলদীেয়রা রাজবাড়ী ও েলােকেদর বাড়ী পুিড়েয় িদল।
তারা িযরূশােলেমর েদয়ালগুিলও েভেঙ্গ েফলল। ৯ নবূষরদন,
রাজার েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত, েসই শহের যারা অবিশষ্ট িছল,
তােদর ও যারা বািবেলর পেক্ষ িগেয়িছল, তােদরেক এবং অন্য
অবিশষ্ট েলােকেদরেক বন্দী কের বািবেল িনেয় েগেলন। ১০ িকন্তু

েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন িনঃস্ব িকছু গিরব েলাকেক
িযহূদা েদেশ অবিশষ্ট রাখেলন। েসই একই িদেন িতিন তােদর
আঙ্গরু েক্ষত ও ভূিম দান করেলন। ১১ বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসর িযরিমেয়র িবষেয় রাজার েদহরক্ষীদেলর
েসনাপিত নবূষরদনেক আেদশ িদেয়িছেলন। িতিন বলেলন,
১২ “তঁােক গ্রহণ কর এবং তঁার যত্ন কর। তঁার েকান ক্ষিত করেব
না। িতিন েতামােক যা বেলন, তঁার জন্য সব িকছু করেব।”
১৩ তাই েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন, নবূশস্বন নােম
একজন নপুংসক, েনগর্ল-শেরৎসর নােম একজন প্রধান
কমর্চারী ও বািবেলর রাজার অন্য সমস্ত প্রধান কমর্চারীরা েলাক
পাঠােলন। ১৪ েসই েলােকরা পাহারাদারেদর উঠান েথেক
িযরিময়েক েবর কের আনেলন এবং তঁােক বাড়ীেত িনেয় যাবার
জন্য শাফেনর নািত অহীকােমর েছেল গদিলেয়র কােছ সমপর্ণ
করেলন। তােত িযরিময় তঁার িনেজর েলাকেদর মেধ্যই
থাকেলন। ১৫ এখন সদাপ্রভুর এই বাক্য তঁার কােছ এল যখন
িযরিময় পাহারাদারেদর উঠােন বন্দী িছেলন। এিট হল,
১৬ “কূশীয় এবদ-েমলেকর কােছ িগেয় বল, বািহনীগেণর
সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, মঙ্গেলর জন্য নয়,
বরং অমঙ্গেলর জন্যই আিম এই শহেরর িবরুেদ্ধ আমার বাক্য
সফল করব। কারণ েসই িদেন েতামার সামেন তা সফল হেব।
১৭ িকন্তু আিম েসই িদেন েতামােক উদ্ধার করব।” এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। “যােদর তুিম ভয় পাও, তােদর হােত তুিম সমিপর্ত হেব
না। ১৮ আিম েতামােক অবশ্যই রক্ষা করব; তুিম তেরায়ােলর
মাধ্যেম পিতত হেব না, বরং তুিম েকানমেত েতামার প্রাণ রক্ষা
করেব। লুট করা দ্রেব্যর মত েতামার প্রাণরক্ষা হেব; কারণ তুিম
আমােক িবশ্বাস কেরছ”- এটাই িছল সদাপ্রভুর েঘাষণা।

িযরিমেয়র মুিক্ত। গদিলেয়র হত্যা ও িযহূদীেদর িমশের
পালােনা।

রাজার েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন
িযরিময়েক রামা েথেক িবদায় েদবার পর িযরিমেয়র

কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য এেসিছল। এটা ঘেটিছল েযখােন
িযরিময়েক রাখা হেয়িছল এবং েযখােন িযরিময়েক েশকেল
বঁাধা হেয়িছল। িতিন িযরূশােলম ও িযহূদার সমস্ত বন্দীেদর সেঙ্গ
িছেলন, যারা বািবেল িনবর্ািসত হেয়িছল। ২ প্রধান েসনাপিত
িযরিময়েক ধরেলন ও তঁােক বলেলন, “সদাপ্রভু, েতামার ঈশ্বর
এই জায়গার িবরুেদ্ধ এই অমঙ্গেলর কথা বেলেছন। ৩ তাই
সদাপ্রভু এটা কেরেছন, িতিন েযমন চুিক্ত কেরিছেলন, েতমন
কেরেছন। কারণ েতামরা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ এবং
তঁার কথার অবাধ্য হেয়ছ। ৪ িকন্তু এখন েদখ! আজ আিম
েতামােদর েশকল েথেক মুক্ত কেরিছ, যা েতামােদর হােত িছল।
যিদ এিট েতামােদর েচােখ ভােলা হয়, তেব আমার সেঙ্গ বািবেল
েযেত পার; এস, আিম েতামার যত্ন েনব; িকন্তু যিদ আমার সােথ
বািবেল েযেত না চাও, তেব েযও না। েতামােদর সামেন থাকা
সমস্ত েদশগুিল েদখ। েতামােদর েচােখ েযখােন যাওয়া ভােলা ও
সিঠক, েসখােন যাও।” ৫ যখন িযরিময় েকান উত্তর িদেলন না,
নবূষরদন বলেলন, “শাফেনর নািত, অহীকােমর েছেল গদিলয়,
যােক বািবেলর রাজা িযহূদার সব শহেরর উপের িনযুক্ত
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কেরেছন, তঁার কােছ যাও। তঁার েলােকেদর সেঙ্গ থাকেত পার
অথবা েতামার েচােখ েয জায়গা ভােলা লােগ েসখােন েযেত
পার।” রাজার েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত তঁােক খাবার ও উপহার
িদেলন ও তারপর তঁােক িবদায় িদেলন। ৬ তােত িযরিময়
িমস্পােত অহীকােমর েছেল গদিলেয়র কােছ িগেয় তঁার েদেশ
অবিশষ্ট েলােকেদর সেঙ্গ থাকেলন। ৭ এখন িযহূদার ৈসন্যদেলর
িকছু েসনাপিত, যারা তখনও গ্রামাঞ্চেল িছল, তারা এবং তােদর
েলােকরা- শুনেলা েয, অহীকােমর েছেল গদিলয়েক বািবেলর
রাজা েদেশর শাসনকতর্ া িহসােব িনযুক্ত কেরেছন। তারা আরও
শুনেলা েয, যােদর বািবেল িনবর্ািসত করা হয়িন েদেশর েসই সব
গিরব পুরুষ, স্ত্রীেলাক ও েছেলেমেয়েদর দািয়ত্ব িতিন তঁােক
িদেয়েছন। ৮ তাই তারা িমস্পােত গদিলেয়র কােছ এল। এই
েলােকরা িছল- নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল, কােরেহর েছেল
েযাহানন ও েযানাথন, তনহূমেতর েছেল সরায়, নেটাফাতীয়
এফেয়র েছেলরা এবং মাখাথীেয়র েছেল যাসিনয়- তারা ও
তােদর েলােকরা। ৯ শাফেনর নািত অহীকােমর েছেল গদিলয়
তােদর ও তােদর েলাকেদর কােছ শপথ কের বলেলন, “কলদীয়
কমর্চারীেদর েসবা করেত ভয় েকােরা না। এই েদেশ বাস কর ও
বািবেলর রাজার েসবা কর, এেতই েতামােদর ভাল হেব।
১০ েদখ, আিম কলদীয়েদর সােথ সাক্ষাৎ করার জন্য িমস্পােত
বাস করিছ, যারা আমােদর কােছ আসেব। তাই আঙ্গরু রস,
গরম কােলর ফল ও েতল চাষ কর এবং েতামােদর পােত্র জমা
কর। েতামরা েয সব শহেরর দখল কেরছ েসখােন বাস কর।”
১১ তখন েমায়াব, অেম্মান, ইেদাম ও অন্যান্য েদেশ থাকা
িযহূদীরা শুনল েয, বািবেলর রাজা িযহূদার িকছু অংশ অবিশষ্ঠ
েরেখেছন শাফেনর নািত অহীকােমর েছেল গদিলয়েক তােদর
উপর িনযুক্ত কেরেছন। ১২ তখন েসই সমস্ত িযহূদীরা েয সব
জায়গায় ছিড়েয় পেড়িছল েসখান েথেক িফের এল। তারা িযহূদা
েদেশর িমসপােত গদিলেয়র কােছ িফের এল। তারা প্রচুর
পিরমােণ আঙ্গরু রস ও গরম কােলর ফল চাষ করল। ১৩ পের
কােরেহর েছেল েযাহানন ও গ্রামাঞ্চেল থাকা ৈসন্যেদর সমস্ত
েসনাপিত িমস্পােত গদিলেয়র কােছ এল। ১৪ তারা তঁােক বলল,
“আপিন িক জােনন, অেম্মানীয়েদর রাজা বালীস আপনােক খুন
করার জন্য নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়লেক পািঠেয়েছন?” িকন্তু
অহীকােমর েছেল গদিলয় তােদর কথা িবশ্বাস করেলন না।
১৫ তাই কােরেহর েছেল েযাহানন িমস্পােত গদিলয়েক েগাপেন
বলল, “আমােক নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়লেক হত্যা করার
অনুমিত িদন। েকউ আমােক সেন্দহ করেব না। েস েকন
আপনােক হত্যা করেব? েয সমস্ত িযহূদীরা আপনার চারপােশ
জেড়া হেয়েছ তােদর ছিড়েয় পড়েত এবং িযহূদার অবিশষ্ট
েলােকেদর ধ্বংস হেত েকন অনুমিত িদেচ্ছন?” ১৬ িকন্তু
অহীকােমর েছেল গদিলয় কােরেহর েছেল েযাহাননেক বলেলন,
“এটা কাজ েকােরা না। কারণ তুিম ইশ্মােয়েলর িবষেয় িমথ্যা
বলছ।”

িকন্তু এটা ঘটল, ইলীশামার নািত, নথিনেয়র েছেল
ইশ্মােয়ল রাজবংশ েথেক সপ্তম মােস দশজন েলাক

সেঙ্গ িনেয় িমস্পােত অহীকােমর েছেল গদিলেয়র কােছ আসল;
তারা একসেঙ্গ খাবার েখল। ২ িকন্তু নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল ও

তার সেঙ্গ আসা দশজন েলাক উেঠ শাফেনর নািত, অহীকােমর
েছেল গদিলয়েক তেরায়াল িদেয় আঘাত করল। ইশ্মােয়ল
গদিলয়েক হত্যা করল, যােক বািবেলর রাজার েসই েদেশর
শাসনকতর্ া িনযুক্ত কেরিছেলন। ৩ তখন ইশ্মােয়ল িমস্পােত
গদিলেয়র সেঙ্গ েয সব িযহূদীরা িছল এবং েয সব কলদীয়
ৈসন্যেক েসখােন খুঁেজ পাওয়া েগল, তােদর সবাইেক হত্যা
করল। ৪ তারপর েসটা িছল গদিলয় হত্যার িদ্বতীয় িদন, িকন্তু
েকউ তা জানত না। ৫ িশিখম, শীেলা ও শমিরয়া েথেক আিশজন
েলাক এল, যারা তােদর দািড় কািমেয়, কাপড়-েচাপড় িছঁেড় ও
িনেজেদর েদহ কাটাকুিট কের সদাপ্রভুর গৃেহ ভক্ষ্য-ৈনেবদ্য ও
সুগিন্ধ হােত কের িনেয় যািচ্ছল। ৬ নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল
তােদর সেঙ্গ েদখা করার জন্য কঁাদেত কঁাদেত িমস্পা েথেক েবর
হল। তখন এটা ঘটল, েস েসই েলাকেদর সেঙ্গ েদখা করল, েস
তােদর বলল, “অহীকােমর েছেল গদিলেয়র কােছ এস।”
৭ তারা শহেরর মাঝখােন আসেল নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল ও
তার সঙ্গী েলােকরা তােদর হত্যা কের একিট কুেয়ার মেধ্য েফেল
িদল। ৮ িকন্তু তােদর মেধ্য দশজন িছল, যারা ইশ্মােয়লেক বলল,
“আমােদর হত্যা করেবন না, কারণ মােঠর মেধ্য আমােদর গম,
যব, েতল ও মধু লুকােনা রেয়েছ।” তাই েস তােদর অন্য সঙ্গীেদর
হত্যা করল না। ৯ ঐ েলােকেদর হত্যা কের ইশ্মােয়ল েয কুেয়ােত
তােদর মৃতেদহ গদিলেয়র পােশ েফেল িদেয়িছল, তা রাজা আসা
ইস্রােয়েলর রাজা বাশার ভেয় ৈতরী কিরেয়িছেলন। নথিনেয়র
েছেল ইশ্মােয়ল েসটা মৃতেদহ িদেয় পিরপূণর্ করল। ১০ পের
ইশ্মােয়ল িমস্পােত অবিশষ্ট েলােকেদর বন্দী কের িনেয় েগল।
রাজকুমারীরা ও যারা িমস্পােত অবিশষ্ট িছল, যােদর উপর
রাজার েদহরক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন অহীকােমর েছেল
গদিলয়েক িনযুক্ত কেরিছেলন। নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল
তােদর বন্দী কের িনেয় অেম্মান সন্তানেদর কােছ যাওয়ার জন্য
চেল েগল। ১১ িকন্তু কােরেহর েছেল েযাহানন ও তার সঙ্গী
েসনাপিতরা শুনল েয, নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়েলর এইসব
অন্যায় কাজ কেরেছ। ১২ তখন তারা তােদর সব েলাকেদর িনেয়
নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল। িগিবেয়ােনর
বড় পুকুেরর কােছ তারা তােক খুঁেজ েপল। ১৩ তখন এটা ঘটল,
ইশ্মােয়েলর সেঙ্গ েয সব েলাক িছল, তারা কােরেহর েছেল
েযাহানন ও তার সঙ্গী েসনাপিতেদর েদেখ খুশী হল। ১৪ আর
ইশ্মােয়ল েসই েয সব েলাকেদর বন্দী কের িমস্পা েথেক িনেয়
যািচ্ছল, তারা কােরেহর েছেল েযাহানেনর কােছ িফের েগল।
১৫ িকন্তু নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল আটজন েলােকর সেঙ্গ
েযাহানেনর কাছ েথেক পািলেয় অেম্মান সন্তানেদর কােছ েগল।
১৬ নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল েয অহীকােমর েছেল গদিলয়েক
হত্যা কেরিছল, তার কাছ েথেক কােরেহর েছেল েযাহানন ও তার
সঙ্গী েসনাপিতরা েয সব অবিশষ্ট েলাকেক িমস্পা েথেক িফিরেয়
এেনিছল, তােদরেক সেঙ্গ িনল, যুেদ্ধ দক্ষ পুরুষেদর এবং
িগিবেয়ান েথেক আনা স্ত্রীেলাক, েছেলেমেয় ও নপুংসকেদর সেঙ্গ
িনল। ১৭ তখন তারা চেল েগল এবং েগরুৎ িকমহেম িকছু িদন
থাকেলা, েযটা ৈবৎেলহেমর কােছ। কলদীয়েদর ভেয় তারা
িমশের যািচ্ছল। ১৮ তারা তােদর ভয় েপেয়িছল, কারণ
নথিনেয়র েছেল ইশ্মােয়ল অহীকােমর েছেল গদিলয়েক হত্যা
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কেরিছল, যােক বািবেলর রাজা শাসনকতর্ া িহসােব িনযুক্ত
কেরিছেলন।

তারপর ৈসন্যদেলর েসনাপিতরা, কােরেহর েছেল
েযাহানন, েহাশিয়েয়র েছেল যাসিনয় এবং মহান

সমস্ত েলােকরা িযরিময় ভাববাদীর কােছ জেড়া হল। ২ তারা
তঁােক বলল, “আপনার কােছ আমােদর িবনিত শুনুন। আমােদর
মেধ্য যারা অবিশষ্ট আেছ, তােদর জন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর
কােছ প্রাথর্না করুন, কারণ আপিন েযমন েদখেছন, আমরা মাত্র
কেয়কজন রেয়িছ। ৩ আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু িজজ্ঞাসা করুন-
েকান পেথ আমরা যাব, িক করা আমােদর উিচত।” ৪ তাই
িযরিময় ভাববাদী তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর কথা
শুেনিছ। েদখ, েতামরা েযমন অনুেরাধ কেরছ, েতমন আিম
েতামােদর জন্য সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করব।
সদাপ্রভু যা উত্তর েদেবন, আিম েতামােদর বলব, েতামােদর
েথেক িকছুই েগাপন করব না।” ৫ তারা িযরিময়েক বলল,
“সদাপ্রভু আমােদর মেধ্য সত্য ও িবশ্বস্ত সাক্ষী হন, আমরা েসই
সমস্ত িকছু করব, যা সদাপ্রভু েতামার ঈশ্বর আমােদর করেত
বেলন। ৬ যিদ এিট ভােলা হয় িকংবা যিদ এিট খারাপ হয়,
আমরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু কথার বাধ্য হব, যঁার কােছ
আমরা আপনােক পাঠািচ্ছ, তাই যখন আমরা আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু কথার বাধ্য হব- এটাই আমােদর জন্য ভাল হেব।”
৭ তখন এিট ঘটল, দশ িদন পের সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র
কােছ এল। ৮ তােত িযরিময় কােরেহর েছেল েযাহাননেক ও তার
সঙ্গী েসনাপিতেদর এবং েছাট ও মহান সমস্ত েলাকেদর
ডাকেলন। ৯ িতিন তােদর বলেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু,
যঁার কােছ েতামরা িনেজেদর িবনিত জানাবার জন্য আমােক
পািঠেয়িছেল- েসই সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ১০ ‘যিদ েতামরা
িফের আেসা এবং এই েদেশ বাস কর, তাহেল আিম েতামােদর
গেড় তুলব, েতামােদর ভাঙ্গেবা না, আিম েতামােদর েরাপণ
করব, েতামােদর উপেড় েফলব না; কারণ আিম েতামােদর
উপের েয িবপদ এেনিছ, েসখান েথেক িফের আসেবা।
১১ বািবেলর রাজােক ভয় েকােরা না, যােক েতামরা ভয় কেরছ।
তােক ভয় েকােরা না’- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা- কারণ আিম তার
হাত েথেক েতামােদর রক্ষা করার জন্য ও উদ্ধার করার জন্য
েতামােদর সােথ আিছ। ১২ কারণ আিম েতামােদর প্রিত করুণা
করব, তােত েসও েতামােদর প্রিত দয়া করেব এবং আিম
েতামােদর িনেজেদর েদেশ আবার িফিরেয় আনব। ১৩ িকন্তু যিদ
েতামরা বল, ‘আমরা এই েদেশ থাকব না’- যিদ েতামরা আিম,
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা না েশােনা; ১৪ যিদ েতামরা বল,
‘না! আমরা িমশর েদেশ যাব, েযখােন আমরা েকােনা যুদ্ধ েদখব
না, তূরীধ্বিন শুনব না, খাবােরর জন্য কু্ষধাতর্  হব না। আমরা
েসখােন বাস করব’। ১৫ তাহেল িযহূদার অবিশষ্ট েলােকরা এখন
সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা। বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
এই কথা বেলন, ‘েতামরা যিদ িমশের যাওয়াই িঠক কের থাক,
তাহেল যাও আর েসখােন বাস কর, ১৬ তেব েয তেরায়ালেক
েতামরা ভয় পাও, তা িমশর েদেশই েতামােদর ধের েফলেব। েয
দিূভর্ েক্ষর জন্য িচন্তা করছ, তা িমশের েতামােদর িপছেন ছুটেব।
েতামরা েসখােনই মারা যােব। ১৭ তাই এটা ঘটেব, যারা িমশের

িগেয় বাস করেব বেল িঠক কেরেছ, তারা সবাই েসখােন
তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারীেত মারা পড়েব। েসখােন তােদর
েকউ জীিবত থাকেব না; েয িবপদ আিম তােদর উপর আনব, তা
েথেক একজনও েরহাই পােব না’। ১৮ কারণ বািহনীগেণর
সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘িযরূশােলেম
বসবাসকারীেদর উপের েযমন কের আমার েরাষ ও েক্রাধ ঢালা
হেয়েছ, েতামরা িমশের েগেল েতমন ভােব আমার েক্রাধ
েতামােদর উপেরও ঢালা হেব। েতামরা হেব অিভশােপর, ভয়ঙ্কর,
শােপর, অসম্মােনর পাত্র। েতামরা পুনরায় এই েদশ েদখেত
পােব না’। ১৯ িযহূদার অবিশষ্ট েলােকরা, সদাপ্রভু েতামােদর
িবষেয় বেলেছন, েতামরা িমশের েযেয়া না! েতামরা অবশ্যই
জােনা েয, আজ েতামােদর িবরুেদ্ধ একিট সাক্ষী হেয়িছ।
২০ েতামরা িনেজেদর প্রােণর িবরুেদ্ধ প্রতারণা কেরছ, কারণ
েতামরা আিম-িযরিময়েক েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ
পািঠেয়িছেলন, বেলিছেল, ‘আপিন আমােদর জন্য আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন; তােত আমােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর যা বলেবন, েসই সবই আপিন আমােদর জানােবন,
আমরা তাই করব’। ২১ কারণ আিম আজ েতামােদরেক তা
জানালাম; িকন্তু েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমােক েয সব
িবষেয়র জন্য আমােক েতামােদর কােছ পািঠেয়েছন, তঁার
েকােনা কথাই েতামরা এখনও েশােনা িন। ২২ তাই এখন, েতামরা
িনশ্চয়ই েজেন রাখ েয, েতামরা েযখােন বসবাস করেত চাও,
েসখােন েতামরা তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারীেত মারা পড়েব।”

এিট ঘেটিছল, িযরিময় সমস্ত েলােকেদর কােছ
সদাপ্রভু, তােদর ঈশ্বেরর বাক্য েঘাষণা করা েশষ

করেলন, যা সদাপ্রভু, তােদর ঈশ্বর িযরিময়েক বলেত
বেলিছেলন। ২ তখন েহাশিয়েয়র েছেল অসিরয়, কােরেহর েছেল
েযাহানন ও সমস্ত অহংকারী েলােকরা িযরিময়েক বলল, “তুিম
িমথ্যা কথা বলছ। সদাপ্রভু, আমােদর ঈশ্বর েতামােক বলেত
পাঠান িন, ‘েতামরা িমশের বসবাস করেত েযও না’। ৩ কারণ
েনিরেয়র েছেল বারূক আমােদর িবরুেদ্ধ েতামােক উেত্তিজত
কের তুলেছ, যােত কলদীয়েদর হােত আমােদর তুেল িদেত
পােরা। কারণ যােত তারা আমােদর েমের েফেল এবং আমােদর
বন্দী কের বািবেল িনেয় যায়।” ৪ এইভােব কােরেহর েছেল
েযাহানন, সমস্ত েসনাপিতরা ও সমস্ত েলােকরা িযহূদা েদেশ
থাকার িবষেয় সদাপ্রভুর কথা শুনেত অস্বীকার করল।
৫ কােরেহর েছেল েযাহানন ও ৈসন্যেদর সমস্ত েসনাপিত িযহূদার
অবিশষ্ট সবাই যারা িবিভন্ন েদেশ ছিড়েয় পেড়িছল তারা েসখান
েথেক িযহূদা েদেশ বসবাস করবার জন্য িফের এেসিছল।
৬ তারা েসই সকল পুরুষ, স্ত্রীেলাক, েছেলেমেয়, রাজকুমারীেদর
এবং প্রেত্যক ব্যিক্তেক সেঙ্গ িনল, যােদর রাজার েদহরক্ষীদেলর
েসনাপিত নবূষরদন শাফেনর নািত অহীকােমর েছেল গদিলেয়র
কােছ েরেখ িগেয়িছেলন। তারা ভাববাদী িযরিময় ও েনিরেয়র
েছেল বারূকেকও িনেয় েগল। ৭ তারা িমশর েদেশ তফনেহষ
পযর্ন্ত েগল, কারণ তারা সদাপ্রভুর কথা েশােন িন।
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িমশের থাকা িযহূদীেদর প্রিত ঈশ্বেরর বাণী।

৮ পের তফনেহেষ সদাপ্রভুর বাক্য িযরিমেয়র কােছ এল এবং
বলল, ৯ “েতামার হােত কতকগুিল বড় বড় পাথর নাও এবং
তফনেহেষ ফেরৗেণর বািড়র প্রেবশপেথ ইেটর গঁাথিন আেছ,
তার মেধ্য িযহূদীেদর েচােখর সামেন েসগুিল লুিকেয় রাখ।
১০ তারপর তােদর বল েয, বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম দতূেক পািঠেয় আমার দাস
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসরেক িনেয় আসব। এই েয
পাথরগুিল িযরিময়, তুিম পুঁেত েরেখছ তার উপের আিম তার
িসংহাসন স্থাপন করব; নবূখদিনৎসর তার উপের তার রাজকীয়
চঁােদায়া খাটােব। ১১ েস আসেব এবং িমশর েদশ আক্রমণ
করেব। েয মৃতু্যর জন্য িঠক হেয়েছ, তার মৃতু্য হেব; েয বন্দী
হবার জন্য িঠক হেয়েছ, তােক বন্দী করা হেব; েয তেরায়ােলর
জন্য িঠক হেয়েছ, েস তেরায়ােল পিতত হেব। ১২ তখন আিম
িমশেরর েদবতার মিন্দরগুিলেত আগুন ধিরেয় েদব।
নবূখদিনৎসর তােদর পুিড়েয় েদেব বা বন্দী করেব। েস িমশর
েদশেক পিরধান করেব, েযমন েমষপালক িনেজর গােয় কাপড়
জড়ায়। েস িবজয়ী হেয় েসখান েথেক চেল যােব। ১৩ েস িমশর
েদেশর সূযর্পুরীর স্তম্ভগুিল েভেঙ্গ েফলেব। েস িমশেরর
েদবতােদর মিন্দরগুিল পুিড়েয় েফলেব’।”

িমশর েদেশ বসবাসকারী, িমগেদাল, তফনেহষ,
েনােফ ও পেথ্রােষ বসবাসকারী িযহূদীেদর িবষেয়

িযরিমেয়র কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য এল, ২ “বািহনীগেণর
সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, ‘তুিম িনেজ সমস্ত
ক্ষয়ক্ষিত েদেখছ, যা আিম িযরূশােলম ও িযহূদার সমস্ত শহেরর
উপর এেনিছ। েদখ, তারা আজ ধ্বংসস্থান হেয় আেছ; েসখােন
েকউ বাস কের না’। ৩ এর কারণ হল তােদর দষু্টতা, তারা
েদবতােদর সামেন ধূপ জ্বািলেয় ও তােদর ভজনা কের আমােক
অসন্তুষ্ট কেরেছ। েসই সমস্ত েদবতা, যােদর কথা তারা িনেজরাও
জানত না, তুিম না বা েতামােদর পূবর্পুরুেষরাও জানত না।
৪ তাই আিম বাের বাের আমার সমস্ত দাস ভাববাদীেদর
পািঠেয়িছ। আিম তােদর এই বলেত পািঠেয়িছ, ‘এইসব জঘন্য
কাজ করা বন্ধ কর, আিম ঘৃণা কির’। ৫ িকন্তু তারা েশােন িন,
তারা মেনােযাগ িদেত অস্বীকার কেরেছ এবং অন্য েদবতার
কােছ ধূপ জ্বালােনা েথেকও েফেরিন। ৬ তাই আমার জ্বলন্ত
েক্রাধ ও আমার েরাষ ঢালা হল; তা িযহূদার শহের শহের ও
িযরূশােলেমর রাস্তায় রাস্তায় জ্বেল উঠল, তােত আজেক
েসগুিল েযমন রেয়েছ, েতমিন জনশূন্য ও ধ্বংস হেয়েছ।” ৭ তাই
এখন সদাপ্রভু, বািহনীগেণর ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, েকন েতামরা িনেজেদর িবরুেদ্ধ এত মন্দ কাজ করছ?
েকন েতামরা- পুরুষ, স্ত্রীেলাক, েছেলেমেয় ও িশশুরা িযহূদা
েথেক েবর কের এেন িনেজেদর ও তােদর সবাইেক ধ্বংস কের
িদচ্ছ? েতামােদর েকউ অবিশষ্ট থাকেব না। ৮ েতামরা এই েয
িমশর েদেশ বসবাস করেত এেসছ, এখােন অন্য েদবতােদর
উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বািলেয় িনেজেদর হােতর মন্দ কােজর মাধ্যেম
েকন েতামরা আমােক অসন্তুষ্ট কের তুলছ? েতামরা ধ্বংস হেব,
অিভশপ্ত হেব এবং পৃিথবীর সমস্ত জািতর েলােকেদর মেধ্য

িনন্দার পাত্র হেব। ৯ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর পাপ কাজ, িযহূদার
রাজােদর পাপ কাজ, তােদর স্ত্রীেদর পাপ কাজ, েতামােদর
িনেজেদর পাপ কাজ ও েতামােদর স্ত্রীেদর পাপ কাজ; যা িযহূদা
েদেশ ও িযরূশােলেমর রাস্তায় রাস্তায় করা হত, েসগুিল িক
েতামরা ভুেল েগছ? ১০ এখনও পযর্ন্ত, তারা নম্র হয়িন। তারা
আমার ব্যবস্থা বা চুিক্তেক সম্মান কের না, েযগুিল আিম তােদর
ও তােদর পূবর্পুরুষেদর সামেন স্থাপন কেরিছ। তারা েসই মত
চেল না। ১১ েসইজন্য বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
এই কথা বেলন, “েদখ, আিম েতামােদর অমঙ্গল করেত ও সমস্ত
িযহূদােক উেচ্ছদ করেত আমার মুখ তুললাম। ১২ কারণ আিম
িযহূদার অবিশষ্ট েলাকেক, যারা িমশের েদেশ বসবাস করেত
যােব বেল িঠক কেরেছ, আিম তােদর ধরব। তারা সবাই িবনষ্ট
হেব। িমশর েদেশই পিতত হেব। তারা তেরায়াল ও দিূভর্ েক্ষ ধ্বংস
হেব। েছাট িকংবা মহান সবাই তেরায়াল ও দিূভর্ েক্ষ ধ্বংস হেব।
তারা মারা যােব এবং মন্দ কথার, অিভশােপর, িনন্দার ও
িবস্মেয়র পাত্র হেব। ১৩ কারণ আিম িমশের বসবাসকারীেদর
শািস্ত েদব, েযমন িযরূশােলমেক তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী
িদেয় শািস্ত িদেয়িছলাম। ১৪ তােত িযহূদার অবিশষ্ট েয সব
েলােকরা িমশের বাস করেত এেসেছ, তােদর মেধ্য েকউ সফল
হেব না বা রক্ষা পােব না; েসই িযহূদা েদেশও িফের েযেত পারেব
না, েসখােন বাস করার জন্য িফের েযেত ইচ্ছা করেব, িকছু
েলাক ছাড়া অন্য েকউই িফের েযেত পারেব না।” ১৫ তখন েয
সব েলােকরা জানত েয, তােদর স্ত্রীরা অন্য েদবতােদর উেদ্দেশ্য
ধূপ জ্বালায়, তারা এবং েসখােন উপিস্থত সমস্ত স্ত্রীেলােকরা,
মহান মন্ডলী, িমশেরর পেথ্রাষ এলাকায় বাসকারী সব েলাক
িযরিময়েক বলল, ১৬ “তুিম সদাপ্রভুর নাম কের েয সব কথা
আমােদর বেলছ, েতামার েসই কথা আমরা শুনব না। ১৭ কারণ
আমরা যা বেলিছ, েসই সমস্ত িকছু আমরা িনশ্চয় করব।
আকােশর রাণীর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালাব এবং েপয় ৈনেবদ্য
ঢালেবা; আমরা, আমােদর পূবর্পুরুেষরা, আমােদর রাজারা ও
আমােদর েনতারা েযভােব িযহূদার শহের শহের ও িযরূশােলেমর
রাস্তায় রাস্তায় তা করেতন। তখন আমােদর প্রচুর খাবার থাকেব
ও আমরা তৃপ্ত হব, েকােনা ক্ষয়ক্ষিতর অিভজ্ঞতা ছাড়াই।
১৮ িকন্তু যখন েথেক আমরা আকাশরাণীর উেদ্দেশ্য ধূপ
জ্বালােনা ও েপয় ৈনেবদ্য ঢালা বন্ধ করলাম, তখন েথেক
আমােদর অভাব হেচ্ছ এবং আমরা তেরায়াল ও দিূভর্ েক্ষ ধ্বংস
হিচ্ছ।” ১৯ স্ত্রীেলােকরা বলল, “আমরা যখন আকাশরাণীর
উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালাতাম ও েপয় ৈনেবদ্য ঢালতাম, তখন িক
আমােদর স্বামীরা েসই কথা জানেতন না?” ২০ তখন িযরিময়
সমস্ত েলাকেক- পুরুষ ও স্ত্রীেলােকরা, যারা তঁােক উত্তর
িদেয়িছল- তােদর কােছ েঘাষণা করেলন ও বলেলন,
২১ “িযহূদার শহরগুিলেত ও িযরূশােলেমর রাস্তায় রাস্তায়
েতামরা, েতামােদর পূবর্পুরুেষরা, েতামােদর রাজারা ও
েতামােদর েনতারা এবং েদেশর অন্যান্য েলােকরা েয ধূপ
জ্বালােত তা িক সদাপ্রভুর স্মরেণ েনই, তা িক তঁার মেন পের িন?
২২ েতামােদর মন্দ ও জঘন্য কাজ সদাপ্রভু যখন আর সহ্য
করেত পারেলন না, তখন েতামােদর েদশ আজ েযমন রেয়েছ,
েতমন জনশূন্য, ভয়ঙ্কর ও অিভশপ্ত হেয়েছ, েযখােন েকান
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বািসন্দা েনই। ২৩ কারণ েতামরা ধূপ জ্বািলেয়ছ এবং সদাপ্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ; েতামরা তঁার কথা, তঁার ব্যবস্থা, িনয়ম, তঁার
চুিক্ত েশােনা িন; েসইজন্য েতামােদর িবরুেদ্ধ এই িবপদ ঘেটেছ,
েযমন আজও রেয়েছ।” ২৪ তারপর িযরিময় সমস্ত পুরুষ ও
স্ত্রীেলাকেদর বলেলন, “িমশর েদেশ বাসকারী সমস্ত িযহূদা,
েতামরা সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা। ২৫ বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বেলন, েতামরা এবং েতামােদর স্ত্রীরা
উভেয় মুেখ যা বেলছ, হাত িদেয় তা কেরছ, েতামরা বেলছ,
‘আমরা আকাশরাণীর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালাবার ও েপয় ৈনেবদ্য
ঢালার েয শপথ কেরিছ, আমরা তা িনশ্চয়ই পালন করব’। এখন
েতামােদর প্রিতজ্ঞা পূরণ কর, েসগুিল সম্পূণর্ কর। ২৬ তাই
এখন, িমশর েদেশ বাসকারী সমস্ত িযহূদীরা, েতামরা সদাপ্রভুর
বাক্য েশােনা। সদাপ্রভু বেলন, ‘েদখ, আিম আমার মহান নােম
শপথ কের বলিছ, জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য- এই কথািট বেল
িমশর েদেশ বাসকারী িযহূদার েকান েলাক আমার নাম মুেখ
আনেব না। ২৭ েদখ, আিম অমঙ্গেলর জন্য তােদর িদেক েচেয়
আিছ, মঙ্গেলর জন্য নয়। িমশর েদেশ বাসকারী প্রেত্যক িযহূদী
তেরায়াল ও দিূভর্ েক্ষ সম্পূণর্ভােব িবনষ্ট হেব। ২৮ তেরায়াল েথেক
েরহাই পাওয়া খুবই কম সংখ্যক েলাক িমশর েথেক িযহূদা েদেশ
িফের যােব। তারপর িযহূদার অবিশষ্ট েলােকরা, যারা িমশর
েদেশ বসবাস করেত এেসেছ তারা জানেত পারেব- কার কথা
সিত্য হেব- আমার না তােদর। ২৯ এিট েতামােদর জন্য একিট
িচহ্ন হেব’- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা- ‘আিম এই জায়গায়
েতামােদর িবরুেদ্ধ প্রিতফল েদব, যােত েতামরা জানেত পার েয,
আমার বাক্য ক্ষয়ক্ষিত িদেয় েতামােদর আক্রমণ করেব’।
৩০ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম েযমন িযহূদার রাজা
িসিদিকয়েক তার প্রােণর েখঁাজ কের েয শত্রু, েসই বািবেলর
রাজা নবূখদিনৎসেরর হােত সমপর্ণ কেরিছ, েতমিন িমশেরর
রাজা ফেরৗণ-হফ্রােকও তার শত্রুেদর হােত তুেল েদব, যারা তার
প্রােণর েখঁাজ কের’।”

বারূকেক ভরসা দান।

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর চতুথর্
বছের েনিরেয়র েছেল বারূক িযরিমেয়র কােছ

শুনেলন। তা িতিন গুটােনা বইেয় িলখেলন। েসটা হল,
২ “সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বারূক, েতামােক
বেলেছন- ৩ তুিম বেলছ, ‘িধক আমােক! কারণ সদাপ্রভু আমার
ব্যথার উপের দঃুখ েযাগ কেরেছন; আমার আতর্ নাদ আমােক
ক্লান্ত কেরেছ, আিম িবশ্রাম খুঁেজ পািচ্ছ না’। ৪ তুিম তােক এই
কথা অবশ্যই বল: ‘সদাপ্রভু এই কথা বেলন: েদখ, আিম যা গেড়
তুেলিছ, আিম এখন তা েভেঙ্গ েফলব। আিম যা েরাপণ কেরিছ,
আিম তা উপেড় েফলব। ৫ িকন্তু তুিম িক িনেজর জন্য মহৎ
িজিনস আশা করছ? েসই রকম আশা েকােরা না। কারণ েদখ,
সমস্ত েলােকর উপের ক্ষয়ক্ষিত আসেছ’- এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা, ‘িকন্তু তুিম েযখােনই যােব, আিম লুেটর িজিনেসর মত
েতামার প্রাণ েতামােক েদব’।”

জািতেদর িবষেয় ভাববাণী। িমশেরর িবষেয় ভাববাণী।

জািতেদর িবষেয় ভাববাদী িযরিমেয়র কােছ
সদাপ্রভুর এই বাক্য এল। ২ িমশেরর িবষেয়:

েযািশেয়র েছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর চতুথর্ বছের
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর িমশেরর রাজা ফেরৗণ-নেখার েয
ৈসন্যদলেক পরািজত করেলন, ইউেফ্রিটস নদীর তীেরর কােছ
ককর্ মীেশ উপিস্থত েসই ৈসন্যদেলর কথা: ৩ “েতামােদর েছাট ও
বড় ঢাল প্রস্তুত কর এবং যুদ্ধ করবার জন্য যাও।
৪ েঘাড়াগুিলেক সাজাও, েঘাড়াচালকরা তার উপর চড়। মাথা
রক্ষার বমর্ পের েতামার জায়গায় িগেয় দঁাড়াও। বশর্াগুিল মসৃণ
কর এবং যুদ্ধসজ্জা পর। ৫ আিম এখােন িক েদখািচ্ছ? তারা
আতেঙ্ক পূণর্ হেয়েছ এবং পািলেয় যােচ্ছ, কারণ তােদর ৈসন্যরা
পরািজত হেয়েছ। তারা িনরাপত্তার জন্য েদৗড়ােচ্ছ, িপছেন িফের
তাকােচ্ছ না। চারিদেক আতঙ্ক িঘের আেছ”- এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৬ দ্রুতগামী েলােকরা পালােত পারেছ না; ৈসন্যরাও
েরহাই পােচ্ছ না। উত্তর িদেক ইউেফ্রিটস নদীর কােছ তারা
েহঁাচট েখেয় পেড়েছ। ৭ ও েক েয, নীল নদীর মত উেঠ আসেছ,
নদীর মত জল েতালপাড় করেছ? ৮ িমশর নীল নদীর মত হেয়
উেঠ আসেছ, নদীর মত জল েতালপাড় করেছ। েস বেল, ‘আিম
উপের উঠব; আিম পৃিথবী েঢেক েফলব; আিম শহরগুিল ও
তােদর বািসন্দােদর ধ্বংস করব।’ ৯ েহ সমস্ত েঘাড়া, উেঠ যাও;
েতামরা আক্রমণ কর। েহ রেথরা, পাগেলর মত হও। েহ বীেররা,
ঢাল বহনকারী কূশ ও পূেটর দক্ষ েলােকরা, ধনুকধারী লূদীেয়রা,
েতামরা এিগেয় যাও। ১০ েসই িদনিট বািহনীগেণর প্রভু সদাপ্রভুর
প্রিতেশােধর িদন। িতিন তঁার শত্রুেদর উপর প্রিতেশাধ েনেবন।
তেরায়াল গ্রাস করেব এবং তৃপ্ত হেব। তােদর রক্ত পান কের
পিরতৃপ্ত হেব, কারণ উত্তর িদেকর েদেশ, ইউেফ্রিটস নদীর কােছ
বািহনীগেণর প্রভু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান হেব। ১১ “েহ
িমশেরর কুমারী কন্যা, তুিম িগিলয়েদ উেঠ যাও, ওষুধ সংগ্রহ
কর। বৃথাই তুিম েবিশ ওষুধ িনচ্ছ; তুিম সুস্থ হেব না। ১২ জািতরা
েতামার অপমােনর কথা শুেনেছ; েতামার িবলােপ পৃিথবী পূণর্
হেব। এক ৈসন্য আর এক ৈসেন্যর উপর েহঁাচট েখেয়েছ, দজুেনই
একসেঙ্গ পিতত হল।” ১৩ বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর কখন
িমশর েদেশ এেস আক্রমণ করেবন েসই কথা সদাপ্রভু ভাববাদী
িযরিময়েক বলেলন। ১৪ “েতামরা িমশের প্রচার কর, িমেগ্দাল ও
েনােফ এিট েশানা যাক। তফনেহেষ েঘাষণা কের বল, ‘েতামরা
জায়গা িনেয় দঁাড়াও ও প্রস্তুত হও, কারণ তেরায়াল েতামােদর
চারপােশ গ্রাস করেছ’। ১৫ েতামােদর েদবতা আিপস েকন
পািলেয় েগল? েকন েতামােদর েদবতা দঁাড়ােত পারেছ না?
সদাপ্রভু তােদর নীেচ ছঁুেড় েফেলেছন। ১৬ িতিন েহঁাচট খাওয়া
েলােকর সংখ্যা বৃিদ্ধ কেরন, প্রেত্যক ৈসন্য এেক অেন্যর িবরুেদ্ধ
পিতত হয়। তারা বলেছ, ‘ওেঠা, চল আমরা বািড় যাই। চল
আমরা িনেজেদর েলাকেদর কােছ ও িনেজেদর েদেশ িফের
যাই। চল আমরা েসই তেরায়ালেক ত্যাগ কির যা আমােদর
আঘাত কের’।” ১৭ তারা েসখােন েঘাষণা করল, “িমশেরর রাজা
ফেরৗণ শুধুমাত্র একিট শব্দ; েয তার সুেযাগ হািরেয়েছ’।”
১৮ েসই রাজা, যঁার নাম বািহনীগেণর সদাপ্রভু, তঁার েঘাষণা-
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“আমার জীবেনর িদিব্য, পবর্েতর মেধ্য তােবােরর মত এবং
সমুেদ্রর কােছর কিমর্েলর মত একজন আসেবন। ১৯ েহ িমশেরর
েমেয়রা, িনবর্াসেনর জন্য েতামােদর িজিনসপত্র গুিছেয় নাও।
কারণ েনাফ ভয়ঙ্কর, ধ্বংসস্থান হেয় যােব; েসখােন েকউ বাস
করেব না। ২০ িমশর খুব সুন্দর একিট যুবতী গরু, িকন্তু উত্তর
িদক েথেক তার িবরুেদ্ধ একিট দংশক েপাকা আসেছ। েসটা
আসেছ। ২১ িমশেরর মধ্যবতর্ী তার ৈসেন্যরা পুষ্ট বাছুেরর মত।
িকন্তু তারা িফের যােব ও পািলেয় যােব। তারা একসেঙ্গ দঁাড়ােব
না, কারণ তােদর িবপেদর িদন, তােদর শািস্ত পাবার িদন
আসেছ। ২২ িমশর সােপর মত িশশ ধ্বিন করেব ও বুেক হঁাটেব,
কারণ তার শত্রুরা তার িবরুেদ্ধ এিগেয় আসেছ। তারা
কাঠুিরয়ােদর মত কুড়ুল িনেয় তার িবরুেদ্ধ আসেব। ২৩ তারা
অরণ্য েকেট েফলেব”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যিদও তা
অেনক গভীর। কারণ পঙ্গপােলর েথেক শত্রুেদর সংখ্যা েবিশ
হেব। ২৪ িমশেরর েমেয় লিজ্জত হেব। েস উত্তর িদেকর
েলােকেদর হােত সমিপর্ত হেব।” ২৫ বািহনীগেণর সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন, “েদখ, আিম েনা শহেরর েদবতা
আেমানেক, ফেরৗণ ও িমশরেক, তার েদবতােদর ও রাজােদর,
ফেরৗেণর উপর িনভর্ রশীল সবাইেক শািস্ত েদব। ২৬ যারা তােদর
হত্যা করার েচষ্টা কের, তােদর হােত বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসর ও তার দােসেদর হােত আিম তােদর সমপর্ণ
করব। িকন্তু পের িমশের আেগর িদেনর মত েলাকজন বাস
করেব।”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৭ “িকন্তু তুিম, আমার দাস
যােকাব, ভয় েকােরা না; আতিঙ্কত েহােয়া না, ইস্রােয়ল, কারণ
আিম েতামােক দরূ েদশ েথেক ও বন্দী থাকা েদশ েথেক িফিরেয়
আনব। তখন যােকাব িফের আসেব, শািন্তেত খুঁেজ পােব ও
িনরাপেদ থাকেব এবং েকউ তােক ভয় েদখােব না। ২৮ তুিম,
আমার দাস যােকাব, ভয় েকােরা না”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা।
“কারণ আিম েতামার সেঙ্গ আিছ। তাই েয সব জািতর মেধ্য
আিম েতামােক ছিড়েয় িদেয়িছলাম, আিম তােদর সম্পূণর্ভােব
ধ্বংস করব। িকন্তু আিম েতামােক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস করব না।
যিদও আিম েতামােক যথাযথভােব শাসন করব, এেকবাের শািস্ত
না িদেয়ও ছাড়ব না।”

পেলষ্টীয়েদর িবষেয় ভাববাণী।

পেলষ্টীয়েদর িবষেয় সদাপ্রভুর এই বাক্য ভাববাদী
িযরিমেয়র কােছ এল। ফেরৗণ ঘসা আক্রমণ করবার

আেগ এই বাক্য এল। ২ “সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, উত্তর
িদক েথেক বন্যার জল উথেল উঠেছ। তারা প্লাবনকারী নদীর
মত হেব! তখন তা েদশ এবং তার সব িকছু, সমস্ত শহর ও তার
বািসন্দা সমস্ত িকছুেক ছািপেয় যােব! তােত সবাই সাহােয্যর
জন্য িচৎকার করেব এবং েদেশর সমস্ত বািসন্দা িবলাপ করেব।
৩ শত্রুর শিক্তশালী েঘাড়ার খুেরর খটাখট শব্দ, রেথর গজর্ন
এবং তােদর চাকার শেব্দ বাবারা তােদর দবুর্লতার জন্য
েছেলেমেয়েদর সাহায্য করেব না। ৪ কারণ েসই িদন আসেছ,
েযিদন সমস্ত পেলষ্টীয় ধ্বংস হেব, েসার ও সীেদান যারা তােদর
সাহায্য কের, তােদর উেচ্ছদ করেব। কারণ সদাপ্রভু
পেলষ্টীয়েদর ধ্বংস করেছন, যারা কেপ্তােরর অবিশষ্ট েলাক।

৫ ঘসার উপর টাক পড়ল। অিস্কেলান, তােদর উপত্যকার
অবিশষ্ট েলােকরা িনশু্চপ হেয় যােব। কতিদন েতামরা িবলাপ
কের িনেজেদর কাটাকুিট করেব? ৬ সদাপ্রভুর তেরায়াল িধক
েতামােক! আর কত িদন পের তুিম শান্ত হেব? েতামার খােপ তুিম
িফের যাও; থাম এবং শান্ত হও’। ৭ তুিম িকভােব শান্ত হেত
পােরা, কারণ সদাপ্রভু েতামায় আেদশ িদেয়েছন। িতিন েতামােক
অিস্কেলান ও সমুেদ্রর েবলাভূিমর িবরুেদ্ধ আক্রমণ করেত
আেদশ িদেয়িছ।”

েমায়ােবর িবষেয় ভাববাণী।

েমায়াব সম্বেন্ধ বািহনীগেণর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর এই কথা বেলন: “িধক নেবা! কারণ ওটা েতা

ধ্বংস হেয়েছ। িকিরয়াথিয়ম ধরা পড়ল ও অসম্মািনত হল। তার
দগুর্ অিভশপ্ত ও অপমািনত হল। ২ েমায়ােবর সম্মান আর েনই।
তার শত্রুরা িহশেবােন তার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করল। তারা বলল,
‘এস, আমরা ঐ জািতেক েশষ কের িদই। মদেমনা িবনষ্ট হেব-
একিট তেরায়াল েতামার িপছেন তাড়া করেব’। ৩ েশােনা!
েহােরাণিয়ম েথেক কান্নার শব্দ আসেছ, েযখােন ধ্বংস ও িবনাশ
রেয়েছ। ৪ েমায়াব ধ্বংস হেয়েছ। তার িশশুরা েকঁেদ উেঠেছ।
৫ লূহীেতর পেথ ওঠার সময় েলােক েকঁেদেছ; কারণ
েহােরাণিয়েমর ওঠার পেথ ধ্বংেসর জন্য িচত্কার েশানা েগেছ।
৬ পালাও! িনেজর িনেজর প্রাণ রক্ষা কর ও মরুভূিমর েঝােপর
মত হও। ৭ কারণ েতামার কাজ ও সম্পিত্তর উপর েতামার
িবশ্বােসর জন্য তুিম বন্দী হেব। তখন কেমাশ তার যাজকেদর ও
েনতােদর সেঙ্গ বন্দী হেয় দেূর চেল যােব। ৮ প্রেত্যকিট শহের
ধ্বংসকারী আসেব; েকান শহর েরহাই। উপত্যকা িবনষ্ট হেব এবং
সমভূিমর িবনাশ হেব, েযমন সদাপ্রভু বেলেছন। ৯ েমায়াবেক
ডানা দাও, কারণ েস উেড় েযেত পাের। তার শহরগুিল জনশূন্য
হেব, েযখােন েকউ বাস কের না। ১০ সদাপ্রভুর কােজ েয েলাক
অলস, েস অিভশপ্ত! রক্তপাত েথেক েয তার তেরায়ালেক
িফিরেয় েনয়, েস অিভশপ্ত। ১১ েমায়াব িনরাপত্তা অনুভব কেরেছ
কারণ েস িছল যুবক। েস তার আঙ্গরু রেসর মত, েযিট কখনও
এক পাত্র েথেক অন্য পােত্র ঢালা হয়িন। েস কখনও বন্দীদশায়
যায় িন। তাই তার স্বাদ িচরকাল সুন্দর; তার সুগেন্ধর
অপিরবতর্ নশীল আেছ। ১২ তাই েদখ, েসই িদন আসেছ”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা- যখন আিম তার কােছ তােদর পাঠাব, যারা
তার সমস্ত পাত্র উেল্ট েঢেল েদেব ও পাত্রগুিল ছিড়েয় েদেব।
১৩ তখন েমায়াব কেমােশর িবষেয় লিজ্জত হেব, েযমন
ইস্রােয়েলর েলােকরা েযমন ৈবেথেলর উপর িবশ্বাস কের
লিজ্জত হেয়িছল। ১৪ েতামরা িকভােব বল, ‘আমরা ৈসিনক,
শিক্তশালী েযাদ্ধা?’ ১৫ েমায়াব ধ্বংস হেব এবং তার শহরগুিল
আক্রান্ত হেব; কারণ তার মেনানীত যুবেকরা হত্যার জায়গায়
েনেম েগেছ। এটা রাজার েঘাষণা, যঁার নাম বািহনীগেণর
সদাপ্রভুর। ১৬ “েমায়ােবর তাড়াতািড় পতন ঘটেব; তার দঃুখ
তাড়াতািড় আসেছ। ১৭ েতামরা যারা তার চারপােশ থােকা, তার
জন্য িবলাপ কর, আর েতামরা যত েলাক তার নাম জান,
িচত্কার কর, ‘িধক! শিক্তশালী রাজদণ্ড, েগৗরবময় লািঠ েভেঙ্গ
েগেছ’! ১৮ েহ দীেবােন বসবাসকারী েমেয়, তুিম িনেজর েগৗরেবর
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জায়গা েথেক েনেম এস, শুকেনা মািটেত বস, কারণ েমায়ােবর
ধ্বংসকারী েতামার িবরুেদ্ধ উেঠ এেসেছ, েতামার দগুর্গুিল ধ্বংস
কেরেছ। ১৯ েহ অেরােয়ের বসবাসকারী েমেয়, তুিম পেথর পােশ
দঁািড়েয় েদখ। েয পািলেয় েগেছ, তােক িজজ্ঞাসা, বল, ‘িক
হেয়েছ?’ ২০ েমায়াব লিজ্জত হেয়েছ, কারণ েস ছিড়েয় পেড়েছ।
আতর্ নাদ কর ও িবলাপ কর; সাহােয্যর জন্য কঁাদ। অেণর্ান নদীর
ধাের এই কথা প্রচার কর, ‘েমায়াব ধ্বংস হেয়েছ’। ২১ শািস্ত
উপিস্থত হেয়েছ- সমভূিম, েহালন, যহস, েমফাৎ, ২২ দীেবান,
নেবা, ৈবৎ-িদব্লাথিয়ম, ২৩ িকিরয়াথিয়ম, ৈবৎ-গামূল, ৈবৎ-
িমেয়ান, ২৪ কিরেয়াৎ ও বস্রা এবং েমায়াব েদেশর দেূরর ও
কােছর সমস্ত শহরগুিলেত। ২৫ েমায়ােবর িশং েকেট েফলা
হেয়েছ; তার হাত েভেঙ্গ েগেছ।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা।
২৬ “তােক মাতাল কর, কারণ েস আমার িবরুেদ্ধ গবর্ কেরেছ।
এখন েমায়াব িবরক্ত হেয় িনেজর বিমর মেধ্য হাততািল েদেব;
তাই েস হািস পাত্র হেব। ২৭ ইস্রােয়ল িক েতামার হািস পাত্র িছল
না? েস িক েচারেদর মেধ্য ধরা পেড়েছ েয, তুিম যতবার তার
কথা বল, ততবার মাথা নাড়? ২৮ েহ েমায়ােবর বািসন্দারা, শহর
েছেড় যাও ও পাহােড়র ওপের িশিবর কর। একিট ঘুঘুর মত হও,
েয িশলার গেতর্  মুেখ বাসা বঁােধ। ২৯ আমরা েমায়ােবর
অহংকােরর কথা, তার বড়াই, তার ঔদ্ধত্য, তার গবর্, তার
আত্মেগৗরভ এবং তার অন্তেরর দেম্ভর কথা শুেনিছ।” ৩০ এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা: “আিম িনেজ তার েবপেরায়া কথাবাতর্ া জািন,
যা িকছুই কােজর নয়। ৩১ তাই আিম েমায়ােবর জন্য িবলাপ
করব, সমস্ত েমায়ােবর জন্য দঃুেখ িচত্কার করব, কীর-
েহেরেসর েলাকেদর জন্য িবলাপ করব।” ৩২ েহ িসবমার আঙ্গরু
লতা, আিম যােসেরর েথেক েতামার জন্য েবশী কঁাদব। েতামার
ডালপালাগুিল নুনসমুদ্র পযর্ন্ত ছিড়েয় েগেছ; েসগুিল যােসেরর
সমুদ্র পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ। ধ্বংসকারীরা েতামার গরম কােলর ফল
ও আঙ্গরু রেস আক্রমণ কেরেছ। ৩৩ তাই েমায়ােবর ফেলর
বাগান ও েমায়াব েদশ েথেক উল্লাস ও আনন্দ দেূর চেল েগেছ।
আিম আঙ্গরু কুণ্ডেক েথেক আঙ্গরু রস িবহীন করলাম; তারা
আনেন্দর িচৎকােরর সেঙ্গ মাড়াই করেব না। েসই িচত্কার
আনেন্দর িচৎকার নয়। ৩৪ “তােদর কান্নার শব্দ িহশেবান েথেক
ইিলয়ালী পযর্ন্ত িচত্কার হেচ্ছ, তার আওয়াজ যহস পযর্ন্ত েশানা
যােচ্ছ; েসায়র েথেক েহােরাণিয়ম পযর্ন্ত, ইগ্লৎ-শিলশীয়া পযর্ন্ত
শব্দ হেচ্ছ, কারণ িনম্রীেমর জলও শুিকেয় যােচ্ছ। ৩৫ কারণ
আিম তােদর িনঃেশষ কের েদব, যারা েমায়ােব উঁচু স্থােন
বিলদান কের”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা, “এবং তােদর
েদবতােদর কােছ ধূপ জ্বালায়।” ৩৬ তাই েমায়ােবর জন্য আমার
অন্তর বঁাশীর সুেরর মত কের িবলাপ করেছ। কীর-েহেরেসর
েলাকেদর জন্য আমার অন্তর বঁাশীর সুেরর মত কের িবলাপ
করেছ। তােদর সঞ্চয় করা সম্পদ েশষ হেয় েগেছ। ৩৭ প্রেত্যক
মাথা েকশিবহীন ও প্রেত্যক দািড় কমােনা হল; প্রেত্যেকর হােত
কাটাকুিট ও েকামের চট জড়ােনা হল। ৩৮ েমায়ােবর সমস্ত
ছােদর উপের ও শহেরর চেক িবলাপ েশানা যােচ্ছ, “কারণ েয
পাত্র েকউ চায় না, েসই রকম কের আিম েমায়াবেক েভেঙ্গ
েফেলিছ।”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩৯ “েস েকমন চিড়েয়
পেরেছ! তারা েকমন কের তােদর জন্য িবলাপ করেছ! েমায়াব

লজ্জায় েকমন কের তার িপঠ িফিরেয়েছ! এইভােব েমায়াব তার
চারপােশর সমস্ত েলাকেদর কােছ উপহাস ও আতেঙ্কর পাত্র
হেয়েছ।” ৪০ কারণ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ, ঐ শত্রু
ঈগেলর মত উেড় আসেব এবং েমায়ােবর উপর তার ডানা
ছিড়েয় েদেব। ৪১ কিরেয়াত বন্দী হেয়েছ এবং তার দগুর্গুিল
দখল হেয়েছ। েসই িদন েমায়ােবর ৈসন্যেদর অন্তর প্রসব যন্ত্রণা
েভাগকািরণী স্ত্রীেলােকর অন্তেরর মত হেব। ৪২ েমায়াব একজন
েলােকর মত ধ্বংস করা হেব, কারণ েস আিম, সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ
অহংকারী হেয়েছ। ৪৩ েহ েমায়ােবর বািসন্দা, েতামােদর উপর
আতঙ্ক, খাদ ও ফঁাদ আসেছ।”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৪৪ “েয
েকউ আতিঙ্কত হেয় পালােব েস খােদ পড়েব, েয েকউ খাদ
েথেক উেঠ আসেব েস ফঁােদ ধরা পড়েব; কারণ আিম তার
িবরুেদ্ধ তার উপর প্রিতেশাধ েনবার সময় আনব।”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৪৫ “িহশেবােনর ছায়ােত পািলেয় যাওয়া
েলােকরা শিক্তহীন হেয় দঁািড়েয় থাকেব, কারণ িহশেবান েথেক
আগুন ও সীেহােনর মেধ্য েথেক আগুেনর িশখা েবর হেব। তা
েমায়ােবর কপাল ও েগালমাল করা েলােকেদর মাথার খুিল গ্রাস
করেব। ৪৬ েহ েমায়াব, িধক্ েতামােক! কেমােশর েলােকরা ধ্বংস
হেয়েছ; কারণ েতামার েছেলেদর দরূ েদেশ বন্দী কের িনেয়
েগেছ এবং েতামার েমেয়রাও বন্দীদশায় আেছ। ৪৭ িকন্তু পরবতর্ী
সমেয় আিম েমায়ােবর অবস্থার পুনরুদ্ধার করব।”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। েমায়ােবর িবচার এখােনই েশষ।

অেম্মান প্রভৃিত নানা জািতর িবষেয় ভাববাণী।

অেম্মানীয়েদর িবষেয় সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“ইস্রােয়েলর িক েকান েছেল েনই? ইস্রােয়েলর

উত্তরািধকারী িক েকউ েনই? তাহেল িমলকম েকন গােদর
জায়গা অিধকার কের এবং িমলকেমর েলােকরা েসখানকার
শহরগুিলেত বাস কের? ২ তাই েদখ, েসই সময় আসেছ”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন আিম অেম্মানীয়েদর রব্বা শহেরর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর হঁাক েদব; তখন তা ধ্বংসসূ্তপ হেব, আর তার
েমেয়রা আগুেন পুেড় যােব। কারণ ইস্রােয়ল তােদর দখল
করেব, যারা তােক দখল কের িছল।” সদাপ্রভু বেলন। ৩ “েহ
িহশেবান, িবলাপ কর, কারণ অয় শহর ধ্বংস হেব! েহ রব্বা
শহেরর েমেয়রা, িচত্কার কর! চট পর। িবলাপ কর এবং
েদয়ালগুিলর মেধ্য েদৗড়ােদৗিড় কর, কারণ িমলকম ও তার সেঙ্গ
তার যাজকরা ও েনতারা বন্দীদশায় যােব। ৪ েকন তুিম েতামার
শিক্ত িনেয় গবর্ করছ? েতামার শিক্ত িবলীন হেয় যােব, অিবশ্বস্ত
েমেয়; তুিম েতামার সম্পিত্তর উপর িনভর্ র কর। তুিম বল, ‘েক
আমার িবরুেদ্ধ আসেব?’ ৫ েদখ, আিম েতামার উপের িবপদ
আনব” এটা প্রভু, বািহনীগেণর সদাপ্রভুর েঘাষণা। “েতামার
চারিদেকর সবার কাছ েথেক িবপদ আসেব। েতামােদর
প্রেত্যকেক তার সামেন ছিড়েয় পড়েব, পািলেয় যাওয়া েলাকেদর
েকউ েতামােদর জেড়া করার জন্য থাকেব না। ৬ িকন্তু পের আিম
অেম্মানীয়েদর অবস্থা েফরাব।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৭ ইেদােমর িবষেয় বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“ৈতমেন িক জ্ঞান েনই? বুিদ্ধমানেদর কােছ িক উপেদশ েশষ
হেয় েগেছ? তােদর জ্ঞান িক চেল েগেছ? ৮ পালাও! িফের যাও!
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েহ দদােনর বািসন্দারা, ভূিমর গভীের িগেয় বাস কর। কারণ
আিম এেষৗর উপর তার িবপদ, তােক শািস্ত েদবার সময়
উপিস্থত করব। ৯ যিদ যারা আঙ্গরু েতােল, তারা েতামার কােছ
আেস, তারা িক িকছু ফল অবিশষ্ট রাখেব না? েচােররা যিদ
রােত আেস, তেব তারা িক তােদর দরকার মত চুির করেব না?
১০ িকন্তু আিম এেষৗেক জনশূন্য কেরিছ। আিম তার েগাপন
জায়গাগুিল প্রকাশ কেরিছ, যােত েস লুকােত না পাের। তার
বংেশর েলােকরা, তার ভাইেয়রা ও তার প্রিতেবশীরা ধ্বংস হল,
েসও চেল েগেছ। ১১ তুিম েতামার অনাথ েছেলেমেয়েদর ত্যাগ
কর; আিম তােদর জীবন রক্ষা করব। েতামার িবধবারাও আমার
উপর িবশ্বাস করুক।” ১২ কারণ সদাপ্রভু বেলন, “েদখ, েসই
পােত্র পান করার যােদর িনয়ম িছল না, তােদর েসই পােত্র পান
করেত হেব, তােদর তুিম িক শািস্ত না েপেয়ই চেল যােব? তুিম
শািস্তেভাগ না কের যােব না, অবশ্যই পান করেব।” ১৩ কারণ
সদাপ্রভু বেলন, “আিম িনেজর নােম এই শপথ করিছ েয, বস্রা
আতঙ্ক, মযর্াদাহীন, ধ্বংস ও অিভশােপর পাত্র হেব। তার সমস্ত
শহর িচরকােলর জন্য ধ্বংস হেয় থাকেব।” ১৪ আিম সদাপ্রভুর
কাছ েথেক এই খবর শুেনিছ এবং একজন দতূেক জািতেদর
কােছ পাঠােনা হেয়েছ, “জেড়া হও ও তােক আক্রমণ কর। যুদ্ধ
করার জন্য ৈতরী হও। ১৫ কারণ েদখ, আিম জািতেদর মেধ্য
েতামােক সবেচেয় েছাট করব এবং েলাকেদর মেধ্য ঘৃণার পাত্র
করব। ১৬ েতামার আতেঙ্কর জন্য, েতামার অন্তেরর গবর্ েতামােক
ছলনা কেরেছ; েহ িশলার বািসন্দা, যিদও তুিম ঈগেলর মত উঁচু
জায়গায় বাস কর, তবুও েসখান েথেক আিম েতামােক নীেচ
নািমেয় আনব।” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৭ “ইেদােমর
প্রেত্যেকর কােছ িবস্মেয়র পাত্র হেব, যারা তার পাশ িদেয় যােব
তারা সবাই ভীষণ কঁাপেব এবং তার সব আঘােতর জন্য তােক
িশশ ধ্বিন েদেব। ১৮ তােদর প্রিতেবশীর সেঙ্গ েযমন সেদাম ও
ঘেমারােক ধ্বংস করা হেয়িছল”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“েতমিন ইেদােম েকউ বাস করেব না; তার মেধ্য েকান মানুষ
থাকেব না। ১৯ েদখ, িসংেহর মত যদর্ েনর জঙ্গল েথেক উেঠ এেস
ভাল চারণ ভূিমেত িশকার করেব। েতমিন কের আিম মুহূেতর্ র
মেধ্য ইেদামেক তার েদশ েথেক তাড়া করব। আিম তার উপর
আমার মেনানীত েলাকেক িনযুক্ত করব। েক আমার মত ও েক
আমােক ডাকেত পাের? েকান পালক আমার িবরুেদ্ধ িটেক
থাকেত পাের?” ২০ তাই ইেদােমর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভু িক িসদ্ধান্ত
িনেয়েছন, ৈতমেনর বািসন্দােদর িবরুেদ্ধ িতিন িক পিরকল্পনা
কেরেছন তা েশােনা। েলােকরা অবশ্যই তােদর েটেন িনেয়,
এমনিক পােলর বাচ্চােদরও। তােদর কােজর জন্য তােদর চারণ
ভূিম িতিন এেকবাের ধ্বংস কের েদেবন। ২১ তােদর পতেনর
শেব্দ পৃিথবী কঁােপ; তােদর কান্না েলািহত সাগর পযর্ন্ত েশানা
যায়। ২২ েদখ, েকােনা একজন ঈগেলর মত আক্রমণ করেব, েছঁা
মারেব এবং বস্রার উপের তার ডানা েমেল েদেব। েসই িদন
ইেদােমর ৈসিনকেদর অন্তর প্রসবযন্ত্রণা েভাগকািরণী স্ত্রীেলােকর
অন্তেরর মত হেব। ২৩ দেম্মশেকর িবষয়: “হমাৎ ও অপর্দ
লিজ্জত হেব, কারণ তারা িবপেদর খবর শুেনেছ। তারা নরম
হল! তারা অিস্থর সাগেরর মত, যা শান্ত হেত পাের না।
২৪ দেম্মশক দবুর্ল হেয়েছ, েস পালাবার জন্য িফেরেছ এবং ভয়

তােক আঁকেড় ধেরেছ। প্রসব যন্ত্রণা েভাগকািরণী স্ত্রীেলােকর মত
যন্ত্রণা ও ব্যথা তােক গ্রাস কেরেছ। ২৫ যার েলােকরা বেল,
‘েকমন েসই িবখ্যাত শহর! যােক িনেয় আিম আনন্দ কেরিছ,
েকন পিরত্যক্ত হয়িন’?” ২৬ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “এই জন্য তার যুবেকরা তার চেক পিতত হেব এবং েসই
িদন সমস্ত ৈসন্যরা িবনষ্ট হেব। ২৭ দেম্মশেকর েদয়ালগুিলেত
আিম আগুন লািগেয় েদব; তা িবনহদেদর দগুর্গুিল পুিড়েয়
েফলেব।” ২৮ েকদর ও হাৎেসার সম্মেন্ধ বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসরেক সদাপ্রভু এই কথা বেলন (এখন বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসর েসই স্থানেক আক্রমণ কের যািচ্ছেলন): “ওেঠা,
েকদর আক্রমণ কর এবং পূবর্েদেশর েলাকেদর ধ্বংস কর।
২৯ েলােক তােদর তঁাবুগুিল ও পশুপাল, তঁাবুর পদর্ া ও তােদর
সমস্ত িজিনস িনেয় যােব। তারা েকদেরর েলােকেদর েথেক উট
িনেয় যােব এবং িচৎকার কের তােদর বলেব, ‘চারিদেক আতঙ্ক!’
৩০ পালাও! দেূর চেল যাও! েহ হাৎেসােরর বািসন্দারা, ভূিমর
গেতর্  বাস কর”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। “কারণ বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসর েতামােদর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরেছ। পালাও! িফের
যাও! ৩১ েজেগ ওেঠা! েসই িনরাপেদ থাকা জািতেক আক্রমণ
কর”- সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন। “তােদর েকােনা ফটকও েনই,
িখলও েনই; তারা একা বাস কের। ৩২ কারণ তােদর উটগুিল
লুিটত মাল হেব এবং তােদর অেনক পশুপাল লুট হেব। যারা
চুেলর েকান কােট, তােদর আিম সমস্ত বায়ুর িদেক ছিড়েয় েদব
এবং সব িদক েথেকই তােদর উপর িবপদ আনব”- সদাপ্রভু
েঘাষণা কেরন। ৩৩ “হাৎেসার হেব িশয়ালেদর বাসস্থান ও
িচরস্থায়ী জনশূন্য জায়গা। েকউ েসখােন বাস করেব না, তার
মেধ্য েকান মানুষ থাকেব না।” ৩৪ এলম সম্বেন্ধ সদাপ্রভুর এই
বাক্য ভাববাদী িযরিমেয়র কােছ এল। এটা ঘেটেছ, যখন
িযহূদার রাজা িসিদিকয় রাজত্ব শুরু কেরন। এটা হল,
৩৫ “বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েদখ, আিম এলেমর
ধনুক, তােদর শিক্তর প্রধান খুঁিট েভেঙ্গ েফলব। ৩৬ কারণ আিম
আকােশর চার েকান েথেক এলেমর িবরুেদ্ধ বাতাস আনব এবং
েসই বাতােস আিম এলেমর েলােকেদর ছিড়েয় েদব; এমন েকান
জািত েনই, েযখান এলেমর দরূ কের েদওয়া েলােকরা যােব।
৩৭ তাই আিম এলমেক তােদর শত্রুেদর সামেন ও যারা তােদর
প্রােণর েখঁাজ কের তােদর সামেন ছিড়েয় েদব। কারণ আিম
তােদর িবরুেদ্ধ িবপদ, আমার জ্বলন্ত েরাষ িনেয় আসব’- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ‘আিম তােদর িবরুেদ্ধ তেরায়াল পাঠাব,
যতক্ষণ না আিম তােদর িবলুপ্ত কির। ৩৮ তখন আিম এলেম
আমার িসংহাসন স্থাপন করব এবং তার রাজা ও েনতােদর
ধ্বংস করব’- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৩৯ ‘এটা আগামীিদেন
ঘটেব, আিম এলেমর অবস্থা িফিরেয় আনব’- এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা।”

বািবেলর ধ্বংস ও ইস্রােয়েলর রক্ষা।

সদাপ্রভু িযরিময় ভাববাদীর মাধ্যেম বািবেলর িবষেয়,
কলদীয়েদর েদেশর িবষেয়, েয কথা েঘাষণা

কেরিছেলন, তা এই। ২ “েতামরা জািতেদর মেধ্য প্রচার ও
েঘাষণা কর, সংেকত তুেল ধর এবং েঘাষণা কর। এটা েগাপন
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েরেখা না। বল, ‘বািবল বন্দী হেব; েবল লিজ্জত হেব, মেরাদক
আতিঙ্কত হেব। এর মূিতর্ গুেলােক লজ্জা েদওয়া হেব; এর
প্রিতমাগুেলােক আতিঙ্কত করা হেব’। ৩ উত্তর েথেক একটা
জািত তার িবরুেদ্ধ উঠেব, তার েদশেক ধ্বংস করার জন্য। েকউ
না, েকােনা মানুষ ও পশু বাস করেব না। তারা পািলেয় যােব।
৪ েসই িদেন এবং েসই সমেয়”- এটাই সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলােকরা একসেঙ্গ ক্রন্দেনর সেঙ্গ এবং
তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক অনুসন্ধান করেব। ৫ তারা িসেয়ােনর
পেথর িবষেয় িজজ্ঞাসা করেব এবং েসই িদেক রওনা হেব। তারা
যােব এবং সদাপ্রভুর িচরস্থায়ী ব্যবস্থার সেঙ্গ িনেজেদরেক যুক্ত
করেব যা ভাঙ্গেব না। ৬ আমার েলােকরা হািরেয় যাওয়া পশুপাল
হেয়েছ; তােদর পালেকরা পবর্েত তােদরেক িবপেথ িনেয় েগেছ।
তারা পাহাড় েথেক পাহােড়র চািরিদেক তােদরেক ঘুিরেয়েছ।
তারা ঘুের েবিড়েয়েছ, তারা েযখােন বাস করত তারা েসই
জায়গা ভুেল িগেয়েছ। ৭ যারা তােদর েপেয়েছ তারা তােদর গ্রাস
কেরেছ; তােদর শত্রুরা বেলেছ, ‘আমরা েদাষী নই, কারণ তারা
তােদর সদাপ্রভুর সিত্যকােরর ঘর, তােদর পূবর্পুরুষেদর আশা
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ’। ৮ বািবল েথেক পািলেয় যাও
এবং কলদীেয়র েদশ েথেক েবিরেয় যাও; পােলর অগ্রগামী
পুরুষ ছাগেলর মেতা হও। ৯ কারণ েদেখা, আিম উত্তরেদশ
েথেক মহাজািতর দলগুিলেক উেত্তিজত করব এবং বািবেলর
িবরুেদ্ধ তুলব। তারা িনেজেদরেক তােদর িবরুেদ্ধ সাজােব।
েসখান েথেক বািবল বন্দী হেব। তােদর তীর দক্ষ ৈসিনেকর
মেতা; তারা ব্যথর্ হেয় িফের আসেব না। ১০ কলদীয় লুিন্ঠত হেব।
েয সব েলাক েসই েদশ লুট করেব, তারা সন্তুষ্ট হেব,” এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১১ “ওেহ েতামরা, যারা আমার অিধকার লুট
করছ, েতামরা েতা আনন্দ ও উল্লাস করছ, শস্য মদর্নকািরণী
বাছুেরর মেতা লাফালািফ করছ; শিক্তশালী েঘাড়ার মেতা
েহ্রষাধ্বিন করছ; ১২ এইজন্য েতামােদর মা খুব লিজ্জত হেব,
েতামােদর জন্মদাত্রী হতাশা হেব; েদেখা, জািতেদর মেধ্য েস
সামান্যতম হেব, প্রান্তর, শুকেনা জায়গা ও মরুভূিম হেব।
১৩ সদাপ্রভুর েক্রােধর জন্য বািবল আর বসবােসর জায়গা হেব
না, সম্পূণর্ ধ্বংস হেব; েয েকউ বািবেলর কাছ িদেয় যােব, েস
িশহিরত হেব ও তার সমস্ত আঘাত েদেখ উপহাস করেব।
১৪ েতামরা িনেজেদরেক বািবেলর িবরুেদ্ধ তার চািরিদেক স্থাপন
কর। প্রেত্যেক তার প্রিত িতর েছঁাড়, েতামার েকােনা িতর েরেখ
িদেয়া না কারণ েস সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ ১৫ তার িবরুেদ্ধ
চারিদক েথেক জেয়র িচত্কার কর। েস তার শিক্ত সমপর্ণ
কেরেছ। তার দগুর্গুিল পেড় িগেয়েছ। তার প্রাচীরগুিল িবিচ্ছন্ন
হেয়েছ, কারণ এ সদাপ্রভুর প্রিতেশাধ; েতামরা অর প্রিতেশাধ
নাও েযমন েস অন্য জািতেদর প্রিত কেরেছ েতমন কর!
১৬ বািবল েথেক বীজবপনকারীেক ও ফসল কাটবার সময় েয
কােস্ত ব্যবহার কের উভয়েকই ধ্বংস কর, উত্পীড়ক
তেলায়ােরর ভেয় তারা প্রেত্যেক িনেজেদর জািতেদর কােছ
িফের যােব, প্রেত্যেক তােদর িনেজেদর জায়গায় পািলেয় যােব।
১৭ ইস্রােয়ল িছন্নিভন্ন েমেষর মেতা এবং িসংহেদর দ্বারা তািড়ত
হওয়া। প্রথমত: অশূেরর রাজা তােক গ্রাস করল; এখন েশেষ
এই বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর তার হাড় সব েভেঙ্গেছ।”

১৮ এইজন্য বািহনীগেণর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, এই কথা
বেলন, “েদেখা, আিম অশূেরর রাজােক শািস্ত িদেয়িছ, বািবেলর
রাজা ও তার েদশেক েতমিন শািস্ত েদব। ১৯ আর ইস্রােয়লেক
তার স্বেদেশ িফিরেয় আনব, েস কিমর্েলর ও বাশেনর ওপের
চড়েব। তারপর ইফ্রিয়ম ও িগিলয়েদর পবর্তমালায় েস সন্তুষ্ট
হেব।” ২০ সদাপ্রভু বেলন, “েসই িদেন ও েসই সমেয় ইস্রােয়েলর
অন্যােয়র েখঁাজ েনওয়া হেব িকন্তু পাওয়া যােব না। িযহূদার
পােপর েখঁাজ করা হেব িকন্তু একটাও পাওয়া যােব না, কারণ
আিম যােদরেক অবিশষ্ট রািখ, তােদরেক ক্ষমা করব।”
২১ সদাপ্রভু বেলন, “তুিম মরাথিয়ম েদেশর িবরুেদ্ধ ও পেকাদ
িনবাসীেদর িবরুেদ্ধ উেঠ যাও। তােদর িপছেন িপছেন িগেয়
তােদরেক েমের েফল ও তােদর িবনষ্ট কর;” এটা সদাপ্রভুর
েঘাষণা। “আিম েতামােক যা যা করেত আেদশ কেরিছ, েসই
অনুসাের কর। ২২ েদেশ যুেদ্ধর ও মহাধ্বংেসর শব্দ। ২৩ সমস্ত
পৃিথবীর হাতুড়ী েকমন িবিচ্ছন্ন ও েভেঙ্গ েগল। জািতেদর মেধ্য
বািবল েকমন ভয় ২৪ েহ বািবল, আিম েতামার জন্য একটা ফঁাদ
েপেতিছ। আর তুিম ধরা পেড়ছ এবং তুিম জােনা না! েতামােক
পাওয়া েগেছ এবং ধরাও পেড়ছ। কারণ তুিম আমার িবরুেদ্ধ
দঁািড়েয়িছেল।” ২৫ সদাপ্রভু িনেজর অস্ত্রাগার খুলেলন এবং
িনেজর রােগর অস্ত্র সব েবর কের আনেলন। কারণ কলদীয়েদর
েদেশ প্রভুর, বািহনীগেণর সদাপ্রভুর, কাজ ২৬ দরূ েথেক তােক
আঘাত কর। তার শস্যভান্ডার সব খুেল দাও এবং শেস্যর স্তুেপর
মেতা তােক িঢিব কর। সম্পূণর্ ধ্বংস কর তার িকছু বািক েরেখা
না। ২৭ তার সব ষঁাড়গুেলা েমের েফল; তােদরেক বেধর
জায়গায় নািমেয় দাও। িধক তােদর, কারণ তােদর শািস্তর িদন
এেস েগল। ২৮ ওই তােদর রব যারা পািলেয় যােচ্ছ ও বািবল
েদশ েথেক রক্ষা পােচ্ছ। েযন িসেয়ােন আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
প্রিতেশাধ, তােদর মিন্দেরর জন্য প্রিতেশাধ জানায়। ২৯ “েতামরা
বািবেলর িবরুেদ্ধ তীরন্দাজেদরেক যারা ধনুক নত করেছ
তােদরেক আহ্বান কর। তার িবরুেদ্ধ িশিবর স্থাপন কর এবং
েকউ েযন রক্ষা না পায়। তার কাজ অনুযায়ী পিরেশাধ তােক
দাও; েস যা যা কেরেছ তার প্রিত েসই অনুযায়ী কর, কারণ েস
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ, ইস্রােয়েলর পিবত্রতেমর িবরুেদ্ধ অহঙ্কার
কেরেছ। ৩০ এইজন্য েসই িদন তার যুবকরা তার শহেরর
চারেকােণ পেড় যােব এবং তার সমস্ত েযাদ্ধা িবনষ্ট হেব,” এটা
সদাপ্রভু বেলন। ৩১ প্রভু, বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, “েহ গবর্,
েদেখা, আিম েতামার িবরুেদ্ধ,” “কারণ েতামার েসই িদন এেস
েগেছ, েয িদন আিম েতামােক শািস্ত েদব। ৩২ সুতরাং ওই গবর্
েহঁাচট েখেয় পড়েব। েকউ তােক উঠােব না; আিম তার
শহরগুিলেত আগুন লািগেয় েদব, তা তার চািরিদেকর সব গ্রাস
করেব।” ৩৩ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “ইস্রােয়েলর
েলােকরা ও িযহূদার েলােকরা অত্যাচািরত হেচ্ছ। যারা তােদরেক
বন্দীদশায় েরেখেছ, তারা তােদরেক শক্তভােব ধের েরেখেছ,
তােদরেক েযেত িদেত অসম্মত রেয়েছ। ৩৪ তােদর মুিক্তদাতা
শিক্তশালী; বািহনীগেনর সদাপ্রভু তঁার নাম; িতিন সম্পূণর্ভােব
তােদর িববাদ িনস্পন্ন করেবন, েযন িতিন পৃিথবীেক সুিস্থর
কেরন ও বািবল িনবাসীেদর মেধ্য শত্রুতা আেনন।” ৩৫ সদাপ্রভু
বেলন, “কলদীয়েদর ওপের, বািবল িনবাসীেদর ওপের, তার
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েনতােদর ও জ্ঞানী েলাকেদর ওপের তেলায়ার রেয়েছ।
৩৬ বাচালেদর ওপের তেলায়ার রেয়েছ তারা েবাকা হেব; তার
ৈসন্যেদর ওপের তেলায়ার রেয়েছ, তারা ভয় পােব। ৩৭ তার
েঘাড়ােদর ওপের, তার রথগুিলর ওপের সব েলাকেদর ওপের
যারা বািবেলর মেধ্য আেছ তারা স্ত্রীেলাকেদর মত হেব। তার সব
ধনেকােষর ওপের তেলায়ার রেয়েছ, েস সব লুট হেব। ৩৮ তার
জেলর ওপের তেলায়ার আসেব, তােত তারা শুিকেয় যােব।
কারণ েস অেযাগ্য মূিতর্ েদর েদশ এবং েসখানকার েলােকরা
তােদর ভয়ঙ্কর মূিতর্ েদর িবষেয় উন্মত্ত রেয়েছ। ৩৯ এইজন্য
মরুভূিমর প্রাণী ও িশয়ােলরা েসখােন বাস করেব, আর েসখােন
উটপাখী থাকেব। তা আর কখনও েলাক থাকেব না,
পুরুষানুক্রেম েস েসখােন থাকেব না।” ৪০ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ঈশ্বর যখন সেদাম, ঘেমারার ও তার কাছাকািছর শহর
সব িনপািতত কেরিছেলন। তখন েযমন হেয়িছল েসরকম হেব,
েকউ েসখােন বাস করেব না, েকােনা েলাক তার মেধ্য থাকেব
না। ৪১ েদখ, একদল েলাক উত্তর েথেক আসেছ; পৃিথবীর েশষ
সীমা েথেক একটা বড় জািত ও অেনক রাজারা উেত্তিজত হেয়
আসেছ। ৪২ তারা ধনুক ও বশর্াধারী; তারা িনষু্ঠর ও দয়াহীন।
তােদর রব সমুেদ্রর গজর্েনর মেতা এবং তারা েঘাড়ায় কের
আসেছ; ওেহ বািবেলর েমেয় েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য
তারা েযাদ্ধার মেতা সুসিজ্জত হেয়েছ। ৪৩ বািবেলর রাজা তােদর
খবর শুেনেছ আর তার হাত যন্ত্রণার মেধ্য অবশ হেয় পেড়েছ।
প্রসবকািরণীর মেতা েবদনা তােক ধরল। ৪৪ েদখ, িসংেহর মেতা
যদর্ েনর মিহমার স্থান েথেক উেঠ েসই িচরস্থায়ী চারণ ভূিমর
িবরুেদ্ধ আসেব। কারণ আিম তাড়াতািড় তােক েসখান েথেক
তািড়েয় েদব এবং তার ওপের মেনানীত েলাকেক িনযুক্ত করব।
কারণ আমার মেতা েক এবং েক আমােক েডেক পাঠােব?
আমার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব এমন পালক েকাথায়? ৪৫ অতএব
সদাপ্রভুর পরামশর্ েশান, যা িতিন বািবেলর িবরুেদ্ধ কেরেছন; যা
িতিন কলদীয়েদর েদেশর িবরুেদ্ধ কেরেছন। িনশ্চয় তােদরেক
েটেন িনেয় যােব, পােলর শাবকেদরেকও িনেয় যােব; তােদর
চারণ ভূিম তােদর সেঙ্গ ধ্বংস ৪৬ “বািবল বশীভূত হেয়েছ,” এই
শেব্দ পৃিথবী কঁাপেছ; জািতেদর মেধ্য কান্নার শব্দ েশানা যােচ্ছ।

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ, আিম বািবল ও
েলব্-কামাই বসবাসকারীেদর িবরুেদ্ধ ধ্বংসকারী

বাতাসেক জািগেয় তুলব। ২ আিম বািবেলর কােছ িবেদশীেদর
পাঠাব। তারা তােক ছিড়েয় েদেব এবং তার েদশেক ধ্বংস
করেব। কারণ তারা তার িবপেদর িদেন চািরিদক েথেক তার
িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব। ৩ ধনুকধারী তার ধনুেক টান না িদক, েস তার
বমর্ না পরুক। তার যুবকেদর েছেড় িদেয়া না; তার ৈসন্যদলেক
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কের দাও। ৪ কলদীয়েদর েদেশ আহত
েলােকরা পিতত হেব এবং তার রাস্তায় িনহত হেয় পিতত হেব।”
৫ কারণ ইস্রােয়ল ও িযহূদােক তােদর ঈশ্বর, বািহনীগেণর
সদাপ্রভু ত্যাগ কেরন িন, যিদও তােদর েদশ ইস্রােয়েলর
পিবত্রজেনর িবরুেদ্ধ েদােষ পূণর্ হেয়েছ। ৬ েতামরা বািবেলর
মেধ্য েথেক পালাও। প্রেত্যেক িনেজেক রক্ষা কর। তার পােপর
জন্য ধ্বংস হেয় েযেয়া না। কারণ এটা সদাপ্রভুর প্রিতেশােধর
সময়। তার সমস্ত পাওনা তােক িতিন েদেবন। ৭ বািবল সদাপ্রভুর

হােত একটা েসানার েপয়ালার মত িছল, েযটা সমস্ত পৃিথবীেক
মাতাল কেরিছল। জািতরা তার আঙ্গরু রস েখেয়িছল এবং
উন্মত্ত হেয়েছ। ৮ বািবল হঠাৎ পিতত হেব ও ধ্বংস হেয় যােব।
তার জন্য িবলাপ কর! তার ব্যথার জন্য ওষুধ দাও; হয়েতা েস
সুস্থ হেব। ৯ আমরা বািবলেক সুস্থ করেত েচষ্টা কেরিছ, িকন্তু েস
সুস্থ হয়িন। আমরা তােক েছেড় আমােদর িনেজেদর েদেশ চেল
যাই। কারণ তার শািস্ত আকাশ পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ, তা েমঘ পযর্ন্ত
জেমেছ। ১০ সদাপ্রভু িনেদর্ ািষতা েঘাষণা কেরেছন। এস,
আমােদর ঈশ্বর, সদাপ্রভু যা কেরেছন, তা আমরা িসেয়ােন বিল।
১১ েতামরা তীরগুিল ধারােলা কর, ঢাল নাও। সদাপ্রভু বািবলেক
ধ্বংস করার পিরকল্পনায় মাদীয় রাজােদর উেত্তিজত কেরেছন।
এিট সদাপ্রভুর প্রিতেশাধ, তঁার মিন্দর ধ্বংস করার প্রিতেশাধ।
১২ বািবেলর েদওয়ােলর িবরুেদ্ধ একিট পতাকা েতাল।
রক্ষীেদরেক আরও সাহস দাও, পাহারাদার িনযুক্ত কর, েগাপন
স্থােন ৈসন্যেদর প্রস্তুত রাখ। কারণ সদাপ্রভু বািবেলর েলাকেদর
িবষেয় পিরকল্পনা কেরেছন। িতিন বািবেলর েলােকেদর িবরুেদ্ধ
যা েঘাষণা কেরেছন, তাই করেবন। ১৩ েতামরা, যারা অেনক
জলেস্রােতর ধাের বাস কর, েতামরা যারা অেনক সম্পেদর
অিধকারী; েতামার িনঃেশষ হেয় এেসেছ। এখন েতামার
জীবেনর সুেতা েকেট েফলবার সময়। ১৪ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
তঁার িনেজর নােম শপথ কের বেলেছন, “আিম এক ঝঁাক
পঙ্গপােলর মত শত্রু িদেয় েতামােক পূণর্ করব, তারা েতামার
িবরুেদ্ধ জেয়র হঁাক েদেব।” ১৫ সৃিষ্টকতর্ া তঁার িনেজর শিক্তেত
পৃিথবী ৈতরী কেরেছন, তঁার জ্ঞান িদেয় জগৎ স্থাপন কেরেছন ও
বুিদ্ধ দ্বারা আকাশমন্ডল ছিড়েয় িদেয়েছন। ১৬ িতিন রব ছাড়েল
আকােশর জল গজর্ন কের; িতিন পৃিথবীর েশষ সীমানা েথেক
বাষ্প উিঠেয় আেনন। িতিন বৃিষ্টর জন্য িবদ্ুযৎ ৈতরী কেরন এবং
তঁার ভান্ডার েথেক বাতাস েবর কের আেনন। ১৭ সব মানুষই
জ্ঞানহীন পশুর মত হেয়েছ; প্রেত্যক স্বণর্কার তার মূিতর্ গুিলর
জন্য লজ্জা পায়। কারণ তার ছঁােচ ঢালা মূিতর্ গুিল িমথ্যা,
েসগুিলর মেধ্য িনঃশ্বাস েনই। ১৮ েসগুিল অপদাথর্, িবদ্রূেপর
িজিনস; িবচােরর সময় েসগুিল ধ্বংস হেয় যােব। ১৯ িকন্তু ঈশ্বর,
িযিন যােকােবর অিধকার, িতিন এগুিলর মত নন; কারণ িতিন
সমস্ত িজিনেসর সৃিষ্টকতর্ া, ইস্রােয়ল তঁার উত্তরািধকােরর বংশ।
তঁার নাম বািহনীগেণর সদাপ্রভু। ২০ “তুিম আমার যুেদ্ধর গদা,
আমার যুেদ্ধর অস্ত্র; েতামােক িদেয় আিম জািতেদর চুরমার
করব এবং রাজ্যগুিলেক ধ্বংস করব। ২১ েতামােক িদেয় আিম
েঘাড়া ও েঘাড়াচালকেক চুরমার করব, েতামােক িদেয় রথ ও
রথচালকেদর চুরমার করব। ২২ েতামােক িদেয় আিম পুরুষ ও
স্ত্রীেলাকেক চুরমার করব, েতামােক িদেয় বুেড়া ও িশশুেক
চুরমার করব, েতামােক িদেয় যুবক ও কুমারীেক চুরমার করব।
২৩ েতামােক িদেয় আিম েমষপালক ও তােদর পশুপালেক
চুরমার করব, েতামােক িদেয় চাষী ও বলদেদর চুরমার করব,
েতামােক িদেয় শাসকেদর ও রাজকমর্চারীেদর চুরমার করব।
২৪ কারণ েতামােদর েচােখর সামেন বািবল ও বািবেল বাসকারী
কলদীয়েদর, তােদর িসেয়ান করা সমস্ত মন্দ কােজর জন্য আিম
প্রিতফল েদব”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৫ “েদখ, ধ্বংসকারী
পাহাড়, েয অন্যেদর ধ্বংস কের; আিম েতামার িবরুেদ্ধ”- এটা
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সদাপ্রভুর েঘাষণা। “সমস্ত পৃিথবীর ধ্বংসকারী, আিম েতামার
িবরুেদ্ধ আমার হাত বাড়াব এবং পাহাড় েথেক েতামােক গিড়েয়
েফেল েদব। তখন েতামােক একিট জলন্ত পাহাড় করব।
২৬ েলােক েকােণর জন্য েতামার মেধ্য েথেক েকান পাথর বা
িভেতর জন্য েনেব না; তুিম িচরকাল জনশূন্য হেয় থাকেব”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ২৭ “েতামরা েদেশর মেধ্য িনশান েতাল।
জািতেদর মেধ্য তূরী বাজাও। তার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জন্য
জািতেদর প্রস্তুত কর; তার িবরুেদ্ধ অরারট, িমিন্ন ও অিস্কনস
রাজ্যেক ডােকা। তার িবরুেদ্ধ একজন েসনাপিতেক িনযুক্ত কর;
পঙ্গপােলর মত েঘাড়ােদর পাঠাও। ২৮ তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার
জন্য জািতেদর, মাদীয় রাজােদর, তােদর শাসনকতর্ ােদর, তার
সব রাজকমর্চারীেদর এবং তার শাসেনর অধীন সমস্ত েদশেক
প্রস্তুত কর। ২৯ েদশ কঁাপেছ ও যন্ত্রণা পােচ্ছ, কারণ বািবল
েদশেক ধ্বংস ও জনশূন্য করার জন্য বািবেলর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভুর পিরকল্পনা সফল হেয়েছ। ৩০ বািবেলর েযাদ্ধারা যুদ্ধ
করা থািমেয়েছ; তারা তােদর দেুগর্র মেধ্য রেয়েছ। তােদর শিক্ত
ব্যথর্ হেয়েছ; তারা স্ত্রীেলাকেদর মত দবুর্ল হেয় েগেছ- তােদর
বাসস্থানগুিলেত আগুন েলেগেছ; তার ফটেকর িখলগুিল েভেঙ্গ
েগেছ। ৩১ সংবাদদাতার প্রচার করার জন্য অন্য সংবাদদাতার
কােছ এবং দেূতর অন্য দতূ কােছ চেলেছ, েযন বািবেলর রাজার
কােছ খবর েদওয়া যায় েয, তার শহরটাই অিধকার করা হেয়েছ।
৩২ তার নদীর পারগুিল দখল করা হেয়েছ, েকল্লাগুিলেত আগুন
লাগােনা হেয়েছ ও বািবেলর ৈসেন্যরা িবিস্মত হেয়েছ।”
৩৩ কারণ বািহনীগেনর সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা
বেলন, “বািবেলর েমেয় শস্য মাড়াই করা খামােরর মত;
িকছুিদেনর মেধ্যই তার ফসল কাটার সময় চেল আসেব।
৩৪ িযরূশােলম বেল, ‘বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসর আমােক
গ্রাস কেরেছন, আমােক চুরমার কেরেছন, আমােক খািল
পােত্রর মত কেরেছন। দানেবর মত িতিন আমােক িগেল
েফেলেছন। আমার ভাল খাবার িদেয় তঁার েপট ভিতর্  কেরেছন,
তারপর আমােক দরূ কের িদেয়েছন’। ৩৫ িসেয়ােনর বািসন্দারা
বলেব, ‘আমার প্রিত ও আমার মাংেসর প্রিত েয অত্যাচার করা
হেয়েছ, তা বািবেলর উপর করা েহাক’। িযরূশােলম বলেব,
‘আমােদর রেক্তর অপরাধ কলদীয় বািসন্দােদর িবরুেদ্ধ
থাকুক’।” ৩৬ েসইজন্য সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ, আিম
েতামার পক্ষ সমথর্ন করব এবং েতামার জন্য প্রিতেশাধ েনব।
কারণ আিম বািবেলর জল শুিকেয় েফলব এবং সব উনুইেক
শুকেনা করব। ৩৭ বািবল হেব একটা ধ্বংেসর িঢিব, িশয়ালেদর
বাসস্থান, একিট আতঙ্ক িশশ েদওয়ার একিট পাত্র; েযখােন েকউ
বাস কের না। ৩৮ বািবেলর েলােকরা একসােথ িসংেহর মত
গজর্ন করেব, িসংেহর বাচ্চােদর মত েগঁা েগঁা করেব। ৩৯ যখন
তারা েলােভ উত্তপ্ত হয়, আিম তােদর জন্য একটা েভাজ প্রস্তুত
করব। আিম তােদর মাতাল করব েযন তারা সুখী হয় এবং
তারপর িচরকােলর জন্য ঘুিমেয় পের আর কখনও না েজেগ
ওেঠ। ৪০ আিম তােদর বাচ্চা েভড়ােদর মত কের, েভড়া ও
ছাগেলর মত কের হত্যার স্থােন িনেয় যাব। ৪১ বািবলেক েকমন
দখল করা হেয়েছ! তাই সমস্ত পৃিথবীর প্রশংসার পাত্রেক
অিধকার করা হেয়েছ। বািবল সমস্ত জািতর মেধ্য েকমন

ধ্বংসস্থােন পিরণত হেয়েছ। ৪২ বািবেলর উপের সমুদ্র উেঠ
পেড়েছ, েস তার গজর্ন করা েঢউ েঢেক েগেছ। ৪৩ তার শহরগুিল
ধ্বংসস্থান, শুকেনা ভূিম ও মরুভূিমর েদশ হেয় েগেছ; েয েদেশ
েকউ বাস কের না, তার মেধ্য িদেয় েকােনা মানুষ যাতায়াত কের
না। ৪৪ তাই আিম বািবেলর েবল েদবতােক শািস্ত েদব; েস যা
িগেল েফেলেছ, আিম তার মুখ িদেয় তা েবর করব এবং জািতরা
তার কােছ েস্রােতর মত প্রবািহত হেব না। বািবেলর েদয়াল পেড়
যােব। ৪৫ েহ আমার প্রজারা, তার মেধ্য েথেক দরূ হও। সদাপ্রভুর
জ্বলন্ত েক্রাধ েথেক েতামরা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর জীবন
রক্ষা কর। ৪৬ েতামােদর অন্তরেক ভীতু হেত ও েসই খবরেক ভয়
েপেত িদও না, যা েসই েদেশ েশানা যায়; কারণ এক বছের েসই
খবর আসেব। তার পের অন্য বছেরও একিট খবর আসেব এবং
েসই েদেশ অিনষ্ট হেব। শাসক অন্য শাসেকর িবরুেদ্ধ আসেব।
৪৭ অতএব, েদখ, েসই িদন আসেছ যখন আিম বািবেলর
েক্ষািদত প্রিতমাগুিলেক শািস্ত েদব। তার সমস্ত েদশ লিজ্জত হেব
এবং তার সমস্ত িনহত েলােকরা তার মেধ্য পেড় থাকেব।
৪৮ তখন আকাশমন্ডল, পৃিথবী ও েসগুিলর মেধ্যকার সব িকছু
বািবেলর িবষেয় আনন্দ করেব, কারণ তার জন্য উত্তর িদক
েথেক ধ্বংসকারীরা আসেব”- এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৪৯ “বািবল েযমন সমস্ত ইস্রােয়েলর পিততেদর হত্যা কেরেছ,
েতমিন সমস্ত েদেশর িনহতরা বািবেল পিতত হেব।
৫০ তেরায়ােলর হাত েথেক রক্ষা েপেয়ছ, চেল যাও! এখেনা
পযর্ন্ত েথেকা না। দরূ েথেক সদাপ্রভুেক ডাক; িযরূশােলমেক
স্মরণ কর। ৫১ আমরা লিজ্জত, কারণ অপমািনত হেয়িছ। কলঙ্ক
আমােদর মুখ েঢেক েফেলেছ, কারণ সদাপ্রভুর গৃেহর পিবত্র
স্থােন িবেদশীরা ঢুেকেছ। ৫২ অতএব, েদখ, েসই িদন আসেছ”-
এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন আিম তার েক্ষািদত
প্রিতমাগুিলেক শািস্ত েদব এবং তার েদেশর সব জায়গায় আহত
েলােকরা আতর্ নাদ করেব। ৫৩ কারণ যিদ বািবল আকাশ পযর্ন্তও
েপৗঁছায় আর েসখােন শক্ত দগুর্ সুরিক্ষত কের, তবুও
ধ্বংসকারীরা আমার কাছ েথেক তার কােছ যােব”- এটা
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৫৪ বািবল েথেক মমর্ািন্তক কান্নার শব্দ
আসেছ, কলদীয়েদর েদশ েথেক মহা ধ্বংেসর শব্দ আসেছ।
৫৫ কারণ সদাপ্রভু বািবলেক ধ্বংস করেছন। িতিন তার িবনেষ্টর
শব্দেক থািমেয় িদেচ্ছন। তােদর শত্রুরা অেনক জেলর েঢউেয়র
মত গজর্ন কের; তােদর গজর্েনর শব্দ খুব েজারােলা। ৫৬ কারণ
ধ্বংসকারীরা তার িবরুেদ্ধ আসেব- বািবেলর িবরুেদ্ধ!- এবং
তার েযাদ্ধারা আক্রান্ত হেয়েছ। তােদর ধনুকগুিল েভেঙ্গ েগল;
কারণ সদাপ্রভু প্রিতেশাধ দাতা ঈশ্বর; িতিন পুেরাপুিরই প্রিতফল
েদেবন। ৫৭ কারণ আিম তােক রাজকমর্চারী, জ্ঞানী, শাসনকতর্ া
এবং তার েযাদ্ধােদর মাতাল করব; তারা িচরকােলর জন্য ঘুমােব
ও কখনও জাগেব না- এটা েসই রাজার েঘাষণা, যঁার নাম
বািহনীগেণর সদাপ্রভু। ৫৮ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“বািবেলর েমাটা েদয়ালগুিল সম্পূণর্ভােব ধ্বংস হেব এবং তার
উঁচু ফটকগুিল পুেড় যােব। তখন েলােকরা শুধুমাত্র অনথর্ক
পিরশ্রম করেব; জািতরা তােদর জন্য যা িকছু করেত চায়, সবই
পুেড় যােব।” ৫৯ িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র চতুথর্ বছের
মহেসেয়র নািত, েনিরেয়র েছেল সরায় যখন রাজার সেঙ্গ
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বািবেল যান, তখন িযরিময় তঁােক এই সব আেদশ িদেয়িছেলন।
কারণ সরায় একজন প্রধান কমর্চারী িছেলন। ৬০ কারণ একিট
গুটােনা কাগেজ বািবেলর উপর েয সব িবপদ আসেব তা
িযরিময় িলেখিছেলন। ৬১ িযরিময় সরায়েক বলেলন, “যখন
তুিম বািবেল েপৗঁছােব, তখন তুিম অবশ্যই সমস্ত কথা পড়েব।
৬২ তারপর েবােলা, ‘সদাপ্রভু, তুিম এই জায়গা ধ্বংস করার কথা
বেলছ। তােত েকান বািসন্দা থাকেব না, েস িচরিদেনর জন্য
জনশূন্য হেয় থাকেব’। ৬৩ তখন যখন তুিম এই গুটােনা কাগজিট
পড়া েশষ কেরছ, তােত একিট পাথর েবঁেধ ইউেফ্রিটেসর মােঝ
েফেল েদেব। ৬৪ েবােলা, ‘এইভােব বািবল ডুেব যােব, েস আর
উঠেব না; কারণ আিম তার উপর িবপদ আনব। তারা পিতত
হেব’।” িযরিমেয়র কথা এখােনই েশষ।

িযরুশােলেমর পতন ও ধ্বংস।

িসিদিকয় একুশ বছর বয়েস রাজত্ব করেত শুরু
কেরন, িতিন এগােরা বছর িযরুশােলেম রাজত্ব

কেরন; তার মােয়র নাম হমুটল; িতিন িলবনা িনবাসী িযরিমেয়র
েমেয়। ২ িযেহায়াকীেমর সব কাজ অনুসাের িসিদিকয় সদাপ্রভুর
েচােখ যা খারাপ তাই করেতন। ৩ িযরূশােলম ও িযহূদায়
সদাপ্রভু েক্রাধজিনত ঘটনা হল েয পযর্ন্ত না িতিন িনেজর সামেন
েথেক তােদরেক দেূর েফেল িদেলন, আর িসিদিকয় বািবেলর
রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন। ৪ পের তঁার রাজেত্বর নবম
বছেরর দশম মােসর দশ িদেনর িদন বািবেলর রাজা
নবূখদিনৎসর ও তঁার সমস্ত ৈসন্য িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ
আসেলন। তারা িবপরীত িদেক িশিবর স্থাপন করল এবং তারা
এর চািরিদেক িঢিব ৈতরী করল। ৫ িসিদিকেয়র রাজেত্বর
এগােরা বছর পযর্ন্ত শহরটা েঘরাও কের রাখা হল। ৬ চতুথর্
মােসর নয় িদেনর িদন শহের মহাদিূভর্ ক্ষ হেয়িছল, েদেশ
েলাকেদর খাদ্যদ্রব্য িকছুই থাকেলা না। ৭ পের শহেরর একটা
জায়গা েভেঙ্গ েগল এবং সমস্ত েযাদ্ধা শহর েথেক বাইের িগেয়
রাজার বাগােনর কাছাকািছ দইু প্রাচীেরর দরজার পথ িদেয়
পািলেয় েগল- তখন কলদীেয়রা শহেরর িবরুেদ্ধ চািরিদেক িছল
আর ওরা অরাবার িদেক েগল। ৮ কলদীয়েদর ৈসন্য রাজার
িপছেন েদৗেড় িগেয় িযরীেহার সমভূিমেত িসিদিকয়েক ধরল,
তােত তার সব ৈসন্য তার কাছ েথেক িছন্নিভন্ন হল। ৯ তখন তারা
রাজােক ধের হমাৎ েদেশর িরব্লােত বািবেলর রাজার কােছ িনেয়
েগল, পের িতিন তার শািস্ত িদেলন। ১০ বািবেলর রাজা
িসিদিকেয়র েচােখর সামেনই তঁার েছেলেদর েমের েফলেলন
এবং িযহূদার সমস্ত েনতােদরও িরব্লােত েমের েফলেলন; আর
িসিদিকেয়র েচাখ তুেল েফলেলন; ১১ পের বািবেলর রাজা তার
িশকেল েবঁেধ িনেয় েগেলন এবং তার মৃতু্য পযর্ন্ত তােক
কারাগাের েরেখ িদেলন। ১২ পের পঞ্চম মােসর দশম িদেন
বািবেলর রাজা নবূখদিনৎসেরর ঊিনশ বছেরর রক্ষক েসনাপিত
নবূষরদন িযিন বািবেলর রাজার সামেন দঁাড়ােতন েসই
িযরূশােলেম আসেলন। ১৩ িতিন সদাপ্রভুর ঘর ও রাজবাড়ী
পুিড়েয় িদেলন এবং িযরুশােলেমর সমস্ত বাড়ী ও বড় বড় বাড়ী
িতিন পুিড়েয় েফলেলন। ১৪ আর রাজার রক্ষীদেলর েসনাপিতর
অধীেন সমস্ত কলদীয় ৈসন্য িযরূশােলেমর সব েদয়াল েভেঙ্গ

েফলল। ১৫ আর রক্ষীদেলর েসনাপিত নবূষরদন িকছু গিরব
েলাকেক, শহের পিরত্যক্ত বািক েলাকেদরেক ও বাদবাকী
কািরগরেদর এবং যারা বািবেলর রাজার পেক্ষ িগেয়িছল তােদর
বন্দী কের িনেয় েগেলন। ১৬ িকন্তু আঙ্গরু েক্ষত েদখােশানা ও
জিম চাষ করবার জন্য রক্ষী েসনাপিত নবূষরদন িকছু গিরব
েলাকেক িতিন েদেশ রাখেলন। ১৭ আর সদাপ্রভুর ঘেরর েব্রােঞ্জর
দিুট থাম, সদাপ্রভুর গৃেহর পীঠ সব এবং েব্রােঞ্জর সমুদ্র পাত্রিট
েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের বািবেল িনেয় েগল। ১৮ আর পাত্র,
েবলচা, শলেত পিরষ্কার করবার িচমিট এবং মিন্দেরর েসবার
জন্য অন্যান্য সমস্ত েব্রােঞ্জর িজিনস িনেয় েগল। ১৯ গামলা, ধূপ
দাহনকারী, বািট, পাত্র, বািতদান, চাটু এবং জলেসক প্রভৃিত
েসানার পােত্রর েসানা, রূপার পােত্রর রূপা রক্ষ েসনাপিত িনেয়
েগেলন। ২০ েয দইু থাম এক সমুদ্র পাত্র ও পীঠ সেবর নীেচ
বােরািট িপতেলর ষঁাড় রাজা শেলামন সদাপ্রভুর গৃেহর জন্য
ৈতরী কেরিছেলন, েসই সব পােত্রর িপতল অপিরিমত িছল।
২১ ফেল ওই দইু থােমর প্রেত্যেকর উচ্চতা আঠােরা হাত ও বােরা
হাত চওড়া িছল এবং তার চার আঙ্গলু েমাটা িছল; তা ফঁাপা
িছল। ২২ আর তার ওপের পঁাচ হাত উঁচু িপতেলর এক মাথা িছল
এবং েসই মাথার চারপােশ জােলর কাজ িছল ও দািড়েম্বর মেতা
িছল। েস সব িপতেলর এবং িদ্বতীয় থােমও ঐ আকােরর দািড়ম্ব
িছল। ২৩ পােশ িছয়ানব্বইটা দািড়ম্ব িছল চািরিদেক
জািলকােজর ওপের একেশা দািড়ম্ব িছল। ২৪ পের রক্ষ
েসনাপিত মহাযাজক সরায়েক, িদ্বতীয় যাজক সফিনয় ও
িতনজন দােরায়ানেক ধরেলন। ২৫ আর িতিন শহর েথেক
েযাদ্ধােদর ওপের িনযুক্ত একজন কমর্চারীেক এবং যারা
রাজােক েদখেতন, তােদর মেধ্য শহের পাওয়া সাত জন
েলাকেক, েদেশর েলাক সংগ্রহকারী েসনাপিতর েলখকেকও
শহেরর মেধ্য পাওয়া েদেশর েলখকেদর মেধ্য ষাটজনেক
ধরেলন। ২৬ রক্ষ েসনাপিত নবূষরদন তােদরেক ধের িরব্লােত
বািবেলর রাজার কােছ িনেয় েগেলন। ২৭ আর বািবেলর রাজা
হমাৎ েদেশর িরব্লােত তােদরেক আঘাত কের হত্যা করেলন।
এইভােব িযহূদা িনেজেদর েদশ েথেক বন্দী হেয় েগল।
২৮ নবূখদিনৎসর যােদরেক বন্দী কেরিছেলন তােদর সংখ্যা হল
এই: সপ্তম বছের িতন হাজার েতইশজন িযহূদী,
২৯ নবূখদিনৎসেরর রাজেত্বর আঠােরা বছেরর সময় িতিন
িযরূশােলম েথেক আটেশা বিত্রশজন িযহূদী বন্দী কের িনেয়
যান; ৩০ নবূখদিনৎসেরর েতইশ বছেরর সময় রক্ষীদেলর
েসনাপিত নবূষরদন সাতেশা পঁয়তািল্লশজন িযহূদীেক বন্দী কের
িনেয় িগেয়িছেলন। েমাট বন্দী েলাক চার হাজার ছেশা।
৩১ িযহূদার রাজা িযেহায়াখীেনর বন্দীেত্বর সঁাইিত্রশ বছেরর সময়
ইিবল-মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন। িতিন েসই বছেরর বােরা
মােসর পঁিচশ িদেনর িদন িযেহায়াখীনেক কারাগার েথেক েছেড়
িদেলন। ৩২ িতিন িযেহায়াখীেনর সেঙ্গ ভালভােব কথা বলেলন
এবং বািবেল তঁার সেঙ্গ আর েয সব রাজারা িছেলন তঁােদর
েচেয়ও তঁােক আরও সম্মােনর আসন িদেলন। ৩৩ ইিবল-
মেরাদক িযেহায়াখীেনর কারাগােরর েপাশাক খুেল েফলেলন
এবং জীবেনর বাকী িদনগুেলা িনয়িমতভােব রাজার েটিবেল

িযরিমেয়র বই ৫১:৬০ ৫৪০ িযরিমেয়র বই ৫২:৩৩



েখেতন। ৩৪ আর তার মৃতু্যিদন পযর্ন্ত তােক প্রিতিদন খাবার
ভাতা েদওয়া হত।
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িযরিমেয়র িবলাপ।

িযরূশােলেমর অপমান। িযহূদীেদর পাপ ও শািস্ত।

হায়! েসই শহর েকমন একাকী বেস আেছ, েয
একসময় েলােক পিরপূণর্ িছল। েস িবধবার মেতা

হেয়েছ, েয জািতেদর মেধ্য মুখ্য িছল। প্রেদশগুিলর মেধ্য েস
রাণী িছল, েস এখন ক্রীতদাসী হেয়েছ। ২ েস রােত খুব কঁােদ;
তার গােল েচােখর জল পড়েছ; তার সমস্ত েপ্রিমেকর মেধ্য এমন
একজনও েনই েয, তােক সান্ত্বনা েদেব; তার সব বনু্ধরা তােক
ঠিকেয়েছ, তারা তার শত্রু হেয় উেঠেছ। ৩ পের দঃুেখ ও
মহাদাসেত্ব িযহূদা বন্দীদশায় েগেছ; েস জািতেদর মেধ্য বাস
করেছ এবং িবশ্রাম পায় না; তার তাড়নাকারীরা সবাই দঃুেখর
মেধ্য তােক ধেরিছল। ৪ িসেয়ােনর রাস্তাগুেলা েশাক করেছ,
কারণ েকউ িনিদর্ ষ্ট পেবর্ আেস না; তার সব ফটক ফঁাকা; তার
যাজকরা গভীর আতর্ নাদ কের; তার কুমারীরা দঃুিখত, েস
িনেজর মেন কষ্ট পােচ্ছ। ৫ তার িবপেক্ষরা তার মিনব হেয়েছ;
তার শত্রুেদর উন্নিত হেয়েছ; কারণ তার অেনক পােপর জন্য
সদাপ্রভু তােক দঃুখ িদেয়েছন; তার েছােটা েছেলরা তার
িবপেক্ষর আেগ আেগ বন্দী হেয় িগেয়েছ ৬ এবং িসেয়ােনর
েমেয়র সব েসৗন্দযর্্য তােক েছেড় িগেয়েছ। তার েনতারা এমন
হিরেণর মত হেয়েছ, যারা চরবার জায়গা পায় না; তারা শিক্তহীন
হেয় তাড়নাকারীেদর আেগ িগেয়েছ। ৭ িযরূশােলম তার দঃুেখর
ও দদুর্শার সমেয়, িনেজর অতীেতর সব মূল্যবান িজিনসপেত্রর
কথা মেন করেছ; যখন তার েলােকরা শত্রুেদর হােত পেড়িছল,
েকউ তােক সাহায্য কের িন, তার শত্রুরা তােক েদখল, তার
ধ্বংস েদেখ তার শত্রুরা উপহাস করল। ৮ িযরূশােলম অেনক
পাপ কেরেছ, তাই েস অশুিচ হেয়েছ। যারা তােক সম্মান করত,
তারা তােক তুচ্ছ করেছ, কারণ তারা তার উলঙ্গতা েদখেত
েপেয়েছ; েস গভীর আতর্ নাদ করেছ এবং িপছেন িফেরেছ।
৯ তার অপিবত্রতা তার েপাশােক িছল; েস তার ভিবষ্যেতর
শািস্তর কথা ভােবিন। তার আশ্চযর্্যভােব অধঃপতন হল; তােক
সান্ত্বনা েদবার েকউ িছল না; আমার দঃুখ েদখ, েহ সদাপ্রভু
কারণ আমার শত্রু অহঙ্কার কেরেছ। ১০ িবপক্ষরা তার সব
মূল্যবান িজিনেস হাত িদেয়েছ; েস েদেখেছ জািতরা তার পিবত্র
জায়গায় প্রেবশ কেরেছ, যােদরেক তুিম আেদশ কেরিছেল েয
তারা েতামার সমােজ প্রেবশ করেব না। ১১ তার সব েলােকরা
আতর্ নাদ করেছ, তারা খােদ্যর েখঁাজ করেছ, তারা প্রাণ িফিরেয়
আনার জন্য খাবােরর পিরবেতর্  তােদর মূল্যবান িজিনস িদেয়েছ।
েদখ, েহ সদাপ্রভু, আমােক িবেবচনা কর, কারণ আিম অেযাগ্য
হেয়িছ। ১২ েতামরা যারা পাশ িদেয় যাও, এেত িক েতামােদর
িকছু যায় আেস না? তািকেয় েদখ, আমায় েয ব্যথা েদওয়া

হেয়েছ তার মেতা ব্যথা আর েকাথাও আেছ? তাই সদাপ্রভু তার
প্রচণ্ড েক্রােধর িদেন আমােক দঃুখ িদেয়েছন। ১৩ িতিন উপর
েথেক আমার হােড়র মেধ্য আগুন পািঠেয়েছন এবং তােদর
ওপের েস জয়লাভ কেরেছ। িতিন আমার পােয়র জন্য জাল
েপেতেছন এবং আমােক িপছেন িফিরেয়েছন, আমােক সবর্দা
িনঃসঙ্গ ও দবুর্ল কেরেছ। ১৪ আমার পােপর েযঁায়ািল তঁার হােতর
দ্বারা একসেঙ্গ বঁাধা হেয়েছ; তা জড়ােনা হল, আমার ঘােড়
উঠল; িতিন আমােক শিক্তহীন কেরেছন; যােদর িবরুেদ্ধ আিম
উঠেত পাির না, তােদরই হােত প্রভু আমােক সমপর্ণ কেরেছন।
১৫ প্রভু আমার মােঝ থাকা আমার সব বীরেক পরািজত
কেরেছন যারা আমােক রক্ষা কেরেছন, িতিন আমার শিক্তশালী
যুবকেদরেক ধ্বংস করার জন্য আমার িবরুেদ্ধ সভা েডেকেছন,
প্রভু িযহূদার কুমারীেক আঙ্গরু েপষণ যেন্ত্র পােয় দিলত
কেরেছন। ১৬ এই জেন্য আিম কঁাদিছ; আমার েচাখ িদেয়,
আমার েচাখ িদেয় জল ঝের পেড়েছ; কারণ সান্ত্বনাকারী, িযিন
আমার প্রাণ িফিরেয় আনেবন, িতিন আমার জীবন েথেক দেূর
সের িগেয়েছন, আমার েছেলরা অনাথ, কারণ শত্রুরা জয়লাভ
কেরেছ।” ১৭ িসেয়ান তার হাত বািড়েয় িদেয়েছ; তার
সান্ত্বনাকারী েকউ েনই; সদাপ্রভু যােকােবর িবষেয় আেদশ
কেরেছন েয, তার চািরিদেকর েলাক তার িবপক্ষ েহাক;
িযরূশােলম তােদর মেধ্য অশুিচ হেয়েছ। ১৮ সদাপ্রভু
ন্যায়পরায়ণ, তবুও আিম তঁার আেদেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরিছ; সমস্ত েলােকরা, অনুেরাধ কির, েশান, আমার কষ্ট েদখ;
আমার কুমারীরা ও যুবেকরা বন্দী হেয় েগেছ। ১৯ আিম আমার
েপ্রিমকেদর ডাকলাম, িকন্তু তারা আমােক ঠকােলা; আমার
যাজকরা এবং আমার প্রাচীনরা শহেরর মেধ্য মারা েগল, তারা
িনেজেদর প্রাণ িফের পাওয়ার জন্য খাবােরর েখঁাজ করিছল।
২০ েদখ, েহ সদাপ্রভু, কারণ আিম খুব িবপেদ পেড়িছ; আমার
অেন্ত্র যন্ত্রণা হেচ্ছ; আমার যন্ত্রণাগ্রস্ত হেচ্ছ, কারণ আিম ভীষণ
িবেরািধতা কেরিছ; বাইের তেরায়াল আমােদর সন্তানহীন করেছ,
িভতের েযন মৃতু্য আেছ। ২১ েলােক আমার আতর্ নাদ শুনেত
পায়; আমার সান্ত্বনাকারী েকউ েনই; আমার শত্রুরা সবাই
আমার দদুর্শার কথা শুেনেছ; তারা আনন্দ করেছ, কারণ তুিমই
এটা কেরছ; তুিম েতামার প্রচােরর িদন উপিস্থত করেব এবং
তারা আমার সমান হেব। ২২ তােদর সব দষু্টতা েতামার েচােখ
পড়ুক; তুিম আমার সব পােপর জন্য আমার সােথ েযমন কেরছ,
তােদর সােথও েসরকম কর, কারণ আমার অেনক আতর্ নাদ
অেনক েবিশ এবং আমার হৃদয় দবুর্ল।
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িযরূশােলেমর অবেরাধ, কষ্ট ও ধ্বংস।

প্রভু তঁার েক্রােধ িসেয়ােনর েমেয়েক েকমন েমেঘ
েঢেকেছন! িতিন ইস্রােয়েলর েসৗন্দযর্্য স্বগর্ েথেক

পৃিথবীেত েফেলেছন; িতিন তঁার েক্রােধর িদেন িনেজর পা রাখার
জায়গােক মেন কেরনিন। ২ প্রভু যােকােবর সমস্ত বাসস্থান গ্রাস
কেরেছন এবং েকােনা দয়া কেরনিন; িতিন েক্রােধ িযহূদার
েমেয়র দঢ়ৃ দগুর্গুিল সব উপেড় েফেল িদেয়েছন, িতিন েস সব
জায়গা েথেক তােদর তািড়েয় িদেয়েছন; রাজ্য ও তার
েনতােদরেক অশুিচ কেরেছন। ৩ িতিন প্রচণ্ড রােগ ইস্রােয়েলর
সব িশং উেচ্ছদ কেরেছন, িতিন শত্রুর সামেন েথেক িনেজর ডান
হাত েটেন িনেয়েছন, চারিদেক আগুেনর িশখার মেতা িতিন
যােকাবেক জ্বািলেয়েছন। ৪ িতিন শত্রুর মেতা িনেজর ধনুেক টান
িদেয়েছন। িবপেক্ষর মেতা ডান হাত তুেল দঁািড়েয়েছন, আর
যারা েচােখ মূল্যবান তােদর সবাইেক হত্যা কেরেছন; িতিন
িসেয়ােনর েমেয়র তঁাবুর মেধ্য আগুেনর মেতা রাগ েঢেল
িদেয়েছন। ৫ প্রভু শত্রুর মত হেয়েছন, িতিন ইস্রােয়লেক গ্রাস
কেরেছন, িতিন তার সমস্ত প্রাসাদগুিল গ্রাস কেরেছন, তার
সমস্ত দগুর্গুিল ধ্বংস কেরেছন, িতিন িযহূদার েমেয়র েশাক ও
িবলাপ বািড়েয় িদেয়েছন। ৬ িতিন বাগানবািড়র মত িনেজর
সমাগম তঁাবুেত আঘাত কেরেছন। িতিন িমলন স্থানেক ধ্বংস
কেরেছন; সদাপ্রভু িসেয়ােন পবর্ ও িবশ্রামবারেক ভুিলেয়
িদেয়েছন, প্রচণ্ড রােগ রাজােক ও যাজকেক অগ্রাহ্য কেরেছন।
৭ প্রভু তঁার যজ্ঞেবিদ দরূ কেরেছন; িনেজর পিবত্র জায়গা ত্যাগ
কেরেছন; িতিন তার প্রাসােদর িভত শত্রুেদর হােত িদেয়েছন;
তারা সদাপ্রভুর গৃেহর মেধ্য িনিদর্ ষ্ট পেবর্র িদেনর উল্লাস কেরেছ।
৮ সদাপ্রভু িসেয়ােনর েমেয়র শহেরর েদওয়াল ধ্বংস করার জন্য
সংকল্প কেরেছন; িতিন পিরমােপর েরখােক প্রসািরত কেরেছন
এবং ধ্বংস করার েথেক িনেজর হাতেক সিরেয় েননিন; িতিন
পিরখা ও েদওয়ালেক িবলাপ কিরেয়েছন এবং েসগুিল একসেঙ্গ
দবুর্ল কেরেছন। ৯ তার সব ফটকগুেলা মািটেত ঢুেক িগেয়েছ,
িতিন তার িখল নষ্ট কেরেছন এবং েভেঙ্গ িদেয়েছন; তার রাজা ও
েনতারা জািতেদর মেধ্য থােক, েযখােন েমািশর েকােনা ব্যবস্থা
েনই; এমনিক তার ভাববাদীরা সদাপ্রভুর েথেক েকােনা দশর্ন
পায় না। ১০ িসেয়ােনর েমেয়র প্রাচীেনরা মািটেত বেস আেছ,
নীরেব দঃুিখত হেয় আেছ; তারা িনেজর িনেজর মাথায় ধূেলা
ছিড়েয়েছ, তারা েকামের চট পেরেছ, িযরূশােলেমর কুমারীরা
মািটেত তােদর মাথা নীচু করেছ। ১১ আমার েচাখ দিুটর জল
েশষ হেয় দবুর্ল হেয় পেড়েছ, আমার অেন্ত্র যন্ত্রণা হেচ্ছ; আমার
হৃদয় মািটেত েঢেল েদওয়া হেচ্ছ, কারণ আমার েলােকর েমেয়
ধ্বংস হেচ্ছ, কারণ শহেরর রাস্তায় রাস্তায় েছেলেমেয়রা ও
স্তন্যপায়ী িশশুরা দবুর্ল হেচ্ছ। ১২ তারা তােদর মােয়েদর বেল,
“গম আর আঙ্গরু রস েকাথায়?” কারণ শহেরর রাস্তায় রাস্তায়
আহত েলাকেদর মেতা দবুর্ল হেয় যায়, তােদর মােয়র বুেক
তােদর িনেজেদর জীবন ত্যাগ কের। ১৩ েহ িযরূশােলেমর
েমেয়রা, েতামার িবষেয় িক বেল সাক্ষ্য েদব? িকেসর সেঙ্গ
েতামার উপমা েদব? িসেয়ান কুমারী, সান্ত্বনার জন্য িকেসর সেঙ্গ

েতামার তুলনা করব? কারণ েতামার ধ্বংস সমুেদ্রর মেতা
িবশাল, েতামায় েক সুস্থ করেব? ১৪ েতামার ভাববাদীরা েতামার
জন্য িমথ্যা ও েবাকািমর দশর্ন েপেয়েছ, তারা েতামার বন্দীদশা
েফরাবার জন্য েতামার অপরাধ প্রকাশ কের িন, িকন্তু েতামার
জন্য িমথ্যা ভাববাণী সব এবং িনবর্াসেনর িবষয়গুিল েদেখেছ।
১৫ যারাই রাস্তা িদেয় যায়, তারা েতামার উেদ্দেশ্য হাততািল েদয়;
তারা িশস িদেয় িযরূশােলেমর েমেয়র িদেক মাথা েনেড় বেল,
“এ িক েসই শহর যা ‘িনখুঁত েসৗন্দেযর্্যর জায়গা’, ‘সমস্ত পৃিথবীর
আনেন্দর জায়গা’ নাম পিরিচত িছল?” ১৬ েতামার সব শত্রুরা
েতামার িবরুেদ্ধ মুখ বড় কের খুেলেছ। তারা িশস েদয় এবং
দঁােত দঁাত ঘেষ, তারা বেল, “আমরা তঁােক গ্রাস করলাম, এটা
েসই িদন যার জন্য আমরা অেপক্ষা করিছলাম; আমরা খুঁেজ
েপলাম, েদখলাম।” ১৭ সদাপ্রভু যা িঠক কেরেছন েসটাই
কেরেছন; অতীেত িতিন যা আেদশ কেরিছেলন েসই কথা পূণর্
কেরেছন, িতিন িছঁেড় েফেল িদেয়েছন এবং দয়া কেরনিন; িতিন
শত্রুেক েতামার ওপের আনন্দ করেত িদেয়েছন, েতামার
িবপক্ষেদর িশং উঁচু কেরেছন। ১৮ তােদর হৃদয় প্রভুর কােছ
েকঁেদেছ; “িসেয়ােনর েমেয়র েদওয়াল! িদন রাত েচােখর জল
নদীর েস্রােতর মেতা বেয় যাক, িনেজেক েকােনা িবশ্রাম িদও না,
েতামার েচাখেক থামেত িদও না। ১৯ দঁাড়াও এবং রােতর প্রেত্যক
প্রহেরর শুরুেত কঁাদ, প্রভুর সামেন েতামার হৃদয় জেলর মেতা
েঢেল দাও, তার িদেক হাত েতামার হাত েতােলা, েতামার
েছেলেমেয়েদর প্রােণর জন্য, যারা সব রাস্তার মাথায় িখেদেত
দবুর্ল আেছ।” ২০ েদখ, েহ সদাপ্রভু, িবেবচনা কর তুিম কার প্রিত
এমন ব্যবহার করেছ? নারীরা িক তার েছেলেমেয়েদরেক খােব,
যােদরেক তারা যত্ন কেরেছ? প্রভুর পিবত্র জায়গায় িক যাজক
ও ভাববাদী মারা যােব? ২১ অল্প বয়সী যুবকরা ও বুেড়ারা রাস্তায়
রাস্তায় মািটেত পেড় আেছ, আমার কুমারীরা ও যুবেকরা
তেরায়ােলর আঘােত পেড় েগেছ; তুিম িনেজর রােগর িদেন
তােদরেক হত্যা কেরছ; তুিম িনমর্মভােব হত্যা কেরছ এবং দয়া
েদখাও িন। ২২ তুিম চািরিদক েথেক আমার আতঙ্কেক পেবর্র
িদেনর মেতা িনমন্ত্রণ কেরছ; সদাপ্রভুর রােগর িদেন ছাড়া পাওয়া
এবং রক্ষা পাওয়া েকউই থাকল না; যােদর আিম েদখােশানা ও
লালন পালন করতাম, আমার শত্রুরা তােদরেক ধ্বংস কেরেছ।

ভেক্তর দঃুখ ও িবশ্বাস।

আিম েসই েলাক, েয সদাপ্রভুর েক্রােধর দেণ্ডর মাধ্যেম
দঃুখ েদেখেছ। ২ িতিন আমােক চািলেয়েছন এবং

আমােক আেলার বদেল অন্ধকাের হঁািটেয়েছন। ৩ অবশ্যই িতিন
আমার িবরুেদ্ধ িফের েগেছন; িতিন তঁার হাত আমার িবরুেদ্ধ
সারা িদন ধের িফিরেয় েনন। ৪ িতিন আমার মাংস ও আমার
চামড়া ক্ষয়প্রাপ্ত কেরেছন; িতিন আমার হাড়গুিল েভেঙ্গ
িদেয়েছন। ৫ িতিন আমােক অবেরাধ কেরেছন এবং আমােক
িতক্ততা ও কিঠন পিরশ্রেমর মাধ্যেম িঘের েরেখেছন; ৬ িতিন
আমােক অন্ধকার জায়গায় বাস কিরেয়েছন, দীঘর্ িদেনর
মৃতেদর মেতা কেরেছন। ৭ িতিন আমার চািরিদেক েদওয়াল
তুেল িদেয়েছন, যােত আিম পালােত না পাির; িতিন আমার

িযরিমেয়র িবলাপ। ২:২ ৫৪৩ িযরিমেয়র িবলাপ। ৩:৭
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িশকল ভারী কের িদেয়েছন। ৮ যখন আিম কঁািদ এবং সাহােয্যর
জেন্য িচত্কার কির, িতিন আমার প্রাথর্না েশােনন না। ৯ িতিন
েক্ষািদত পাথেরর েদওয়াল তুেল আমার রাস্তা আঁটেক িদেয়েছন,
িতিন সব পথ বঁাকা কেরেছন। ১০ িতিন আমার কােছ ওৎ েপেত
থাকা ভাল্লুেকর মেতা, একটা লুিকেয় থাকা িসংেহর মেতা।
১১ িতিন আমার পথেক অন্য িদেক ঘুিরেয়েছন, িতিন আমােক
টুকেরা টুকেরা কেরেছন এবং আমােক িনঃসঙ্গ কেরেছন।
১২ িতিন তঁার ধনুেক টান িদেয়েছন এবং আমােক তীেরর লক্ষ্য
িহসােব িচিহ্নত কেরেছন। ১৩ িতিন তঁার তূেণর তীর আমার
হৃদেয় িবদ্ধ কিরেয়েছন। ১৪ আিম আমার সব েলাকেদর কােছ
হাস্যকর ও িদেনর পর িদন তােদর উপহােসর গােনর িবষয়
হেয়িছ। ১৫ িতিন িতক্ততায় আমােক ভের িদেয়েছন এবং েতেতা
রস পান করেত বাধ্য কেরেছন। ১৬ িতিন কঁাকর িদেয় আমার
দঁাত েভেঙ্গ িদেয়েছন, িতিন আমােক ছাইেয়র মেধ্য েঠেল
িদেয়েছন। ১৭ তুিম আমার জীবন েথেক শািন্ত সিরেয় িনেয়ছ;
আনন্দ আিম ভুেল িগেয়িছ। ১৮ তাই আিম বললাম, “আমার
শিক্ত ও সদাপ্রভুেত আমার আশা নষ্ট হেয়েছ।” ১৯ মেন কর
আমার দঃুখ ও আমার িবপেথ যাওয়া, েতেতা রস এবং িবষ।
২০ আিম অবশ্যই তা মেন রাখিছ এবং আিম িনেজর কােছ নত
হিচ্ছ। ২১ িকন্তু আিম আবার মেন কির; তাই আমার আশা
আেছ। ২২ সদাপ্রভুর দয়ার জন্য আমরা নষ্ট হয়িন; কারণ তঁার
দয়া েশষ হয়িন। ২৩ প্রিত সকােল েসগুিল নতুন! েতামার
িবশ্বস্ততা মহান। ২৪ আমার প্রাণ বেল, “সদাপ্রভুই আমার
অিধকার,” তাই আিম তঁার উপর আশা করব। ২৫ সদাপ্রভু তার
জন্যই ভােলা েয তার অেপক্ষা কের, েসই জীবেনর পেক্ষ যা
তােক েখঁােজ। ২৬ সদাপ্রভুর পিরত্রােণর জন্য নীরেব অেপক্ষা
করাই ভােলা। ২৭ একজন মানুেষর পেক্ষ েযৗবনকােল েযঁায়ািল
বহন করা ভােলা। ২৮ তােক একা ও নীরেব বসেত দাও, কারণ
সদাপ্রভু তার ওপের েযঁায়ািল চািপেয়েছন। ২৯ েস ধূেলােত মুখ
িদক, তেব হয়েতা আশা হেলও হেত পাের। ৩০ েয তােক মারেছ
তার কােছ গাল েপেত িদক। তােক অপমােন পিরপূণর্ হেত দাও।
৩১ কারণ প্রভু িচরকােলর জন্য তােক ত্যাগ করেবন না!
৩২ যিদও দঃুখ েদন, তবুও িনেজর মহান দয়া অনুসাের করুণা
করেবন। ৩৩ কারণ িতিন হৃদেয়র সেঙ্গ দঃুখ েদন না, মানুেষর
সন্তানেদর েশাকাতর্  কেরন না। ৩৪ েলােক েয পৃিথবীর বন্দীেদর
সবাইেক পােয়র তলায় িপেষ েদয়, ৩৫ সবর্শিক্তমােনর সামেন
মানুেষর প্রিত অন্যায় কের, ৩৬ একজন েলাক তার অন্যায় েচেপ
রােখ, তা সদাপ্রভু িক েদখেত পান না? ৩৭ প্রভু আেদশ না করেল
কার কথা সফল হেত পাের? ৩৮ সবর্শিক্তমােনর মুখ েথেক িক
িবপদ ও ভােলা িবষয় দইুই েবর হয় না? ৩৯ েয েকােনা জীিবত
েলাক তার পােপর শািস্তর জন্য েকমন কের অিভেযাগ করেত
পাের? ৪০ এস, আমরা িনেজর িনেজর রাস্তা িবচার কির ও
পরীক্ষা কির এবং সদাপ্রভুর কােছ িফের যাই। ৪১ এস, হােতর
সেঙ্গ হৃদয়েক ও স্বেগর্র িনবাসী ঈশ্বেরর িদেক হাত উঠাই এবং
প্রাথর্না কির: ৪২ “আমরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ ও িবেদ্রাহ
কেরিছ; তাই তুিম ক্ষমা করিন। ৪৩ তুিম িনেজেক রােগ েঢেক
আমােদরেক তাড়না কেরছ, হত্যা কেরছ, দয়া করিন। ৪৪ তুিম
িনেজেক েমেঘ েঢেক েরেখছ, তাই েকােনা প্রাথর্না তা েভদ করেত

পােরনা। ৪৫ তুিম জািতেদর মেধ্য আমােদরেক জঞ্জাল ও
আবজর্না কেরছ। ৪৬ আমােদর সব শত্রু আমােদর িবরুেদ্ধ
উপহােসর সেঙ্গ মুখ খুেলেছ। ৪৭ ভয় ও ফঁাদ, িনজর্নতা ও ধ্বংস
আমােদর ওপের এেসেছ।” ৪৮ আমার েলােকর েমেয়র ধ্বংেসর
জন্য আমার েচােখ জেলর ধারা বেয় যােচ্ছ। ৪৯ আমার েচােখ
সবসময় জেল বেয় যােচ্ছ, থােম না, ৫০ েয পযর্ন্ত সদাপ্রভু স্বগর্
েথেক নীচু হেয় না তাকান। ৫১ আমার শহেরর সমস্ত েমেয়র জন্য
আমার েচাখ আমার জীবেন কিঠন ব্যথা আেন। ৫২ িবনা কারেণ
যারা আমার শত্রু, তারা আমােক পািখর মেতা িশকার কেরেছ।
৫৩ তারা আমার জীবন কুেয়ােত ধ্বংস কেরেছ এবং আমার
ওপের পাথর ছঁুেড়েছ। ৫৪ আমার মাথার ওপর িদেয় জল বেয়
েগল; আিম বললাম, “আিম ধ্বংস হেয়িছ।” ৫৫ েহ সদাপ্রভু,
আিম নীেচর গেতর্ র িভতর েথেক েতামার নাম েডেকিছ। ৫৬ তুিম
আমার কন্ঠস্বর শুেনছ; যখন আিম বললাম, “আমার সাহােয্যর
জন্য েতামার কান লুিকেয় েরেখা না।” ৫৭ েয িদন আিম
েতামােক েডেকিছ, েসই িদন তুিম আমার কােছ এেসছ এবং
আমােক বেলছ, “ভয় েকােরা না।” ৫৮ েহ প্রভু, তুিম আমার
জীবেনর সমস্ত িববাদগুিল সমাধান কেরছ; আমার জীবন মুক্ত
কেরছ। ৫৯ েহ সদাপ্রভু, তুিম আমার প্রিত করা অত্যাচার েদেখছ,
আমার িবচার ন্যায্যভােব কর। ৬০ ওেদর সব প্রিতেশাধ ও
আমার িবরুেদ্ধ করা সমস্ত পিরকল্পনা তুিম েদেখছ। ৬১ েহ
সদাপ্রভু, তুিম ওেদর অবজ্ঞা ও আমার িবরুেদ্ধ করা ওেদর
সকল পিরকল্পনা শুেনছ; ৬২ যারা আমার িবরুেদ্ধ দঁািড়েয় বেল
এবং তারা আমার িবরুেদ্ধ তােদর কথাবাতর্ া শুেনছ। ৬৩ তােদর
বসা ও ওঠা েদখ, েহ সদাপ্রভু! আিম তােদর িবদ্রূেপর গােনর
িবষয়। ৬৪ েহ সদাপ্রভু, তুিম তােদর হােতর কাজ অনুসাের
প্রিতদান তােদরেক েদেব। ৬৫ তুিম তােদর হৃদেয় ভয় েদেব,
েতামার অিভশাপ তােদর ওপর পড়েব। ৬৬ তুিম তােদরেক রােগ
তাড়া করেব এবং সদাপ্রভু স্বেগর্র নীেচ েথেক তােদরেক ধ্বংস
করেব।

সব েশ্রণীর িযহূদীেদর দঃুখ।

হায়! েসানা েকমনভােব উজ্জ্বলতা হািরেয়েছ, খঁািট
েসানা পিরবিতর্ ত হেয়েছ। পিবত্র পাথরগুিল প্রিতিট

রাস্তার মাথায় ছিড়েয় আেছ। ২ িসেয়ােনর মূল্যবান েছেলগুেলা,
যারা খঁািট েসানার েথেক দামী, িকন্তু এখন তারা কুেমােরর হােত
ৈতরী মািটর পােত্রর মেতা গণ্য হেয়েছ, তা ছাড়া আর িকছুই নয়।
৩ এমন িক িশয়ােলরাও তােদর বাচ্চােদরেক দধু পান করায়;
আমার েলােকর েমেয়রা মরুভূিমর উটপািখর মত িনষু্ঠর হেয়েছ।
৪ স্তন্যপায়ী িশশুর িজভ িপপাসায় মুেখর তালুেত েলেগ আেছ;
েছেলেমেয়রা রুিট চাইেছ, িকন্তু তােদর জন্য িকছুই েনই। ৫ যারা
সুস্বাদ ুখাবার েখত, তারা পিরত্যক্ত অন্নহীন অবস্থায় রাস্তায়
রেয়েছ; যােদরেক টকটেক লাল রেঙর েপাশাক পিরেয়
প্রিতপািলত করা েযত, তারা আবজর্নার সূ্তপ আিলঙ্গন করেছ।
৬ প্রকৃতপেক্ষ আমার েলােকর েমেয়র অপরাধ েসই সেদােমর
পােপর েথেকও েবিশ, যা এক মুহূেতর্  উপেড় েফেলিছল, অথচ
তার ওপের মানুেষর হাত পেড়িন। ৭ তােদর েনতারা তুষােরর

িযরিমেয়র িবলাপ। ৩:৮ ৫৪4 িযরিমেয়র িবলাপ। ৪:৭
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েথেকও উজ্জ্বল, দেুধর েথেকও সাদা িছেলন; প্রবােলর েথেকও
লালবণর্ অঙ্গ তঁােদর িছল; নীলকান্তমিণর মেতা তঁােদর েচহারা
িছল। ৮ এখন তঁােদর মুখ কািলর েথেকও কােলা হেয়েছ; রাস্তায়
তঁােদরেক েচনা যায় না; তঁােদর চামড়া হােড় েলেগ িগেয়েছ; তা
কােঠর মেতা শুকেনা হেয়েছ। ৯ িক্ষেদেত মের যাওয়া েলােকর
েথেক তেরায়ােলর মাধ্যেম মের যাওয়া েলাক ভােলা, কারণ এরা
মােঠর শেস্যর অভােব েযন আহত হেয় ক্ষয় পােচ্ছ। ১০ দয়াবতী
স্ত্রীেদর হাত িনেজর িনেজর িশশু রান্না কেরেছ; আমার েলােকর
েমেয়েদর ধ্বংেসর জন্য এরা তােদর খাবার হেয়েছ। ১১ সদাপ্রভু
িনেজর রাগ সম্পূণর্ কেরেছন, িনেজর প্রচণ্ড রাগ েঢেল
িদেয়েছন; িতিন িসেয়ােন আগুন জ্বািলেয়েছন, তা তার িভিত্তমূল
গ্রাস কেরেছ। ১২ পৃিথবীর রাজারা, িবেশ্বর সব েলাক, িবশ্বাস
করত না েয, িযরূশােলেমর দরজায় েকােনা িবপক্ষ ও শত্রু
প্রেবশ করেত পারেব। ১৩ এর কারণ তার ভাববাদীেদর পাপ ও
যাজকেদর অপরাধ; যারা তার মেধ্য ধািমর্কেদর রক্তপাত করত।
১৪ তারা অন্ধেদর মেতা রাস্তায় রাস্তায় ঘুের েবিড়েয়েছ, তােদর
রক্ত দিূষত হেয়েছ, েলােকরা তােদর কাপড় স্পশর্ করেত পাের
না। ১৫ েলােক তােদরেক েচঁিচেয় বেলেছ, “চেল যাও; অশুিচ,
চেল যাও, চেল যাও, আমােক স্পশর্ কর না,” তারা পািলেয়
িগেয়েছ, ঘুের েবিড়েয়েছ; জািতেদর মেধ্য েলােক বেলেছ, “ওরা
এই জায়গায় আর কখেনা িবেদশী িহেসেব বাস করেত পারেব
না।” ১৬ সদাপ্রভুর মুখ তােদরেক তার সামেন েথেক ছিড়েয়
িদেয়েছন, িতিন তােদরেক আর েদেখন না; েলােক যাজকেদর
সম্মান কের না, প্রাচীনেদর প্রিত দয়া েদখান না। ১৭ এখনও
আমােদর েচাখ সবর্দা ব্যথর্ হেয় যােচ্ছ, মূল্যহীন সাহােয্যর
আশায়; যিদও আমরা অধীর আগ্রেহ এমন এক জািতর
অেপক্ষায় আিছ, েয রক্ষা করেত পাের না। ১৮ শত্রুরা আমােদর
পদেক্ষপ অনুসরণ কের, আমরা আমােদর িনেজর রাস্তায় হঁাটেত
পাির না; আমােদর েশষকাল কাছাকািছ, আমােদর িদন েশষ
কারণ আমােদর েশষকাল উপিস্থত। ১৯ আমােদর তাড়নাকারীরা
আকােশর ঈগল পািখর েচেয় দ্রুতগামী িছল; তারা পবর্েতর
ওপের আমােদর িপছেন িপছেন েদৗড়াত, মরুভূিমেত আমােদর
জন্য ঘঁািট বসাত। ২০ িযিন আমােদর নােকর িনঃশ্বাস-প্রশ্বাস,
সদাপ্রভুর অিভিষক্ত, িতিন তােদর ফঁােদ ধরা পড়েলন, যঁার
িবষেয় বেলিছলাম, আমরা তঁার সুরক্ষায় জািতেদর মেধ্য বাস
করব। ২১ েহ ঊষেদশ িনবািসনী ইেদােমর েমেয়, তুিম আনন্দ কর
ও খুিশ হও! েতামার কােছও েসই পানপাত্র আসেব, তুিম মাতাল
হেব এবং উলিঙ্গনী হেব। ২২ িসেয়ােনর েমেয়, েতামার অপরাধ
েশষ হল; িতিন েতামােক আর কখেনা িনবর্ািসত করেবন না; েহ

ইেদােমর েমেয়, িতিন েতামার অপরােধর শািস্ত েদেবন, েতামার
পাপ প্রকাশ করেব।

পােপর জন্য শািস্ত ও ক্ষমার জন্য প্রাথর্না।

েহ সদাপ্রভু, আমােদর প্রিত যা ঘেটেছ, তা মেন কর,
তাকাও, আমােদর অপমান েদখ। ২ আমােদর অিধকার

অপিরিচত েলাকেদর হােত, আমােদর সব বািড়গুিল িবেদশীেদর
হােত িগেয়েছ। ৩ আমরা অনাথ কারণ আমােদর েকােনা বাবা
েনই এবং আমােদর মােয়রা িবধবােদর মেতা হেয়েছন।
৪ আমােদর জল আমরা রূপা খরচ কের পান কেরিছ, িনেজেদর
কাঠ দাম িদেয় িকনেত হয়। ৫ েলােক আমােদরেক তাড়না কের,
আমরা ক্লান্ত এবং আমােদর জন্য িবশ্রাম েনই। ৬ আমরা
িমশরীয়েদর ও অশূরীয়েদর কােছ হাতেজাড় কেরিছ, খাবাের
সন্তুষ্ট হবার জন্য। ৭ আমােদর পূবর্পুরুেষরা পাপ কেরেছন, এখন
তারা েনই এবং আমরাই তঁােদর পাপ বহন কেরিছ। ৮ আমােদর
ওপের দােসরা শাসন কের এবং তােদর হাত েথেক আমােদরেক
উদ্ধার কের, এমন েকউ েনই। ৯ জীবেনর ঝঁুিকেত আমরা খাবার
সংগ্রহ কির, মরুভূিমেত অবিস্থত তেরায়াল থাকা সেত্ত্বও।
১০ আমােদর চামড়া উনুেনর মেতা গরম, দিূভর্ েক্ষর জ্বের
জ্বলেছ। ১১ িসেয়ােন স্ত্রীেলােকরা ধিষর্ত হল, িযহূদার
শহরগুিলেত কুমারীরা ধিষর্ত হল। ১২ তারা েনতােদরেক
িনেজেদর হােতর মাধ্যেম ফঁািস িদেয়েছ এবং তারা প্রাচীনেদর
সম্মান কের িন। ১৩ যুবকেদরেক যঁাতায় পিরশ্রম করেত হল,
িশশুরা কােঠর গুিড়র ভাের টলমল করেছ। ১৪ প্রাচীেনরা
শহেরর দরজা েথেক সের িগেয়েছন এবং যুবেকরা তােদর
বাজনােক থািমেয়েছ। ১৫ আমােদর হৃদেয়র আনন্দ চেল
িগেয়েছ, আমােদর নাচ েশােক পিরবিতর্ ত হেয়েছ। ১৬ আমােদর
মাথা েথেক মুকুট পেড় েগেছ, িধক আমােদরেক! কারণ আমরা
পাপ কেরিছ। ১৭ এইজন্য আমােদর হৃদয় দবুর্ল হেয়েছ এবং
আমােদর েচাখ অস্পষ্ট হেয়েছ। ১৮ কারণ িসেয়ান পবর্ত
মানবহীন জায়গা হেয়েছ, িশয়ােলরা তার ওপর ঘুের েবড়ায়।
১৯ িকন্তু েহ সদাপ্রভু, তুিম িচরকাল রাজত্ব কর এবং েতামার
িসংহাসন বংেশর পর বংশ স্থায়ী। ২০ েকন তুিম িচরকাল
আমােদরেক ভুেল যােব? েকন এত িদন আমােদরেক ত্যাগ কের
থাকেব? ২১ েহ সদাপ্রভু, েতামার প্রিত আমােদরেক েফরাও এবং
আমরা অনুতাপ করব; পুরােনা িদেনর মেতা নতুন িদন
আমােদরেক দাও। ২২ তুিম আমােদরেক এেকবাের ত্যাগ কেরেছ
এবং আমােদর প্রিত প্রচণ্ড েরেগ িগেয়িছেল।

িযরিমেয়র িবলাপ। ৪:৮ ৫৪5 িযরিমেয়র িবলাপ। ৫:২২
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২

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই।

িযিহেস্কেলর েদখা দশর্ন ও ভাববাদী-পেদ প্রিতষ্ঠা।

িত্রশ বছেরর চতুথর্ মােস, মােসর পঞ্চম িদেন, যখন
আিম কবার নদীর ধাের বিন্দেদর মেধ্য বাস করিছলাম,

তখন স্বগর্ খুেল েগল, আর আিম ঈশ্বেরর দশর্ন েপলাম। ২ ঐ
মােসর পঞ্চম িদেন এটা িছল রাজা িযেহায়াখীেনর বিন্দেত্বর
পঞ্চম বছর, ৩ সদাপ্রভুর বাক্য শিক্তেত কলদীয়েদর েদেশ কবার
নদীর ধাের বুিষর েছেল িযিহেস্কল যাজেকর কােছ কােছ এল
এবং েসখােন সদাপ্রভু তঁার উপের হাত রাখেলন। ৪ তারপর
আিম েদখলাম, েসখােন উত্তরিদক েথেক ঘূিণর্ বায়ু এল, একটা
বড় েমঘ তার সেঙ্গ আগুেনর ঝলকািন িছল এবং তার চারিদেক
ও েভতের উজ্জ্বলতা িছল েমেঘর মেধ্য হলেদেট আগুন িছল।
৫ আর তার মধ্য েথেক চারেট জীবন্ত প্রাণীর মূিতর্  েদখা েগল।
তােদর েচহারা মানুেষর মত েদখেত িছল, ৬ িকন্তু তােদর
প্রেত্যেকর চারেট কের মুখ ও প্রেত্যেকর চারেট কের ডানা িছল।
৭ তােদর পা িছল েসাজা, পােয়র পাতা বাছুেরর খুেরর মত িছল,
িপতেলর মত চকচক করিছল। ৮ তবুও তােদর ডানার িনেচ চার
পােশ মানুেষর হাত িছল, তােদর চারজেনর প্রেত্যেকরই, একই
রকম মুখ ও ডানা িছল ৯ তােদর ডানা অন্য প্রাণীর সেঙ্গ স্পশর্
িছল, তােদর যাওয়ার সময় তারা িফের তাকােতা না; তারা
সামেন েসাজা চেল েযেতা। ১০ তােদর মুেখর আকার মানুেষর
মুেখর মত িছল; আর ডান িদেক চারেট িসংেহর মুখ িছল, আর
বািদেক চারেট গরুর মুখ িছল, অবেশেষ ঈগল পািখর মুখ িছল।
১১ তােদর মুখগুেলা েযমন িছল ও ডানাগুেলা ওপর িদেক
ছড়ােনা, যােত প্রেত্যেকর এক েজাড়া ডানা অন্য প্রাণীর ডানােক
স্পশর্ কের এবং ডানাগুেলা তােদর শরীর েঢেক েরেখিছল।
১২ তারা প্রেত্যেক সামেনর িদেক েসাজা েযত; েয িদেক েযেত
আত্মা তােদর িনেদর্শ িদেতন েসই িদেক িপছেন না িফের তারা
েযত। ১৩ জীবন্ত প্রাণীগুেলা েদখেত আগুেনর জলন্ত কয়লার
মত বা মশােলর মত; েসই আগুন ঐ প্রাণীেদর মেধ্য চলােফরা
করত ও েসই আগুন েথেক িবদ্ুযৎ চমকাত। ১৪ জীবন্ত প্রাণীরা
খুব তাড়াতািড় যাওয়া আসা করত, তােদর েদখেত িবদ্ুযেতর
মত। ১৫ তারপর আিম জীবন্ত প্রাণীেদরেক েদখলাম; জীবন্ত
প্রাণীেদর পােশ মািটর ওপর একটা চাকা িছল। ১৬ চাকাগুেলার
রূপ এবং গঠনপ্রণালী িছল এইরকম: প্রেত্যক চাকা পান্নার মত,
চারেট একই রকম িছল এবং তােদর েদখেত একটা চাকার সেঙ্গ
িবভক্ত অন্য চাকার মেতা। ১৭ যখন চাকা ঘুরত, তখন চার
িদেকর েয েকােনা এক িদেক তারা েযত। ১৮ চাকার েবিড়
অনুযায়ী েসগুেলা উঁচু এবং ভয়ংকর িছল, কারণ েসগুেলার
চািরিদেক েচােখ ভিতর্  িছল। ১৯ যখনই জীবন্ত প্রাণীগুেলা েযেতা

তােদর পােশ ঐ চাকাগুেলাও েযেতা; যখন জীবন্ত প্রাণীগুেলা
ভূিম েথেক উঠত, চাকাগুেলা ও উঠত। ২০ েয েকান জায়গায়
আত্মা েযত, তারাও েসখােন েযত, েযখােন আত্মা েযেতা,
চাকাগুেলাও তােদর পােশ উঠত, কারণ েসই জীবন্ত প্রাণীেদর
আত্মা ঐ চাকাগুেলার মেধ্য থাকেতা। ২১ যখন প্রাণীরা চলত,
তখন চাকাগুেলাও চলত এবং যখন েসই প্রাণীরা দঁািড়েয় পড়ত,
চাকাগুেলাও দঁািড়েয় পড়ত; যখন প্রাণীরা ভূিম েথেক উঠত,
চাকাগুেলাও তােদর পােশ উঠত, কারণ েসই জীবন্ত প্রাণীেদর
আত্মা ঐ চাকার মেধ্য িছল। ২২ আর েসই প্রাণীর মস্তেকর
উপের এক িবস্তািরত গমু্বজ িছল, এটা ভয়ঙ্কর ফিটেকর আভার
মত তােদর মাথার ওপের ছিড়েয় িছল। ২৩ েসই গমু্বেজর িনেচ,
প্রেত্যক প্রাণীর ডানা েসাজা ছিড়েয় িছল এবং অন্য প্রাণীর
ডানার সেঙ্গ েলেগ িছল। প্রেত্যক জীবন্ত প্রাণীর এক েজাড়া
ডানা তােদর েঢেক রাখত, প্রেত্যেকর এক েজাড়া ডানা তােদর
শরীর েঢেক রাখত। ২৪ তারপর আিম তােদর ডানার শব্দ
শুনলাম, েযন খুব েজাের বেয় যাওয়া জেলর শেব্দর মত,
সবর্শিক্তমােনর আওয়ােজর মত। যখনই তারা েযত ঝড়বৃিষ্টর
মত শব্দ হত। এটা িছল ৈসন্যেদর আওয়ােজর মত। যখনই তারা
দঁািড়েয় থাকত তারা তােদর ডানা নীচু কের রাখত। ২৫ তােদর
মাথার ওপেরর গমু্বজ েথেক একটা আওয়াজ আসত যখনই
তারা িস্থর হেয় দঁাড়াত এবং তােদর ডানা নীচু করত। ২৬ তােদর
মাথার ওপের গমু্বেজ একটা িসংহাসন িছল েযটা েদখেত
নীলকান্তমিনর মত এবং িসংহাসেনর ওপের একজনেক েদখা
েযত যােক একটা মানুেষর মত েদখেত িছল। ২৭ আিম একটা
আকার েদখলাম তঁার েকামেরর উপর েথেক চকচেক ধাতুর মত
আগুেনর আভা েদখলাম; তার েকামর েথেক িনেচর িদেক এটা
আগুেনর মত এবং উজ্জ্বলতা তার চারিদেক িছল ২৮ এটা
েদখেত ধনুেকর মত যা বৃিষ্টর িদেন েমেঘর মেধ্য েদখা যায় েযন
চারিদেক উজ্জ্বল আেলা সদাপ্রভুর মিহমার মত সামেন এল।
যখনই আিম তা েদখলাম আিম আমার মুেখ অনুভব করলাম
এবং একজেনর কথা বলার আওয়াজ শুনেত েপলাম।

িতিন আমােক বলেলন, “মানুেষর সন্তান, েতামার
পােয়র ওপর দাড়াও; তেব আিম েতামার সেঙ্গ কথা

বলেবা।’’ ২ তারপর আত্মা আমােক গ্রহণ করেলন আমার সেঙ্গ
কথা বলার জন্য, তখন আত্মা আমার িভতের ঢুেক আমােক
পােয় ভর িদেয় দঁাড় করােলন এবং িতিন আমার সেঙ্গ কথা
বলেলন আিম শুনলাম। ৩ িতিন আমােক বলেলন, “মানুেষর
সন্তান, আিম েতামােক ইস্রােয়েলর েলােকেদর কােছ পাঠািচ্ছ,
িবেদ্রাহী জািতেদর কােছ পাঠািচ্ছ; তারা আমার িবেদ্রাহী হেয়েছ,
আজ পযর্ন্ত তারা ও তােদর পূবর্পুরুেষরা আমার িবরুেদ্ধ পাপ
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কেরেছ। ৪ তােদর বংশধরেদর একগঁুেয় মুখ এবং কিঠন হৃদয়
আেছ। আিম তােদর কােছ েতামােক পাঠািচ্ছ। এবং তুিম
তােদরেক বলেব, ‘এই কথা সদাপ্রভু বেলন। ৫ তারা শুনুক বা না
শুনুক, তারা েতা িবেদ্রাহী গৃহ, িকন্তু তারা কমপেক্ষ জানেত
পারেব, েয তােদর মেধ্য এক জন ভাববাদী আেছ। ৬ এবং তুিম,
মানুেষর সন্তান, তােদর কথায় ভয় েপেয়া না। ভয় েপেয়া না,
যিদও তুিম কঁাটা গােছর েঝাপ ও কঁাটার সেঙ্গ আেছা এবং তুিম
কঁাকড়ািবেছর মেধ্য বাস করেছা। তােদর কথায় ভয় েপেয়া না
অথবা তােদর মুখ েদেখ আতিঙ্কত হেয়া না, তারা িবেদ্রাহী গৃহ।
৭ িকন্তু তুিম তােদর কােছ আমার কথা বলেব, তারা শুনুক বা না
শুনুক; কারণ তারা েতা অত্যন্ত িবেদ্রাহী। ৮ িকন্তু তুিম, মানুেষর
সন্তান, েশান আিম েতামােক যা বিল, তুিম েসই িবেদ্রাহী গৃেহর
মত িবেদ্রাহী হেয়া না। আিম েতামােক যা িদই েতামার মুখ েখাল
এবং খাও’।” ৯ তারপর আিম তাকালাম, একটা হাত আমার
িদেক বাড়ােনা িছল; তার েভতর একটা েগাটােনা বই িছল।
১০ িতিন আমার সামেন তা েমেল ধরেলন; তার সামেন ও েপছেন
দিুদেকই েলখা িছল, বইিটর েভতের বাইের এবং িবলাপ, েশাক
ও দঃুেখর কথা তােত েলখা িছল।

িতিন আমােক বলেলন, “মানুেষর সন্তান, তুিম যা
েপেয়েছা খাও, এই েগাটােনা বইিট খাও, তারপর যাও

ইস্রােয়ল কুেলর সেঙ্গ কথা বল,’’ ২ তাই আিম আমার মুখ
খুললাম এবং িতিন আমােক েগাটােনা বইিট খাইেয় িদেলন।
৩ িতিন আমােক বলেলন, “মানুেষর সন্তান, আিম েতামােক েয
েগাটােনা বইিট িদেয়িছ, তা েখেয় েপট ভিতর্  কর।” তাই আিম তা
েখলাম, এটা িছল আমার মুেখ মধুর মত িমিষ্ট। ৪ তখন িতিন
আমােক বলেলন, মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল কুেলর কােছ
যাও এবং তােদরেক আমার কথা বল। ৫ কারণ েতামােক
অজানা বা কিঠন ভাষা জানা েকান েলােকেদর কােছ পাঠােনা
হয়িন, িকন্তু ইস্রােয়ল কুেলর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। ৬ অজানা
বা কিঠন ভাষা জানা ক্ষমতাশালী েকান জািতর কােছ পাঠােনা
হয়িন যােদর বাক্য তুিম বুঝেত পারেব না, যিদ আিম তােদর
কােছ েতামােক পাঠাতাম, তারা েতামার কথা শুনেতা। ৭ িকন্তু
ইস্রােয়ল কুল েতামার কথা শুনেত ইচ্ছা করেব না, কারণ তারা
আমার কথা শুনেত চায়না; কারণ সমস্ত ইস্রােয়ল কুল
কথাবাতর্ ায় েজদী ও কিঠন হৃদয়। ৮ েদখ, আিম েতামার মুখেক
তােদর মুেখর মত েজদী বািনেয়িছ এবং েতামার কপাল তােদর
কপােলর মত শক্ত বািনেয়িছ। ৯ আিম হীেরর মত েতামার কপাল
বািনেয়িছ যা চকমিক পাথেরর েথেকও শক্ত! ভয় েপেয়া না বা
তােদর মুখ েদেখ িনরূত্সাহ হেয়া না, তারা িবেদ্রাহী কুল।
১০ তারপর িতিন আমােক বলেলন, “মানুেষর সন্তান, েয সমস্ত
কথা যা আিম েতামার কােছ েঘাষণা করিছ, েস সব কথা তুিম
হৃদেয় গ্রহণ কর এবং কান িদেয় েশান। ১১ তারপর বন্দী
েলােকেদর কােছ যাও, েতামার েলােকেদর কােছ যাও এবং
তােদরেক বল; তারা শুনুক বা না শুনুক, তােদরেক বল েয,
‘সদাপ্রভু এ কথা বেলন’।” ১২ তারপর আত্মা আমােক তুেল
িনেলন এবং আিম আমার েপছন িদেক একটা প্রচণ্ড
ভূিমকেম্পর মত শব্দ শুনলাম, বলেছ, “সদাপ্রভুর মিহমা তঁার
জায়গা েথেক ধন্য েহাক!” ১৩ আর আিম জীবন্ত প্রাণীেদর

ডানার শব্দ শুনলাম েযন তারা অন্যেক স্পশর্ কের আেছ তােদর
সেঙ্গ চাকার শব্দ িছল এবং মহা ভূিমকেম্পর শব্দ িছল।
১৪ আত্মা আমােক তুলল এবং িনেয় েগল এবং আিম িতক্ততায়
আত্মার েক্রােধ েগলাম কারণ সদাপ্রভুর হাত আমার উপের
েজাের েপষণ করিছল। ১৫ তাই আিম েতল আবীেব বিন্দেদর
কােছ েগলাম যারা কবার নদীর ধের বাস করিছল এবং আিম
েসখােন সাত িদন মগ্ন হেয় আশ্চযর্্যভােব তােদর মেধ্য থাকলাম।
১৬ তারপর সাতিদন পর এটা ঘটল, সদাপ্রভুর বাক্য আমার
কােছ এল এবং বলেলন, ১৭ “মানুেষর সন্তান, আিম েতামােক
ইস্রােয়ল কুেলর জন্য প্রহরী ৈতরী কেরিছ, তাই তুিম আমার
মুেখর কথা েশােনা এবং তােদরেক আমার েচতনা দাও। ১৮ যখন
আিম দষু্ট েলাকেক বিল, ‘তুিম অবশ্যই মরেব’ এবং তুিম তােক
সাবধান কেরানা বা দষু্ট েলাকেক সাবধান কের বেলানা তার মন্দ
কাজগুেলার কথা যিদ েস েবঁেচ যায় একজন দষু্ট েলাক মরেব
তার পােপর জন্য, িকন্তু আিম েতামার হাত েথেক তার রক্ত
চাইব। ১৯ িকন্তু যিদ তুিম দষু্টেক েচতনা দাও এবং েস তার দষু্টতা
েথেক না েফের বা তার দষু্ট কাজ েথেক না েফের, তেব েস তার
িনেজর পােপর জন্য মরেব, িকন্তু েতামােক উদ্ধার করা হেব
েতামার িনেজর জন্য ২০ এবং যিদ েকান ধািমর্ক েলাক তার
ধািমর্কতা েথেক েফের এবং অন্যায় কাজ কের, তেব আিম তার
সামেন বাধা রাখব এবং েস মরেব, কারণ তুিম তােক েচতনা
দাওিন। েস তার পােপ মরেব এবং তার ধািমর্কতার কথা যা েস
কেরেছ আিম মেন করব না, িকন্তু আিম েতামার হাত েথেক তার
রক্ত দাবী করব। ২১ িকন্তু যিদ তুিম ধািমর্ক েলাকেক েচতনা দাও
পাপ না করেত েযন েস আর পাপ কের না, েস সেচতন হওয়ার
জন্য অবশ্যই বঁাচেব; আর তুিম িনেজেক উদ্ধার করেব।’’

িযরুশােলেমর আগামী কষ্ট।

২২ তাই েসখােন সদাপ্রভুর হাত আমার ওপের িছল এবং িতিন
বলেলন, “ওঠ, বাইের সমভূিমেত যাও এবং আিম েসখােন
েতামার সেঙ্গ কথা বলব।” ২৩ আিম উঠলাম এবং সমভূিমেত
েগলাম এবং েসখােন সদাপ্রভুর মিহমা িছল, েযমন মিহমা
কবারনদীর ধাের েদেখিছলাম; তাই আিম উপুড় হলাম।
২৪ আত্মা আমার মেধ্য এল এবং আমােক পােয়র ওপর দঁাড়
করাল; িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন এবং আমােক বলেলন
“যাও এবং িনেজেক ঘেরর মেধ্য বন্ধ কের রােখা, ২৫ এখনকার
জন্য, মানুেষর সন্তান, তারা দিড় িদেয় েতামােক বঁাধেব, যােত
তুিম বাইের তােদর মেধ্য েযেত না পােরা। ২৬ আিম েতামার িজভ
মুেখর তালুেত আটেক েদব, তােত তুিম েবাবা হেব, তুিম
তােদরেক িতরস্কার করেত পারেব না, কারণ তারা িবেদ্রাহী কূল।
২৭ িকন্তু যখন আিম েতামার সেঙ্গ কথা বলব, তখন েতামার মুখ
খুেল েদব, তুিম তােদরেক বলেব, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন;
েয শুনেব েস শুনেব, েয শুনেব না েস শুনেব না; কারণ তারা
িবেদ্রাহী কুল।”

িকন্তু তুিম, মানুেষর সন্তান, েতামার জন্য একটা ইট
নাও এবং েতামার সামেন রাখ, তারপর তার ওপের

িযরুশােলম শহেরর ছিব আঁক। ২ তারপর তার িবরুেদ্ধ অবেরাধ
রাখ, এর িবরুেদ্ধ দগুর্ ৈতরী কর, এর িবরুেদ্ধ গজর্ন কের হামলা
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সৃিষ্ট কর এবং এর চারপােশ িশিবর স্থাপন কর, চারিদেক ফুেটা
করা যন্ত্র রাখ। ৩ এবং তুিম একটা েলাহার পাত্র নাও এবং এটা
ব্যবহার কর েতামার ও শহেরর মাঝখােন েলাহার প্রাচীেরর মত,
েতামার মুখ তার এবং শহেরর িদেক রাখ, তােত তা অবেরাধ
হেব। তাই অবেরাধ কর, এটা ইস্রােয়ল-কুেলর জন্য িচহ্নস্বরূপ
হেব। ৪ তারপর তুিম বঁািদেক েশােব এবং ইস্রােয়ল-কুেলর পাপ
েতামার িনেজর ওপের রাখ; তুিম তােদর পাপ িকছু িদেনর জন্য
বহন করেব এবং তুিম ইস্রােয়ল কুেলর িবরেদ্ধ থাকেব। ৫ আিম
িনেজ েতামােক আেরাপক করিছ একিদন তুিম তােদর প্রিত
বছেরর শািস্ত উপস্থাপন করেব: িতনেশা নব্বই িদন এভােব তুিম
ইস্রােয়ল কুেলর পাপ বহন করেব। ৬ যখন তুিম এই সব িদন
গুেলা েশষ করেব, তখন িদ্বতীয়বার েতামার ডানিদেক েশােব,
কারণ তুিম িযহূদা-কুেলর পাপ বহন করেব চিল্লশ িদেনর জন্য;
এক এক বৎসেরর জন্য এক এক িদন েতামার জন্য রাখলাম।
৭ তুিম েতামার মুখ িযরুশােলেমর অবেরােধর িদেক রাখেব,
িনেজর হাত েখালা রাখেব ও তার িবরুেদ্ধ ভাববাণী করেব।
৮ আর েদখ, আিম দিড় িদেয় েতামােক বঁাধেবা, যােত তুিম এক
িদক েথেক অন্য িদেক ঘুরেত না পােরা যতিদন না েতামার
অবেরােধর িদন েশষ না হয়। ৯ তুিম িনেজর কােছ গম, যব,
মটরশুিট, মসুির, কঙ্গ ুও জনার িনেয় একটা পােত্র রাখ এবং তা
িদেয় রুিট ৈতরী কর েতামার জন্য; যত িদন পােশ েশােব। কারণ
িতনেশা নব্বই িদন তুিম তা খােব! ১০ এ গুেলা হেব েতামার
খাবার যা তুিম খােব: প্রিতিদন কুিড় েতালা ওজন। তুিম িবেশষ
িবেশষ সমেয় তা খােব। ১১ এবং তুিম জল পান করেব,
পিরমাণমত, িহেনর ষষ্ঠাংস মত। সমেয় সমেয় এটা পান করেব।
১২ তুিম এটা খােব যেবর িপেঠর মত তােদর সামেন এটা েসঁকেব
মানুেষর মেলর মত। ১৩ কারণ সদাপ্রভু বেলন, “এটার মােন েয
রুিট ইস্রােয়েলর েলােকরা খােব তা অশুিচ, েযখােন আিম
জািতেদর মেধ্য েথেক তােদর তািড়েয় েদব।” ১৪ িকন্তু আিম
বললাম, “হায়, প্রভু সদাপ্রভু, আমার আত্মা কখেনা অশুিচ
হয়িন; আিম েছােটা েবলা েথেক এখেনা পযর্ন্ত মরা িকংবা
পশুেদর দ্বারা মৃত েকােনা িকছু খায়িন, েনাংরা মাংস কখনও
আমার মুেখ েঢােকিন।” ১৫ তাই িতিন আমােক বলেলন, “েদখ,
আিম মানুেষর মেলর বদেল েতামােক গরুর েগাবর িদলাম, যােত
গরুর েগাবর িদেয় িনেজর রুিট ৈতরী করেত পােরা।” ১৬ িতিন
আমােক আেরা বলেলন, “মানুেষর সন্তান েদখ, আিম
িযরুশােলেম রুিটর লািঠ ভাঙিছ এবং তারা রুিট খােব
পিরমাণমত ভাবনা সহকাের এবং পিরমাণমত ও কিম্পত হেয়
জল পান করেব। ১৭ কারণ তােদর রুিট ও জেলর অভাব হেব,
প্রেত্যক মানুষ ভীষণ ভয় পােব তার ভাইেয়র েথেক এবং তােদর
অপরােধর জন্য ক্ষীণ হেয় যােব।”

তারপর েতামার, মানুেষর সন্তান, েতামার িনেজর জন্য
একটা ধারােলা তেরায়াল নাও, নািপেতর কু্ষেরর মত,

েতামার মাথা ও দািড় কু্ষর িদেয় কািমেয় নাও, পের দঁািড়পাল্লা
নাও ওজন করেত এবং েতামার চুল ভাগ কর। ২ এর তৃতীয়াংশ
শহেরর মাঝখােন আগুেন েপাড়াও যখন অবেরােধর িদন পূণর্
হেব এবং চুেলর তৃতীয়াংশ নাও এবং এটােত তেরায়াল িদেয়
আঘাত কর শহেরর চারপােশ। তারপর এক তৃিতয়াংশ বায়ুেত

উিড়েয় দাও, পের আিম ৈসন্য সিজ্জত কের েলােকেদর েপছেন
যাব। ৩ িকন্তু তুিম তােদর েথেক অল্পসংখ্যক চুল নাও এবং েস
গুেলা জামার হাতায় েবঁেধ রােখা। ৪ তারপর আেরা চুল নাও
এবং আগুেনর মেধ্য েফেল দাও এবং এটা আগুেন পুিড়েয়
েফল; েসখান েথেক আগুন েবিরেয় সব ইস্রােয়ল-কুেল যােব।
৫ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, এই িযরুশােলম, েযখােন আিম
জািতেদর মেধ্য স্থাপন কেরিছ এবং এর চার পােশ অন্য েদশ
আেছ। ৬ িকন্তু েস দষু্টতার সেঙ্গ জািতেদর অেপক্ষা আমার
আেদশ প্রত্যাখান কেরেছ ও তার চািরিদেকর েদেশর েলাক
অেপক্ষা আমার িবিধর িবেরাধী হেয়েছ এবং তারা আমার িবচার
অগ্রাহ্য কেরেছ এবং আমার িবিধমেত চেলিন। ৭ তাই প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, কারণ েতামার চািরিদেকর জািতেদর
েথেক েবশী গণ্ডেগাল কেরেছা, আমার িবিধমেত চলিন অথবা
আমার শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিন এবং েতামার চািরিদেকর
জািতেদর শাসন অনুসাের চলিন। ৮ তাই প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, “েদখ, আিম িনেজ েতামার িবরুেদ্ধ কাজ করব; আিম
জািতেদর মাঝখােন েতামার িবচার সম্পাদন করব। ৯ আিম
েতামার প্রিত তাই করব যা কখনও কিরিন এবং যার মত আর
কখনও করব না, েতামার সব ঘৃণার কােজর কারেণ। ১০ সুতরাং
বাবারা েছেলেদর েক েতামার সামেন খােব ও েছেলরা তােদর
বাবােক খােব, আিম েতামার মেধ্য িবচার সম্পাদন করব ও
েতামােদর সকলেক িবিভন্ন িদেক ছিড়েয় েদব যারা বািক
থাকেব। ১১ অতএব, েযমন আিম জীবন্ত”- এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন এটা অবশ্যই হেব কারণ তুিম আমার পিবত্রস্থানেক
েতামার িবরিক্তকর ও ঘৃণার কাজ কের আমার পিবত্র জায়গােক
অশুিচ কেরেছা, তখন আিম িনেজ েতামােদর সংখ্যা কিমেয়
েদেবা; আমার েচােখ েতামার ওপর েকান দয়া থাকেব না এবং
আিম েতামােক বাদ েদেবা না। ১২ েতামার তৃতীয়াংশ েলাক
মহামারীেত মরেব এবং েতামার মেধ্য দিূভর্ েক্ষ ক্ষয় হেব; অপর
তৃতীয়াংশ েতামার চািরিদেক তেরায়ােলর আঘােত পিতত হেব;
তারপর েশষ তৃতীয়াংশেক আিম চািরিদেক উিড়েয় েদেবা,
তেরায়াল খুেল তােদর েপছেন তাড়া করব। ১৩ তারপর আমার
রাগ সম্পূণর্ হেব এবং আিম তােদর ওপের রাগ িমিটেয় শান্ত হব;
আিম তৃিপ্ত পােবা, তারা জানেব েয আিম, সদাপ্রভু, আিম রােগ
এই কথা বেলিছ যখন আমার রাগ তােদর িবরুেদ্ধ সম্পন্ন হেব।
১৪ আিম েতামােক জনশূন্য করব এবং জািতেক কলিঙ্কত করব
েতামার চারপােশর েলােকর দিৃষ্টেত িটটকারীর পাত্র করব।
১৫ িযরুশােলম অেন্যর কােছ িধক্কার জনক এবং উপহােসর পাত্র
হেব, েতামার চারপােশর জাতীর কােছ। আিম েক্রাধ, েকাপ ও
েকাপযুক্ত ভত্র্ সনা িদেয় েতামার মেধ্য িবচার করব, আিম
সদাপ্রভুই এই কথা বললাম। ১৬ আিম েসখানকার েলাকেদর
ওপর দিূভর্ ক্ষ মত িহংস্র বান ছুড়েবা; এর মােন আিম
েতামােদরেক ধ্বংস করব; আিম েতামােদর ওপর দিূভর্ ক্ষ
বাড়ােবা এবং েতামােদর রুিটর লািঠ েভেঙ েদেবা। ১৭ আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ দিূভর্ ক্ষ ও িহংস্র জন্তুেদরেক পাঠাব; যােত
েতামার িনঃসন্তান হেব; আর মহামারী ও রক্ত েতামার েভতর
িদেয় যাওয়া আসা করেব, আর আিম েতামার িবরুেদ্ধ তেরায়াল
আনব; আিম সদাপ্রভুই এই কথা বললাম।

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৪:৩ ৫৪৮ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৫:১৭
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দষু্ট িযহূদীেদর প্রিত অনুেযাগ।

সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,
২ “মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়েলর পবর্তেদর িদেক

মুখ রােখা এবং তােদর কােছ ভাববাণী বল। ৩ বল, ইস্রােয়েলর
পবর্তরা, প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা। প্রভু সদাপ্রভু পবর্তেদরেক,
পাহাড়েদরেক, জলপ্রবাহ ও উপত্যকােদরেক এই কথা বেলন,
েদখ, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ এক তেরায়াল আনব এবং আিম
েতামােদর উঁচু জায়গা ধ্বংস করব। ৪ তখন েতামােদর যজ্ঞেবিদ
ধ্বংস হেব এবং েতামােদর স্তম্ভগুিল ধ্বংস হেব এবং আিম
েতামােদর মৃতেদরেক তােদর মূিতর্ েদর সামেন েফেল েদব ৫ আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মৃতেদহ তােদর মূিতর্ েদর সামেন রাখব
এবং েতামােদর হাড় েতামােদর যজ্ঞেবিদর চািরিদেক ছড়াব।
৬ েতামােদর বসবােসর সব জায়গায়, শহরগুিল িবধ্বস্ত হেব
এবং উঁচু জায়গাগুিল ধ্বংস হেব, েযন েতামােদর যজ্ঞেবিদগুিল
িবধ্বস্ত ও ধ্বংস হেব। তখন তারা েভেঙ্গ যােব ও অদশৃ্য হেব,
েতামােদর স্তম্ভগুিল েভেঙ্গ পড়েব এবং েতামােদর কাজগুিল মুেছ
যােব। ৭ েতামােদর মেধ্য মৃেতরা পেড় যােব এবং েতামার জানেব
েয আিমই সদাপ্রভু। ৮ িকন্তু আিম েতামােক অবিশেষ্টর মেধ্য
সংরিক্ষত রাখব এবং িকছু েলাক থাকেব যারা জািতর মেধ্য
েথেক তেরায়ােলর েথেক সের আসেত পারেব, তখন েতামার
েদেশর মেধ্য ছিড়েয় পড়েব ৯ তারপর যারা পািলেয় িগেয়
জািতেদর মেধ্য আমােক মেন করেব েযখােন তারা বিন্দ হেব, যা
আিম তােদর ব্যিভচারী হৃদেয়র দ্বারা কষ্ট েপেয়িছলাম যা আমার
েথেক সের েগেছ এবং তােদর েচােখর দ্বারা যা তােদর মূিতর্ েদর
অনুসরেণ ব্যিভচার কেরেছ। তারপর তারা তােদর দষু্টতার জন্য
তােদর মুেখ ঘৃণার কাজ েদখােব যা তারা তােদর জঘন্য িবষেয়র
সেঙ্গ প্রিতজ্ঞাবদ্ধ আেছ। ১০ তােত তারা জানেব েয আিম
সদাপ্রভু। এটা একটা কারণ িছল যা আিম বেলিছ আিম তােদর
কােছ এই মন্দ িবষয় আনব। ১১ প্রভু সদাপ্রভু এই বেলন:
েতামার হােত তািল দাও এবং তুিম পােয় পদদিলত কর! বল
“আহা!” কারণ ইস্রােয়ল কুেলর সব মন্দ জঘন্য িবষয়! কারণ
তারা তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ এবং সংক্রামক মহামারীর দ্বারা পতন
হেব। ১২ েয েকউ বহুদেূর েস মহামারীেত মারা যােব এবং েয
েকউ কােছ েস তেরায়ােলর দ্বারা পেড় যােব। যারা অবিশষ্ট এবং
েবঁেচ আেছ তারা দিূভর্ েক্ষ দ্বারা মারা যােব; এইভােব আিম
আমার েক্রাধ তােদর িবরুেদ্ধ সাধন করব। ১৩ তখন েতামার
জানেত পারেব েয আিম সদাপ্রভু, যখন তােদর মৃতেদহ
েতামােদর মেধ্য, তােদর মূিতর্ গুিল তােদর যজ্ঞেবিদর চািরিদেক
প্রেত্যক উঁচু পবর্েতর ওপের, সব পবর্েতর িশখেরর ওপের এবং
সব সমৃদ্ধ গাছ এবং েমাটা ওক গােছর তলায় েসই জায়গায়
েযখােন তারা তােদর সব মূিতর্ েদর কােছ সুগিন্ধ উত্সগর্ করত!
১৪ আিম আমার ক্ষমতা প্রদশর্ন করব এবং েদশেক িনজর্ন ও নষ্ট
করব মরুভূিম েথেক িদবলা পযর্ন্ত েযখােন তারা বাস কের।
তারপর তারা জানেত পারেব েয আিম সদাপ্রভু’!”

সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “তুিম,
মানুেষর সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু ইস্রােয়ল েদেশর িবষেয়

এই কথা বেলন, েশষ! েদেশর চার সীমায় েশষ আসেছ। ৩ এখন

েশষ েতামার ওপের, কারণ আিম আমার েক্রাধ েতামার ওপের
পাঠািচ্ছ এবং আিম েতামার আচার-আচরণ অনুসাের েতামােক
িবচার করব; তারপর আিম েতামার সব জঘন্য িবষয় েতামার
ওপের আনব। ৪ কারণ আমার েচাখ সমেবদনার সেঙ্গ েতামার
িদেক তাকােব না এবং আিম েতামােক ছাড়ব না; িকন্তু আিম
েতামার আচার-আচরণ েতামার ওপের আনব এবং েতামার
জঘন্য িবষয় েতামার মেধ্য থাকেব, যােত তুিম জানেত পার েয
আিম সদাপ্রভু! ৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, িবপযর্য়! এক
িবপযর্য়! েদখ, তা আসেছ! ৬ েশষ অবশ্যই আসেছ; েসই েশষ
েতামার িবরুেদ্ধ েজেগ উঠেছ! েদেখা, তা আসেছ! ৭ েতামার
সবর্নাশ েতামার কােছ আসেছ যারা এই েদেশ বসবাস কের।
সময় চেল এেসেছ; ধ্বংেসর িদন কাছাকািছ এবং পবর্তরা আর
আনিন্দত হেব না। ৮ এখন আিম আমার রাগ েতামার িবরুেদ্ধ
েঢেল েদব এবং আমার েক্রাধ েতামার ওপের পূণর্ করব। যখন
আিম েতামার আচার-আচরণ অনুসাের েতামার িবচার কির
এবং েতামার সব জঘন্য িবষয় েতামার ওপের আিন। ৯ কারণ
আমার েচাখ সমেবদনার সেঙ্গ তাকােব না এবং আিম েতামােক
ছাড়ব না। েযমন তুিম কেরছ, আিম েতামার প্রিত করব এবং
েতামার জঘন্য িবষয়গুিল েতামার মেধ্য হেব তােত তুিম জানেত
পার েয আিম সদাপ্রভু, েয েতামােক শািস্ত েদয়। ১০ েদেখা! েসই
িদন আসেছ। ধ্বংস এেস পেড়েছ। লািঠ অহঙ্কােরর ফুেল
মুকুিলত হেয়েছ। ১১ িহংস্রতা দষু্টতার দেন্ডর মেধ্য েবেড় উেঠেছ;
তােদর েকউ না এবং তােদর জনসাধারণ েকউ না, তােদর
সম্পিত্তর েকউ না এবং তােদর গুরুত্ব েশষ হেব! ১২ সময়
আসেছ; িদন কােছ চেল এেসেছ। েক্রতা আনন্দ না করুক,
িবেক্রতা দঃুিখত না েহাক, কারণ আমার রাগ সমস্ত জনতার
ওপের। ১৩ কারণ িবেক্রতা কখেনা তােক েফরত েদেব যা েস
িবিক্র কেরেছ যতিদন তারা থাকেব, কারণ এই দশর্ন সমগ্র
জনতার জন্য; তারা িফের যােব না; কারণ েকােনা মানুষ তার
পােপ িনেজেক শিক্তশালী করেত পারেব না। ১৪ তারা তূরী
বািজেয় সব িকছুেক প্রস্তুত কেরেছ, িকন্তু েকউ যুেদ্ধ যায় না,
কারণ আমার রাগ সমগ্র জনতার ওপের! ১৫ বাইের তেরায়াল ও
িভতের মহামারী ও দিূভর্ ক্ষ। েয েলাক েক্ষেত থাকেব, েস
তেরায়ােলর দ্বারা মারা যােব এবং েয শহের থাকেব, দিূভর্ ক্ষ ও
মহামারী তােক গ্রাস করেব। ১৬ িকন্তু তােদর মেধ্য যারা েবঁেচ
থােক, তারা রক্ষা পােব এবং তারা পবর্েত যােব, উপত্যকার ঘুঘুর
মেতা, প্রেত্যক েলাক তার অপরােধর কারেণ তারা সবাই িবলাপ
করেব। ১৭ প্রেত্যক হাত িনেস্তজ হেব এবং প্রেত্যক হঁাটু জেলর
মেতা দবুর্ল হেব ১৮ এবং তারা চট পরেব এবং আতঙ্ক তােদর
েঢেক েফলেব এবং প্রেত্যেকর মুখ লিজ্জত হেব এবং তােদর
সবার মাথায় টাক পড়েব। ১৯ তারা তােদর রূপা রাস্তায় েফেল
েদেব এবং তােদর েসানা েনাংরা িজিনেসর মেতা হেব। সদাপ্রভুর
েক্রােধর িদেন তােদর েসানা িক রূপা তােদরেক রক্ষা করেত
সক্ষম হেব না এবং তােদর েপট পূণর্ হেব না, কারণ তােদর
অপরােধ অবরুদ্ধ হেয়েছ। ২০ তারা তােদর অলঙ্কােরর গবর্ করত
এবং তারা তা িদেয় তােদর জঘন্য িজিনেসর মূিতর্  ৈতরী করত,
অতএব, আিম তােদর অশুিচ িজিনস করলাম। ২১ এবং আিম
তা লুেটর িজিনস িহসােব িবেদশীেদর হােত ও লুেটর িজিনস

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৬:২ ৫৪৯ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৭:২১
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িহসােব পৃিথবীর দষু্ট েলাকেদরেক েদব এবং তারা তা অপিবত্র
করেব। ২২ তারপর আিম তােদর েথেক আমার মুখ েফরাব, যখন
তারা আমার েগাপন জায়গা অপিবত্রীকৃত করেব, ডাকােতরা
এর মেধ্য প্রেবশ করেব এবং এটা অপিবত্র করেব। ২৩ তুিম
িশকল ৈতরী কর, কারণ েদশ রেক্তর দন্ডাজ্ঞায় পিরপূণর্ এবং
শহর িহংস্রতায় পিরপূণর্। ২৪ সুতরাং আিম জািতেদর মেধ্য
দষু্টেদরেক আনব, তারা ওেদর বািড় সব অিধকার করেব এবং
আিম শিক্তশালীেদর গবর্ েশষ করব; তােদর পিবত্র জায়গা সব
অপিবত্র হেব। ২৫ ভয় আসেছ, তারা শািন্তর েখঁাজ করেব, িকন্তু
েসখােন িকছুই পােব না। ২৬ িবপেদর ওপের িবপদ আসেব,
জনরেবর পের জনরব হেব! তারপর তারা ভাববাদীর কাছ
েথেক দশর্ন খুঁজেব, িকন্তু যাজেকর ব্যবস্থা ও প্রাচীনেদর
উপেদশ নষ্ট হেব। ২৭ রাজা েশাকাতর্  হেব এবং েনতা আনন্দহীন
হেব, যখন েদেশর েলাকেদর হাত কঁাপেব; তােদর পদ্ধিত
অনুযায়ী আিম তােদর কােছ এিট করব ও আিম তােদর
িনেজেদর মান িদেয় িবচার করেবা যতক্ষণ না তারা জানেব েয
আিমই সদাপ্রভু।”

িযহূদীেদর পাপ ও শািস্তর িবষেয় দশর্ন।

ষষ্ঠ বছেরর ষষ্ঠ মােস, মােসর পঞ্চম িদেন আিম
িনেজর ঘের বেসিছলাম এবং িযহূদার প্রাচীনরা আমার

সামেন বেসিছল, েসইসমেয় প্রভু সদাপ্রভু েসখােন আমার ওপের
আবার হাত রাখেলন। ২ তােত আিম েদখলাম এবং েদখ,
েসখােন একজন মানুেষর মেতা িছল, তঁার েকামর েথেক নীেচ
পযর্ন্ত আগুেনর মেতা এবং তঁার েকামেরর ওপর েথেক
আেলািকত ধাতুর মেতা উজ্জ্বল েচহারার িছল। ৩ এবং িতিন
এক বািড়েয় আমার মাথার চুল ধরেলন, তােত আত্মা আমােক
তুেল পৃিথবী ও আকােশর মেধ্য এবং ঈশ্বেরর দশর্েনর মেধ্য,
িতিন আমােক িযরূশােলেমর উত্তেরর দরজার িদেক িনেয়
আনেলন, েযখােন িবশাল ঈষর্ার প্রেলািভত মূিতর্ িট দঁািড়েয় িছল।
৪ সমভূিমেত যা আিম েদেখিছলাম েসখােন ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
মিহমা আেছ। ৫ তারপর িতিন আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর
সন্তান, তুিম েচাখ তুেল উত্তরিদেক েদেখা;” তােত আিম
উত্তরিদেক েচাখ তুললাম, আর েদখ, যজ্ঞেবিদর দরজার উত্তের,
প্রেবেশর জায়গায় ঐ ঈষর্ার মূিতর্  রেয়েছ। ৬ আর িতিন আমােক
বলেলন, “েহ মানুেষর সন্তান, এরা িক কের, তুিম িক েদখছ?
ইস্রােয়ল-কুল আমার পিবত্র জায়গা েথেক আমােক দরূ করার
জেন্য এখােন অেনক জঘন্য কাজ করেছ। িকন্তু তুিম েদখেব
এবং আেরা অেনক জঘন্য কাজ েদখেব।” ৭ তখন িতিন
আমােক উঠােনর দরজায় আনেলন এবং আিম েদখলাম, আর
েদখ, েদয়ােলর মেধ্য এক িছদ্র। ৮ তখন িতিন আমােক বলেলন,
“েহ মানুেষর সন্তান, এই েদয়াল েখঁাড়,” যখন আিম েসই েদয়াল
খুঁড়লাম, েদখ, একটা দরজা। ৯ িতিন আমােক বলেলন, “যাও
এবং েদেখা দেুষ্টর জঘন্য কাজ যা তারা এখােন কেরেছ।”
১০ তােত আিম েগলাম এবং েদখলাম এবং েদখ! সব ধরেনর
সরীসৃেপর ও ঘৃণ্য পশুর আকার! ইস্রােয়ল কুেলর সমস্ত মূিতর্
চািরিদেক েদয়ােলর গােয় আঁকা আেছ; ১১ তােদর সামেন
ইস্রােয়ল-কুেলর প্রাচীনেদর সত্তর জন পুরুষ এবং তােদর

মাঝখােন শাফেনর েছেল যাসিনয় দঁািড়েয় আেছ, আর
প্রেত্যেকর হােত এক এক ধুনুিচ; আর ধূপ েমেঘর সুগন্ধ ওপের
উঠেছ। ১২ তখন িতিন আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর সন্তান,
ইস্রােয়ল-কুেলর প্রাচীনরা অন্ধকাের, প্রেত্যেক িনেজেদর েগাপন
ঘের মূিতর্ র সেঙ্গ, িক িক কাজ কের, তা িক তুিম েদখেল? কারণ
তারা বেল, ‘সদাপ্রভু আমােদরেক েদখেত পান না, সদাপ্রভু েদশ
ত্যাগ কেরেছন’।” ১৩ িতিন আমােক আরও বলেলন, “আবার
েফর এবং েদেখা অন্য অেনক জঘন্য কাজ যা তারা কেরেছ।”
১৪ পের িতিন সদাপ্রভুর গৃেহর উত্তরিদেকর দরজার প্রেবেশর
জায়গায় আমােক আনেলন; আর েদখ, েসখােন স্ত্রীেলােকরা
বেস তমু্বষ েদেবর জন্য কঁাদেছ। ১৫ তখন িতিন আমােক
বলেলন, “েহ মানুেষর সন্তান, তুিম িক এটা েদখেল? আবার
েফর এবং েদেখা এর েথেক আেরা অেনক জঘন্য কাজ।”
১৬ পের িতিন আমােক সদাপ্রভুর গৃেহর িভতেরর উঠােন
আনেলন, আর েদখ, সদাপ্রভুর মিন্দেরর প্রেবেশর জায়গায়,
বারান্দার ও যজ্ঞেবিদর মাঝখােন, অনুমান পঁিচশ জন েলাক,
তারা সদাপ্রভুর মিন্দেরর িদেক িপঠ ও পূবর্িদেক মুখ িফিরেয়
সূেযর্র কােছ নত হেচ্ছ। ১৭ িতিন আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর
সন্তান, তুিম িক এটা েদখেল? এখােন িযহূদা-কুল েয সব জঘন্য
কাজ করেছ, তােদর পেক্ষ িক তা করা েছাট িবষয়? কারণ তারা
েদশেক িহংস্রতায় পিরপূণর্ কেরেছ এবং আবার িফের আমােক
রােগর জন্য প্রেরািচত কেরেছ; আর েদখ, তারা িনেজেদর নােক
গােছর ডাল িদেচ্ছ। ১৮ অতএব আিম তােদর মেধ্য কাজ করব;
আমার েচাখ দয়া করেব না এবং আিম তােদর পিরত্যাগ করব
না। তারা আমার কােন উচ্চ-স্বের কঁােদ, আিম তােদর কথা শুনব
না!”

তখন িতিন আমার কােনর কােছ উচ্চ-স্বের প্রচার কের
বলেলন, “রক্ষীরা শহর েথেক উেঠ এস, প্রেত্যেক

িনেজেদর ধ্বংেসর অস্ত্র হােত িনেয় এস।” ২ আর েদখ,
উত্তরিদেক অবিস্থত উচ্চতর দরজা েথেক ছয়জন পুরুষ আসল,
তােদর প্রেত্যক জেনর হােত বেধর অস্ত্র িছল এবং তােদর
মাঝখােন মসীনা-েপাশাক পরা এক পুরুষ িছল; এর েকামর
িলিপকােরর সরঞ্জাম িছল; তারা িভতের এেস িপতেলর
যজ্ঞেবিদর পােশ দঁাড়াল। ৩ তখন ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা েয
করুেবর ওপের িছল, তা েথেক উেঠ গৃেহর েদারেগাড়ার কােছ
েগল এবং িতিন ঐ মসীনা বস্ত্র পরা েলাকেক ডাকেলন, যার
েকামের িলিপকােরর সরঞ্জাম িছল। ৪ আর সদাপ্রভু তােক
বলেলন, “তুিম শহেরর মেধ্য িদেয়, িযরূশােলেমর মেধ্য িদেয়
যাও এবং তার মেধ্য করা সমস্ত জঘন্য কােজর িবষেয় েয সব
েলাক দীঘর্িনঃশ্বাস ত্যাগ কের ও েকঁাকায়, তােদর প্রেত্যেকর
কপােল িচহ্ন দাও।” ৫ পের আিম শুনলাম, িতিন অন্যেদরেক এই
আেদশ িদেলন, “শহেরর মেধ্য িদেয় তার পের যাও এবং েমের
েফল! েতামার েচাখ দয়া না করুক এবং পিরত্যাগ কর না;
৬ বয়স্ক মানুষ, যুবক, কুমারী, িশশু ও স্ত্রীেলাকেদরেক সবাইেক
েমের েফল, িকন্তু যােদর কপােল িচহ্নিট েদখা যায়, তােদর কােরা
কােছ েযও না; আর আমার পিবত্র জায়গা েথেক শুরু কর।”
তােত তারা গৃেহর সামেন অবিস্থত প্রাচীনেদর েথেক শুরু করল।
৭ িতিন তােদরেক বলেলন, “গৃহ অশুিচ কর, উঠান সব মৃতেত
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পিরপূণর্ কর; েবর হও।” তােত তারা বাইের িগেয় শহেরর মেধ্য
আঘাত করেত লাগল। ৮ তারা যখন আঘাত করিছল, আিম
িনেজেক একাকী েপলাম এবং উপুড় হেয় কঁাদলাম, আর
বললাম, “আহা, প্রভু সদাপ্রভু! তুিম িযরূশােলেমর ওপের
িনেজর েক্রাধ েঢেল েদবার সমেয় িক ইস্রােয়েলর সমস্ত বািক
অংশেক ধ্বংস করেব?” ৯ তখন িতিন আমােক বলেলন,
“ইস্রােয়ল ও িযহূদা কুেলর অপরাধ অত্যািধক েবিশ এবং েদশ
রেক্ত পিরপূণর্ ও শহর অত্যাচাের পিরপূণর্; কারণ তারা বেল,
‘সদাপ্রভু েদশ ত্যাগ কেরেছন এবং সদাপ্রভু েদখেত পান না!’
১০ আমার েচাখ দয়ার সেঙ্গ েদখেব না এবং আিম তােদর
পিরত্যাগ করব না। আিম এসব তােদর মাথার ওপের আনব।”
১১ আর েদখ, মসীনা-বস্ত্র পরা পুরুষ, যার েকামের িলিপকােরর
সরঞ্জাম িছল, েস সংবাদ িদল, “আপিন েযমন আমােক আেদশ
িদেয়িছেলন আিম েতমন কেরিছ।”

পের আিম েদখলাম, আর েদখ, করুবেদর মাথার
ওপের অবিস্থত েযন নীলকান্তমিণ িবরাজমান,

িসংহাসেনর মূিতর্ িবিশষ্ট এক আকার তােদর ওপের প্রকাশ েপল।
২ িতিন ঐ মসীনা-েপাশাক পরা েলাকেক বলেলন, “ঐ
চাকাগুেলার মাঝখােন করুেবর নীেচ প্রেবশ কর এবং করুবেদর
মাঝখান েথেক দইু হােত জ্বলন্ত কয়লা িনেয় শহেরর ওপের
ছিড়েয় দাও।” তােত েসই েলাক আমার সামেন েসখােন েগল।
৩ যখন েসই েলাক েগল, তখন করুবরা গৃেহর দিক্ষণ পােশ
দঁািড়েয়িছেলন এবং িভতেরর উঠান েমেঘ পিরপূণর্ িছল। ৪ আর
সদাপ্রভুর মিহমা করুেবর ওপর েথেক উেঠ গৃেহর েদারেগাড়ার
ওপের দঁাড়াল এবং গৃহ েমেঘ পিরপূণর্ ও উঠান সদাপ্রভুর
মিহমার উজ্জ্বলতায় পিরপূণর্ হল। ৫ আর করুবেদর ডানার শব্দ
বাইেরর উঠান পযর্ন্ত েশানা যািচ্ছল ওটা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর
কথার রেবর মেতা। ৬ আর িতিন যখন ঐ মসীনা-েপাশাক পরা
েলাকেক এই আেদশ িদেলন, “তুিম এই চাকাগুেলার মেধ্য
েথেক, করূবেদর মেধ্য েথেক, আগুন নাও;” তখন েসই েলাক
চাকার পােশ েগল এবং দঁাড়াল। ৭ তখন এক করূব করূবেদর
মেধ্য েথেক করূবেদর মেধ্য অবিস্থত আগুন পযর্ন্ত হাত বািড়েয়
তার িকছুটা িনেয় ঐ মসীনা-েপাশাক পরা পুরুেষর হােতর মেধ্য
িদল, আর েস তা িনেয় বাইের েগল। ৮ আর আিম করূবেদর
ডানাগুিলর নীেচ মানুেষর হােতর মেতা েদখলাম। ৯ সুতরাং
আিম েদখলাম এবং েদখ! চারিট চাকা করুবেদর পােশ- প্রেত্যক
করূেবর পােশ একিট চাকা, ঐ চাকাগুেলার রূপ েদখেত পান্না
পাথেরর মেতা। ১০ তােদর আকার এই, চারটীর রূপ একই িছল;
েযন চাকার মেধ্য চাকা রেয়েছ। ১১ যাওয়ার সমেয় তারা েয
েকােনা িদেক েযত; তারা িফরত না যখন তারা েযত; কারণ েস
জায়গায় তারা েযত েযিদেক মাথা থাকত, েসই জায়গা েথেক
তারা িফরত না যখন তারা েযত। ১২ তােদর সম্পূণর্ েদহ, তােদর
িপঠ, হাত ও ডানা এবং চাকা সব েচােখ ঢাকা িছল, চারটী
চাকায় েচাখ িছল। ১৩ েযমন আিম শুনলাম, েসই চাকাগুেলােক
বলল, “ঘূনর্ায়মান।” ১৪ প্রেত্যেক প্রাণীর চারেট মুখ; প্রথম মুখ
করূেবর মুখ, িদ্বতীয় মুখ মানুেষর মুখ, তৃতীয় িসংেহর মুখ ও
চতুথর্ ঈগেলর মুখ। ১৫ তখন করূেবর পের আিম কবার নদীর
তীের েসই প্রাণীেক েদেখিছলাম। ১৬ যখন করূেবরা েযত

চাকাগুেলা তােদর পােশ েযত এবং যখন করূেবরা মািট েথেক
ওপের ওঠার জন্য তােদর ডানা তুলত, চাকাগুেলাও তােদর পাশ
ছাড়ত না। ১৭ করুবরা দঁাড়ােল চাকারাও দঁাড়াত এবং তারা
উঠেল এরাও একসেঙ্গ উঠত, কারণ ওই চাকাগুেলােত েসই
প্রাণীর আত্মা িছল। ১৮ সদাপ্রভুর মিহমা গৃেহর েদারেগাড়ার
ওপর েথেক চেল িগেয় করূবেদর ওপের দঁাড়াল। ১৯ তখন
করূেবরা আমার দিৃষ্ট েথেক চেল যাবার সমেয় ডানা তুেল মািট
েথেক ওপের চেল েগল এবং তােদর পােশ চাকাগুেলাও েগল;
তারা সদাপ্রভুর গৃেহর প্রেবেশর জায়গায় দঁাড়াল; তখন
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা ওপের তােদর ওপের িছল। ২০ আিম
কবার নদীর কােছ ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েসই প্রাণীেক
েদেখিছলাম; আর এরা েয করূব, তা জানলাম। ২১ প্রেত্যক
প্রাণীর চারেট মুখ ও চারেট ডানা এবং তােদর ডানার নীেচ
মানুেষর হােতর প্রিতমূিতর্  িছল। ২২ আিম কবার নদীর কােছ েয
েয মুখ েদেখিছলাম, েস সব এেদর মুেখর প্রিতমূিতর্ ; প্রেত্যক
প্রাণী সামেনর িদক িদেয়ই েযত।

তারপর আত্মা আমােক ওঠােলন এবং আমােক
সদাপ্রভুর পূবর্ দরজার ঘেরর কােছ আনেলন, যা পূবর্

িদেক মুখ করা িছল এবং েদখ, েসই দরজার েঢাকার জায়গায়
পঁিচশ জন পুরুষ িছল এবং আিম েদখলাম অসুেরর েছেল
যাসিনয়েক এবং বনােয়র েছেল প্লিটয়েক তােদর মেধ্য
েলােকেদর অধ্যক্ষ এই দজুনেক েদখলাম। ২ ঈশ্বর আমােক
বলেলন, মানুেষর সন্তান, এই েসই েলােকরা যারা এই শহেরর
মেধ্য অধেমর্র পিরকল্পনা কের এবং যারা খারাপ পিরকল্পনা
কের। ৩ তারা বলেছ, এখােন গৃহ ৈতরী করার সময় হয়িন; এই
শহর একটা পাত্র এবং আমরা মাংস। ৪ অতএব তােদর িবরুেদ্ধ
ভাববাণী বল; ভাববাণী বল মানুেষর সন্তান। ৫ তারপর
সদাপ্রভুর আত্মা আমার ওপের েনেম এেলন এবং িতিন আমােক
বলেলন, “বল, সদাপ্রভু এই কথা বেলন েযমন তুিম বলেছা,
ইস্রােয়ল-কুল, কারণ আিম িজিনস গুেলা জািন যা েতামার
মেনর মেধ্য আেস। ৬ েতামার এই শহের িনহতেদর সংখ্যা বৃিদ্ধ
কেরছ এবং তােদর িদেয় রাস্তা ভিতর্  কেরেছা। ৭ তাই, প্রভু
সদাপ্রভু এ কথা বেলন, েয েলাকগুেলােক তুিম হত্যা কেরেছা
তােদর মৃতেদহ িযরুশােলেমর মেধ্য েফেল েরেখছ, তােদর মাংস
এবং এই শহর পাত্র; িকন্তু েতামােদরেক শহেরর মধ্য েথেক আনা
হেচ্ছ। ৮ েতামার তেরায়ালেক ভয় কেরেছা, তাই আিম েতামােদর
ওপর তেরায়াল আনেবা” একথা সদাপ্রভু বেলন। ৯ “আর আিম
েতামােদরেক এর েভতর েথেক েবর কের িবেদশীেদর হােত তুেল
েদব এবং েতামােদর িবরুেদ্ধ িবচার করব। ১০ েতামার
তেরায়ােলর দ্বারা পিতত হেব; আিম ইস্রােয়ল সীমােন্ত েতামােদর
িবচার করব; যােত েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ১১ এই
শহর েতামােদর জন্য রান্নার পাত্র হেব না, েতামার এর মেধ্য
অবিস্থত মাংস হেব না; আিম ইস্রােয়ল সীমােন্ত েতামােদর িবচার
করব। ১২ তখন েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু; যার
িবিধমেত চলিন এবং ব্যবস্থা মােন িন তার পিরবেতর্  জাতীর িবিধ
েমেনছ যা তার চারপােশ রেয়েছ।’’ ১৩ এটা এভােব এেসিছল েয
আিম ভাববাণী বলিছলাম, এমন সমেয় বনােয়র েছেল প্লিটয়
মরল। তখন আিম উপুড় হেয় খুব েজাের িচত্কার করলাম এবং
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বললাম, হায়, প্রভু সদাপ্রভু। তুিম িক ইস্রােয়েলর বািক অংশেক
ধংস করেব? ১৪ সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,
১৫ মানুেষর সন্তান, েতামার ভাইেয়রা, েতামার ভাইেয়রা েতামার
বংেশর েলােকরা এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত কুল, তােদর সকলেক
িযরুশােলেম যারা বাস কের তারা বেল, সদাপ্রভু েথেক দেূর
যাক! এই েদশ আমােদর অিধকােরর জন্য েদওয়া হেয়েছ!
১৬ অতএব বল, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, যিদও আিম
তােদরেক জািতেদর কাছ েথেক দরূ কেরিছ এবং যিদও আিম
তােদরেক েদেশর মেধ্য িছন্নিভন্ন কেরিছ, তবুও আিম তােদর
জন্য েদেশর মেধ্য িকছুিদেনর জন্য পিবত্র জায়গা কের িদেয়িছ
তারা েযখােন েগেছ। ১৭ অতএব তুিম বল, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, আিম জািতেদর েভতর েথেক েতামািদগেক জেড়া করব
এবং েতামার েয সব েদেশ িছন্নিভন্ন েহােয়েছা, েস সব েদশ েথেক
একত্র করব এবং আিম েতামােদর ইস্রােয়ল-েদশ েদব।
১৮ তারপর তারা েসখােন যােব এবং েসই যায়গা েথেক সব ঘৃণ্য
ও সব জঘন্য িজিনস দরূ কের েদেব। ১৯ আিম তােদরেক একই
হৃদয় েদব এবং তােদর েভতর এক নূতন আত্মা স্থাপন করব;
যখন তারা আমার কােছ আসেব; আিম তােদর েদহ েথেক পাথর
হৃদয় সিরেয় েদব এবং তােদরেক মানব হৃদয় েদব, ২০ েযন তারা
আমার িবিধমেত চেল এবং আমার শাসন সব মােন ও পালন
কের; তখন তারা আমার প্রজা হেব এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব।
২১ িকন্তু যােদর হৃদয় ভালবাসার সেঙ্গ তােদর ঘৃণাঘর্ ও জঘন্য
িজিনস িনেয় চেল, তােদর আচরণ তােদর মাথায় আনব, এটা
প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ২২ তারপর করুবগণ িনেজেদর ডানা
উঠাল, তখন চাকাগুেলা তােদর পােশ িছল এবং ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর মিহমা তােদর ওপের িছল। ২৩ এবং সদাপ্রভুর মিহমা
শহেরর মধ্য েথেক ওপের উেঠ েগল এবং শহেরর পূবর্িদেক
পাহােড়র ওপের থামল। ২৪ এবং আত্মা আমােক ওপের তুলল
এবং দশর্নেযােগ ঈশ্বেরর আত্মার প্রভােব কলদীয়েদর েদেশ
িনবর্ািসত েলাকেদর কােছ আনেলন এবং আিম যা েদেখিছলাম,
তা আমার কাছ েথেক ওপের উেঠ েগল। ২৫ তারপর আিম
সদাপ্রভুর িনবর্ািসত েলােকেদর কােছ আিম যা েদেখিছলাম তা
বললাম।

িযহূদীেদর আগামী কষ্ট ও বিন্দত্ব।

সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,
২ “মানুেষর সন্তান, তুিম িবেদ্রাহী কুেলর মেধ্য বাস

করছ; েযখােন তােদর েচাখ আেছ েদখার জন্য িকন্তু তারা
েদখেত পায় না, েযখােন তােদর কান আেছ েশানার জন্য িকন্তু
তারা শুনেত পায়না, কারণ তারা িবেদ্রাহী কূল। ৩ অতএব,
মানুেষর সন্তান, বিন্দেত্বর জন্য িজিনসপত্র প্রস্তুত কর, িদেনর
েবলা তােদর সামেন িনবর্াসেনর জন্য েযেত শুরু কর, কারণ
আিম েতামােক িনবর্ািসত করব তােদর েচােখর সামেন েতামােক
এক জায়গা েথেক অন্য জায়গায়। হয়েতা তারা েদখেত শুরু
করেব যিদও তারা িবেদ্রাহী কূল। ৪ তুিম িদেনর েবলা তােদর
সামেন েতামার িনবর্াসেনর জন্য িজিনসপত্র েবর করেব;
সন্ধ্যােবলায় তােদর েচােখর সামেন িদেয় যােব েযমন অন্য েকউ
িনবর্াসেন যায়। ৫ একটা গতর্  েখঁাড় েদওয়ােলর মধ্য িদেয় তােদর

সামেন এবং তার মধ্য িদেয় েবিরেয় যাও। ৬ তােদর সামেন,
েতামার কঁােধ তুেল নাও এবং অন্ধকােরর মেধ্য তােদর েবর কের
আন। েতামার মুখ েঢেক দাও েযন ভূিম েদখেত না পাও; কারণ
আিম েতামােক ইস্রােয়ল-কুেলর িচহ্নস্বরূপ কেরিছ।” ৭ আমােক
েযমন আেদশ করা হেয়িছল আিম তাই কেরিছলাম। আিম
িদেনরেবলায় িনবর্াসেনর িজিনসপত্র এেনিছলাম এবং
সন্ধ্যােবলায় িনেজর হােত গতর্  খুঁেড়িছলাম, আিম অন্ধকাের
আমার িজিনসপত্র এেনিছলাম এবং তােদর সামেন আমার কঁােধ
তুেল িনলাম। ৮ তারপর েভারেবলায় সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
কােছ এল এবং বলল ৯ “মানুেষর সন্তান, ইস্রােয়েলর কুল েসই
িবেদ্রাহী কুল, িজজ্ঞাসা কের িন, ‘তুিম িক করছ?’ ১০ তােদরেক
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, এই ভাববাণী দ্বারা
ইস্রােয়েলর অিধপিতেদর েবাঝায় এবং ইস্রােয়েলর কুলেক
বুঝায় যারা মাঝখােন আেছ। ১১ বল, আিম েতামােদর কােছ
িচহ্ন; আিম েযমন কেরিছ, েসরকম তােদর প্রিত করা হেব; তারা
িনবর্াসেন যােব বিন্দদশার মেধ্য যােব। ১২ েয তােদর মেধ্য
অিধপিত অন্ধকাের তার িজিনস তার িনেজর কঁােধ তুেল েনেব
এবং েদওয়ােলর মধ্য িদেয় চেল যােব। তারা েদওয়ােলর মেধ্য
গতর্  খুঁড়েব িজিনসপত্র েবর করেব, েস তার মুখ েঢেক রাখেব
কারণ েস িনেজর েচােখ ভূিম েদখেব না। ১৩ আিম তার ওপের
আমার জাল িবিছেয় েদব, তােত েস আমার ফঁােদ ধরা পড়েব;
তারপর আিম তােক কলদীয়েদর েদশ বািবেল িনেয় যাব; িকন্তু
েস তা েদখেত পােব না, েস েসখােন মারা যােব। ১৪ আিম তার
চািরিদেক তার সহকারী সব েলাকজনেক ছিড়েয় েদেবা ও তার
সব ৈসন্যেদরেক এবং তােদর েপছেন তেরায়াল পাঠাব।
১৫ তারপর তারা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু, যখন আিম
তােদরেক জািতেদর মেধ্য ছিড়েয় েদেবা এবং েদেশর িবিভন্ন
জায়গায় পািঠেয় েদব। ১৬ িকন্তু আিম তােদর কতকগুিল
েলাকেক তেরায়াল, দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী েথেক বািক রাখব;
তােদর মেধ্য তােদর সব ঘৃণার কােজর িবষয় েলখা থাকেব েয
েদেশ আিম তােদর িনেয় যােবা, তােত তারা জানেব েয, আিমই
সদাপ্রভু।” ১৭ সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,
১৮ “মানুেষর সন্তান, তুিম কঁাপেত কঁাপেত েতামার রুিট খাও
এবং অিস্থর ও উেদ্বেগর সেঙ্গ েতামার জল পান কর। ১৯ তারপর
েদেশর েলাকেদরেক বল, ইস্রােয়ল েদেশর িযরুশােলম
িনবাসীেদর সম্বেন্ধ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, তারা কাপঁেত
কঁাপেত তােদর রুিট খােব এবং অিস্থরতার সেঙ্গ জল পান
করেব; েদশ লুটপােট ভের যােব কারণ সব অপরাধীরা েসখােন
থাকেব। েদেশর ও তার মেধ্যকার সবিকছু ধ্বংস হেব। ২০ আর
বসিত িবিশষ্ট শহর সকল জনশূন্য ও েদশ ধ্বংসস্থান হেব; তােত
েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু।” ২১ পের সদাপ্রভুর এই
বাক্য আমার কােছ কােছ এল, ২২ “েহ মানুেষর-সন্তান, এ েকমন
প্রবাদ, যা ইস্রােয়ল েদেশ েতামােদর মেধ্য প্রচিলত, যথা, ‘সময়
েবেড়েছ, প্রেত্যক দশর্ন িবফল হল?’ ২৩ অতএব, তুিম তােদরেক
বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘আিম এই প্রবাদ িনেয় েনব;
এটা প্রবাদ বেল ইস্রােয়েলর মেধ্য আর থাকেব না’।” িকন্তু
তােদরেক বল, “কাল এবং সমস্ত দশর্েনর বাক্য কাছাকািছ!”
২৪ কারণ িমথ্যা দশর্ন িকংবা চাটুবােদর মন্ত্রতন্ত্র ইস্রােয়ল-কুেলর

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ১১:১৪ ৫5২ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ১২:২৪
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মেধ্য আর থাকেব না। ২৫ কারণ আিম সদাপ্রভু, আিম কথা
বলব; আর আিম েয বাক্য বলব, তা অবশ্য সফল হেব, েদরী
আর হেব না; কারণ, েহ িবেদ্রাহী কুল, েতামােদর বতর্ মান সমেয়ই
আিম কথা বলব এবং আিম তা সফল করব! এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন। ২৬ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল, ২৭ েহ
মানুেষর সন্তান, েদখ, ইস্রােয়ল-কুল বেল, ঐ ব্যিক্ত েয দশর্ন
পায়, েস অেনক িবলেম্বর কথা; েস দরূবতর্ী কােলর িবষেয়
ভাববাণী বলেছ। ২৮ এই জন্য তুিম তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, আমার সমস্ত বাক্য সফল হেত আর েদরী হেব
না; আিম েয বাক্য বলব, তা সফল হেব; এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন।

িমথ্যা ভাববাদীেদর শািস্ত।

আবার সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ “মানুেষর সন্তান, ইস্রােয়েল যারা

ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ ভাববাণী বেল এবং তােদর বল যারা
িনেজর মন েথেক ভাববাণী বেল, েতামার সদাপ্রভুর বাক্য েশান।
৩ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, দভুর্ াগ্য েসই িনেবর্াধ ভাববাদীেদর,
যারা িনেজর আত্মােক অনুসরণ কের িকন্তু িকছুই েদেখ িন।
৪ ইস্রােয়ল, েতামার ভাববাদীরা পিতত জিমর িশয়ােলর মত।
৫ েতামার ইস্রােয়ল কুেলর চারিদেকর েদওয়ােলর েকান
ফাটেলর কােছ যাওিন েসগুেলা েমরামত করার জন্য এবং
সদাপ্রভুর িদেন যুেদ্ধ প্রিতেরাধ করার জন্য। ৬ েলােকরা িমথ্যা
দশর্ন েপেয়েছ, িমথ্যা ভিবষ্যৎবাণী কেরেছা, তারা বেল, ‘এমনই
সদাপ্রভু বেলন’,” সদাপ্রভু তােদরেক পাঠানিন; িকন্তু তারা তবুও
আশা কেরেছ তােদর বাক্য সিত্য হেব। ৭ েতামােদর িক িমথ্যা
দশর্ন নয় এবং িমথ্যা ভিবষ্যদ্বাণী করিন, েতামার যারা বল,
এমনই সদাপ্রভু বেলন যখন আিম িনেজ একথা বিলিন? ৮ তাই
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন কারণ েতামােদর িমথ্যা দশর্ন
িছল এবং েতামার িমথ্যা বেলেছা তাই প্রভু সদাপ্রভু েতামােদর
িবরুেদ্ধ এ কথা বেলন। ৯ আমার হাত ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ হেব,
যারা িমথ্যা দশর্ন পায় এবং িমথ্যা ভাববাণী বেল তারা আমার
প্রজােদর সভায় থাকেব না এবং ইস্রােয়ল-কুেলর বংশাবিলপেত্র
উেল্লখ করা হেব না, তারা অবশ্যই ইস্রােয়ল-েদেশ যােব না;
তােত েতামার জানেব েয, আিমই প্রভু সদাপ্রভু। ১০ এর কারণ
তারা আমার েলােকেদর িবপেথ িনেয় েগল এবং বলল ‘শািন্ত’
যখন েসখােন ‘শািন্ত’ েনই, তারা েদওয়াল ৈতরী কেরেছ যােত
তারা সাদা রং িদেয় কিল করেব। ১১ তােদরেক বল যারা
েদওয়ােল রং করেব, তা পেড় যােব, প্লাবনকারী বৃিষ্ট আসেব;
আিম িশল পাঠােবা যােত েদওয়াল পেড় যায়, েতামার পেড় যােব
এবং েভেঙ পেড় যাবার জন্য ঝড় বাতাস েদব। ১২ েদখ,
েদওয়াল েভেঙ পেড় যােব। তখন এ কথা অেন্যরা েতামােদরেক
িজজ্ঞাসা করেব না, েতামার যা িদেয় রং কেরছ, েসটা েকাথায়?
১৩ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, আিম রােগ ঝড়
আনেবা, আমার রােগ প্লাবনকারী বৃিষ্ট আসেব এবং আমার
রােগ ঝড় আসেব আর সম্পূণর্ ধ্বংস কের েদেব। ১৪ আিম
েদয়াল েভেঙ েদব যা েতামার রেঙ েঢেক িদেয়িছেল এবং আিম
ধ্বংস কের মািটেত িমিশেয় েদেবা এবং িভিত্ত খািল কের

রাখেবা। তাই এটা পেড় যােব। এর মাঝখােন েতামােদরেক
িবলুপ্ত কের েদেবা। তারপর েতামার জানেব েয আিম সদাপ্রভু।
১৫ এইভােব আিম েসই িভিত্তেত এবং যারা তা েলপন কেরেছ
তােদর ওপর রাগ সম্পন্ন করব; আিম েতামােদরেক বলব, েসই
িভিত্ত আর েনই এবং তার েলপনকািররাও েনই; ১৬ ইস্রােয়েলর
ভাববাদীরা যারা িযরুশােলেমর িবষেয় ভাববাণী কেরিছল এবং
তার জন্য শািন্তর দশর্ন িছল। িকন্তু েসখােন শািন্ত িছল না েস
ভাববাদীগন নাই; এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৭ তাই তুিম,
মানুেষর সন্তান, েতামার জািতর েয েমেয়রা িনেজর মন েথেক
ভাববাণী বেল, তুিম তােদর িবরুেদ্ধ েতামার মুখ রাখ এবং
তােদর িবরুেদ্ধ ভাববাণী বল। ১৮ বল, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, দভুর্ াগ্য েসই স্ত্রীেলাকেদর, যারা হােতর প্রেত্যক অংেশ
জাদ ুআকষর্েণর জন্য েসলাই কের ও তােদর মাথার জন্য
প্রেত্যক মােপর েঘামটা ৈতরী কের েলােকেদর ফঁােদ েফলার
জন্য। েতামার িক আমার েলােকেদর ফঁােদ েফলেত পারেব িকন্তু
েতামার িক েতামােদর জীবন বঁাচােত পারেব? ১৯ েতামার দইু
এক মুেঠা যব বা দ-ুএক টুকেরা রুিটর জন্য আমার প্রজােদর
মেধ্য আমােক অপিবত্র কেরেছা, েলােকেদর হত্যা করেত চাও
যােদর মরা উিচত নয় এবং েস সব জীবন রক্ষা করেছা যােদর
বঁাচা উিচত নয়, কারণ তুিম আমার েলােকেদর কােছ িমথ্যা কথা
যারা শুেনেছ। ২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, েদখ,
আিম জাদ ুআকষর্েণর িবরুেদ্ধ যা তুিম ব্যবহার কেরেছা মানুেষর
জীবনেক ফঁােদ েফলার জন্য েযন তারা পাখী, অবশ্যই আিম
েতামােদর বাহু েথেক তােদর িবিচ্ছন্ন করেবা এবং েতামার
যােদরেক পািখর মত ফঁােদ েফল, আিম তােদরেক মুক্ত করেবা।
২১ আিম েতামােদর েঘামটা িছঁেড় েফলব এবং েতামােদর হাত
েথেক উদ্ধার করব; যােত তারা ভিবষ্যেত আর েতামােদর ফঁােদ
পড়ার জন্য েতামােদর হােত থাকেব না এবং তুিম জানেব েয
আিম সদাপ্রভু। ২২ কারণ তুিম ধািমর্েকর হৃদয়েক শিক্তহীন কর
িমথ্যাকথা িদেয়, এমনিক যিদও আিম মেন কির না তার মন
েভেঙ েগেছ এবং তার বদেল দষু্ট েলােকর কাজেক উত্সািহত
কেরেছা, েযন েস জীবন বঁাচাবার জন্য তার পথ েথেক না েফের-
২৩ এই জন্য েতামার িমথ্যা দশর্ন আর েদিখেব না অথবা েতামার
ভিবষ্যৎবাণী করেব না; কারণ আিম েতামােদর হাত েথেক
আমার েলােকেদর উদ্ধার করেবা এবং তুিম জানেব েয আিম
সদাপ্রভু।

পােপর দেণ্ডর প্রেয়াজনীয়তা।

পের ইস্রােয়েলর কেয়কজন প্রাচীনেলাক আমার
কােছ এল এবং আমার সামেন বসল। ২ তখন

সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং আমােক বলল
৩ মানুেষর সন্তান, এই েলােকরা তােদর মূিতর্ েক তােদর মেন
জায়গা িদেয়েছ এবং অপরােধর বাধা েহঁাচট খাওয়ার জন্য
তােদর েচােখর সামেন েরেখেছ। তােদর িদেয় আমার িক েখঁাজ
করা উিচত? ৪ তেব তােদরেক জািনও এবং েবােলা, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বেলন; ইস্রােয়ল কুেলর প্রেত্যক মানুষ েয তার
মূিতর্  হৃদেয় গ্রহণ কেরেছ এবং অপরােধর বাধা েহঁাচট খাওয়ার
জন্য তােদর েচােখর সামেন েরেখেছ এবং েয ভাববাদীর কােছ
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এেসেছ– আিম, সদাপ্রভু তােক উত্তর েদব মূিতর্ র সংখ্যা
অনুযায়ী। ৫ আিম এটা করেবা যােত ইস্রােয়ল কুলেক তােদর
হৃদেয় িফিরেয় আনেত পাির যােদরেক আমার কাছ েথেক মূিতর্ র
মাধ্যেম দেূর িনেয় িগেয় িছল। ৬ অতএব ইস্রােয়ল-কুলেক বল,
প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, অনুতাপ কর এবং মূিতর্ র কাছ
েথেক িফের এস, েতামােদর মুখ িফিরেয় নাও সব ঘৃণার কাজ
েথেক। ৭ কারণ ইস্রােয়ল-কুেলর প্রেত্যেক এবং ইস্রােয়েলর
প্রবাসকারী িবেদশীেদর মেধ্য েয েকউ আমার েথেক দেূর, েয
েকউ তার হৃদেয় মূিতর্ েক গ্রহণ কের এবং অপরােধর বাধা েহঁাচট
খাওয়ার জন্য তােদর েচােখর সামেন েরেখেছ, েস যিদ আমার
কােছ েখঁাজ করবার জন্য ভাববাদীর কােছ আেস, তেব আিম
সদাপ্রভু িনেজ তােক উত্তর েদব। ৮ তাই আিম েসই মানুেষর
িবরুেদ্ধ মুখ রাখব এবং তােক িচহ্ন ও প্রবােদর জন্য ৈতরী করব
এবং আমােদর প্রজােদর মধ্য েথেক তােক িবিচ্ছন্ন করব এবং
েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ৯ যিদ েকান ভাববাদী
প্রতািরত হয় এবং বাণীর কথা বেল, তেব আিম, সদাপ্রভু, েসই
ভাববাদীেক প্রতািরত করেব; আিম তার িবরুেদ্ধ হাত তুলেবা
এবং তােক ধ্বংস করব ইস্রােয়েলর েলােকর মাঝখান েথেক।
১০ এবং তারা তােদর িনেজর অপরাধ বহন করেব; ঐ অনুসন্ধান
কারী ব্যিক্ত ও ভাববাদী দজুেনর সমান অপরাধ হেব। ১১ কারণ
এই, ইস্রােয়ল-কুল আর আমার েথেক িবপথগামী না হয় এবং
িনেজেদর সব অধমর্ দ্বারা আর িনেজেদরেক অপিবত্র না কের;
িকন্তু তারা েযন আমার েলাক হয় এবং আিম তােদর ঈশ্বর হই;
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১২ তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার
কােছ এল এবং বলল, ১৩ মানুেষর সন্তান, যখন েকান েদশ
আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের প করার অঙ্গীকার কের যােত আিম
তার িবরুেদ্ধ আমার হাত িবস্তার কির এবং রুিটর লািঠ েভেঙ
িদই এবং তার মেধ্য দিূভর্ ক্ষ পাঠাই এবং েদশ েথেক মানুষ ও
পশুেক িবিচ্ছন্ন কির; ১৪ তখন তার মেধ্য যিদ েনাহ, দািনেয়ল ও
ইেয়াব, এই িতন জন থােক, তেব তারা িনেজেদর ধািমর্কতায়
িনেজেদর প্রাণ রক্ষা করেব, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৫ “যিদ
আিম েদেশর মেধ্য িহংস্র পশুেদরেক পাঠাই এবং িনস্ফলা কির
যােত এটা পিতত জিম হয় েযখােন েকােনা মানুষ পশুর কারেণ
তার মেধ্য িদেয় যায় না। ১৬ তারপর এমনিক যিদ তার মেধ্য
একই িতন ব্যিক্ত থােক–েযমন আিম থািক,’’ প্রভু সদাপ্রভু
বেলন, “তারা েছেলেদর িকংবা েমেয়েদরেক উদ্ধার করেত
পারেব না, েকবল িনেজেদর জীবন উদ্ধার করেত পারেব, িকন্তু
েদশ পিতত হেয় যােব। ১৭ অথবা যিদ আিম েদেশর িবরুেদ্ধ
তেরায়াল আিন এবং বিল, ‘তেরায়াল, েদেশর মেধ্য যাও এটা
িদেয় মানুষ এবং পশুেক িবিছন্ন কর’ ১৮ তারপর এমনিক যিদ
তার মেধ্য একই িতন ব্যিক্ত থােক–েযমন আিম থািক,” প্রভু
সদাপ্রভু বেলন, তারা েছেলেদর িকংবা েমেয়েদরেক উদ্ধার
করেত পারেব না, েকবল িনেজেদর জীবন উদ্ধার করেত
পারেব। ১৯ অথবা যিদ আিম েস েদেশ মহামারী পাঠাই এবং
তােদর িবরুেদ্ধ রাগ েঢেল িদই রক্ত বইেয় মানুষ ও পশুেক
িবিচ্ছন্ন কির, ২০ তারপর এমনিক যিদ েদেশর মেধ্য েনাহ,
দািনেয়ল ও ইেয়াব থােক, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, তারাও
েছেলেদর িকংবা েমেয়েদরেক উদ্ধার করেত পারেব না; েকবল

িনেজেদর ধািমর্কতায় িনেজেদর প্রাণ উদ্ধার করেব। ২১ কারণ
প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, আিম অবশ্যই আেরা খারাপ করেবা
িযরুশােলেমর িবরুেদ্ধ চারিট দন্ড পািঠেয়- দিূভর্ ক্ষ, তেরায়াল,
বন্য পশু, মহামারী, মানুষ্ ও পশুেদর উভয়েক তার েথেক
িবিচ্ছন্ন কের েদেবা। ২২ তবুও েদখ, তার মেধ্য অবিশষ্ট থাকেব
রক্ষাপ্রাপ্ত েলাক, যারা েছেলেদর ও েমেয়েদর িনেয় বাইের যােব।
েদখ, তারা েতামােদর কােছ যােব এবং েতামার তােদর আচার
ব্যবহার ও িক্রয়াকাণ্ড েদখেব এবং শািস্ত সম্বেন্ধ সান্ত্বনা পােব েয
আিম িযরুশােলেম সবিকছু পািঠেয়িছ যা পািঠেয়িছ তা েদেশর
িবরুেদ্ধ। ২৩ েবঁেচ যাওয়া েলাকগুেলা েতামােদরেক সান্ত্বনা েদেব;
যখন তুিম েদখেব তােদর আচার ব্যবহার ও িক্রয়াকাণ্ড; েতামার
জানেব, আিম তােদর িবরুেদ্ধ যা কেরিছ, আিম িকছুই অকারেণ
কির িন; এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল,
২ মানুেষর সন্তান, অন্য সব গােছর েথেক আঙ্গেুরর

গাছ, বেনর সব গােছর মেধ্য আঙ্গেুরর শাখা, িকজন্য ভােলা?
৩ মানুষ িক িকছু ৈতরী করার জন্য দ্রাক্ষালতা গােছর কাঠ েনয়?
অথবা েকান িজিনস ঝুলাবার জন্য িক তা িদেয় ডাণ্ডা ৈতরী
কের? ৪ েদখ, যিদ জ্বালানীর জন্য এটা েফেল েদওয়া হয় এবং
যিদ আগুন তার দ ুিদেকর প্রথম ভােগ লােগএবং মাঝখােনও
েপােড়; তা িক েকােনা কােজ লাগেব? ৫ েদখ, যখন এটা সম্পূণর্
হল, এটা িদেয় েকােনা িকছু ৈতরী করা যােব না; তেব যখন
আগুেন পুেড় েগল, তখন তা িক েকােনা কােজ লাগেত পারেব?
৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, “অপছেন্দর গাছ বেনর
মেধ্য িদেয়িছ, আিম আগুেন জ্বালাবার মত দ্রাক্ষালতাও
িদেয়িছ; আিম একই পদ্ধিত িযরুশােলেমর অিধবাসীেদর সেঙ্গ
ব্যবহার করব। ৭ আিম তােদর িবরুেদ্ধ মুখ রাখব; যিদও তারা
আগুেনর েভতর েথেক েবিরেয় এেসেছ, তবুও আগুন তােদর
গ্রাস করেব, তখন েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু, যখন
আিম আমার মুখ তােদর িবরুেদ্ধ েরেখিছলাম। ৮ তখন আিম তা
পিরত্যক্ত পিতত েদশ করব, কারণ তারা প্রিতজ্ঞা বদ্ধ হেয় পাপ
কেরেছ।’’ এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

ভ্রষ্টা স্ত্রীর বণর্নায় িযহূদীেদর িববরণ।

পের সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,
২ েহ মানুেষর সন্তান, িযরুশােলমেক তার জঘন্য

কাজ সব জানাও, ৩ এবং েঘাষণা কর, প্রভু সদাপ্রভু
িযরুশােলমেক এই কথা বেলন, “েতামার উৎপিত্ত ও জন্মস্থান
কনানীয়েদর েদশ, েতামার বাবা ইেমারীয় ও মা িহত্তীয়া।
৪ েতামার জেন্মর িদেন, েতামার মা নািভ কােটিন, েতামােক
জেল েতামােক পিরষ্কার অথবা েতামােক লবণ মাখান বা
েতামােক কাপেড় জড়ায়িন। ৫ েতামার প্রিত েকােনা েচাখ দয়া
সহকাের এর েকােনা কাজ কের িন, েয িদন তুিম জন্ম গ্রহণ
কেরিছেল, তুিম িনেজর জন্য ঘৃণার সেঙ্গ েখালা মােঠ িনিক্ষপ্তা
হেয়িছেল। ৬ িকন্তু আিম েতামার কাছ িদেয় েগলাম, আিম
েদখলাম তুিম েতামার রেক্তর মেধ্য েমাচড় খাচ্ছ; তাই আিম
েতামার রেক্ত বললাম, ‘জীিবত!’ ৭ আিম েতামােক েক্ষেতর
উিদ্ভেদর মেতা, অেনক বাড়ালাম, তােত তুিম বৃিদ্ধ েপেয় বড় হেয়
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উঠেল, অলংকার হেল, েতামার স্তনযুগল মজবুত ও চুল ঘন হল;
িকন্তু তুিম িববস্ত্রা ও উলিঙ্গনী িছেল। ৮ পের আিম েতামার পাশ
িদেয় িগেয় েতামার িদেক তাকালাম, েদখ, েপ্রেমর সময় েতামার
জেন্য এেসেছ, এই জন্য আিম েতামার উপের িনেজর েপাশাক
িবস্তার কের েতামার উলঙ্গতা েঢেক িদলাম এবং আিম শপথ
কের েতামার সেঙ্গ িনয়ম িস্থর করলাম” এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন, “তােত তুিম আমার হেল। ৯ তােত আিম েতামােক জেল
স্নান করালাম, েতামার গা েথেক সমস্ত রক্ত ধূেলাম, আর েতল
মাখালাম। আর ১০ আিম েতামােক অলংকরা করা কাপড়
পড়ালাম, চামড়ার চিট পরালাম এবং েতামােক মসীনা
েপাশােকর জড়ালাম ও েরশেমর েপাশােক েঢেক িদলাম।
১১ পের েতামােক মিণরেত্ন সুেশািভত করলাম, েতামার হােত
বালা ও গলায় হার িদলাম। ১২ আিম েতামার নােক নথ, কােন
দলু ও মাথায় সুন্দর মুকুট িদলাম। ১৩ এইভােব তুিম েসানায় ও
রূপায় সুেশািভত হেল; েতামার েপাশাক মসীনা সুেতা ও েরশম
দ্বারা বানােনা এবং অলংকরা হল, তুিম ভােলা সূজী, মধু ও েতল
েখেত এবং খুব সুন্দরী হেয় অবেশেষ রাণীর পদ েপেল। ১৪ আর
েতামার েসৗন্দেযর্র জন্য জািতেদর মেধ্য েতামার কীিতর্  ছিড়েয়
পড়ল, কারণ আিম েতামােক েয েশাভা িদেয়িছলাম, তা দ্বারা
েতামার েসৗন্দযর্ সম্পূণর্ হেয়িছল,” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।
১৫ পের তুিম িনেজর েসৗন্দেযর্ িনভর্ র কের িনজ কীিতর্ র
অিভমােন ব্যিভচািরণী হেল; েয েকউ কাছ িদেয় েযত, তার
উপের েতামার ব্যিভচার েঢেল িদেত; তুিম তার সম্পিত্ত হেত!
১৬ তারপর তুিম িনেজর েকােনা েকােনা েপাশাক িনেয় িনেজর
জন্য িবিভন্ন রেঙর ঘর ৈতরী করেত এবং তার ওপের েবশ্যািক্রয়া
করেত; এরকম হেবও না, হবারও নয়। ১৭ আর আমার েসানা ও
আমার রূপা দ্বারা বানােনা েয সব সুন্দর অলংকার আিম
েতামােক িদেয়িছলাম, তুিম তা িনেয় পুরুষাকৃিত প্রিতমা ৈতরী
কের তােদর সেঙ্গ ব্যিভচার করেত। ১৮ তুিম িনেজর অলংকরা
েপাশাক সকল িনেয় তােদরেক পরােত এবং আমার েতল ও
আমার ধূপ তােদর সামেন রাখেত। ১৯ আর আিম েতামােক
আমার েয খাবার িদেয়িছলাম, েয ভােলা সূজী, েতল ও মধু
েতামােক েখেত িদেয়িছলাম, তা তুিম সুগেন্ধর জন্য তােদর
সামেন রাখেত; এটাই করা হত, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।
২০ “আর তুিম, আমার জন্য জন্ম েদওয়া েতামার েয েছেল
েমেয়রা, তােদরেক িনেয় খাবার িহসােব ওেদর কােছ উৎসগর্
কেরছ। ২১ েতামার ব্যিভচার িক েছাট িবষয় েয, তুিম আমার
সন্তানেদরেকও হত্যা কের উৎসগর্ কেরছ এবং বিলদান কেরছ
প্রিতমার কােছ ২২ িনেজর সমস্ত জঘন্য কােজ ও ব্যিভচাের মগ্ন
হওয়ােত তুিম িনেজর েযৗবনাবস্থার েসই সময় মেন করিন, যখন
তুিম িববস্ত্রা ও উলিঙ্গনী িছেল, িনজ রেক্ত আছাড় খািচ্ছেল।
২৩ আর েতামার এই সকল খারাপ কােজর পের– িধক, িধক
েতামােক।” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ২৪ তুিম িনেজর জন্য
ধমর্ীয় স্থান ৈতরী কেরছ এবং প্রেত্যক সাবর্জনীন স্থােন উচ্চস্থান
ৈতরী কেরছ। ২৫ প্রেত্যক রাস্তার মাথায় তুিম িনেজর উচ্চস্থান
ৈতরী কেরছ, িনেজর েসৗন্দযর্্যেক ঘৃণার িজিনস কেরছ, প্রেত্যক
পিথেকর জন্য িনেজর পা খুেল িদেয়ছ এবং িনেজর েবশ্যা-িক্রয়া
বািড়েয়ছ। ২৬ তুিম িমশরীয়েদর সেঙ্গ েবশ্যােদর মেতা কাজ

কেরছ, েতামার প্রিতেবশী যযােদর লালসাপূণর্ ইচ্ছা এবং তুিম
আেরা অেনক েবশ্যাবৃিত্তর কােজর প্রিতজ্ঞা কেরছ েসইজন্য
তুিম আমােক রািগেয় িদেয়ছ। ২৭ সুতরাং েদখ! আিম আমার
হােতর দ্বারা েতামােক আঘাত করব এবং েতামার খাবার উিচ্ছন্ন
করব। েয পেলষ্টীয়েদর েমেয়রা েতামার লালসাপূণর্ আচরেণ
লিজ্জতা হেয়েছ, তােদর ইচ্ছায় েতামােক সমপর্ণ করলাম।
২৮ তুিম সন্তুষ্ট না হওয়ােত অশূরীয়েদর সেঙ্গ েবশ্যািক্রয়া কেরছ;
তুিম তােদর সেঙ্গ ব্যািভচার করেলও সন্তুষ্ট হওিন। ২৯ এবং তুিম
কলদীয়েদর বািণেজ্যর েদেশ আেরা অেনক ব্যািভচার কেরছ
এবং এেতও সন্তুষ্ট হেল না। ৩০ েতামার হৃদয় েকন দবুর্ল?” প্রভু
সদাপ্রভু বেলন, “েয তুিম েতা এই সব কেরছ, এটা িবশৃঙ্খল
এবং লজ্জাহীন মিহলার কাজ? ৩১ তুিম প্রেত্যক রাস্তার মাথায়
েতামার ধমর্ীয় স্থান ৈতরী কেরছ, প্রেত্যক সাবর্জনীন জায়গায়
েতামার উচ্চস্থান ৈতরী কেরছ; এেত তুিম েবশ্যার মেতা হওিন;
তুিম েতা পণ অবজ্ঞা কেরছ। ৩২ ব্যিভচারী নারী। তুিম িনেজর
স্বামীর পিরবেতর্  অপিরিচত েলাকেদরেক গ্রহণ কের থাক!
৩৩ েলােক প্রেত্যক েবশ্যােকই পািরশ্রিমক েদয়, িকন্তু তুিম
েতামার সব েপ্রিমকেকই উপহার িদেয়ছ এবং েতামার
েবশ্যাবৃিত্তক্রেম তারা েযন সবিদক েথেক েতামার কােছ আেস,
এই জন্য তােদরেক ঘুষ িদেয়ছ। ৩৪ এেত অন্যান্য স্ত্রী েথেক
েতামার িবপরীত; কারণ েকােনা েলাক েতামার সেঙ্গ েশায়ার
জন্য িজজ্ঞাসা কের না। পিরবেতর্ , তুিম তােদর েবতন দাও! েকউ
েতামােক েবতন দাও।” ৩৫ অতএব, েহ েবশ্যা, সদাপ্রভুর বাক্য
েশােনা! ৩৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামার লালসা েঢেল
েদওয়া হেয়েছ এবং েতামার েপ্রিমকেদর সেঙ্গ েতামার
ব্যািভচােরর জন্য েতামার উলঙ্গতা প্রকািশত হেয়েছ এবং
েতামার সব ঘৃণ্য মূিতর্ র জন্য, কারণ েতামার সন্তানেদর রক্ত যা
তুিম েতামার মূিতর্ েদরেক িদেয়ছ; ৩৭ অতএব েদখ! আিম েতামার
েসই সব েপ্রিমকেদরেক জেড়া করব, যােদর সেঙ্গ তুিম িমিলত
হেয়ছ এবং যােদরেক তুিম ভােলােবেসেছা ও যােদরেক ঘৃণা
কেরছ; েতামার িবরুেদ্ধ িবিভন্ন িদক েথেক তােদরেক জেড়া
করব, পের তােদর সামেন েতামার উলঙ্গতা প্রকাশ করব, তােত
তারা েতামার সমস্ত উলঙ্গতা েদখেব। ৩৮ কারণ আিম েতামার
ব্যািভচােরর ও রক্তপােতর জন্য িবচার করব এবং আিম েতামার
ওপের আমার রােগর রক্তপাত এবং েক্রাধ আনব। ৩৯ আিম
তােদর হােত েতামােক েদব, তােত তারা েতামার মিন্দর েভেঙ্গ
েফলেব, েতামার উচ্চস্থান সব ধ্বংস করেব, েতামােক নগ্ন করেব
এবং েতামার সব ধরেনর অলংকার িনেয় েনেব; তারা েতামােক
নগ্ন ও উলিঙ্গনী কের রাখেব। ৪০ তারা েতামার িবরুেদ্ধ
জনসাধারণেক আনেব, েতামােক পাথর মারেব ও তারা তােদর
তেরায়ােলর দ্বারা েতামােক িবিচ্ছন্ন করেব। ৪১ এবং েতামার
বািড় সব আগুেন পুিড়েয় েদেব ও অেনক স্ত্রীেলােকর সামেন
েতামার ওপের শািস্তর অেনক আইন সঞ্চািলত হেব; কারণ আিম
েতামার ব্যািভচার থামাব, তুিম আর তােদরেক পণ েদেব না!
৪২ তারপর আিম আপনার িবরুেদ্ধ আমার রাগ শান্ত করব,
তােত েতামার ওপর েথেক আমার রাগ যােব, কারণ আিম সন্তুষ্ট
হব এবং রাগ করব না। ৪৩ তুিম িনেজর েযৗবনাবস্থা মেন করিন,
যখন তুিম আমােক এই সব িবষেয় আমােক রািগেয়ছ; েদখ,
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আিমও েতামার ব্যবহােরর জন্য েতামােক মাথায় শািস্ত েদব,”
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন; “ঐ সব অন্যায় আচরেণর পের তুিম
আর ঘৃণ্য পদ্ধিতেত চলেব না! ৪৪ েদখ, েয েকউ প্রবাদ বেল, েস
েতামার িবরুেদ্ধ এই প্রবাদ বলেব, ‘েযমন মা েতমিন েমেয়’।
৪৫ তুিম েতামার মােয়র েমেয়, েয িনেজর স্বামীেক ও
সন্তানেদরেক ঘৃণা করত এবং তুিম েতামার েবানেদর েবান, যারা
িনেজেদর স্বামী ও সন্তানেদরেক ঘৃণা করত; েতামােদর মা
িহত্তীয়া ও েতামােদর বাবা ইেমারীয় িছল। ৪৬ েতামার বড় েবান
শমিরয়া, েস িনেজর েমেয়েদর সেঙ্গ েতামার উত্তর িদেক বাস
কের এবং েতামার েছাট েবান সেদাম, েস িনেজর েমেয়েদর সেঙ্গ
েতামার দিক্ষণ িদেক বাস কের। ৪৭ এখন তুিম েয তােদর পেথ
িগেয়ছ ও তােদর ঘৃণার কাজ অনুসাের কাজ কেরছ, তা নয়,
বরং ওটা েছাট িবষয় বেল িনেজর সব ব্যবহাের তােদর েথেকও
খারাপ হেয়ছ। ৪৮ েযমন আিম জীবন্ত”- এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন- “েতামার েবান সেদাম ও তার েমেয়রা েতামার মত ও
েতামার েমেয়েদর মত খারাপ কাজ কের িন! ৪৯ েদখ! েতামার
েবান সেদােমর এই অপরাধ িছল; তার ও তার েমেয়েদর
অহংকার, েয েকােনা িবষেয় অমেনােযাগী ও উদাসীন িছল;
গিরব ও অভাবগ্রস্থেদর হাত তার এবং তার েমেয়েদর কােছ
েযত, িকন্তু েস তােদর সাহায্য করত না। ৫০ েস অহঙ্কািরনী িছল
ও আমার সামেন ঘৃণার কাজ করত, অতএব আিম তা েদেখ
তােদরেক দরূ করলাম। ৫১ শমিরয়া েতামার পােপর অেধর্ক
পাপও কের িন, পিরবেতর্ , তুিম ঘৃণার কাজ তােদর েথেকও েবিশ
কেরছ এবং িনেজর করা সব ঘৃণার কােজর দ্বারা িনেজর
েবানেদরেক ধািমর্ক েদিখেয়ছ। ৫২ িবেশষভােব তুিম, তুিমও
িনেজর লজ্জা েদখাও, এইভােব তুিম েদখাও েয েতামার েবােনরা
েতামার েথেক ভােলা, কারণ েসই সব মন্দ অভ্যােসর মেধ্য তুিম
পাপ কেরিছেল। েতামার েবােনরা এখন েতামার েচেয় ভাল বেল
মেন হয়। িবেশষভােব তুিম, িনেজর লজ্জা েদখাও, কারণ
এইভােব তুিম েদেখা েয েতামার েবােনরা েতামার েথেক ভােলা।
৫৩ কারণ আিম তােদর বিন্দত্ব, সেদাম ও তার েমেয়েদর বিন্দত্ব
এবং শমিরয়া ও তার েমেয়েদর বিন্দত্ব েফরাব এবং তােদর মেধ্য
েতামার বিন্দেদর েফরাব; ৫৪ এইগুিলর জন্য তুিম লিজ্জতেবাধ
করেব; তুিম অপদস্থ হেব কারণ যা িকছু কেরছ তার জন্য এবং
এইভােব তুিম তােদরেক সান্ত্বনা েদেব। ৫৫ আর েতামার েবান
সেদাম ও তার েমেয়রা, আেগর অবস্থা পােব এবং শমিরয়া ও
তার েমেয়রা আেগর অবস্থা পােব এবং তুিম ও েতামার েমেয়রা
আেগর অবস্থা পােব। ৫৬ েতামার অহংকােরর সমেয় তুিম
িনেজর েবান সেদােমর নাম মুেখ আনেত না; ৫৭ তখন েতামার
দষু্টতা প্রকাশ পায়িন; েযমন এই সমেয় অরােমর েমেয়রা ও তার
চািরিদেকর িনবািসনী সবাই, পেলষ্টীয়েদর েমেয়রা, েতামােক
অবজ্ঞা করেছ এরা চািরিদেক েতামােক তুচ্ছ কের। ৫৮ তুিম
িনেজর লজ্জা এবং িনেজর ঘৃণ্য কাজ েদখােব!” এটা সদাপ্রভু
বেলন! ৫৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “তুিম েযমন কাজ
কেরছ, আিম েতামার প্রিত েসরকম কাজ করব; তুিম েতা শপথ
অবজ্ঞা কের িনয়ম েভেঙ্গছ। ৬০ িকন্তু েতামার েযৗবনকােল
েতামার সেঙ্গ আমার েয িনয়ম িছল, তা আিম মেন করব এবং
েতামার পেক্ষ িচরস্থায়ী এক িনয়ম স্থািপত করব। ৬১ তখন তুিম

িনেজর আচার ব্যবহার মেন কের লিজ্জতা হেব, যখন িনেজর
েবানেদরেক, িনেজর বড় ও েছাট েবানেদরেক গ্রহণ করেব; আর
আিম তােদরেক েমেয়েদর মেতা েতামােক েদব, িকন্তু েতামার
িনয়েমর কারেণ নয়। ৬২ আিম িনেজই েতামার সেঙ্গ িনেজর
িনয়ম িস্থর করব; তােত তুিম জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু;
৬৩ কারণ এই িবষয়, আিম যখন েতামার কাজ সব ক্ষমা করব,
তখন তুিম েযন তা মেন কের লিজ্জতা হও ও িনেজর অপমােনর
জন্য আর কখনও মুখ না েখােলা।” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

িযহূদার রাজকীয় কুেলর েভাগ্য শািস্ত।

পের সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল; ২ েহ
মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল-কুেলর কােছ িনগূঢ়

কথা ও উপমা উপিস্থত কর। ৩ তুিম বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “এক িবশাল ঈগল পািখ িছল; তার ডানা বড় ও পালক
সব দীঘর্ ও িবিভন্ন রেঙর েলােম পিরপূণর্; ঐ পািখ িলবােনােন
এেস এরস গােছর উঁচু ডােল িনেয় েগল; ৪ েস তার ডােলর ডগা
কাটল এবং কনান েদেশ িনেয় েগল; েস বিণকেদর শহের েরাপণ
করল। ৫ আর েস ঐ জিমর একিট বীজ িনেয় উবর্র জিমেত
লািগেয় িদল; েস জলরািশর সামেন তা রাখল, বাইশী গােছর
মেতা তা েরাপণ করল। ৬ পের তা বৃিদ্ধ েপেয় েছাট িবস্তািরত
আঙ্গরুেক্ষত হল; তার ডাল ঐ ঈগেলর িদেক িফরল ও েসই
পািখর নীেচ তার মূল থাকল; এইভােব তা আঙ্গরুলতা হেয়
ডালিবিশষ্ট ও গিজেয় উঠল। ৭ িকন্তু বড় ডানা ও অেনক
েলামিবিশষ্ট আর এক িবশাল ঈগল িছল, আর েদখ, ঐ
আঙ্গরুলতা জেল েসিচত হবার জন্য িনেজর েরাপেণর জায়গা
েকয়ারী েথেক তার িদেক মূল েবঁিকেয় িনেজর ডাল িবস্তার
করল। ৮ েস জলরািশর কােছ উবর্রা জিমেত েরািপত হেয়িছল,
সুতরাং প্রচুর ডােল উত্পন্ন হেয় ও ফলবতী হেয় উৎকৃষ্ট
আঙ্গরুলতা হেত পারত’।” ৯ তুিম বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েস িক উন্নিতলাভ করেব? তার মূল িক উৎপািটত হেব
না? তার ফল িক কাটা যােব না? েস শুকেনা হেব ও তার ডােলর
নতুন ডগা সব ম্লান হেব। তার মূল েথেক তােক তুেল েনবার জন্য
শিক্তশালী হাত ও অেনক ৈসন্য লাগেব না। ১০ আর েদখ, েস
েরািপত হেয়েছ বেল িক বাড়েব? পূবর্ীয় বায়ুর েছঁায়ায় েস িক
এেকবাের শুকেনা হেব না? এিট সম্পূণর্ভােব তার কু্ষদ্র জিমর
মেধ্য শুিকেয় যােব’।” ১১ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ
উপিস্থত এল, ১২ “তুিম েসই িবেদ্রাহী কুলেক এই কথা বল,
েতামার িক এর অথর্ জান না? তােদরেক বল, েদখ, বািবল-রাজ
িযরুশােলেম এেস তার রাজােক ও তার েনতােদরেক িনেজর
কােছ বািবেল িনেয় েগল। ১৩ আর েস একিট রাজবংশেক িনেয়
তার সেঙ্গ িনয়ম করল, শপেথর দ্বারা তােক বদ্ধ করল এবং
েদেশর শিক্তশালী েলাকেদরেক িনেয় েগল; ১৪ েযন রাজ্যিট
েছাট হয়, িনেজেক উচ্চ করেত না পাের, িকন্তু তার িনয়ম পালন
কের েযন িস্থর থােক। ১৫ িকন্তু েস তার িবেদ্রাহী হেয় েঘাড়া ও
অেনক ৈসন্য পাবার জন্য িমশের দতূ পািঠেয় িদল। েস িক সফল
হেব? এমন কাজ েয কের, েস িক রক্ষা পােব? েস েতা িনয়ম
েভেঙ্গেছ, তবু িক মুিক্ত পােব? ১৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েযমন আিম জীবন্ত, েয রাজা তােক রাজা করল, যার শপথ েস
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তুচ্ছ করল ও যার িনয়ম েস ভাঙ্গল, েসই রাজার বাসস্থােন ও
তারই কােছ বািবেলর মেধ্য েস মরেব। ১৭ আর ফেরৗণ
শিক্তশালী বািহনী ও মহাসমাজ দ্বারা যুেদ্ধ তার সাহায্য করেব
না, যিদও অেনক েলােকর প্রাণ ধ্বংেসর জন্য অবেরােধর িঢিব
ও অবেরােধর েদয়াল ৈতরী করা হয়। ১৮ েস েতা শপথ অবজ্ঞা
কের িনয়ম েভেঙ্গেছ; হঁা, েদখ, েস তার হােতর প্রিতজ্ঞার সেঙ্গ
েপৗেছেছ, িকন্তু েস এই সব সম্পূণর্ কেরেছ। েস রক্ষা পােব না।
১৯ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েযমন আিম জীিবত,
েস আমার শপথ অবজ্ঞা কেরেছ, আমার িনয়ম েভেঙ্গেছ,
অতএব আিম এর ফল তার মাথায় েদব। ২০ আর আিম িনেজর
জাল তার উপের পাতব, েস আমার ফঁােদ ধরা পড়েব; আিম
তােক বািবেল িনেয় যাব এবং েস আমার িবরুেদ্ধ েয সত্যলঙ্ঘন
কেরেছ, তার জন্য েসখােন আিম তার িবচার করব। ২১ তার সব
ৈসেন্যর মেধ্য যত েলাক পালােব, সবাই তেরায়ােল মারা যােব
এবং বািক েলােকরা সব িদেক িছন্নিভন্ন হেব; তােত েতামার
জানেব েয, আিম সদাপ্রভু এই কথা বেলিছ।” ২২ প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, আিমই এরস গােছর উচ্চতম শাখার একিট
কলম িনেয় েরাপণ করব, তার ডাল সকেলর আগা েথেক খুব
নরম একিট ডাল েভেঙ্গ িনেয় উচ্চ ও উন্নত পবর্েত েরাপণ করব;
২৩ আিম ইস্রােয়েলর উচ্চতার পবর্েত তা েরাপণ করব; তােত তা
বহু ডাল ও ফলবান হেয় িবশাল এরস গাছ হেয় উঠেব; তার
তলায় সবর্জাতীয় সব পািখ বাসা করেব, তার শাখার ছায়ােতই
বাসা করেব। ২৪ তােত েক্ষেতর সমস্ত গাছ জানেব েয, আিম
সদাপ্রভু উঁচু গাছেক েছাট কেরিছ, েছাট গাছেক উঁচু কেরিছ,
সেতজ গাছেক শুকেনা কেরিছ ও শুকেনা গাছেক সেতজ
কেরিছ; আিম সদাপ্রভু এটা বললাম, আর এটা করলাম।

ঈশ্বেরর সিঠক িবচার। মন পিরবতর্ েনর জেন্য আহবান।

সদাপ্রভুর এই বাক্য আবার আমার কােছ এল এবং
বলল ২ “পূবর্পুরুেষরা টক আঙ্গরুফল খায়, তাই

সন্তানেদর দঁাত টেক যায়,’ এই েয প্রবাদ েতামার ইস্রােয়ল-
েদেশর িবষেয় বল, েতামার িক বলেত চাইছ? ৩ েযমন আিম
জীবন্ত”- প্রভু সদাপ্রভু বেলন- “ইস্রােয়েলর মেধ্য েতামােদর এই
প্রবােদর ব্যবহার আর করেত হেব না। ৪ েদখ, সমস্ত প্রাণ
আমার; েযমন বাবার প্রাণ, েসরকম সন্তােনর প্রাণও আমার; েয
প্রাণী পাপ কের, েসই মরেব। ৫ কারণ একজন মানুষ যিদ েস
ধািমর্ক হয় এবং ন্যায় ও ধািমর্কতা বহন কের, ৬ পবর্েতর ওপের
খায়িন, ইস্রােয়ল-কুেলর মূিতর্ েদর িদেক তার েচাখ তুেল িন,
িনেজর প্রিতবাসীর স্ত্রীেক নষ্ট কের িন, একজন মিহলার মািসক
সমেয়ও যায়িন- ৭ কারও প্রিত অত্যাচার কের িন, ঋণীেক বন্ধক
িফিরেয় িদেয়েছ, কােরা িজিনস েজার কের অপহরণ কের িন,
িকন্তু পিরবেতর্  তার খাবার কু্ষধাতর্ েক িদেয়েছ ও উলঙ্গেক কাপড়
িদেয় েঢেক িদেয়েছ; ৮ ঋেণর জন্য েকােনা সুদ ধাযর্ কের িন,
অিতিরক্ত লাভ েনয়িন, িতিন ন্যায়িবচার বহন কেরন এবং
মানুেষর মেধ্য িবশ্বস্ততা স্থাপন কেরন- ৯ আমার িনয়েম চেলেছ
এবং সত্য আচরেণর উেদ্দেশ্য আমার শাসনকলাপ পালন
কেরেছ, তেব েসই ব্যিক্ত ধািমর্ক; েস বঁাচেব!” এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন। ১০ িকন্তু েসই ব্যিক্তর েছেল যিদ িহংসাত্মক ও

রক্তপাতকারী হয় এবং েসই ধরেনর েকােনা একটা কাজ কের;
১১ েসই সব কতর্ েব্যর েকােনা কাজ না কের; িকন্তু যিদ পবর্েতর
ওপের েখেয় থােক ও িনেজর প্রিতবাসীর স্ত্রীেক নষ্ট কের থােক,
১২ গিরব ও অভাবগ্রস্তেদর প্রিত অত্যাচার কের থােক, পেরর
িজিনস েজার কের অপহরণ কের থােক, বন্ধক িজিনস িফিরেয়
না িদেয় থােক এবং মূিতর্ েদর প্রিত েদেখ থােক, ঘৃণ্য কাজ কের
থােক; ১৩ যিদ ঋেণর ওপের সুদ ধাযর্ কের ও অন্যায্য লাভ েপেয়
থােক, তেব েস িক বঁাচেব? েস বঁাচেব না; েস এই সব ঘৃণ্য কাজ
কেরেছ; েস মরেবই মরেব; তার রক্ত তারই ওপের পড়েব।
১৪ িকন্তু েদখ, এর েছেল যিদ িনেজর বাবার করা সমস্ত পাপ
েদেখ িবেবচনা কের ও েসই অনুযায়ী কাজ না কের, ১৫ পবর্েতর
ওপের খায়িন, ইস্রােয়ল-কুেলর মূিতর্ েদর িদেক তাকায়িন, িনেজর
প্রিতবাসীর স্ত্রীেক নষ্ট কের নাই, ১৬ কােরা প্রিত অত্যাচার কের
িন, বন্ধক িজিনস রােখিন, কােরা িজিনস েজার কের অপহরণ
কের িন, িকন্তু পিরবেতর্  কু্ষধাতর্ েক খাবার িদেয়েছ ও উলঙ্গেক
কাপড় িদেয় েঢেক িদেয়েছ ১৭ দঃুখী েলােকর প্রিত অত্যাচার
েথেক িনেজর হাত িনবারন কেরেছ, সুদ বা অন্যায্য লাভ েনয়িন,
আমার শাসন সব পালন কেরেছ ও আমার িনয়ম অনুসাের
চেলেছ, তেব েস িনেজর বাবার পােপ মরেব না, েস অবশ্য
বঁাচেব। ১৮ তার বাবা, কারণ েস ভারী উপদ্রব করত, ভাইেয়র
িজিনস েজার কের অপহরণ করত, স্বজাতীয় েলাকেদর মেধ্য
খারাপ কাজ করত; েদখ, েস তার অপরােধ মরল। ১৯ িকন্তু
েতামার বলছ, “েসই েছেল েকন বাবার অপরাধ বহন কের না?”
েসই েছেল েতা ন্যায় ও ধািমর্কতার আচরণ কেরেছ এবং আমার
িবিধ সব রক্ষা কেরেছ, েস সব পালন কেরেছ; েস অবশ্য বঁাচেব।
২০ েয েকউ পাপ কের, েস মরেব; বাবার অপরাধ েছেল বহন
করেব না ও েছেলর অপরাধ বাবা বহন করেব না; ধািমর্েকর
ধািমর্কতা তার ওপের আসেব ও দেুষ্টর দষু্টতা তার ওপের
আসেব। ২১ িকন্তু দষু্ট েলাক যিদ িনেজর করা সমস্ত পাপ েথেক
েফের ও আমার িনয়ম সব পালন কের এবং ন্যায় ও ধািমর্কতার
আচরণ কের, তেব েস অবশ্য বঁাচেব; েস মরেব না। ২২ তার
আেগ করা সব অধমর্ তার বেল মেন করেব না; েস েয
ধািমর্কতার আচরণ কেরেছ, তােত বঁাচেব। ২৩ “দষু্টেদর মৃতু্যেত
িক আিম খুব আনিন্দত হই?” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন; “বরং
েস িনেজর পথ েথেক িফের বঁােচ, ২৪ িকন্তু ধািমর্ক েলাক যিদ
িনেজর ধািমর্কতা েথেক িফের অন্যায় কের ও দেুষ্টর করা সমস্ত
ঘৃণ্য কােজর মেতা আচরণ কের, তেব েস িক বঁাচেব? তার করা
েকােনা ধািমর্কতা মেন করা যােব না; েস েয সত্য লঙ্ঘন কেরেছ
ও েয পাপ কেরেছ, তােতই মরেব। ২৫ িকন্তু েতামার বলছ, ‘প্রভুর
পথ অনুকূল নয়।’ েহ ইস্রােয়ল-কুল, এক বার েশােনা; আমার
পথ িক অসম না? েতামােদর পথ িক অসম না? ২৬ ধািমর্ক েলাক
যখন িনেজর ধািমর্কতা েথেক িফের অন্যায় কের তােত মের,
তখন িনেজর করা অন্যােয়ই মের। ২৭ আর দষু্ট েলাক যখন
িনেজর করা দষু্টতা েথেক িফের ন্যায় ও ধািমর্কতার আচরণ
কের, তখন িনেজর প্রাণ বঁাচায়। ২৮ েস িবেবচনা কের িনেজর
করা সমস্ত অধমর্ েথেক িফরল, এই জন্য েস অবশ্য বঁাচেব; েস
মরেব না। ২৯ িকন্তু ইস্রােয়ল-কুল, বলেছ, ‘প্রভুর পথ অনুকূল
নয়।’ েহ ইস্রােয়ল-কুল, আমার পথ িক অনুকূল নয়? েতামােদর
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পথ িক অসম নয়? ৩০ অতএব েহ ইস্রােয়ল-কুল, আিম
েতামােদর প্রেত্যেকর ব্যবহার অনুসাের েতামােদর িবচার করব,”
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। “েতামার েফর, িনেজেদর করা সমস্ত
অধমর্ েথেক মন েফরাও, তােত তা েতামােদর অপরাধজনক িবঘ্ন
হেব না। ৩১ েতামার িনেজেদর করা সমস্ত অধমর্ িনেজেদর েথেক
দেূর েফেল দাও এবং িনেজেদর জন্য নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা
ৈতরী কর; কারণ, েহ ইস্রােয়ল কুল, েতামার েকন মরেব?
৩২ কারণ আিম আনন্দ করব না েয মারা যায়” এটা প্রভু
সদাপ্রভু বেলন; “অতএব েতামার মন েফরাও ও বঁাচ!”

িযহূদার রাজকুেলর জন্য িবলাপ।

“আর তুিম ইস্রােয়েলর েনতােদর িবষেয় িবলাপ কর।
২ বল, েতামার মা িক িছল? েস েতা িসংহী িছল;

িসংহেদর মেধ্য শুত, যুবিসংহেদর মেধ্য িনেজর বাচ্চােদরেক
প্রিতপালন করত। ৩ তার প্রিতপািলত এক বাচ্চা যুবিসংহ হেয়
উঠল, েস িশকার িবিচ্ছন্ন করেত িশখল, মানুষেদরেক গ্রাস
করেত লাগল। ৪ জািতরাও তার িবষয় শুনেত েপল; েস তােদর
গেতর্  ধরা পড়ল; তারা তােক হুেক ঝুিলেয় িমশর েদেশ িনেয়
েগল। ৫ েসই িসংহী যখন েদখল, েস প্রতীক্ষা কেরিছল, িকন্তু
তার প্রত্যাশা িবনষ্ট হল, তখন িনেজর আর একটা শাবকেক
িনেয় যুবিসংহ কের তুলল। ৬ পের েস িসংহেদর সেঙ্গ েঘারাঘুির
যুবিসংহ হেয় উঠল; েস িশকার িবিচ্ছন্ন করেত িশখল,
মানুষেদরেক গ্রাস করেত লাগল। ৭ তারপর েস তােদর
িবধবােদরেক ধষর্ণ এবং তােদর শহরগুিল ধ্বংস কেরেছ। তার
গজর্েনর শেব্দ েদশ ও তার সমস্তই পিরত্যক্ত হল। ৮ িকন্তু সমস্ত
িদেকর জািতরা নানা প্রেদশ েথেক তার িবপেক্ষ দঁাড়াল, তারা
তােদর জাল তার ওপের িবস্তার করল। েস তােদর ফঁােদ ধরা
পড়ল। ৯ তারা তােক হুেক ঝুিলেয় খঁাচায় রাখল এবং তােক
বািবেলর রাজার কােছ িনেয় েগল। তারা ইস্রােয়েলর পবর্েত েযন
তার হুঙ্কার আর শুনেত পাওয়া না যায়, তাই তােক পাবর্ত্য দেুগর্র
মেধ্য রাখল। ১০ েতামার রেক্ত েতামার মা জেলর পােশ েরািপত
আঙ্গরুলতার মেতা িছল। েস প্রচুর জেলর কারেণ ফলবান ও
ডােল পূণর্ হল। ১১ েস শাসকেদর রাজদেন্ডর জন্য শক্ত ডাল
হেয়িছল এবং তার উচ্চতা ঘন েঝাপঝােড়র মেধ্য উচ্চ হেয়িছল।
১২ িকন্তু েস েকােপ িনমূর্ল এবং ভূিমেত িনিক্ষপ্ত হেয়িছল এবং
পূেবর্র বায়ুেত তার ফল শুকেনা হেয় িগেয়িছল। তার শক্ত ডাল
সব েভেঙ্গ েগল ও শুকেনা হল এবং আগুন তােদর গ্রাস করল।
১৩ অতএব এখন েস মরুভূিমর মেধ্য তৃষ্ণাতর্  ও শুকেনা জিমেত
েরািপত হেয়েছ। ১৪ কারণ তার বড় ডাল েথেক আগুন
েবিরেয়েছ এবং তার ফল গ্রাস কেরেছ। শাসেনর রাজদেণ্ডর
জন্য একিট শক্ত ডালও তােত েনই। এই হল িবলাপ এবং িবলাপ
িহসােব গান গাওয়া হেব।”

ইস্রােয়েলর আেগর করা পাপ আচরণ ও আগামী দয়া
পাওয়া।

এটা এেসিছল সপ্তম বছেরর পঞ্চম মােস, মােসর
দশম িদেন ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর মেধ্য কেয়কজন

পুরুষ সদাপ্রভুর কােছ েখঁাজ করার জন্য এেস আমার সামেন
বসল। ২ তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ৩ “েহ মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর সেঙ্গ
েঘাষণা কের তােদরেক বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েতামার িক আমার কােছ েখঁাজ করেত এেসছ? েযমন আিম
জীবন্ত, আিম েতামােদর দ্বারা অেন্বিষত হব না’!” এটা প্রভু
সদাপ্রভু বেলন। ৪ েহ মানুেষর সন্তান, তুিম িক তােদর িবচার
করেব? তুিম িক িবচার করেব? তেব তােদর পূবর্পুরুষেদর জঘন্য
কাজ সব তােদরেক জানাও; ৫ তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, “আিম েয িদন ইস্রােয়লেক মেনানীত কেরিছলাম,
যােকােবর কুলজাত বংেশর জন্য হাত তুেলিছলাম, িমশর েদেশ
তােদর কােছ িনেজর পিরচয় িদেয়িছলাম, যখন তােদর জন্য
আমার হাত তুেলিছলাম। আিম বললাম, ‘আিমই েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু’- ৬ েসই িদন তােদর জেন্য হাত তুেল বেলিছলাম
েয, আিম তােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর করব এবং তােদর
জন্য েয েদশ আিম যত্নসহকাের েবেছ েরেখিছ, এটা িছল দধু ও
মধু প্রবাহী; এটা িছল সব েদেশর মেধ্য খুব সুন্দর অলংকার!
৭ আর আিম তােদরেক বেলিছলাম, ‘েতামার প্রেত্যক জন তার
েচােখর সামেন েথেক ঘৃণ্য বস্তু প্রত্যাখ্যান কর এবং ইস্রােয়েলর
মূিতর্ গুিলর দ্বারা িনেজেদরেক অশুিচ কর না; আিম েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভু’।” ৮ িকন্তু তারা আমার িবরুদ্ধাচারী হল, আমার
কথা শুনেত নারাজ হল, প্রেত্যক মানুষ তার েচােখর সামেন
েথেক ঘৃণ্য িবষয়গুিল দরূ কের িন ইস্রােয়েলর মূিতর্ গুিল
পিরত্যাগ কের িন, তােত আিম তােদর ওপের আমার েকাপ
ঢালব, িমশর েদেশর মেধ্য তােদরেক আমার েক্রাধ সম্পন্ন করব।
৯ আিম িনেজর নােমর অনুেরােধ কাজ করলাম; েযন আমার
নাম েসই জািতেদর সামেন অপিবত্রীকৃত না হয়, যােদর মেধ্য
তারা বাস করিছল ও যােদর সামেন আিম তােদরেক িমশর েদশ
েথেক েবর কের আনেত িনেজর পিরচয় িদেয়িছলাম। ১০ তাই
আিম তােদরেক িমশর েদশ েথেক েবর কের মরুভূিমেত
আনলাম। ১১ তারপর আিম তােদরেক আমার িবিধকলাপ
িদলাম ও আমার শাসনকলাপ জানালাম, যা পালন করেল তার
দ্বারা মানুষ বঁােচ। ১২ আর আিমই েয তােদর পিবত্রকারী
সদাপ্রভু, এটা জানাবার জন্য আমার ও তােদর মেধ্য িচেহ্নর
মেতা আমার িবশ্রামিদন সবও তােদরেক িদলাম। ১৩ িকন্তু
ইস্রােয়ল-কুল েসই মরুভূিমেত আমার িবরুদ্ধচারী হল; আমার
িবিধপেথ চলল না পিরবেতর্ , তারা আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য
করল, যা পালন করেল তার দ্বারা মানুষ বঁােচ; আর আমার
িবশ্রামিদন সব খুব অপিবত্র করল; তােত আিম বললাম, আিম
তােদরেক ধ্বংস করার জন্য মরুভূিমেত তােদর ওপের আমার
েকাপ ঢালব। ১৪ িকন্তু িনেজর নােমর অনুেরােধ কাজ করলাম,
েযন েসই জািতেদর সামেন আমার নাম অপিবত্রীকৃত না হয়,
যােদর সামেন তােদরেক েবর কের এেনিছলাম। ১৫ তাই আিম
মরুভূিমেত তােদর িবপেক্ষ হাত তুললাম, বললাম, আিম সব
েদেশর সুন্দর অলংকার েয দধু মধুপ্রবাহী েদশ তােদরেক
িদেয়িছ, েসই েদেশ তােদরেক িনেয় যাব না; ১৬ কারণ তারা
আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করত, আমার িবিধপেথ চলত না ও
আমার িবশ্রামিদন অপিবত্র করত, কারণ তােদর হৃদয় তােদর
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মূিতর্ েদর অনুগামী িছল। ১৭ িকন্তু তােদর ধ্বংেসর জন্য আমার
সমেবদনা হল, এই জন্য আিম েসই মরুভূিমেত তােদরেক ধ্বংস
করলাম না। ১৮ আর েসই মরুভূিমেত আিম তােদর সন্তানেদরেক
বললাম, েতামােদর বাবা মােয়র িবিধপেথ চল না, তােদর
শাসনকলাপ েমেনা না ও তােদর মূিতর্ গুিল দ্বারা িনেজেদরেক
অশুিচ কর না; ১৯ আিমই েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমারই
িবিধপেথ চল ও আমারই শাসনকলাপ রক্ষা কর, পালন কর;
২০ আমার িবশ্রামিদন পিবত্র কর, েসটাই আমার ও েতামােদর
মেধ্য িচেহ্নর মেতা হেব, েযন েতামার জানেত পার েয, আিমই
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু। ২১ িকন্তু েসই সন্তানরা আমার
িবরুদ্ধাচারী হল; তারা আমার িবিধপেথ চলল না এবং আমার
শাসনকলাপ পালেনর জন্য রক্ষা করল না, যা পালন করেল
তার দ্বারা মানুষ বঁােচ; তারা আমার িবশ্রাম িদনও অপিবত্র
করল; আিম তােদর ওপের িনেজর েকাপ ঢালব, মরুভূিমেত
তােত িনেজর েক্রাধ সম্পন্ন করব। ২২ িকন্তু আিম হাত প্রিতসংহত
করলাম, িনেজর নােমর অনুেরােধ কাজ করলাম, েযন েসই
জািতেদর সামেন আমার নাম অপিবত্রীকৃত না হয়, যােদর
সামেন তােদরেক েবর কের এেনিছলাম। ২৩ আিম মরুভূিমেত
তােদর িবপেক্ষ হাত তুললাম, বললাম, তােদরেক জািতেদর
মেধ্য িছন্নিভন্ন করব, নানা েদেশ ছিড়েয় িছিটেয় েদব; ২৪ কারণ
তারা আমার শাসনকলাপ পালন করল না, আমার িবিধকলাপ
অগ্রাহ্য করল, আমার িবশ্রামিদন অপিবত্র করল ও তােদর
বাবােদর মূিতর্ েত তােদর েচাখ আসক্ত থাকল। ২৫ তারপর যা
ভােলা নয়, এমন িবিধকলাপ এবং যার দ্বারা েকউ বঁাচেত পাের
না, এমন শাসনকলাপ তােদরেক িদলাম। ২৬ তারা গভর্  উেন্মাচক
সমস্ত সন্তানেক আগুেনর মেধ্য িদেয় িনেয় েযত, তাই আিম
তােদরেক িনেজেদর উপহাের অশুিচ হেত িদলাম, েযন আিম
তােদরেক ধ্বংস কির, েযন তারা জানেত পাের েয, আিমই
সদাপ্রভু। ২৭ অতএব, েহ মানুেষর-সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল-কুেলর
সেঙ্গ আলাপ কের তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমার িবরুেদ্ধ সত্যলঙ্ঘন কেরেছ,
এেতই আমার িনন্দা কেরেছ। কারণ আিম তােদরেক েয েদশ
েদব বেল তুেলিছলাম, ২৮ যখন েসই েদেশ আনলাম, তখন তারা
েয েকােনা জায়গায় েকােনা উঁচু পবর্ত িকংবা েকােনা পাতাযুক্ত
গাছ েদখেত েপত, েসই জায়গায় বিলদান করত, েসই জায়গায়
আমার অসেন্তাষজনক ৈনেবদ্য উৎসগর্ করত, েসই জায়গায়
িনেজেদর সুগেন্ধর িজিনসও রাখত এবং েসই জায়গায়
িনেজেদর পানীয় ৈনেবদ্য ঢালত। ২৯ তােত আিম তােদরেক
বললাম, েতামার েয উচ্চস্থলীেত উেঠ যাও ওটা িক? এইভােব
আজ পযর্ন্ত তার নাম বামা উচ্চস্থলী হেয় রেয়েছ। ৩০ অতএব
তুিম ইস্রােয়ল-কুলেক বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“েতামার েকন িনেজেদর পূবর্পুরুষেদর রীিতেত িনেজেদরেক
অশুিচ করছ? তােদর ঘৃণ্য িজিনস সেবর অনুগমেন ব্যিভচার
করছ? ৩১ েতামার যখন িনেজেদর উপহার দাও, যখন িনেজেদর
সন্তানেদরেক আগুেনর মেধ্য িদেয় িনেয় যাও, তখন আজ পযর্ন্ত
িনেজেদর সব মূিতর্ র দ্বারা িক িনেজেদরেক অশুিচ করছ? তেব,
েহ ইস্রােয়ল-কুল, আিম িক েতামােদরেক আমার কােছ েখঁাজ
করেত েদব? প্রভু সদাপ্রভু বেলন, েযমন আিম জীবন্ত’,” আিম

েতামােদর দ্বারা অেন্বিষত হব না। ৩২ আর েতামার যা মেন কের
থাক, তা েকানভােব হেব না; েতামার েতা বলছ, আমরা
জািতেদর মেতা হব, িভন্ন িভন্ন েদেশর েগাষ্ঠীেদর মেতা হব, কাঠ
ও পাথেরর পিরচযর্া করব!’ ৩৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েযমন আিম জীবন্ত, আিম বলবান হাত, িবস্তািরত বাহু ও
েকােপর দ্বারা েতামােদর উপের রাজত্ব করব। ৩৪ আিম বলবান
হাত, িবস্তািরত বাহু ও েকােপর দ্বারা জািতেদর মেধ্য েথেক
েতামােদরেক েবর করব এবং েয সব েদেশ েতামার িছন্নিভন্ন হেয়
রেয়ছ, েসই সব েদশ েথেক েতামােদরেক জেড়া করব। ৩৫ আিম
জািতসমূেহর মরুভূিমেত এেন সামনাসামিন হেয় েসই জায়গায়
েতামােদর সেঙ্গ িবচার করব। ৩৬ আিম িমশর েদেশর মরুভূিমেত
েযমন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িবচার কেরিছলাম,
েতামােদর সেঙ্গ েতমিন িবচার করব, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।
৩৭ আর আিম েতামােদরেক লািঠর িনেচ িদেয় িনেয় যাব ও
িনয়ম রূপ বন্ধেন আবদ্ধ করব। ৩৮ পের িবেদ্রাহী ও আমার
িবরুেদ্ধ অধমর্াচারী সবাইেক েঝেড় েতামােদর মেধ্য েথেক দরূ
করব; তারা েয েদেশ প্রবাস কের, েসখান েথেক তােদরেক েবর
কের আনব বেট, িকন্তু তারা ইস্রােয়ল-েদেশ প্রেবশ করেব না;
তােত েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ৩৯ তাই েতামার
জন্য, েহ ইস্রােয়ল-কুল, প্রভু সদাপ্রভু েতামােদর িবষেয় এই কথা
বেলন, েতামার যাও, প্রেত্যেক িনেজেদর মুিতর্ েদর েসবা কর;
িকন্তু উত্তরকােল েতামার আমার কথায় অবধান করেবই করেব;
তখন িনেজেদর উপহার ও মূিতর্ েদর দ্বারা আমার পিবত্র নাম
আর অপিবত্র করেব না। ৪০ কারণ, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, আমার পিবত্র পবর্েত, ইস্রােয়েলর উচ্চতার পবর্েত,
ইস্রােয়েলর সমস্ত কুল, তারা সবাই, েদেশর মেধ্য আমার েসবা
করেব; েসই জায়গায় আিম তােদরেক গ্রাহ্য করব, েসই জায়গায়
েতামােদর সমস্ত পিবত্র বস্তুসহ েতামােদর উপহার ও েতামােদর
ৈনেবেদ্যর প্রথম অংশ চাইব। ৪১ যখন জািতেদর মেধ্য েথেক
েতামােদরেক আনব এবং েয সব েদেশ েতামার িছন্নিভন্ন হেয়
রেয়ছ, েসই সব েদশ েথেক েতামােদরেক জেড়া করব, তখন
আিম সুগেন্ধর িজিনেসর মেতা েতামােদরেক গ্রাহ্য করব; আর
েতামােদর দ্বারা জািতেদর সামেন পিবত্র বেল মান্য হব।
৪২ তারপর আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক েয েদশ েদব বেল
হাত তুেলিছলাম, েসই ইস্রােয়ল-েদেশ যখন েতামােদরেক আনব,
তখন েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ৪৩ আর েসখােন
েতামার েসই আচার ব্যবহার ও সমস্ত িক্রয়াকাণ্ড মেন করেব,
যার দ্বারা িনেজেদরেক অশুিচ কেরছ; আর েতামােদর করা
সমস্ত খারাপ কােজর জন্য েতামার িনেজেদর দিৃষ্টেত
িনেজেদরেক ঘৃণা করেব। ৪৪ েহ ইস্রােয়ল-কুল, প্রভু সদাপ্রভু
বেলন, আিম যখন েতামােদর খারাপ ব্যবহার অনুসাের নয় ও
েতামােদর দষু্ট কাজ অনুসাের নয়, িকন্তু িনেজর নােমর
অনুেরােধ েতামােদর সেঙ্গ ব্যবহার করব, তখন েতামার জানেব
েয, আিমই সদাপ্রভু।

িযরুশােলেমর আসন্ন িবনাশ।

৪৫ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল, ৪৬ েহ
মানুেষর-সন্তান, তুিম দিক্ষণিদেক িনেজর মুখ রাখ, দিক্ষণ
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েদেশর িদেক বাক্য বষর্ণ কর ও দিক্ষণ মরুভূিমর বেনর
িবপরীেত ভাববাণী বল। ৪৭ আর দিক্ষেণর অরন্যেক বল, তুিম
সদাপ্রভুর বাক্য শুন; প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ, আিম
েতামার মেধ্য আগুন জ্বালাব, তা েতামার মেধ্য সমস্ত সেতজ
গাছ ও সব শুকেনা গাছ গ্রাস করেব; েসই জ্বলন্ত আগুন িনভেব
না; দিক্ষেণ েথেক উত্তর পযর্ন্ত সমুদয় মুখ তার দ্বারা দগ্ধ হেব।
৪৮ তারপর সমস্ত প্রাণী েদখেব েয, আিম সদাপ্রভু তা প্রজ্বিলত
কেরিছ; তা িনভেব না। ৪৯ তখন আিম বললাম, “আহা!প্রভু
সদাপ্রভু, তারা আমার িবষেয় বেল, ‘ঐ ব্যিক্ত িক দষৃ্টান্তবাদী
নয়’?”

তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং
২ মানুেষর সন্তান, তুিম িযরুশােলেমর িদেক মুখ রাখ,

পিবত্র জায়গার িবরুেদ্ধ কথা বল ও ইস্রােয়ল েদেশর িবরুেদ্ধ
ভাববাণী বল। ৩ ইস্রােয়ল েদশেক বল, সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েদখ, আিম েতামার িবপক্ষ; আিম েকাষ েথেক আমার তেরায়াল
েবর কের েতামােদর মধ্য েথেক ধািমর্ক ও দষু্টেক িবিচ্ছন্ন করব।
৪ েতামােদর মধ্য েথেক ধািমর্ক ও দষু্টেক িবিচ্ছন্ন করব, আমার
তেরায়াল েকাষ েথেক েবর হেয় দিক্ষণ েথেক উত্তর পযর্ন্ত সব
প্রাণীর িবরুেদ্ধ যােব; ৫ তারপর সব প্রাণী জানেব েয আিম,
সদাপ্রভু েকাষ েথেক আিম তেরায়াল েবর কেরিছ, তা আর
িফিরেয় আনা যােবনা। ৬ এবং তুিম মানুেষর সন্তান, আতর্ নাদ
কর েযন েতামার েকামর েভেঙ েগেছ, তােদর েচােখর সামেন
গভীর মনেবদনার সেঙ্গ আতর্ নাদ কর। ৭ তারপর এটা হেব েয
তারা েতামােক িজজ্ঞাসা করেব, ‘িক কারেণ আতর্ নাদ করেছা?’
তখন বলেব, কারণ েয খবরটা আসেছ; তখন প্রেত্যক হৃদয়
গেল যােব, প্রেত্যক হাত দবুর্ল হেব, প্রেত্যক আত্মা িনেস্তজ হেব
ও প্রেত্যক হঁাটু জেলর মত হেয় পড়েব; েদখ, েযটা আসেছ, েসটা
সফলও হেব!’ এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৮ তারপর সদাপ্রভুর
বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল, ৯ মানুেষর সন্তান, ভাববাণী
বল, সদাপ্রভু এ কথা বেলন; তুিম বল, তেরায়াল, তেরায়াল ওটা
ধারােলা ও পািলশ করা হেয়েছ। ১০ ওটা ধারােলা করা হেয়েছ,
েযন হত্যা করা যায়, পািলশ করা হেয়েছ, েযন িবদ্ুযেতর মত হয়;
তেব আমরা িক আনন্দ করব আমার েছেলর রাজদেন্ডর জন্য?
আগুয়ান তেরায়াল ঘৃণা কের প্রেত্যক দন্ড। ১১ তাই তেরায়াল
পািলশ করার জন্য েদওয়া হেয়েছ, েযন হাত িদেয় ধরা যায়;
তেরায়াল ধারােলা ও পািলশ করা হেয়েছ, েযন হত্যাকারীর হােত
েদওয়া যায়। ১২ সাহােয্যর জন্য ডােকা এবং িবলাপ কেরা,
মানুেষর সন্তান, কারণ ওটা আমার েলােকেদর িবরুেদ্ধ আসেছ,
এটা ইস্রােয়েলর সব অধ্যেক্ষর িবরুেদ্ধ উপিস্থত হেয়েছ; যােদর
ওপর তেরায়াল আেরািপত করা হেয়েছ তারা আমার েলাক
অতএব দঃুেখ তুিম েতামার উরুেত আঘাত কর। ১৩ কারণ
পরীক্ষা করা হেয়েছ, েসই রাজদণ্ড যিদ আর না থােক, তােত
িক? এ কথা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৪ এখন তুিম মানুেষর সন্তান,
ভাববাণী বল এবং একসেঙ্গ দহুােত আঘাত কর; কারণ
তেরায়াল আক্রমণ করেব এমনিক িতনবার, একটা তেরায়াল
একজনেক হত্যা করেব, এই তেরায়াল অেনক েলাকেক হত্যা
করেব, তা সব জায়গায় তােদর হত্যাকারী হেব। ১৫ তােদর হৃদয়
গলােনার জন্য এবং অেনক বাধা পাওয়ার জন্য আিম তােদর

সব শহর-দ্বাের তেরায়ােলর ত্রাস রাখলাম, আঃ। তা িবদ্ুযেতর
মত ৈতরী, হত্যাকারীর জন্য মুক্ত। ১৬ তেরায়াল, ডানিদেক
আঘাত কর, বঁািদেক আঘাত কর; েয িদেক েতামার তীক্ষ্ণ ধার
ইচ্ছা কের েস িদেক যাও। ১৭ আিমও দহুােত একসেঙ্গ আঘাত
করব এবং তারপর রাগ েদখাব বাকীেদর ওপের আিম সদাপ্রভু
এটা বললাম। ১৮ সদাপ্রভুর এ বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ১৯ এখন তুিম, মানুেষর সন্তান, দেুটা রাস্তা ভাগ কের দাও
বািবল-রােজর তেরায়াল আসবার জন্য। দেুটা রাস্তা শুরু করেব
একই েদেশর মেধ্য এবং একটা িচহ্ন স্তম্ভ তােদর জেন্য থাকেব
শহের আসার জন্য ২০ একটা রাস্তা িচিহ্নত কর বািবলেনর
ৈসন্যেদর রব্বােত আসার জন্য, অেম্মানীয়েদর শহর। আর
একিট িচিহ্নত কর িযহূদার ৈসন্যেদর িনেয় যাবার জন্য এবং
িযরুশােলম যা েদওয়াল িদেয় েঘরা। ২১ কারণ বািবল-রাজ
রাস্তার সংেযাগস্থেল থামেব ভিবষ্যদ্বানী অনুমান করার জন্য, েস
িকছু তীর সঞ্চালন করেব, ঠাকুরেদর কােছ িনেদর্শ চাইেব। েস
যকৃৎ পরীক্ষা করেব। ২২ তার ডানিদেক িনেদর্শ আসেব
িযরুশােলেমর িবষেয়, তার জন্য িঠক জায়গায় েথেক েমষেদর
আঘাত করার িবরুেদ্ধ তার জন্যতার মুখ েখােল হত্যার আেদশ
শুরু করার জন্য। তার জন্য তার যুেদ্ধর িচত্কার, তার জন্য
দরজার িবপেক্ষ েথেক েমষেদর আঘাত করা। তার জন্য মািটর
িঢিব করা এবং অবেরাধ করার জন্য উঁচু েদওয়াল েদওয়া।
২৩ িযরুশােলেম এটা মেন হেব তােদর দিৃষ্টেত েবকার; যারা
ব্যািবলনীয়েদর কােছ শপথ কেরিছল; িকন্তু রাজা তােদর
েদাষােরাপ করল চুিক্ত ভঙ্গ করার জন্য তােদর অবেরাধ করল।
২৪ এজন্য প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, কারণ েতামার িনেজেদর
অপরাধ স্মরণ কেরছ, কারণ েতামােদর অধমর্ সব প্রকািশত
হল, তাই েতামােদর সব কােজ েতামােদর পাপ প্রকািশত হয়,
েতামার স্মরণীয় হওয়ােত শত্রুেদর হােত ধরা পড়েব। ২৫ এবং
তুিম অপিবত্র ও দষু্ট ইস্রােয়ল-শাসক েতামার শািস্তর িদন
এেসেছ, েতামার অপরােধর সময় েশষ। ২৬ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, পাগড়ী সরাও ও রাজমুকুট েখাল, যা আেছ, তা আর
থাকেব না; যা সহজ সরল তা উচ্চ েহাক ও যা উচ্চ তা সহজ
সরল েহাক। ২৭ আিম সব িকছু ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস করব; মুকুট
আর থাকেব না, যতিদন িতিন না আেসন, এটায় যঁার অিধকার;
আিম তঁােক েদব। ২৮ মানুেষর সন্তান, ভাববাণী কর এবং বল,
প্রভু সদাপ্রভু অেম্মান সন্তানেদর িবষেয় ও তােদর িটটকািরর
িবষেয় এই কথা বেলন; একটা তেরায়াল, একটা তেরায়াল
িনস্কিসত হেয়েছ, এটা শািণত হত্যাকের গ্রাস করার জন্য, তাই
এটা িবদ্ুযেতর মত হেব। ২৯ ভাববাদীরা েতামার জন্য িমথ্যা দশর্ন
পায় ও েতামার জন্য িমথ্যা ধমর্ অনুষ্ঠান কের, এই তেরায়াল
দষু্টেদর ঘােড়র ওপের পড়েব তােদর হত্যা করা হেব যােদর
শািস্তর িদন এেস েগেছ এবং যােদর অপরােধর িদন েশষ হেত
চেলেছ ৩০ তেরায়াল তার েকােষ িফিরেয় রাখ; েতামার সৃিষ্টর
জায়গায় ও েয েদেশ উৎপন্ন হেয়িছেল, েসখােন আিম েতামার
িবচার করব। ৩১ আিম েতামার উপের আমার রাগ েঢেল েদব
আিম েতামার িবরুেদ্ধ আমার প্রচন্ড রােগ ফঁু েদব এবং েতামােক
িনষু্ঠর, ধ্বংেসর কািরগেরর হােত সমপর্ণ করব। ৩২ তুিম
জ্বালানীর কােঠর মত হেব; েতামার রক্ত েদেশর মেধ্য পিতত
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হেব; েলােক েতামােক স্মরণ করেব না, কারণ আিম সদাপ্রভু
এটা বললাম।

িযহূদা ও িযরুশােলেমর পাপ ও দণ্ড।

তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল ২ এখন তুিম মানুেষর সন্তান, তুিম িক িবচার

করেব? তুিম িক শহেরর রেক্তর িবচার করেব? তার সমস্ত ঘৃণার
কাজ তােক জানাও। ৩ তুিম অবশ্যই বলেব, প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন, এটা েসই শহরী, েয তার মেধ্য রক্তপাত কের থােক,
েযন তার সময় উপিস্থত হয় এবং মূিতর্  িদেয় অশুিচ কেরেছা যা
তুিম ৈতরী কেরেছা। ৪ তুিম েয রক্তপাত কেরছ, তার জন্য তুিম
েদাষী হেয়ছ ও তুিম েয মূিতর্  ৈতরী কেরছ, তার জন্য অশুিচ
হেয়েছ; কারণ তুিম েতামার িদন কাছাকািছ কেরছ এবং েতামার
আয়ুর েশষ বছর উপিস্থত কেরেছা; এজন্য আিম েতামােক
জািতেদর কােছ িটটকািরর পাত্র ও প্রেত্যক েদেশর কােছ
িবদ্রূেপর পাত্র করলাম। ৫ উভয়ই যারা েতামার কােছ ও দেূর
সকেল েতামােক িবদ্রূপ করেব, তুিম অশুিচ শহর হেব, েতামার
পিরচয় সব জায়গায় িবশৃঙ্খলা পূণর্ হেব। ৬ েদখ, ইস্রােয়েলর
অধ্যক্ষগণ, প্রেত্যেক তার িনেজর ক্ষমতা অনুসাের, েতামার
রক্তপাত করার জন্য এেসেছ। ৭ তারা েতামােদর মেধ্য বাবা-
মােক তুচ্ছ কেরেছ, েতামার মেধ্য িবেদশীেদর ওপর উপদ্রপ করা
হেয়েছ; েতামার মেধ্য অনাথেদর ও িবধবার ওপর খারাপ
ব্যবহার করা হেয়েছ। ৮ তুিম আমার পিবত্র বস্তু সব অবজ্ঞা
কেরেছা এবং িবশ্রামিদন সব অপিবত্র কেরছ। ৯ কুত্সাজনক
েলাক এেসেছ েতামার মেধ্য রক্তপাত করার জন্য এবং তারা
পবর্েতর উপের েভাজন কেরেছ; েতামার মেধ্য েলােক খরাপ
কাজ কেরেছ ১০ েতামার মেধ্য েলােক বাবার উলঙ্গতা অনাবৃত
কেরেছ। েতামার মেধ্য েলােক ঋতুমিত অশুিচ স্ত্রীেক বলাৎকার
কেরেছ ১১ েতামার মেধ্য েকও িনেজর প্রিতবাসীর স্ত্রীর সেঙ্গ
লজ্জাজনক কাজ কেরেছ; েকও বা িনেজর েছেলর বউেক
লজ্জাজনকভােব অশুিচ কেরেছ; আর েকউ বা েতামার মেধ্য
িনেজর েবানেক, িনেজর বাবার েমেয়েক, খারাপ ব্যবহার
কেরেছ। ১২ েতামার মেধ্য এইেলাকগুেলা ঘুষ িনেয়েছ রক্তপাত
করার জন্য।; তুিম সুদ ও প্রচুর লাভ িনেয়েছা, তুিম েতামার
প্রিতেবশীেক ক্ষিতগ্রস্ত কেরেছা িনযর্াতন কের এবং আমােক
ভুেল েগছ, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৩ তাই েদখ, তুিম েয
অসতভােব লাভ কের যা ৈতরী কেরেছা েতামার মেধ্য েয
রক্তপাত হেয়েছ, তার মেধ্য আিম আমার হাত িদেয় আঘাত
কেরিছ। ১৪ েতামার হৃদয় িক িস্থর থাকেব, েতামার হাত িক
শিক্তশালী থাকেব আিম েয সময় েতামার সেঙ্গ আচরণ করেবা?
আিম সদাপ্রভু এটা বললাম এবং এটা করব। ১৫ তাই আিম
েতামােক জািতেদর মেধ্য েথেক িছন্নিভন্ন করেবা এবং নানা েদেশ
পািঠেয় েদেবা। এইভােব েতামার মধ্য েথেক অশুিচতা দরূ করব।
১৬ তুিম জািতেদর সামেন অশুিচ হেব। তােত তুিম জানেব েয,
আিমই সদাপ্রভু। ১৭ তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল
এবং বলল ১৮ মানুেষর সন্তান, ইস্রােয়ল-কুল আমার কােছ
আবজর্নার মত হেয়েছ; তারা সকেল হাফেরর মেধ্য েপতল, দস্তা,
েলাহা ও সীসার; তারা রূপার আবজর্না েতামার অিগ্নকুেন্ড।

১৯ তাই প্রভু সদাপ্রভু একথা বেলন, কারণ েতামার সকেল
আবজর্নার মত হেয়ছ, এইজন্য েদখ, আিম েতামােদরেক
িযরুশােলেমর মেধ্য একত্র করেবা। ২০ েযমন েলােক আগুেন ফু
িদেয় গলাবার জন্য রূপা, েপতল, েলাহা, সীসা ও দস্তা হাফেরর
মেধ্য একত্র কের, েসরকম আিম রােগ ও প্রচণ্ড েকােপ
েতামােদরেক একত্র করব এবং েসখােন েরেখ গলাব। ২১ তাই
আিম েতামােদরেক জেড়া কের আমার রােগর আগুেন ফু েদেবা,
তােত েতামার তার মেধ্য গেল যােব। ২২ েযমন হাফেরর মেধ্য
রূপা েগােল যায়, েতমিন তার মেধ্য েতামােদরেক গলান হেব;
তােত েতামার জানেব েয, আিম সদাপ্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ
আমার রাগ েঢেল িদলাম। ২৩ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ
এেলা এবং বলল ২৪ মানুেষর সন্তান, তুিম েদশেক বল, তুিম
এমন এক েদশ যা পিরষ্করা নয় রােগর িদেন বৃিষ্ট হয়িন।
২৫ েসখােন ভাববািদেদর চক্রান্ত েযমন গজ্জর্ নকারী িসংহ
িশকােরর সময় গজর্ন কের; তারা প্রাণীেদরেক গ্রাস কের এবং
মূল্যবান সম্পদ িনেয় যায়; তারা তােদর মেধ্য অেনক স্ত্রীেক
িবধবা কের। ২৬ তার যাজকরা আমার ব্যবস্থার অমান্য কের
এবং ও আমার পিবত্র বস্তুেক অপিবত্র কের, তারা পিবত্র ও
অপিবত্র িজিনেসর মেধ্য তফাৎ করা েশখায়িন এবং তারা
আমার িবশ্রাম বার েথেক তােদর েচাখ বন্ধ কের েরেখেছ তােত
আিম তােদর মেধ্য অপিবত্রীকৃত হিচ্ছ। ২৭ তার অধ্যক্ষরা
েসখােন েনকেড়র মত িশকারেক িবদীণর্ কের রক্তপাত কের,
অন্যায়ভােব লাভ পাওয়ার জন্য তােদর আত্মােক ধ্বংস করেছ।
২৮ এবং তার ভাববািদরা তােদর জন্য কিল িদেয় িভিত্ত েলপন
কেরেছ, তারা িমথ্যা দশর্ন পায়, তােদর জন্য িমথ্যা ভিবষ্যত বাণী
করেছ। তারা বেল “প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন” যখন প্রভু
সদাপ্রভু এ কথা বেলন না। ২৯ েদেশর প্রজারা অৈবধ জলুুম
কেরেছ, পেরর দ্রব্য েজার কের লুট কেরেছ এবং দঃুখী দিরেদ্রর
ওপর অত্যাচার কেরেছ এবং িবেদশীর ওপর অন্যায়ভােব জলুুম
কেরেছ। ৩০ তাই আিম তােদর মেধ্য েথেক এমন একজনেক
খুঁজেছ েয েদওয়াল ৈতরী করেব ও েদেশর জন্য আমার সামেন
ফাটােল দঁাড়ােব যােত আিম ধ্বংস না কির িকন্তু আিম কাউেক
পাইিন। ৩১ এই জন্য আিম তােদর ওপর আমার রাগ ঢাললাম;
আিম আমার ঘৃণা িমিশ্রত রাগ িদেয় তােদরেক েশষ করব এবং
তােদর কােজর ফল তােদর মাথায় িদলাম, এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন।

ইস্রােয়েলর ও িযহূদার পাপ ও শািস্ত।

আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ “েহ মানুেষর-সন্তান, দেুটা স্ত্রীেলাক িছল,

তারা এক মােয়র েমেয়। ৩ তারা িমশের ব্যিভচার করল,
েযৗবনকােলই ব্যিভচার করল; েসখােন তারা েবশ্যাবৃিত্ত করল।
তােদর স্তন মিদর্ত হত, েসখােন েলােকরা তােদর েকৗমায্যকালীন
চুচুক িটপত। ৪ তােদর মেধ্য বড় েবােনর নাম অহলা ও তার
েবােনর নাম অহলীবা। তারপর তারা আমার হল এবং েছেল ও
েমেয়র জন্ম িদল। তােদর নােমর অথর্ এই অহলা মােন শমিরয়া
ও অহলীবা মােন িযরূশােলম। ৫ িকন্তু অহলা েবশ্যার মেতা
আচরণ করত এমনিক যখন েস আমার িছল; আপনার
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েপ্রিমকেদর, কােছ অশূরীয়েদর কােছ কামাসক্তা হল; যারা
প্রভাবশালী, ৬ এরা নীলবস্ত্র পরা, েদশাধ্যক্ষ ও শাসনকতর্ া, যারা
শিক্তশালী ও সুদশর্ন, তারা সবাই অশ্বােরাহী েযাদ্ধা। ৭ েস তােদর
অথর্াৎ সমস্ত উৎকৃষ্ট অশূর-সন্তােনর সেঙ্গ ব্যিভচার করত এবং
যােদর সেঙ্গ কামাসক্তা হত, তােদর সবার সমস্ত মূিতর্  দ্বারা ভ্রষ্ট
হত। ৮ আবার েস িমশেরর সময় েথেক িনেজর ব্যিভচারণ ত্যাগ
কের িন; কারণ তার েযৗবনকােল েলােক তার সেঙ্গ শয়ন করত,
তারাই তার েকৗমায্যকালীন চুচুক িটপত ও তার সেঙ্গ িবশৃঙ্খল
আচরণ করত। ৯ এই জন্য আিম তার েপ্রিমকেদর হােত- েস
যােদর সেঙ্গ কামাসক্তা িছল, েসই অশূর-সন্তানেদর হােত তােক
সমপর্ণ করলাম। ১০ তারা তার উলঙ্গতা অনাবৃত করল, তার
েছেলেমেয়েদরেক হরণ কের তােক তেরায়াল িদেয় হত্যা করল;
এইভােব স্ত্রীেলাকেদর মেধ্য তার অখ্যািত হল, তাই েলােকরা
তােক িবচারিসদ্ধ শািস্ত িদল। ১১ এই সব েদেখও তার েবান
অহলীবা িনেজর কামাসিক্তেত তার েথেক, হঁা, েবশ্যািক্রয়ায় েসই
েবােনর েথেকও েবিশ ভ্রষ্ট হল। ১২ েস কাছাকািছ অশূর
সন্তানেদর কােছ েদশাধ্যক্ষেদর কােছ ও শাসনকতর্ ােদর কােছ
কামাসক্তা হল; তারা আকষর্ণীয় েপাশাক পরা অশ্বােরাহী েযাদ্ধা,
সবাই শিক্তশালী ও সুদশর্ন। ১৩ আর আিম েদখলাম, েস অশুিচ,
উভেয় একই পেথ চলেছ। ১৪ আর েস িনেজর েবশ্যািক্রয়া
বাড়াল, কারণ েস েদয়ােল আঁকা পুরুষেদর কােছ অথর্াৎ
কলদীয়েদর লাল রেঙর আঁকা প্রিতরূপ েদখল; ১৫ তারা
েকামেরর চািরিদেক েবল্ট পেরেছ, তােদর মাথার পাগিড়টা
উড়িছল, তােদর সবার েচহারা রেথর কমর্কতর্ ােদর মেতা,
েলােকরা যােদর জন্মস্থান ব্যািবলন িছল। ১৬ তােদরেক
েদখামাত্র েস কামাসক্তা হেয় কল্দীয় েদেশ তােদর কােছ দতূ
পাঠাল। ১৭ তােত ব্যািবলনীয়রা তার কােছ এেস লালসা
িবছানায় শয়ন করল ও ব্যিভচার কের তােক অশুিচ করল; েস
তােদর দ্বারা অশুিচ হল, পের তােদর দ্বারা প্রিত তার প্রােণ ঘৃণা
হল। ১৮ েস িনেজর েবশ্যািক্রয়া প্রকাশ করল, তার েগাপন অংশ
অনাবৃত করল; ১৯ তারপর েস আেরা অেনক েবশ্যািক্রয়া করার
জন্য প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হল, েয সমেয় েস িমশর েদেশ েবশ্যািক্রয়া
করত, িনেজর েসই েযৗবনকাল মেন করল। ২০ তাই েস তার
েপ্রিমকেদর জন্য কামাসক্তা হল, যার বংশ সম্মন্ধীয় গাধা মেতার
িছল এবং যার িলঙ্গ েঘাড়ার িলেঙ্গর মেতা আচরণ করত।
২১ এবং এইভােব, িমশরীেয়রা েয সমেয় েকৗমায্যকালীন স্তন
বেল েতামার চুচুক িটপত, তুিম আবার েসই েযৗবনকালীয়
খারাপ কােজর েচষ্টা কেরছ। ২২ অতএব, অহলীবা, প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, ‘েদখ, েতামার প্রােণ যােদর প্রিত ঘৃণা হেয়েছ,
েতামার েসই েপ্রিমকেদরেক আিম েতামার িবরুেদ্ধ ওঠাব,
চািরিদক েথেক তােদরেক েতামার িবরুেদ্ধ আনব। ২৩ বািবল-
সন্তােনরা এবং কলদীেয়রা সবাই, পেকাদ, েশায়া ও েকায়া এবং
তােদর সেঙ্গ সমস্ত অশূর-সন্তান আনা হেব; তারা সবাই
শিক্তশালী, সুদশর্ন েলাক! েদশাধ্যক্ষ ও শাসনকতর্ া, খ্যািতসম্পন্ন
েলাক তারা সবাই অশ্বােরাহী। ২৪ তারা অস্ত্রশস্ত্র, রথ, চক্র ও
জািতসমাজ সেঙ্গ িনেয় েতামার িবরুেদ্ধ আসেব, বড় ঢাল, েছাট
ঢাল ও িশরস্ত্রাণ স্থাপন কের েতামার িবরুেদ্ধ চািরিদেক উপিস্থত
হেব! আিম তােদর হােত িবচার-ভার েদব, তারা িনেজেদর কাজ

অনুসাের েতামার িবচার করেব। ২৫ আর আিম আমার রাগ
েতামার িবরুেদ্ধ স্থাপন করব; তারা েতামার প্রিত েক্রােধ ব্যবহার
করেব; তারা েতামার নাক ও কান েকেট েফলেব ও েতামার
অবিশেষ্টরা তেরায়ােলর দ্বারা পেড় যােব; তারা েতামার
েছেলেমেয়েদরেক হরণ করেব যােত েতামার বংশধেররা
অিগ্নভিক্ষত হয়। ২৬ তারা েতামার কাপড় খুেল েফলেব এবং
েতামার সব অলংকার িনেয় েনেব। ২৭ তাই আিম েতামার েথেক
লজ্জাজনক আচরণ এবং িমশর েদশ েথেক েতামার েবশ্যািক্রয়া
দরূ করব। তুিম তােদর েতামার েচাখ আর তুলেব না এবং তুিম
আর িমশরেক মেন করেব না।’ ২৮ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েদখ, তুিম যােদরেক ঘৃণা করছ, যােদর প্রিত েতামার
প্রােণ ঘৃণা হেয়েছ, তােদর হােত আিম েতামােক েদব। ২৯ তারা
েতামার প্রিত ঘৃণাপূণর্ভােব ব্যবহার করেব ও েতামার সমস্ত
সম্পিত্ত িনেয় েনেব এবং েতামােক িববস্ত্রা কের পিরত্যাগ করেব,
তােত েতামার ব্যিভচার-ঘিটত উলঙ্গতা, েতামার লজ্জাজনক
আচরণ ও েতামার েবশ্যািক্রয়া প্রকাশ হেব। ৩০ তুিম জািতেদর
অনুগমেন ব্যিভচার কেরছ, তােদর মূিতর্ েদর দ্বারা অশুিচ হেয়ছ,
এই জন্য এ সব েতামার প্রিত করা যােব। ৩১ তুিম িনেজর েবােনর
পেথ িগেয়ছ, এই জন্য আিম তার শািস্তর পানপাত্র েতামার হােত
েদব।’ ৩২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘তুিম িনেজর েবােনর
পােত্র পান করেব, েসই পাত্র গভীর ও বৃহৎ; তুিম পিরহােসর ও
িবদ্রূেপর িবষয় হেব; েসই পােত্র অেনকটা ধের। ৩৩ তুিম পিরপূণর্া
হেব মত্ততায় ও দঃুেখ ভেয়র ও ধ্বংেসর পােত্র! েতামার েবান
শমিরয়ার পােত্র। ৩৪ তুিম তােত পান করেব, নদর্মা খািল হেব
তারপর তুিম ধ্বংস হেব এবং টুকেরার সেঙ্গ েতামার স্তন িবিছন্ন
করেব; কারণ আিম এটা েঘাষণা করলাম!’-এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন। ৩৫ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘কারণ তুিম
আমােক ভুেল িগেয়ছ, আমােক িপছেন েফেলছ, তার জন্য তুিম
আবার িনেজর খারাপ কােজর ও েবশ্যািক্রয়া ওপের তুলেব ও
প্রকাশ করেব’!” ৩৬ সদাপ্রভু আমােক আরও বলেলন, েহ
মানুেষর-সন্তান, তুিম িক অহলার ও অহলীবার িবচার করেব?
তেব তােদর ঘৃণ্য কাজ সকল তােদরেক জানাও। ৩৭ কারণ তারা
ব্যািভচার কেরেছ ও তােদর হােত রক্ত আেছ; তারা িনেজেদর
মূিতর্ েদর সােথ ব্যিভচার কেরেছ এবং আমার জন্য জন্ম েদওয়া
িনেজর সন্তানেদরেক ওেদর গ্রাস করার জন্য আগুেনর মেধ্য
িদেয় িনেয় িগেয়েছ ৩৮ এবং তারা আমার প্রিত আরও এই
কেরেছ, তারা আমার পিবত্র স্থান অশুিচ কেরেছ এবং েসই িদেন
তারা আমার িবশ্রামিদন অপিবত্র কেরেছ। ৩৯ কারণ যখন তারা
িনেজেদর মূিতর্ েদর উেদ্দেশ্য িনেজর সন্তানেদরেক বধ করত,
তখন েসই িদন আমার পিবত্র স্থােন এেস তা অপিবত্র করত;
আর েদখ, আমার বািড়র মেধ্য তারা এই ধরেনর কেরেছ।
৪০ েতামার দেূরর েলাকেদরেক আনবার জন্য দতূ পািঠেয়ছ; দতূ
পাঠােনা হেল, েদখ, তারা আসল; তুিম তােদর জেন্য স্নান
করেল, েচাখ অঙ্কন করেল ও অলঙ্কাের িনেজেক িবভূিষত
করেল; ৪১ এবং পের সুন্দর িবছানায় বেস তার সামেন েমজ
সািজেয় তার ওপের আমার ধূপ ও আমার েতল রাখেল।
৪২ আর তার সেঙ্গ িনিশ্চন্ত জনতার কলরব হল এবং সাধারন
েলােকেদর সেঙ্গ মরুভূিম েথেক মদ্যপায়ীেদরেক আনা হল, তারা
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েতামােদর হােত বালা ও মাথায় সুসিজ্জত মুকুট িদল। ৪৩ তখন
ব্যিভচার-িক্রয়ােত েয জীনর্া, েসই স্ত্রীর িবষেয় আিম বললাম,
‘এখন তারা এর সেঙ্গ এবং এ তােদর সেঙ্গ, ব্যিভচার করেব।’
৪৪ আর পুরুেষরা েযমন েবশ্যার কােছ যায়, েতমিন তারা অর
কােছ েযত; এইভােব তারা অহলার ও অহলীবার, েসই দইু
খারাপ কাজ করা নারীর কােছ েযত। ৪৫ আর ধািমর্ক েলাকরাই
ব্যািভচািরণী ও রক্তপাতকািরনীেদর িবচার অনুসাের তােদর
িবচার করেব; কারণ তারা ব্যািভচািরণী ও তােদর হােত রক্ত
আেছ। ৪৬ বস্ততঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম তােদর
িবরুেদ্ধ জনসমাজ আনব এবং তােদরেক েভেস েবড়ােত ও
লুেটর িজিনস েথেক েদব। ৪৭ েসই সমাজ তােদরেক পাথেরর
আঘাত করেব ও িনেজেদর তেরায়ােল েকেট েফলেব এবং
তােদর বািড় আগুেন পুিড়েয় েদেব। ৪৮ এইভােব আিম েদশ
েথেক খারাপ কাজ দরূ করব, তােত সমস্ত স্ত্রীেলাক িশক্ষা পােব,
তাই তারা আর খারাপ কােজর মেতা আচরণ করেব না। ৪৯ আর
েলােকরা েতামােদর খারাপ কােজর েবাঝা েতামােদর ওপের
রাখেব এবং েতামার িনেজেদর মূিতর্ গুিলর-সমন্ধীয় পাপ সব
বহন করেব; তােত েতামার জানেব েয, আিমই প্রভু সদাপ্রভু।”

িযরূশােলেমর আসন্ন পতন।

আবার নবম বৎসেরর দশম মােস, মােসর দশম িদেন
সদাপ্রভুর এ বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,

২ “মানুেষর সন্তান তুিম িনেজ এই িদেনর নাম এই সিঠক িদেনর
নাম িলেখ রাখ, আজেকর এইিদেন বািবল-রাজ িযরূশােলেমর
েঘরাও হল ৩ তুিম এই িবেদ্রাহী কুেলর উেদ্দেশ্য এক প্রবাদ বাক্য
বল, তােদরেক নীিতগল্প বল এবং তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু
এ কথা বেলন, চড়াও হঁাড়ী চড়াও, তার মেধ্য জল দাও। ৪ তার
েভতর খাবােরর টুকেরা রাখ, প্রেত্যক ভােলা টুকেরা, উরু ও
কঁাধ রাখ, ভিতর্  কর সবেচেয় ভােলা হাড় িদেয়। ৫ পােলর মেধ্য
েথেক সবেচেয় ভােলা েমষ নাও এবং তার িনেচ হাড় িদেয় গাদা
কর, সম্পূণর্ভােব েসদ্ধ কর। ৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, িধক্ েসই রেক্ত পূণর্ শহরেক, েসই হঁাড়ীেক, যার মেধ্য
কলঙ্ক আেছ ও যার কলঙ্ক তার েভতর েথেক েবর হেবনা। এটা
েথেক টুকেরা টুকেরা কের নাও িকন্তু গণনা করা হয়িন। ৭ কারণ
তার রক্ত তার মেধ্য আেছ; েস মসৃণ পাথেরর ওপের তা েরেখেছ,
ধূেলা িদেয় েঢেক রাখবার জন্য মািটেত রােখিন। ৮ রাগ কের
প্রিতেশাধ েনবার জন্য, আিম তার রক্ত মসৃণ পাথেরর ওপের
েরেখিছ, যােত ঢাকা না পেড়। ৯ তাই প্রভু সদাপ্রভু এ কথা
বেলন, িধক্ েসই রেক্ত পূণর্ শহরেক। আিম কােঠর স্তুপেক
বাড়ােবা। ১০ আেরা কাঠ নাও, আগুন জ্বালাও, মাংস
সম্পূনর্ভােব রান্না কর েঝাল কর, হাড় ভােলা কের েপাড়াও।
১১ তারপর হঁাড়ী ফঁাকা হেল তা কয়লার ওপের তা রাখ, েযন তা
গরম হেল তার িপতল দগ্ধ হয় এবং তার মেধ্য তার অশুিচ গেল
যায় ও তার কলঙ্ক েশষ হেয় যায়। ১২ েস পিরশ্রেম ক্লান্ত হেয়েছ,
কারণ তার কলঙ্ক তার েভতর েথেক আগুেনর দ্বারা েবর হয়িন।
১৩ েতামার লজ্জাজনক ব্যবহার েতামার অশুিচ কােজ আেছ;
আিম েতামােক শুচী করেলও তুিম শুচী হেল না, এই জন্য তুিম
অশুিচ েথেক শুচীকরা হেব না, যতক্ষণ না আিম আমার রাগ

েথেক মুক্ত করেবা। ১৪ আিম সদাপ্রভু, এটা বললাম হেব, আিম
এটা করব, আিম ক্ষান্ত হব না, এর েথেক িবরত হেবা না, েতামার
েযমন আচরণ এবং েতামার েযমন কাজ, তারা েতামার িবচার
করেব।” একথা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৫ তারপর সদাপ্রভুর বাক্য
আমার কােছ এল এবং বলল, ১৬ মানুেষর সন্তান, েদখ, আিম
েতামার েচােখর ইচ্ছা েতামার েথেক িনেয় েনব মহামারীর সেঙ্গ
িকন্তু তুিম েশাক করেবনা িক কাদেব না এবং েতামার েচােখর
জল পড়েব না। ১৭ তুিম িনরেব দীঘর্ িনঃশ্বাস ছাড়, মৃেতর জন্য
অেন্তিষ্ট কাজ েকােরা না; তুিম মাথায় পাগিড় বঁাধ এবং পােয়
জেুতা পেরা, মাথায় েঘামটা িদও না অথবা স্ত্রীর মৃতুেত দঃুখ
পাওয়া েলােকেদর পাঠােনা রুিট েখওনা। ১৮ তাই আিম সকােল
েলােকেদর সেঙ্গ কথা বললাম এবং সন্ধ্যােবলায় আমার স্ত্রী মারা
েগল এবং সকােল আিম পাওয়া আেদশ অনুযায়ী কাজ
করলাম। ১৯ েলােকরা আমােক িজজ্ঞাসা করল, তুিম িক
আমােদর বলেব না এগুেলার মােন িক েযগুেলা তুিম করেছা?
২০ তাই আিম তােদরেক বললাম, সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ
এল এবং বলল, ২১ তুিম ইস্রােয়ল-কুলেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন, েদখ, েতামার শিক্তর গবর্, েতামার েচােখর ইচ্ছা
এবং েতামার আত্মার প্রবৃিত আমার পিবত্র স্থানেক কলুিষত
করেছ, তাই েতামার েছেলরা এবং েমেয়রা যােদর তুিম েরেখ
যাচ্ছ তারা তেরায়ােলর েকােপ পড়েব। ২২ তখন েতামার
েসরকমই কাজ করেব েযমন আিম কেরিছ; মাথায় েঘামটা
েদেবনা, অথবা দঃুখী েলােকেদর পাঠােনা রুিট খােবনা। ২৩ তার
পিরবেতর্  েতামার মাথায় পাগিড় বঁাধ এবং পােয় জেুতা পেরা,
েশাক করেব না িক কঁাদেব না, কারণ েতামার অপরাধ কেম
যােব এবং প্রেত্যেক তার ভাইেয়র জন্য আতর্ নাদ করেব। ২৪ তাই
িযিহেস্কল েতামােদর জন্য িচহ্নস্বরূপ হেব; েযমন সব িকছু েস যা
কেরেছ তুিম তাই করেব যখন এটা আসেব, তখন েতামার
জানেব েয, আিমই প্রভু সদাপ্রভু। ২৫ িকন্তু তুিম, মানুেষর সন্তান,
েয িদন আিম তােদর মিন্দর দখল কির যা তােদর আনন্দ,
তােদর গবর্ এবং যা তারা েদেখ এবং আশা কের এবং যখন
তােদর েছেলেদর এবং েমেয়েদর িনেয় েনেবা ২৬ েসই িদন
একজন শরণাথর্ী েতামার কােছ আসেব েতামােক খবর েদওয়ার
জন্য- ২৭ েসিদন েতামার মুখ খুলেব শরণাথর্ীর জন্য এবং তুিম
কথা বলেব- তুিম চুপ কের থাকেত পারেব না। তুিম তােদর জন্য
িচহ্নস্বরূপ হেব যােত তারা জানেব েয আিম সদাপ্রভু।

নানা জািতর উেদ্দেশ্য দণ্ড েঘাষণা

তারপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল ২ “মানুেষর সন্তান, তুিম অেম্মান-সন্তানেদর

িদেক মুখ রাখ ও তােদর িবরুেদ্ধ ভাববাণী বল। ৩ তুিম অেম্মান-
সন্তানেদরেক বল, ‘প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য েশান। এই বাক্য যা
সদাপ্রভু বেলন, তুিম বেলেছা “আহা” আমার পিবত্র স্থান যখন
অপিবত্র হেয়িছল, ইস্রােয়ল-ভূিম যখন জনশূন্য িছল এবং
িযহূদা-কুল যখন তােদর িনবর্ািসত হেয়িছল। ৪ তাই েদখ, আিম
েতামােক অিধকার িহসােব পূবর্েদেশর েলােকেদর হােত সমপর্ণ
করব, তারা েতামার মেধ্য িশিবর স্থাপন করেব এবং েতামার
মেধ্য তােদর তঁাবু ৈতরী করেব; তারা েতামার ফল খােব এবং

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ২৩:৪৩ ৫৬৩ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ২৫:৪
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েতামার দধু পান করেব। ৫ আর আিম রব্বােক উেটর চারনভূিম
ৈতরী করেবা এবং ও অেম্মান সন্তানেদর েদশেক েমষ পােলর
জায়গা করব; তােত েতামার জানেব েয, আিম সদাপ্রভু। ৬ কারণ
প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, তুিম ইস্রােয়ল-েদেশর িবরুেদ্ধ
হাততািল িদেয়ছ, পা িদেয় আঘাত কেরছ ও আত্মার সেঙ্গ
সম্পূনর্ অবজ্ঞাভােব আনন্দ কেরছ। ৭ এই জন্য েদখ, আিম
েতামােক আমার হাত িদেয় আঘত করেবা, জািতেদর লুটপাঠ
করার জন্য েতামােক পাঠােবা, অন্য েলােকেদর মধ্য েথেক
েতামােক েকেট েফলব এবং ধ্বংস করেবা। আিম েতামােক
েদেশর মধ্য েথেক েতামােক ধ্বংস করব; তােত তুিম জানেব েয,
আিম সদাপ্রভু’।” ৮ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, েমায়াব ও
েসয়ীর বেল, েদখ, িযহূদা-কুল অন্য সব জািতর মত। ৯ তাই
েদখ, আিম েমায়ােবর ঢাল শহেরর সীমানার িদেক খুেল েদেবা,
জাকজমকপূণর্ ৈবৎ-িযশীেমােত বালিময়েন ও িকিরয়াথিয়েম
১০ অেস্মান-সন্তানেদর িবরুেদ্ধ পূবর্েদেশর েলােকেদর জন্য পথ
ৈতরী কের েদেশ অিধকােরর জন্য েদব, এভােব অেম্মান-
সন্তােনরা আর জািতেদর মেধ্য স্মৃিতপেথ আসেবনা। ১১ তাই
আিম েমায়ােবর িবরুেদ্ধ িবচার করব তােত তারা জানেব েয,
আিম সদাপ্রভু। ১২ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, “ইেদাম এভােব
িযহূদা-কুেলর ওপর প্রিতেশাধ িনেয়েছ এবং প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হেয়
অন্যায় কেরেছ।” ১৩ তাই প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, “আিম
আমার হাত িদেয় ইেদােমর উপের আঘাত করেবা এবং মানুষ ও
পশুেক ধ্বংস করব। আিম তােদরেক ৈতমন েথেক দদান পযর্ন্ত
পিরত্যক্ত জায়গা করব, তারা তেরায়ােল পিতত হেব।
১৪ এইভােব আিম ইেদােমর ওপের আমার প্রিতেশাধ েনওয়ার
ভার ইস্রােয়েলর হােত সমপর্ণ করব, তােত আমার েযরকম রাগ
ও েযরকম েকাপ, তারা ইেদােমর ওপর েসরকম ব্যবহার করেব,
তখন তারা আমার প্রিতেশােধর কথা জানেব;” এটা সদাপ্রভু
বেলন। ১৫ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, পেলষ্টীেয়রা িযহূদােদর
ওপর প্রিতেশাধ িনেয়েছ এবং তােদর ধ্বংস কেরেছ কারণ,
িচরশত্রুতা এবং ঘৃণা তােদর হৃদেয় িছল। ১৬ তাই প্রভু সদাপ্রভু
একথা বেলন, েদখ, আিম পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ আমার হাত
তুলেবা এবং আিম েকেট েফলেবা কেরথীয়েদরেক এবং
বািকেদর ধ্বংস করেবা যারা সমুেদ্রর উপকূেল থােক। ১৭ কারণ
আিম তােদর িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ েনব শািস্ত িদেয়, তাহেল তারা
জানেব েয আিম সদাপ্রভু যখন আিম তােদর ওপের প্রিতেশাধ
েনব।

েসার ও সীেদােনর িবরুেদ্ধ ভাববাণী।

েসই একাদশ বছের, মােসর প্রথম িদেন, সদাপ্রভুর
এই বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “মানুেষর

সন্তান, িযরূশােলেমর িবষেয় েসার বেলেছ, ‘হায়! েলাকেদর
দরজা েভেঙ্গ েগল! েস আমার িদেক িফেরেছ; আিম পূণর্া হব,
েযমন েস উিচ্ছন্ন হেয়েছ!’ ৩ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েহ েসার, েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ এবং সমুদ্র েযমন
তরঙ্গ ওঠায়, েতমিন েতামার িবরুেদ্ধ আিম অেনক জািতেক
ওঠাব। ৪ তারা েসােরর পঁািচল ধ্বংস করেব, তার উচ্চ দগুর্ সব
েভেঙ্গ েফলেব। আিম তার ধূেলা তা েথেক দরূ কের েফলব ও

তােক উন্মুক্ত পাথর করব। ৫ েস সমুেদ্রর মেধ্য জাল পাতার
জায়গা হেব, কারণ আিমই এটা বললাম!’ এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন এবং েস জািতেদর লুেটর িজিনস হেব। ৬ এলাকায় তার
েয েমেয়রা আেছ, তারা তেরায়ােল বধ হেব এবং তারা জানেব
েয, আিমই সদাপ্রভু! ৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েদখ, আিম উত্তরিদক েথেক েঘাড়া, রথ ও অশ্বােরাহীেদর এবং
জনসমােজর ও অেনক ৈসেন্যর সেঙ্গ রাজািধরাজ বািবল-রাজ
নবূখদিনত্সরেক এেন েসাের উপিস্থত করেব। ৮ েস েদেশর
প্রধান অংেশ েতামার েমেয়েদরেক তেরায়ােলর আঘােত হত্যা
করেব, েতামার িবরুেদ্ধ অবেরােধর েদয়াল তুলেব। েস
অবেরােধর েদয়াল েতামার িবরুেদ্ধ ৈতরী করেব এবং েতামার
িবরুেদ্ধ ঢাল তুলেব। ৯ আর েস েতামার েদয়ােল সংঘাত করেব
ও িনেজর তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা েতামার উচ্চগৃহ সব েভেঙ্গ েফলব।
১০ েস তার েঘাড়ােদর বাহুেল্যর জন্য তােদর ধূেলা েতামােক
েঢেক েফলেব; েস যখন শহের প্রেবেশর মেতা েতামার দরজা
সেবর িভতর যােব, তখন েঘাড়ােদর, চাকার ও রেথর শেব্দ
েতামার েদয়াল কঁাপেব। ১১ েস িনেজর েঘাড়ােদর খুের েতামার
সমস্ত পথ দিলত করেব, তেরায়ােলর দ্বারা েতামার েলাকেদরেক
হত্যা করেব ও েতামার শিক্তশালী পাথেরর স্তম্ভ সব পেড় যােব।
১২ ওরা েতামার সম্পিত্ত লুট করেব, েতামার বািণেজ্যর িজিনস
লুট করেব, েতামার েদয়াল েভেঙ্গ েফলেব ও েতামার ঐশ্বযর্্যশালী
বািড় সব ধ্বংস করেব এবং তারা েতামার পাথর, কাঠ ও ধূেলা
জেলর মেধ্য িনেক্ষপ করেব। ১৩ আর আিম েতামার গােনর শব্দ
থামাব এবং েতামার বীণাধ্বিন আর েশানা যােব না। ১৪ আর
আিম েতামােক শুকেনা পাথর করব; তুিম জাল িবস্তার করার
জায়গা হেব; তুিম আর ৈতরী হেব না; কারণ আিম সদাপ্রভু এটা
বললাম,” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৫ “প্রভু সদাপ্রভু েসারেক
এই কথা বেলন, েতামার পতেনর শেব্দ, েতামার মেধ্য আহতেদর
েকঁাকা িনেত ও ভয়ানক নরহত্যায় উপকূল সব িক কঁাপেব না?
১৬ তখন সমুেদ্রর অধ্যক্ষরা সবাই িনেজেদর িসংহাসন েথেক না
মের, িনেজেদর েপাশাক ত্যাগ করেব, রিঙন েপাশাক সব খুেল
েফলেব; তারা ভয় পিরধান করেব; তারা মািটেত বসেব, সবসময়
ভীত থাকেব ও েতামার িবষেয় আতিঙ্কত হেব। ১৭ আর তারা
েতামার িবষেয় িবলাপ কের েতামােক বলেব, েহ সমুেদ্র উত্পন্ন
স্থানিনবািসনী তুিম িকভােব িবনষ্ট হেল। েসই িবখ্যাতা পুরী যা
অেনক শিক্তশালী িছল- তা এখন সমুেদ্র! এবং তুিম, তার সমস্ত
অিধবাসীর উপর তােদর ভয়াহর্তা অপর্ণ করত। ১৮ এখন
েতামার পতেনর িদেন উপকূল সব কঁাপেছ, েতামার চেল
যাওয়ােত সমুেদ্র অবিস্থত দ্বীপ সব আতঙ্কগ্রস্থ হেয়েছ। ১৯ কারণ
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, যখন আিম িনবািসহীন শহেরর
মেতা েতামােক উিচ্ছন্ন শহর করব, যখন আিম েতামার উপের
সমুদ্র উঠাব ও িবশাল জলরািশ েতামােক েঢেক েফলেব,
২০ তখন আিম েতামােক গতর্ গামীেদর সেঙ্গ প্রাচীন সমেয়র
েলােকেদর কােছ নামাব এবং িনেচ পৃিথবীেত, িচেরাৎসন্ন
জায়গায়, গতর্ গামী সবার সেঙ্গ বাস করাব, তােত তুিম আর
বসিতস্থান হেব না; িকন্তু জীিবতেদর েদেশ আিম েশাভা স্থাপন
করব। ২১ আিম েতামােক িবপযর্েয়র জায়গা করব, তুিম আর
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থাকেব না; েলােকরা েতামার েখঁাজ করেলও আর কখনও
েতামােক পােব না,” এটা সদাপ্রভু বেলন।

আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ এখন তুিম, েহ মানুেষর-সন্তান, তুিম েসােরর

িবষেয় িবলাপ কর। ৩ েসারেক বল, েহ সমুেদ্রর প্রেবেশর
জায়গার িনবািসিন অেনক উপকূেল জািতেদর বিনক প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েহ েসার, তুিম বলছ, আিম
পরমসুন্দরী। ৪ সমুদ্রেদর মাঝখােন েতামার জায়গা আেছ;
েতামার িনমর্াণকারীরা েতামার েসৗন্দযর্্য িসদ্ধ কেরেছ। ৫ তারা
সনীরীয় েদবদারু কােঠ েতামার সমস্ত তক্তা ৈতরী কেরেছ,
েতামার জন্য মাস্তুল ৈতরী করার জেন্য িলবােনান েথেক এরস
গাছ গ্রহণ কেরেছ। ৬ তারা বাশন েদশীয় অেলান গাছ েথেক
েতামার দঁাড় ৈতরী কেরেছ; িকত্তীয় উপকূলসমূহ েথেক আনা
তাশূর কােঠ েখাদাই করা হািতর দঁাত িদেয় েতামার তক্তা ৈতরী
কেরেছ। ৭ েতামার পতাকার মত িমশর েথেক আনা রিঙন
মসীনা-বস্ত্র েতামার পাল িছল; ইলীশার উপকূল-সমূহ েথেক
আনা নীল ও বস্ত্র েতামার আচ্ছাদন িছল। ৮ সীেদান অবর্দ-
িনবািসরা েতামার দঁাড়ী িছল; েহ েসার, েতামার জ্ঞানবােনরা
েতামার মেধ্য েতামার পথপ্রদশর্ক িছল। ৯ গবােলর প্রাচীনরা ও
জ্ঞানবােনরা েতামার মেধ্য েতামার দইু প্রােন্তর েজাড় িছল।
সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজ ও তােদর নািবকরা েতামার
বািণজ্যদ্রেব্যর িবিনময় করার জন্য েতামার মেধ্য িছল।
১০ পারস্য, লুদ ও িলিবয়া েদশীেয়রা েতামার ৈসন্যসামেন্তর মেধ্য
েতামার েযাদ্ধা িছল; তারা েতামার মেধ্য ঢাল ও িশরস্ত্র টািনেয়
রাখত; তারাই েতামার েশাভা সম্পাদন কেরেছ। ১১ অবর্েদর
েলাক েতামার ৈসন্যেদর চািরিদেক েতামার েদয়ােলর ওপের
িছল, যুদ্ধবীেররা েতামার সব উঁচু গৃেহ িছল; তারা চািরিদেক
েতামার েদয়ােল িনেজেদর ঢাল েঝালাত; তারাই েতামার
েসৗন্দযর্্য সম্পূণর্ কেরেছ। ১২ সব ধরেনর ধেনর প্রাচুেযর্্যর জন্য
তশর্ীশ েতামার বিনক িছল; তারা রূপা, েলাহা, দস্তা ও সীসা িদেয়
েতামার পণ্য পিরেশাধ করত। ১৩ যবন, তুবল ও েমশক েতামার
ব্যবসায়ী িছল; তারা মানুেষর প্রাণ ও েব্রােঞ্জর পাত্র িদেয় েতামার
বািণজ্যদ্রেব্যর িবিনময় করত। ১৪ েতাগমর্-কুেলর েলােকরা
েঘাটক, যুেদ্ধর েঘাড়া ও অশ্বতর এেন েতামার পণ্য পিরেশাধ
করত। ১৫ দদান-সন্তােনরা েতামার ব্যবসায়ী িছল, পণ্যদ্রব্য
েতামার হােত িছল; তারা হািতর দঁােতর িশং ও আবলুস কাঠ
েতামার মূল্য িহসােব আনত। ১৬ েতামার ৈতরী িজিনেসর
বাহুেল্যর জন্য অরাম বিনক িছল; েসখানকার েলােকরা পান্না,
েবগুেন রেঙর কাপড় ও ভােলা বস্ত্র, মুেক্তা এবং অমূল্য িজিনস
েতামার পণ্যদ্রব্য িহসােব পিরেশাধ করত। ১৭ িযহূদা এবং
ইস্রােয়ল-েদশ েতামার ব্যবসায়ী িছল; েসখানকার েলােকরা
িমন্নীেতর গম, বাজরা, মধু, েতল ও তরুসার িদেয় েতামার
বািণজ্যদ্রেব্যর িবিনময় করত। ১৮ সবর্প্রকার ধন-বাহুেল্যর জন্য
েতামার ৈতরী িজিনেসর প্রাচুেযর্্যর জন্য দেম্মশক েতামার বিনক
িছল, েসখানকার েলােকরা িহল্বােনর আঙ্গরুরস ও শুভ্র
েমষেলাম আনত। ১৯ বদান ও যবন উষল েথেক এেস েতামার
পণ্য পিরেশাধ করত; েতামার িবিনমেয় িজিনেসর মেধ্য েপটােনা
েলাহা, দারুিচিন ও কলম থাকত। ২০ দদান েতামার সেঙ্গ েঘাড়ার

িপেঠর ভােলা গিদর কাপেড়র ব্যবসা করত। ২১ আরব এবং
েকদেরর অধ্যেক্ষরা সবাই েতামার করায়ত্ত বিনক িছল,
েমষশাবক, েমষ ও ছাগল এই সব িবষেয় তারা েতামার বিনক
িছল। ২২ িশবার ও রয়মার ব্যবসায়ীরাও েতামার ব্যবসায়ী িছল;
তারা সব ধরেনর েশ্রষ্ঠ গন্ধদ্রব্য ও সব ধরেনর বহু-মূল্য পাথর
এবং েসানা িদেয় েতামার পন্য পিরেশাধ করত। ২৩ হারন, কন্নী,
এদন, িশবার এই ব্যবসায়ীরা এবং অশূর ও িকল্মদ েতামার
ব্যবসায়ী িছল। ২৪ এরা েতামার ব্যবসায়ী িছল, এরা অপূবর্ বস্ত্র
এবং নীলবনর্ ও িবিভন্ন কম্বল ও িশিল্পত বস্ত্র, ভােলা েবানা
কাপড় েতামার িবক্রয়স্থােন আনত। ২৫ তশর্ীেশর জাহাজ সব
িজিনস-িবিনমেয় েতামার পিরবহনকারী িছল; এইভােব তুিম
পিরপূণর্া িছেল, সমুদ্রেদর মাঝখােন খুব প্রতাপািন্বতা িছেল।
২৬ েতামার দঁাড়বাহেকরা েতামােক প্রশস্ত জেল িনেয় িগেয়েছ;
পূেবর্র বায়ু সমুদ্রেদর মাঝখােন েতামােক েভেঙ্গ েফেলেছ।
২৭ েতামার ধন, েতামার পণ্যদ্রব্য সমূহ, েতামার িবিনময় িজিনস
সব, েতামার নািবকরা, েতামার কনর্ধােররা, েতামার জাহাজ
প্রস্তুতকারীরা ও দ্রব্য িবিনময়কারীরা এবং েতামার মধ্যবতর্ী
সমস্ত েযাদ্ধা েতামার মেধ্য অবিস্থত জনসমােজর সেঙ্গ েতামার
পতেনর িদেন সমুদ্রেদর মাঝখােন পিতত হেব। ২৮ েতামার
কনর্ধারেদর কান্নার শেব্দ সমুদ্রতীরবতর্ী শহরগুিল সব েকঁেপ
উঠেব। ২৯ আর সমস্ত দঁািড়, নািবকরা, সমুদ্রগামী সমস্ত কণর্ধার
িনেজেদর জাহাজ েথেক েনেম ডাঙায় দঁাড়ােব, ৩০ েতামার জন্য
িচত্কার করেব, তীব্র কঁাদেব, িনেজেদর মাথায় ধূেলা েদেব ও
ছাইেয় গড়াগিড় েদেব। ৩১ আর তারা েতামার জন্য মাথা ন্যাড়া
করেব ও েকামের চট বঁাধেব এবং েতামার জন্য প্রােণর দঃুেখ
কান্না সহকাের খুব িবলাপ করেব। ৩২ আর তারা েশাক কের
েতামার জন্য িবলাপ করেব, েতামার িবষেয় এই বেল িবলাপ
করেব, ‘েক েসােরর মেতা, সমুেদ্রর মাঝখােন নীরবতার মেতা?
৩৩ যখন সমুদ্র সব েথেক েতামার পণ্য দ্রব্য নানা জায়গায় েযত,
তখন তুিম বহুসংখ্যক জািতেক সন্তুষ্ট করেত; েতামার ধেনর ও
িবিনমেয় িজিনেসর বাহুেল্য তুিম পৃিথবীর রাজােদরেক ধনী
করেত। ৩৪ এখন তুিম সমুদ্র দ্বারা গভীর জেল েভেঙ্গ েগেল,
েতামার িবিনমেয়র িজিনস ও েতামার সমস্ত সমাজ েতামার মেধ্য
পিতত হল। ৩৫ উপকূল-িনবািসরা সবাই েতামার অবস্থায়
িবস্ময়াপন্ন হেয়েছ ও তােদর রাজারা িনতান্ত উিদ্বগ্ন হেয়েছ,
তােদর মুখ কিম্পত হেয়েছ। ৩৬ জািতেদর মধ্যবতর্ী বিনকরা
েতামার িবষেয় িশস েদয়; তুিম ভীত হেল এবং তুিম আর থাকেব
না’।

আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ “েহ মানুেষর-সন্তান, তুিম েসােরর অধ্যক্ষেক

বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েতামার হৃদয় গিবর্ত হেয়েছ,
তুিম বেলছ, আিম েদবতা, আিম সমুদ্রেদর মাঝখােন ঈশ্বেরর
আসেন বেস আিছ; িকন্তু তুিম েতা মানুষমাত্র, েদবতা নও, তা
সেত্ত্বও িনেজর হৃদয়েক ঈশ্বেরর হৃদেয়র মেতা বেল েমেনছ।
৩ েদখ, তুিম দািনেয়েলর েথেকও জ্ঞানী, েকােনা িনগূড় কথা
েতামার কােছ আশ্চযর্্য নয়; ৪ েতামার জ্ঞােন ও েতামার বুিদ্ধেত
তুিম িনেজর জন্য ঐশ্বযর্্য উপাজর্ন কেরছ, িনেজর েকােষ েসানা
ও রূপা সঞ্চয় কেরছ; ৫ েতামার জ্ঞােনর মহেত্ব বািণজ্য দ্বারা
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িনেজর ঐশ্বযর্্য বৃিদ্ধ কেরছ, তাই েতামার ঐশ্বেযর্্য েতামার হৃদয়
গিবর্ত হেয়েছ; ৬ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, তুিম
িনেজর হৃদয়েক ঈশ্বেরর হৃদেয়র মেতা বেল েমেনছ; ৭ এই জন্য
েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ িবেদশীেদরেক আনব, জািতেদর
মেধ্য তারা আতঙ্কজনক মানুষ, তারা েতামার জ্ঞােনর েসৗন্দেযর্্যর
িবরুেদ্ধ িনেজেদর তেরায়াল আনেব ও েতামার দীিপ্ত অপিবত্র
করেব। ৮ তারা েতামােক গেতর্  নামােব; তুিম সমুদ্রেদর মাঝখােন
িনহত েলােকেদর মেতা মরেব। ৯ েতামার বধকারীর সামেন তুিম
িক বলেব, আিম ঈশ্বর? িকন্তু েয েতামােক িবদ্ধ করেব, তার
হােত েতা তুিম মানুষমাত্র েদবতা নও। ১০ তুিম িবেদশীেদর হাত
দ্বারা অিচ্ছন্নত্বক েলােকেদর মেতা মরেব, কারণ আিম এটা
বললাম, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১১ পের সদাপ্রভুর এই বাক্য
আমার কােছ এল, ১২ েহ মানুেষর-সন্তান, তুিম েসােরর রাজার
জন্য িবলাপ কর ও তােক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
‘তুিম পিরপূণর্তার আদশর্, সম্পূণর্ জ্ঞান এবং িনখুঁত েসৗন্দযর্্য!
১৩ তুিম ঈশ্বেরর উদ্যান এদেন িছল; সব ধরেনর বহুমূল্য পাথর,
চূিন, পীতমিণ, হীরক, ৈবদযুর্্যমিণ, েগােমদ, সূযর্্যকান্ত, নীলকান্ত,
হিরণমিণ ও মরকত এবং েসানা েতামার আচ্ছাদন িছল, েতামার
ঢােকর ও বঁাশীর কারুকাজ েতামার মেধ্য িছল; েতামার সৃিষ্টিদেন
এ সব ৈতরী হেয়িছল। ১৪ তুিম অিভিষক্ত আচ্ছাদক করূব িছেল,
আিম েতামােক স্থাপন কেরিছলাম, তুিম ঈশ্বেরর পিবত্র পবর্েত
িছেল; তুিম আগুেনর পাথরগুিলর মেধ্য িদেয় েযেত। ১৫ েতামার
সৃিষ্ট িদন েথেক তুিম িনেজর ব্যবহাের িসদ্ধ িছেল; েশেষ েতামার
মেধ্য অন্যায় পাওয়া েগল। ১৬ েতামার বািনেজ্যর বাহুেল্যর
েতামার িভতর িহংস্রতা পিরপূনর্ হল, তুিম পাপ করেল, তাই আিম
েতামােক ঈশ্বেরর পবর্ত েথেক ভ্রষ্ট করলাম, েহ রক্ষক করূব,
েতামােক অিগ্নময় পাথরগুিলর মেধ্য েথেক ধ্বংস করলাম।
১৭ েতামার হৃদয় েতামার েসৗন্দেযর্্য গিবর্ত হেয়িছল; তুিম িনজ
জঁাকজমেকর জন্য িনেজর জ্ঞান নষ্ট কেরছ; আিম েতামােক
ভূিমেত িনেক্ষপ করলাম, রাজােদর সামেন রাখলাম, েযন তারা
েতামােক েদখেত পায়। ১৮ েতামার অপরােধর কারেণ তুিম িনজ
বািনজ্যিবষয়ক অন্যায় দ্বারা িনেজর পিবত্র জায়গা সব অপিবত্র
কেরছ; তাই আিম েতামার কাছ েথেক আগুন েবর কের িনলাম,
েস েতামােক গ্রাস করল এবং আিম েতামােক দশর্নকারী সবার
সামেন ছাই কের ভূিমেত েফেল িদলাম। ১৯ জািতেদর মেধ্য যত
েলাক েতামােক জােন, তারা সবাই েতামার িবষেয় িশহিরত হল;
তুিম সন্ত্রািসত হেল এবং তুিম আবার কখেনা থাকেব না’!”
২০ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল, ২১ “েহ মানুেষর-
সন্তান, তুিম সীেদােনর িদেক মুখ রাখ ও তার িবরুেদ্ধ ভাববাণী
বল! ২২ বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েহ সীেদান, েদখ,
আিম েতামার িবরুেদ্ধ; আিম েতামার মেধ্য েগৗরবািন্বত হব;
তােত েলােকরা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু, যখন আিম েতামার
মেধ্য িবচার িনষ্পন্ন করব। আিম আমার পিবত্রতা েতামােক
েদখাব! ২৩ আিম তার মেধ্য মহামারী ও তার রাস্তাগুেলােত রক্ত
পাঠাব এবং আহত েলােকরা তার মেধ্য পিতত হেব, কারণ
তেরায়াল চািরিদেক তার িবরুেদ্ধ হেব, তােত তারা জানেব েয
আিমই সদাপ্রভু। ২৪ তখন ইস্রােয়ল-কুেলর জ্বালাজনক েকান
হুল িকংবা ব্যথাজনক কঁাটা তােদর অবজ্ঞাকারী চািরিদেকর

েকােনা েলােকর মেধ্য আর উত্পন্ন হেব না; তােত তারা জানেব
েয, আিমই প্রভু সদাপ্রভু। ২৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েয
জািতেদর মেধ্য ইস্রােয়ল-কুল িছন্নিভন্ন হেয়েছ, তােদর মেধ্য
েথেক যখন আিম তােদরেক সংগ্রহ করব এবং জািতেদর সামেন
তােদরেক পিবত্র বেল মান্য হব, তখন আিম আমার দাস
যােকাবেক েয ভূিম িদেয়িছ, তারা িনেজেদর েসই ভূিমেত বাস
করেব। ২৬ তারা িনভর্ েয় েসখােন বাস করেব; হঁা তারা বািড় ৈতরী
করেব এবং িনভর্ েয় বাস করেব; কারণ তখন আিম তােদর
অবজ্ঞাকারী চািরিদেকর সব েলাকেক িবচার িনষ্পন্ন করব;
তােত তারা জানেব েয আিমই তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু’।”

িমশেরর িবষেয় ভাববাণী।

দশম বছেরর দশম মােস, মােসর দ্বাদশ িদেন,
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল, ২ েহ

মানুেষর-সন্তান, তুিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ মুখ রাখ
এবং তার িবরুেদ্ধ ও সমস্ত িমশেরর িবরুেদ্ধ ভাববাণী বল।
৩ েঘাষণা কর এবং বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েহ
িমশেরর রাজা ফেরৗণ, েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ; তুিম েসই
িবশাল সমুেদ্রর জীব, েয নদীর মেধ্য েশায়, বেল আমার নদী
আমারই, আিমই িনেজর জন্য এটা ৈতরী কেরিছ। ৪ িকন্তু আিম
েতামার েচায়াল ফঁুড়ব, েতামার জলপ্রবােহর মাছ সব েতামার
আঁেশ আটেক েদব এবং েতামার জলপ্রবােহর মাছ সব তখনও
েতামার আঁেশ েলেগ থাকেব। ৫ আর আিম েতামার জলপ্রবােহর
সব মাছশুদ্ধ েতামােক মরুভূিমেত েফেল েদব; তুিম মােঠর
ওপের পেড় থাকেব, সংগৃহীত িক সিঞ্চত হেব না; আিম েতামােক
ভূিমর পশুেদর ও আকােশর পািখেদর খাবার িহসােব িদলাম।
৬ তােত িমশর িনবাসী সবাই জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু কারণ
তারা ইস্রােয়ল কুেলর পেক্ষ নেলর লািঠ হেয়িছল। ৭ যখন তারা
েতামােক হােত ধরত, তখন তুিম েভেঙ্গ তােদর সমস্ত কঁাধ িবদীণর্
করেত এবং যখন তারা েতামার ওপের িনভর্ র করত, তােদর
সমস্ত েকামর অসাড় করেত। ৮ েসই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ তেরায়াল আনব ও েতামার
মেধ্য েথেক মানুষ ও পশু উিচ্ছন্ন করব। ৯ িমশর েদশ ধ্বংিসত ও
উত্সন্ন জায়গা হেব; তােত তারা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু;
কারণ তুিম বলেত, নদী আমার, আিমই তা উৎপন্ন কেরিছ।
১০ এই জন্য েদখ, আিম েতামার ও েতামার জলপ্রবােহর
িবরুেদ্ধ; আিম িমগেদাল েথেক িসেবনী পযর্ন্ত ও কূশ েদেশর
সীমা পযর্ন্ত, িমশর েদশ উৎসন্ন ও ধ্বংসস্থান করব। ১১ েকােনা
মানুেষর পা তা িদেয় যােব না ও পশুর পা তা িদেয় যােব না এবং
এটা চিল্লশ বছেরর জন্য দখল হেব না। ১২ আর আিম িমশর
েদশেক ধ্বংিসত েদশগুিলর মেধ্য ধ্বংসস্থান করব এবং উিচ্ছন্ন
শহরগুিলর মেধ্য তার শহর সব চিল্লশ বছর পযর্ন্ত ধ্বংসস্থান
থাকেব; আর আিম িমশরীয়েদরেক জািতেদর মেধ্য িছন্নিভন্ন ও
েদশ-িবেদশ িবকীনর্ করব। ১৩ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, েয সব জািতর মেধ্য িমশরীেয়রা িছন্নিভন্ন হেব, তােদর
মেধ্য েথেক আিম চিল্লশ বছেরর েশেষ তােদরেক সংগ্রহ করব।
১৪ আর িমশেরর বিন্দত্ব েফরাব ও তােদর উৎপিত্তস্থান পেথাষ
েদেশ তােদরেক েফরাব, েসখােন তারা িনম্নপদস্থ এক রাজ্য হেব।
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১৫ অন্যান্য রােজ্যর েথেক তা সবেচেয় নীচু অবস্থােন হেব এবং
িনেজেক আর জািতেদর ওপের বড় কের তুলেব না; আিম
তােদরেক খবর্ করব, তারা আর জািতেদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেব
না। ১৬ িমশর আর ইস্রােয়ল-কুেলর িবশ্বাসভূিম হেব না; যখন
তারা িমশেরর িদেক িফের িগেয়েছ বেল েয অপরাধ কেরেছ তা
মেন করেব; তােত তারা জানেব েয, আিমই প্রভু সদাপ্রভু।
১৭ আর সাতাশ বছেরর প্রথম মােস মােসর প্রথম িদেন, প্রভু
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল, ১৮ “েহ
মানুেষর সন্তান, বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসর িনেজর
ৈসন্যসামন্তেক েসােরর িবরুেদ্ধ ভারী পিরশ্রম কিরেয়েছ; সবার
মাথা টাকপড়া ও সবার কঁাধ অনাবৃত হেয়েছ; িকন্তু েসােরর
িবরুেদ্ধ েস েয পিরশ্রম কেরেছ, তার েবতন েস িকংবা তার েসনা
েসার েথেক পায়িন। ১৯ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েদখ, আিম বািবেলর রাজা নবূখদি্নৎসরেক িমশর েদশ েদব;
েস তার সম্পিত্ত িনেয় যােব, তার িজিনস লুট করেব ও তার
সম্পিত্ত অপহরণ করেব; তাই তার েসনার েবতন হেব। ২০ েস েয
পিরশ্রম কেরেছ, তার েবতন বেল আিম িমশর েদশ তােক
িদলাম, কারণ তারা আমারই জন্য কাজ কেরেছ, এটা প্রভু
সদাপ্রভু বেলন। ২১ েসই িদেন আিম ইস্রােয়ল-কুেলর জেন্য এক
িশং িনগর্ত করাব এবং তােদর মেধ্য েতামার মুখ খুেল েদব; তােত
তারা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু।”

আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ “েহ মানুেষর সন্তান, ভাববাণী বল, তুিম বল,

প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘হায়! েস েকমন িদন!’ ৩ কারণ
েসই িদন কাছাকািছ, হঁা, সদাপ্রভুর িদন েসই েমঘাড়ম্বেরর িদন
কাছাকািছ; তা জািতেদর কাল হেব। ৪ িমশের তেরায়াল প্রেবশ
করেব ও কূেশ েক্লশ হেব; কারণ তখন িমশের িনহত েলােকরা
পেড় যােব, তারা তার সম্পিত্ত িনেয় েনেব ও তার িভিত্তমূল সব
ধ্বংস হেব। ৫ কূশ, পূট ও লূদ এবং সমস্ত িমিশ্রত েলাক আর কূব
ও িমত্রেদশীয় েলােকরা তােদর সেঙ্গ তেরায়ােল পিতত হেব।”
৬ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, যারা িমশেরর স্তম্ভ-স্বরূপ, তারাও
পিতত হেব এবং তার পরাক্রেমর গবর্ নীচু হেব; েসখােন
িমগ্েদাল েথেক িসেবনী পযর্ন্ত েলােকরা তেরায়ােল পিতত হেব,
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৭ তারা ধ্বংিসত েদশসমূেহর মেধ্য
ধ্বংিসত হেব এবং েদেশর শহর সব উিচ্ছন্ন শহরগুিলর মেধ্য
থাকেব। ৮ তখন তারা জানেব েয, আিম সদাপ্রভু, যখন আিম
িমশের আগুন লাগাই এবং তার সহকারীরা সবাই ধ্বংস হয়।
৯ েসই িদেন িনিশ্চন্ত কূশেক উিদ্বগ্ন করার জেন্য দেূতরা েনৗকায়
কের আমার কাছ েথেক েবর হেব, তােত িমশেরর িদেন েযমন
হেয়িছল, েতমিন তােদর মেধ্য েক্লশ হেব; কারণ েদখ, তা
আসেছ। ১০ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আিম বািবেলর রাজা
নবূখদি্নৎসেরর হােতর দ্বারা িমশেরর জনজািতেক েশষ করব।
১১ েস এবং তার েলােকরা, জািতেদর মেধ্য েসই েসনারা েদেশর
ধ্বংেসর জেন্য আনা হেব এবং িমশেরর িবরুেদ্ধ িনেজেদর
তেরায়াল েবর করেব ও মৃত েলােক েদশ পিরপূণর্ করেব।
১২ আর আিম জলপ্রবাহগুিলেক শুকেনা জায়গা করব, েদশেক
দষু্ট েলােকেদর হােত িবিক্র করব ও িবেদশীেদর হাত িদেয় েদশ
ও েসখানকার সবই ধ্বংস করব; আিম সদাপ্রভু এটা বললাম।

১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আিম মূিতর্ গুিলও িবনষ্ট করব,
েনাফ েথেক অেযাগ্য প্রিতমা সব েশষ করব, িমশর েদশ েথেক
েকােনা অধ্যক্ষ আর উৎপন্ন হেব না এবং আিম িমশর েদেশ ভয়
েদব। ১৪ আর আিম পেথাষেক ধ্বংস করব, েসায়েন আগুন
লাগাব ও েনা-শহের িবচারিসদ্ধ শািস্ত েদব। ১৫ আর িমশেরর
বলস্বরূপ সীেনর ওপের আমার রাগ ঢালব ও েনা-শহের
জনসমাজ উিচ্ছন্ন করব। ১৬ আিম িমশের আগুন লাগাব; েক্লেশ
সীন ছটফট্ করেব, েনা-শহর ভগ্ন হেব এবং েনােফ িবপেক্ষরা
প্রেত্যকিদন আসেব। ১৭ আেবন ও পী েবশেতর যুবকরা
তেরায়ােলর দ্বারা পিতত হেব এবং েসই সব পুরী বিন্দদশার
জায়গায় যােব। ১৮ আর তফনেহেষ িদন অন্ধকার হেয় যােব,
কারণ তখন েসই জায়গায় আিম িমশেরর েযঁায়ািল সব েভেঙ্গ
েফলব; তােত তার মেধ্য তার পরাক্রেমর শিক্ত েশষ হেব; েস
িনেজ েমঘাচ্ছন্ন হেব ও তার েমেয়রা বিন্দেত্বর জায়গায় যােব।
১৯ এইভােব আিম িমশরেক িবচারিসদ্ধ শািস্ত েদব, তােত তারা
জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ২০ একাদশ বছেরর প্রথম মােস,
মােসর সপ্তম িদেন, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২১ “েহ মানুেষর-সন্তান, আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর
হাত েভেঙ্গিছ, আর েদখ, প্রিতকােরর জন্য, পিট িদেয় তা
বঁাধবার জন্য তেরায়াল ধারেনর উপযুক্ত শিক্ত েদবার জন্য, তা
বঁাধা হয়িন।” ২২ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েদখ,
আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ, আিম তার বলবান ও
ভাঙ্গা উভয় হাত েভেঙ্গ েফলব এবং তেরায়ালেক তার হাত েথেক
েফেল েদব। ২৩ আর আিম িমশরীয়েদরেক জািতেদর মেধ্য
িছন্নিভন্ন ও নানােদেশ িবকীনর্ করব। ২৪ আর আিম বািবেলর
রাজার হাত বলবান করব ও তারই হােত আমার তেরায়াল েদব;
িকন্তু ফেরৗেণর হাত েভেঙ্গ েফলব, তােত েস ওর সামেন আহত
েলােকর কাতেরািক্তর মত কাতেরািক্ত করেব। ২৫ আর আিম
বািবেলর রাজার হাত বলবান করব, িকন্তু ফেরৗেণর হাত ঝুেল
পড়েব; তােত েলােকরা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু, যখন আিম
বািবেলর রাজার হােত আমার তেরায়াল েদব এবং েস িমশর
েদেশর িবরুেদ্ধ তা িবস্তার করেব। ২৬ আর আিম িমশরীয়েদরেক
জািতেদর মেধ্য িছন্নিভন্ন ও নানােদেশ িবকীনর্ করব; তােত তারা
জানেব েয আিমই সদাপ্রভু।”

তারপর, একাদশ বছেরর তৃতীয় মােস, মােসর প্রথম
িদেন, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং

বলল, ২ মানুেষর সন্তান, িমশর-রাজ ফেরৗণেক ও তার
চািরিদেকর েলােকেদরেক বল, তুিম েতামার মিহমায় কার মত?
৩ েদখ, অশূর িলবােনােনর এরস করব সুন্দর শাখাপ্রশাখা,
িবরাট উচ্চতায় বেন সািময়ানা করব এবং গােছর চূড়া শাখার
ওপের থাকেব। ৪ েস জেল বড় হেয়িছল ও জেল উঁচু হেয়িছল;
তার চারপােশ নদী বেয় েযত কারণ েস মােঠর সব গােছর কােছ
খাল কাটা িছল। ৫ মােঠর সব গােছর েথেক তার ৈদঘর্্য সব েচেয়
উঁচু িছল এবং তার ডালপালা অেনক িছল; তার ডালপালা
অেনক লম্বা িছল কারণ প্রচুর জেলর জন্য েসগুেলা েবেড়িছল।
৬ তার ডােল আকােশর সব পািখ বাসা বঁাধত এবং তার শাখার
নীেচ মােঠর সব পশু প্রসব করত এবং তার ছায়ােত সব
মহাজািত বাস করত। ৭ কারণ েস মহেত্ব সুন্দর িছল, ডােলর
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লম্বায়, সুন্দর িছল, কারণ তার েশকড় প্রচুর জেলর মেধ্য িছল।
৮ ঈশ্বেরর বাগােন এরস গােছর সেঙ্গ েকান গাছ সমান করা েযত
না, েদবদারু গােছর ডালপালায় তার সমান িছল না এবং অম্মর্ন
গাছ সব তার মত শাখািবিশষ্ট িছল না; ঈশ্বেরর বাগােনর েকান
গােছর েসৗন্দেযর্র সেঙ্গ অন্য গােছর তুলনা িছল না। ৯ আিম
অেনক শাখা িদেয় তােক সুন্দর কেরিছলাম, এদেন ঈশ্বেরর
বাগােনর সবগাছ তার ওপের ঈষর্া করত। ১০ তাই প্রভু সদাপ্রভু
একথা বেলন, কারণ এটা লম্বায় খুবই উঁচু এবং কারণ েস তার
গাছেক সব শাখার ওপের তুলল এবং তার হৃদয় েসই উচ্চতায়
তুলল- ১১ তাই আিম তােক জািতেদর মেধ্য সব েচেয় শিক্তশালী
শাসেকর হােত সমপর্ণ করলাম, এই শাসক তার িবরুেদ্ধ কাজ
করেব এবং তার দষু্টতার কারেণ তােক তাড়ােব। ১২ িবেদশীরা
যারা জািতেদর মেধ্য আতঙ্ক িছল তােক েকেট েফলল এবং
তারপর তােক েছেড় িদল। তার শাখা পবর্েতর ওপের এবং
উপত্যকায় পেড় থাকল এবং তার শাখা পৃিথবীর জলপ্রবােহ
েভেঙ পড়ল। তারপর পৃিথবীর সব জািত তার ছায়া েথেক চেল
েগল এবং তােক েছেড় েগল। ১৩ আকােশর সব পািখরা তার
গঁুিড়র ওপের িবশ্রাম েনেব এবং তার শাখার ওপের মােঠর সব
পশু বেস থাকেব। ১৪ অন্য েকান জেলর কােছর গাছ এত বড়
আর লম্বা হয়িন যােত তােদর গাছ অন্য গােছর েথেক উঁচঁু, কারণ
অন্যগাছ জল পান কের বড় ও লম্বা হেয়েছ। কারণ তােদরেক
মৃতু্যেত সমপর্ণ করা হেব, পৃিথবীর িনেচর অংেশ মানুেষর
সন্তানেদর মেধ্য যারা গেতর্ র সমিপর্ত হেয়েছ। ১৫ প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন, েযিদন েস পাতােল েনেম েগল আিম পৃিথবীেত
েশাক িনেয় এলাম। আিম তােক গভীর জেল েঢেক িদলাম এবং
সমুদ্র জলেক ধের রাখলাম। আিম িবশাল জলরািশেক ধের
রাখলাম এবং আিম তার জন্য িলবােনানেক েশাকাতর্  করলাম,
তাই মােঠর গাছ সব তার জন্য জীনর্ হল। ১৬ যখন আিম তােক
পাতােলর গেতর্  যাওয়া েলােকেদর কােছ েফেল িদলাম তখন তার
পতেনর শেব্দ জািতেদরেক কিম্পত করলাম এবং আিম সান্ত্বনা
িদলাম পৃিথবীর িনেচর অংেশর এদেনর সব গাছেক,
িলবােনােনর উৎকৃষ্ট এবং েশ্রষ্ঠ জলপায়ী গাছেক। ১৭ কারণ
তারাও তার সেঙ্গ পাতােল েগল যােক তেরায়াল দ্বারা মারা
হেয়িছল, এগুেলা তার শিক্তশালী েলাকিছল েসই জািতগুেলা
যারা তার ছায়ায় বাস করেতা। ১৮ এদেনর েকান গাছগুেলা
েতামার প্রতােপ ও মহেত্ব সমান? কারণ এদেনর গাছগুেলার
সেঙ্গ েতামােকও পৃিথবীর িনেচর অংেশ আনা হেব
অিচ্ছন্নত্বকেদর মধ্য েথেক, তুিম তােদর সেঙ্গ বাস করেব যারা
তেরায়াল দ্বারা িনহত হেয়িছল। এ েসই ফেরৗণ এবং সব তার
েলাক; এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

দ্বাদশ বৎসেরর দ্বাদশ মােস, মােসর প্রথম িদেন
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং বলল,

২ “মানুেষর সন্তান, তুিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর জন্য িবলাপ
কর, তােক বল, ‘জািতেদর মেধ্য তুিম যুবিসংেহর মত, সমুেদ্রর
মেধ্য তুিম ৈদেত্যর মত; তুিম জেলর মেধ্য মন্থন করেত, পা িদেয়
জল নাড়াচাড়া করেত এবং েসখানকার জল কাদা করেত’।”
৩ প্রভু সদাপ্রভু একথা বেলন: “তাই আিম আমার জাল বহু
জািতর সমােজ েতামার উপের িবস্তার করব এবং তারা আমার

টানা জােল েতামােক তুলব। ৪ আিম েতামােক ভূিমেত পিরত্যাগ
করব, েতামােক মােঠর মেধ্য েফেল েদব; আকােশর পাখীেদর
েতামার উপের বসাব, ভূিমর সব কু্ষধাতর্  পশুেদরেক েতামােক
িদেয় তৃপ্ত করব। ৫ আিম পবর্েতর ওপের েতামার মাংস েফলব
এবং আিম উপ্যতকা সকল পূনর্ করব েতামার েপাকা ভিতর্
মৃতেদহ িদেয়। ৬ তারপর আিম েতামার রক্ত ঢালেবা পবর্েতর
ওপের এবং জলপ্রবাহ স্তর ভিতর্  করেবা েতামার রক্ত িদেয়।
৭ তারপর যখন েতামার বািত স্থাপন করেবা, আিম আকাশেক
েঢেক েদেবা এবং তারােক অন্ধকার করেবা; আিম সূযর্েক েমঘ
িদেয় েঢেক েদেবা এবং চঁাদ চকমক করেবনা।; ৮ আকােশ যত
উজ্জ্বল েজ্যািতঃ আেছ, েস সবেক আিম েতামার উপের
অন্ধকার করব, েতামার েদেশর ওপের অন্ধকার েঢেক েদেবা,”
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৯ “তাই আিম েদেশর অেনক েলােকর
মন আতিঙ্কত করেবা যা তুিম জানেব না যখন জািতেদর মেধ্য
েতামার পতন আনেবা। ১০ আিম আঘাত েদেবা অেনক েলাকেক
েতামার িবষেয়; তােদর রাজারা েতামার জন্য িশহিরত হেব, যখন
আিম তােদর সামেন আিম আমার তেরায়াল চালাব। তারা
ক্রমাগত কঁাপেব, প্রেত্যক েলাক েতামার পতেনর িদেন।”
১১ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, বািবল-রােজর তেরায়াল
েতামার ওপের আসেব। ১২ আিম েযাদ্ধােদর তেরায়াল িদেয়
েতামার েলাকােদরেক ধ্বংস করব; প্রেত্যক েযাদ্ধা জািতেদর
মেধ্য আতঙ্ক; এই েযাদ্ধারা িমশেরর গবর্ চূনর্ করেব এবং সব
েলােকেদর ধ্বংস করেব। ১৩ কারণ আিম প্রচুর জেলর েভতর
েথেক সব পশু ধ্বংস করব; তােত মানুেষর পা িদেয় জল
নাড়াচাড়া করেব না, পশুেদর খুরও নাড়াচাড়া করেব না।
১৪ তারপর আিম তােদর জল শান্ত করব এবং তােদর নদনদী
েতেলর মত প্রবািহত করব, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৫ “যখন
আিম িমশর েদশ পুেরা ধ্বংস স্থােন পিরণত কের পিরত্যক্ত
করেবা যখন আিম সব তার অিধবাসীেদর আক্রমণ করব, তখন
তা জানেত পারেব েয আিম সদা প্রভু। ১৬ েসখােন কান্নাকািট
হেব জািতেদর মেধ্য েমেয়রা কান্নাকািট করেব; তারা িমশেরর
উেদ্দেশ্য কান্নাকািট করেব। তারা সব েলােকেদর উেদ্দেশ্য
কান্নাকািট করেব;” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৭ আর দ্বাদশ
বৎসের, েসই মােসর পঞ্চদশ িদেন সদাপ্রভুর এ বাক্য আমার
কােছ এল এবং বলল ১৮ মানুেষর সন্তান, তুিম িমশেরর
েলােকেদর জন্য কঁাদ এবং তােদরেক তার মহত জািতেদর
েমেয়েদরেক অেধাভুবেন তােদর কােছ নািমেয় দাও যারা গেতর্ র
মেধ্য েগেছ। ১৯ তােদরেক িজজ্ঞাসা কর ‘তুিম িক অেন্যর েথেক
েবিশ সুন্দরী? েনেম যাও, অিচ্ছন্নত্বকেদর সেঙ্গ েশাও। ২০ তারা
তেরায়াল িদেয় িনহত েলাকেদর মেধ্য পড়েব, িমশের তেরায়াল
সমপর্ণ করা হেয়েছ; তার শত্রুেদর এবং তার েলােকেদর েটেন
িনেয় যাও। ২১ সবেচেয় শিক্তশালী েযাদ্ধারা পাতােলর মেধ্য
থােক তার ও তার সহকারীেদর সেঙ্গ িমশর সম্বেন্ধ কথা বলেব;
তারা েনেম এেসেছ এখােন, তারা েশােব অিচ্ছন্নত্বক েলােকেদর
সেঙ্গ যারা তেরায়াল দ্বারা িনহত হেয়িছল। ২২ েসখােন অশূর ও
তার সব জনসমাজ আেছ; তার কবর সব তার চারিদেক আেছ;
তারা সবাই তেরায়াল দ্বারা িনহত হেয়িছল। ২৩ গেতর্ র গভীর
জায়গায় যােদর কবর েদওয়া হেয়েছ, তার সেঙ্গ জনসমাজ
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িছল। তার কবেরর চারপােশ যারা তেরায়াল দ্বারা িনহত হেয়িছল
তারাও িছল, তারা যারা েদেশর জীিবত েলােকেদর মেধ্য সন্ত্রাস
এেনিছল। ২৪ এলম ও তার েলাকজনেদর িনেয় েসখােন িছল,
তার কবেরর চারিদেক তার সব েলাক িছল; তারা সকেল িনহত,
তেরায়ােল পিতত হেয়েছ, তারা অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় অেধাভুবেন
েনেম েগেছ; তারা জীিবতেদর েদেশ সন্ত্রাস এেনিছল এবং এখন
তারা িনেজেদর লজ্জা বেয় েবড়ািচ্ছল, তারা গেতর্ র মেধ্য েনেম
যািচ্ছল। ২৫ তারা িবছানা েপেতিছল এলেমর জন্য এবং তার
েলাকজনেদর মারা হেয়িছল তার কবর চারিদেক রেয়েছ; তারা
সব অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় তেরায়ােল িনহত হেয়েছ; তারা
জীিবতেদর েদেশ সন্তাস এেনিছল, তাই তারা গতর্ গামীেদর সেঙ্গ
লজ্জা বেয় এেনিছল গেতর্  যাওয়া িনহত েলাকেদর মেধ্যই তারা
িছল। এলম তােদর মেধ্য িছল যারা মারা িগেয়েছ। ২৬ েসখােন
েমশক, তুবল ও তার সব েলাকজন আেছ; তার চারিদেক তার
কবর আেছ, তারা সকেল অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় তেরায়ােল িনহত
হেয়েছ; কারণ তারা জীিবতেদর েদেশ সন্ত্রাস এেনিছল ২৭ তারা
অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদর সেঙ্গ পিতত েসই েযাদ্ধােদর সেঙ্গ েশােব
না, তােদর সেঙ্গ যুেদ্ধর সব অস্ত্র িনেয় এবং তেরায়াল তােদর
মাথার িনেচ িছল এবং তােদর ঢাল তােদর হােড়র ওপের িছল?
কারণ তারা জীিবতেদর েদেশ তারা েযাদ্ধােদর কােছ সন্ত্রাস
িছল। ২৮ তাই তুিম অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদর মেধ্য ধ্বংস হেব ও
তেরায়ােল িনহতেদর সেঙ্গ েশােব। ২৯ েসখােন ইেদাম, তার
রাজারা ও তার সব অধ্যক্ষ আেছ। তারা শিক্তশালী, িকন্তু এখন
তারা তেরায়ালিনহত েলাকেদর সেঙ্গ শুেয় আেছ তারা
অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদর সেঙ্গ ও গতর্ গামীেদর সেঙ্গ শুেয় আেছ।
৩০ েসখােন উত্তর েদশীয় অধ্যেক্ষরা সব ও সীদনীয় সব েলাক
আেছ; যারা িনহত েলাকেদর সেঙ্গ েনেম েগেছ, তারা শিক্তশালী
ভয়ানক হেলও তারা লজ্জা েপেয়েছ; তারা তেরায়াল িনহত
েলাকেদর কােছ অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় শুেয় আেছ এবং
গতর্ গামীেদর সেঙ্গ িনেজেদর লজজা েভাগ করেছ। ৩১ ফেরৗণ
েদখেব এবং তার সব দাসেদর িবষেয় সান্ত্বনা পােব যারা
তেরায়ােল িনহত হেয়েছ, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৩২ “আিম
জীিবতেদর েদেশ তা েথেক সন্ত্রাস ৈতরী কেরিছ, িকন্তু
অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদর মেধ্য, তেরায়ােল িনহতেদর সেঙ্গ শুেয়
থাকেব” এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

ধম্মর্াচরণ কিরেত েচতনাবাক্য।

তারপর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ মানুেষর সন্তান, এই কথা তােদরেক বল,

যখন আিম েকান েদেশর িবরুেদ্ধ তেরায়াল আিন, তারপর ঐ
েদেশর েলােকরা যিদ তােদর মধ্য েথেক েকান এক জনেক েনয়
এবং তােক প্রহরী িনযুক্ত কের। ৩ েস তেরায়ালেক েদেশর
িবরুেদ্ধ আসেত েদেখ এবং তুরী বািজেয় েলাকেদরেক সেচতন
কের, ৪ যিদ েলােকরা েসই তূরীর শব্দ শুনেত পায় এবং শুেনও
সেচতন না হয় এবং যিদ তেরায়াল এেস তােদরেক হত্যা কের,
তেব তার রক্ত তারই মাথায় পড়েব। ৫ যিদ েকও তুরীর শব্দ শুেন
সেচতন হত, তেব তার প্রাণ বঁাচােত পারত। ৬ যাই েহাক প্রহরী
তেরায়াল আসেত েদেখ িকন্তু যিদ তূরী না বাজায়, তার ফেল

েলাকিদগেক সেচতন করা না হয়, আর যিদ তেরায়াল আেস
এবং একজেনর প্রাণ যায় তেব েয মের েস তার পাপ িকন্তু আিম
েসই প্রহরীর হাত েথেক তার রেক্তর েশাধ েনব। ৭ এখন তুিম
িনেজ, মানুেষর সন্তান, আিম েতামােকই ইস্রােয়েলর প্রহরী
কেরিছলাম; তুিম আমার মুেখর বাক্য েশান এবং আমার নােম
তােদরেক সেচতনকর। ৮ যিদ আিম েকান দষু্ট েলাকেক বিল, দষু্ট
েলাক তুিম িনশ্চয় মরেব, িকন্তু যিদ তুিম তার পােপর িবষেয় েসই
দষু্ট েলাকেক সেচতন না কর, তেব েসই দষু্টেলাক েস তার পােপর
জন্য মরেব; িকন্তু আিম েতামার হাত েথেক তার রেক্তর েশাধ
েনব। ৯ িকন্তু তুিম যিদ েসই দষু্টেক তার পথ সম্বেদ্ধ বল, যােত েস
তার পথ েথেক িফের আেস এবং যিদ েস িফের না আেস তেব
েস তার পােপ মরেব, িকন্তু তুিম েতামার প্রাণ রক্ষা করেল।
১০ তাই তুিম, মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল-কুলেক বল, েতামার
এরকম বেল থাক, আমােদর অধমর্ এবং পাপ আমােদর ওপর
আেছ এবং তােতই আমরা ক্ষয় হিচ্ছ, েকমন কের বঁাচব?
১১ তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু বেলন, আমার জীবেনর িদব্য,
একথা প্রভু সদাপ্রভু বেলন দষু্ট েলােকর মরেণ আমার আনন্দ
েনই; কারণ যিদ দষু্ট েলাক অনুতপ্ত হয় তেব েস বঁাচেব, এটােতই
আমার সেন্তাষ। েতামার েফর, িনেজেদর কুপথ েথেক েফর;
কারণ েহ ইস্রােয়ল-কুল, েতামার েকন মরেব? ১২ এবং তুিম
মানুেষর সন্তান, তুিম েতামার েলােকেদরেক বল, ধািমর্ক েলােকর
ধািমর্কতা তােক বঁাচােব না যিদ পাপ কের এবং দষু্টেলােকর
দষু্টতা, তার ধ্বংেসর কারণ হেব না যিদ েস তার পােপর জন্য
অনুতাপ কের। কারণ ধািমর্ক েলাকও বঁাচেত পারেবন না যিদ েস
পাপ কের। ১৩ যিদ আিম ধািমর্কেদর বিল, েস অবশ্য বঁাচেব,
তখন যিদ েস িনেজর ধািমর্কতায় িনভর্ র কের অন্যায় কের, তার
সব ধম্মর্কম্মর্ আর মেন করা হেবনা; েস তার দষু্টতার জন্য মরেব
েস যা কেরেছ। ১৪ এবং যিদ আিম দষু্টেক বিল, তুিম অবশ্যই
মরেব, িকন্তু যিদ েস তারপর অনুতাপ কের পাপ েথেক িফের
আেস এবং ন্যায় ধম্মর্াচরণ কের ১৫ যিদ েসই দষু্ট যিদ বন্ধক
িফিরেয় েদয়, অন্যায় দািব না কের বা ক্ষিতপূরন কের যা েস
চুির কেরেছ এবং অন্যায় না কের িবিধমেত চেল-তেব অবশ্য
বঁাচেব, েস মরেব না। ১৬ তার করা সমস্ত পাপ আর তার বেল
মেন করা হেব না; েস ন্যায় ও ধম্মর্াচরন কেরেছ, েস অবশ্য
বঁাচেব। ১৭ িকন্তু েতামার েলােকরা বেল, প্রভুর পথ সরল নয়।
িকন্তু েতামােদর পথ সরল নয়। ১৮ যখন ধািমর্ক েলাক ধািমর্কতা
েথেক েফের এবং অন্যায় কের, তখন তারা তােতই মরেব।
১৯ এবং যখন দষু্ট েলাক দষু্টতা েথেক িফের ন্যায় ও ধম্মর্াচরন
কের, তখন েস ঐ কােজর জন্য বঁাচেব। ২০ িকমু্ত েতামার
বলেছা, প্রভুর পথ সরল নয়। ইস্রােয়ল-কুল, েতামােদর
প্রেতেকর পথ অনুসাের আিম েতামােদর িবচার করব।
২১ আমােদর িনবর্াসেনর বােরা বছেরর দশম মােস, মােসর পঞ্চম
িদেন িযরূশােলম েথেক এক জন পলাতক আমার কােছ এল
এবং বলল শহরেক দখল কেরেছ। ২২ েসই পলাতেকর আসবার
আেগ সন্ধ্যােবলায় সদাপ্রভু আমার ওপের হস্তাপর্ন কেরিছেলন
এবং পলাতক আসার আেগ েভারেবলায় িতিন আমার মুখ খুেল
িদেলন; তাই আমার মুখ খুেল েগল, আিম আর েবাবা থাকলাম
না। ২৩ তারপর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
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বলল ২৪ মানুেষর সন্তান, ইস্রােয়ল-েদেশ যারা েসই সব ধ্বংেসর
জায়গায় বাস কের তারা বলেছ, অব্রাহাম একমাত্র িছেলন এবং
িতিন েদেশর অিধকারী হেয়িছেলন, িকন্তু আমরা অেনক েলাক,
আমােদরেক এই েদশ অিধকােরর জন্য েদওয়া হেয়েছ। ২৫ তাই
তুিম তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েতামার
রক্তশুদ্ধ মাংস খাও এবং েতামােদর মূিতর্ র িদেক েচাখ েতােলা
তারপর েলােকেদর রক্তপাত কর; েতামার িক েদেশর অিধকারী
হেব? ২৬ েতামার িনেজর তেরায়াল ওপর িনভর্ র কর এবং ঘৃণার
কাজ কর এবং প্রেত্যেক িনেজর প্রিতবাসীর স্ত্রীেক অশুিচ কর।
েতামােদর িক এই েদেশর অিধকারী হওয়া উিচত? ২৭ তুিম
তােদরেক এই কথা বলেব, “প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
আমার জীবেনর িদব্য, যারা েস সব ধ্বংেসর জায়গায় আেছ,
তারা তেরায়ােল পিতত হেব এবং যারা মােঠ আেছ, তােদরেক
আিম খাদ্য িহসােব জীবন্ত পশুেদর েদব এবং যারা দেুগর্ িক
গুহােত থােক, তারা মহামারীেত মরেব। ২৮ তারপর আিম েদশেক
জনশূন্য ও ভয়ঙ্কর করব এবং তার পরাক্রেমর গবর্ েশষ হেব
এবং ইস্রােয়েলর পবর্ত সব ধ্বংস হেব, েকও েসখান িদেয় যােব
না।” ২৯ তাই তারা জানেব েয, আিম সদাপ্রভু, তখন আিম
েদশেক জনশূন্য ও ভয়ঙ্কর করেবা কারণ তারা সব ঘৃণার কাজ
কেরেছ। ৩০ এবং তুিম, মানুেষর সন্তান, েতামার জািতর েলােকরা
েদয়াল এবং ঘেরর দরজা িবষেয় কথাবাত্তর্ া বেল ও প্রেত্যেক
প্রিতবাসীেক ও ভাইেক বেল, চল, আমরা িগেয় ভাববাদীর বাক্য
শুিন, যা সদাপ্রভুর েথেক আেস। ৩১ তাই আমার েলােকরা
েতামার কােছ আসেব, েতমিন তারা েতামার কােছ আসেব এবং
েতামার সামেন বসেব ও েতামার বাক্য শুনেব, িকন্তু তা পালন
করেব না সিঠক বাক্য তােদর মুেখ থােক িকন্তু তােদর হৃদয়
অন্যায় লােভর িদেক থােক। ৩২ কারণ তােদর কােছ তুিম মধুর
স্বর িবিশষ্ট িনপুন বাদ্যকেরর সুন্দর সঙ্গীেতর মত, তাই তারা
েতামার বাক্য শুনেব, িকন্তু পালন করেব না। ৩৩ যখন এটা হেব–
েদেখা, এটা ঘটেব, তারপর তারা জানেব েয এক জন ভাববাদী
তােদর মেধ্য আেছন।

দষু্ট ও উত্তম েমষপালকরা।

তারপর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল ২ মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়েলর পালকেদর

িবরুেদ্ধ ভাববাণী বল, তােদরেক ভাববাণী বল, েসই
পালকেদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ইস্রােয়েলর
েসই পালকেদরেক িধক, পালকেদর িক উিচত নয় েমষেদরেক
পালন করা?। ৩ েতামার েমদ খাও এবং েমষেলােমর েপাশাক
পর, পুষ্ট েমষ বিলদান কেরা িকন্তু েমষেদরেক পালন কর না।
৪ েতামার দবুর্লেদর সবল কর না, পীিড়েতর িচিকৎসা কর িন,
ভাঙা ক্ষত বঁাধিন, দেূরর মানুষেক িফিরেয় আন িন, হারােনর
েখঁাজ কর িন, িকন্তু শিক্ত ও উপদ্রব কের তােদর শাসন কেরছ।
৫ তারপর পালেকর অভােব েমষরা িছন্নিভন্ন হেয়েছ; তারা বন্য
পশু সকেলর খাদ্য হেয়েছ, তারপর িছন্নিভন্ন হেয়ছ। ৬ আমার
েমেষরা সব পবর্েত ও সব উচ্চ িগিরর ওপের ঘুের েবড়ােচ্ছ; সব
ভূতেল আমার েমেষরা িছন্নিভন্ন হেয়েছ; তােদর েখঁাজার েকউ
েনই। ৭ তাই, পালেকরা, সদাপ্রভুর বাক্য েশান। ৮ “প্রভু সদাপ্রভু

বেলন, আমার জীবেনর িদব্য”, “কারণ আমার পাল লুটদ্রব্য
হেয়েছ এবং আমার েমেষর মােঠর সব পশুেদর খাদ্য হেব;
(কারণ েসখােন েকােনা েমষ পালক িছল না এবং েকােনা পালক
আমার পালেক চাইতনা িকন্তু পালেকরা িনেজেদর পাহারা িদত
এবং আমার পালেক পালন করত না)” ৯ তাই, পালকরা েশান,
েতামার সদাপ্রভুর বাক্য েশান। ১০ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েদখ, আিম েসই পালকেদর িবরুেদ্ধ; আিম তােদর হাত েথেক
আমার েমষেদরেক আদায় করব। তারপর তােদরেক
েমষপালেকর কাজ েথেক বরখাস্ত করব, েসই পালেকরা আর
িনেজেদরেক পালন করেব না; আর আিম আপন েমষেদরেক
তােদর মুখ েথেক উদ্ধার করব, যােত আমার পাল আর তােদর
খাদ্য হেবনা ১১ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ, আিম,
িনেজ েমষেদর েখঁাজ করব, তােদরেক েদখােশানা করব।
১২ পালক িছন্নিভন্ন েমষেদর মেধ্য থাকবার িদেন িনেজর পাল
খুঁেজ েবর কের এবং েয সব জায়গায় তারা েমঘাছন্ন অন্ধকার
িদেন িছন্নিভন্ন হেয়েছ, েস সব জায়গা েথেক তােদরেক উদ্ধার
করব। ১৩ তারপর আিম জািতেদর মধ্য েথেক েবর কের আনব,
েদশ েথেক জেড়া করব এবং তােদর েতামার ভূিমেত আনব।
ইস্রােয়েলর পবর্তসমূেহর ওপের, জল প্রবাহগুলর কােছ এবং
েদেশর সব জায়গায় তােদরেক চরাব। ১৪ আিম উত্তম চরািনেত
তােদরেক চরাব এবং ইস্রােয়েলর উঁচঁু পবর্েত একমাত্র চরােনার
জায়গা করব, তারা সুন্দর চরােনার প্রচুর জায়গায় শুেয় থাকেব,
তারা ইস্রােয়েলর পবর্েত চরেব। ১৫ আিম িনেজ েমষেদরেক চরাব
এবং আিম তােদরেক েশায়াব এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৬ আিম
হারােনােদর েখঁাজ করব, দেূর চেল যাওয়ােদর িফিরেয় আনব
ভাঙা েমষেদর ক্ষত বঁাধব ও পীিড়তেক আেরাগ্য েদেবা এবং হৃষ্ট
পুষ্ট ও শিক্তশালী সংহার করব; আিম িবচারমেত তােদরেক
পালন করব। ১৭ এবং তুিম, আমার েমষপাল, (প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা বেলন) েদখ, আিম েমষ, আবার েমষেদর ও ছাগলেদর
মেধ্য িবচার করব। ১৮ এটা িক েতামােদর কােছ তুচ্ছ িবষয় মেন
হয় েয ভােলা চরািনেত চরাচ্ছ, যােত িনেজেদর পদতেল দিলত
করছ বািক ঘাস? অথবা পিরস্কার জল পান করছ, তুিম পা িদেয়
নদীর জল কাদা করেছা ১৯ িকন্তু আমার েমষগেনর অবস্থা এই,
েযখােন তুিম পা িদেয় দলন কেরছ; েতামার পা িদেয় যা কাদা
কেরছ, তারা তাই পান কের। ২০ তাই প্রভু সদাপ্রভু তােদরেক এ
কথা বেলন, েদখ, আিম, িনেজ েমাটা েমেষর ও েরাগা েমেষর
মেধ্য িবচার করব। ২১ েতামার পাশ ও কঁাধ িদেয় দবুর্ল েক
েঠলছ, িশং িদেয় েগঁাতাচ্ছ যতক্ষণ না েদশ েথেক িছন্নিভন্ন হয়।
২২ তাই আিম আমার েমষপালেক রক্ষা করব, তারা আর
লুটদ্রব্য হেব না এবং আিম েমষ ও েমেষর মেধ্য িবচার করব।
২৩ আিম তােদর ওপের একমাত্র পালকেক ওঠােবা িতিন তােদর
পালক হেবন। ২৪ আিম সদাপ্রভু তােদর ঈশ্বর হব এবং আমার
দাস দায়ূদ তােদর অধক্ষ্য হেবন; আিম সদাপ্রভু এটা বললাম।
২৫ তারপর আিম তােদর পেক্ষ শািন্তর িনয়ম িস্থর করব ও িহংস্র
পশুেদরেক েদশ েথেক তাড়ােবা তােত তারা িনভর্ েয় প্রান্তের বাস
করেব ও বেন ঘুমােব। ২৬ আিম তােদরেক ও িগিরর চারিদেকর
পিরসীমােক আশীবর্াদ করব, িঠকসমেয় জলধারা বইেয় েদেবা,
২৭ তারপর েক্ষেতর গাছ ফল উৎপন্ন করেব ও ভূিম শস্য েদেব
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এবং আমার েমষ িনভর্ েয় স্বেদেশ থাকেব, তােত তারা জানেব েয,
আিম সদাপ্রভু, যখন আিম তােদর দাসত্ব েভেঙ েফলব এবং
যারা তােদরেক দাসত্ব কিরেয়েছ, তােদর হাত েথেক উদ্ধার
করেবা। ২৮ তারা আর জািতেদরর লুটদ্রব্য হেব না এবং বন্য
পশুরা তােদরেক আর গ্রাস করেব না; িকন্তু তারা িনভর্ েয় বাস
করেব, েকউ তােদরেক ভয় েদখােব না। ২৯ কারণ আিম তােদর
জন্য শািন্তর বাগান ৈতরী করব; যােত তারা েদেশর মেধ্য কু্ষধায়
তােদর সংহার আর হেব না এবং তারা জািতেদর করা অপমান
আর েভাগ করেব না। ৩০ তারপর তারা জানেব েয, আিম
সদাপ্রভু, তােদর ঈশ্বর, তােদর সেঙ্গ ও তারা আমার প্রজা
ইস্রােয়ল-কুল, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৩১ েতামার আমার
েমষ, আমার চরািনর েমষ; আমার েলাক, আিম েতামােদর ঈশ্বর
হব; এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

ইেদােমর িবনাশ। ইস্রােয়েলর প্রিত ঈশ্বেরর দয়া।

তারপর সদাপ্রভুর এ বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ েহ মানুেষর সন্তান, তুিম েসয়ীর পবর্েতর

িবরুেদ্ধ মুখ রাখ এবং ভাববাণী বল। ৩ এটা বল, প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন; েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ েসয়ীর পবর্ত এবং
আিম হাত িদেয় েতামােক আঘাত করেবা এবং েতামােক জনশূন্য
এবং ভয়গ্রস্ত করব। ৪ আিম েতামার শহর ধ্বংস করব এবং তুিম
জনশূন্য হেব, তারপর তুিম জানেব েয, আিম সদাপ্রভু। ৫ কারণ
েতামার ইস্রােয়েলর েলােকেদর শত্রুতা আেছ এবং কারণ তুিম
ইস্রােয়ল সন্তানেদরেক তােদর িবপেদর সময়, সবর্ািধক শািস্তর
সময় তেরায়ােলর হােত সমপর্ণ কেরেছা, ৬ এই জন্য, আিম
েযমন েবঁেচ আিছ-এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন, আিম েতামােক
রক্তময় করব এবং রক্ত েতামার েপছেন েদৗড়েব; তখন েথেক
তুিম রক্ত ঘৃণা কর িন, তাই রক্ত েতামার েপছেন েদৗড়েব। ৭ আিম
েসয়ীর পবর্তেক জনশূন্য করেবা- জনশূন্য করেবা যখন আিম
িবিচ্ছন্ন করেবা যারা েসখােন যােব এবং িফের আসেব। ৮ এবং
আিম মৃতেদর িদেয় পবর্ত ভিতর্  করেবা। েতামার উঁচু পবর্ত এবং
েতামার উপত্যকা সব ও েতামার সব জলপ্রবােহ যারা তেরায়াল
দ্বারা িনহত তােদর মেধ্য তারাও পড়েব। ৯ আিম েতামােক
িচরস্থায়ী জনশূন্য করেবা। েতামার শহর সব িনবাসহীন হেব,
িকন্তু তুিম জানেব েয আিম সদাপ্রভু। ১০ তুিম বেলছ, “দইু জািত
এবং এই দইু েদশ আমােদর হেব এবং আমরা তােদর অিধকারী
হেব,” যখন তােদর সেঙ্গ উপিস্থত িছেলন ১১ তাই, আিম েযমন
জীবন্ত- প্রভু সদাপ্রভু বেলন, তাই েতামার রাগ অনুযায়ী আিম
করেবা েতমিন আিম েতামার েসই রাগ ও ঈষর্া অনুযায়ী কাজ
করব এবং যখন েতামার িবচার করব, তখন তােদর মেধ্য
িনেজর পিরচয় েদব। ১২ তাই তুিম জানেব েয, আিম সদাপ্রভু
েতামার েসই সব অবজ্ঞার িবষয় শুেনিছ, যখন তুিম ইস্রােয়েলর
পবর্েতর িবপেক্ষ বলেল; তুিম বলেল; তারা জনশূন্য তারা
আমােদরেক গ্রােসর জন্য িদেয়েছন। ১৩ েতামরা আমার
িবপরীেত িনেজর মুেখ অহঙ্কার কেরছ; আমার িবরুেদ্ধ অেনক
কথা বেলছ; আিম তা শুেনিছ। ১৪ প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন,
আিম েতামােক জনশূন্য করব েযখােন সারা পৃিথবীর আনেন্দর
সময় আিম েতামােক ধ্বংস করব। ১৫ তুিম ইস্রােয়ল-কুেলর

অিধকার ধ্বংস েদেখ েযমন আনন্দ কেরছ, আিম েতামার সেঙ্গ
েসরকম ব্যবহার করব; তুিম জনশূন্য হেব েসয়ীরপবর্ত এবং
ইেদােমর সকেল-তার সব, তারপর তারা জানেব েয আিম
সদাপ্রভু।

“এখন েহ মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়েলর পবর্তেদর
কােছ ভাববাণী বল, ‘েহ ইস্রােয়েলর পবর্তরা,

সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা! ২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, শত্রু
েতামােদর িবষেয় বেলেছ, “বাহবা!” েসই প্রাচীন উচ্চস্থান সব
আমােদর অিধকার হল।” ৩ তাই ভাববাণী বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেল: েলােকরা েতামােদরেক জািতেদর বািক অংেশর
অিধকার করার জেন্য ও চািরিদেক আঘাত কেরেছ এবং
েতামার কুত্সাজনক েঠঁােটর ও িজেভর িবষয় হেয়ছ এবং
িনন্দার আস্পদ হেয়ছ; ৪ এই জন্য, েহ ইস্রােয়েলর পবর্তরা,
েতামার প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য েশান; প্রভু সদাপ্রভু েসই পবর্ত,
উপপবর্ত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকা সবাইেক এবং েসই ধ্বংিসত
িঢিব ও পিরত্যক্ত শহরগুিলেক এই কথা বেলন, েতামার
চািরিদেকর জািতেদর বািক অংেশর লুেটর িজিনস ও হােস্যর
পাত্র হেয়ছ; ৫ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, িনশ্চয়ই
আিম েসই জািতেদর বািক অংেশর িবরুেদ্ধ িবেশষতঃ সমস্ত
ইেদােমর িবরুেদ্ধ আমার েক্রােধর আগুেনই কথা বেলিছ, কারণ
তারা তােদর সমস্ত িচেত্তর হেষর্ ও প্রােণর অবজ্ঞায় লুেটর আশায়
শূন্য করার জেন্য আমার েদশ িনেজেদর অিধকার বেল িনধর্ারণ
কেরেছ। ৬ অতএব তুিম ইস্রােয়ল ভূিমর িবষেয় ভাববাণী বল
এবং েসই পবর্ত, উপপবর্ত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকা সবাইেক বল,
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ, আিম আমার েক্রােধর ও
আমার রােগ বেলিছ, েতামার জািতেদর কােছ অপমান বহন
কেরছ; ৭ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আিম িনেজর
হাত তুেল শপথ কেরিছ, েতামােদর চািরিদেক েয জািতরা আেছ,
তারাই িনশ্চয় অপমান বহন করেব। ৮ িকন্তু, েহ ইস্রােয়ল
পবর্তরা, েতামার িনেজেদর ডাল বািড়েয় আমার প্রজা
ইস্রােয়লেক িনেজেদর ফল েদেব, কারণ তােদর আগমন
কাছাকািছ। ৯ কারণ েদখ, আিম েতামােদর সেঙ্গ এবং আিম
েতামােদর প্রিত িফরব, তােত েতামােদর মেধ্য চাষ ও বীজবপন
হেব। ১০ আর আিম েতামােদর উপের মানুষেদরেক, সমস্ত
ইস্রােয়ল-কুলেক, তার সবাইেক বহুসংখ্যক করব; আর শহর সব
বসবােসর জায়গা হেব এবং ধ্বংিসত জায়গা সব ৈতরী হেব।
১১ আর আিম েতামােদর ওপের মানুষ ও পশুেক বহুগুণ করব,
তােত তারা বহুগুণ ও ফলবান হেব এবং আিম েতামােদরেক
আেগর মেতা বসবােসর জায়গা করব এবং েতামােদর আিদম
অবস্থা েথেক েবিশ ভােলা েতামােদরেক েদব; তােত েতামার
জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ১২ আিম েতামােদর ওপর িদেয়
মানুষেদরেক, আমার প্রজা ইস্রােয়লেক যাতায়াত করাব; তারা
েতামােক েভাগ করেব ও তুিম তােদর অিধকার-ভূিম হেব, এখন
েথেক তােদরেক আর সন্তান-িবহীন করেব না। ১৩ প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, “তারা েতামােক মানুষ গ্রাসক ও িনজ জািতর
সন্তান-নাশক বেল;” ১৪ এই জন্য তুিম আর মানুষেদরেক গ্রাস
করেব না এবং েতামার জািতেক আর সন্তান-িবহীন করেব না,
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৫ আিম েতামােক আর জািতেদর
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অপমান বাক্য েশানাব না, তুিম আর েলাকেদর িটটকািরর ভার
বহন করেব না এবং েতামার জািতর পেড় যাওয়ার কারণ হেব
না, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৬ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য
আমার কােছ এল, ১৭ েহ মানুেষর সন্তান, ইস্রােয়ল-কুল যখন
িনেজেদর ভূিমেত বাস করত, তখন িনেজেদর আচরণ ও কাজ
দ্বারা তা অশুিচ করত; তােদর আচরণ আমার দিৃষ্টেত
স্ত্রীেলােকর পৃথক্িস্থিতকালীন অেশৗেচর মেতা মেন হল।
১৮ অতএব েসই েদেশ তােদর েসিচত রেক্তর জন্য এবং তােদর
মূিতর্ েদর দ্বারা েদশ অশুিচকরেণর জন্য, আিম তােদর ওপের
িনেজর েক্রাধ েঢেল িদলাম। ১৯ আর আিম তােদরেক জািতেদর
মেধ্য িছন্নিভন্ন করলাম এবং তারা নানা েদেশ িবকর্ীণ হল; তােদর
আচরণ ও কাজ অনুসাের আিম তােদর িবচার করলাম। ২০ আর
তারা েসখােন েগল, েসখােন জািতেদর কােছ িগেয় আমার
পিবত্র নাম অপিবত্র করল; কারণ েলােক তােদর িবষেয় বলত
ওরা সদাপ্রভুর প্রজা এবং তারই েদশ েথেক েবর হেয়েছ।
২১ িকন্তু আিম আমার েসই পিবত্র নােমর অনুেরােধ দয়াবান
হলাম, যা ইস্রােয়ল-কুল, জািতেদর মেধ্য েযখােন িগেয়ছ,
েসখােন অপিবত্র কেরছ। ২২ অতএব তুিম ইস্রােয়ল-কুলেক বল,
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েহ ইস্রােয়ল-কুল, আিম েতামােদর
জেন্য কাজ করিছ, তা নয়, িকন্তু আমার েসই পিবত্র নােমর
অনুেরােধ কাজ করিছ, যা েতামার েযখােন িগেয়ছ, েসখােন
জািতেদর মেধ্য অপিবত্র কেরছ। ২৩ আিম আমার েসই মহৎ নাম
জািতেদর মেধ্য জািতগেনর মেধ্য অপিবত্রীকৃত হেয়েছ, যা
েতামরা তােদর মেধ্য অপিবত্র কেরছ; আর জািতরা জানেব েয,
আিমই সদাপ্রভু, যখন আিম তােদর সামেন েতামােদরেক পিবত্র
বেল মান্য হব, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ২৪ কারণ আিম
জািতেদর মেধ্য েথেক েতামােদরেক গ্রহণ করব, েদশসমূহ েথেক
েতামােদরেক সংগ্রহ করব ও েতামােদরই েদেশ েতামােদরেক
আনব। ২৫ আর আিম েতামােদর উপের শুদ্ধ জল েছঁটাব, তােত
েতামার শুচী হেব; আিম েতামােদর সব অেশৗচ েথেক ও
েতামােদর সব মূিতর্  েথেক েতামােদর শুদ্ধ করব। ২৬ আর আিম
েতামােদরেক নতুন হৃদয় েদব এবং েতামােদর হৃদেয় নতুন
আত্মা স্থাপন করব; আিম েতামােদর মাংস েথেক পাথেরর হৃদয়
দরূ করব ও েতামােদরেক মাংেসর হৃদয় েদব। ২৭ আর আমার
আত্মােক েতামােদর হৃদেয় স্থাপন করব এবং েতামােদরেক
আমার িবিধপেথ চালাব, েতামার আমার শাসন সব রক্ষা করেব
ও পালন করেব। ২৮ আর আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক েয
েদশ িদেয়িছ, েসই েদেশ েতামার বাস করেব; আর েতামার
আমার প্রজা হেব এবং আিমই েতামােদর ঈশ্বর হব। ২৯ আিম
েতামােদর সমস্ত অশুিচতা েথেক েতামােদরেক পিরত্রাণ করব
এবং শস্যেক েডেক প্রচুর কের েদব, েতামােদর ওপের দিূভর্ ক্ষ
ভার অপর্ণ করব না। ৩০ আিম গােছর ফল ও েক্ষেত উৎপন্ন
িজিনস প্রচুর কের েদব, েযন জািতেদর মেধ্য েতামার আর
দিূভর্ েক্ষর জন্য িটটকারী েভাগ না কর। ৩১ তখন েতামার
িনেজেদর খারাপ আচরণ ও অসৎ কাজ সব মেন করেব এবং
িনেজেদর অপরাধ ও জঘন্য কােজর জন্য িনেজেদর দিৃষ্টেত
িনেজেদরেক খুব ঘৃণা করেব। ৩২ প্রভু সদাপ্রভু বেলন, েতামার
েজেনা, আিম েতামােদর জন্য এ কাজ করিছ, তা নয়; েহ

ইস্রােয়ল কুল, েতামার িনেজেদর আচরেণর জন্য লিজ্জত ও
িবষণ্ণ হও। ৩৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েয িদন আিম
েতামােদর সব অপরাধ েথেক েতামােদরেক শুচী করব, েসই িদন
শহর সকলেক বসবােসর জায়গা করব এবং ধ্বংেসর জায়গা
সব ৈতরী হেব। ৩৪ আর েসই ধবংিসত েদেশ কৃিষকাজ চলেব, েয
েদশ পিথক সেবর সামেন ধবংস্থান িছল। আর েলােক বলেব,
এই ধ্বংিসত েদশ এেদান উদ্যােনর মেতা হল এবং উিচ্ছন্ন
ধ্বংিসত ও উৎপািটত শহর সব প্রাচীের েঘরা ও বসবােসর
জায়গা হল। ৩৫ তখন তারা বলেব, “এই েদশ ধ্বংিসত, িকন্তু
এেদান বাগােনর মত হল; উিচ্ছন্ন, ধ্বংিসত ও উত্পািটত শহর
সব পঁািচেল ও বসবােসর জায়গা হল।” ৩৬ তখন েতামােদর
চািরিদেক বািক জািতরা জানেত পােব েয, আিম সদাপ্রভু
ধ্বংেসর জায়গা সব ৈতরী কেরিছ ও ধ্বংিসত জায়গা উদ্যান
কেরিছ; আিম সদাপ্রভু এটা বেলিছ এবং এটা সম্পন্ন করব।
৩৭ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, তােদর পেক্ষ এটা করার জন্য
আিম ইস্রােয়ল-কুলেক আমার কােছ েখঁাজ করেত েদব; আিম
তােদরেক েমষপােলর মেতা মানুষেদর বৃিদ্ধ করব। ৩৮ েযমন
পিবত্র েমষপােল, েযমন িযরুশােলেমর পবর্সমেয়র েমষপােল,
েতমিন মানুেষর পােল এই উিচ্ছন্ন শহর সব পিরপূণর্ হেব; তােত
তারা জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু।

ইস্রােয়েলর আগামী মনপিরবতর্ন ও আবার স্থাপন।

সদাপ্রভুর হাত আমার ওপের এেসিছল এবং িতিন
সদাপ্রভুর আত্মায় আমােক বাইের িনেয় িগেয়

উপত্যকার মেধ্য রাখেলন; তা হােড় পিরপূণর্ িছল। ২ পের িতিন
চািরিদেক তােদর কাছ িদেয় আমােক িনেয় েগেলন; আর েদখ,
েসই উপত্যকার ওপের প্রচুর হাড় িছল এবং েদখ, েস সব খুব
শুকেনা। ৩ িতিন আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর-সন্তান, এই সব
হাড় িক জীিবত হেব?” তাই আিম বললাম, “েহ প্রভু সদাপ্রভু
আপিন জােনন।” ৪ তখন িতিন আমােক বলেলন, “তুিম এই সব
হােড়র উেদ্দেশ্য ভাববাণী বল, তােদরেক বল, ‘েহ শুকেনা হাড়
সব সদাপ্রভুর বাক্য েশােনা। ৫ প্রভু সদাপ্রভু এই সব হাড়েক এই
কথা বেলন, “েদখ, আিম েতামােদর মেধ্য আত্মা আনব, তােত
৬ েতামার জীিবত হেব। আর আিম েতামােদর ওপের িশরা েদব,
েতামােদর উপের মাংস উৎপন্ন করব, চামড়া িদেয় েতামােদরেক
েঢেক েদব ও েতামােদর মেধ্য আত্মা েদব, তােত েতামার জীিবত
হেব, আর েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু।” ৭ তখন আিম
েযমন আজ্ঞা েপলাম, েসই অনুসাের ভাববাণী বললাম; আর
আমার ভাববাণী বলবার সমেয় শব্দ হল, আর েদখ, কম্পেনর
শব্দ হল এবং েসই সব হােড়র মেধ্য প্রেত্যক হাড় িনেজেদর
হােড়র সেঙ্গ সংযুক্ত হল। ৮ আিম েদখলাম, আর েদখ, তােদর
ওপের িশরা হল ও মাংস বৃিদ্ধ েপল এবং চামড়া তােদরেক েঢেক
িদল, িকন্তু তােদর মেধ্য জীবন িছল না। ৯ পের িতিন আমােক
বলেলন, আত্মার উেদ্দেশ্য ভাববাণী বল, েহ মানুেষর-সন্তান
ভাববাণী বল এবং আত্মােক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েহ আত্মা; চাির বায়ু েথেক এস এবং এই মৃত েলােকেদর ওপের
বেয় যাও, েযন তারা জীিবত হয়। ১০ তখন িতিন আমােক েয
আজ্ঞা িদেলন, েসই অনুসাের আিম ভাববাণী বললাম; তােত

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৩৬:১৬ ৫৭২ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৩৭:১০
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আত্মা তােদর মেধ্য প্রেবশ করল এবং তারা জীিবত হল ও
িনেজেদর পােয় ভর িদেয় দঁাড়াল; েস খুব িবরাট বািহনী। ১১ পের
িতিন আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর-সন্তান, এই সব হাড় সব
ইস্রােয়ল-কুেলর; েদখ, তারা বলেছ, আমােদর হাড় সব শুকেনা
হেয় িগেয়েছ এবং আমােদর আশ্বাস নষ্ট হেয়েছ; আমরা
এেকবাের উিচ্ছন্ন হলাম। ১২ এই জন্য তুিম ভাববাণী বল,
তােদরেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ, আিম
েতামােদর কবর সব খুেল েদব, েহ আমার প্রজা সব, েতামােদর
কবর েথেক েতামােদরেক ওঠাব এবং েতামােদরেক ইস্রােয়ল-
েদেশ িনেয় যাব। ১৩ তখন েতামার জানেব েয, আিমই সদাপ্রভু,
কারণ আিম েতামােদর কবর সব খুেল েদব এবং েহ আমার
প্রজা সব, েতামােদর কবর েথেক েতামােদরেক ওঠাব। ১৪ আর
আিম েতামােদর মেধ্য িনেজর আত্মা েদব, তােত েতামার জীিবত
হেব এবং আিম েতামােদরেক িনেজর েদেশ বাস করাব যখন
েতামার জানেব েয, আিম সদাপ্রভু এটা বেলিছ এবং এটা
কেরিছ’;” সদাপ্রভু এই কথা বেলন। ১৫ পের সদাপ্রভুর এই বাক্য
আমার কােছ এল এবং বলল, ১৬ “েহ মানুেষর-সন্তান তুিম
িনেজর জন্য একটা কাঠ িনেয় তার ওপের এই কথা েলেখা,
িযহূদার জন্য এবং তার সঙ্গী ইস্রােয়ল-সন্তানেদর জন্য। পের
একখািন কাঠ িনেয় তার ওপের েলেখা, েযােষেফর জন্য, এটা
ইফ্রিয়েমর ও তার সঙ্গী সব ইস্রােয়ল-কুেলর কাঠ। ১৭ পের েসই
দিুট কাঠ পরস্পর েজাড়া িদেয় একিট কাঠ কর, যােত েতামার
হােত এক হয়। ১৮ আর যখন েতামার জািতর সন্তােনরা েতামােক
বলেব, এেত আপনার উেদ্দশ্য িক, তা িক আমােদরেক জানােবন
না? ১৯ তখন তুিম তােদরেক বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েদখ, ইফ্রিয়েমর হােত েযােষেফর েয কাঠ আেছ, আিম তা গ্রহণ
করব, তােদরেক ওর অথর্াৎ িযহূদার কােঠর সেঙ্গ েজাড়া েদব
এবং তােদরেক একিট কাঠ করব, তােত েস সব আমার হােত
এক হেব। ২০ আর তুিম েসই েয দইু কােঠ িলখেব, তা তােদর
সামেন েতামার হােত থাকেব। ২১ আর তুিম তােদরেক বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েদখ! ইস্রােয়ল-সন্তােনরা েযখােন
িগেয়েছ, আিম েসখানকার জািতেদর মেধ্য েথেক তােদরেক
গ্রহণ করব এবং চািরিদক েথেক তােদরেক জেড়া কের তােদর
েদেশ িনেয় যাব। ২২ আর আিম েসই েদেশ, ইস্রােয়েলর
পবর্তগুিলেত, তােদরেক একই জািত করব ও একই রাজা
তােদর সবার রাজা হেবন; তারা আর দইু জািত হেব না, আর
কখনও দইু রােজ্য িবভক্ত হেব না। ২৩ আর তারা িনেজেদর মূিতর্
ও জঘন্য িজিনস িদেয় এবং িনেজেদর েকােনা অধমর্ দ্বারা
িনেজেদরেক আর অশুিচ করেব না; হঁা, েয সব জায়গায় তারা
পাপ কেরেছ, তােদর েসই বাসস্থান েথেক আিম তােদরেক িনস্তার
করব এবং তােদরেক শুচী করব; তােত তারা আমার প্রজা হেব
এবং আিম তােদর উপের ঈশ্বর হব। ২৪ আর আমার দাস দায়ূদ
তােদর ওপের রাজা হেবন; তােদর সবার এক পালক হেব এবং
তারা আমার শাসন-পেথ চলেব, আর আমার িবিধকলাপ রক্ষা
কের েসই অনুযায়ী আচরণ করেব। ২৫ আর আিম িনেজর দাস
যােকাবেক েয েদশ িদেয়িছ, যার মেধ্য েতামােদর পূবর্পুরুেষরা
বাস করত, েসই েদেশ তারা বাস করেব, তারা ও তােদর
েছেলেমেয়রা এবং তােদর নািত নাতিনরা িচরকাল বাস করেব

এবং আমার দাস দায়ূদ িচরকােলর জন্য তােদর অধ্যক্ষ হেবন।
২৬ আর আিম তােদর জন্য শািন্তর এক িনয়ম িস্থর করব; তােদর
সেঙ্গ তা িচরকালীন িনয়ম হেব; আিম তােদরেক বসাব ও বাড়াব
এবং িনেজর ধমর্ধাম িচরকােলর জন্য তােদর মেধ্য স্থাপন করব।
২৭ আর আমার আবাস তােদর ওপের অবিস্থিত করেব এবং
আিম তােদর ঈশ্বর হব ও তারা আমার প্রজা হেব। ২৮ তখন
আিম েয ইস্রােয়েলর পিবত্রকারী সদাপ্রভু, তা জািতরা জানেব,
কারণ আমার ধমর্ধাম তােদর মেধ্য িচরকাল থাকেব’।”

শত্রুেদর ওপের ইস্রােয়েলর জয়লাভ।

আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ এল এবং
বলল, ২ “েহ মানুষ-সন্তান, তুিম েরােশর, েমশেকর ও

তুবেলর অধ্যক্ষ মােগাগ েদশীয় েগােগর িদেক মুখ রাখ ও তার
িবরুেদ্ধ ভাববাণী বল, ৩ তুিম বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েহ েগাগ, েমশেকর ও তুবেলর অধ্যক্ষ, েদখ, েতামার িবরুেদ্ধ
৪ তাই েতামােক এিদক্ ওিদক্ েফরাব ও েতামার েচায়াল ফঁুড়ব,
আর েতামােক ও েতামার সমস্ত ৈসন্যেক, েঘাড়ােদরেক ও পূনর্
সজ্জাপিরিহত সমস্ত অশ্বােরাহীেক, বড় ঢাল ও েছাট ঢালধারী
মহাসমাজেক, তেরায়াল ধের সব েলাকেক বাইের আনব।
৫ পারস্য, কূশ ও পুট তােদর সঙ্গী হেব; এরা সবাই ঢাল ও
িশরস্ত্রাণধারী; ৬ েগামর ও তার সব ৈসন্যদল উত্তরিদেকর
প্রান্তবাসী েতাগেমর্র কুল ও তার সব ৈসন্যদল, এই নানা
মহাজািত েতামার সঙ্গী হেব। ৭ প্রস্তুত হও, িনেজেক প্রস্তুত কর-
তুিম ও েতামার েসনা েতামার সেঙ্গ একত্র হেয়েছ এবং তােদর
রক্ষক হও। ৮ অেনক িদন পের েতামােক ডাকা হেব এবং িকছু
বছর পের তুিম েদেশ যােব যা তেরায়াল েথেক পুনঃপ্রাপ্ত হেয়েছ
এবং অেনক জািত েথেক সংগৃহীত েলাকেদর কােছ, ইস্রােয়েলর
পবর্েত আনেব যা ক্রমাগত ধ্বংস হেয়েছ েসখােন জেড়া করেব।
তারা সবাই িনরাপেদ বাস করেব!। ৯ তাই তুিম উঠেব েযমন ঝড়
যায়; তুিম েমেঘর মেতা তুিম এবং েতামার সব েসনাদল, েতামার
সেঙ্গ সব ৈসন্যদল েদশেক আচ্ছাদন করেব। ১০ প্রভু সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, এটা ঘটেব েসই িদেন যা েতামার মেন পড়েব
এবং েসই িদন নানা িবষেয় েতামার মেন পিড়েব এবং তুিম দষু্ট
পিরকল্পনা করেব।’ ১১ তারপর তুিম বলেব, ‘আিম েসই েখালা
েদেশর িবরুেদ্ধ যাব, আিম েসই শািন্তযুক্ত েলােকেদর কােছ যাব,
তারা িনভর্ েয় বাস করেছ; তারা সবাই েদয়ালহীন জায়গায় বাস
করেছ এবং তােদর কবাট েনই। ১২ আিম লুেটর িজিনস ধরব
এবং লুট করব েসই ধ্বংস স্থােনর প্রিত যা নতুন বসিতস্থান
হেয়েছ এবং জািতেদর েথেক একিত্রত েলাকেদর িবরুেদ্ধ,
েলােকরা যারা পশুপাল ও সম্পিত্ত লাভ কেরেছ এবং যারা
পৃিথবীর মধ্যস্থােন বাস কের তােদর প্রিত আমার হাত বাড়াব।’
১৩ িশবা, দদান ও তশর্ীেশর বিনকরা এবং েসখানকার সব তরুণ
ৈসিনকরা েতামােক বলেব, তুিম িক লুট করার জন্য আসেল?
লুট করার জন্য, েসানা ও রূপা িনেয় যাওয়ার জন্য, পশু ও
সম্পিত্ত িনেয় যাওয়ার জন্য, প্রচুর লুট করার জন্য িক েতামার
েসনােদরেক একত্র করেল? ১৪ অতএব, েহ মানুেষর সন্তান, তুিম
ভাববাণী বল, েগাগেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েসই
িদন যখন আমার প্রজা ইস্রােয়ল িনভর্ েয় বাস করেব, তখন তুিম

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৩৭:১১ ৫৭৩ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৩৮:১৪
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িক তােদর েশখােব না? ১৫ তুিম েতামার জায়গা েথেক,
উত্তরিদেকর প্রান্ত েথেক প্রচুর েসনােদর সেঙ্গ আসেব; তারা
সবাই েঘাড়ায় চেড় আসেব, মহাসমাজ ও িবশাল ৈসন্যসামন্ত
হেব। ১৬ আর তুিম েমেঘর মেতা েদশ আচ্ছাদন করার জন্য
আমার প্রজা ইস্রােয়েলর জন্য আক্রমণ করেব; এটা ঘটেব েসই
আগত িদেন; আিম েতামােক আমার েদেশর িবরুেদ্ধ আনব, েযন
জািতরা আমােক জানেত পাের, যখন েগাগ, আমার িবশুদ্ধতা
েদখেব। ১৭ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, তুিম িক েসই ব্যিক্ত,
যার িবষেয় আিম িবগত িদেন আমার দাসেদর দ্বারা, অথর্াৎ যারা
েসই সমেয় অেনক বছর ধের ভাববাণী বলত, েসই ইস্রােয়লীয়
ভাববাদীেদর দ্বারা এই কথা বলতাম েয, আিম তােদর িবরুেদ্ধ
েতামােক আনব? ১৮ েসই িদন যখন েগাগ ইস্রােয়ল-েদেশর
িবরুেদ্ধ আসেব, ‘তখন আমার েক্রাধ আমার নােক উঠেব, এটা
প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৯ কারণ আিম িনজ রােগর ও েক্রােধ
বেলিছ, অবশ্য েসই িদন ইস্রােয়ল-েদেশ মহাকম্প হেব। ২০ তােত
সমুেদ্রর মােছরা, আকােশর পািখরা, বেনর পশুরা, বুেক েহঁেট
চলা প্রাণী সব এবং ভূতেলর মানুষ সব আমার সামেন কম্পমান
হেব, পবর্ত সব উৎপািটত হেব, পবর্েতর খাড়া অংশ সব পিতত
হেব, সমস্ত েদয়াল মািটেত পেড় যােব। ২১ আর আিম িনেজর
সব পবর্েত তার িবরুেদ্ধ তেরায়ালেক ডাকব’- এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন; ‘প্রেত্যক মানুেষর তেরায়াল তার ভাইেয়র িবরুেদ্ধ হেব।
২২ আর আিম মহামারী, রক্ত, বৃিষ্টর বন্যা এবং আগুেনর
িশলাবৃিষ্ট িদেয় তার িবচার করব। আিম তার ওপের গন্ধেকর বৃিষ্ট
েদব এবং তার েসনাদল এবং তার সঙ্গী অেনক েলােকর ওপের
েদব। ২৩ কারণ আিম আমার মহত্ব ও পিবত্রতা প্রকাশ করব,
অেনক জািতর সামেন িনেজর পিরচয় েদব; তােত তারা জানেব
েয, আিমই সদাপ্রভু’।”

“এখন তুিম, মানুেষর-সন্তান, তুিম েগােগর িবরুেদ্ধ
ভাববাণী কর এবং বল, ‘প্রভু সদাপ্রভু এই কথা

বেলন, েহ েগাগ! েমশেকর ও তুবেলর অিধপিত, েদখ, আিম
েতামার িবরুেদ্ধ। ২ আিম েতামােক েফরাব এবং েতামােক
চালাব, উত্তরিদেকর েশষ েথেক েতামােক আনব এবং
ইস্রােয়েলর পবর্তগুিলেত েতামােক িনেয় আসব। ৩ আর আিম
আঘাত কের েতামার ধনুক েতামার বাম হাত েথেক েবর কের
েদব ও েতামার দান হাত েথেক েতামার তীর সব েফেল েদব।
৪ ইস্রােয়েলর পবর্তগুিলেত তুিম, েতামার সব ৈসন্যদল ও েতামার
সঙ্গী জািতরা পেড় মারা যােব; আিম েতামােক খাবােরর জন্য
েক্ষেত্রর িশকারী পািখ ও বন্যপশুেদর কােছ েদব। ৫ তুিম মােঠ
মৃত অবস্থায় পেড় থাকেব, কারণ আিম িনেজ এটা বললাম; এটা
প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৬ আর আিম মােগােগর মেধ্য ও সুরিক্ষত
উপকূল-িনবাসীেদর মেধ্য আগুন পাঠাব এবং তারা জানেব েয,
আিম সদাপ্রভু। ৭ কারণ আিম আমার েলাক ইস্রােয়েলর মেধ্য
আমার পিবত্র নাম জানাব, আমার পিবত্র নাম আর
অপিবত্রীকৃত হেত েদব না; তােত জািতরা জানেব েয, আিম
সদাপ্রভু, ইস্রােয়ল মেধ্য পিবত্রতম। ৮ েদখ! েসই িদন যা আিম
েঘাষণা কেরিছ এটা আসেছ এবং এটা ঘটেব।’ এটা প্রভু
সদাপ্রভু বেলন। ৯ তখন ইস্রােয়েলর সব শহরিনবাসী েলােকরা
বাইের যােব এবং অস্ত্র, েছাট ঢাল, বড় ঢাল, ধনুকগুিল ও

িতরগুিল, লািঠ ও বশর্া েপাড়ােব; তারা তােদরেক সাত বছেরর
জন্য আগুন িদেয় েপাড়ােব। ১০ তারা মাঠ েথেক কাঠ জেড়া
করেব না অথবা বেনর গাছ কাটেব না; কারণ তারা েসই
অস্ত্রশস্ত্র েপাড়ােব; তারা তােদর েথেক েনেব যারা তােদর েথেক
িনেয়েছ; তারা তােদর িজিনস লুট করেব যারা তােদর িজিনস
লুট কেরিছল। এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১১ তখন এটা েসই িদেন
ঘটেব যা আিম েসখােন েগােগর জন্য ৈতরী কেরিছ- ইস্রােয়েল
এক কবর স্থান, এক উপত্যকা তােদর জন্য যারা পূবর্িদেকর
সমুেদ্রর িদেক যাত্রা কের। এটা প্রিতেরাধ করা হেব যারা
উলঙ্ঘন করেত চায়। েসখােন তারা েগাগেক ও তার সব
জনতােক কবর েদেব। তারা এিটেক কবর েসই িদন আিম
ইস্রােয়েলর মেধ্য হােমান-েগােগর উপত্যকা বেল ডাকেব।
১২ কারণ সাত মাস ইস্রােয়ল-কুল েদশেক শুিচ করার জন্য
তােদরেক কবর েদেব। ১৩ কারণ েদেশর সব েলাক তােদরেক
কবর েদেব; এটা তােদর জন্য এক স্মরণীয় িদন হেব যখন আিম
েগৗরবািন্বত হব। এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৪ ‘তখন তারা িকছু
েলাকেক মেনানীত করেব ওরা কবর েদওয়ার জন্য েদেশর মেধ্য
িদেয় পযর্টন করেব, পযর্টনকারীর সেঙ্গ ভূিমর পৃেষ্ঠ বািক
সবাইেক েদশ শুচী করার জেন্য কবর েদেব; সাত মাস েশেষ
তারা শুরু করেব। ১৫ আর েসই েদশ-পযর্টনকারীরা পযর্টন
করেব এবং যখন তারা মানুেষর হাড় েদেখ, তখন তার পােশ
এক িচহ্ন েদেব; পের কবর খননকারীরা আসেব এবং হামন
েগােগ তার কবর েদেব। ১৬ েসখােন এক শহেরর নাম হােমানা
হেব; এইভােব তারা েদশ শুচী করেব। ১৭ এখন তুিম, মানুেষর-
সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, তুিম েক্ষেত্রর সব ধরেনর
পািখেদরেক এবং সমস্ত বন্যপশুেক বল, একিত্রত হও এবং
এস! সবিদক েথেক বিলদােন জেড়া হও যা আিম িনেজ েতামার
জন্য ৈতরী কেরিছ, ইস্রােয়েলর পবর্তেদর ওপের এক মহাযজ্ঞ;
তােত েতামার মাংস খােব ও রক্ত পান করেব। ১৮ েতামার
পৃিথবীর বীরেদর মাংস খােব ও েনতােদর রক্ত পান করেব, তারা
সবাই বাশন েদশীয় েমাটােসাটা েমষ, েমষশাবক, ছাগল ও ষঁাড়।
১৯ তখন েতামার েতামােদর পিরতৃিপ্ত পযর্ন্ত েমদ খােব; েতামার
মত্ততা পযর্ন্ত রক্ত পান করেব; েতামােদর জন্য েয যজ্ঞ প্রস্তুত
কেরিছ। ২০ তুিম আমার েমেজ েঘাড়া, রথ, বীর ও যুেদ্ধর
প্রেত্যক েলােকর সেঙ্গ সন্তুষ্ট হেব’।” এটা সদাপ্রভু বেলন।
২১ তখন আিম জািতেদর মেধ্য আমার েগৗরব স্থাপন করব এবং
সব জািত আমার িবচার েদখেব যা আিম সম্পাদন করব এবং
আমার হাত যা তােদর িবরুেদ্ধ েরেখিছ। ২২ অগ্রগামী েসই িদন
েথেক ইস্রােয়ল কুল জানেত পারেব েয আিম সদাপ্রভু। ২৩ এবং
জািতরা জানেত পারেব েয ইস্রােয়ল কুল তােদর অপরােধর
কারেণ বিন্দেত্বর মেধ্য িগেয়িছল যা তারা আমােক
িবশ্বাসঘাতকতা কেরিছল, তাই আিম তােদর েথেক আমার মুখ
লুিকেয়িছলাম এবং তােদরেক তােদর িবপক্ষেদর হােত িদেয়
িদেয়িছলাম আর তােদর সবাই তেরায়ােলর দ্বারা পেড়
িগেয়িছল। ২৪ তােদর অশুিচতা ও তােদর পাপ অনুসাের আিম
তােদর প্রিত েসরকম ব্যবহার কেরিছলাম; যখন আিম তােদর
েথেক আমার মুখ লুিকেয়িছলাম। ২৫ এইজন্য প্রভু সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, ‘এখন আিম যােকােবর ভাগ্য েফরাব এবং আিম
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সমস্ত ইস্রােয়ল-কুেলর প্রিত করুণা করব যখন আিম আমার
পিবত্র নােমর জন্য আগ্রহী হব। ২৬ তখন তারা তােদর অপমান
ও সব প্রতারণা যা আমার িবরুেদ্ধ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ তা
ভুেল যােব। তারা এইসব ভুেল যােব যখন তারা িনভর্ েয় তােদর
েদেশ বাস করেব, েকউ তােদরেক আতিঙ্কত করেব না। ২৭ যখন
আিম জািতেদর মেধ্য েথেক তােদরেক উদ্ধার করব এবং তােদর
শত্রুেদর েদশ েথেক তােদরেক জেড়া করব, আিম অেনক
জািতর দিৃষ্টেত িনেজেক পিবত্র বেল েদখাব। ২৮ তখন তারা
জানেব েয, আিমই তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু, কারণ আিম
জািতেদর কােছ তােক বিন্দেত্বর মেধ্য পািঠেয়িছলাম, িকন্তু তখন
আিম তােদরই েদেশ তােদরেক একত্র কেরিছ। আিম জািতেদর
মেধ্য কাউেকও অবিশষ্ট রাখব না। ২৯ আিম তােদর েথেক
িনেজর মুখ আর লুকাব না, যখন আিম ইস্রােয়ল কুেলর ওপের
আমার আত্মােক েঢেল েদব।’ এটা সদাপ্রভু বেলন।

নূতন মিন্দেরর িবষেয় দশর্ন

আমােদর বিন্দেত্বর পঁিচশ বছের, বছেরর শুরুেত,
মােসর দশম িদেন, অথর্াৎ শহর বন্দী হবার পের

চতুদর্শ বছেরর েসই িদেন, সদাপ্রভু আমার ওপের হাত িছল ও
আমােক েসখােন উপিস্থত করেলন। ২ ঈশ্বর দশর্েন আমােক
ইস্রােয়ল-েদেশ আনেলন। িতিন আমােক এেন খুব উঁচু পবর্েত
বসােলন; তার ওপের দিক্ষণিদেক েযন এক গড়ন িছল। ৩ তখন
িতিন আমােক েসখােন িনেয় আনেলন। েদখ, এক পুরুষ; তঁার
েচহারা েব্রােঞ্জর মেতা। তঁার হােত কাপর্ােসর এক দিড় ও মাপার
লািঠ িছল এবং িতিন শহেরর দরজায় দঁািড়েয় িছেলন। ৪ েসই
পুরুষ আমােক বলেলন, “েহ মানুেষর-সন্তান, আিম েতামােক
প্রকাশ কির, েসই সব তুিম েতামার েচােখ েদেখা এবং েতামার
কােন েশােনা এবং তােত েতামার মন িস্থর কর, কারণ আিম েযন
েতামার কােছ েস সব প্রকাশ কির। তুিম যা েদখেব, তা সবই
ইস্রােয়ল-কুলেক জািনও।” ৫ েসখােন মিন্দেরর চািরিদেক এক
েদয়াল িছল এবং েসখােন েসই েলােকর হােত এক মাপার লািঠ
িছল, তা ছয় হাত লম্বা, প্রেত্যক হাত এক হাত এবং একহাত
চওড়ার সমান। েলাকিট েদয়ােলর প্রস্থ মাপেলন এক লািঠ এবং
উচ্চতা এক লািঠ। ৬ তখন িতিন পূবর্ িদেকর দরজায় েগেলন,
তার িসঁিড় িদেয় উঠেলন। দরজার েগাবরাট মাপেলন; তা এক
লািঠ গভীর। ৭ আর প্রেত্যক যথাথর্ স্থান লম্বায় এক লািঠ ও
চওড়ায় এক লািঠ; েয েকােনা দেুটা যথাথর্ স্থােনর মেধ্য পঁাচ হাত
ব্যবধান িছল এবং দরজার বারান্দার পােশ মিন্দেরর িদেক
দরজার েগাবরাট এক লািঠ গভীর িছল। ৮ িতিন দরজার
বারান্দা মাপেলন; এটা িছল এক লািঠ লম্বা। ৯ িতিন দরজার
বারান্দা মাপেলন; এটা িছল আট এক লািঠ গভীর এবং দরজার
েচৗকাঠগুিল দইু হাত চওড়া িছল; এটা িছল মিন্দেরর সামেনর
দরজার বারান্দা। ১০ পূবর্া িদেকর দরজার যথাথর্ স্থান এক পােশ
িতনিট, অন্য পােশও িতনটী িছল এবং তােদর সবার পিরমাণ
একই িছল এবং এেক অপেরর েথেক িবিচ্ছন্ন সব েদয়ােলর
পিরমাণও িছল। ১১ তারপর িতিন প্রেবশদ্বােরর প্রস্থ দশ হাত
মাপেলন; আর প্রেবশদ্বােরর উচ্চতা েতেরা হাত মাপেলন।
১২ িতিন েদয়াল মাপেলন যা বাসাগুিলর সামেনর সীমানা িছল

তার উচ্চতা এক হাত উঁচু এবং বাসাগুিলর প্রেত্যক পােশ ছয়
হাত কের িছল। ১৩ তারপর িতিন এক বাসার ছাদ েথেক অপর
বাসার ছাদ পযর্ন্ত দ্বােরর প্রস্থ পঁিচশ হাত মাপেলন, প্রথম বাসার
প্রেবশদ্বার েথেক িদ্বতীয়িট পযর্ন্ত িছল। ১৪ তারপর িতিন উপস্তম্ভ
সকল ষাট হাত কের ধরেলন এবং িছল। ১৫ আর প্রেবশস্থােন
দরজার সামেনর িদক েথেক অন্য েশষ দরজার বারান্দা পযর্ন্ত
িছল পঞ্চাশ হাত। ১৬ েসখােন বাসাগুিলর মেধ্য ও েদয়ােল যা
চািরিদক েথেক িবিচ্ছন্ন তার মেধ্য েছাট জানালা িছল; এটা
বারান্দার জন্য একই িছল এবং সব জানালা িভতের িছল।
েসখােন েদয়ালগুিলর ওপের েখাদাই করা েখজরু গাছ িছল।
১৭ পের েলাকিট আমােক মিন্দেরর বাইেরর উঠােন আনেলন;
েদখ, েসই জায়গায় অেনক ঘর ও েসখােন উঠােন ফুটপাথ িছল,
িত্রশিট ঘেরর সেঙ্গ পরবতর্ী ফুটপাথ পযর্ন্ত। ১৮ েসই ফুটপাথ
দরজাগুিলর পােশ দরজার প্রস্থতা অনুযায়ী িছল, এটা িছল
িনম্নতর ফুটপাথ। ১৯ পের েলাকিট দরজার িনম্রতর সামেন েথেক
িভতেরর দরজার সামেন পযর্ন্ত প্রস্থ মাপেলন, পূবর্িদেক ও
উত্তরিদেক তা একেশা হাত। ২০ পের িতিন বাইেরর উঠােনর
উত্তরিদেকর দরজার উচ্চতা ও প্রস্থ মাপেলন। ২১ বাসাগুিল এক
পােশ িতনটী ও অন্য পােশ িতনিট এবং তার দরজা ও বারান্দা
সবার পিরমাণ প্রথম দরজার পিরমােণর মেতা; সম্পূণর্ দীেঘর্
পঞ্চাশ হাত ও প্রেস্থ পঁিচশ হাত। ২২ এর জানালা, বারান্দা ও
েখজরু গাছগুিল পূবর্ িদেকর দরজার অনুরূপ িছল। েলােকরা
সাতিট ধাপ িদেয় তােত আেরাহন করত এবং এর বারান্দােতও।
২৩ উত্তর িদেকর দরজার ও পূবর্ িদেকর দরজার সামেন িভতেরর
উঠােন দরজা িছল; েলাকিট এক দরজা েথেক অন্য দরজা
পযর্ন্ত একেশা হাত মাপেলন। ২৪ পের িতিন আমােক দিক্ষণিদেক
িনেয় েগেলন, দিক্ষণিদেক এক দরজা; আর িতিন তার
েদয়ালগুিল ও বারান্দাগুিল মাপেলন, তার পিরমাণ অন্য
বাইেরর দরজার মেতা। ২৫ আর ওই দরজার মেতা তার ও তার
বারান্দাগুিলরও জানালা িছল; দিক্ষণ দরজা এবং এর বারান্দা
দীেঘর্ পঞ্চাশ হাত ও প্রেস্থ পঁিচশ হাত। ২৬ আর তােত আেরাহন
করার সাতিট ধাপ িছল ও েসগুিলর সামেন তার বারান্দা িছল
এবং েসখােন েদয়ােলর ওপের উভয় িদেক েখাদাই করা েখজরু
গাছ িছল। ২৭ আর দিক্ষণিদেক িভতেরর উঠােনর এক দরজা
িছল; পের িতিন দিক্ষণ িদেকর এক দরজা েথেক অন্য দরজা
পযর্ন্ত একেশা হাত মাপেলন। ২৮ পের িতিন আমােক দিক্ষণ
দরজা িদেয় িভতেরর উঠােনর মেধ্য আনেলন; এক অন্য
দরজার পিরমাণ অনুসাের দিক্ষণ দরজা মাপেলন। ২৯ এর বাসা,
েদয়াল ও বারান্দা সব ঐ পিরমােণর মেতা িছল এবং চািরিদেক
তার ও তার বারান্দার জানালা িছল; দরজা দীেঘর্ পঞ্চাশ হাত ও
প্রেস্থ পঁিচশ হাত। ৩০ আর িভতেরর দরজার চািরিদেক বারান্দা
িছল, তা পঁিচশ হাত দীঘর্ ও পঁাচ হাত প্রস্থ। ৩১ আর তার
বারান্দাগুিল বাইেরর উঠােনর পােশ এবং তার েদয়ালগুিলেত
েখাদাই করা েখজরু গাছ িছল এবং তার ওপের যাওয়ার জন্য
আটটী ধাপ। ৩২ পের িতিন আমােক পূবর্িদেক িভতেরর উঠােনর
মেধ্য আনেলন এবং ঐ পিরমাণ অনুসাের দরজা মাপেলন।
৩৩ তার বাসা, েদয়াল ও বারান্দাগুিল ঐ পিরমােণর অনুরূপ
িছল এবং চািরিদেক তার ও তার বারান্দার জানালা িছল; দীেঘর্
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পঞ্চাশ হাত ও প্রেস্থ পঁিচশ হাত। ৩৪ আর তার বারান্দাগুিল
বাইেরর উঠােনর পােশ িছল এবং এর উভয় িদেক েখজরু গাছ
িছল এবং আেরাহণ করার আটিট ধাপ িছল। ৩৫ পের িতিন
আমােক উত্তেরর দরজায় আনেলন এবং ঐ একই পিরমাণ
অনুসাের তা মাপেলন। ৩৬ এর বাসা, েদয়াল ও বারান্দাগুিলর
পিরমাপ অন্য দরজার মেতা একই িছল এবং চািরিদেক জানালা
িছল; দ্বার এবং এর বারান্দা দীেঘর্ পঞ্চাশ হাত ও প্রেস্থ পঁিচশ
হাত। ৩৭ এর বারান্দা বাইেরর উঠােনর মুেখামুিখ; এর উভয়
িদেক েখজরু গাছ এবং ওপের ওঠার আটিট ধাপ িছল।
৩৮ প্রেত্যক িভতেরর দ্বারগুিলর সেঙ্গ দরজা যুক্ত এক এক ঘর
িছল। েযখােন তারা েহামবিল ধুত। ৩৯ আর প্রেত্যক বারান্দার
উভয় িদেক দিুট কের েমজ িছল, েযখােন েহামবিল, পােপর
বিল, অপরােধর বিল হত্যা করা হত। ৪০ আর দরজার পােশ
বাইের উত্তরদ্বােরর ওঠার জায়গায় দইু েমজ িছল, আবার
দরজার বারান্দার অন্য িদেক দিুট েমজ িছল। ৪১ দরজার উভয়
পােশ চারিট কের েমজ িছল; তারা আটিট েমেজ পশু হত্যা
করত। ৪২ আর েহামবিলর জন্য কাটা পাথেরর চারেট েমজ
িছল; অেধর্ক হাত দীঘর্, অেধর্ক হাত প্রস্থ ও এক হাত লম্বা িছল;
েহামবিলর ও অন্য বিলর পশু যার দ্বারা হত্যা করা হত, েসই সব
অস্ত্র েসখােন রাখা েযত। ৪৩ দিুট কঁাটাওয়ালা দীঘর্ হুক বারান্দার
সবিদেক বঁাধা িছল এবং েমজগুিলর ওপের উপহােরর মাংস
রাখা েযত। ৪৪ আর িভতেরর উঠােন িভতেরর দরজার কােছ
গায়কেদর ঘর িছল। এর মেধ্য একিট ঘর িছল উত্তর িদেক এবং
একিট িছল দিক্ষণ িদেক। ৪৫ পের িতিন আমােক বলেলন, “েয
যাজেকরা মিন্দেরর দািয়ত্ব পালন কের, এই দিক্ষণিদেকর ঘর
তােদর হেব। ৪৬ এবং েয যাজেকরা যজ্ঞেবিদর দািয়ত্ব পালন
কের, এই উত্তর িদেকর ঘর তার হেব। এরা সােদােকর সন্তান,
েলিবর সন্তানেদর মেধ্য এই সদাপ্রভুর পিরচযর্্যার জেন্য তঁার
কাছকািছ।” ৪৭ পের িতিন েসই উঠান মাপেলন, তা একেশা হাত
লম্বা ও একেশা হাত প্রস্থ, চািরিদেক সমান িছল; যজ্ঞেবিদ গৃেহর
সামেন িছল। ৪৮ পের িতিন আমােক গৃেহর বারান্দায় আনেলন
েসই বারান্দার েচৗকাঠগুিল মাপেলন; তারা পঁাচ হাত েমাটা।
দ্বােরর প্রস্থ েচৗদ্দ হাত চওড়া এবং েদয়ালগুিল উভয় িদেক িতন
হাত চওড়া। ৪৯ পিবত্র স্থােনর বারান্দার দীঘর্তা কুিড় হাত ও প্রস্থ
এগােরা হাত িছল এবং দশ ধাপ িদেয় েলােক তােত উঠত; এর
উভয় স্তম্ভ িছল।

তারপর েলাকিট আমােক মিন্দেরর পিবত্র জায়গায়
আনেলন এবং দরজার স্তম্ভ মাপেলন- েস গুিল

চওড়ায় এিদেক ছয় হাত ওিদেক ছয় হাত িছল। ২ েঢাকার
জায়গার চওড়া দশ হাত দিুদেকর েদওয়াল পঁাচ হাত কের লম্বা।
তারপর েলাকিট পিবত্র স্থােনর আয়তন মাপেলন- চিল্লশ হাত
লম্বা এবং কুিড় হাত চওড়া ৩ তারপর েলাকিট খুব পিবত্র
জায়গায় েগেলন এবং দরজার স্তম্ভ মাপেলন– দহুাত এবং
দরজার সামেনটা ছয় হাত চওড়া। দিুদেকর েদওয়াল সাত হাত
কের চওড়া। ৪ তারপর েস ঘেরর লম্বাটা মাপেলন- কুিড় হাত
এবং এর চওড়া-কুিড় হাত মিন্দেরর সামেন হল। তারপর েস
আমােক বলল, এটাই পিবত্রম জায়গা। ৫ তার পর েলাকিট
বাড়ীর েদওয়াল মাপেলন-এটা িছল ছ হাত েমাটা। বাড়ীর চার

পােশর ঘেরর চওড়া চারহাত। ৬ িতন স্তেরর পােশর ঘর িছল,
কারণ েসখােন ঘেরর ওপের ঘর িছল, প্রেত্যক স্তের িত্রশটা ঘর
িছল এবং স্তর ঘেরর সেঙ্গ িছল বাড়ীর চািরিদেকর পােশর
ঘরগুেলার জন্য ওপেরর ঘর গুেলােক সহায়তা করার জন্য
কারণ বাড়ীর েদওয়ােল েকান সহায়তা িছল না; ৭ তাই পােশর
ঘরগুেলা চওড়া িছল এবং ওপেরর িদেক উেঠ িগেয়িছল,
ঘরগুেলা চার পােশ আরও উঁচু হেয়িছল, চওড়া হেয়
ঘরিঘেরিছল কারণ তা চারিদেক ক্রমশঃ উঁচু ঘর িঘের িছল, এই
জন্য উচ্চতা অনুযায়ী ঘেরর গােয় ধীের ধীের চওড়া হল এবং
সবেচেয় িনেচর ধাপ েথেক মাঝখান িদেয় সবেচেয় উঁচু ধােপ
যাবারপথ িছল। ৮ তারপর েদখলাম, ঘেরর েমেঝ চারিদেক উঁচু,
পােশর ঘরগুেলা ছয় হাত মােপর একটা পুেরা লািঠপথ িছল।
৯ বাইের পােশর ঘেরর েদওয়াল পঁাচ হাত চওড়া িছল, ঘেরর
বাইেরর িদেক পিবত্র জায়গা িছল। ১০ ফঁাকা জায়গার অন্য
িদেক যাজকেদর ঘেরর বাইেরটা িছল; এই ফঁাকা কুিড় হাত
চওড়া জায়গার চারিদক পিবত্র িছল। ১১ পােশর ঘেরর দরজা
েসই ফঁাকা জায়গার িদেক িছল, তার একটা দরজা উত্তরিদেক,
অন্য দরজা দিক্ষণিদেক িছল এবং চারিদেক েসই ফঁাকা জায়গা
পঁাচ হাত চওড়া িছল। ১২ বািড়টার উেঠােনর সামেনটা
পিশ্চমিদেক সত্তর হাত চওড়া িছল, তার চািরিদেকর েদওয়াল
পঁাচ হাত চওড়া িছল এবং নব্বই হাত লম্বা িছল। ১৩ েলাকটা
তারপর পিবত্র স্থানটা মাপেলা একেশা হাত লম্বা এবং িবিচ্ছন্ন
বাড়ীটার েদওয়াল এবং উেঠানও মাপা হেলা একশ হাত লম্বা।
১৪ পূবর্িদেক উঠেনর সামেনটা চওড়া পিবত্র জায়গাটা একেশা
হাত চওড়া িছল। ১৫ তারপর েলাকটা বাড়ীর িপছেনর লম্বাটা
মাপেলা, পিশ্চম িদক এবং দিুদেকর দালান একেশা হাত। পিবত্র
জায়গা এবং বারান্দা, ১৬ েভতেরর েদওয়াল এবং জানালা সরু
জানালা সেমত এবং বারান্দা চারিদেকর িতনেট স্তর, কােঠর সব
প্যােনল িছল। ১৭ পিবত্র জায়গায় প্রেবশ পেথর ওপের এবং
ব্যবধান যুক্ত সব েদওয়ােলর চারিদক িছল েখাদাই করা স্বগর্ীয়
দতূ এবং েখজরু গাছ, একটা আর একটার সেঙ্গ বদলা বদিল
কের। ১৮ এবং এটা সাজােনা িছল স্বগর্ীয় দতূ এবং েখজরু গাছ
িদেয়; েখজরু গােছর সেঙ্গ স্বগর্ীয় দেূতর মাঝখােন এবং
প্রেত্যেকর দেুটা মুখ িছল; ১৯ একটা মানুেষর মুখ সামেন েখজরু
গােছর িদেক এবং অন্য পােশ েখজরু গােছর িদেক িসংেহর মুখ
চারিদেক সব ঘের সাজােনা িছল। ২০ ভূিম েথেক দরজার
উপেরর ভাগ পযর্ন্ত েসই স্বগর্ীয় দতূ ও েখজরু গাছ িদেয়
সাজােনা িছল মিন্দেরর েদওয়ােলর ওপের। ২১ পিবত্র দরজার
কাঠ সব চতুেষ্কাণ এবং তারা েদখেত একটা অন্যটার মত।
২২ পিবত্র জায়গার সামেন কােঠর েবদী িছল িতন হাত উঁচঁু এবং
দপুােশ দহুাত লম্বা। েকােনর থাম িভত এবং কাঠােমা িছল
কােঠর ৈতরী। তারপর মানুষটা আমােক বলল, এটা সদাপ্রভুর
সামেন েমজ। ২৩ মিন্দেরর ও ধম্মর্ধােমর দেুটা দরজা িছল,
২৪ এক একটা দরজার দেুটা কের কবাট িছল; দেুটা যূরনীয়
কবাট িছল, অথর্াৎ একটা দরজার দেুটা কবাট এবং অন্য
দরজার দেুটা কবাট িছল। ২৫ েস সব মিন্দেরর সব কবােট,
েদওয়ােল িশল্পকেম্মর্র মত স্বগর্ীয় দতূ ও েখজরু গাছ িদেয়
সাজােনা িছল। বাইেরর বারান্দার সামেন কােঠর িঝিলিমিল
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িছল। ২৬ বারান্দার দিুদেক সরু জানালা িছল এবং, তার
একিদেক েখজরু গাছ িছল। বািড়র পােশ ঘরগুেলা িছল। এবং
ওপের ঝুলন্ত ছাদ িছল।

পের েলাকিট আমােক উত্তরিদেকর বাইেরর উঠােন
িনেয় েগেলন এবং েস ঘেরর সামেন বাইেরর উঠােন

এবং উত্তের বাইেরর েদওয়ােলর িদেক। ২ ওই ঘরগুেলার
সামেনটা িছল একশ হাত লম্বা এবং পঞ্চাশ হাত চওড়া।
৩ কেয়কটা ঘেরর সামেন েভতেরর উঠান এবং মিন্দর কুিড় হাত
দেূর। ঘরগুেলা িতনতলা পযর্ন্ত িছল এবং ওপেরর ঘর েথেক
িনেচর িদকেখালা িছল, হঁাটার পথ িছল। িকছু ঘর েথেক বাইেরর
উেঠানটা েদখা েযত। ৪ একটা রাস্তা দশ হাত চওড়া িছল এবং
একেশা হাত লম্বা ঘেরর সামেন পযর্ন্ত চেল েগেছ। এই ঘেরর
দরজা উত্তর িদেক িগেয়িছল। ৫ িকন্তু ওপেরর িদেক ঘর গুেলা
েছাট িছল, কারণ েসখান েথেক চলার পথ েনওয়া হেয়িছল
িনেচর অংেশর মধ্য অংেশর েথেক েবশী। ৬ কারণ তােদর িতন
তলা িছল এবং েকানস্তম্ভ িছলনা। তাই ওপেরর অংশ কেম
িগেয়িছল িনেচর এবং মােঝর অংেশর েথেক। ৭ বািহের েদওয়াল
ঘেরর িদক েথেক েগেছ বাইেরর উেঠােনর িদেক, উেঠান িছল
ঘেরর সামেন েদওয়ালটা িছল পঞ্চাশ হাত লম্বা। ৮ বাইেরর
উেঠােন প্রাঙ্গেণ পােশ্বর্ ঘরগুেলা লম্বায় পঞ্চাশ হাত িছল,
মিন্দেরর সামেন তা একশ হাত লম্বা িছল। ৯ বাইেরর উেঠান
েথেক েগেল েঢাকার জায়গা এই ঘেরর নীেচ পূবর্ িদেক িছল।
১০ বাইেরর উেঠােনর েদওয়াল পূবর্িদেক উেঠােনর সেঙ্গ িছল
মিন্দেরর সামেন েভতেরর উেঠান িছল েসখােন ঘরও িছল।
১১ তােদর সামেন েয হাটার পথ িছল, তার আকার উত্তরিদেকর
সব ঘেরর মেতা িছল; লম্বা ও চওড়া একই িছল; একই সংখ্যা
েঢাকার দরজা িছল। ১২ দিক্ষণ িদেকর ঘরগুেলার দরজা
উত্তরিদেকর দরজার মত একই িছল। েভতেরর রাস্তার মাথায়
একটা দরজা িছল এবং িবিভন্ন ঘের যাওয়ার রাস্তা েখালা িছল।
পূবর্িদেক েশষ পযর্ন্ত দরজার রাস্তা িছল। ১৩ তারপর েস আমােক
বলল, উত্তর ও দিক্ষণিদেকর েয সব ঘর আেছ, েসগুেলা পিবত্র
ঘর। েয যাজেকরা সদাপ্রভুর কােছ উপিস্থত হয়, তারা েস
জায়গায় অিত পিবত্র খাদ্য সকল েভাজন করেব; েসই স্থােন
তারা অিত পিবত্র দ্রব্য সব এবং খাওয়ার ৈনেবদ্য, পাপাথর্ক বিল
এবং েদাষাথর্ক বিল রাখেব, কারণ জায়গািট পিবত্র। ১৪ যখন
যাজেকরা েসখােন েঢােক, েস সমেয় তারা পিবত্র জায়গা েথেক
বাইেরর উঠােন েবর হেবনা; তারা েয েয কাপড় পের পিরচযর্্যা
কের, েস সব কাপড় েসখােন রাখেব, কারণ েস সব পিবত্র; তারা
আলাদা কাপড় পরেব, েলােকেদর কােছ যাওয়ার আেগ।
১৫ েলাকিট ঘেরর িভতেরর মাপা েশষ করল এবং তারপর েস
আমােক পূবর্িদেকর দরজার িদেক বাইের িনেয় েগল এবং
েসখােন তার চারিদক মাপল। ১৬ েস পূবর্ িদক মাপল মাপবার
লািঠ িদেয় এবং মাপবার লািঠটা পঁাচশ হাত লম্বা িছল। ১৭ েস
উত্তর িদক মাপেলা, মাপবার লািঠটা পঁাচেশা হাত লম্বা িছল।
১৮ েস দিক্ষণ িদকও মাপেলা, মাপবার লািঠটা পঁাচেশা হাত লম্বা
িছল। ১৯ েস পিশ্চম িদেক িফরল এবং পিশ্চম িদকটা মাপল-
মাপবার লািঠটা পঁাচেশা হাত লম্বা িছল। ২০ এভােব েস তার চার
পাশ মাপেলা; যা পিবত্র ও যা অপিবত্র তার মেধ্য তফাৎ করবার

জন্য তার চারিদেক েদওয়াল িছল; তা পঁাচেশা হাত লম্বা ও
পঁাচেশা হাত চওড়া িছল।

েলাকিট আমােক পূবর্ িদেকর েখালা দরজার কােছ
িনেয় েগল। ২ েদখ, পূবর্িদক েথেক ইস্রােয়েলর

ঈশ্বেরর মিহমা এল; তঁার শব্দ জলরািশর শেব্দর মত এবং
পৃিথবী তঁার মিহমায় দীিপ্তময় হল। ৩ এবং এটা একটা দশৃ্য যা
আিম েদেখিছলাম, যখন িতিন শহর ধ্বংস করেত এেসিছেলন
এবং েয দশৃ্য আিম কবার নদীর তীের েদেখিছলাম এ েসরকম
দশৃ্য এবং আিম উপুড় হেয় পড়লাম। ৪ তাই সদাপ্রভুর মিহমা পূবর্
িদেকর েখালা দরজার পথ িদেয় ঘের ঢুকেলা। ৫ তারপর আত্মা
আমােক উিঠেয় িনেয় এেলা েভতেরর উেঠােন। েদখ, ঘর
সদাপ্রভুর মিহমায় পিরপূণর্ হল। ৬ েলাকিট আমার পােশ দঁািড়েয়
িছল এবং আিম শুনলাম, ঘেরর েভতর েথেক এক জন আমার
সেঙ্গ কথা বলেছ। ৭ েস আমােক বলল, মানুেষর সন্তান, এটা
আমার িসংহাসেনর জায়গা, এ জায়গা আমার পদতল, েযখােন
আিম ইস্রােয়েলর েলােকেদর মেধ্য আিম িচরকাল বাস করব;
ইস্রােয়ল-কুল আমার পিবত্র নাম অপিবত্র করেত পারেব না
তারা বা তােদর রাজারা- তােদর অিবশ্বস্ততা িদেয় অথবা তােদর
রাজােদর মৃতেদহ িদেয় তােদর মিন্দের। ৮ তারা আমার পিবত্র
নাম অপিবত্র করেত পারেব না েদারেগাড়ার কােছ তােদর
েদারেগাড়া এবং আমার েচৗকােঠর পােশ তােদর েচৗকাঠ িদেয়
এবং আমার ও তােদর মেধ্য েকবল এক িভিত্ত িছল; তারা
িনেজেদর করা জঘন্য কাজ িদেয় আমার পিবত্র নাম অশুিচ
করত, এ জন্য আিম আমার রাগ িদেয় তােদর গ্রাস কেরিছ।
৯ এখন তারা তােদর অিবশ্বস্ততা এবং রাজােদর মৃতেদহ আমার
েথেক দেূর রাখুক তােত আিম িচরকাল তােদর মেধ্য বাস করব।
১০ মানুেষর সন্তান, তুিম ইস্রােয়ল-কুলেক এই ঘেরর কথা বল,
যােত তারা তােদর অপরােধর জন্য লিজ্জত হয়। এই রকেমর
জন্য তােদর িচন্তা করা উিচত। ১১ যিদ তারা তােদর সব কােজর
জন্য লিজ্জত হয়, তেব তােদর কােছ ঘেরর নক্সা প্রকাশ কর,
বণর্না কর তার েঢাকার, েবেরানার জায়গা, সব তার নকশা ও
সব িবিধ, তারপর তােদর েচােখর সামেন েলখ; যােত তারা তার
সব নকশা এবং িবিধ যােত তারা েমেন চেল। ১২ ঘেরর জন্য এই
ব্যবস্থা; পবর্ত িশখর েথেক চািরিদেকর সব পিরসীমা পযর্ন্ত, এটা
হেব অিত পিবত্র। েদখ, এটাই েস ঘেরর জন্য ব্যবস্থা। ১৩ এগুেলা
হেব যজ্ঞেবিদর পিরমাপ হােতর মাপ অনুযায়ী। প্রেত্যক লম্বা
হাত এক স্বাভািবক হাত এক িবেঘ লম্বা। েবিদর চারিদক গতর্
হেব একহাত গভীরএবং এটার চওড়াও হেব একহাত। এবং
সীমানার চারিদেকর ধার এক িবঘা হেব। এটা হেব েবদীর িভত।
১৪ গতর্  েথেক ভূিমর স্তর েবদীর িনেচর স্তর পযর্ন্ত দহুাত এবং ঐ
স্তর একহাত চওড়া। তারপর েবদীর েছােটা স্তর বড় সীমানা
পযর্ন্ত চারহাত এবং বড় সীমানা এক হাত চওড়া। ১৫ েবদীর
ওপের উনান থােক উপহার েপাড়ােনার জন্য েসটা চারহাত উঁচু
এবং চারেট িশং উনুেনর ওপরেক িনেদর্শ কের। ১৬ উনানিট বার
হাত লম্বা ও বার হাত চওড়া, একটা চতুভুর্ জ। ১৭ এর সীমা
েচােদ্দা হাত লম্বা এবং েচােদ্দা হাত চওড়া চারপােশর প্রেত্যর
িদেকর েবড় আধহাত চওড়া। গতর্  একহাত চওড়া চারিদক তার
ধাপগুিল পূবর্ িদেক মুখ হেব। ১৮ পের িতিন আমােক বলেলন,
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মানুেষর সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এ কথা বেলন, েসই যজ্ঞেবিদেত
েহামবিলদান ও রক্ত িছিটেয় েদওয়ার জন্য েয িদন তা ৈতরী করা
হেব, েসই িদেনর জন্য েসই িবষেয় িবিধ। ১৯ তুিম পশু পাল
েথেক একটা যুব ষঁাড় েদেব পােপর উপহার িহসােব সােদাক
বংেশর েয েলবীয় যাজকরা আমার েসবা করেত আসেব তােদর
জন্য। এই কথা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ২০ তারপর তার েথেক
িকছুটা রক্ত েনেব এবং েবিদর চারেট িশেঙর ওপের রাখেব
চারিদেকর চার প্রােন্ত পাপ মুক্ত করেব এবং প্রায়িশ্চত্ত করেব।
২১ তারপর তুিম ঐ পােপর উপহার িহসােব ষঁাড় িনেয় যােব এবং
মিন্দেরর বাইের ঘেরর েসটা পুিড়েয় েদেব। ২২ তারপর িদ্বতীয়
িদেন তুিম পােপর জন্য বিলরূেপ একটা িনেদর্ াষ ছাগল উৎসগর্
করেব; যাজেকরা যজ্ঞেবিদ পাপমুক্ত করেব েযমন তারা ষঁাড়
িদেয় কেরিছল। ২৩ যখন তুিম তা পাপমুক্ত করা েশষ করেব
তখন পাল েথেক িনেদর্ াষ এক যুবষঁাড় এবং পােলর িনেদর্ াষ এক
েভড়া উৎসগর্ করেব। ২৪ তােদরেক সদাপ্রভুর সামেন উপিস্থত
করেব এবং যাজকরা তােদর ওপের নুন িছিটেয় িদেয় সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য েহােমর জন্য তােদরেক বিলদান করেব। ২৫ তুিম
অবশ্যই পােপর জন্য বিলরূেপ এক সপ্তাহ ধের প্রিতিদন এক
একটা ছাগল উৎসগর্ করেব এবং যাজেকরা িনেদর্ াষ এক
যুবষঁাড় ও পােলর এক েভড়া উৎসগর্ করেব। ২৬ তারা যজ্ঞেবিদর
জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেব এক সপ্তাহ ধের এবং শুচী করেব এবং
এইভােব তারা অবশ্যই পিবত্র করেব। ২৭ তারা অবশ্যই এই িদন
গুেলা েশষ করেব এবং অষ্টম িদন েথেক যাজেকরা েসই
যজ্ঞেবিদেত েতামােদর েহােমর জন্য বিল েদেব এবং শািন্তর জন্য
বিল উৎসগর্ করেব এবং আিম েতামােদরেক গ্রহণ করেবা; এটা
প্রভু সদাপ্রভু বেলন।

তারপর েলাকিট মিন্দেরর পূবর্িদেক বাইেরর
দরজারিদেক আমােক িফিরেয় আনেলন; এ দরজাটা

বন্ধ িছল। ২ সদাপ্রভু আমােক বলেলন, এদরজা বন্ধ থাকেব,
েখালা যােব না; েকউ এর েভতর ঢুকেত পারেব না; কারণ
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সদাপ্রভু এর মধ্য িদেয় ঢুেকেছন, তাই এর
দরজা বন্ধ থাকেব। ৩ ইস্রােয়েলর অধ্যক্ষ সদাপ্রভুর সামেন বেস
খাওয়ার জন্য ঢুকেব; েস এই দরজার বারান্দার পথ িদেয়
েভতের আসেবন এবং েসই পথ িদেয় বাইের যােবন। ৪ পের েস
উত্তর িদেক দরজার পেথ আমােক ঘেরর সামেন আনেলন। তাই
আিম েদখলাম এবং েদখ, সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর মিহমায়
পিরপূণর্ হল এবং আিম উপুড় হেয় পড়লাম। ৫ তারপর সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, মানুেষর সন্তান েতামার হৃদয় িস্থর কর এবং
েচাখ িদেয় েদখ সবিকছু েতামার কান িদেয় েশান, যা আিম
েতামােক বলিছ সব সদাপ্রভুর িবিধ ও সমস্ত ব্যবস্থার িবষেয়।
এই ঘের েঢাকবার এবং বাইের যাবার িবষেয় িচন্তাকর কর।
৬ তারপর েসই িবেদ্রাহী ইস্রােয়ল-কুলেক বল, প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন, ইস্রােয়ল-কুল, েতামােদর সব জঘন্য কাজ যেথষ্ট
হেয়েছ। ৭ েতামার অিচ্ছন্নত্বক হৃদয় ও অিচ্ছন্নত্বক মাংসিবিশষ্ট
িবজাতীয় েলাকেদরেক আমার মিন্দের থাকেত ও আমার েসই
ঘর অপিবত্র করেত েভতের এেনেছা, েতামার আমার উেদ্দেশ্য
ভক্ষ্য েমদ ও রক্ত উৎসগর্ কেরছ, আর েতামরা েতামােদর সব
জঘন্য কােজর দ্বারা আমার িনয়ম েভেঙ্গেছা। ৮ আমার প্রিত

দািয়ত্ব ও কতর্ ব্য অনুযায়ী কাজ কেরািন তার পিরবেতর্  েতামােদর
ইচ্ছামত আমার মিন্দের রক্ষক িনযুক্ত কেরছ। ৯ প্রভু সদাপ্রভু এ
কথা বেলন, ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য অিচ্ছন্নত্বক হৃদয় ও
অিচ্ছন্নত্বক মাংসিবিশষ্ট েকান িবজাতীয় েলাক আমার মিন্দের
প্রেবশ করেব না। ১০ েয েলবীয়রা আমার কাছ েথেক দেূর
িগেয়িছল, ইস্রােয়ল তখন িবপেথ িগেয়িছল, তােদর মূিতর্ র কােছ
যাওয়ার জন্য আমােক েছেড়, তারা এখন তােদর পাপ বহন
করেব। ১১ তারা আমার মিন্দের েসবা করেব, ঘেরর সব দরজায়
পাহারাদার এবং ঘেরর েসবক হেব। তারা প্রজােদর জন্য
েহামবিল এবং অন্য বিল হত্যা করেব এবং তােদর েসবা করেত
তােদর সামেন দঁাড়ােব। ১২ িকন্তু কারণ তােদর মুিতর্ েদর সামেন
তারা প্রজােদর েসবা করত, তারা ইস্রােয়ল কুেলর অপরাধজনক
বাধা হত; তাই আিম আমার হাত তােদর শপথ, প্রিতজ্ঞার
িবরুেদ্ধ তুললাম, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন; েয তারা তােদর পাপ
বহন করেব। ১৩ তারা আমার কােছ আসেব না যাজকীয় কাজ
করেত এবং আমার পিবত্র, অিত পিবত্র িজিনস সকেলর কােছ
আনেব না, িকন্তু তােদর েদাষ ও তােদর করা জঘন্য কােজর
ভার বহন করেব। ১৪ িকন্তু আিম তােদরেক ঘেরর সব
েসবাকােজর জন্য রাখেবা, কারণ তার মেধ্য কতর্ ব্য এবং সব
কােজ ঘেরর রক্ষণীেয়র রক্ষক করব। ১৫ এবং েলবীয়
যাজেকরা, সােদােকর সন্তােনরা যারা আমার মিন্দেরর সব
কতর্ ব্য পূণর্ করেতা তখন ইস্রােয়ল-সন্তানরা আমােক েছেড়
িবপেথ িগেয়িছল, তারাও আমার েসবা করার জন্য আমার কােছ
আসেব এবং আমার উেদ্দেশ্য েমদ ও রক্ত উৎসগর্ করার জন্য
আমার সামেন দঁাড়ােব। এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৬ তারা
আমার মিন্দের ঢুকেব এবং তারাই আমার আরাধনা করার জন্য
আমার েমেজর কােছ আসেব, আমার প্রিত তােদর কতর্ ব্য পূণর্
করেব। ১৭ তাই এটা হেব যখন তারা েভতেরর উঠােনর দরজা
িদেয় ঢুকেব, তারা মসীনার কাপড় পরেব; েভতেরর উঠােনর সব
দরজা ও ঘেরর মেধ্য পিরচযর্্যা করবার সময় তােদর গােয়
েমষেলােমর কাপড় পরেব না। ১৮ তােদর মাথায় মসীনার পাগড়ী
ও েকামের মসীনার জািঙ্ঘয়া থাকেব, তারা ঘাম েদয় এমন
েপাশাক পরেব না। ১৯ যখন তারা বাইেরর উঠােনর িদেক যােব,
েলােকেদর কােছ বাইেরর উঠােন বার হেব, তারা তােদর
পিরচযর্্যার েপাশাক খুেল পিবত্র ঘের েরেখ েদেব এবং অন্য
েপাশাক পরেব; তাই তারা ঐ েপাশাক িদেয় েলাকেদরেক পিবত্র
করেব না। ২০ তারা মাথা ন্যাড়া করেব না, বা চুল লম্বা কের
ঝুিলেয় রাখেব না, িকন্তু মাথার চুল কাটেব। ২১ েকান যাজক
দ্রাক্ষারস পান কের েভতেরর সভা ঘের ঢুকেত পারেব না।
২২ তারা িবধবােক বা িবেয় পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ করেত পারেব
না, িকন্তু শুধুমাত্র ইস্রােয়ল কুেলর কুমারী েমেয় বা িবধবােক
িবেয় করেব েয আেগ যাজকেক িবেয় কেরিছল। ২৩ কারণ তারা
আমার েলাকেদরেক পিবত্র ও অপিবেত্রর মেধ্য তফােতর িবষয়
িশক্ষা েদেব, তারা তােদরেক জানােব শুচী এবং অশুিচ িক।
২৪ আমার আইন েমেন িবচার করেব এবং আমার সব পেবর্
আমার ব্যবস্থা ও আমার িবিধ সব পালন করেব এবং আমার
িবশ্রামবার পিবত্ররূেপ পালন করেব। ২৫ তারা েকান মরা
েলােকর কােছ িগেয় অশুিচ হেব না, েকবল বাবা িক মা, েছেল
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িক েমেয়, ভাই িক অিববািহতা েবােনর জন্য তারা অশুিচ হেত
পাের। ২৬ যাজক অশুিচ হেল তার জন্য সাত িদন গণনা করা
হেব। ২৭ ঐ িদন আসার আেগ েস মিন্দের আসেব েভতেরর
উঠােন প্রেবশ করেব মিন্দের েসবা করার জন্য, েস িদন েস তার
পােপর জন্য বিল উৎসগর্ করেব, এটা প্রভুসদাপ্রভু বেলন।
২৮ এবং এই তােদর অিধকার হেব, আিম তােদর অিধকার হব;
তাই েতামার ইস্রােয়েলর মেধ্য তােদরেক েকান সম্পিত্ত েদেব না,
আিম তােদর সম্পিত্ত। ২৯ তারা ৈনেবদ্য খােব, পােপর জন্য বিল,
েদােষর জন্য বিল তােদর খাদ্য হেব এবং ইস্রােয়েলর মেধ্য সব
মজতু দ্রব্য তােদর হেব। ৩০ সব আগামী িদেনর পাকা শেষ্যর
মেধ্য প্রেত্যেকর অিগ্রমাংশ এবং েতামােদর সব উপহােরর মেধ্য
প্রেত্যক উপহােরর সবই যাজকেদর হেব এবং েতামার িনেজেদর
খাবােরর অিগ্রমাংশ যাজকেক েদেব, েসটা করেল েতামােদর ঘর
আশীবর্াদ যুক্ত হেব। ৩১ যাজক পাখী েহাক িকংবা পশু েহাক,
িনেজ েথেক মরা েহাক িকংবা েছঁড়া েহাক িকছুই খােব না।

েয সমেয় েতামার অিধকার জন্য গুিলবঁাট কের েদশ
িবভাগ করেব, েসই সমেয় সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য এক

পিবত্র ভূিমখণ্ড উপহার বেল িনেবদন করেব; তার দীঘর্তা পঁিচশ
হাজার হাত ও প্রস্থ কুিড় হাজার হাত হেব; এটা চািরিদেক এর
সমস্ত পিরসীমার মেধ্য পিবত্র হেব। ২ তার মেধ্য পঁাচেশা হাত দীঘর্
ও পঁাচেশা হাত প্রস্থ, চারিদেক চতুেষ্কাণ ভূিম পিবত্র জায়গার
জন্য থাকেব; আবার তার সীমানার চািরিদেক পঞ্চাশ হাত
চওড়া। ৩ ঐ পিরিমত অংেশর মেধ্য তুিম পঁিচশ হাজার হাত দীঘর্
ও দশ হাজার হাত প্রস্থ ভূিম মাপেব; তারই মেধ্য ধমর্স্থান অিত
পিবত্র জায়গা হেব। ৪ এটা েদেশর যাজকেদর জন্য ধমর্স্থান হেব
যারা সদাপ্রভুর েসবা কের, যারা সদাপ্রভুর েসবা করার জন্য
আেস। এটা তােদর গৃেহর জন্য জায়গা এবং ধমর্স্থােনর জন্য
পিবত্র হেব। ৫ তাই এটা পঁিচশ হাজার হাত দীঘর্ ও দশ হাজার
হাত প্রস্থ এবং এটা েলবীয়েদর শহেরর জন্য হেব যারা গৃেহ েসবা
কের। ৬ শহেরর অিধকােরর জন্য েতামার পিবত্র উপহােরর
পােশ পঁাচ হাজার হাত প্রস্থ ও পঁিচশ হাজার হাত দীঘর্ ভূিম েদেব,
এটা সমস্ত ইস্রােয়ল-কুেলর জন্য হেব। ৭ পিবত্র উপহােরর এবং
শহেরর অিধকােরর উভয় পােশ েসই পিবত্র উপহােরর আেগ ও
শহেরর অিধকােরর আেগ এবং দীঘর্তায় পিশ্চম সীমানা েথেক
পূবর্ সীমানা পযর্ন্ত িবসৃ্তত অংশ সেবর মেধ্য েকােনা অংেশর
সমান ভূিম েনতােক েদেব। ৮ েদেশ এটা ইস্রােয়েলর মেধ্য তঁার
সম্পিত্ত হেব এবং আমার েনতারা আর আমার েলাকেদর ওপের
অত্যাচার করেব না, িকন্তু তারা ইস্রােয়ল-কুলেক তােদর
বংশানুসাের েদশ েদেব; ৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েহ
ইস্রােয়েলর েনতারা, এটাই েতামােদর যেথষ্ট েহাক; েতামার
অত্যাচার ও শত্রুতা দরূ কর, ন্যায় ও ধািমর্কতা কর, আমার
েলাকেদরেক উেচ্ছদ করা পিরত্যাগ কর!’ এটা প্রভু সদাপ্রভু
বেলন। ১০ ‘সিঠক পাল্লা, সিঠক ঐফা ও সিঠক বাৎ েতামােদর
অবশ্যই েহাক। ১১ ঐফার ও বােতর একই পিরমাণ হেব; বাৎ
েহামেরর দশমাংশ, ঐফাও েহামেরর দশমাংশ, তােদর পিরমাণ
েহামেরর অনুরূপ হেব। ১২ েশকল কুিড় েগরা হেব; ষাট েশকেল
েতামােদর জন্য মািন হেব। ১৩ েতামার এই অবদান অবশ্যই
েদেব; েতামার প্রেত্যক গেমর েহােমর েথেক ঐফার ষষ্ঠাংশ ও

প্রেত্যক যেবর েহামর েথেক ঐফার ষষ্ঠাংশ েদেব। ১৪ আর
েতেলর, বাৎ পিরিমত েতেলর িনিদর্ ষ্ট অংশ এক েকার েথেক
বােতর দশমাংশ; (যা দশ বাত) অথবা কারণ প্রেত্যক েহামর,
কারণ দশ বােত এক েহামর হয়। ১৫ আর ইস্রােয়েলর জলপূণর্
ভূিমেত চের, এমন েমষ পাল েথেক দেুশা প্রাণীর মেধ্য এক েমষ
অথবা ছাগল; েলাকেদর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জেন্য েসটাই েয
েকােনা েহামবিল অথবা মঙ্গলাথর্ক বিলর জন্য ব্যবহৃত হেব,’
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ১৬ েদেশর সমস্ত েলাক ইস্রােয়েলর
েনতােক এই উপহার িদেত হেব। ১৭ আর পেবর্, অমাবস্যায় ও
িবশ্রামবাের, ইস্রােয়ল-কুেলর সমস্ত উৎসেব, েহামবিল এবং শস্য
ও পানীয় ৈনেবদ্য সরবরাহ করা েনতার কতর্ ব্য হেব; িতিন
ইস্রােয়ল-কুেলর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করার জেন্য পােপর বিল ও
শস্য ৈনেবদ্য এবং েহাম ও মঙ্গলাথর্ক বিল প্রদান করেবন।
১৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, প্রথম মােস প্রথম িদেন তুিম
পশুপাল েথেক িনেদর্ াষ এক ষঁাড় িনেয় পিবত্র স্থােনর জন্য
পােপর বিল িনষ্পন্ন করেব। আর ১৯ যাজক েসই পােপর বিলর
রেক্তর িকছুটা িনেয় গৃেহর েচৗকােঠ, যজ্ঞেবিদর সীমানার চাির
েকানায় এবং িভতেরর উঠােনর দরজার েচৗকােঠ েদেব। ২০ তুিম
মােসর সপ্তম িদেনও এটা করেব কারণ প্রেত্যক েলাক পােপর
দ্বারা প্রমাদী অথবা অেবাধ, এইভােব েতামার মিন্দেরর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করেব। ২১ প্রথম মােসর চতুথর্ িদেন েতামােদর জন্য
এক পবর্ হেব, তা সাত িদেনর উৎসব; েতামােদর তাড়ীশূন্য রুিট
েখেত হেব। ২২ েসই িদেন েনতা িনেজর জন্য ও েদেশর সব
েলােকর জন্য পােপর বিল িহসােব এক ষঁাড় উৎসগর্ করেবন।
২৩ কারণ েসই সাত িদেনর উৎসেব, েনতা সদাপ্রভুর জন্য
েহামবিল প্রস্তুত করেবন। পােপর বিল িহসােব প্রিতিদন িনেদর্ াষ
সাতিট বৃষ ও সাতিট েমষ। ২৪ আর খাবােরর ৈনেবেদ্যর জন্য
ষঁােড়র প্রিত এক ঐফা ও েমেষর প্রিত এক ঐফা ও ঐফার প্রিত
এক িহন েতল সম্পািদত করেবন। ২৫ সপ্তম মােস, মােসর
পেনেরা িদেন, পেবর্র সমেয় িতিন সাত িদন পযর্ন্ত েসরকম
করেবন; পােপর বিল ও েহামবিল এবং খাবােরর ৈনেবদ্য ও
েতেলর ৈনেবদ্য সম্পাদন করেবন।

প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘িভতেরর উঠােনর পূবর্
িদেকর দরজা কােজর জন্য ছয় িদন বন্ধ থাকেব,

িকন্তু িবশ্রামিদেন েখালা হেব এবং অমাবস্যার িদেনও েখালা
হেব। ২ েনতা বাইের েথেক দরজার বারান্দার পথ িদেয় প্রেবশ
কের দরজার েচৗকােঠর কােছ দঁাড়ােবন এবং যাজকরা তঁার
েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল সব উৎসগর্ করেব এবং িতিন
িভতেরর দরজার েগাবরােট নত হেবন, পের েবিরেয় আসেবন,
িকন্তু সন্ধ্যা না হেল দরজা বন্ধ করা যােব না। ৩ আর েদেশর
েলাক সব িবশ্রামবাের ও অমাবস্যায় েসই দরজার প্রেবশ স্থােন
সদাপ্রভুর কােছ নত হেব। ৪ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েনতােক এই
েহামবিল উৎসগর্ করেত হেব, িবশ্রামবাের িনেদর্ াষ ছয়টী
েমষশাবক ও িনেদর্ াষ একিট েমষ। ৫ আর শস্য ৈনেবদ্যরূেপ
েমেষর সেঙ্গ এক ঐফা এবং েমষশাবকেদর সেঙ্গ তঁার হােত
যতটা উঠেব এবং ঐফার প্রিত এক িহন েতল। ৬ আর
অমাবস্যার িদেন একিট িনেদর্ াষ েগাবৎস এবং ছয়িট েমষশাবক
ও একিট েমষ, এরাও িনেদর্ াষ হেব। ৭ আর শস্য ৈনেবদ্যরূেপ
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িতিন ষঁােড়র জন্য এক ঐফা, েমেষর জন্য এক ঐফা ও
েমষশাবকেদর জন্য তঁার হােত যতটা উঠেব এবং প্রেত্যক শস্য
ঐফার প্রিত এক িহন েতল েদেবন। ৮ েনতা যখন আসেবন,
তখন দরজার বারান্দার পথ িদেয় প্রেবশ করেবন এবং েসই পথ
িদেয় েবর হেয় আসেবন। ৯ আর েদেশর েলাক সব পেবর্র সমেয়
যখন সদাপ্রভুর সামেন আসেব, তখন নত হওয়ার জেন্য েয
ব্যিক্ত উত্তর দরজার পথ িদেয় প্রেবশ করেব, েস দিক্ষণ দরজার
পথ িদেয় েবর হেয় আসেব এবং েয ব্যিক্ত েয দরজার পথ িদেয়
প্রেবশ করেব, েস েসখােন িফের যােব না, িকন্তু িনেজর সামেনর
পথ িদেয় েবর হেয় আসেব। ১০ এবং েনতা তােদর মেধ্য েথেক
তােদর প্রেবেশর সমেয় প্রেবশ করেবন ও তােদর েবর হেয়
আসার সময় েবর হেবন। ১১ আর পেবর্ শস্য ৈনেবদ্য ষঁােড়র প্রিত
এক ঐফা, েমেষর প্রিত এক ঐফা ও েমষশাবকেদর জন্য তঁার
হােত যতটা উঠেব এবং ঐফার জন্য এক িহন েতল লাগেব।
১২ েনতা যখন িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া দান, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
েহামবিল বা মঙ্গলাথর্ক বিলরূপ িনেজর ইচ্ছায় েদওয়া দান
উৎসগর্ করেবন, তখন তঁার জন্য পূবর্ িদেকর দরজা খুেল িদেত
হেব। আর িতিন িবশ্রামবাের েযমন কেরন, েতমিন িনেজর
েহামবিল ও মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্ করেবন, পের েবর হেয়
আসেবন এবং তঁার েবর হবার পর েসই দরজা বন্ধ করা যােব।
১৩ এছাড়া, তুিম িনয়িমত সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েহামবিলর জন্য
এক বছেরর িনেদর্ াষ একিট েমষশাবক উৎসগর্ করেব; প্রিত
সকােল তা উৎসগর্ করেব। ১৪ এবং তুিম প্রিত সকােল তার সেঙ্গ
শস্য ৈনেবদ্যরূেপ ঐফার ষষ্ঠাংশ ও েসই সূক্ষ্ম সূজী আদ্রর্  করার
জেন্য িহেনর তৃতীয়াংশ েতল, এই শস্য ৈনেবদ্য সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য উৎসগর্ করেব, এই িনয়ম িচরকাল স্থায়ী। ১৫ এইভােব
প্রিত সকােল েসই েমষশাবক, ৈনেবদ্য ও েতল উৎসগর্ করা যােব।
এটা িচরস্থায়ী েহামবিল।’ ১৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
‘শাসনকতর্ া যিদ িনেজর েছেলেদর মেধ্য েকােনা এক জনেক
িকছু দান কেরন, তেব তা তার অিধকার হেব, তা তঁার েছেলেদর
হেব; এটা একটা অিধকার। ১৭ িকন্তু িতিন যিদ িনেজর েকােনা
দাসেক িনেজর অিধকােরর িকছু দান কেরন, তেব তা স্বাধীনতার
বছর পযর্ন্ত তার থাকেব, পের আবার েনতার হেব; শুধু তঁার
েছেলরা তঁার অিধকার পােব। ১৮ েনতা েলাকেদরেক
অিধকারচু্যত করার জেন্য তােদর সম্পিত্ত েথেক িকছু েনেবন না;
িতিন িনেজরই অিধকােরর মেধ্য েথেক িনেজর েছেলেদরেক
অিধকার েদেবন; েযন আমার েলােকরা িনেজেদর অিধকার
েথেক িছন্নিভন্ন হেয় না যায়’। ১৯ পের িতিন দরজার পােশর
প্রেবেশর পথ িদেয় আমােক যাজকেদর উত্তর িদেকর পিবত্র
ঘরগুিলেত আনেলন এবং েদখ! পিশ্চমিদেক এক জায়গা িছল।
২০ িতিন আমােক বলেলন, “এই জায়গায় যাজেকরা েদাষাথর্ক
বিল ও পােপর বিল িসদ্ধ করেব ও েযখােন তারা অবশ্যই শস্য
ৈনেবদ্য েসঁকেব; েযন তারা েলাকেদরেক পিবত্র করার জন্য তা
বাইেরর উঠােন িনেয় না যায়।” ২১ পের িতিন আমােক বাইেরর
উঠােন এেন েসই উঠােনর চার েকাণ িদেয় অিতক্রম করােলন;
আর েদখ, েসখােন এক উঠান িছল এর প্রেত্যক েকানায় উঠান
িছল। ২২ উঠােনর চার েকােণ চিল্লশ হাত দীঘর্ ও িত্রশ হাত প্রস্থ
িছল। েসই চার েকােণর উঠানগুিলর একই পিরমাণ িছল;

২৩ চারটীর মেধ্য প্রেত্যেকর চািরিদেক পাথেরর েশ্রণী িছল এবং
পাথেরর-েশ্রণীর তলায় রান্নার উনুন িছল। ২৪ িতিন আমােক
বলেলন, “এই জায়গায় গৃেহর পিরচারেকরা েলাকেদর বিল িসদ্ধ
করেব।”

পিবত্র ভূিম ও পিবত্র শহর।

পের িতিন আমােক ঘুিরেয় মিন্দেরর প্রেবশস্থােন
আনেলন, আর েদখ! মিন্দেরর েগাবরােটর নীেচ

েথেক জল েবর হেয় পূবর্িদেক বেয় যােচ্ছ, কারণ গৃেহর সামেনর
অংশ পূবর্িদেক িছল; আর েসই জল নীচ েথেক গৃেহর দিক্ষণ
িদক িদেয় যজ্ঞেবিদর দিক্ষেণ েনেম যািচ্ছল। ২ পের িতিন
আমােক উত্তর দরজার পথ িদেয় েবর করেলন এবং ঘুিরেয়
বাইেরর পথ িদেয়, পূবর্ িদেকর পথ িদেয়, বাইেরর দরজা পযর্ন্ত
িনেয় েগেলন; আর েদখ, দিক্ষণ িদক িদেয় জল বেয় যািচ্ছল।
৩ েস ব্যিক্ত েযমন পূবর্িদেক িগেয়িছেলন, তখন তঁার হােত এক
মাপবার সুেতা িছল; ৪ আবার িতিন এক হাজার হাত েমেপ
আমােক হঁাটু জেলর মধ্য িদেয় আনেলন এবং িতিন অন্য এক
হাজার হাত েমেপ আমােক েকামর পযর্ন্ত জেলর মধ্য িদেয়
আনেলন। ৫ পের িতিন এক হাজার হাত মাপেলন; এখােন এটা
একিট নদী িছল যা আিম পার হেত পািরিন, এটা খুব গভীর
িছল। সঁাতার েকেট পার হওয়া যায় না। ৬ িতিন আমােক
বলেলন, “মানুেষর-সন্তান, তুিম েদখেল?” এবং িতিন আমােক
ঐ নদীর তীের িনেয় েগেলন। ৭ েযমন আিম িফের েগলাম, েদখ,
েসই নদীর তীের এপাের ওপাের অেনক গাছ িছল। ৮ িতিন
আমােক বলেলন, “এই জল পূবর্িদেকর অঞ্চেল বেয় যােচ্ছ এবং
অরাবা তলভূিমেত েনেম যােব এবং সমুেদ্রর িদেক যােব; এর
জল উত্তম করা হেব। ৯ এই েস্রােতর জল েয েকােনা জায়গায়
বইেব, েস জায়গার সব ধরেনর জীবজন্তু বঁাচেব; েসখােন
বহুগুণ মাছ হেব; কারণ এই জল েসখােন িগেয়েছ বেল
েসখানকার জল উত্তম হেব এবং এই েস্রাত েয েকােনা জায়গা
িদেয় বইেব, েসই জায়গার সবই জীিবত হেব। ১০ তখন তঁার
তীের েজেলরা দঁাড়ােব, ঐন-গদী েথেক ঐন-ইগ্লিয়ম পযর্ন্ত জাল
িবস্তার করার জায়গা হেব; মহাসমুেদ্রর প্রচুর মােছর মেতা
েসখােন নানা ধরেনর মাছ হেব। ১১ িকন্তু লবনাক্ত সমুেদ্রর জলা
ও জলাভূিমগুিল উত্তম হেব না; তারা লবণ সরবরােহর জন্য
হেব। ১২ নদীর ধাের এপাের ওপাের সব ধরেনর খাবােরর গাছ
হেব, তার পাতা স্নান হেব না ও কখেনা ফল ৈতরী হওয়া থামেব
না; গাছগুিল প্রিতমােস তার ফল ধারণ করেব, কারণ তােদর
জল আেস পিবত্র জায়গা েথেক; আর তার ফল খাবােরর জন্য
ও পাতা ঔষধ হেব। ১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েতামার
ইস্রােয়েলর বােরা বংশেক েয েদশ অিধকােরর জন্য েদেব, তার
সীমা এই; েযােষেফর দইু অংশ হেব। ১৪ এবং তুিম, েতামার
প্রেত্যক েলাক এবং ভাই, এর উত্তরািধকারী হেব। েযমন আিম
েতামােদর পূবর্পুরুষেদরেক এই েদশ েদব বেল হাত তুেলিছলাম;
এই েদশ অিধকার বেল েতামােদর হেব। ১৫ েদেশর সীমা এই;
উত্তরিদেক মহাসমুদ্র েথেক সদােদর প্রেবশ-স্থান পযর্ন্ত
িহৎেলােনর পথ; ১৬ হমাৎ, বেরাথা, িসব্রিয়ম, যা দেম্মশেকর
সীমার ও হমােতর সীমার মেধ্য অবিস্থত; েহৗরেণর সীমার পােশ

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৪৬:৮ ৫৮০ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৪৭:১৬
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হৎসর-হেত্তৗেকান। ১৭ তাই সমুদ্র েথেক সীমা দেম্মশেকর সীমায়
অবিস্থত হৎেসার-ঐনন পযর্ন্ত যােব, আর উত্তরিদেক হমােতর
সীমা; এই উত্তর িদক হেব। ১৮ পূবর্িদক েহৗরণ, দেম্মশক ও
িগিলয়েদর এবং ইস্রােয়ল-েদেশর মধ্যবত্তর্ী যদর্ন; এই সীমানা
তামর পযর্ন্ত যােব। ১৯ দিক্ষণিদক দিক্ষেণ তামর েথেক কােদেশ
অবিস্থত মরীবৎ জলাশয় িমশেরর েছাট নদী েথেক মহাসমুদ্র
পযর্ন্ত; দিক্ষণিদেকর এই দিক্ষণপ্রান্ত। ২০ পিশ্চমপ্রান্ত মহাসমুদ্র
হেব; েযখােন এিট িগেয়েছ হমােতর িবপরীেত। এিট পিশ্চমপ্রান্ত
হেব। ২১ এইভােব েতামার ইস্রােয়েলর বংেশর জন্য িনেজেদর
জন্য এই েদশ িবভাগ করেব। ২২ এবং েতামার িনেজেদর জেন্য
এবং েয িবেদশী েলােকরা েতামােদর মেধ্য বাস কের েতামােদর
মেধ্য সন্তােনর জন্ম েদয়, তােদরও জেন্য তা অিধকােরর জেন্য
গুিলবঁাট দ্বারা িবভাগ করেব এবং এরা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মেধ্য
িনেজর জািতর মেতা হেব, েতামােদর সেঙ্গ ইস্রােয়ল-বংশ সেবর
মেধ্য অিধকার পােব। ২৩ েতামােদর েয বংেশর মেধ্য েয িবেদশী
েলাক বাস করেব, তার মেধ্য েতামার তােক অিধকার েদেব,’
এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন।”

েসই বংশগুিলর নাম হল এই। উত্তরপ্রান্ত েথেক
িহৎেলােনর পেথর পাশ ও হমােতর প্রেবশস্থােনর

কাছ িদেয় হৎসর-ঐনন পযর্ন্ত দেম্মশেকর সীমােত, উত্তরিদেক
হমােতর পােশ পূবর্প্রান্ত েথেক মহাসমুদ্র পযর্ন্ত দােনর এক অংশ
হেব। ২ আর দােনর সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত হইেত পিশ্চমপ্রান্ত
পযর্ন্ত আেশেরর এক অংশ হেব। ৩ দিক্ষণ সীমার কােছ আেশর
নপ্তািলর এক অংশ হেব, যা পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত
ব্যাপ্ত। ৪ দিক্ষণ সীমার কােছ নপ্তািল মনঃিশর এক অংশ হেব, যা
পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত ব্যাপ্ত। ৫ মনঃিশর দিক্ষণ সীমা
পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত ইফ্রিয়েমর এক অংশ হেব।
৬ ইফ্রিয়েমর দিক্ষণ সীমা পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত
রুেবেণর এক অংশ হেব। ৭ রুেবেণর সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত
েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত িযহূদার এক অংশ হেব। ৮ িযহূদার
সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত উপহার-ভূিম
থাকেব; েতামার প্রেস্থ পঁিচশ হাজার হাত ও পূবর্প্রান্ত েথেক
পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত দীঘর্তায় অন্যান্য অংেশর মেতা এক অংশ
উপহােরর জন্য েদেব ও তার মাঝখােন মিন্দর থাকেব।
৯ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য েতামার েয ভূিম িনেবদন করেব, তা পঁিচশ
হাজার হাত দীঘর্ ও দশ হাজার হাত প্রস্থ হেব। ১০ েসই পিবত্র
উপহার-ভূিমর অংশ যাজকেদর জন্য হেব; তা উত্তরিদেক পঁিচশ
হাজার হাত দীঘর্, পিশ্চমিদেক দশ হাজার হাত প্রস্থ, পূবর্িদেক
দশ হাজার হাত প্রস্থ ও দিক্ষণিদেক পঁিচশ হাজার হাত দীঘর্; তার
মাঝখােন সদাপ্রভুর পিবত্র স্থােন থাকেব। ১১ তা সােদাক-
সন্তানেদর মেধ্য পিবত্রীকৃত যাজকেদর জন্য হেব, তারা আমার
েসবা িবশ্বস্তভােব কেরেছ; ইস্রােয়ল-সন্তানেদর ভ্রািন্তর সমেয়
েলবীেয়রা েযমন ভ্রান্ত হেয়িছল ওরা েতমন ভ্রান্ত হয়িন।
১২ েলবীয়েদর সীমার কােছ েদেশর উপহার-ভূিম তােদর হেব, তা
খুব পিবত্র। ১৩ আর যাজকেদর সীমার পােশ েলবীেয়রা পঁিচশ
হাজার হাত দীঘর্ ও দশ হাজার হাত প্রস্থ ভূিম পােব; সমেগ্রর
দীঘর্তা পঁিচশ হাজার ও প্রস্থ দশ হাজার হাত হেব। ১৪ তারা তার
িকছু িবিক্র করেব না বা পিরবতর্ ন করেব না এবং েদেশর েসই

প্রথম ফল িবভক্ত হেব না, কারণ এটা সম্পূণর্ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
পিবত্র। ১৫ আর পঁিচশ হাজার হাত দীঘর্ েসই ভূিমর সামেন প্রস্থ
পিরমােণ েয পঁাচ হাজার হাত বািক থােক, তা সাধারণ স্থান বেল
শহেরর, বসবােসর ও পশু চরাবার জন্য হেব; শহরিট তার
মাঝখােন থাকেব। ১৬ তার পিরমাণ এইরকম হেব; উত্তরিদেকর
চার হাজার পঁাচেশা হাত, দিক্ষণিদেকর চার হাজার পঁাচেশা হাত
ও পিশ্চমিদেকর চার হাজার পঁাচেশা হাত। ১৭ আর শহেরর
তৃণেক্ষত্র থাকেব; উত্তরিদেক দেুশা পঞ্চাশ হাত, দিক্ষণিদেক
দেুশা পঞ্চাশ হাত, পূবর্িদেক দেুশা পঞ্চাশ হাত ও পিশ্চমিদেক
দেুশা পঞ্চাশ হাত। ১৮ আর পিবত্র উপহার-ভূিমর সামেন বািক
জায়গা দীঘর্ পিরমােণ পূবর্িদেক দশ হাজার হাত ও পিশ্চেম দশ
হাজার হাত হেব, আর তা পিবত্র উপহার-ভূিমর সামেন থাকেব,
এর উৎপন্ন িজিনসস শহেরর কমর্চারী েলাকেদর খাবােরর জন্য
হেব। ১৯ আর ইস্রােয়েলর সমস্ত বংেশর মেধ্য েথেক শহেরর
শ্রমজীবীরা তা চাষ করেব। ২০ েসই উপহার-ভূিম সবশুদ্ধ পঁিচশ
হাজার হাত দীঘর্ ও পঁিচশ হাজার হাত প্রস্থ হেব; েতামার শহেরর
অিধকারশুদ্ধ পিবত্র উপহার ভূিম িনেবদন করেব। ২১ পিবত্র
উপহার-ভূিমর ও শহেরর অিধকােরর দইু পােশ েয সব অবিশষ্ট
ভূিম, তা েনতার হেব; অথর্াৎ পঁিচশ হাজার হাত িবসৃ্তত উপহার-
ভূিম েথেক পূবর্সীমা পযর্ন্ত ও পিশ্চমিদেক পঁিচশ হাজার হাত
িবসৃ্তত েসই উপহার-ভূিম েথেক পিশ্চমসীমা পযর্ন্ত অন্য সব
অংেশর সামেন েনতার অংশ হেব এবং পিবত্র উপহার-ভূিম ও
গৃেহর পিবত্র স্থান তার মেধ্য অবিস্থত হেব। ২২ আর েনতার
পাওয়া অংেশর মেধ্য অবিস্থত েলবীয়েদর অিধকার ও শহেরর
অিধকার ছাড়া যা িযহূদার সীমার ও িবন্যামীেনর সীমার মেধ্য
আেছ, তা েনতার হেব। ২৩ আর বািক বংশগুিলর এই সব অংশ
হেব; পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত িবন্যামীেনর এক অংশ।
২৪ িবন্যামীেনর সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত
িশিমেয়ােনর এক অংশ হেব। ২৫ িশিমেয়ােনর সীমার কােছ
পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত ইষাখেরর এক অংশ হেব।
২৬ ইষাখেরর সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত
সবূলূেনর এক অংশ হেব। ২৭ সবূলূেনর সীমার কােছ পূবর্প্রান্ত
েথেক পিশ্চমপ্রান্ত পযর্ন্ত গােদর এক অংশ হেব। ২৮ আর গােদর
সীমার কােছ দিক্ষণপ্রােন্তর িদেক তামর েথেক কােদেশ অবিস্থত
মরীবৎ জলাশয় িমশেরর েছাট নদী ও মহাসমুদ্র পযর্ন্ত দিক্ষণ
সীমা হেব। ২৯ েতামার ইস্রােয়ল-বংশগুিলর অিধকােরর জন্য েয
েদশ গুিলবঁােটর মাধ্যেম িবভাগ করেব, তা এই এবং তােদর ঐ
সব অংশ, এটা প্রভু সদাপ্রভু বেলন। ৩০ আর শহেরর এই সব
বাইের যাওয়ার রাস্তা হেব; উত্তর পােশ পিরমােপ চার হাজার
পঁাচেশা হাত হেব। ৩১ আর শহেরর িতনেট দরজা ইস্রােয়ল-
বংশগুিলর নাম অনুসাের হেব; রুেবেণর জন্য এক দরজা,
িযহূদার জন্য এক দরজা ও েলিবর জন্য এক দরজা। ৩২ পূবর্
পােশ চার হাজার পঁাচেশা হাত, আর িতনেট দরজা হেব;
েযােষেফর জন্য এক দরজা, িবন্যামীেনর জন্য এক দরজা,
দােনর জন্য এক দরজা। ৩৩ পূবর্ িদেক পিরমােণ চার হাজার
পঁাচেশা হাত, আর িতনেট দরজা হেব; িশিমেয়ােনর জন্য এক
দরজা, ইষাখেরর জন্য এক দরজা ও সবূলূেনর জন্য এক
দরজা। ৩৪ আর পিশ্চম িদেক চার হাজার পঁাচেশা হাত ও তার

িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৪৭:১৭ ৫৮১ িযিহেস্কল ভাববাদীর বই। ৪৮:৩৪



িতনেট দরজা হেব; গােদর জন্য এক দরজা, আেশেরর জন্য
এক দরজা ও নপ্তািলর জন্য এক দরজা। ৩৫ শহেরর সবিদেকর

আঠার হাজার হাত দরূত্ব হেব; আর েসই িদন েথেক শহরিটর এই
নাম হেব, “সদাপ্রভু েসখােন।”
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২

দািনেয়ল

দািনেয়ল ও তা ার িতন বনু্ধ।

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজেত্বর তৃতীয় বছের,
ব্যািবলেনর রাজা নবূখদিনৎসর িযরূশােলেম এেলন

এবং সমস্ত িকছুর সরবরাহ বন্ধ করার জন্য শহরটা েঘরাও
করেলন। ২ প্রভু নবূখদিনৎসরেক িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর
উপর জয়লাভ করেত িদেলন এবং ঈশ্বেরর গৃেহর কতগুেলা
পিবত্র পাত্রও তঁােক িতিন িদেলন। িতিন েসইগুিল ব্যািবলেন,
তঁার েদবতার মিন্দের িনেয় েগেলন এবং িতিন েসই পিবত্র
পাত্রগুিল তঁার েদবতার ধনভান্ডাের েরেখ িদেলন। ৩ পের রাজা
তঁার প্রধান রাজকমর্চারী অস্পনসেক রাজপিরবার ও সম্মািনত
পিরবারগুেলার মধ্য েথেক ইস্রােয়েলর িকছু েলাকেক, িনেয়
আসেত বলেলন। ৪ যুবেকরা িনখুঁত, আকষর্ণীয় েচহারা, সমস্ত
জ্ঞােন পারদশর্ী, জ্ঞােন ও বুিদ্ধেত পূণর্ এবং রাজপ্রাসােদ েসবা
করার েযাগ্য। আর িতিন তােদরেক ব্যািবলনীয়েদর ভাষা ও
সািহত্য সম্বেন্ধ িশক্ষা েদওয়ার জন্য িছেলন। ৫ রাজা তঁার সুস্বাদু
খাবার ও আঙ্গরু রস যা িতিন পান করেতন তার েথেক তােদর
প্রিতিদেনর অংশ েদওয়ার জন্য িনিদর্ ষ্ট কের েদন। এই যুবকেদর
িতন বছর ধের িশক্ষা েদওয়া হেব এবং তার পের, তারা রাজার
েসবা করেব। ৬ তােদর মেধ্য িছেলন দািনেয়ল, হনািনয়,
মীশােয়ল, অসিরয় ও িযহূদার িকছু েলাক। ৭ েসই প্রধান
রাজকমর্চারী তঁােদর নাম িদেলন; িতিন দািনেয়লেক
েবল্টশৎসর, হনািনয়েক শদ্রক, মীশােয়লেক ৈমশক ও
অসিরয়েক অেবদনেগা নাম িদেলন। ৮ িকন্তু দািনেয়ল মেন মেন
িঠক করেলন েয, িতিন রাজার খাবার ও আঙ্গরু রস যা রাজা
পান করত তা িদেয় িনেজেক অশুিচ করেবন না। যােত িতিন
িনেজেক অশুিচ না কেরন তাই িতিন প্রধান রাজকমর্চারীর কােছ
অনুমিত চাইেলন। ৯ তখন ঈশ্বর েসই রাজকমর্চারীর দিৃষ্টেত
দািনেয়লেক দয়ার ও করুণার পাত্র করেলন। ১০ েসই
রাজকমর্চারী দািনেয়লেক বলেলন, “আিম আমার প্রভু
মহারােজর ভয় পািচ্ছ, েতামরা িক খাবার ও পানীয় পান করেব
তা িতিনই আেদশ িদেয়েছন। িতিন েকন েতামােদর বয়সী
অন্যান্য যুবকেদর েথেক েতামােদর আরও খারাপ অবস্থায়
েদখেবন? েতামােদর জন্য হয়ত রাজা আমার মাথা েকেট
েফলেবন।” ১১ তখন দািনেয়ল েদখােশানা করার েলাকিটর সেঙ্গ
কথা বলেলন যােক েসই রাজকমর্চারী দািনেয়ল, হনািনয়,
মীশােয়ল ও অসিরেয়র যত্ন েনবার জন্য িনযুক্ত কেরিছেলন,
১২ িতিন বলেলন “দয়া কের আমােদর, আপনার এই দাসেদর
দশ িদন পরীক্ষা কের েদখুন; আমােদর শুধু খাওয়ার জন্য িকছু
শাক সিব্জ ও জল পান করেত িদন। ১৩ তখন আমােদর েচহারার

সেঙ্গ রাজার সুস্বাদ ুখাবার খাওয়া েসই সমস্ত যুবকেদর েচহারার
তুলনা কের েদখেবন এবং আপিন েযমন েদখেবন েসই
অনুসােরই আমােদর, আপনার এই দাসেদর সেঙ্গ ব্যবহার
করেবন।” ১৪ অতএব েসই েদখােশানা করার েলাকিট েসই
কথায় রািজ হেলন এবং িতিন তঁােদর দশ িদন পরীক্ষা করেলন।
১৫ দশ িদেনর েশেষ তােদর েচহারা রাজার সুস্বাদ ুখাবার খাওয়া
যুবকেদর েথেকও আরও েবিশ স্বাস্থ্যবান ও পিরপুষ্ট েদখেত
পাওয়া েগল। ১৬ তাই েসই েদখােশানা করার েলাকিট রাজার
খাবার ও আঙ্গরু রস সিরেয় িনেলন এবং তঁােদর শুধু শাক সিব্জ
িদেলন। ১৭ এই চারজন যুবকেক, ঈশ্বর তঁােদর সব রকম
সািহেত্য ও িবদ্যার উপের জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দিৃষ্ট িদেলন এবং
দািনেয়ল সমস্ত রকেমর দশর্ন ও স্বেপ্নর িবষয় বুঝেত পারেতন।
১৮ তােদর রাজার সামেন িনেয় যাওয়ার জন্য েয সময় রাজা
িঠক কের িদেয়িছেলন তা েশষ হেল, েসই প্রধান রাজকমর্চারী
তঁােদর নবূখদিনৎসেরর সামেন িনেয় েগেলন। ১৯ রাজা তঁােদর
সেঙ্গ কথা বলেলন এবং েসই যুবকেদর দেলর মধ্য আর েকউ
দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র সেঙ্গ তুলনা করার
মত িছল না; তঁারা রাজার সামেন দঁাড়ােলন এবং েসবা করার
জন্য প্রস্তুত হেলন। ২০ জ্ঞান ও বুিদ্ধর িবষেয় রাজা েয সমস্ত প্রশ্ন
তঁােদর িজজ্ঞাসা কেরিছেলন এবং িতিন বুঝেত েপেরিছেলন েয,
তঁার সমস্ত রােজ্যর মেধ্য যত যাদকুর, যারা িনেজেদরেক
মৃতেদর সেঙ্গ কথা বলত বেল দািব করত তােদর েথেক তঁারা
দশগুণ ভাল। ২১ রাজা েকারেসর প্রথম বছর পযর্ন্ত দািনেয়ল
েসখােন থাকেলন।

নবূখদিনৎসর রাজার স্বপ্ন ও তার অথর্।

নবূখদিনৎসেরর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের, িতিন স্বপ্ন
েদখেলন। তঁার মন অিস্থর হল এবং িতিন িকছুেতই

ঘুমােত পারেলন না। ২ তখন রাজা যাদকুর এবং যারা মৃতেদর
সেঙ্গ কথা বলত বেল দািব করত তােদর ডাকেলন। একই সেঙ্গ
িতিন মায়াবী ও জ্ঞানী েলাকেদরও ডাকেলন। িতিন চাইেলন েযন
তারা এেস তঁােক তার স্বেপ্নর িবষেয় জানায়। তাই তারা এেস
রাজার সামেন দঁাড়াল। ৩ রাজা তােদর বলেলন, “আিম একটা
স্বপ্ন েদেখিছ এবং েসই স্বেপ্নর অথর্ িক তা েবাঝার জন্য আমার
মন অিস্থর হেয় উেঠেছ।” ৪ তখন েসই জ্ঞানী েলােকরা অরামীয়
ভাষায় রাজােক বলল, “মহারাজ, আপিন িচরকাল েবঁেচ থাকুন।
স্বপ্নটা আপনার দাসেদর কােছ বলুন এবং আমরা তার অথর্
প্রকাশ করব।” ৫ রাজা েসই সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর উত্তর িদেয়
বলেলন, “এই িবষয়িট িস্থর করা হেয়েছ। যিদ েতামরা েসই
স্বপ্নিট আমার কােছ প্রকাশ না কর এবং এর অথর্ না বেলা, তেব
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েতামােদর েদহেক খণ্ডিবখণ্ড করা হেব এবং েতামােদর
বািড়গুিলেক আবজর্নার সূ্তেপ পিরণত করা হেব। ৬ িকন্তু যিদ
েতামরা আমার স্বপ্ন ও তার অথর্ বলেত পার তেব েতামরা আমার
কাছ েথেক উপহার, পুরস্কার ও মহা সম্মান লাভ করেব। তাই
েতামরা েসই স্বপ্ন ও তার অথর্ আমােক বল।” ৭ তারা আবার
তার উত্তর িদেয় বলল, “মহারাজ েযন তঁার দাসেদর কােছ স্বপ্নটা
বেলন এবং আমরা আপনােক তার অথর্ বলব।” ৮ তখন রাজা
উত্তর িদেয় বলেলন, “আিম িনশ্চয়ই জািন েয, এই িবষেয়
আমার আেদশ কিঠন বেল েতামরা েদির করবার েচষ্টা করছ।
৯ িকন্তু যিদ েতামরা স্বপ্নটা আমােক না বল তেব, েতামােদর জন্য
একিট কথা থাকল। েতামরা আশা করছ অবস্থার বদল হেব,
েতামরা একসেঙ্গ হেয় িমথ্যা ও প্রতারণায় পূণর্ কথা আমােক
বলার জন্য িঠক কেরছ েযন আিম আমার মন পিরবতর্ ন কির।
তাই, আমােক স্বপ্নটা বল, তাহেল আিম বুঝেত পারব েয,
েতামরা আমােক এর অথর্ও বলেত পারেব।” ১০ জ্ঞানীেলােকরা
রাজােক উত্তর িদেয় বলল, “পৃিথবীেত এমন েকান েলাক েনই েয
মহারােজর দািবেক পূণর্ করেত পাের। েকান মহান ও শিক্তশালী
রাজা কখনও এমন িবষয় েকান যাদকুর বা যারা ভূেতেদর সেঙ্গ
কথা বেল, বা েকান জ্ঞানী ব্যিক্তর কােছ এমন দািব কেরন িন।
১১ মহারাজ যা দািব করেছন তা খুবই কিঠন এবং শুধু েদবতারা
ছাড়া আর েকউই েনই েয মহারােজর েসই িবষেয় বলেত পাের
আর তঁারা মানুেষর মেধ্য বসবাস কেরন না।” ১২ এই িবষয়িট
রাজােক খুবই রািগেয় এবং কু্রদ্ধ কের তুলেলা এবং িতিন
ব্যািবলেনর সমস্ত েলাকেদর যারা তঁােদর জ্ঞােনর জন্য পিরিচত
িছল তােদর েমের েফলার জন্য আেদশ িদেলন। ১৩ তাই েসই
আেদশ েবর হল। তঁােদর েমের েফলার জন্য যারা তঁােদর জ্ঞােনর
জন্য পিরিচত িছল। তারা দািনেয়ল ও তঁার বনু্ধেদরও েখঁাজ
করল েযন তােদরও হত্যা করা হয়। ১৪ তখন দািনেয়ল বুিদ্ধ ও
িবচক্ষণতার সেঙ্গ রাজার েদহরক্ষীেদর েসনাপিত অিরেয়ােকর
সেঙ্গ কথা বলেলন, িযিন ব্যািবলেনর েসই সমস্ত েলাকেদর যারা
তােদর জ্ঞােনর জন্য পিরিচত িছল তঁােদর হত্যা করেত
এেসিছেলন। ১৫ দািনেয়ল রাজার েসই েসনাপিতেক িজজ্ঞাসা
করেলন, “মহারাজ এই ভীষণ আেদশ েকন?” তখন অিরেয়াক
যা ঘেটিছল তা দািনেয়লেক জানােলন। ১৬ তখন দািনেয়ল
রাজার কােছ িগেয় তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করার জন্য সময় চাইেলন
েযন িতিন রাজার কােছ স্বপ্নটার অথর্ প্রকাশ করেত পােরন।
১৭ তারপর দািনেয়ল ঘের িফের িগেয় তঁার বনু্ধ হনািনয়,
মীশােয়ল ও অসিরয়েক যা িকছু হেয়িছল তা িবস্তািরতভােব
বলেলন। ১৮ িতিন তঁােদর অনুেরাধ করেলন েযন তঁারা েসই গুপ্ত
িবষয় জানার জন্য স্বেগর্র ঈশ্বেরর কােছ দয়া চান, েযন িতিন ও
তঁার বনু্ধরা েসই সমস্ত েলাক যারা তঁােদর জ্ঞােনর জন্য পিরিচত
িছল তােদর সেঙ্গ মারা না যান। ১৯ েসই রােত একটা দশর্েনর
মাধ্যেম েসই গুপ্ত িবষয়িট দািনেয়েলর কােছ প্রকািশত হল।
তখন দািনেয়ল স্বেগর্র ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেলন। ২০ এবং
বলেলন, “ঈশ্বেরর নােমর প্রশংসা িচরকাল েহাক; কারণ জ্ঞান ও
শিক্ত তঁারই। ২১ িতিন সময় ও ঋতুর পিরবতর্ ন কেরন; িতিন
রাজােদর সিরেয় েদন এবং রাজােদর তঁােদর িসংহাসেনর উপের
বসান। িতিন জ্ঞানীেদর জ্ঞান ও বুিদ্ধমানেদর বুিদ্ধ দান কেরন।

২২ িতিন গভীর ও গুপ্ত িবষয়গুিল প্রকাশ কেরন; কারণ
অন্ধকােরর মেধ্য িক আেছ তা িতিন জােনন এবং আেলা তঁার
সেঙ্গ বাস কের। ২৩ আমার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, আিম েতামােক
ধন্যবাদ িদই ও েতামার প্রশংসা কির, কারণ তুিম আমােক জ্ঞান
ও ক্ষমতা িদেয়ছ। আিম েতামার কােছ েয িবষেয়র জন্য প্রাথর্না
কেরিছলাম তা আমােক তুিম আমােক জািনেয়ছ; তুিম
আমােদরেক েসই িবষেয় জািনেয়ছ যা রাজােক িচিন্তত
কেরিছল।” ২৪ এই সমস্ত িবষয় িনেয় দািনেয়ল অিরেয়ােকর
কােছ েগেলন, যােক রাজা ব্যািবলেনর সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর
হত্যা করেত িনযুক্ত কেরিছেলন। িতিন িগেয় তঁােক বলেলন,
“ব্যািবলেনর সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর হত্যা করেবন না। আমােক
রাজার কােছ িনেয় চলুন এবং আিম রাজােক তঁার স্বেপ্নর অথর্
বলব।” ২৫ তখন অিরেয়াক তাড়াতািড় কের দািনেয়লেক রাজার
কােছ িনেয় িগেয় বলেলন, “আিম িযহূদার বন্দীেদর মেধ্য এমন
একজন েলাকেক খুঁেজ েপেয়িছ েয মহারােজর স্বেপ্নর অথর্
প্রকাশ করেব।” ২৬ রাজা দািনেয়লেক (যঁােক েবল্টশৎসর নােম
ডাকা হত) িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক আমােক আমার স্বপ্ন ও
তার অথর্ বেল িদেত পারেব?” ২৭ দািনেয়ল রাজােক উত্তর িদেয়
বলেলন, “েয গুপ্ত িবষেয় মহারাজ দািব কেরেছন তা েকান
জ্ঞানী ব্যিক্ত, বা যারা মৃতেদর সেঙ্গ কথা বেল, বা যাদকুর িকম্বা
েজ্যািতষীও বলেত পারেব না। ২৮ িকন্তু একমাত্র, একজন ঈশ্বর
আেছন িযিন স্বেগর্ থােকন, িতিনই গুপ্ত িবষয় প্রকাশ কেরন এবং
ভিবষ্যেত যা ঘটেব তা িতিন আপনােক, রাজা নবূখদিনৎসরেক
জািনেয়েছন। যখন আপিন িবছানায় শুেয়িছেলন তখন আপিন
েয স্বপ্ন ও আপনার মেনর েয দশর্ন েদেখেছন তা হল এই,
২৯ “মহারাজ, আপিন যখন িবছানায় শুেয় িছেলন তখন
ভিবষ্যেত িক হেব েসই িবষেয় িচন্তা করিছেলন এবং িযিন গুপ্ত
িবষয় প্রকাশ কেরন িতিন আপনােক িক ঘটেত চেলেছ েসই
িবষেয় জািনেয়েছন। ৩০ অন্যান্য েলাকেদর েচেয় আমার েবশী
জ্ঞান আেছ বেলই েয আমার কােছ এই গুপ্ত িবষয় প্রকািশত
হেয়েছ তা নয়। এই গুপ্ত িবষয় আমার কােছ প্রকাশ করা হেয়েছ
েযন মহারাজ, আপিন েসই অথর্ বুঝেত পােরন এবং েযন আপিন
আপনার মেনর গভীেরর সমস্ত িচন্তা জানেত পােরন।
৩১ মহারাজ, আপিন উপেরর িদেক তািকেয় িছেলন এবং
আপিন একটা িবরাট মূিতর্  েদখেত েপেয়িছেলন; এই মূিতর্ টা
িবরাট ও খুব উজ্জ্বল, আপনার সামেন দঁািড়েয় িছল। তার
উজ্জ্বলতা খুবই ভয়ংকর িছল। ৩২ েসই মূিতর্ র মাথাটা খঁািট
েসানার, বুক ও হাত রূপার। েপট ও ঊরু েব্রােঞ্জর ৈতরী ৩৩ এবং
তার পাগুিল েলাহার িছল। পােয়র পাতা অেধর্ক েলাহা ও অেধর্ক
মািট িদেয় ৈতরী। ৩৪ আপিন উপেরর িদেক তািকেয় িছেলন এবং
একটা পাথর েকেট েনওয়া হল, িকন্তু েসটা মানুেষর হােত কাটা
নয় এবং েসই পাথরটা েলাহা ও মািট েমশােনা পােয় আঘাত
করল এবং েসিট তােদর চূণর্িবচূণর্ কের েফলল। ৩৫ তখন েলাহা,
মািট, েব্রাঞ্জ, রূপা ও েসানা একই সেঙ্গ েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হেয়
েগল এবং গরমকােলর খামােরর তূেষ পিরণত হল। বাতাস
তােদর উিড়েয় িনেয় েগল এবং তােদর আর েকান িচহ্নই থাকল
না। িকন্তু েয পাথরটা মূিতর্ টােক আঘাত কেরিছল েসটা একটা
িবরাট পাহােড় পিরণত হল এবং সমস্ত পৃিথবী দখল করল।
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৩৬ “এিটই আপনার স্বপ্ন িছল। এখন আমরা তার অথর্
মহারােজর কােছ বলব। ৩৭ “মহারাজ, আপিন রাজােদর রাজা
যঁােক স্বেগর্র ঈশ্বর রাজ্য, ক্ষমতা, শিক্ত এবং সম্মান দান
কেরেছন। ৩৮ িতিনই আপনার হােত সমস্ত েলাকেদর বাসস্থান
িদেয়েছন। িতিনই মােঠর পশুেদর আর পাখীেদর উপের
আপনােক কতৃর্ ত্ব িদেয়েছন এবং িতিন তােদর সবার উপের
আপনােক কতৃর্ ত্ব করার জন্য িদেয়েছন। আপিনই েসই মূিতর্ িটর
েসানার মাথা। ৩৯ “আপনার পের, আর একিট রাজ্য উঠেব তা
আপনার মত মহান হেব না এবং তার পের তৃতীয় েব্রােঞ্জর েয
রাজ্য তা েগাটা পৃিথবীর উপের রাজত্ব করেব। ৪০ চতুথর্ একটা
রাজ্য, যা েলাহার মত শক্ত হেব, কারণ েযমন েলাহা সমস্ত িকছু
েভেঙ্গ চূণর্িবচূণর্ এবং ধ্বংস কের, েতমিন এিটও সমস্ত িকছুেক
ধ্বংস করেব এবং তােদর চূণর্িবচূণর্ করেব। ৪১ েযমন আপিন
েদেখিছেলন েয পােয়র পাতা ও পােয়র আঙ্গলুগুিল অেধর্ক মািট
ও অেধর্ক েলাহা িদেয় ৈতরী, েতমনই এিটও একটা ভাগ করা
রাজ্য হেব; েযমন আপিন নরম মািটর সেঙ্গ েলাহা েমশােনা
েদেখিছেলন, েতমিন েসই রােজ্য েলাহার মত িকছু শিক্ত েসখােন
থাকেব। ৪২ পােয়র পাতা ও আঙ্গলুগুিল েযমনভােব অেধর্ক মািট
ও অেধর্ক েলাহা িমিশেয় ৈতরী হেয়িছল, তাই েসই রােজ্যর
অেধর্ক শিক্তশালী হেব ও অেধর্ক দবুর্ল হেব। ৪৩ েযমন আপিন
েদেখেছন েলাহা নরম মািটর সেঙ্গ েমশােনা, েতমিনই েসই সমস্ত
েলােকরাও একজন অন্য জেনর সেঙ্গ িমেশ যােব এবং েলাহা
েযমন মািটর সেঙ্গ েমেশ না েতমিন তারাও এক সেঙ্গ থাকেব না।
৪৪ েসই সমস্ত রাজােদর সমেয়, স্বেগর্র ঈশ্বর এমন একটা রাজ্য
স্থাপন করেবন যা কখনও ধ্বংস হেব না বা, অন্য েলােকরাও
এিটেক অিধকার করেব না। এিট েসই সমস্ত রাজ্যগুিলেক
চূণর্িবচূণর্ করেব এবং তােদরেক িনিশ্চহ্ন কের েদেব এবং এিট
িচরকাল থাকেব। ৪৫ েযমন আপিন েদেখিছেলন একিট পাথর
পাহাড় েথেক েকেট েনওয়া হেয়িছল, িকন্তু যা মানুেষর হােত
কাটা হয়িন। তা েলাহা, েব্রাঞ্জ, মািট, রূপা ও েসানােক চূণর্িবচূণর্
কেরিছল। ভিবষ্যেত িক হেব তা মহান ঈশ্বর আপনােক
জািনেয়েছন। স্বপ্নটা সিত্য এবং তার ব্যাখ্যাও িবশ্বাসেযাগ্য।”
৪৬ রাজা নবূখদিনৎসর দািনেয়েলর সামেন উপুড় হেয় পড়েলন
এবং তঁােক সম্মান িদেলন এবং িতিন আেদশ িদেলন েযন তঁার
উেদ্দেশ্য উপহার ও ধূপ উৎসগর্ করা হয়। ৪৭ রাজা দািনেয়লেক
বলেলন, “সিত্যই েতামার ঈশ্বর েদবতােদর ঈশ্বর এবং রাজােদর
প্রভু এবং িতিন েসই িযিন গুপ্ত িবষয়গুিল প্রকাশ কেরন, কারণ
তুিমই এই গুপ্ত িবষয়টা প্রকাশ করেত েপেরছ।” ৪৮ তারপর
রাজা দািনেয়লেক এক উচ্চ সম্মান িদেলন এবং তঁােক অেনক
সুন্দর সুন্দর উপহার িদেলন। িতিন তঁােক সমস্ত ব্যািবলন রাজ্যর
উপের শাসনকতর্ া িহসােব িনযুক্ত করেলন। দািনেয়ল সমস্ত জ্ঞানী
েলাকেদর উপের প্রধান রাজ্যপাল িহসােব িনযুক্ত হেলন।
৪৯ দািনেয়ল রাজার কােছ অনুেরাধ করেলন এবং রাজা শদ্রক,
ৈমশক ও অেবদনেগােক ব্যািবলন রাজ্যর উপের পিরচালক
িহসােব িনযুক্ত করেলন। িকন্তু দািনেয়ল রাজবািড়েত থাকেলন।

আগুেনর চুল্লী ও দািনেয়েলর িতন বনু্ধর মহাপরীক্ষা।

রাজা নবূখদিনৎসর ষাট হাত উঁচু ও ছয় হাত চওড়া
একটা েসানার মূিতর্  ৈতরী করেলন। িতিন েসিটেক

ব্যািবলন েদেশর দরূা সমভূিমেত রাখেলন। ২ তারপর িতিন েয
মূিতর্ টা স্থাপন কেরিছেলন তার প্রিতষ্ঠা করেত আসার জন্য
রাজ্যগুিলর শাসনকতর্ ােদর ও প্রেদশগুিলর শাসনকতর্ ােদর এবং
আঞ্চিলক শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ পরামশর্দাতারা, েকাষাধ্যক্ষরা,
িবচারকতর্ ােদর সেঙ্গ আিধকািরকেদর এবং সমস্ত উঁচু পেদর
শাসনকতর্ ােদর আসেত ও একত্র হেত আেদশ িদেলন। ৩ তখন
রাজ্যগুিলর শাসনকতর্ ারা ও প্রেদশগুিলর শাসনকতর্ ারা এবং
আঞ্চিলক শাসনকতর্ ারা পরামশর্দাতােদর, েকাষাধ্যক্ষেদর,
িবচারকতর্ ােদর, আিধকািরকেদর এবং সমস্ত উঁচু পেদর
শাসনকতর্ ােদর সেঙ্গ মূিতর্  স্থাপন করার অনুষ্ঠােন উপিস্থত হেলন,
েয মূিতর্  রাজা নবূখদিনৎসর স্থাপন কেরিছেলন। তঁারা েসই
মূিতর্ র সামেন দঁাড়ােলন। ৪ তখন একজন েঘাষণাকারী েজাের
িচত্কার কের এই কথা বলেলন, “সমস্ত েলােকরা, সমস্ত জািত
এবং সমস্ত ভাষার েলােকরা, েতামােদর এই আেদশ েদওয়া
হেচ্ছ, ৫ েয, যখন েতামরা িসঙ্গা, বঁাশী, তােরর বাদ্যযন্ত্র, বীণা
এবং বড় বঁাশী ও অন্যান্য সমস্ত রকেমর বাজনার শব্দ শুনেব,
তখন েতামরা অবশ্যই মািটেত উপুড় হেয় পেড় নবূখদিনৎসর েয
মূিতর্ িট স্থাপন কেরেছন, েসই েসানার মূিতর্ েক প্রণাম করেব। ৬ েয
েকউ উপুড় হেয় প্রণাম এবং উপাসনা করেব না তােক েসই
মুহূেতর্ ই জ্বলন্ত চুল্লীেত েফেল েদওয়া হেব।” ৭ তাই যখন সমস্ত
েলাক িসঙ্গা, বঁাশী, তােরর বাদ্যযন্ত্র, বীণা এবং বড় বঁাশী ও
অন্যান্য সমস্ত রকেমর বাজনার শব্দ শুনল তখনই সমস্ত েলাক,
সমস্ত জািত এবং সমস্ত ভাষার েলােকরা মািটেত উপুড় হেয় পেড়
নবূখদিনৎসর েয মূিতর্ িট স্থাপন কেরিছেলন, েসই েসানার
মূিতর্ টােক প্রণাম করল। ৮ েসই সময় কেয়কজন কলদীয়
িযহূদীেদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ িনেয় উপিস্থত হল। ৯ তারা রাজা
নবূখদিনৎসরেক বলল, “মহারাজ, আপিন িচরকাল েবঁেচ
থাকুন! ১০ মহারাজ, আপিন একটা আেদশ িদেয়েছন েয,
প্রেত্যক েলাক যখন িসঙ্গা, বঁাশী, তােরর বাদ্যযন্ত্র, বীণা এবং বড়
বঁাশী ও অন্যান্য সমস্ত রকেমর বাজনার শব্দ শুনেব তখন
অবশ্যই উপুড় হেয় পেড় েসানার মূিতর্ েক প্রণাম করেব; ১১ েয
েকউ উপুড় হেয় পেড় প্রণাম এবং উপাসনা না করেব তােক
জ্বলন্ত চুল্লীেত েফেল েদওয়া হেব। ১২ এখন েহ মহারাজ,
কেয়কজন এমন িযহূদী আেছ যােদর আপিন ব্যািবলন রােজ্যর
উপের কােজ িনযুক্ত কেরেছন; তারা হল শদ্রক, ৈমশক ও
অেবদনেগা। মহারাজ, এই েলােকরা আপনার কথায় মেনােযাগ
েদয় িন। তারা আপনার েদবতােদর উপাসনা ও েসবা করেব না
বা আপিন েয েসানার মূিতর্  স্থাপন কেরেছন তঁােকও উপুড় হেয়
প্রণাম কের না।” ১৩ তখন নবূখদিনৎসর রােগ পূণর্ হেলন ও
প্রচণ্ড িক্ষপ্ত হেয়, শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগােক েডেক িনেয়
আসেত আেদশ িদেলন। তাই তারা রাজার সামেন েসই
েলাকেদর উপিস্থত করল। ১৪ নবূখদিনৎসর তঁােদর বলেলন,
“েহ শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগা, েতামরা িক মেন মেন িঠক
কেরছ েয আমার েদবতােদর উপাসনা করেব না বা আিম েয
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েসানার মূিতর্  স্থাপন কেরিছ তঁার সামেনও উপুড় হেয় প্রণাম
করেব না? ১৫ এখন েতামরা যিদ িসঙ্গা, বঁাশী, তােরর বাদ্যযন্ত্র,
বীণা এবং বড় বঁাশী ও অন্যান্য সমস্ত রকেমর বাজনার শব্দ
শুেন উপুড় হেয় পেড় আমার ৈতরী মূিতর্ েক প্রণাম করেত প্রস্তুত
থাক তাহেল ভাল। িকন্তু যিদ উপাসনা না কর তেব, সেঙ্গ সেঙ্গই
জ্বলন্ত চুল্লীেত েতামােদর েফেল েদওয়া হেব। এমন েকান েদবতা
আেছ েয আমার হাত েথেক েতামােদর উদ্ধার করেত পাের?”
১৬ তখন শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগা নবূখদিনৎসর রাজােক
উত্তর িদেয় বলেলন, “এই ব্যাপাের আপনােক উত্তর েদওয়ার
েকান প্রেয়াজন েনই। ১৭ আর যিদ েকান উত্তর থােক তা হল এই,
আমরা েয ঈশ্বেরর েসবা কির িতিন েসই জ্বলন্ত চুল্লী েথেক রক্ষা
করেত পােরন এবং িতিন, মহারাজ আপনার হাত েথেকও
আমােদর উদ্ধার করেবন। ১৮ িকন্তু যিদ তা না হয়, তেব মহারাজ
আপিন এটা েজেন রাখুন, তবুও আমরা আপনার েদবতােদর
উপাসনা করব না এবং আপনার স্থাপন করা েসানার মূিতর্ র
সামেন উপুড় হেয় প্রণাম করব না।” ১৯ তখন নবূখদিনৎসর
ভীষণ রােগ পূণর্ হেলন, শদ্রক, ৈমশক এবং অেবদনেগার প্রিত
তঁার মুেখর ভাব পিরবতর্ ন হেয় েগল। িতিন আেদশ িদেলন েয
চুল্লীটা সাধারণত েযমন গরম থােক তার েথেকও েযন সাতগুণ
েবিশ গরম করা হয়। ২০ তখন িতিন তঁার ৈসন্যদেলর মেধ্য েথেক
িকছু প্রচণ্ড শিক্তশালী ৈসন্যেদর আেদশ িদেলন েযন তারা শদ্রক,
ৈমশক ও অেবদনেগােক েবঁেধ জ্বলন্ত চুল্লীেত েফেল েদয়।
২১ তােদরেক জামা, অন্তবর্াস, পাগড়ী ও অন্যান্য কাপড় েচাপড়
পরা অবস্থায় েবঁেধ জ্বলন্ত চুল্লীেত েফেল েদওয়া হল। ২২ রাজার
আেদশ কেঠারভােব পালন করেত হেব এবং চুল্লীটাও প্রচণ্ড
গরম িছল এবং েয েলােকরা শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগােক
চুল্লীেত েফেল েদওয়ার জন্য িনেয় িগেয়িছল তােদরই আগুেনর
িশখা পুিড়েয় মারল। ২৩ আর েসই িতনজন, শদ্রক, ৈমশক ও
অেবদনেগা বঁাধা অবস্থায় জ্বলন্ত চুল্লীেত পড়েলন। ২৪ তখন
রাজা নবূখদিনৎসর আশ্চযর্্য হেলন এবং উেঠ দঁাড়ােলন। িতিন
তঁার পরামশর্দাতােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “আমরা িক িতনজন
েলাকেক েবঁেধ আগুেনর মেধ্য েফেল িদই িন?” তারা রাজােক
উত্তর িদল, “হঁ্যা, মহারাজ।” ২৫ িতিন বলেলন, “িকন্তু আিম
চারজন েলাকেক মুক্ত অবস্থায় আগুেনর মেধ্য ঘুের েবড়ােত
েদখিছ এবং তােদর েকান ক্ষিত হয়িন। আর চতুথর্ জেনর প্রতাপ
েদখেত েদবতােদর পুেত্রর মত।” ২৬ তখন নবূখদিনৎসর জ্বলন্ত
চুল্লীর দরজার কােছ েগেলন এবং িচৎকার কের বলেলন, “েহ
মহান ঈশ্বেরর দাস শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগা, েতামরা েবর
হেয় এখােন এস!” তখন শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগা আগুন
েথেক েবর হেয় এেলন। ২৭ রাজ্যগুিলর শাসনকতর্ ারা ও
প্রেদশগুিলর শাসনকতর্ ারা এবং আঞ্চিলক শাসনকতর্ ারা,
অন্যান্য শাসনকতর্ ারা এবং রাজার পরামশর্দাতারা যারা েসখােন
জেড়া হেয়িছেলন তারা েসই যুবকেদর েদখেলন েয, আগুন
তঁােদর েদেহর েকান ক্ষিত কের িন, তঁােদর মাথার একটা চুলও
পুেড় যায় িন; তঁােদর েপাশােকরও েকান ক্ষিত হয়িন এবং তঁােদর
গােয় আগুেনর েকান গন্ধও েনই। ২৮ নবূখদিনৎসর বলেলন,
“এস আমরা শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগার ঈশ্বেরর প্রশংসা
কির, িযিন তঁার স্বগর্দতূেক পািঠেয় তঁার দাসেদর উদ্ধার

করেলন। তঁারা তঁার উপেরই িবশ্বাস কের আমার আেদশ অগ্রাহ্য
কেরেছ এবং তােদর ঈশ্বর ছাড়া অন্য েকান েদবতার উপাসনা ও
তােদর সামেন উপুড় হেয় প্রণাম করার পিরবেতর্  তঁােদর েদহ
িদেয় িদেয়েছ। ২৯ তাই আিম এই আেদশ িদিচ্ছ েয, েকান েলাক,
জািত, বা েকান ভাষা যা শদ্রক, ৈমশক ও অেবদনেগার ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ িকছু বেল তেব উিচ্ছন্ন হেব এবং তােদর বািড়গুিল
আবজর্নার সূ্তেপ পিরণত হেব, কারণ আর েকান েদবতা েনই েয
এইভােব উদ্ধার করেত পাের।” ৩০ তখন রাজা শদ্রক, ৈমশক ও
অেবদনেগােক ব্যািবলন প্রেদেশ আরও উঁচু পদ িদেলন।

নবূখদিনৎসর রাজার িদ্বতীয় স্বপ্ন, তার অথর্ ও ফলাফল।

রাজা নবূখদিনৎসর তঁার এই সংবাদ সমস্ত েলােকর
কােছ, সমস্ত জািতর এবং পৃিথবীর িবিভন্ন ভাষার

েলাকেদর কােছ পাঠােলন, “েতামােদর শািন্তর বৃিদ্ধ েহাক।
২ মহান ঈশ্বর আমার জন্য েয সব িচহ্ন ও আশ্চযর্্য কাজ
কেরেছন তা েতামােদর জানােনা আিম ভােলা বেল মেন
করলাম। ৩ তঁার িচহ্নগুেলা কত মহান, তঁার আশ্চযর্্য কাজগুেলা
কত শিক্তশালী! তঁার রাজ্য অনন্তকােলর রাজ্য এবং তঁার রাজত্ব
বংশপরম্পরায় স্থায়ী।” ৪ আিম, নবূখদিনৎসর, আিম আমার
রাজবািড়েত আনেন্দর সেঙ্গ বসবাস করিছলাম এবং
রাজপ্রাসােদ আিম আমার সমৃিদ্ধ উপেভাগ করিছলাম। ৫ িকন্তু
আিম একটা স্বপ্ন েদখলাম যা আমােক ভীত করল। যখন আিম
িবছানায় শুেয় িছলাম, তখন আিম মূিতর্ গুেলা েদখলাম এবং
আমার মেনর মধ্য িবিভন্ন দশর্নগুেলা আমােক অিস্থর কের
তুলল। ৬ তাই আিম একিট আেদশ িদলাম েযন আমার সামেন
ব্যািবলেনর সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর আনা হয় যােত তারা েসই
স্বপ্নটােক আমার জন্য ব্যাখ্যা করেত পাের। ৭ তখন যাদকুর,
যারা মৃতেদর সেঙ্গ কথা বলত, জ্ঞানী েলােকরা এবং েজ্যািতষীরা
আমার কােছ উপিস্থত হল। আিম তােদর কােছ স্বপ্নটা বললাম,
িকন্তু তারা তা ব্যাখ্যা করেত পারল না। ৮ িকন্তু অবেশেষ
দািনেয়ল আমার সামেন উপিস্থত হল, যােক আমার েদবতার
নাম অনুসাের েবল্টশৎসর নাম েদওয়া হেয়িছল এবং যার মেধ্য
পিবত্র েদবতােদর আত্মা আেছ। আিম তােক স্বপ্নটা বললাম।
৯ “েহ যাদকুরেদর প্রধান েবল্টশৎসর, আিম জািন েতামার মেধ্য
পিবত্র েদবতােদর আত্মা আেছ এবং েকান গুপ্ত িবষয়ই েতামার
কােছ খুব কিঠন নয়। আিম স্বেপ্নর মেধ্য িক েদেখিছ এবং এর
অথর্ িক তা আমােক বল। ১০ িবছানায় শুেয় আিম আমার মেন
এই দশর্ন েদেখিছলাম। আিম তািকেয় েদখলাম পৃিথবীর
মাঝখােন একটা গাছ দঁািড়েয় আেছ; তা খুবই উঁচু। ১১ গাছটা
েবেড় উঠল এবং শিক্তশালী হেয় উঠল। তার মাথাটা িগেয়
আকাশমণ্ডল স্পশর্ করল এবং এিটেক পৃিথবীর েশষ সীমা
েথেকও েদখা যািচ্ছল। ১২ তার পাতাগুেলা িছল খুবই সুন্দর ও
েসটার প্রচুর ফল িছল এবং তার মেধ্য সবার জন্য খাবার িছল।
বন্য পশুরা তার নীেচ ছায়া খুঁেজ েপত এবং আকােশর পািখরা
তার ডােল বাস করত; সমস্ত প্রাণীই তা েথেক খাবার েপত।
১৩ আিম িবছানায় শুেয়ই আিম আমার মেনর মধ্য েসই দশর্েন
েদখলাম েয, একজন পিবত্র বাতর্ াবাহক স্বগর্ েথেক েনেম
আসেলন। ১৪ িতিন উঁচু স্বের এই কথা বলেলন, ‘গাছটা েকেট
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েফল এবং তার ডালগুেলা েকেট দাও; তার পাতাগুেলা েছঁেট
েফল এবং তার ফলগুেলা ছিড়েয় দাও। তার তলা েথেক পশুরা
পািলেয় যাক ও ডালপালা েথেক পািখরা উেড় যাক, ১৫ তার
িশকড়গুেলার েগাড়া েলাহা ও েব্রাঞ্জ িদেয় বঁাধা অবস্থায় মািটেত
মােঠর ঘােসর মেধ্য েরেখ দাও। েসটােক আকােশর িশিশের
িভজেত দাও এবং েসটােক গাছপালার পশুেদর মেধ্য মািটেত
বাস করেত দাও। ১৬ তার মনেক মানুেষর মন েথেক পিরবতর্ ন
করা েহাক এবং সাত বছর পযর্ন্ত তােক পশুর মন েদওয়া েহাক।
১৭ এই বাতর্ া েসই বাতর্ াবাহেকর মাধ্যেমই েদওয়া হেয়েছ, এই
িবষয়িট েসই পিবত্র জনই েঘাষণা করেছন, েযন জীিবত
েলােকরা জানেত পাের েয, েলােকেদর রাজ্যগুেলার উপের মহান
ঈশ্বরই রাজত্ব কেরন এবং েসই রাজ্যগুিলর উপের িতিন যােক
ইচ্ছা তােক বসান, এমনিক মানুেষর মেধ্য সবেচেয় কু্ষদ্র ব্যিক্তেক
তার উপের বসান।’ ১৮ আিম, রাজা নবূখদিনৎসর, েয এই স্বপ্ন
েদেখিছ। এখন তুিম, েহ েবল্টশৎসর, তুিম আমােক এর অথর্ বল,
কারণ আমার রােজ্যর এমন েকান জ্ঞানী েলাক েনই েয আমার
জন্য এর অথর্ বলেত পাের। িকন্তু তুিম পারেব, কারণ েতামার
মেধ্য পিবত্র েদবতােদর আত্মা আেছ।” ১৯ তখন দািনেয়ল, যার
নাম েবল্টশৎসর িছল, িকছুক্ষেণর জন্য হতভম্ভ হেয় েগেলন
এবং তঁার িচন্তা তঁােক প্রচণ্ডভােব িচিন্তত কের তুলল। রাজা
বলেলন, “েহ েবল্টশৎসর, স্বপ্ন অথবা তার অথর্ েতামােক িচিন্তত
না করুক।” েবল্টশৎসর উত্তর িদেয় বলেলন, “আমার প্রভু, এই
স্বপ্ন তােদর জন্য েহাক যারা আপনােক ঘৃণা কের এবং এর অথর্
আপনার শত্রুেদর প্রিত ঘটুক। ২০ আপিন েয গাছটা
েদেখিছেলন, েযটা িবরাট ও শিক্তশালী হেয় উেঠিছল এবং যার
মাথা আকাশ ছঁুেয়িছল এবং েযটা পৃিথবীর েশষ প্রান্ত েথেকও
েদখেত পাওয়া েযত, ২১ যার পাতা খুব সুন্দর িছল ও যার প্রচুর
ফল িছল, েযন সকলেক খাবার তার মেধ্য থােক এবং যার
তলায় মােঠর পশুরা ছাওয়া খুঁেজ েপেয়িছল এবং যার ডােল
আকােশর পািখরা থাকত, ২২ েসই গাছ আপিনই, মহারাজ,
আপিনই েসই িযিন প্রচণ্ড শিক্তশালী হেয়েছন। আপনার মিহমা
বৃিদ্ধ েপেয়েছ এবং আকাশ পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ এবং আপনার কতৃর্ ত্ব
পৃিথবীর েশষ সীমা পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ। ২৩ আপিন, েহ মহারাজ,
একজন পিবত্র বাতর্ াবাহকেক স্বগর্ েথেক েনেম আসেত
েদেখিছেলন এবং িতিন বলিছেলন, ‘গাছটা েকেট েফল এবং
এিটেক ধ্বংস কর, িকন্তু তার িশকড়গুেলার েগাড়া েলাহা ও
েব্রাঞ্জ িদেয় েবঁেধ েসটােক আকােশর িশিশের িভজেত দাও; সাত
বছর পযর্ন্ত েস মােঠর পশুেদর সেঙ্গ বাস করুক।’ ২৪ মহারাজ,
এিটই হল স্বেপ্নর ব্যাখ্যা। আমার প্রভু মহারাজ, এিট মহান
ঈশ্বেরর একিট আেদশ যা আপনার কােছ এেসেছ।
২৫ আপনােক েলাকেদর কাছ েথেক তািড়েয় েদওয়া হেব এবং
আপিন মােঠর পশুেদর সেঙ্গ বাস করেবন৷ আপিন ষঁােড়র মত
ঘাস খােবন এবং আপিন আকােশর িশিশের িভজেবন। এইভােব
সাত বছর চেল যােব, যতক্ষণ না আপিন স্বীকার করেবন েয,
মানুেষর রাজ্যগুেলার উপের মহান ঈশ্বরই রাজত্ব কেরন এবং
িতিন েসই সব রাজ্যগুিল যােক ইচ্ছা তােক েদন। ২৬ েযমন
িশকড় সুদ্ধ গাছটার েগাড়া েরেখ েদওয়ার আেদশ েদওয়া
হেয়িছল, েসইভােবই আপনার রাজ্য আপনােক িফিরেয় েদওয়া

হেব যখন আপিন েমেন েনেবন েয, স্বেগর্র ঈশ্বরই কতৃর্ ত্ব কেরন।
২৭ তাই েহ মহারাজ, আমার পরামশর্ আপনার কােছ গ্রহণেযাগ্য
েহাক। আপিন পাপ করা বন্ধ করুন এবং যা ভােলা তাই করুন।
িনযর্ািততেদর প্রিত দয়া প্রদশর্ন কের আপনার অপরাধ েথেক
িফের আসুন। তাহেল হয়েতা আপনার সমৃিদ্ধ আেরা বৃিদ্ধ
পােব।” ২৮ েসই সমস্তই রাজা নবূখদিনৎসেরর প্রিত ঘটল।
২৯ বােরা মােসর েশেষ িতিন যখন ব্যািবলেনর রাজপ্রাসােদর
ছােদ ঘুের েবড়ািচ্ছেলন, ৩০ তখন রাজা বলেলন, “এটা িক েসই
মহান ব্যািবলন নয়, যা আমার রাজধানী িহসােব ও আমার
মিহমার জন্য আিম আমার শিক্ত িদেয় ৈতরী কেরিছ?” ৩১ যখন
রাজা েসই কথাগুেলা বলিছেলন, স্বগর্ েথেক একিট কন্ঠস্বর
েশানা েগল, “রাজা নবূখদিনৎসর, েতামার িবরুেদ্ধ এই আেদশ
েদওয়া হেয়েছ েয, এই রাজ্য আর েতামার অিধকাের থাকেব না।
৩২ েতামােক েলাকেদর কাছ েথেক তািড়েয় েদওয়া হেব এবং
তুিম মােঠর বন্য পশুেদর সেঙ্গ বাস করেব। ষঁােড়র মত েতামােক
ঘাস খাওয়ােনা হেব। সাত বছর েশষ হেব, যতক্ষণ না তুিম
স্বীকার করেব েয মহান ঈশ্বরই মানুেষর রাজ্যগুেলার উপের
রাজত্ব কেরন এবং েসগুেলা িতিন যােক ইচ্ছা তােক দান
কেরন।” ৩৩ েসই বাক্য যা নবূখদিনৎসেরর সম্বেন্ধ বলা হেয়িছল
তখনই তা পূণর্ হল। তঁােক সেঙ্গ সেঙ্গ মানুেষর কাছ েথেক
তািড়েয় েদওয়া হল। িতিন ষঁােড়র মত ঘাস েখেত লাগেলন এবং
তঁার েদহ আকােশর িশিশের িভজেত লাগল; তঁার চুলগুেলা
ঈগল পািখর পালেখর মত বড় হেয় উঠল আর তঁার নখগুেলা
পািখর পােয়র নেখর মত হেয় উঠল। ৩৪ এবং েসই সময় েশষ
হেয় েগেল আিম, নবূখদিনৎসর স্বেগর্র িদেক আমার েচাখ
তুললাম এবং আমােক আবার আমার বুিদ্ধ িফিরেয় েদওয়া হল।
আিম মহান ঈশ্বেরর প্রশংসা করলাম; িযিন অনন্তকাল স্থায়ী
আিম তঁােক সম্মান িদলাম এবং তঁােক েগৗরব িদলাম। কারণ
তঁার রাজত্ব অনন্তকাল স্থায়ী এবং তঁার রাজ্য বংশপরম্পরায়
স্থায়ী। ৩৫ পৃিথবীর সমস্ত েলাক তঁার কােছ েযন িকছুই নয়; িতিন
স্বগর্দতূেদর ও পৃিথবীর েলাকেদর মধ্য তঁার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ
কেরন। এমন েকউ েনই েয তঁােক থামােত পাের অথবা এমন
েকউ েনই েয তঁােক বলেত পাের েয, ‘তুিম েকন এটা করছ’?
৩৬ যখন আমার বুিদ্ধ িফের এল তখন আমার রােজ্যর মিহমার
জন্য আমার েগৗরব ও প্রতাপ আমার কােছ িফের এল। আমার
মন্ত্রীরা ও আমার প্রধান েলােকরা আমােক খুঁেজ েবর করল এবং
আমােক আবার আমার িসংহাসেন িফিরেয় আনা হল এবং
আরও েবিশ সম্মান আমােক েদওয়া হল। ৩৭ এখন আিম,
নবূখদিনৎসর েসই স্বেগর্র রাজার প্রশংসা, গুনগান ও সম্মান
কির, কারণ তঁার সমস্ত কাজ সিঠক এবং তঁার সমস্ত পথগুেলা
ন্যায্য। িতিন তােদর নত করেত পােরন যারা তােদর অহংকাের
চেল।

েবলশৎসর রাজার েভাজ ও ব্যািবলন রাজ্যর ধ্বংস

রাজা েবলশৎসর তঁার এক হাজার মহান েলাকেদর
জন্য একটা বড় েভােজর আেয়াজন করেলন এবং

িতিন েসই হাজার জেনর সামেন আঙ্গরু রস পান করিছেলন।
২ েবলশৎসর যখন আঙ্গরু রস পান করিছেলন, তখন িতিন
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আেদশ িদেলন তঁার সামেন িযরূশােলেমর মিন্দর েথেক েয সমস্ত
েসানা ও রূপার পাত্র তঁার বাবা নবূখদিনৎসর এেনিছেলন
েসগুেলা েযন আনা হয় এবং যােত রাজা, তঁার মহান েলােকরা,
তঁার স্ত্রীরা ও তঁার উপপত্নীরা েসই সব পােত্র কের পান করেত
পােরন। ৩ তখন দােসরা েসই সমস্ত েসানার পাত্রগুিল িনেয় এল
যা িযরূশােলেমর ঈশ্বেরর গৃহ েথেক আনা হেয়িছল। রাজা, তঁার
মহান েলােকরা এবং তঁার স্ত্রীরা ও তঁার উপপত্নীরা েসগুিলেত
পান করেলন। ৪ তঁারা আঙ্গরু রস পান করেলন এবং েসানা,
রূপা, েব্রাঞ্জ, েলাহা, কাঠ ও পাথর িদেয় ৈতরী মূিতর্ গুিলর তঁারা
প্রশংসা করেলন। ৫ েসই মুহূেতর্  হঠাৎ বািতদােনর কােছ মানুেষর
একটা হােতর আঙ্গলু রাজপ্রাসােদর মেধ্য েদয়ােলর উপর
িলখেত েদখা েগল। েলখার সময় রাজা েসই হাতিটর অংশ
েদখেত েপেলন। ৬ তখন রাজার মুখ িববণর্ হেয় েগল এবং তঁার
িচন্তা তঁােক অিস্থর কের তুলল; িতিন এত ভয় েপেলন েয, তঁার
শরীেরর অঙ্গগুিল দবুর্ল হেয় েগল এবং তঁার হঁাটুগুিল একসেঙ্গ
কঁাপেত লাগল। ৭ তখন রাজা েজাের িচত্কার কের আেদশ
িদেয়, যারা িনেজেদরেক মৃতেদর সেঙ্গ কথা বলত বেল দািব
করত তােদর এবং েজ্যািতষীেদর িনেয় আসেত বলেলন। রাজা
েসই সমস্ত েলাকেদরেক যারা ব্যািবলেন জ্ঞােনর জন্য পিরিচত
িছেলন তঁােদর বলেলন, “েয েকউ এই েলখা ও তার মােন ব্যাখ্যা
করেত পারেব তােক েবগুনী কাপড় পরােনা হেব এবং তার
গলায় েসানার হার পরােনা হেব। রােজ্য ক্ষমতার িদক েথেক েস
তৃতীয় হেব।” ৮ তখন রাজার সমস্ত েলােকরা যারা তঁােদর
জ্ঞােনর জন্য পিরিচত িছেলন তঁারা িভতের এেলন, িকন্তু তঁারা
েকউই েসই েলখা পড়েত পারল না বা তার অথর্ও রাজােক
বলেত পারল না। ৯ তখন রাজা েবলশৎসর খুবই িচিন্তত হেয়
পড়েলন এবং তঁার মুেখর েচহারা িববণর্ হেয় েগল। তঁার মহান
েলােকরা হতভম্ব হেয় েগেলন। ১০ রাজা ও তঁার মহান েলাকেদর
কথা শুেন রাজমাতা েসই েভােজর ঘের উপিস্থত হেলন।
রাজমাতা বলেলন, “মহারাজ, িচরকাল েবঁেচ থাকুন! আপনার
মুেখর দশৃ্য পিরবতর্ ন না েহাক। ১১ আপনার রােজ্য একজন
ব্যিক্ত আেছন যঁার িভতের পিবত্র েদবতােদর আত্মা আেছন।
আপনার বাবার সমেয় েসই ব্যিক্তর মেধ্য দীিপ্ত েবাঝার ক্ষমতা
এবং েদবতােদর জ্ঞােনর মত জ্ঞান েদখা িগেয়িছল। আপনার
বাবা রাজা নবূখদিনৎসর তঁােক যাদকুরেদর প্রধান ও যারা
মৃতেদর সেঙ্গ কথা বলত তােদর এবং েজ্যািতষীেদর প্রধান
িহসােব িনযুক্ত কেরিছেলন। ১২ তঁার মেধ্য অসাধারণ এক আত্মা,
জ্ঞান, েবাঝার ক্ষমতা, স্বেপ্নর ব্যাখা, ধঁাধার অথর্ বলার ক্ষমতা
এবং সমস্যার সমাধান করার গুন দািনেয়েলর মেধ্য পাওয়া
িগেয়িছল, যােক রাজা েবল্টশৎসর নাম িদেয়িছেলন। তাই এখন
দািনেয়লেক ডাকুন এবং িতিন আপনােক যা েদওয়ােলর উপের
েলখা হেয়িছল তার অথর্ বলেবন।” ১৩ তখন দািনেয়লেক রাজার
সামেন আনা হল। রাজা তঁােক বলেলন, “তুিম িক েসই দািনেয়ল,
েয িযহূদার বন্দী েলাকেদর একজন, যােক আমার বাবা িযহূদা
েথেক এেনিছেলন? ১৪ আিম েতামার িবষেয় শুেনিছ েয,
েদবতােদর আত্মা েতামার মধ্য আেছ এবং েতামার মেধ্য দীিপ্ত,
েবাঝার ক্ষমতা এবং অসাধারণ জ্ঞান েতামার মেধ্য আেছ।
১৫ এবং এখন েসই সমস্ত েলাক যারা জ্ঞােনর জন্য পিরিচত ও

যারা মৃতেদর সেঙ্গ কথা বেল, তােদর আমার সামেন আনা
হেয়িছল, িকন্তু তারা এর ব্যাখ্যা আমােক জানােত পাের িন।
১৬ আিম শুেনিছ েয, তুিম অথর্ বেল িদেত পার এবং সমস্যার
সমাধান করেত পার। এখন তুিম যিদ এই েলখা পেড় আমােক
এর অথর্ বেল িদেত পার, তেব েতামােক েবগুনী কাপড় পরােনা
হেব ও গলায় েসানার হার েদওয়া হেব এবং তুিম এই রােজ্য
ক্ষমতার িদক েথেক তৃতীয় হেব।” ১৭ তখন দািনেয়ল রাজােক
উত্তর িদেলন, “আপনার পুরস্কার আপনারই থাকুক এবং
আপনার পুরস্কার আপিন অন্য কাউেক িদন। তবুও, আিম
আপনার কােছ েলখাটা পড়ব ও তার অথর্ আপনােক বলব।
১৮ েহ মহারাজ, মহান ঈশ্বর আপনার মত আপনার বাবা
নবূখদিনৎসরেক রাজ্য, মিহমা, সম্মান ও প্রতাপ িদেয়িছেলন।
১৯ কারণ ঈশ্বর তঁােক মিহমা িদেয়েছন বেলই, সমস্ত েলােকরা,
সমস্ত জািত এবং সমস্ত ভাষার েলােকরা তঁার সামেন কঁাপত ও
ভয় েপত। িতিন যােক ইচ্ছা করেতন তােক েমের েফলেতন এবং
যােক ইচ্ছা করেতন তােক জীিবত রাখেতন। িতিন যােক ইচ্ছা
তােক উঁচু করেতন এবং যােক ইচ্ছা তােক নত করেতন। ২০ িকন্তু
যখন তঁার হৃদয় অবাধ্য হল এবং তঁার আত্মা কেঠার হওয়ােত
িতিন অহংকারী হেয় উঠেলন তার ফেল, তঁােক তঁার
রাজিসংহাসন েথেক নািমেয় েদওয়া হল এবং তারা তঁার প্রতাপ
িনেয় িনল। ২১ তঁােক মানুেষর সমাজ েথেক তািড়েয় েদওয়া হল,
তঁােক একটা পশুর মন েদওয়া হল এবং িতিন বুেনা গাধােদর
সেঙ্গ বাস করেতন। িতিন ষঁােড়র মত ঘাস েখেতন। তঁার শরীর
আকােশর িশিশের িভজত, যতিদন না িতিন বুঝেত পারেলন েয,
মহান ঈশ্বরই মানুেষর রাজ্যগুেলার উপের কতৃর্ ত্ব কেরন এবং
েসগুেলার উপের িতিন যােক ইচ্ছা তােক বসান। ২২ আপিন তঁার
েছেল েবলশৎসর, এমনিক আপিন এই সমস্ত জানার পেরও,
আপিন আপনার হৃদয়েক নম্র কেরন িন। ২৩ িকন্তু আপিন
িনেজেক স্বেগর্র প্রভুর িবরুেদ্ধ উঁচু কেরেছন। তঁার গৃহ েথেক
তারা েসই পাত্রগুেলা আপনার কােছ িনেয় এেসিছল এবং
আপিন, আপনার মহান েলােকরা, আপনার স্ত্রীরা ও উপপত্নীরা
তােত কের আঙ্গরু রস পান কেরিছেলন এবং আপিন রূপা,
েসানা, েব্রাঞ্জ, েলাহা, কাঠ ও পাথেরর ৈতরী েয েদবতারা েদখেত,
শুনেত ও বুঝেত পাের না তােদর প্রশংসা কেরেছন। িকন্তু
আপিন েসই ঈশ্বেরর সম্মান কেরন িন, িযিন তঁার হােতর মেধ্য
আপনার শ্বাসবায়ু ধের েরেখেছন এবং িযিন আপনার সমস্ত পথ
জােনন। ২৪ তাই ঈশ্বর তঁার উপিস্থিত েথেক একিট হাত
পািঠেয়েছন এবং এই কথা েলখা হল। ২৫ এটা েসই েলখাটা েযটা
েলখা হেয়িছল, ‘িমেন িমেন তেকল উপারসীন।’ ২৬ এটার অথর্
হল এই: িমেন, ঈশ্বর আপনার রাজ্যর গণনা কেরেছন এবং তা
েশষ কেরেছন। ২৭ তেকল, আপনােক দঁািড়পাল্লায় ওজন করা
হেয়েছ এবং পিরমােণ কম পাওয়া িগেয়েছ। ২৮ উপারসীন,
আপনার রাজ্য িবভক্ত হেয়েছ এবং তা মাদীয় ও পারসীকেদর
েদওয়া হেয়েছ।” ২৯ তখন েবলশৎসর আেদশ িদেলন এবং তারা
দািনেয়লেক েবগুনী কাপড় পরােনা হল এবং তঁার গলায় েসানার
হার েদওয়া হল এবং তঁার িবষেয় রাজা এই কথা েঘাষণা
করেলন েয িতিন রােজ্য প্রধান শাসকেদর মধ্য তৃতীয়। ৩০ েসই
রােতই ব্যািবলেনর রাজা েবলশৎসরেক েমের েফলা হল,
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৩১ আর মাদীয় দািরয়াবস বাষিট্ট বছর বয়েস রােজ্য গ্রহণ
করেলন।

িসংেহর গুহা েথেক দািনেয়ল উদ্ধার।

দািরয়াবস তঁার রােজ্যর সমস্ত প্রেদশগুেলার উপের
একেশা কুিড় জন শাসনকতর্ া িনযুক্ত করা ভােলা মেন

করেলন। ২ তঁােদর উপের িতনজন প্রধান পিরচালক িছল এবং
দািনেয়ল েসই িতনজেনর মেধ্য একজন িছেলন। এই িতনজেনর
কােছ েসই সমস্ত প্রেদেশর শাসনকতর্ ারা িহসাব েদেবন যােত
মহারােজর েকান ক্ষিত না হয়। ৩ দািনেয়ল েসই সমস্ত পিরচালক
ও প্রেদেশর শাসনকতর্ ােদর েচেয় সম্পূণর্ আলাদা িছেলন কারণ
তঁার মেধ্য এক অসাধারণ আত্মা িছল৷ তাই রাজা তঁােক সমস্ত
রােজ্যর উপের িনযুক্ত করেবন বেল পিরকল্পনা করেলন।
৪ তখন েসই সমস্ত অন্য পিরচালেকরা ও শাসনকতর্ ারা, রাজ্যর
জন্য েয কাজ দািনেয়ল কেরিছেলন তার ভুল েবর করেত তঁারা
েচষ্টা করেলন, িকন্তু তঁারা তঁার কােজর মেধ্য েকান ভ্রষ্টতা বা
ব্যথর্তা খুঁেজ েপেলন না, কারণ িতিন িবশ্বস্ত িছেলন। েকান ভুল
বা অবেহলা তঁার মেধ্য পাওয়া যায় িন। ৫ তখন েসই েলােকরা
বলেলন, “আমরা এই দািনেয়েলর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করার
েকান েদাষ খুঁেজ পাব না, যিদ না আমরা তঁার ঈশ্বেরর ব্যবস্থার
িবরুেদ্ধ িকছু েদাষ বার করেত পাির।” ৬ তখন রাজার
পিরচালেকরা ও প্রেদেশর শাসনকতর্ ারা রাজার কােছ তঁােদর
একটা পিরকল্পনা িনেয় উপিস্থত হেলন। তঁারা তঁােক বলেলন,
“মহারাজ দািরয়াবস, আপিন িচরকাল েবঁেচ থাকুন! ৭ সমস্ত
প্রধান পিরচালেকরা, সমস্ত রাজ্যগুেলার শাসনকতর্ া ও
প্রেদশগুেলার শাসনকতর্ া, পরামশর্দাতারা ও রাজ্যপােলরা সবাই
একসেঙ্গ আেলাচনা কের এই িসদ্ধান্ত িনেয়েছন েয, মহারাজ,
আপিন েযন একটা আেদশ জাির কেরন এবং তা পালন করেত
বাধ্য কেরন েয, যিদ েকউ িত্রশ িদন আপিন ছাড়া আর অন্য
েকান েদবতা বা মানুেষর কােছ প্রাথর্না কের তেব তােক িসংেহর
গুহায় েফেল েদওয়া হেব। ৮ এখন েহ মহারাজ, আপিন েসই
আেদশ জাির করুন ও তা সাক্ষর করুন েযন েসটা পিরবতর্ ন না
হয়, মাদীয় ও পারসীকেদর আইেনর মতই েযন হয়, যােত তা
বদলােনা না যায়।” ৯ তাই রাজা দািরয়াবস েসই িলিখত আেদেশ
স্বাক্ষর করেলন। ১০ যখন দািনেয়ল জানেত পারেলন েয আেদশ
পেত্র স্বাক্ষর কের আইেন পিরণত করা হেয়েছ, তখন িতিন তঁার
ঘেরর িভতের েগেলন, তঁার উপর তলার ঘেরর জানলা
িযরূশােলেমর িদেক েখালা িছল এবং েযমন িতিন িদেন িতনবার
প্রাথর্না করেতন, েসইরকম িতিন হঁাটু েপেত বসেলন এবং প্রাথর্না
ও তঁার ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেলন। ১১ তখন েসই েলােকরা যারা
একসেঙ্গ ষড়যন্ত্র কেরিছল, তারা েদখেত েপল েয দািনেয়ল
ঈশ্বেরর কােছ অনুেরাধ ও সাহায্য চাইেছন। ১২ তখন তঁারা
রাজার কােছ উপিস্থত হল এবং তঁার েদওয়া আেদেশর িবষেয়
তঁার সেঙ্গ কথা বলল, “মহারাজ, আপিন িক এমন আেদশ েদন
িন েয, িত্রশ িদেনর মেধ্য যিদ েকউ মহারাজ, আপনােক ছাড়া
আর অন্য েকান েদবতা বা মানুেষর কােছ প্রাথর্না কের তেব
তােক িসংেহর গুহায় েফেল েদওয়া হেব?” রাজা উত্তর িদেলন,
“মাদীয় ও পারসীকেদর আইেনর মতই, এই আেদশও িস্থর করা

হেয়েছ এবং তা আর পিরবতর্ ন করা যােব না।” ১৩ তখন তঁারা
রাজােক উত্তর িদেয় বলেলন, “েসই ব্যিক্ত দািনেয়ল েয িযহূদা
েদেশর বন্দীেদর মধ্য একজন, েস আপনার কথায় অথবা েয
আেদেশ আপিন স্বাক্ষর কেরেছন তােত েকােনা মেনােযাগ েদয়
না। েস িদেন িতনবার তঁার ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের।” ১৪ যখন
রাজা এই কথা শুনেলন িতিন খুবই দঃুিখত হেলন এবং
দািনেয়লেক িতিন রক্ষা করেবন বেল মেনর মেধ্য িস্থর করেলন
এবং তঁােক উদ্ধার করার জন্য সূযর্ অস্ত না যাওয়া পযর্ন্ত সব
রকম েচষ্টা করেলন। ১৫ তখন েসই েলােকরা যারা একসেঙ্গ
িমেল ষড়যন্ত্র কেরিছল তঁারা রাজার কােছ িগেয় বলেলন,
“মহারাজ, আপিন জােনন েয, এটা মাদীয় ও পারসীকেদর
আইেন আেছ েয, রাজা েয আেদশ জাির কেরন তা েকানভােবই
পিরবতর্ ন করা যায় না।” ১৬ েশেষ রাজা আেদশ িদেলন এবং
তঁারা দািনেয়লেক িনেয় এেলন এবং িসংেহর গুহার মধ্য েফেল
িদল। রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “েতামার ঈশ্বর, যঁার েসবা
তুিম সব সময় কর, িতিন েতামােক রক্ষা করুন।” ১৭ গুহার মুেখ
একটা পাথর এেন চাপা েদওয়া হল এবং রাজা ও তঁার মহান
েলােকরা সীলেমাহেরর আংিট িদেয় েসটা মুদ্রািঙ্কত কের িদেলন
যােত দািনেয়েলর িবষেয় েকােনা িকছুই পিরবতর্ ন করা না হয়।
১৮ পের রাজা তঁার রাজপ্রাসােদ িফের েগেলন এবং সমস্ত রাত
ধের িতিন উেপাশ থাকেলন ও তঁার সামেন িবেনাদেনর েকান
িবষয় উপিস্থত করা হল না এবং ঘুম তঁার েচাখ েথেক চেল েগল।
১৯ েভার হওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গ রাজা উেঠই তাড়াতািড় েসই িসংেহর
গুহার িদেক েগেলন। ২০ যখন িতিন গুহার কােছ উপিস্থত হেলন
তখন িতিন করুণ স্বের দািনেয়লেক ডাকেলন। িতিন
দািনেয়লেক বলেলন “দািনেয়ল, জীবন্ত ঈশ্বেরর দাস, েসই ঈশ্বর
িক েতামােক িসংেহর মুখ েথেক রক্ষা করেত েপেরেছন যঁার েসবা
তুিম সব সময় কর?” ২১ তখন দািনেয়ল উত্তর িদেয় বলেলন,
“েহ মহারাজ, আপিন িচরকাল েবঁেচ থাকুন! ২২ আমার ঈশ্বর
তঁার দতূ পািঠেয়িছেলন এবং িসংহেদর মুখ বন্ধ কের িদেয়েছন।
তারা আমােক আঘাত কের িন। কারণ ঈশ্বেরর েচােখ আিম
িনেদর্ াষ বেল গণ্য হেয়িছ এবং েহ মহারাজ, আপনার কােছও
তাই, আর আিম আপনার েকান ক্ষিত কির িন।” ২৩ তখন রাজা
খুব খুশী হেলন। িতিন আেদশ িদেলন েযন েসই গুহা েথেক
দািনেয়লেক তুেল আনা হয়। সুতরাং দািনেয়লেক গুহা েথেক
েতালা হল। তঁার গােয় েকান আঘােতর িচহ্ন েদখা েগল না, কারণ
িতিন তঁার ঈশ্বেরর উপের িনভর্ র কেরিছেলন। ২৪ রাজা আেদশ
িদেলন এবং তারা েসই সমস্ত েলাকেদর ধের িনেয় এল যারা
দািনেয়লেক েদাষী কেরিছল এবং তঁােদরেক, তঁােদর সন্তানেদর
ও স্ত্রীেদর েসই িসংেহর গুহায় েফেল েদওয়া হল। তারা েমেঝেত
পড়ার আেগই িসংেহরা তােদর আক্রমণ কের তােদর হাড় খণ্ড
খণ্ড কের িদল। ২৫ তখন রাজা দািরয়াবস সমস্ত েলাকেক, সমস্ত
জািতেক এবং পৃিথবীর সমস্ত ভাষাভাষীর মানুেষর কােছ এই
কথা িলখেলন, “েতামােদর শািন্ত েহাক৷ ২৬ আিম এই আেদশ
িদিচ্ছ েয, আমার অধীেন সমস্ত রােজ্যর েলােকরা েযন
দািনেয়েলর ঈশ্বেরর সামেন কঁােপ ও ভয় কের, কারণ িতিনই
জীবন্ত ঈশ্বর ও িচরকাল স্থায়ী এবং তঁার রাজ্য ধ্বংস হেব না,
তঁার কতৃর্ ত্ব েশষ পযর্ন্ত থাকেব। ২৭ িতিন আমােদর সুরক্ষা েদন ও
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উদ্ধার কেরন এবং িতিন স্বেগর্ ও পৃিথবীেত আশ্চযর্্য িচহ্ন ও কাজ
কেরন। িতিন িসংহেদর শিক্ত েথেক দািনেয়লেক সুরক্ষায়
েরেখেছন।” ২৮ আর এই দািনেয়ল দািরয়াবস ও পারসীক রাজা
েকারেসর রাজেত্বর সমেয় আেরা বৃিদ্ধ েপেলন।

চারিট জন্তুর িবষেয় দািনেয়েলর দশর্ন।

ব্যািবলেনর রাজা েবলশৎসেরর প্রথম বছের, যখন
দািনেয়ল িবছানায় শুেয় িছেলন তখন িতিন স্বপ্ন

েদখেলন এবং তঁার মেনর মেধ্য অেনক দশর্ন েদখেলন। তখন
িতিন যা স্বেপ্নর মেধ্য েদেখিছেলন তা িলখেলন। িতিন েসই সমস্ত
গুরুত্বপূণর্ ঘটনাগুেলা িলেখ রাখেলন। ২ দািনেয়ল বলেলন,
“রােতর েবলায় আমার দশর্েনর মেধ্য আিম েদখলাম েয,
আকােশর চারিট বায়ু মহাসমুদ্রেক েতালপাড় করেছ। ৩ েসই
সমুদ্র েথেক চারেট িবশাল আকােরর জন্তু উেঠ এল; তারা
একজন অন্য জেনর েথেক সম্পূণর্ আলাদা িছল। ৪ প্রথমটা িছল
িসংেহর মত িকন্তু তার ঈগল পাখীর মত ডানা িছল। যখন আিম
েদখিছলাম তখন তার ডানা দইুিট িছঁেড় েফলা হল এবং তােক
মািট েথেক উপের েতালা হল ও েসটােক মানুেষর মত দইু পােয়
দঁাড় করােনা হল। তােক একিট মানুেষর মন েদওয়া হল।
৫ েসখােন িদ্বতীয় আর একটা জন্তু িছল এবং েসটা ভাল্লুেকর
মত েদখেত িছল এবং েসটা একিদেক উঁচু হেয়িছল, তার মুেখর
মেধ্য পঁাজেরর িতনেট হাড় িছল। েসটােক বলা হল, ‘ওঠ এবং
অেনক েলাকেক গ্রাস কেরা।’ ৬ তারপর আিম আবার
তাকালাম। েসখােন আর একটা জন্তু িছল, যােক েদখেত
িচতাবােঘর মত। তার িপেঠ পাখীর ডানার মত চারেট ডানা িছল
এবং এর চারেট মাথা িছল। কতৃর্ ত্ব করার জন্য েসটােক ক্ষমতা
েদওয়া হল। ৭ তারপের রােতর েবলা আমার েসই স্বেপ্নর মেধ্য
আিম চতুথর্ জন্তুটা েদখেত েপলাম, েস িছল আতঙ্কজনক, প্রচণ্ড
ভয়ংকর এবং খুব শিক্তশালী। েসটার বড় বড় েলাহার দঁাত িছল,
েসটা যা িকছু অবিশষ্ট িছল তা গ্রাস করল, খণ্ড িবখণ্ড করল
এবং পা িদেয় মাড়ােলা। এটা অন্যান্য জন্তুেদর েথেক আলাদা
িছল এবং তার দশটা িশং িছল। ৮ আিম যখন েসই িশংগুেলােক
লক্ষ্য করিছলাম, তখন আিম েদখেত েপলাম েয, আর একটা
েছাট িশং েসগুেলার মেধ্য িদেয় েবেড় উঠেত লাগল। িশংগুেলার
মধ্য েথেক প্রথম িতনেট িশংেক েগাড়া েথেক উপিড়েয় েফলা
হল। আিম এই িশংটার মেধ্য মানুেষর েচােখর মত অেনকগুেলা
েচাখ েদখেত েপলাম এবং একটা মুখ যা মহান িবষেয় গবর্
প্রকাশ করিছল। ৯ পের আিম েদখলাম কেয়কটা িসংহাসন রাখা
হল এবং ‘প্রাচীনকাল’(ঈশ্বর) তঁার িসংহাসেন বসেলন। তঁার
েপাশাক তুষােরর মত সাদা এবং তঁার মাথার চুল সাদা পশেমর
মত। তঁার িসংহাসন আগুেনর িশখার মত ও তঁার িসংহাসেনর
চাকাগুেলা জ্বলন্ত আগুেনর মত। ১০ তঁার সামেন েথেক একটা
আগুেনর নদী েবর হেয় বেয় যািচ্ছল। হাজার হাজার েলাক তঁার
েসবা করিছল; লক্ষ লক্ষ েলাক তঁার সামেন দঁািড়েয় িছল। িবচার
শুরু হল এবং বইগুেলা েখালা হল। ১১ কারণ েসই িশংটা েয
অহঙ্কােরর কথা বলিছল তাই আিম তখনও তা েদখেত থাকলাম।
আিম ততক্ষণ েদখলাম যতক্ষণ না েসই জন্তুটােক হত্যা করা
হল, তার েদহটা ধ্বংস করা হল এবং েসটােক আগুেন পুিড়েয়

েদওয়ার জন্য সমপর্ণ করা হল। ১২ অন্য জন্তুেদর কাছ েথেকও
ক্ষমতা িনেয় েনওয়া হল, িকন্তু িনিদর্ ষ্ট সমেয়র জন্য তােদর আয়ু
বৃিদ্ধ করা হল। ১৩ েসই রােত আমার দশর্েনর মেধ্য, আিম
েদখলাম মানবপুেত্রর মত একজন িযিন আকােশর েমেঘর সেঙ্গ
আসেছন। িতিন েসই ‘প্রাচীনকােলর’ কােছ এেলন এবং তঁােক
তঁার সামেন উপিস্থত করা হল। ১৪ কতৃর্ ত্ব করার ক্ষমতা, সম্মান
এবং রাজকীয় ক্ষমতা তঁােক েদওয়া হল, েযন সমস্ত েলাক,
সমস্ত জািত এবং িবিভন্ন ভাষাবাদীর েলােকরা তঁার েসবা কের।
তঁার রাজত্ব করার ক্ষমতা িচরস্থায়ী যা কখেনা েশষ হেব না এবং
তঁার রাজ্য কখনও ধ্বংস হেব না। ১৫ আিম, দািনেয়ল, আমার
েভতের আমার আত্মা কষ্ট েপেত লাগল এবং েয স্বপ্ন আিম
েদখিছলাম তা আমােক অিস্থর কের তুলল। ১৬ যঁারা েসখােন
দঁািড়েয় িছেলন আিম তঁােদর একজেনর কােছ েগলাম এবং
তঁােক বললাম এই সমস্ত িবষেয়র অথর্ আমােক বুিঝেয় িদেত।
তখন িতিন আমােক েসই সমস্ত িবষয় বলেলন এবং তার অথর্
বুিঝেয় িদেলন, ১৭ ‘েসই বড় পশুগুেলা, যারা সংখ্যায় চারেট
িছল, তারা হল এই পৃিথবীর চারেট রাজ্য। ১৮ িকন্তু মহান
ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা রাজত্ব পােব এবং িচরকাল তঁারা তা
েভাগ করেব।’ ১৯ তখন আিম েসই চতুথর্ জন্তুটার অথর্ জানেত
চাইলাম, েযটা েসই সমস্ত পশুগুেলার েথেক আলাদা িছল এবং
প্রচণ্ড ভয়ংকর িছল, যার েলাহার দঁাত ও েব্রােঞ্জর নখ িছল এবং
যা িকছু অবিশষ্ট িছল, েসটা তা গ্রাস কেরিছল, খণ্ড িবখণ্ড
কেরিছল এবং পােয় মািড়েয়িছল। ২০ আিম তার মাথার দশটা
িশং এবং অন্য েয িশংটা উেঠিছল, যার সামেন িতনটা িশং পেড়
িগেয়িছল েসই িবষেয় জানেত চাইলাম। আিম েসই িশংটার, যার
েচাখ এবং অহঙ্কাের পূণর্ একিট মুখ িছল যা বড় িবষেয় গবর্
প্রকাশ করত এবং েযটা তার সঙ্গীেদর েথেকও বড় হেয়
উেঠিছল, তার িবষেয় জানেত চাইলাম । ২১ আিম েদখলাম, েসই
িশংটা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তঁােদর হািরেয়
িদিচ্ছল, ২২ যতক্ষণ না েসই ‘প্রাচীনকাল’ এেলন এবং মহান
ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর পেক্ষ ন্যায্য িবচার েদওয়া। এর পর
যখন সময় উপিস্থত হল তখন পিবত্র েলােকরা রাজত্ব গ্রহণ
করেলন। ২৩ েসই ব্যিক্ত আমােক এই রকম বলেলন, ‘চতুথর্
জন্তুটা, পৃিথবীর চতুথর্ রাজ্য হেব, েযটা অন্য রাজ্যগুেলার েথেক
সম্পূণর্ আলাদা হেব। েযটা সমস্ত পৃিথবীটােক গ্রাস করেব ও
েসটােক পােয় মাড়ােব এবং েসটােক চুরমার করেব। ২৪ েসই
দশটা িশং হল, েসই দশিট রাজ্য েথেক দশজন রাজা উঠেব এবং
তােদর পের আর একজন রাজা উঠেব। েস আেগর েথেক অন্য
রকম হেব এবং েস িতনজন রাজােক জয় করেব। ২৫ মহান
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েস কথা বলেব এবং মহান ঈশ্বেরর পিবত্র
েলাকেদর উপর অত্যাচার করেব। েস পেবর্র িদনগুিল ও ব্যবস্থা
পিরবতর্ ন করার েচষ্টা করেব। এই সমস্ত িবষয়গুেলা তার হােত
এক বছর, দইু বছর ও ছয় মােসর (সােড় িতন বছর) জন্য তার
হােত তুেল েদওয়া হেব। ২৬ িকন্তু তার পের িবচার শুরু হেব এবং
তঁারা তার রাজকীয় ক্ষমতা িনেয় েনেব এবং েশেষ েস ক্ষয় পােব
ও ধ্বংস হেব। ২৭ আর রাজত্ব, কতৃর্ ত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডেলর
িনেচ রাজ্যগুেলার মিহমা যারা মহান ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক
তঁােদর হােত তুেল েদওয়া হেব। তঁার রাজ্য অনন্তকাল স্থায়ী এবং
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সমস্ত রাজ্যগুিল তঁার েসবা করেব ও তঁার বাধ্য হেব।’
২৮ এখােনই েসই িবষেয়র েশষ। আিম দািনেয়ল, আমার এই
িচন্তাগুেলা আমােক অিস্থর কের তুলল এবং আমার মুখ িববণর্
হেয় েগল। িকন্তু েসই িবষয়গুেলা আিম আমার মেনর মেধ্যই
েরেখ িদলাম।”

েভড়া ও ছাগেলর িবষেয় দশর্ন।

রাজা েবলশৎসেরর রাজেত্বর তৃতীয় বছের, আিম,
দািনেয়ল, প্রথম দশর্েনর পের আর একটা দশর্ন আমার

কােছ উপিস্থত হল। ২ যখন আিম তািকেয় েদখিছলাম, তখন
আিম েসই দশর্েন েদখলাম েয, আিম এলম প্রেদেশর শূশেনর
দেুগর্ িনেজেক েদখেত েপলাম। আিম েসই দশর্েনর মেধ্য েদখলাম
েয আিম ঊলয় নদীর তীের আিছ। ৩ আিম উপেরর িদেক
তািকেয় আমার সামেন একটা েভড়া েদখলাম যার দইুিট িশং
আেছ এবং েসই েভড়াটােক ঊলয় নদীর তীের দঁািড়েয় িছল।
তার একটা িশং অন্যটার েচেয় লম্বা এবং েসটা পের েবেড়
উেঠিছল। ৪ আিম েদখলাম েভড়াটা পিশ্চম, উত্তর ও পের
দিক্ষণ িদেক গঁুতা মারল এবং তার সামেন েকান পশুই দঁাড়ােত
পারল না৷ তার হাত েথেক কাউেক উদ্ধার করার মত েকউ িছল
না। েস যা ইচ্ছা তাই করত এবং েস মহান হেয় উঠল। ৫ আিম
যখন এই িবষয় ভাবিছলাম, তখন আিম পিশ্চম িদক েথেক
একটা পুরুষ ছাগলেক, মািট না ছঁুেয় েসখােন আসেত েদখলাম;
েসই ছাগলিটর দইু েচােখর মাঝখােন একটা বড় িশং িছল। ৬ েস
েসই দইু িশংেয়র েভড়াটার কােছ উপিস্থত হল, েযই েভড়াটােক
আিম নদীর তীের দঁািড়েয় থাকেত েদেখিছলাম এবং েসই
ছাগলটা প্রচণ্ড েবেগ তার িদেক েদৗেড় েগল। ৭ আিম েদখলাম
ছাগলটা েসই েভড়াটার কােছ েগল। েস েভড়াটার প্রিত প্রচণ্ড
েরেগ িছল এবং েস েভড়াটােক আঘাত করল ও তার িশং দইুিট
েভেঙ্গ েফলল। তার সামেন দঁাড়াবার েভড়াটার আর েকান
ক্ষমতা রইল না; ছাগলটা তােক মািটেত েফেল পােয় মাড়ােত
লাগল। তার হাত েথেক েভড়াটােক উদ্ধার করার জন্য েসখােন
েকউ িছল না। ৮ পের ছাগলটা খুবই মহান হেয় উঠল। িকন্তু েস
যখন শিক্তশালী হেয় উঠল তখন তার বড় িশংটা েভেঙ্গ েগল
এবং তার জায়গায় চার িদেক চারেট িশং উঠল যা আকােশর
চারেট বায়ুর িদেক মুখ কেরিছল। ৯ েসই িশংগুেলার একটা
েথেক আর একটা িশং উঠল; েসটা প্রথেম েছাট িছল িকন্তু পের
দিক্ষণ, পূবর্ ও ইস্রােয়েলর সুন্দর েদেশর িদেক বড় হেত লাগল।
১০ েসটা এত বড় হল েয, আকাশমণ্ডেলর বািহনীেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করল। তােদর মধ্য কতগুেলা ৈসন্য এবং কতগুেলা তারা
পৃিথবীেত েফেল েদওয়া হল এবং েস তােদর মািটেত েফেল পােয়
মাড়াল। ১১ েস মহান হেয় উঠল, এমনিক েস েসই বািহনীেদর
কতর্ ার সমান বেল দািব করল। তঁার উেদ্দেশ্য উত্সগর্ করা
প্রিতিদেনর ৈনেবদ্য বন্ধ কের িদল এবং তঁার পিবত্র স্থানেক
অপিবত্র করল। ১২ তার িবেদ্রােহর জন্যই, েসই ছাগেলর িশংেক
একটা বািহনী েদওয়া হেব এবং প্রিতিদেনর ৈনেবদ্য উৎসগর্ করা
বন্ধ হেব। েসই িশং সত্যেক মািটেত ছঁুেড় েফলেব এবং েস যা
িকছু করেব তােতই সফল হেব। ১৩ তারপর আিম শুনেত েপলাম
একজন পিবত্র ব্যিক্ত কথা বলেছন এবং আর একজন পিবত্র

ব্যিক্ত তঁােক িজজ্ঞাসা করেছন, “এই প্রিতিদেনর ৈনেবদ্য উৎসগর্
বন্ধ, েসই পাপ যা ধ্বংস িনেয় আসেব, পিবত্র স্থান দখল ও
বািহনীেদর পরাজেয়র িবষেয় দশর্ন, কত িদন ধের থাকেব?”
১৪ িতিন আমােক বলেলন, “দইু হাজার িতনেশা সন্ধ্যা ও সকাল
ধের এই সব চলেব। তারপর পিবত্র স্থানেক আবার পিবত্র করা
হেব।” ১৫ আিম, দািনেয়ল, যখন দশর্নটা েদখলাম, আিম তা
েবাঝার েচষ্টা করলাম। তখন েসখােন মানুেষর মত েদখেত
একজন ব্যিক্ত আমার সামেন এেস দঁাড়ােলন। ১৬ আিম একজন
মানুেষর স্বর শুনেত েপলাম েয ঊলয় নদীর তীেরর মধ্য েথেক
ডাকিছল, “গািব্রেয়ল, এই েলাকিটেক দশর্েনর অথর্ বুঝেত
সাহায্য কেরা।” ১৭ তাই আিম েযখােন দঁািড়েয় িছলাম িতিন েসই
জায়গার কােছ এেলন। যখন িতিন উপিস্থত হেলন আিম ভয়
েপলাম ও মািটেত উপুড় হেয় পড়লাম। িতিন আমােক বলেলন,
“েহ মানুেষর সন্তান, বুেঝ নাও, কারণ এই দশর্নটা েশষকােলর
িবষেয়।” ১৮ িতিন যখন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, তখন
আিম গভীর ঘুেম মািটেত উপুড় হেয় পরলাম। তখন িতিন
আমােক ছঁুেয় পােয় ভর িদেয় দঁাড় করােলন। ১৯ িতিন বলেলন,
“েদখ েক্রােধর সমেয়র েশেষর িদেক িক ঘটেব তা আিম
েতামােক েদখােবা, কারণ েসই দশর্নটা হল েশষকােলর িনিদর্ ষ্ট
করা সমেয়র িবষেয়। ২০ তুিম দইু িশংেয়র েয েভড়া েদেখছ, তা
হল মাদীয় ও পারসীক রাজারা। ২১ েসই পুরুষ ছাগলিট হল
গ্রীেসর রাজা। এবং তার দইু েচােখর মাঝখােন বড় িশংটা হল
প্রথম রাজা। ২২ েসই িশংেয়র িবষেয় েযটা েভেঙ্গ েফলা হেয়িছল
এবং যার জায়গায় অন্য আেরা চারটা িশং উেঠিছল, তা হল
চারিট রাজ্য যা েসই জািতর মধ্য েথেক উঠেব িকন্তু তঁার মত
শিক্তশালী হেব না। ২৩ েসই রাজ্যগুেলার েশষ সমেয়, যখন
অধািমর্কেদর পােপর মাত্রা পূণর্ হেব তখন একজন ভয়ঙ্কর মুখ
িবিশষ্ট ও প্রচণ্ড বুিদ্ধমান একজন রাজা উঠেব। ২৪ েস প্রচুর
শিক্তশালী হেব, িকন্তু তার িনেজর ক্ষমতায় নয়। েস ভীষণভােব
ধ্বংস করেব এবং েস যা িকছু করেব তােতই সফল হেব। েস
শিক্তশালী েলাকেদর ও পিবত্র েলাকেদরও ধ্বংস করেব। ২৫ তার
চালািকর জন্য েস তার হােতর মাধ্যেম ছলনা কের সফলতা লাভ
করেব এবং িনেজেক সবেচেয় বড় মেন করেব। েলােক যখন
িনেজেদর িনরাপদ মেন করেব তখন েস অেনকেক ধ্বংস করেব
এবং রাজােদর রাজার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব এবং েস ধ্বংস হেব, িকন্তু
মানুেষর শিক্তেত নয়। ২৬ েতামােক সন্ধ্যা ও সকােলর উৎসেগর্র
িবষেয় েয দশর্ন েদখােনা হেয়েছ তা সিত্য। িকন্তু এই দশর্নটা
মুদ্রািঙ্কত কেরা, কারণ েসটা ভিবষ্যেত অেনক পের হেব।”
২৭ তখন আিম, দািনেয়ল ক্লান্ত হেয় পড়লাম এবং িকছুিদন
অসুস্থ হেয় শুেয় রইলাম। তারপর আিম উঠলাম এবং রাজার
কাজ করেত েগলাম। িকন্তু আিম েসই দশর্েনর জন্য খুবই হতভম্ব
হেয়িছলাম, িকন্তু েকউ বুঝেত পারল না।

দািনেয়েলর প্রাথর্না ও তার উত্তর।

দািরয়াবস অহেশ্বরেশর েছেল িছেলন, িযিন মাদীয়েদর
একজন বংশধর িছেলন। দািরয়াবসেক ব্যািবলন

রােজ্যর রাজা করা হেয়িছল। ২ দািরয়াবেসর রাজেত্বর প্রথম
বছের আিম, দািনেয়ল, আিম িকছু বই পাঠ করিছলাম যার মধ্য
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সদাপ্রভুর বাক্য িছল, েয বাক্য িযরিময় ভাববাদীর কােছ
উপিস্থত হেয়িছল। আিম লক্ষ্য করলাম েয, িযরূশােলেমর
পিরত্যক্ত অবস্থা দরূ হেত সত্তর বছর লাগেব। ৩ পের আিম
উপবাস কের, চট পের এবং ছাইেয় বেস অনুেরাধ ও প্রাথর্না
করার জন্য, আিম প্রভু ঈশ্বেরর িদেক দিৃষ্টপাত করলাম। ৪ আিম
আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করলাম এবং আমােদর
পাপ স্বীকার করলাম। আিম বললাম, “প্রভু, আিম েতামােক
অনুেরাধ কির, তুিম মহান ও িবস্ময়কর ঈশ্বর, যারা েতামােক
ভালবােস ও েতামার আেদশ পালন কের তােদর জন্য তুিম
েতামার িনয়ম ও িবশ্বস্ততা রক্ষা কের থাক। ৫ আমরা পাপ
কেরিছ এবং যা মন্দ তাই কেরিছ। আমরা মন্দভােব কাজ
কেরিছ, িবেদ্রাহ কেরিছ, েতামার আেদশ ও বাব্যস্থা েথেক সের
িগেয়িছ। ৬ যারা আমােদর রাজােদর, েনতােদর, পূবর্পুরুষেদর ও
েদেশর সব েলাকেদর কােছ েতামার নােম েয কথা বেলেছন,
েতামার েসই দাস ভাববাদীেদর কথা আমরা শুিন িন। ৭ েহ প্রভু,
ধািমর্কতা েতামারই। যিদও, আজ আমােদর মুখ অপমােন েঢেক
িগেয়েছ, িযহূদার েলােকরাও, ও যারা িযরূশােলেমর বাস কেরন
এবং সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর প্রিতও একই ঘেটেছ। যােদরেক তুিম
কােছর িক দেূরর েদেশ ছিড়েয় িদেয়ছ তােদর প্রিতও তাই
হেয়েছ। এই সমস্ত ঘেটেছ কারণ েতামার প্রিত আমরা মহা
িবশ্বাসঘাতকতার কাজ কেরিছ। ৮ েহ সদাপ্রভু, আমােদর
রাজােদর, েনতােদর, পূবর্পুরুষেদর ও আমােদর মুখ অপমােন
েঢেক িগেয়েছ, কারণ আমরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।
৯ দয়া ও ক্ষমা আমােদর প্রভু ঈশ্বেররই, কারণ আমরা তঁার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছ। ১০ আমরা ব্যবস্থার পেথ না চলার
মাধ্যেম আমরা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথার বাধ্য হই িন যা
িতিন তঁার দাস ভাববাদীেদর মধ্য িদেয় িদেয়িছেলন। ১১ সমস্ত
ইস্রােয়লীেয়রা েতামার ব্যবস্থা অমান্য কেরেছ এবং িবপেথ চেল
িগেয়েছ, েতামার বাক্য শুনেত অস্বীকার কেরেছ। েতামার দাস
েমািশর ব্যবস্থায় েয অিভশাপ ও শপথ েলখা আেছ তা আমােদর
উপের েঢেল েদওয়া হেয়েছ, কারণ আমরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ
কেরিছ। ১২ আমােদর ও আমােদর শাসনকতর্ ােদর িবরুেদ্ধ
সদাপ্রভু েয কথা বেলেছন তা পূণর্ করবার জন্য িতিন আমােদর
উপের মহা দেুযর্াগ এেনেছন। িযরূশােলেমর প্রিত যা করা হেয়েছ
তা আকােশর িনেচ আর েকাথাও েতমন করা হয়িন যা তার সেঙ্গ
তুলনা করা েযেত পাের। ১৩ েমািশর ব্যবস্থায় েযমন েলখা আেছ,
েসই সমস্ত দেুযর্াগ আমােদর উপের এেসেছ, তবুও আমরা
আমােদর পাপ েথেক িফিরিন এবং ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ দয়া
পাওয়ার জন্য অনুেরাধ জানাইিন ও েতামার সেত্যর প্রিত আমরা
মেনােযাগ িদইিন। ১৪ তাই সদাপ্রভু, অমঙ্গল আমােদর জন্য
ৈতরী কের েরেখিছেলন এবং তা আমােদর উপর পািঠেয়েছন,
কারণ আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু যা িকছু কেরন িতিন েসই সমস্ত
কােজ ধািমর্ক; তবুও আমরা তঁার কথার বাধ্য হই িন। ১৫ এখন,
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, তুিম শিক্তশালী হাত িদেয় েতামার
েলাকেদর িমশর েথেক েবর কের িনেয় এেসিছেল এবং েতামার
জন্য সুনাম লাভ কেরিছেল, যা আজও রেয়েছ। িকন্তু এখেনা
আমরা পাপ করিছ, আমরা মন্দ কাজ করিছ। ১৬ প্রভু, েতামার
সমস্ত ধািমর্ক কাজ অনুযায়ী, েতামার শহর িযরূশােলম, েতামার

পিবত্র পাহাড় েথেক েতামার অসেন্তাষ ও ভীষণ েক্রাধ দরূ যাক।
আমােদর পােপর জন্য ও আমােদর পূবর্পুরুষেদর অপরােধর
জন্য আমােদর চারপােশর েলাকেদর কােছ িযরূশােলম ও
েতামার েলােকরা তুচ্ছ হেয়েছ। ১৭ এখন, েহ আমােদর ঈশ্বর,
েতামার দােসর প্রাথর্না ও অনুেরাধ েশান। েহ প্রভু, েতামার জন্য,
েতামার মুখ উজ্জ্বল কর েসই পিবত্র স্থােনর জন্য যা পিরত্যক্ত
হেয় পেড় আেছ। ১৮ আমার ঈশ্বর, তুিম মেনােযাগ দাও এবং
েশান; েতামার েচাখ েখাল এবং েদখ। আমরা ধ্বংস হলাম; েসই
শহেরর িদেক েদখ যা েতামার নােম পিরিচত। আমােদর
িনেজেদর ধািমর্কতা অনুযায়ী নয় বরং েতামার মহা দয়ার জন্যই
আমরা েতামার কােছ অনুেরাধ জানািচ্ছ। ১৯ প্রভু, েশান! প্রভু,
ক্ষমা কর! প্রভু, মেনােযাগ দাও এবং িকছু কর! আমার ঈশ্বর,
েতামার জন্য আর েদির েকােরা না, কারণ েতামার শহর ও
েতামার েলােকেদর েতামার নােমই ডাকা হয়।” ২০ যখন আিম
প্রাথর্না করিছলাম, আমার ও আমার ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপ
স্বীকার করিছলাম এবং আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ তঁার
পিবত্র পাহােড়র জন্য অনুেরাধ করিছলাম। ২১ যখন আিম
প্রাথর্না করিছলাম, েসই ব্যিক্ত গািব্রেয়ল যােক আিম আেগর
দশর্েন েদেখিছলাম, সন্ধ্যার ৈনেবদ্যর সমেয় উেড় আমার কােছ
এেলন। ২২ িতিন আমােক বুিদ্ধ িদেলন এবং আমােক বলেলন,
“দািনেয়ল, আিম এখন েতামােক েবাঝার ক্ষমতা ও বুিদ্ধ িদেত
এেসিছ। ২৩ যখন তুিম দয়ার জন্য প্রাথর্না করেত শুরু
কেরিছেল, তখন আেদশ েদওয়া হেয়িছল আর তাই আিম
েতামােক েসই উত্তর জানােত এেসিছ, কারণ েতামােক অেনক
ভালবাসা হেয়েছ। তাই এই বাক্যর িবষেয় তুিম িচন্তা কেরা ও এই
দশর্নটা বুেঝ নাও। ২৪ েতামার েলাকেদর ও েতামার পিবত্র
শহেরর জন্য সত্তর সপ্তাহ, অপরাধ েশষ করার জন্য, পাপ েশষ
করেত, অপরােধর প্রায়িশ্চত্ত করেত, অনন্তকালীন ধািমর্কতা
স্থাপন করেত, দশর্ন ও ভিবষ্যদ্বাণী মুদ্রািঙ্কত করেত এবং
মহাপিবত্র স্থানেক অিভেষক করেত িনিদর্ ষ্ট করা হেয়েছ। ২৫ তুিম
েজেন নাও ও েবােঝা েয, িযরূশােলমেক আবার স্থাপন ও ৈতরী
করার আেদশ েবর হওয়া েথেক শুরু কের েসই অিভিষক্ত ব্যিক্ত
(িযিন একজন শাসনকতর্ া হেবন) আসা পযর্ন্ত সাত সপ্তাহ আর
বাষিট্ট সপ্তাহ হেব। িযরূশােলমেক আবার রাস্তা ও পিরখার সেঙ্গ
আবার নতুন কের ৈতরী করা হেব এবং তা সঙ্কটকােলই হেব।
২৬ বাষিট্ট সপ্তাহ পের েসই অিভিষক্ত ব্যিক্তেক েমের েফলা হেব
এবং তঁার িকছুই থাকেব না। অন্য আর একজন শাসনকতর্ ার
ৈসন্যরা আসেব এবং শহর ও পিবত্র স্থান ধ্বংস করেব। এর েশষ
সময় বন্যার মত আসেব এবং েশষ পযর্ন্ত যুদ্ধ হেব। ধ্বংস িনিদর্ ষ্ট
কের রাখা আেছ। ২৭ এক সপ্তােহর জন্য িতিন অেনেকর সেঙ্গ
িনয়ম স্থাপন করেবন। িকন্তু সাত সপ্তােহর মাঝখােনই েস
বিলদান ও ৈনেবদ্য বন্ধ কের েদেবন। অশুিচ বস্তুর পাখায় কের
এমন একজন আসেব েয ধ্বংস কের। সম্পূণর্রূেপ সমাপ্ত ও
ধ্বংস েসই ধ্বংসকারীর উপের েঢেল েদওয়া হেয়েছ।”

ভিবষ্যত সম্পেকর্  দশর্ন ও ভাববাণী।

পারেস্যর রাজা েকারেসর তৃতীয় বছের, দািনেয়েলর
(যঁােক েবল্টশৎসর বলা হত) কােছ একটা বাতর্ া
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প্রকািশত হল এবং েসই বাতর্ ািট সিত্য। এটা িছল ভীষণ যুেদ্ধর
সম্পেকর্ । দািনেয়ল েসই বাতর্ ািট বুঝেত পারেলন যখন িতিন
একটা দশর্েনর মধ্য িদেয় অন্তদৃর্িষ্ট লাভ কেরিছেলন। ২ েসই সময়
আিম, দািনেয়ল, িতন সপ্তা ধের েশাক করিছলাম। ৩ েসই িতন
সপ্তাহ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েকান সুস্বাদ ুখাবার আিম খাই িন,
েকান মাংসও খাই িন, আঙ্গরু রসও পান কির িন এবং েতলও
মািখ িন। ৪ প্রথম মােসর চিব্বশ িদেনর িদন, আিম যখন
মহানদীর (টাইগ্রীস) তীের দঁািড়েয় িছলাম। ৫ আিম তাকালাম
এবং েদখেত েপলাম মসীনার কাপড় পরা ও েকামের ঊফেসর
খঁািট েসানার েকামর বঁাধিন েদওয়া একজন েলাক। ৬ তঁার েদহ
ৈবদযূর্মিণর মত, তঁার মুখ িবদ্ুযেতর মত, তঁার েচাখ জ্বলন্ত
মশােলর মত, তঁার হাত এবং পা পািলশ করা েব্রােঞ্জর মত এবং
তঁার বাক্যর স্বর জেড়া হওয়া অেনক েলােকর শেব্দর মত।
৭ আিম, দািনেয়ল একাই েসই দশর্ন েদখলাম, কারণ েসই সমস্ত
েলােকরা যারা আমার সেঙ্গ িছল েদখেত েপল না, যিদও তােদর
উপর মহা ভয় েনেম এেসিছল এবং লুকােনার জন্য তারা
পািলেয় েগল। ৮ তাই আিম একাই িছলাম এবং েসই মহৎ দশর্ন
েদখলাম। আমার মেধ্য েকান শিক্ত থাকল না, আমার দীিপ্তপূণর্
েচহারা ভেয়র সেঙ্গ পিরবতর্ ন হেয় েগল এবং আমার মেধ্য েকান
শিক্ত অবিশষ্ট থাকল না। ৯ তারপর আিম তঁার কথা শুনেত
েপলাম এবং যখন আিম েসই কথাগুেলা শুনিছলাম তখন আিম
গভীর ঘুেম মািটেত উপুড় হেয় পড়লাম। ১০ একটা হাত আমােক
স্পশর্ করল এবং যা আমার হঁাটুেক ও দইু হাতেক কিম্পত
করল। ১১ েসই স্বগর্দতূ আমােক বলেলন, “দািনেয়ল, েসই মানুষ
যােক খুবই ভালবাসা হেয়েছ, আিম েতামােক েয কথা বলিছ তা
েবােঝা। তুিম উেঠ দঁাড়াও, কারণ আমােক েতামার কােছ
পাঠােনা হেয়েছ।” যখন িতিন আমােক এই কথা বলেলন, তখন
আিম কঁাপেত কঁাপেত উেঠ দঁাড়ালাম। ১২ তখন িতিন আমােক
বলেলন, “দািনেয়ল, ভয় েপেয়া না। েসই প্রথম েযই িদন েথেক
যখন তুিম েবাঝার জন্য েতামার মনেক িস্থর কেরিছেল এবং
ঈশ্বেরর সামেন িনেজেক নম্র কেরিছেল, েতামার কথা েশানা
হেয়িছল এবং েতামার বাক্যর জন্যই আিম এেসিছ। ১৩ িকন্তু
পারস্য রােজ্যর শাসনকতর্ া আমােক বাধা িদেয়িছল এবং আিম
েসখােন পারেস্যর রাজােদর সেঙ্গ একুশ িদন রাখা হেয়িছল৷
িকন্তু মীখােয়ল প্রধান স্বগর্দতূেদর একজন আমােক সাহায্য
করেত এেলন। ১৪ এখন আিম েতামােক সাহায্য করেত এেসিছ
েযন তুিম বুঝেত পােরা েয েশষ সমেয় েতামার েলাকেদর প্রিত
িক ঘটেব। কারণ এই দশর্ন হল েসই সমস্ত িদেনর িবষয় যা
এখনও আেস িন।” ১৫ িতিন যখন আমােক এই কথা বলিছেলন,
তখন আিম মািটর িদেক মাথা নীচু কের িছলাম এবং আমার
মুেখ েকান কথা িছল না। ১৬ তখন মানুেষর মত েদখেত একজন
আমার েঠঁাট স্পশর্ করেলন এবং আিম মুখ খুেল তঁােক বললাম
িযিন আমার সামেন দঁািড়েয় িছেলন, “আমার প্রভু, এই দশর্েনর
জন্য আিম মেন খুব কষ্ট পািচ্ছ এবং আমার মেধ্য েকান শিক্ত
অবিশষ্ট েনই। ১৭ আিম আপনার দাস, আিম িক কের আমার
প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত পাির? কারণ এখন আমার েকান শিক্ত
েনই এবং আমার মেধ্য েকান শ্বাসও অবিশষ্ট েনই।” ১৮ তখন
মানুেষর মত েদখেত েসই ব্যিক্ত আমােক স্পশর্ করেলন এবং

আমােক শিক্ত িদেলন। ১৯ িতিন বলেলন, “েহ মানুষ েয খুবই
িপ্রয়, তুিম ভয় েপেয়া না। েতামার শািন্ত েহাক। এখন শিক্তশালী
হও, শিক্তশালী হও!” যখন িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন
তখন আিম শিক্ত েপলাম এবং বললাম, “আমার প্রভু, বলুন,
কারণ আপিন আমােক শিক্তশালী কেরেছন।” ২০ িতিন বলেলন,
“তুিম িক জান েকন আিম েতামার কােছ এেসিছ? আিম এখন
পারেস্যর রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য িফের যািচ্ছ। যখন
আিম যাব তখন গ্রীেসর শাসনকতর্ াও আসেবন। ২১ িকন্তু আিম
েতামােক বলিছ সেত্যর বইেত যা েলখা আেছ, েসই প্রধান
মীখােয়ল ছাড়া তােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােনার মত আমার সেঙ্গ আর
েকউ েনই।”

মাদীয় দািরয়াবেসর প্রথম বছের, আিম িনেজও
মীখােয়লেক সাহায্য করার এবং সুরক্ষা েদওয়ার

জন্য এেস িছলাম। ২ এখন আিম েতামার কােছ একটা সিত্য
কথা প্রকাশ করব। পারেস্য আেরা িতনজন রাজা উঠেব এবং
চতুথর্ রাজা তােদর সবার েথেক অেনক েবশী ধনী হেব। যখন েস
তার সম্পদ িদেয় শিক্ত অজর্ন করেব তখন েস গ্রীস রােজ্যর
িবরুেদ্ধ সকলেক উেত্তিজত করেব। ৩ একজন শিক্তশালী রাজা
উঠেব এবং েস একটা বড় রােজ্য রাজত্ব করেব এবং েস যা ইচ্ছা
তাই করেব। ৪ যখন েস উঠেব, তার রাজ্য েভেঙ্গ যােব ও
আকােশর চার বায়ুর িদেক (চার ভােগ) িবভক্ত হেব, িকন্তু তা
তার বংশধরেদর েদওয়া হেব না এবং েস যখন রাজত্ব করত তার
আর েসই আেগর মত শিক্ত থাকেব না কারণ তার রাজ্যেক
উপিড়েয় েফলা হেব এবং যারা তার বংশধর নয় েসই অন্যান্য
েলাকেদর েদওয়া হেব। ৫ দিক্ষেণর রাজা শিক্তশালী হেয় উঠেব,
িকন্তু তার একজন েসনাপিত তার েথেকও েবিশ শিক্তশালী হেয়
উঠেব এবং আরও বড় একটা রাজ্য শাসন করেব। ৬ কেয়ক
বছর পের, যখন সিঠক সময় উপিস্থত হেব, তারা বনু্ধত্ব করেব।
চুিক্ত িনিশ্চত করার জন্য দিক্ষণ িদেকর রাজার েমেয় উত্তেরর
রাজার কােছ যােব, িকন্তু েসই েমেয় তার ক্ষমতা হারােব এবং েস
পিরত্যক্ত হেব, তােক যারা িনেয় এেসিছল তারা ও তার বাবা
এবং েসই সমস্ত েলােকরাও হেব যারা তােক েসই সময় সাহায্য
কেরিছল। ৭ িকন্তু েসই েমেয়র মূল েথেক একটা শাখা তার
পিরবেতর্  উঠেব। েস উত্তেরর রাজার ৈসন্যদলেক আক্রমণ করেব
এবং তার দেুগর্ ঢুকেব। েস তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব এবং েস
তােদর জয় করেব। ৮ আর েস তােদর প্রিতমাগুেলা, ছঁােচ ঢালা
ধাতুর মূিতর্ গুেলার সেঙ্গ তােদর মূল্যবান রূপা ও েসানার
বাসনপত্র দখল কের িমশের িনেয় যােব এবং কেয়ক বছর পযর্ন্ত
েস উত্তেরর রাজােক আক্রমণ করার েথেক দেূর থাকেব।
৯ তারপর উত্তেরর রাজা দিক্ষেণর রাজার রাজ্য আক্রমণ
করেব, িকন্তু েস িনেজর েদেশ িফের যােব। ১০ তার েছেলরা
যুেদ্ধর জন্য প্রস্তুত হেয় এক িবরাট ৈসন্যদল জেড়া করেব, যা
আসেতই থাকেব এবং বন্যার মত উথিলেয় উেঠ বাড়েত থাকেব
এবং তারা িফের আসেব ও তার দগূর্ পযর্ন্ত যুদ্ধ করেব। ১১ তখন
দিক্ষেণর রাজা ভীষণ রােগর সেঙ্গ এিগেয় যােব এবং উত্তেরর
রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব। উত্তেরর রাজা একটা বড় ৈসন্যদল
ৈতরী করেব িকন্তু তা দিক্ষেণর রাজার হােত সমপর্ণ করা হেব।
১২ যখন েসই ৈসন্য দলেক বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব, তখন
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দিক্ষেণর রাজা অহঙ্কাের পূণর্ হেব এবং তার হাজার হাজার
শত্রুেদর েমের েফলেব। িকন্তু েস সফল হেব না। ১৩ পের উত্তেরর
রাজা আর একটা ৈসন্যদল বানােব যা প্রথম ৈসন্যদেলর েথেক
অেনক বড়৷ কেয়ক বছর পের, েস এক িবরাট ৈসন্যদেলর সেঙ্গ
প্রচুর উপকরণ িনেয় উপিস্থত হেব। ১৪ েসই সমেয় অেনেক
দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ উঠেব। এই দশর্ন যােত পূণর্ হয়
েসইজন্য েতামার িনেজর জািতর মধ্য েথেক প্রচণ্ড িহংস্র
েলােকরা িনেজেদর উচ্চ করেব, িকন্তু তারা বাধা পােব।
১৫ তারপর উত্তেরর রাজা আসেব এবং দেূগর্র উপের একটা ঢালু
পথ ৈতরী করেব ও েদয়ােল েঘরা নগর অিধকার করেব।
দিক্ষেণর ৈসন্যদল তার সামেন আর েকােনা মেতই দঁাড়ােত
পারেব না; এমন িক তােদর সবেচেয় ভাল ৈসন্যেদরও দঁাড়ােনার
ক্ষমতা থাকেব না। ১৬ িকন্তু উত্তেরর রাজা দিক্ষেণর রাজার
িবরুেদ্ধ যা ইচ্ছা তাই করেব এবং েকউই তােক বাধা েদেব না; েস
িনেজেক সুন্দর েদেশর মেধ্য স্থাপন করেব এবং তার হােত
সম্পূণর্ ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকেব। ১৭ উত্তেরর রাজা তার সমস্ত
রােজ্যর শিক্তর সেঙ্গ আসার জন্য িসদ্ধান্ত েনেব এবং েস
দিক্ষেণর রাজার সেঙ্গ সিন্ধ স্থাপন করেব। েস দিক্ষেণর রাজ্য
ধ্বংস করার জন্য দিক্ষেণর রাজােক িবেয় করার জন্য তার
একটা েমেয় েদেব, িকন্তু তার পিরকল্পনা সফল হেব না অথবা
এেত তার েকান লাভও হেব না। ১৮ তারপর উত্তেরর রাজা
সমুেদ্রর উপকূলগুেলার িদেক মেনােযাগ েদেব এবং তােদর
অেনকগুেলাই দখল কের েনেব, িকন্তু একজন েসনাপিত তার
েসই অহঙ্কারেক েশষ কের েদেব এবং তার িটটকাির তার
উপেরই িফিরেয় েদেব। ১৯ তারপের েস তার িনেজর েদেশর
দগুর্গুেলার প্রিত মেনােযাগ েদেব, িকন্তু েস বাধা পােব ও তার
পতন হেব; তােক আর পাওয়া যােব না। ২০ তারপের তার
জায়গায় আর একজন উঠেব েয তার রােজ্যর প্রতাপ িফিরেয়
আনার জন্য কর েদওয়ার জন্য বাধ্য করেব। িকন্তু িকছু িদেনর
মেধ্যই েস ধ্বংস হেয় যােব; িকন্তু েকান রােগ বা যুেদ্ধর মাধ্যেম
হেব না। ২১ তার জায়গায় একজন তুচ্ছ ব্যিক্ত উঠেব যােক
েলােকরা রাজা হওয়ার সম্মান েদেব না; েস িনরেব আসেব এবং
ছলনা কের রাজ্য দখল করেব। ২২ তার সামেন একটা বড়
ৈসন্যদল বন্যার মত বেয় চেল যােব এবং েসই ৈসন্যদল ও
দলপিত যা িনয়েমর মাধ্যেম স্থািপত হেয়িছল তা ধ্বংস হেব।
২৩ েসই সমেয় তার সেঙ্গ এক সিন্ধ স্থাপন করা হেব; েস ছলনার
সেঙ্গ কাজ করেব; আর অল্প কেয়কজন েলােকর সাহােয্যই েস
শিক্তশালী হেয় উঠেব। ২৪ েস শািন্তপূণর্ সমেয় রাজ্যর মেধ্য ধনী
প্রেদেশ উপিস্থত হেব এবং তার পূবর্পুরুেষরা ও েসই
পূবর্পুরুষেদর পূবর্পুরুেষরা যা কের িন েস তাই করেব, েস তার
অনুসরণকারীেদর মেধ্য েকেড় েনওয়া ও লুট করা িজিনসপত্র
এবং সম্পিত্ত ভাগ কের েদেব। েস দগূর্গুেলার সবর্নাশ করার
জন্য ষড়যন্ত্র করেব, িকন্তু তা িকছু সমেয়র জন্য। ২৫ েস একটা
বড় ৈসন্যদল িনেয় দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ তার িনেজর শিক্ত
ও সাহসেক উেত্তিজত কের তুলেব। দিক্ষেণর রাজা একটা
শিক্তশালী ৈসন্যদল িনেয় যুদ্ধ করেব, িকন্তু তার িবরুেদ্ধ সমস্ত
ষড়যেন্ত্রর জন্য েস দঁাড়ােত পারেব না। ২৬ এমনিক যারা রাজার
েটিবল েথেক খাবােরর ভাগ পায় তারাও তােক ধ্বংস করার েচষ্টা

করেব। তার ৈসন্যদল বন্যার মত বেয় যােব এবং তােদর মেধ্য
অেনেক মারা যােব। ২৭ এই দইু রাজা, যােদর অন্তর মন্দতায়
এেক অেন্যর িবরুেদ্ধ থাকেব, তারা একই েটিবেল বেস এেক
অেন্যর কােছ িমথ্যা কথা বলেব, িকন্তু তা সফল হেব না। কারণ
েয সময় িনিদর্ ষ্ট করা হেয়েছ েসই সমেয় সব িকছুর েশষ উপিস্থত
হেব। ২৮ তারপের উত্তেরর রাজা অেনক সম্পদ িনেয় তার
িনেজর েদেশ িফের যােব, িকন্তু তার অন্তর পিবত্র িনয়েমর
িবরুেদ্ধ থাকেব। েস যা ইচ্ছা তাই করেব এবং তার িনেজর েদেশ
িফের যােব। ২৯ িনিদর্ ষ্ট সমেয় েস আবার িফের যােব এবং দিক্ষণ
েদশ আক্রমণ করেব, িকন্তু েযমন আেগ িছল এই সময় এটা
আর আেগর মত হেব না। ৩০ কারণ িকত্তীেমর জাহাজগুেলা তার
িবরুেদ্ধ আসেব এবং েস িনরুত্সাহ হেব ও িফের যােব। েস
পিবত্র িনয়েমর িবরুেদ্ধ েরেগ যােব এবং যারা েসই পিবত্র িনয়ম
ত্যাগ কের তােদর প্রিত অনুগ্রহ করেব। ৩১ তার েসনাবািহনীরা
উঠেব এবং পিবত্রস্থানেক ও দগুর্গুেলােক অশুিচ করেব; তারা
প্রিতিদেনর ৈনেবদ্য বন্ধ কের েদেব এবং তারা ধ্বংসকারী ঘৃণার
বস্তু স্থাপন করেব। ৩২ েস তােদর েতাষােমাদ করেব যারা েসই
িনয়ম অমান্য কেরেছ এবং তােদর িবপেথ িনেয় যােব, িকন্তু েয
েলােকরা তােদর ঈশ্বরেক জােন তারা শিক্তশালী হেব ও এর
িবরুেদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেব। ৩৩ েসই েলাকেদর মেধ্য যারা জ্ঞানী
তারা অেনকেক িশক্ষা েদেব। িকন্তু িকছু িদন ধের তারা তেরায়াল
ও আগুেনর িশখায় মারা যােব, তােদর বন্দীেদর মত িনেয়
যাওয়া হেব এবং তােদর সম্পিত্ত লুট হেব। ৩৪ যখন তারা বাধা
পােব, তখন তারা অল্পই সাহায্য পােব এবং অেনেক কপটতায়
তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব। ৩৫ আর জ্ঞানীেদর মেধ্য কারও কারও
পতন হেব েযন তারা েশষ সময় না আসা পযর্ন্ত খঁািট, শুদ্ধ ও
িনখুঁত হয়; কারণ েসই িনিদর্ ষ্ট সময় আসেত চেলেছ। ৩৬ েসই
রাজা তার যা ইচ্ছা তাই করেব। সমস্ত েদবতােদর উপের েস
িনেজেক উঁচু করেব ও বড় কের েদখােব এবং িযিন সমস্ত
েদবতােদর ঈশ্বর তঁার িবরুেদ্ধও আশ্চযর্্য কথা বলেব। েক্রাধ
সম্পন্ন না হওয়া পযর্ন্ত েস সফল হেব৷ কারণ যা িস্থর করা হেয়েছ
তা করা হেব। ৩৭ েস তার পূবর্পুরুষেদর েদবতােদর িকম্বা েয
েদবতার জন্য স্ত্রীেলােকরা বাসনা কের বা েয েকান েদবতােকই
মানেব না। েস অহঙ্কােরর সেঙ্গ কাজ করেব এবং িনেজেক
তােদর সবার েথেক বড় কের েদখােব। ৩৮ তােদর পিরবেতর্  েস
দেূগর্র েদবতােক সম্মান করেব। েয েদবতােক তার পূবর্পুরুেষরা
জােন না তােক েস েসানা, রূপা, মূল্যবান পাথর ও দামী উপহার
িদেয় সম্মান করেব। ৩৯ েস িবজাতীয় েদবতার সাহােয্য েস
সবেচেয় শিক্তশালী দগূর্গুেলা আক্রমণ করেব৷ েস তােদরেক
সম্মান েদেব যারা তােক স্বীকার করেব। েস তােদর অেনক
েলােকর উপের শাসনকতর্ া করেব এবং েস পুরস্কার িহসােব জিম
ভাগ কের েদেব। ৪০ েশষ সময় দিক্ষেণর রাজা তােক আক্রমণ
করেব৷ উত্তেরর রাজা রথ, েঘাড়সওয়ার এবং অেনক জাহাজ
িনেয় তার িদেক ঝেড়র মত যােব। েস অেনক েদশ আক্রমণ
করেব এবং তােদর মধ্য িদেয় বন্যার মত প্রবািহত হেয় তােদর
িনিশ্চহ্ন করেব। ৪১ েস েসই সুন্দর েদেশ উপিস্থত হেব এবং
অেনেক বাধা পােব, িকন্তু তােদর মধ্য ইেদাম ও েমায়াব এবং
অেম্মােনর সবেচেয় ভাল েলােকরা তার হাত েথেক রক্ষা পােব।
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৪২ অেনক েদেশর উপর েস তার ক্ষমতােক বাড়ােব; িমশর
েদশও েরহাই পােব না। ৪৩ সমস্ত েসানা ও রূপা ও িমশেরর সমস্ত
সম্পিত্তর উপের তার অিধকার থাকেব এবং লুবীেয়রা ও
কূশীেয়রা তার েসবা করেব। ৪৪ িকন্তু পূবর্ ও উত্তর িদক েথেক েয
সংবাদ আসেব তােত েস ভয় পােব এবং েস ভীষণ রােগ ধ্বংস
করার ও অেনকেক েমের েফলার জন্য েস যােব। ৪৫ েস সমুদ্র ও
সুন্দর পিবত্র পাহােড়র মাঝখােন তার রাজকীয় তঁাবু স্থাপন
করেব। েস তার েশষ সমেয় উপিস্থত হেব এবং তােক সাহায্য
করার জন্য েসখােন েকউ থাকেব না।

“েসই সময় মহান স্বগর্দতূ মীখােয়ল, িযিন েতামার
েলাকেদর রক্ষা কেরন, িতিন উেঠ দঁাড়ােবন। েসই

সময় এক মহাসঙ্কেটর সময় উপিস্থত হেব যা জািতর আরম্ভ
েথেক েসই সময় পযর্ন্ত কখনও হয়িন। েসই সময় েতামার
েলােকরা উদ্ধার পােব, প্রেত্যেক যােদর নাম বইেয়র মেধ্য েলখা
থাকেব। ২ মািটেত যারা ঘুিমেয় আেছ তােদর মধ্য অেনেক েজেগ
উঠেব, অেনেক উঠেব অনন্ত জীবেনর জন্য এবং অেনেক উঠেব
লজ্জার ও অনন্তকালীন দেণ্ডর জন্য। ৩ যারা জ্ঞানী তারা
আকােশর আেলার মত এবং যারা অেনকেক ধািমর্কতার িদেক
িনেয় যায় তারা উজ্জ্বল তারার মত অনন্তকাল জ্বল জ্বল করেব।
৪ িকন্তু তুিম, দািনেয়ল, েশষ সময় না আসা পযর্ন্ত এই
বাক্যগুেলা েগাপন কের রােখা এবং বইটা মুদ্রািঙ্কত কের রােখা।
েসই সমেয় অেনেক এখােন ওখােন যােব এবং জ্ঞােনর বৃিদ্ধ
হেব।” ৫ তখন আিম, দািনেয়ল, তাকালাম এবং েসখােন অন্য
দইু জন ব্যিক্ত দঁািড়েয় িছেলন। তঁােদর একজন নদীর এপাের

এবং অন্যজন নদীর ওপাের দঁািড়েয় িছেলন। ৬ তঁােদর একজন
মসীনার কাপড় পরা েয ব্যিক্ত নদীর জেলর উপের িছেলন তঁােক
বলেলন, “এই সব আশ্চযর্্য িবষয় েশষ হেত আর কত সময়
লাগেব?” ৭ তখন আিম শুনলাম, মসীনার কাপড় পরা েসই
ব্যিক্ত েয নদীর জেলর উপের দঁািড়েয় িছল আিম তঁােক তঁার
ডান হাত ও বঁা হাত স্বেগর্র িদেক তুেল িযিন অনন্তকাল স্থায়ী তঁার
নােম শপথ কের বলেত শুনলাম, “এক কাল, দইু কাল ও অেধর্ক
কাল, অথর্াৎ সােড় িতন বছর সময় লাগেব। যখন পিবত্র
েলাকেদর শিক্ত এেকবাের ধ্বংস হেব, তখন এই সমস্ত িবষয় পূণর্
হেব।” ৮ আিম শুনলাম, িকন্তু আিম বুঝেত পারলাম না। তাই
আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “আমার প্রভু, এই সেবর েশষ ফল িক
হেব?” ৯ িতিন বলেলন, “দািনেয়ল, তুিম চেল যাও, কারণ েশষ
সময় না আসা পযর্ন্ত এই সব কথা বন্ধ কের মুদ্রািঙ্কত কের রাখা
হেয়েছ। ১০ অেনেক পিবত্র, পিরষ্কার ও িবশুদ্ধ হেব, িকন্তু
অধািমর্েকরা তােদর অধািমর্কতা অনুযায়ী কাজ করেব।
অধািমর্কেদর েকউই বুঝেব না, িকন্তু যারা জ্ঞানী তঁারা বুঝেব।
১১ েয সময় েথেক িনয়িমত ৈনেবদ্য বন্ধ কের েদওয়া হেব এবং
ধ্বংসকারী ঘৃণার িজিনস স্থাপন করা হেব েসই িদন েথেক এক
হাজার দইুেশা নব্বই িদন হেব। ১২ ধন্য েসই ব্যিক্ত েয এক
হাজার িতনেশা পঁয়িত্রশ িদেনর েশষ পযর্ন্ত অেপক্ষা কের থােক।
১৩ িকন্তু তুিম েশেষর অেপক্ষােত এখন চেল যাও, তুিম িবশ্রাম
পােব। যুেগর েশেষ, েয জায়গা েতামার জন্য মেনানীত করা
হেয়েছ েসখােন তুিম আবার মৃতু্য েথেক জীিবত হেব।”
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েহােশয় ভাববাদীর বই।

ব্যিভচািরনীর দষৃ্টােন্ত ইস্রােয়েলর পাপ ও তার ফল।

িযহূদা রাজ উিষয়, েযাথম, আহস ও িহিস্কেয়র সমেয়
এবং েযায়ােশর েছেল ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর

সমেয় সদাপ্রভুর বাক্য যা েবিরর েছেল েহােশেয়র কােছ আেস।
২ যখন সদাপ্রভু প্রথম েহােশেয়র মাধ্যেম কথা বলেলন, িতিন
তােক বলেলন, “যাও, েতামার জন্য একিট স্ত্রী নাও েয একজন
েবশ্যা। তার সন্তান থাকেব যা হল তার ব্যিভচােরর ফল। কারণ
এই েদশ আমােক ত্যাগ করার মাধ্যেম্য এক ভয়ানক ব্যিভচােরর
কাজ কেরেছ।” ৩ তােত েহােশয় েগেলন এবং িদবলািয়েমর েমেয়
েগামরেক িবেয় করেলন এবং িতিন গভর্ বতী হেলন আর তঁার
জন্য একিট েছেলর জন্ম িদেলন। ৪ সদাপ্রভু েহােশয়েক বলেলন,
“তােক িযিষ্রেয়ল বেল ডাক। কারণ িকছু িদন পর, আিম েযহূর
কুলেক িযিষ্রেয়েলর রক্তপােতর জন্য শািস্ত েদব এবং আিম
ইস্রােয়ল কুেলর রাজ্য েশষ করব। ৫ এটা ঘটেব েসই িদেন েয
িদন আিম িযিষ্রেয়েলর উপত্যকায় ইস্রােয়েলর ধনুক ভাঙ্গেবা।”
৬ েগামর আবার গভর্ বতী হেলন এবং একিট েমেয়র জন্ম
িদেলন। তখন সদাপ্রভু েহাশয়েক বলেলন, “তােক েলা-রুহামা
বেল ডাক, কারণ আিম আর ইস্রােয়ল কুেলর ওপর করুণা করব
না, আিম েকান ভােবই তােদর পাপ ক্ষমা করব না। ৭ তবুও
িযহূদা কুেলর ওপর আমার করুণা থাকেব এবং আিম িনেজই
তােদর রক্ষা করব, সদাপ্রভু তােদর ঈশ্বর। আিম তােদর ধনুক,
তেলায়ার, যুদ্ধ, েঘাড়া বা অশ্বােরাহী িদেয় রক্ষা করব না।”
৮ ইিতমেধ্য েগামর েলা-রুহামােক দধু খাওয়া ছাড়ােনার পর, েস
আবার গভর্ বতী হেলন এবং আেরকিট েছেলর জন্ম িদেলন।
৯ তখন সদাপ্রভু বলেলন, “তােক েলা-অিম্ম বেল ডাক, কারণ
েতামরা আমার প্রজা নও এবং আিম েতামােদর ঈশ্বর নই।”
১০ তবুও ইস্রােয়েলর েলােকর সংখ্যা সমুদ্র তীের বািলর মতন
হেব, যা পিরমাপ বা েগানা যায় না। েযখােন এই কথা তােদর
বলা হেয়িছল, “েতামরা আমার প্রজা নও,” েসখােন এই তােদর
বলা হেব, “েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর প্রজা।” ১১ িযহূদার
েলােকেদর এবং ইস্রােয়েলর েলােকেদর এক জায়গায় জেড়া
করা হেব। তারা তােদর জন্য একজন েনতা িনযুক্ত করেব এবং
তারা েসই েদশ েথেক যােব, কারণ িযিষ্রেয়ল িদন মহান হেব।

েতামার ভাইেদর বল, “আমার প্রজা!” এবং েতামার
েবানেদরেক, “েতামােদর দয়া েদখােনা হেয়েছ।”

২ েতামার মােয়র িবরুেদ্ধ অিভেযাগ িনেয় এস, অিভেযাগ িনেয়
এস, কারণ েস আমার স্ত্রী নয় এবং না আিম তার স্বামী। েস তার
িনেজর সামেন েথেক েবশ্যার কাজ দরূ করুক এবং তার স্তেনর
মেধ্য েথেক ব্যিভচার দরূ করুক। ৩ যিদ না কের, আিম তােক

উলঙ্গ করব এবং তার উলঙ্গতা েদখােবা েযমন েসই িদেন জেন্মর
সময় েস েযরকম িছল। আিম তােক মরুভূিমর মত করব, শুষ্ক
জিমর মত করব এবং আিম তােক জেলর িপপাসায় বা তৃষ্ণায়
মারব। ৪ আিম তার সন্তানেদর প্রিত েকান দয়া করব না, কারণ
তারা ব্যিভচােরর সন্তান। ৫ কারণ তােদর মা একজন েবশ্যা িছল
এবং েস েয তােদর গেভর্  ধারণ কেরিছল, লজ্জাজনক কাজ
কেরিছল। েস বলল, “আিম আমার েপ্রিমকেদর িপছেন যাব,
কারণ তারা আমায় রুিট ও জল েদেব, আমােক পশম এবং
মিসনা েদেব, আমােক েতল এবং পানীয় েদেব।” ৬ এইজন্য
আিম কঁাটা িদেয় একটা েঘরা ৈতরী কের তার পথ অবেরাধ
করব। আিম তার িবরুেদ্ধ একটা েদওয়াল ৈতরী করব, তােত েস
তার রাস্তা খুঁেজ পােব না। ৭ েস তার েপ্রিমকেদর িপছেন ছুটেব,
িকন্তু েস তােদর ধরেত পারেব না। েস তােদর খুঁজেব, িকন্তু েস
তােদর পােব না। তখন েস বলেব, “আিম আমার প্রথম স্বামীর
কােছ িফের যােবা, কারণ এখেনর েথেক আিম তখনই অেনক
ভােলা িছল৷” ৮ কারণ েস জােন না েয আিম েসই েয তােক শস্য,
আঙ্গরু রস ও েতল িদেয়িছলাম এবং েয তার জন্য প্রচুর
পিরমােণ েসানা এবং রূপা ব্যয় কেরিছলাম, যা তারা পের
বালেদেবর জন্য ব্যবহার কেরেছ। ৯ তাই আিম তার শস্য ফিরেয়
েনব শস্য কাটাবার সময় এবং আিম নতুন আঙ্গরু রেসর মরসুেম
তা িফিরেয় েনব। আিম আমার পশম এবং মিসনা েফরত েনব যা
তার উলঙ্গতা ঢাকার জন্য ব্যবহার হেয়িছল। ১০ তারপর আিম
তােক উলঙ্গ করব তার েপ্রিমকেদর েচােখর সামেন আর েকউ
তােক আমার হাত েথেক উদ্ধার করেত পারেব না। ১১ আিম তার
সমস্ত অনুষ্ঠানও বন্ধ করব, তার উৎসব, অমাবস্যার অনুষ্ঠান,
িবশ্রামবার এবং তার সমস্ত উৎসব বন্ধ করব। ১২ আিম তার
আঙ্গরু গাছ এবং ডুমুর গাছ নষ্ট করব, যার িবষেয় েস বেলিছল,
“এইগুিল আমার েবতন যা আমার েপ্রিমেকরা আমায় িদেয়েছ।”
আিম তােদর জঙ্গেল পিরণত করব এবং মােঠর পশুরা তােদর
েখেয় েনেব। ১৩ আিম তােক বাল েদেবর উৎসেবর িদনগুেলার
জন্য শািস্ত েদব, যখন েস তােদর জন্য ধুপ জ্বালাত, যখন েস
আংিট এবং গয়নায় িনেজেক অলঙৃ্কত করত এবং েস তার
েপ্রিমকেদর িপছেন েযত এবং আমােক ভুেল েযত। এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৪ তাই আিম ভুিলেয় ভািলেয় তার মন জয়
করব। আিম তােক মরুভূিমেত িনেয় আসব এবং তার সেঙ্গ িমিষ্ট
কথা বলব। ১৫ আিম তােক তার আঙ্গরু েখত েফরত েদব এবং
আশার দরজা িহসােব আেখার উপত্যকা েদব। েস েসখােন
আমায় উত্তর েদেব েযমন েস তার েযৗবনকােল কেরিছল, েযমন
িমশর েথেক েবিরেয় আসার িদেন েস কেরিছল। ১৬ এটা হেব
েসই িদেন, এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা েয, “তুিম আমায় ডাকেব,
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‘আমার স্বামী,’ বেল এবং তুিম আমােক আর ‘আমার প্রভু’ বেল
ডাকেব না। ১৭ কারণ আিম তার মুখ েথেক বাল-েদেবর নাম
মুেছ েদব; তােদর নাম আর স্মরণ করা হেব না।” ১৮ “েসই িদেন
আিম মােঠর পশুেদর সেঙ্গ, আকােশর পািখেদর সেঙ্গ এবং
মািঠেত বুেক হঁাটা সরীসৃেপর সেঙ্গ চুিক্ত করব। আিম েদশ েথেক
ধনুক, তেলায়ার এবং যুদ্ধ দরূ কের েদব আর আিম েতামােদর
িনরাপেদ শয়ন করাব। ১৯ আিম িচরকাল েতামার স্বামী হেয়
থাকার প্রিতজ্ঞা করব। আিম ধািমর্কতায়, ন্যায়িবচাের, িনয়েমর
িবশ্বস্ততায় এবং দয়ায় েতামার স্বামী হেয় থাকার প্রিতজ্ঞা করব।
২০ আিম িবশ্বস্ততায় েতামার স্বামী হেয় থাকার প্রিতজ্ঞা করব
এবং তুিম সদাপ্রভুেক িচনেত পারেব।” ২১ এবং েসই িদেন, আিম
উত্তর েদব, এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা। “আিম স্বগর্েক উত্তর েদব
এবং তারা পৃিথবীেক উত্তর েদেব। ২২ পৃিথবী শস্যেক, নতুন
আঙ্গেুরর রসেক এবং েতলেক উত্তর েদেব আর তারা
িযিষ্রেয়লেক উত্তর েদেব। ২৩ আিম আমার জন্য তােক েদেশ
েরাপণ করব এবং আিম েলা-রুহামােক দয়া করব। আিম তােদর
বলব যারা আমার প্রজা নয়, ‘েতামরা আমার প্রজা।’ এবং তারা
আমায় বলেব, “তুিম আমার ঈশ্বর।”

সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “আবার যাও, একজন
ব্যিভচারী মিহলােক ভােলাবােসা, তার স্বামীর মত কের

তােক ভােলাবােসা। ভােলাবােসা তােক েযমন আিম, সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর ভালবািস, যিদও তারা অন্য েদবতােদর
কােছ েগেছ এবং িকশিমেশর িপেঠ ভালবােস।” ২ তাই আিম
তােক পেনেরা রূপার পয়সা এবং এক েহামর এবং অেধর্ক
েহামর যেব আমার জন্য িকেনিছ। ৩ আিম তােক বললাম, “তুিম
অবশ্যই অেনক িদন আমার সেঙ্গ থাকেব। তুিম েবশ্যা হেয়
থাকেব না বা েকান পুরুেষর হেব না। েসই একই ভােব, আিমও
েতামার সেঙ্গ থাকব।” ৪ কারণ ইস্রােয়েলর েলােকরা অেনক িদন
রাজা, রাজকুমার, বিল, পাথেরর স্তম্ভ, এেফাদ বা েদবতাহীন
অবস্থায় বাস করেব। ৫ পরবতর্ীকােল ইস্রারােয়েলর েলােকরা
িফের আসেব এবং তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুেক খুঁজেব এবং তােদর
রাজা দায়ূদেক খুঁজেব। এবং েশষ িদন গুেলােত, তারা কঁাপেত
কঁাপেত সদাপ্রভুর সামেন ও তঁার আশীবর্ােদর সামেন আসেব।

ইস্রােয়লীয়েদর পােপ পতন ও অসার অনুতাপ।

েতামরা ইস্রােয়েলর েলােকরা, সদাপ্রভুর বাক্য েশান।
েদেশর বািসন্দােদর সেঙ্গ সদাপ্রভুর অিভেযাগ আেছ,

কারণ েসখােন েকান সত্যতা বা িনয়েমর িবশ্বস্ততা, ঈশ্বেরর জ্ঞান
েসই েদেশ েনই। ২ েসখােন অিভশাপ, িমথ্যা, হত্যা, চুির এবং
ব্যিভচার আেছ। েলােকরা সমস্ত বাধা েভেঙ্গ েফেলেছ এবং
রক্তপােতর ওপর রক্তপাত হেয়েছ। ৩ তাই েসই েদশ শুিকেয়
যােব এবং প্রেত্যেক যারা এই েদেশ বাস কের ধ্বংস হেয় যােব,
মােঠর পশুরা এবং আকােশর পািখরা; এমনিক সমুেদ্রর
মােছেদরও িনেয় েনওয়া হেব। ৪ িকন্তু েকউ েযন অিভেযাগ না
আেন, েকউ েযন কাউেক েদাষী না কের। কারণ এটা েতামরা,
যাজেকরা, যােদর আিম েদাষী কির। (কারণ েতামােদর েলােকরা
েসই রকম যারা যাজকেদর েদাষী কের) ৫ েতামরা যাজেকরা
(েসইজন্য েতামরাও) িদেনরেবলায় েহঁাচট খােব; ভাববাদীরাও

েতামােদর সেঙ্গ রােত েহঁাচট খােব এবং আিম েতামােদর মােক
ধ্বংস করব। ৬ জ্ঞােনর অভােব আমার প্রজারা ধ্বংস হেচ্ছ।
কারণ েতামরা জ্ঞানেক প্রত্যাখান কেরছ। আিমও েতামােদর
প্রত্যাখান করব আমার যাজক িহসােব। কারণ েতামরা আমার
িনয়ম ভুেল েগছ, েতামােদর ঈশ্বর, আিমও েতামােদর সন্তানেদর
ভুেল যাব। ৭ যাজকরা যত েবিশ বৃিদ্ধ েপত, তত েবিশ তারা
আমার িবরুেদ্ধ পাপ করত। আিম তােদর সম্মান অপমােন
পিরণত করব। ৮ তারা আমার প্রজার পােপর দ্বারা েপট ভরােতা;
তারা তােদর েবিশ পাপ করেত উত্সাহ েদয়। ৯ এটা িঠক েতমন,
েযমন েলাক েতমন তােদর যাজকও। আিম তােদর সবাইেক
শািস্ত েদব তােদর মন্দ পেথর জন্য এবং তােদর কােজর জন্য
তােদর প্রিতফল েদব। ১০ তারা খােব িকন্তু তৃপ্ত হেব না; তারা
ব্যিভচার করেব িকন্তু বৃিদ্ধ পােব না, কারণ তারা আমার কাছ
েথেক, সদাপ্রভুর েথেক অেনক দেূর সের েগেছ এবং আমায়
ত্যাগ কেরেছ। ১১ ব্যিভচার, মদ এবং নতুন আঙ্গরু রস তােদর
েবাধশিক্ত বা িবচারবুিদ্ধ িনেয় িনেয়েছ। ১২ আমার প্রজারা
তােদর কােঠর প্রিতমার সেঙ্গ পরামশর্ কের এবং তােদর লািঠ
তােদর ভাববাণী েদয়। কারণ ব্যিভচােরর আত্মা তােদর ভুল পেথ
চালনা কের এবং তারা আমােক, তােদর ঈশ্বরেক ত্যাগ কেরেছ।
১৩ তারা পাহােড়র চূড়ায় বিল উৎসগর্ কের এবং উপপবর্েত,
অেলান, িলবনী ও এলা গােছর তলায় ধুপ জ্বালায়, কারণ তার
ছায়া ভাল। তাই েতামােদর েমেয়রা েবশ্যা বৃিত্ত কের এবং
েতামােদর েছেলর েবৗেয়রা ব্যিভচার কের। ১৪ আিম েতামােদর
েমেয়েদর শািস্ত েদব না যখন তারা েবশ্যা বৃিত্ত করেত চায়, না
েতামােদর েছেলর েবৗেয়েদর যখন তারা ব্যিভচার করেত চায়।
কারণ পুরুেষরাও িনেজেদরেক েবশ্যােদর হােত েদয় এবং তারা
বিলদান উত্সগর্ যােত তারা মিন্দেরর েবশ্যােদর সেঙ্গ মন্দ কাজ
করেত পাের। তাই এই েলােকরা যারা েবােঝ না তারা ধ্বংস হেব।
১৫ যিদও েতামরা, ইস্রােয়ল, ব্যিভচার কেরছ, িযহূদা েযন েদাষী
না হয়। েতামরা িগলগেল েযও না; ৈবৎ-আবেন েযও না। এবং
িদিব্য কর না, “জীবন্ত সদাপ্রভুর িদিব্য” এই কথা বেল কখেনা
িদিব্য কেরা না। ১৬ কারণ ইস্রােয়লীয়রা েজদী, একিট বাছুেরর
মত েজদী। সদাপ্রভু িকভােব তােদর চারণভূিমেত িনেয় আসেবন
েযমন েভড়ারা ঘাস ভরা মােঠ থােক? ১৭ ইফ্রিয়ম িনেজেক
প্রিতমার সেঙ্গ সংঘবদ্ধ হেয়েছ; তােক একা থাকেত দাও।
১৮ এমনিক যখন তােদর পানীয় েশষ হেয় েগেলও, তারা তােদর
ব্যিভচার বন্ধ করেব না; তার শাসেকরা তােদর লজ্জােক খুব
ভােলাবােস। ১৯ বাতাস তােদর উিড়েয় িনেয় যােব এবং তারা
তােদর বিলদােনর জন্য লিজ্জত হেব।

“যাজেকরা, এটা েশান! ইস্রােয়ল কুল, মেনােযাগ দাও!
েহ রাজ কুল েশান! কারণ িবচার েতামােদর সবার জন্য

আসেছ। িমস্পােত েতামরা ফঁােদর মত িছেল এবং তােবাের
জেলর মত ছিড়েয় িছেল। ২ িবেদ্রাহীরা হত্যায় গভীের েনেমেছ,
িকন্তু আিম তােদর প্রেত্যেক শািস্ত েদব। ৩ আিম ইফ্রিয়মেক
জািন এবং ইস্রােয়ল আমার েথেক লুকােনা নয়। ইফ্রিয়ম, এখন
তুিম একজন েবশ্যার মত হেয়ছ; ইস্রােয়ল অপিবত্র হেয়েছ।
৪ তােদর কাজ তােদর অনুমিত েদেবনা আমার কােছ িফের
আসেত, তােদর ঈশ্বেরর কােছ, কারণ ব্যিভচােরর আত্মা তােদর
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মেধ্য আেছ এবং তারা জােন না, সদাপ্রভুেক। ৫ ইস্রােয়েলর গবর্
তার িবরুেদ্ধ সাক্ষী িদেচ্ছ; তাই ইস্রােয়ল এবং ইফ্রিয়ম তােদর
েদােষ বাধা পােব এবং িযহূদাও তােদর সেঙ্গ বাধা পােব।
৬ সদাপ্রভুেক খুঁজেত তারা তােদর েভড়ারপাল এবং গরুরপাল
িনেয় যােব, িকন্তু তারা তঁােক পােব না, কারণ িতিন তােদর েথেক
িনেজেক সিরেয় িনেয়েছন। ৭ তারা সদাপ্রভুর কােছ অিবশ্বস্ত
িছল, কারণ তারা অৈবধ সন্তান জন্ম েদয়। এখন অমাবস্যার
উত্সব তােদর জিমগুিলর সেঙ্গ তােদরও গ্রাস করেব।
৮ িগিবয়ােত িশঙ্গা বাজাও এবং রামায় যুেদ্ধর বাজনা বাজাও।
ৈবৎ-আবেন যুেদ্ধর রব উঠেছ, ‘িবন্যামীন, আমরা েতামার
িপছেন যাব! ৯ শািস্তর িদেন ইফ্রিয়ম জনশূন্য হেয় যােব।
ইস্রােয়ল জািতর মেধ্য িক ঘটেব আিম তা িনিশ্চতভােব েঘাষণা
কেরিছ। ১০ িযহূদার েনতারা িঠক তােদর মত যারা সীমানার
পাথর সরায়। আিম তােদর ওপর আমার প্রচণ্ড েক্রাধ জেলর
মত েঢেল েদব। ১১ ইফ্রিয়ম অিভশপ্ত, েস িবচাের অিভশপ্ত,
কারণ েস দঢ়ৃ প্রিতজ্ঞ িছল প্রিতমার পেথ চলেত এবং প্রণাম
করেত, ১২ তাই আিম ইফ্রিয়েমর কােছ েপাকার মত হব এবং
িযহূদার কুেলর কােছ পচেনর মত হব। ১৩ যখন ইফ্রিয়ম েদখল
তার অসুস্থতা এবং িযহূদা যখন েদখল তার ক্ষত, তখন ইফ্রিয়ম
অশূের েগল এবং মহান রাজার কােছ দতূ পাঠাল। িকন্তু েস
েতামােদর সুস্থ করেত বা েতামােদর ক্ষত সরােত পারেব না।
১৪ কারণ আিম ইফ্রিয়েমর কােছ িসংেহর মত হব এবং িযহূদার
কুেলর কােছ যুবিসংেহর মত হব। আিম, এমনিক আিম িছন্নিভন্ন
করব এবং চেল যাব; আিম তােদর বেয় িনেয় যাব এবং তােদর
উদ্ধােরর জন্য েসখােন েকউ থাকেব না। ১৫ আিম যাব এবং
আমার িনেজর জায়গায় িফের আসব, যতক্ষণ না তারা তােদর
েদাষ স্বীকার কের এবং আমার মুেখর েখঁাজ কের; যতক্ষণ না
তারা তােদর কেষ্ট আমায় আন্তিরকভােব খুঁজেব।

“চল, আমরা সদাপ্রভুর কােছ িফের যাই। কারণ িতিন
আমােদর খন্ড খন্ড কেরেছন, িকন্তু িতিন আমােদর সুস্থ

করেবন; িতিন আমােদর আহত কেরেছন, িকন্তু িতিন আমােদর
ক্ষত েবঁেধ েদেবন। ২ দইু িদন পর িতিন আমােদর আবার বঁািচেয়
তুলেবন; িতিন আমােদর তৃতীয় িদেন তুলেবন এবং আমরা তঁার
সামেন েবঁেচ থাকব। ৩ এস আমরা সদাপ্রভুেক জািন; এস
আমরা সদাপ্রভুেক জানার জন্য অনুসরণ কির। েযমন
িনিশ্চতভােব সূযর্ উিদত হয় িঠক েতমিন িতিনও প্রকািশত হেবন;
িতিন আমােদর কােছ ঝরনার মত আসেবন, বষর্ার বৃিষ্টর মত যা
েদশেক জল েদেব।” ৪ ইফ্রিয়ম, আিম েতামার সেঙ্গ িক করব?
িযহূদা, আিম েতামার সেঙ্গ িক করব? েতামােদর িবশ্বস্ততা িঠক
সকােলর েমেঘর মত, িঠক িশিশেরর মত যা তাড়াতািড় চেল
যায়। ৫ তাই আিম ভাববাদীেদর িদেয় তােদর খণ্ড খণ্ড কেরিছ,
আিম তােদর আমার মুেখর কথা িদেয় েমের েফেলিছ। েতামার
আেদশগুিল যা িবদ্ুযেতর মত বার হয়। ৬ কারণ আিম িবশ্বস্ততা
চাই, বিলদান নয় এবং আমার জ্ঞান, ঈশ্বেরর জ্ঞান, েহামবিলর
েথেকও েবিশ। ৭ আদেমর মত তারাও িনয়ম েভেঙ্গেছ; তারা
আমার কােছ অিবশ্বস্ত িছল। ৮ িগিলয়দ হল অন্যায়কারীেদর
শহর, রেক্তর পদিচেহ্ন ভরা। ৯ েযমন ডাকােতর দল কােরার
জন্য অেপক্ষা কের, েতমন যাজেকরা একত্র হয় িশিখেমর

রাস্তায় খুন করার জন্য; তারা লজ্জাজনক কাজ কেরেছ।
১০ ইস্রােয়ল কুেল আিম ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ; েসখােন
ইফ্রিয়েমর েবশ্যাবৃিত্ত আেছ আর ইস্রােয়ল অশুিচ হেয়েছ।
১১ েতামার জন্যও, িযহূদা, একজন ফসল সংগ্রহকারী রাখা হেব,
যখন আিম আমার প্রজােদর ভাগ্য িফিরেয় িনেয় আসব।

ইস্রােয়েলর পাপ ও তার দণ্ড।

যখনই আিম ইস্রােয়লেক সুস্থ করেত চাই, ইফ্রিয়েমর
পাপ প্রকাশ পায়, পাশাপািশ শমিরয়ার মন্দ কাজও

প্রকাশ পায়, কারণ তারা প্রতারণাও কের; একিট েচার িভতের
আেস এবং একিট ডাকাত দল রাস্তা আক্রমণ কের লুট কের।
২ তারা তােদর হৃদেয় অনুভব কের না েয আিম তােদর সমস্ত
মন্দ কাজ মেন েরেখিছ। এখন তােদর কাজ তােদর চািরিদক
িদেয় িঘেরেছ; তারা আমার সামেন রেয়েছ। ৩ তােদর মন্দতা
িদেয় তারা রাজােক এবং তােদর িমথ্যা িদেয় আিধকািরকেদরেক
খুিশ কেরেছ। ৪ তারা সকেল ব্যিভচারী, রুিটওয়ালার উনুেনর
সমান, েয আগুন নাড়া বন্ধ রােখ যতক্ষণ না ময়দার তােল খািম
িমশেছ। ৫ আমােদর রাজার িদেন আিধকািরকরা িনেজেদরেক
অসুস্থ কের তুলল মেদর উত্তােপ। েস তােদর সেঙ্গ হাত বাড়ায়
যারা উপহাস কের। ৬ কারণ হৃদয় তন্দেুরর মত, তারা রচনা
কের তােদর ঠকােনার পিরকল্পনা। তােদর রাগ সারা রাত
িধিকিধিক কের জ্বেল; সকাল এটা খুব েজাের জ্বলেত থােক
েযমন প্রচণ্ড আগুন। ৭ তারা সবাই উনুেনর মত গরম এবং তারা
তােদর গ্রাস করল যারা তােদর ওপর শাসন করত। তােদর সমস্ত
রাজা ধ্বংস হেয়েছ; তােদর েকউ আমায় ডােক না। ৮ ইফ্রিয়ম
িনেজই েলােকেদর সেঙ্গ িমেশ েগেছ, ইফ্রিয়ম হল এক িপঠ
েসঁকা িপেঠ যা উল্টােনা হয়িন। ৯ িবেদশীরা তার শিক্ত গ্রাস
কেরেছ, িকন্তু েস তা জােন না। পাকা চুল তার মাথায় ছিড়েয়
পেড়েছ, িকন্তু েস তা জােন না। ১০ ইস্রােয়েলর গবর্ তার িবরুেদ্ধ
সাক্ষ্য িদেয়েছ; তবুও, এই সব হওয়া সেত্ত্বও তারা তােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কােছ িফের আেসিন, না তারা তঁােক খুঁেজেছ।
১১ ইফ্রিয়ম পায়রার মত, অিত সরল এবং বুিদ্ধহীন, িমশরেক
ডােক, তারপর অশূের পালায়। ১২ যখন তারা যায়, আিম তােদর
ওপর আমার জাল িবস্তার করব, আিম তােদর আকােশর পািখর
মত নািমেয় আনব। আিম তােদর সমস্ত েগািষ্টেক শািস্ত েদব।
১৩ িধক তােদর! কারণ তারা আমার েথেক দেূর সের েগেছ।
তােদর উপের ধ্বংস েনেম আসেছ! তারা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরেছ! আিম তােদর রক্ষা করতাম, িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ
িমেথ্যকথা বেলেছ। ১৪ তারা আমার কােছ তােদর সম্পূণর্ হৃদয়
িদেয় কঁােদিন, িকন্তু তারা তােদর িবছানায় িবলাপ কেরেছ। তারা
জেড়া হেয়িছল শস্য এবং নতুন আঙ্গরু রস পাওয়ার জন্য এবং
তারা আমােক েছেড় চেল িগেয়িছল। ১৫ যিদও আিম তােদর
িশক্ষা িদেয়িছ এবং তােদর হাত শিক্তশালী কেরিছ, তারা এখন
আমার িবরুেদ্ধ মন্দ চক্রান্ত করেছ। ১৬ তারা িফের আসেব, িকন্তু
তারা আমার কােছ িফের আসেব না, িযিন অিতমহান। তারা
ত্রূিটপূণর্ ধনুেকর মত। তােদর আিধকািরকরা তেলায়ােরর
আঘােত মারা যােব, তার কারণ তােদর িজেভর দািম্ভকতা।
িমশর েদেশ এটা তােদর জন্য উপহােসর িবষয় হেব।

েহােশয় ভাববাদীর বই। ৫:৫ ৫৯৮ েহােশয় ভাববাদীর বই। ৭:১৬



৮

৯ ১০

“েতামার মুেখ িশঙ্গা দাও। সদাপ্রভুর গৃেহর উপের এক
ঈগল পািখ আসেছ, সদাপ্রভু। এটা ঘটেছ কারণ

েলােকরা আমার িনয়ম েভেঙ্গেছ এবং আমার িনয়েমর িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ কেরেছ। ২ তারা আমার কােছ কঁাদেব, ‘আমােদর ঈশ্বর,
আমরা যারা ইস্রােয়েল থািক েতামােক জািন।’ ৩ িকন্তু ইস্রােয়ল
যা ভােলা তা প্রত্যাখান করল এবং শত্রুরা তােক তাড়া করেব।
৪ তারা রাজা িনযুক্ত কেরেছ, িকন্তু আমার মাধ্যেম নয়। তারা
রাজপুত্র িনযুক্ত কেরেছ, িকন্তু আমােক না জািনেয়। তােদর
েসানা ও রূপা িদেয় তােদর জন্য প্রিতমা বািনেয়েছ, িকন্তু এই
কারেণই তােদরেক ধ্বংস করা হেব।” ৫ ভাববাদী বেল,
“শমিরয়া, িতিন েতামার বাছুর েফেল িদেয়েছন।” সদাপ্রভু
বলেলন, আমার রােগর আগুেন এই েলােকেদর িবরুেদ্ধ জ্বলেব।
কতকাল এই েলােকরা অপিবত্র থাকেব? ৬ কারণ এই প্রিতমা
ইস্রােয়ল েথেক এেসেছ; একজন িশল্পকার ৈতরী কেরেছ; এিট
ঈশ্বর নয়! শমিরয়ার বাছুর খণ্ড খণ্ড কের ভাঙ্গা হেব। ৭ কারণ
েলােকরা বাতাস েরাপণ কেরেছ এবং ঘূিণর্ঝড় কাটেব। দঁািড়েয়
থাকা শস্য গুেলার িশস েনই; এিট েকান আটা উত্পাদন কের
না। যিদ এিট পিরপক্কতা পায় িবেদশীরা তা গ্রাস করেব।
৮ ইস্রােয়লেক িগেল েফলা হল; তারা এখন জািতেদর মেধ্য
েবকােরর মত রেয়েছ। ৯ কারণ তারা অশূের বন্য গাধার মত
একা েগেছ। ইফ্রিয়ম তার জন্য েপ্রিমকা ভাড়া িনেয়েছ।
১০ এমনিক যিদও তারা জািতেদর মেধ্য েথেক েপ্রিমক ভাড়া
কেরেছ, আিম এখন তােদর জেড়া করব। তারা শাসনকতর্ ােদর
রাজার িনযর্াতেন নষ্ট হেত শুরু কেরেছ। ১১ ইফ্রিয়ম অেনক
যজ্ঞেবদী বৃিদ্ধ কেরেছ পােপর ৈনেবেদ্যর জন্য, িকন্তু তার
পিরবেতর্  তারা পােপর যজ্ঞেবদীেত পিরণত হেয়েছ। ১২ আিম
তােদর জন্য আমার িনয়ম দশ হাজার বার িলখেত পাির, িকন্তু
তারা এটা একটা অদু্ভত িবষয় িহসােব েদখেব। ১৩ েযমন আমার
বিল উপহােরর জন্য, তারা মাংস বিল েদয় এবং তা খায়, িকন্তু
আিম, সদাপ্রভু, তােদর গ্রাহ্য করব না। এখন আিম তােদর পাপ
মেন করব এবং তােদর পােপর শািস্ত েদব। তারা িমশের িফের
যােব। ১৪ ইস্রােয়ল আমায় ভুেল েগেছ, তার সৃিষ্টকতর্ ােক এবং
প্রাসাদ িনমর্াণ কেরেছ। িযহূদা অেনক শহরেক সুরিক্ষত কেরেছ,
িকন্তু আিম তার শহের আগুন পাঠাব; যা তার দগুর্গুিলেক ধ্বংস
করেব।

েহ ইস্রােয়ল, আনন্দ েকােরা না, অন্য েলাকেদর মত
আনন্দ েকােরা না। কারণ েতামরা অিবশ্বস্ত হেয়

আসেছা, েতামােদর ঈশ্বরেক পিরত্যাগ কেরছ। তুিম েবশ্যােদর
সব খামােরর েবতন িনেত ভােলাবােসা। ২ িকন্তু েসই খামার এবং
আঙ্গরু েপষণ স্থান তােদর খাওয়ােব না; নতুন আঙ্গরু রস তােক
ব্যথর্ করেব। ৩ তারা সদাপ্রভুর েদেশ আর বাস করেব না; বরং,
ইফ্রিয়ম িমশর েদেশ িফের যােব এবং একিদন তারা অশূের
অশুিচ খাবার খােব। ৪ তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য আঙ্গরু রেসর
ৈনেবদ্য উত্সগর্ করেব না, তারা তঁার খুিশ কারণ হেব না। তােদর
বিলদান তােদর কােছ েশােকর খাবােরর মত হেব, যারা এিট
খােব তারা অপিবত্র হেব। কারণ তােদর খাবার শুধু তােদর
জন্যই হেব; তা সদাপ্রভুর গৃেহ আসেত পারেব না। ৫ েতামরা
িনধর্ািরত উত্সেবর িদেন িক করেব, সদাপ্রভুর উত্সেবর িদেন?

৬ কারণ, েদখ, যিদ তারা ধ্বংস থেক পালায়, িমশর তােদর
একত্র করেব এবং েমাফ তােদর কবর েদেব। তােদর রূপার
সম্পিত, ধারােলা কঁাটােঝাপ তােদর ধরেব এবং তােদর তঁাবু
কঁাটায় ভিতর্  হেব। ৭ শািস্তর জন্য িদন আসেছ; প্রিতফেলর জন্য
িদন আসেছ। কারণ েতামােদর ভীষণ অপরাধ এবং ভীষণ
িবেরািধতার জন্য, ইস্রােয়ল জানেব েয, “ভাববাদী হল েবাকা
এবং আত্মায় পূণর্ মানুষ পাগল।” ৮ েসই ভাববাদী েয আমার
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আেছন, িতিন হেলন ইফ্রিয়েমর প্রহরী, িকন্তু একিট
পািখর ফঁাদ তার সমস্ত পেথ আেছ এবং তার ঈশ্বেরর গৃেহ আেছ
শত্রুতা। ৯ িগিবয়ার িদেনর মত তারা িনেজেদর অত্যন্ত
দনুর্ীিতগ্রস্ত কেরেছ। ঈশ্বর তােদর অপরাধ স্মরণ করেবন এবং
িতিন তােদর পােপর শািস্ত েদেবন। ১০ সদাপ্রভু বেলন, “যখন
আিম ইস্রােয়লেক েপলাম, এিট িছল মরুভূিমেত আঙ্গরু পাওয়ার
মত। িঠক ডুমুর গােছর মরসুেমর প্রথম ফেলর মতন, আিম
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েপেয়িছলাম। িকন্তু তারা বালিপেয়ােরর
কােছ েগল এবং তারা িনেজেদর ঐ লজ্জাজনক প্রিতমার কােছ
িদল। তারা অিতশয় জঘন্য হেয় পড়ল েযমন েসই প্রিতমা যােক
তারা ভালবাসত। ১১ েযমন ইফ্রিয়ম, তােদর েগৗরব পািখর মত
উেড় যােব। েসখােন জন্ম হেব না, গভর্  হেব না এবং গভর্ ধারণও
হেব না। ১২ যিদও তারা সন্তানেদর প্রিতপালন কের, আিম
তােদর িনেয় েনব তােত েকউ থাকেব না। িধক তােদর যখন
আিম তােদর েথেক িফরলাম! ১৩ আিম ইফ্রিয়মেক েদেখিছ,
িঠক েযমন েসারেক, ঘাসময় জায়গায় েরািপত, িকন্তু ইফ্রিয়ম
তার সন্তানেদর বাইের একজেনর কােছ িনেয় আসেব েয তােদর
েমের েফলেব।” ১৪ তােদর দাও, সদাপ্রভু তুিম তােদর িক েদেব?
তােদর সন্তান নষ্ট হেয় যাওয়ার গভর্  দাও এবং স্তন যা দধু েদয়
না। ১৫ িগলগেল তােদর সমস্ত পােপর জন্য, েসখান েথেক আিম
তােদর ঘৃণা করেত শুরু কির। তােদর পাপ কােজর জন্য, আিম
তােদর আমার গৃহ েথেক বার কের েদব। আিম আর তােদর
ভালবাসব না; তােদর সমস্ত আিধকািরক হল িবেদ্রাহী।
১৬ ইফ্রিয়ম হল অসুস্থ এবং তােদর মূল শুিকেয় েগেছ; তারা
আর ফল উত্পন্ন করেব না। এমনিক যিদ তােদর সন্তান থােক,
আিম তােদর িপ্রয় সন্তানেদর েমের েফলব। ১৭ আমার ঈশ্বর
তােদর প্রত্যাখান করেব কারণ তারা তঁার বাধ্য হয়িন। তারা
জািতেদর মেধ্য ঘুের েবড়ােব।

ইস্রােয়ল হল উবর্র আঙ্গরু গাছ যা তার ফল
উত্পাদন কের। যত তার ফল বৃিদ্ধ পায়, তেতা েবিশ

েস যজ্ঞেবদী বানায়। েযভােব তার েদশ েবিশ উত্পাদন কের, েস
তার পিবত্র স্তম্ভ উন্নত কের। ২ তােদর হৃদয় হল প্রতারণায় পূণর্;
এখন অবশ্যই তারা তােদর েদাষ স্বীকার করেব৷ সদাপ্রভু তােদর
যজ্ঞেবদী েভেঙ্গ েফলেবন; িতিন তােদর পিবত্র স্তম্ভ ধ্বংস
করেবন। ৩ এখন তারা বলেব, “আমােদর েকান রাজা েনই,
আমরা সদাপ্রভুেক ভয় পাই না। এবং একজন রাজা, িতিন
আমােদর জন্য িক করেত পােরন?” ৪ তারা বুিদ্ধহীন কথা বেল
এবং িমেথ্য শপথ িনেয় িনয়ম ৈতরী কের। তাই িবচার িবষাক্ত
আগাছার মত মােঠর হােলর দােগ জন্ম েনয়। ৫ শমিরয়া
বসবাসকারী েলােকরা ৈবৎ-আবন বাছুেরর প্রিতমার জন্য ভয়
পােব। এর েলােকরা তােদর জন্য েশাক করেব, এছাড়াও েয

েহােশয় ভাববাদীর বই। ৮:২ ৫৯9 েহােশয় ভাববাদীর বই। ১০:৫
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সমস্ত প্রিতমাপূজক যাজকরা যারা তােদর জন্য আনন্দ এবং
তােদর েগৗরব করত, িকন্তু তারা আর েসখােন েনই। ৬ তােদর
অশূের িনেয় যাওয়া হেব উপহােরর িহসােব মহান রাজার জন্য।
ইফ্রিয়ম লজ্জা পােব এবং ইস্রােয়ল লিজ্জত হেব প্রিতমার
পরামশর্ েশানার জন্য। ৭ শমিরয়ার রাজা ধ্বংস হেব, কােঠর
টুকেরার মত জেলর ওপের েভেস থাকেব। ৮ মিন্দরগুিলর
পাপাচার, ইস্রােয়েলর পাপ, ধ্বংস হেব। তােদর যজ্ঞেবদীর ওপর
কঁাটা এবং কঁাটাগাছ বৃিদ্ধ পােব। েলােকরা পাহাড়েক বলেব,
“আমােদর েঢেক রােখা!” এবং উপপবর্তেক বলেব, “আমােদর
উপর পড়!” ৯ ইস্রােয়ল, িগিবয়ার সময় েথেক তুিম পাপ কের
আসছ; েসখােন তুিম অবিশষ্ট িছেল। যুদ্ধ মন্দতােক িক ধরেব না
িগিবয়ােত? ১০ যখন আিম এিটর বাসনা কির, আিম তােদর
শািস্ত েদব। জািতরা তােদর িবরুেদ্ধ একসেঙ্গ জেড়া হেব এবং
তােদর একসেঙ্গ বন্দী করেব তােদর দইুিট পােপর জন্য।
১১ ইফ্রিয়ম হল িশক্ষাপ্রাপ্ত গাভী েয শস্য মদর্ন করেত ভালবােস,
তাই আিম তার সুন্দর কঁােধ েযঁায়াল রাখব। আিম ইফ্রিয়েমর
ওপের েযঁায়াল রাখব; িযহূদা হাল েদেব; যােকাব িনেজই জিমেত
মই টানেব। ১২ েতামােদর জন্য ধািমর্কতা েরাপণ কর এবং
িনয়েমর িবশ্বস্ততার ফসল কাট। েতামােদর পিতত জিমগুিল চাষ
েযাগ্য কর, কারণ এখন সময় হেয়েছ সদাপ্রভুেক েখঁাজার,
যতক্ষণ না িতিন আেসন এবং ধািমর্কতার বৃিষ্ট েতামােদর ওপর
বষর্াণ। ১৩ েতামরা অধািমর্কতা চাষ কেরছ; েতামরা অিবচার
েকেটছ। েতামরা প্রতারণার ফল েখেয়ছ কারণ েতামরা
েতামােদর পিরকল্পনায় িনভর্ র কেরছ এবং েতামােদর অেনক
ৈসেন্যর ওপের িনভর্ র কেরছ। ১৪ তাই েতামার েলােকেদর মেধ্য
এক েগালমােলর যুদ্ধ উঠেব এবং েতামার সমস্ত সুরিক্ষত শহর
ধ্বংস হেব। এটা হেব েযমন যুেদ্ধর িদেন শলমন ৈবৎ-অেবর্লেক
ধ্বংস কেরিছল, যখন মােয়েদর তােদর সন্তানেদর সেঙ্গ আছাড়
েমের খণ্ড খণ্ড কের েকেট েফলা হেয়িছল। ১৫ ৈবেথল, েতামােদর
সেঙ্গও এরকম হেব, েতামােদর মহা পােপর জন্য। সূযর্ উদেয়র
সমেয় ইস্রােয়েলর রাজােক সম্পূণর্ েকেট েফলা হেব।

ইস্রােয়েলর পাপ সেত্ত্বও তার প্রিত ঈশ্বেরর েস্নহ।

যখন ইস্রােয়ল যুবক িছল আিম তােক ভােলাবাসতাম
এবং আিম আমার েছেলেক িমশর েথেক েডেক

আনলাম। ২ তােদর যত ডাকা হিচ্ছল, ততই তারা দেূর যািচ্ছল।
তারা বাল েদেবর কােছ বিল উত্সগর্ করিছল এবং প্রিতমার
কােছ ধূপ জ্বালািচ্ছল। ৩ তবুও এটা আিম েয ইফ্রিয়মেক হঁাটেত
িশিখেয়িছলাম। এটা আিম েয তােদর হাত ধের তুেলিছলাম,
িকন্তু তারা জােন না েয আিম তােদর জন্য িচন্তা কির। ৪ আিম
তােদর মানুষেত্বর দিড় ও ভালবাসার বন্ধন িদেয়ই পিরচালনা
করতাম। আিম িছলাম তােদর জন্য েসইজন েয তােদর কঁােধর
েযঁায়াল হালকা করতাম এবং আিম িনেজেক তােদর কােছ নত
করলাম এবং তােদর খাওয়াতাম। ৫ তারা িক িমশর েদেশ িফের
যােব না? অশূর িক তােদর ওপর রাজত্ব করেব না কারণ তারা
আমার কােছ িফের আসেত অস্বীকার করেছ? ৬ তােদর
শহরগুিলর ওপের তেরায়াল পড়েব এবং তােদর দরজার িখল
ধ্বংস কের েদেব; এটা তােদর ধ্বংস করেব তােদর িনেজেদর

পিরকল্পনার জন্য। ৭ আমার প্রজারা দঢ়ৃ প্রিতজ্ঞ আমার েথেক
দেূর যাওয়ার জন্য। যিদও তারা তােদরেক ডােক আমার কােছ,
আিম, িযিন উপের আিছ, িকন্তু েকউ তােক উপের তুলেব না।
৮ ইফ্রিয়ম, আিম কীভােব েতামােক েছেড় েদব? ইস্রােয়ল, আিম
কীভােব েতামােক অন্যেদর কােছ সমপর্ণ করব? আিম কীভােব
েতামায় অদমার মত করব? কীভােব আিম েতামায় সেবািয়েমর
মত করব? আমার হৃদয় আমার মেধ্য পিরবতর্ ন হেয়েছ; আমার
সমস্ত করুণা আেন্দািলত হেচ্ছ। ৯ আিম আমার প্রচণ্ড রাগ
প্রকাশ করব না; আিম আর ইফ্রিয়মেক ধ্বংস করব না। কারণ
আিম ঈশ্বর মানুষ নই; আিম েসই পিবত্র ঈশ্বর েতামােদর মেধ্য
এবং আিম ভীষণ েক্রাধ িনেয় আসব না। ১০ তারা আমার িপছেন
হঁাটেব, সদাপ্রভু। আিম িসংেহর মত গজ্জর্ ন করব। আিম প্রকৃতই
গজ্জর্ ন করব এবং েলােকরা পিশ্চম িদক েথেক কঁাপেত কঁাপেত
আসেব। ১১ তারা কঁাপেত কঁাপেত পািখর মত িমশর েদশ েথেক
আসেব, ঘুঘু পািখর মত অশূর েদশ েথেক আসেব। আিম তােদর
ঘের তােদর থাকেত েদব। এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১২ ইফ্রিয়ম
িমথ্যায় এবং ইস্রােয়েলর কুল প্রতারণায় আমায় িঘেরেছ। িকন্তু
িযহূদা এখনও আমার সেঙ্গ চলল, ঈশ্বেরর সেঙ্গ এবং েস আমার
কােছ িবশ্বস্ত, েসই পিবত্র ঈশ্বেরর কােছ।

ইফ্রিয়ম বাতাস খায় এবং পূবর্ীয় বাতােসর িপছেন
যায়। েস ক্রমাগত িমথ্যার এবং িহংসার বৃিদ্ধ কের।

তারা অশূেরর সেঙ্গ িনয়ম কের এবং িজতবৃেক্ষর েতল িমশের
িনেয় যায়। ২ সদাপ্রভুর িযহূদার িবরুেদ্ধও কথা আেছ এবং
যােকাবেক শািস্ত েদেবন েস যা করেছ তার জন্য; িতিন তার
কােজর প্রিতফল েদেবন। ৩ মােয়র েপেট যােকাব তার ভােয়র
েগাড়ািল ধেরিছল এবং তার বয়সকােল ঈশ্বেরর সােথ লড়াই
কেরিছল। ৪ েস দেূতর সােথ লড়াই কেরিছল এবং িজেত িছল।
েস েকঁেদিছল এবং অনুেরাধ কেরিছল তার দয়া পাওয়ার জন্য।
েস ৈবেথেল ঈশ্বরেক েপেয়িছল; তােদর ঈশ্বর তার সেঙ্গ কথা
বেলিছল। ৫ সদাপ্রভু, বািহনীগেনর ঈশ্বর, “সদাপ্রভু” নােম তঁােক
ডাকা হয়৷ ৬ তাই েতামার ঈশ্বেরর িদেক িফের এেসা। িনয়েমর
িবশ্বস্ততা এবং ন্যায়িবচার বজায় রােখা এবং েতামােদর ঈশ্বেরর
অেপক্ষায় থাক। ৭ েসই ব্যবসায়ীর হােত নকল দঁািড়পাল্লা আেছ;
তারা ঠকােত ভালবােস। ৮ ইফ্রিয়ম বলল, “আিম অবশ্যই খুব
ধনী হলাম; আিম আমার জন্য ধনসম্পদ খুঁেজ েপলাম। আমার
সমস্ত কােজ তারা আমার েকান েদাষ খুঁেজ পায়িন, েকান িকছু
যা পাপ।” ৯ আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েয েতামােদর সেঙ্গ
িমশর েদশ েথেক আেছ। আিম আবার েতামােদর তঁাবুেত বাস
করাব, েযমন িনধর্ািরত পেব্বর্র সময় কােল িছল। ১০ আিম
ভাববাদীেদর সেঙ্গও কথা বেলিছ এবং আিম তােদর অেনক
দশর্ন েদিখেয়িছ। আিম ভাববাদীেদর হাত িদেয় তােদর দষৃ্টান্ত
িদেয়িছ। ১১ যিদ িগিলয়েদ পাপ থােক, অবশ্যই েসই েলােকরা
অপদাথর্। িগলগেল তারা ষঁাড় বিলদান কের; তােদর েবদী সকল
মােঠর লাঙ্গল েরখার ধাের পাথেরর িঢিবর মত হেব। ১২ যােকাব
অরাম েদেশ পািলেয় িগেয়িছল; ইস্রােয়ল কাজ করেছ যােত
একটা েবৗ পায়; এবং েমষপালেকর কাজ করেছ যােত একটা
েবৗ পায়। ১৩ সদাপ্রভু ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক একজন
ভাববাদীর সাহােয্য িনেয় এেসেছেলন এবং একজন ভাববাদীর

েহােশয় ভাববাদীর বই। ১০:৬ ৬০0 েহােশয় ভাববাদীর বই। ১২:১৩
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মাধ্যেম তােদর েদখাশুনা কেরিছেলন। ১৪ ইফ্রিয়ম সদাপ্রভুেক
প্রচণ্ড েরেগ েযেত বাধ্য কেরেছ। তাই তার প্রভু তার রেক্তর েদাষ
তার উপেরই েছেড় েদেবন এবং তােক প্রিতফল েদেবন তার
লজ্জাজনক কােজর জন্য।

ইস্রােয়েলর পাপ ও পুনরুদ্ধার।

যখন ইফ্রিয়ম কথা বলল, েসখােন েকঁেপ উেঠিছল।
েস িনেজেক উন্নত কেরিছল ইস্রােয়েলর মেধ্য, িকন্তু

েস েদাষী হল বালেদেবর উপাসনা কের এবং মারা েগল। ২ এখন
তারা অেনক অেনক পাপ করেছ। তারা তােদর রূপা িদেয় ছঁােচ
ঢালা প্রিতমা কেরেছ, যতটা সম্ভব দক্ষতার সেঙ্গ প্রিতমা ৈতরী
কেরেছ, সবিকছুই িশল্পকারেদর কাজ িছল। েলােকরা তােদর
বলত, “এই সকল েলােকরা যারা বিলদান কের তারা এই
বাছুরেক চুমু খাক।” ৩ তােত তারা হেব সকােলর েমেঘর মত,
েসই িশিশেরর মত যা তাড়াতািড় িমিলেয় যায়, েসই তুেষর মত যা
বাতাস িদেয় দরূ করা হয় খামার েথেক এবং েসই েধঁায়ার মত যা
উনান েথেক েবর হয়। ৪ িকন্তু আিম সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েয
েতামােদর িমশর েদশ েথেক বার কের িনেয় এেসিছ। তুিম অন্য
েকান েদবতােক মানেব না িকন্তু আমােক মানেব; তুিম অবশ্যই
স্বীকার করেব েয আিম ছাড়া েসখােন আর েকান রক্ষাকতর্ া
েনই। ৫ আিম মরুভূিমেত েতামােক জানতাম, েসই ভীষণ
শুকেনার েদেশ জানতাম। ৬ যখন তুিম ঘােস ভরা জিম েপেল,
তখন তুিম পিরতৃপ্ত হেল এবং যখন তুিম পিরতৃপ্ত হেল, েতামার
হৃদয় গেবর্ ফুেল উঠল; েসই কারেণ তুিম আমায় ভুেল েগছ।
৭ আিম িসংেহর মত েতামােদর সেঙ্গ আচরণ করব; িচতাবােঘর
মত করব, আিম েতামােদর জন্য রাস্তার ধাের অেপক্ষা করব।
৮ আিম েসই ভালুেকর মত েতামােদর আক্রমণ করব যার বাচ্চা
চুির েগেছ; আিম েতামােদর বুক িচের েফলব এবং েসখােন আিম
েতামােদর িসংহীর মত গ্রাস করব; বন্যপশুর মত েতামােদর
িছন্নিভন্ন করব। ৯ ইস্রােয়ল, এটা েতামার িবনাশ, যা আসেছ,
কারণ তুিম আমার িবেরাধী, েতামার সাহায্যকারীর িবেরাধী।
১০ এখন েতামার রাজা েকাথায়, যােত েস েতামার সমস্ত শহের
েতামায় রক্ষা করেত পাের? েকাথায় েতামার শাসেকরা, যার
িবষেয় তুিম আমায় বেলিছেল, “আমায় একটা রাজা দাও ও
অিধকারী দাও?” ১১ আিম েতামােদর রাজা িদেয়িছ আমার
রােগ এবং আিম আমার প্রচণ্ড েক্রােধ তােক সিরেয় িদেয়িছ।
১২ ইফ্রিয়েমর অন্যায় জমা হেয়েছ; তার অপরাধ জমা হেয়েছ।
১৩ বাচ্চা জন্ম েদওয়ার যন্ত্রণা তার ওপর আসেব, িকন্তু েস

একিট বুিদ্ধহীন েছেল, কারণ যখন জন্ম েনওয়ার সময় হল, েস
গভর্  েথেক েবেরায় না। ১৪ আিম িক সিত্য তােদর উদ্ধার করব
পাতােলর শিক্ত েথেক? আিম িক সিত্য তােদর মৃতু্য েথেক উদ্ধার
করব? মৃতু্য, েতামার মহামারী েকাথায়? এখােন আেনা তােদর।
পাতাল, েকাথায় েতামার িবনাশ? তা এখােন আেনা। করুণা
আমার েচাখ েথেক লুকােনা। ১৫ যিদও ইফ্রিয়ম তার ভােয়েদর
মেধ্য সমৃদ্ধ, তবুও পূবর্ীয় বাতাস আসেব, সদাপ্রভুর বাতাস
উঠেব মরুভূিম েথেক। ইফ্রিয়েমর জল ধারা শুিকেয় যােব এবং
তার কুেয়ায় জল থাকেব না। তার শত্রু তার গুদাম ঘেরর সমস্ত
মূল্যবান িজিনস লুট কের িনেয় যােব। ১৬ শমিরয়া েদাষী হেব,
কারণ েস তার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ। তারা তেলায়াের
মারা যােব; তােদর িশশুেদর ছঁুেড় েফেল খণ্ড খণ্ড করা হেব এবং
তােদর গভর্ বতী মিহলােদর েচরা হেব।

ইস্রােয়ল, েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ িফের এস,
েতামার অপরােধর জন্য তুিম পেড়ছ। ২ েতামার সেঙ্গ

অনুতােপর বাক্য িনেয় যাও এবং সদাপ্রভুর কােছ িফের এস।
তঁােক বল, “আমােদর সমস্ত অপরাধ দরূ কর এবং আমােদর
দয়ায় গ্রহণ কর, যােত আমরা েতামার কােছ আমােদর প্রশংসা
উত্সগর্ করেত পাির, আমােদর ওষ্ঠাধেরর ফল। ৩ অশূর
আমােদর রক্ষা করেব না, আমরা েঘারায় চড়েবা না যুেদ্ধর
জন্য। না আর েকান িদন বলব আমােদর হােতর ৈতরী েকান
বসূ্তেক, ‘তুিম আমােদর ঈশ্বর,’ কারণ েতামােতই িপতৃহীন েলাক
করুণা পায়।” ৪ আমােক েছেড় যাওয়ার পর যখন তারা আমার
কােছ িফের আসেব, আিম তােদর সুস্থ করব; আিম তােদর
েস্বচ্ছায় ভালবাসব, কারণ আমার রাগ তার েথেক িফের
িগেয়েছ। ৫ আিম ইস্রােয়েলর কােছ িশিশেরর মত হব; েস পদ্ম
ফুেলর মত ফুটেব এবং িলবােনােনর মত মূল বঁাধ। ৬ তার শাখা-
প্রশাখা ছিড়েয় পরেব; তার েসৗন্দযর্ িজতবৃক্ষ মত হেব এবং তার
সুগন্ধ িলবােনােনর মত হেব। ৭ েসই েলােকরা যারা তার ছায়ােত
বাস করত তারা িফের আসেব; তারা শেস্যর মত পুনরুজ্জীিবত
হেব এবং আঙ্গরু গােছর মত ফুটেব। তার সুনাম িলবােনােনর
আঙ্গরু রেসর মত হেব। ৮ ইফ্রিয়ম বলেব, ‘আিম আর িক করব
প্রিতমােদর সেঙ্গ?’ আিম তােক উত্তর েদব এবং তার যত্ন েনব।
আিম হলাম িচর সজীব েদবদারুর মত; আমার েথেকই েতামার
ফল আেস। ৯ জ্ঞানী েক েযন েস এই সব বুঝেত পাের? বুিদ্ধমান
েক েয এইসব িবষয় বুঝেত পারেব? কারণ সদাপ্রভুর পথ যথাথর্
এবং ধািমর্ক েসই পেথ চলেব, িকন্তু িবেদ্রাহীরা এেত বাধা পােব।

েহােশয় ভাববাদীর বই। ১২:১৪ ৬০১ েহােশয় ভাববাদীর বই। ১৪:৯
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েযােয়ল ভাববাদীর বই

ঈশ্বেরর পাঠােনা শািস্তর িবষেয় ভাববাণী৷

পথূেয়েলর েছেল, েযােয়েলর কােছ সদাপ্রভুর এই বাক্য
উপিস্থত হেলা৷ ২ েহ প্রাচীেনরা, এই কথা েশান; আর েহ

সমস্ত েদশিনবাসী, েশান৷ েতামােদর িকম্বা েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর সময় এমন েকােনা ঘটনা িক আেগ কখনও
ঘেটেছ? ৩ এই ঘটনার কথা েতামরা েতামােদর সন্তানেদর কােছ
বল আর তারা তােদর সন্তানেদর বলুক এবং আবার েসই
সন্তােনরা তােদর বংশধরেদর বলুক৷ ৪ পঙ্গপােলর শূককীট যা
েরেখ িগেয়েছ তা বড় পঙ্গপােলর দল েখেয়েছ; বড় পঙ্গপােলর
দল যা েরেখ িগেয়েছ তা ফিড়ং েখেয়েছ এবং ফিড়ং যা েরেখ
িগেয়েছ তা শঁুেয়ােপাকােত েখেয় েফেলেছ৷ ৫ েহ মাতােলরা,
েজেগ ওঠ ও কঁােদা৷ েতামরা যারা আঙ্গরু রস পান কর, িবলাপ
কর, কারণ িমিষ্ট আঙ্গরু রস েতামােদর মুখ েথেক েকেড় েনওয়া
হেয়েছ৷ ৬ এক জািত আমার েদেশর িবরুেদ্ধ উেঠ আসেছ; েস
বলবান ও অসংখ্য; তার দঁাত িসংেহর দঁােতর মত এবং তার
িসংহীর মত দঁাত আেছ৷ ৭ েস আমার আঙ্গরু েক্ষতেক
আতঙ্কজনক জায়গায় পিরণত কেরেছ ডুমুর গাছগুেলা েভেঙ্গ
েফেলেছ৷ েসইগুেলার ছাল খুেল িদেয়েছ এবং তা েফেল িদেয়েছ
তােত শাখাগুেলা সব সাদা হেয় েগেছ৷ ৮ তুিম একজন কুমারীর
মত িবলাপ কর েয েযৗবনকােল তার স্বামীর মৃতু্য জন্য চট পের
েশাক কের৷ ৯ শস্য ৈনেবদ্য এবং পানীয় ৈনেবদ্য সদাপ্রভুর গৃহ
েথেক তুেল েনওয়া হেয়েছ, যাজেকরা, সদাপ্রভুর দােসরা েশাক
করেছ৷ ১০ েক্ষত্রগুেলা ধ্বংস হেয়েছ এবং ভূিম েশাক করেছ,
এইজন্য শস্য নষ্ট হেয়েছ, নতুন আঙ্গরু রস শুিকেয় িগেয়েছ এবং
েতল নষ্ট হেয়েছ৷ ১১ েতামরা কৃষকরা, লিজ্জত হও এবং িবলাপ
কর; আঙ্গরু েক্ষেত্রর কৃষক, গম ও যেবর জন্য িবলাপ কর,
কারণ েক্ষেত্রর ফসল নষ্ট হেয়েছ৷ ১২ আঙ্গরু লতা শুিকেয়
িগেয়েছ ও ডুমুর গাছ মের িগেয়েছ; ডািলম, েখজরু, আেপল
গাছ ও মােঠর সব গাছ শুিকেয় েগেছ৷ কারণ মানবজািতর কাছ
েথেক আনন্দ শুিকেয় িগেয়েছ৷ ১৩ যাজেকরা েতামরা চেটর
েপাশাক পের েশাক কেরা৷ যজ্ঞেবিদর দােসরা, িবলাপ কর, েহ
আমার ঈশ্বেরর দােসরা, এেসা, চট পের সারা রাত যাপন কর,
কারণ েতামােদর ঈশ্বেরর গৃহ েথেক শস্য ৈনেবদ্য এবং পানীয়
ৈনেবদ্য বন্ধ করা হেয়েছ৷ ১৪ পিবত্র উপবােসর আেয়াজন কর
এবং একিট পিবত্র সমােবশ ডাক৷ েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
গৃেহ প্রাচীনেদর ও েদেশর সমস্ত েলাকেদর একত্র কেরা এবং
সদাপ্রভুর কােছ কঁাদ৷ ১৫ িদেনর জন্য িবলাপ কেরা, সদাপ্রভুর
িদন প্রায় কােছ চেল এেসেছ, সদাপ্রভুর কােছ েথেক এর সেঙ্গ
ধ্বংসও আসেব৷ ১৬ আমােদর সামেন েথেক খাদ্য ও আমােদর

ঈশ্বেরর গৃহ েথেক আনন্দ ও উল্লাস িক িনেয় েনওয়া হয়িন?
১৭ বীজগুিল মািটর িনেচ পেচ িগেয়েছ৷ সমস্ত শস্যাগারগুিল
পিরত্যক্ত, শস্যাগারগুিল সব ধ্বংস হেয়েছ কারণ শস্য শুিকেয়
িগেয়েছ৷ ১৮ িকভােব পশুরা আতর্ নাদ করেছ৷ গবািদ পশুরাও
কষ্ট সহ্য করেছ, কারণ তােদর ঘাস েনই৷ একইভােব েভড়ার
পালও কষ্ট সহ্য করেছ ১৯ েহ সদাপ্রভু, আিম েতামার কােছ
কঁাদিছ কারণ মরুভূিমর চরািন আগুেন গ্রাস কেরেছ এবং তার
িশখা েক্ষেত্রর সমস্ত গাছগুিল পুিড়েয় িদেয়েছ৷ ২০ এমনিক
মােঠর পশুরাও েতামার আকাঙ্ক্ষা কের, কারণ জেলর েস্রাত
শুিকেয় িগেয়েছ এবং আগুন মরুভূিমর চারণভূিম গ্রাস কেরেছ৷

েতামরা িসেয়ােন তূরী বাজাও এবং আমার পিবত্র
পবর্েত িবপেদর সংেকত দাও৷ সমস্ত েদশিনবাসী ভেয়

কঁাপুক কারণ সদাপ্রভুর িদন আসেছ; সিত্যই, েসইিদন
কাছাকািছ৷ ২ এিট অন্ধকার এবং িবষন্নতার একিট িদন৷ েমঘ ও
েঘার অন্ধকােরর িদন, পবর্েতর উপের ছিড়েয় পড়া েভােরর মত৷
একিট বড় ও শিক্তশালী েসনাবািহনী এিগেয় আসেছ, এর মত
বড় েসনাবািহনী না এর আেগ িছল না এর পের হেব এমনিক
অেনক প্রজন্ম ধেরও এমন হেব না৷ ৩ তােদর সামেন আগুন
সমস্ত িকছু গ্রাস করেছ এবং তােদর িপছেন জ্বলেছ জ্বলন্ত
আগুেনর িশখা৷ এর সামেন েসই েদশটা এদন বাগােনর মত,
আর তােদর িপছেন ধ্বংস হেয় যাওয়া মরুভূিম, বাস্তেবই েকােনা
িকছুই তা েথেক রক্ষা পােব না৷ ৪ েসনাবািহনীর েচহারা েঘাড়ার
মত এবং তারা েঘাড়াচালেকর মত ছুেট চেল৷ ৫ তােদর
লাফােনার শব্দ পবর্েতর উপের রেথর শেব্দর মত, জ্বলন্ত
অিগ্নিশখার শেব্দর মত যা খড়কুেটা গ্রাস কের৷ যুেদ্ধর জন্য
প্রস্তুত একিট শিক্ত শিক্তশালী েসনাবািহনীর মত৷ ৬ তােদর
সামেন জািতরা যন্ত্রণা পােচ্ছ; সকেলর মুখ িববণর্ হেয় েগেছ৷
৭ তারা শিক্তশালী েযাদ্ধােদর মত েদৗড়ায়, ৈসন্যেদর মত েদয়ােল
ওেঠ৷ তারা সািরবদ্ধ হেয়, একসেঙ্গ যাত্রা কের এবং তােদর সাির
ভােঙ্গ না৷ ৮ তারা এেক অেন্যর উপর চাপাচািপ কের না;
প্রেত্যেক িনেজর সািরেত সািরবদ্ধ হেয় এিগেয় যায়৷ তারা
প্রিতেরাধ করেত ঝঁািপেয় পড়েলও তারা সািরবদ্ধ থােক৷ ৯ তারা
শহেরর উপের ঝঁািপেয় পেড়, েদয়ােলর উপের েদৗড়ায়; তারা
ঘরগুিলেত েবেয় ওেঠ যায় এবং েচােরর মত জানলা িদেয় প্রেবশ
কের৷ ১০ তােদর সামেন পৃিথবী কঁােপ, আকাশ ভেয় কঁাপেত
থােক, চঁাদ ও সূযর্ অন্ধকার হেয় যায় এবং তারাগুেলা আেলা
েদওয়া বন্ধ কের েদয়৷ ১১ সদাপ্রভু তঁার েসনাবািহনীর সামেন
তঁার কেন্ঠর স্বর েশানােলন; তঁার েযাদ্ধারা অসংখ্য, কারণ তারা
শিক্তশালী, যারা তঁার আেদশ পালন কের৷ সদাপ্রভুর িদন মহান
এবং খুবই ভয়ংকর; েক তা সহ্য করেত পাের? ১২ সদাপ্রভু
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বলেলন, “এমনিক এখন,” েতামােদর সমস্ত হৃদেয়র সেঙ্গ িফের
এস, উপবাস কর, কঁােদা ও িবলাপ কেরা৷ ১৩ শুধু েতামােদর
েপাশাক নয় িকন্তু েতামােদর হৃদয়ও িছঁেড় েফল এবং েতামােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর কােছ িফের এস, কারণ িতিন অনুগ্রেহ পূণর্ ও
দয়ালু; িতিন েক্রােধ ধীর এবং েপ্রেম পূণর্৷ এবং িতিন অমঙ্গেলর
িবষয় অনুেশাচনা কেরন না৷ ১৪ েক জােন? হয়েতা িতিন আবার
িফরেবন এবং দয়া করেবন, িনেজর িপছেন আশীবর্াদ েরেখ
যােবন, যােত েতামরা েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য শস্য
ৈনেবদ্য ও পানীয় ৈনেবদ্য উৎসগর্ কর৷ ১৫ েতামরা িসেয়ােন িসঙ্গা
বাজাও, পিবত্র উপবােসর ব্যবস্থা কর, একটা িবেশষ সভা ডাক৷
১৬ েলােকেদর একত্র কর, পিবত্র সভা কর, প্রাচীনেদর ডাক,
িশশুেদর একত্র কর এবং দধু পান করা িশশুেদর একত্র কর, বর
িনেজর বািড় েথেক এবং কন্যা িনেজর ঘর েথেক েবিরেয়
আসুক৷ ১৭ যাজেকরা, সদাপ্রভুর দােসরা, বারান্দা ও েবিদর
মােঝ কঁাদকু, তারা বলুক, সদাপ্রভু, িনেজর েলােকেদর উপর
মমতা কর, আর েতামার উত্তরািধকারেক লজ্জায় েফল না,
যােত তারা তােদর উপের শাসন কের৷ জািতগুেলার মেধ্য তারা
েকন বলেব, “তােদর ঈশ্বর েকাথায়?” ঈশ্বেরর দয়া, তঁার
েসবকেদর মঙ্গল এবং শত্রুেদর ধ্বংস৷ ১৮ তখন সদাপ্রভু তঁার
িযরুশােলম েদেশর জন্য আগ্রহী হেবন এবং তঁার েলােকেদর
প্রিত মমতা করেবন৷ ১৯ সদাপ্রভু তঁার েলােকেদর উত্তর িদেলন,
“েদখ, আিম েতামােদর কােছ শস্য, নতুন আঙ্গরু রস এবং েতল
পাঠািচ্ছ, তােত েতামরা সম্পূণর্ভােব তৃপ্ত হেব; আিম অন্যান্য
জািতেদর কােছ আর েতামােদর অপমােনর পাত্র করব না৷
২০ আিম উত্তর িদক েথেক আক্রমণকারীেদর েতামােদর কাছ
েথেক দরূ কের েদব; শুকেনা ও ধ্বংস হেয় যাওয়া েদেশ তােদর
তািড়েয় েদব৷ তােদর ৈসন্যবািহনীর সামেনর অংশ পূবর্ সমুেদ্র
আর িপছেনর অংশেক পিশ্চম সমুেদ্র েফেল েদব৷ তার দগুর্ন্ধ
উঠেব এবং তা েথেক পচা গন্ধ উঠেব, কারণ আিম মহান কাজ
করব৷” ২১ েহ েদশ, ভয় কেরা না; খুিশ হও এবং আনন্দ কর,
কারণ সদাপ্রভু মহান কাজ কেরেছন৷ ২২ েক্ষেত্র পশুরা, ভয়
কেরা না, কারণ চারণভূিম ঘােস ভের উেঠেব৷ গাছ তােদর ফল
বহন করেব, ডুমুর গাছ ও আঙ্গরুলতা প্রচুর ফল েদেব৷
২৩ িসেয়ােনর েলােকরা, আনিন্দত হও, েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুেত আনন্দ কর, কারণ িতিন েতামােদর িনধর্ািরত
পিরমােণ শরৎকােল বৃিষ্ট েদেবন এবং েতামােদর জন্য পযর্াপ্ত
বৃিষ্ট বষর্ণ করেবন, আেগর মত শরৎকােল ও বসন্তকােল বৃিষ্ট
েদেবন৷ ২৪ খামারগুেলার েমেঝ গেম ভের যােব; পাত্র েথেক
আঙ্গরু রস আর েতল উপেচ পড়েব৷ ২৫ আিম েতামােক ফসেলর
বছরগুেলা িফিরেয় েদব, যা পঙ্গপােলর শূককীট, বড় পঙ্গপােলর
দল, ফিড়ং, শঁুেয়ােপাকােত যত বছর ধের েতামােদর ফসল
েখেয়েছ তা আিম পিরেশাধ করব৷ ২৬ েতামরা েপট ভের েখেয়
তৃপ্ত হেব এবং েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রশংসা করেব, িযিন
েতামােদর জন্য আশ্চযর্্য কাজ কেরেছন; আমার েলােকরা
কখনও লিজ্জত হেব না৷ ২৭ তুিম জানেত পারেব েয, আিম
ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য আিছ এবং আিমই েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভু এবং অন্য েকউ নয় এবং আমার েলােকরা কখনও
লিজ্জত হেব না৷ ২৮ তারপের আিম এইরকম ঘটাব, আমার

আত্মা সমস্ত প্রাণীেদর উপের েঢেল েদব৷ এবং েতামােদর েছেল
ও েমেয়রা ভাববাণী বলেব, েতামােদর বয়স্ক েলােকরা স্বপ্ন
েদখেব ও েতামােদর যুবেকরা দশর্ন পােব৷ ২৯ এমনিক, ঐ িদেন,
দাস ও দাসীেদর উপের আিম আমার আত্মা েঢেল েদব৷
৩০ আিম আকােশ ও পৃিথবীেত অদু্ভত লক্ষণ েদখােবা, রক্ত,
আগুন এবং েধঁায়ার স্তম্ভ েদখাব৷ ৩১ সদাপ্রভুর েসই মহান ও
ভয়ংকর িদন আসবার আেগ সূযর্ অন্ধকার হেয় যােব ও চঁাদ
রেক্তর মত হেব৷ ৩২ েয েকউ সদাপ্রভুর নােম ডাকেব েসই রক্ষা
পােব, সদাপ্রভুর কথা মত িসেয়ান পবর্ত ও িযরূশােলেম দল
মুিক্ত পােব৷ এবং পািলেয় যাওয়া েলােকেদর মেধ্য এমন েলাক
থাকেব যােদর সদাপ্রভু ডাকেবন৷

েদখ, েসইিদন ও েসইসমেয় যখন আিম িযহূদা এবং
িযরূশােলেমর বন্দীেদর িফিরেয় আনব, ২ আিম সমস্ত

জািতেকও একিত্রত করব এবং িযেহাশাফেটর উপত্যকায়
নািমেয় আনব৷ আিম তােদর িবচার করব, কারণ আমার েলাক
এবং উত্তরািধকার ইস্রােয়েলর জন্য করব, যােদর তারা অন্যান্য
জািতেদর মেধ্য ছিড়েয় িছিটেয় িদেয়েছ, কারণ তারা আমার
েদশ িবভক্ত কেরেছ৷ ৩ তারা আমার েলােকেদর জন্য গুিলবঁাট
কেরিছল, েবশ্যার জন্য একিট েছেলর িবিনময় কেরেছ এবং
আঙ্গরু রেসর জন্য একিট েমেয়েক িবিনময় কেরেছ, েযন তারা
পান করেত পাের৷ ৪ এখন, েহ েসার, িসেদান ও পেলষ্টীেয়র
সমস্ত এলাকা েতামরা েকন আমার উপের রাগ করছ, আমার
সেঙ্গ েতামােদর সম্বন্ধ িক? েতামরা িক আমার উপর প্রিতেশাধ
িনচ্ছ? যিদ েতামরা আমার উপর প্রিতেশাধ নাও তেব েতামরা যা
করেব তাই আিম েতামােদর িনেজেদর মাথার উপর িফিরেয়
েদব৷ ৫ কারণ েতামরা আমার েসানা ও রূপা িনেয় িনেয়ছ এবং
আমার মূল্যবান সম্পদ েতামােদর মিন্দরগুেলােত িনেয় েগছ৷
৬ েতামরা িযহূদা ও িযরূশােলেমর েলােকেদর তােদর সীমা েথেক
দেূর সরােনার জন্য গ্রীকেদর কােছ িবিক্র কেরেছ৷ ৭ েদখ, েয
সব জায়গায় েতামরা তােদর িবিক্র কেরছ, েসই সমস্ত জায়গা
েথেক আিম তােদর েডেক আনব এবং েতামােদর উপের
েতামােদর িনেজেদর পুরষ্কার িফিরেয় েদব৷ ৮ আিম েতামােদর
েছেলেমেয়েদর িযহূদার েলােকেদর হাত িদেয় িবিক্র করব এবং
তারা দেূরর িশবায়ীয় জািতর কােছ তােদর িবিক্র করেব৷ কারণ
সদাপ্রভু এই কথা বেলন৷ ৯ েতামরা জািতেদর মেধ্য এই কথা
েঘাষণা কর, ‘েতামরা যুেদ্ধর জন্য ৈতরী হও, বলবান েলাকেদর
জািগেয় েতােলা, তােদর কাছাকািছ আসেত দাও, যুেদ্ধর সমস্ত
ৈসন্যবািহনী এিগেয় আসুক৷ ১০ েতামােদর িনেজেদর লাঙ্গেলর
ফলা িপিটেয় তেলায়ার ৈতরী কর এবং িনেজেদর কােস্ত েভেঙ্গ
বশর্া ৈতরী কর৷ দবুর্ল বলুক, “আিম বলবান৷” ১১ েতামােদর
কাছাকািছ সমস্ত জািত, তাড়াতািড়, েতামােদর িনেজেদর
একসেঙ্গ জেড়া কর৷’ েহ সদাপ্রভু, তুিম েতামার েযাদ্ধােদর
েসখােন নািমেয় দাও৷ ১২ জািতরা েজেগ উঠুক, তারা
িযেহাশাফট উপত্যকায় আসুক, কারণ েসইখােন আিম
চারিদেকর সব জািতেদর িবচার করব৷ ১৩ কােস্ত লাগাও ফসল
েপেকেছ৷ এস, আঙ্গরু েপষ, মাড়াইেয়র গতর্  পূণর্ হেয়েছ৷ পাত্র
েথেক রস উপেচ পড়েছ৷ কারণ তােদর দষু্টতা অেনক৷
১৪ েসখােন অেনক েলােকর িভড়, শািস্তর উপত্যকায় অেনক
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েলােকর িভড়, কারণ শািস্তর উপত্যকায় সদাপ্রভুর িদন কােছ
এেস েগেছ৷ ১৫ সূযর্ ও চঁাদ অন্ধকার হেব, তারাগুেলা আেলা
েদওয়া বন্ধ কের েদেব৷ ১৬ সদাপ্রভু িসেয়ান েথেক গজর্ন
করেবন, িযরূশােলম েথেক িনেজর স্বর েশানােবন, পৃিথবী ও
আকাশ েকঁেপ উঠেব৷ িকন্তু সদাপ্রভু তঁার েলােকেদর আশ্রয় স্থান
এবং ইস্রােয়েলর েলােকেদর জন্য একিট দগুর্৷ ১৭ “তােত েতামরা
জানেব, আিমই েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু; আিম আমার পিবত্র
পবর্ত িসেয়ােন বাস কির৷ তখন িযরূশােলম পিবত্র হেব,
িবেদশীরা আর কখন তার মেধ্য িদেয় যােব না৷ ১৮ েসই িদন
পবর্তগুেলা েথেক িমিষ্ট আঙ্গেুরর রস ক্ষিরত হেব, েছাট

পবর্তগুেলা েথেক দধু প্রবািহত হেব৷ িযহূদার সমস্ত ঝণর্া িদেয়
জল প্রবািহত হেব৷ সদাপ্রভুর গৃহ েথেক একটা েফায়ারা উেঠ,
িশটীেমর উপত্যকােক জল দান করেব৷ ১৯ িমশর ধ্বংস হেব
এবং ইেদাম ধ্বংস হেয় যাওয়া মরুভূিম হেব, কারণ িযহূদার
েলাকেদর উপর অত্যাচার করা হেয়েছ এবং তােদর েদেশ
িনেদর্ ােষর রক্তপাত করা হেয়েছ৷ ২০ িকন্তু িযহূদা িচরকাল েবঁেচ
থাকেব এবং িযরূশােলেমর বংশ পরম্পরায় বাস করেব৷
২১ আিম তােদর রক্তপােতর প্রিতেশাধ েনব যা আিম এখনও
িনইিন,” কারণ সদাপ্রভু িসেয়ােন বাস কেরন৷

েযােয়ল ভাববাদীর বই ৩:১৫ ৬০৪ েযােয়ল ভাববাদীর বই ৩:২১



১

২

আেমাষ ভাববাদীর বই।

িভন্ন িভন্ন জািতর উপের ঈশ্বেরর শাসন।

আেমােষর বাক্য৷ এই িবষয়গুেলা যা ইস্রােয়েলর
ব্যাপাের আেমাষ, তেকােয়র একজন েমষপালক, দশর্ন

পান। িতিন এই িবষয়গুিল িযহূদার রাজা উিষেয়র সময় এবং
ইস্রােয়েলর রাজা েযায়ােশর পুত্র যারিবয়ােমর সময়,
ভূিমকেম্পর দইু বছর আেগ পান। ২ িতিন বেলন, “সদাপ্রভু
িসেয়ান েথেক গজর্ন করেবন; িতিন িযরূশােলম েথেক তঁার স্বর
উচ্চ করেবন। েমষপালকেদর চরানভূিম েশাকাতর্  হেব, কিমর্েলর
চূড়া শুিকেয় যােব।” ৩ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “দেম্মশেকর
িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট পােপর জন্য, আিম তার
শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ তারা েলাহার ফসলমাড়াই যেন্ত্র
িগিলয়দেক মাড়াই কেরেছ। ৪ আিম হাসােয়েলর কুেল আগুন
িনেক্ষপ করব এবং তা িবনহদেদর সমস্ত দগুর্গুিল গ্রাস করেব।
৫ আিম দেম্মশেকর দরজার সমস্ত খুঁিট েভেঙ্গ েফলব এবং
আবেন বসবাসকারী েলােকেদর ও ৈবৎ-এদেন রাজদণ্ড ধরা
েলােকেদর উিচ্ছন্ন করব, অরােমর েলােকরা কীের বন্দী হেয়
যােব,” এই কথা সদাপ্রভু বেলন। ৬ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“ঘসার িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট পােপর জন্য, আিম
তার শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ তারা সমস্ত েলােকেদর বন্দী
কের িনেয় িগেয়েছ ইেদােমর হােত সমপর্ণ করার জন্য। ৭ আিম
ঘসার প্রাচীের আগুন িনেক্ষপ করব এবং তা তার সমস্ত দগুর্গুিল
গ্রাস করেব। ৮ আিম অসেদােদ বসবাসকারী েলােকেদর ও
অিস্কেলােন রাজদণ্ড ধরা েলােকেদর উিচ্ছন্ন করব, আিম
ইেক্রােনর িবপেক্ষ আমার হাত িবস্তার করব এবং অবিশষ্ট
পেলষ্টীয়েদর িবনষ্ট করব,” প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন।
৯ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েসােরর িতনিট পােপর জন্য,
এমনিক চারেট পােপর জন্য, আিম তার শািস্ত িফিরেয় েনব না,
কারণ তারা সমস্ত েলােকেদর ইেদােমর হােত সমপর্ণ কেরিছল
এবং তারা তােদর ভাতৃেত্বর িনয়ম েভেঙ্গেছ। ১০ আিম েসােরর
েদওয়ােলর উপর আগুন িনেক্ষপ করব এবং তা তার সমস্ত
দগুর্গুিল গ্রাস করেব।” ১১ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “ইেদােমর
িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট পােপর জন্য, আিম তার
শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ েস তার ভাইেয়র িপছেন তেলায়ার
িনেয় ছুেটিছল আর করুণা ত্যাগ কেরিছল। তার রাগ সবসময়
থাকেব এবং তার েকাপ িচরকাল স্থায়ী হেয়িছল। ১২ আিম
ৈতমেনর উপের আগুন িনেক্ষপ করব এবং তা বস্রার
রাজপ্রাসাদগুিল গ্রাস করেব।” ১৩ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“অেম্মােনর েলােকেদর িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট
পােপর জন্য, আিম তার শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ তারা

িগিলয়দীয় গভর্ বতী স্ত্রীেদর েদহ িচের িছল, েযন তারা তােদর
সীমা বাড়ােত পাের। ১৪ আিম রব্বার েদওয়ােল আগুন জ্বালাব
এবং তা তার রাজপ্রাসাদগুিল গ্রাস করেব, যুেদ্ধর িদেন িচত্কার
হেব, ঘূিণর্বায়ুর িদেন প্রচণ্ড ঝড় হেব। ১৫ তােদর রাজা এবং
রাজপুত্ররা একসেঙ্গ িনবর্াসেন যােব,” এই সদাপ্রভু বেলন।

সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েমায়ােবর িতনিট পােপর
জন্য, এমনিক চারেট পােপর জন্য, আিম তার শািস্ত

িফিরেয় েনব না, কারণ েস ইেদােমর রাজার হাড় পুিড়েয় চূণর্
কেরেছ। ২ আিম েমায়ােবর উপের আগুন িনেক্ষপ করব এবং তা
কিরেয়ােতর দগুর্গুিল গ্রাস করেব। েমায়াব েকালাহেল, িচত্কাের
এবং তুরীর আওয়ােজ মারা যােব। ৩ আিম তার মেধ্যকার িবচার
কতর্ ােক ধ্বংস করব এবং আিম সব রাজপুত্রেদর তার সেঙ্গ
েমের েফলেবা,” সদাপ্রভু বেলন। ৪ সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“িযহূদার িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট পােপর জন্য,
আিম তার শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ তারা সদাপ্রভুর িনয়ম
অগ্রাহ্য কেরেছ এবং তঁার িবিধ পালন কের িন। তােদর িমথ্যা
তােদর ভ্রান্ত পেথ িনেয় যােব েযমন তােদর িপতৃপুরুেষরা
িগেয়িছেলন। ৫ আিম িযহূদার উপর আগুন িনেক্ষপ করব এবং
তা িযরুশােলেমর দগুর্গুিল গ্রাস করেব।” ৬ সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, “ইস্রােয়েলর িতনিট পােপর জন্য, এমনিক চারেট পােপর
জন্য, আিম তার শািস্ত িফিরেয় েনব না, কারণ তারা
িনরাপরাধেদর িবিক্র কেরেছ রূপার জন্য এবং দিরদ্রেক িবিক্র
কেরেছ একেজাড়া চিটর জন্য। ৭ তারা দিরদ্রেদর মাথা
মািড়েয়েছ েযমন েলােকরা মােঠর ধূেলা মাড়ায়; তারা
িনযর্ািততেদর েঠেল দরূ কেরেছ। বাবা ও েছেল একই েমেয়র
সেঙ্গ সহবাস কেরেছ আর তাই আমার পিবত্র নাম অপিবত্র
কেরেছ। ৮ তারা সমস্ত েবিদর পােশ মানত করা কাপেড়র উপের
শয়ন কের এবং যােদর জিরমানা হেয়েছ এমন েলােকেদর মদ
তারা তােদর ঈশ্বেরর গৃেহ পান কের। ৯ তবুও আিম ইেমারীয়েদর
ধ্বংস কেরিছলাম তােদর সামেন, যার উচ্চতা িছল এরস গােছর
মত; েস িছল অেলান গােছর মত শিক্তশালী। তবুও আিম উপের
তার ফল এবং িনেচ তার মূল ধ্বংস কেরিছলাম। ১০ আর, আিম
েতামােদর িমশরেদশ েথেক েবর কের িনেয় এেসিছলাম এবং
চিল্লশ বছর মরুভূিমেত পিরচািলত কের িছলাম যােত
ইেমারীয়েদর েদশ অিধকার করেত পােরা। ১১ আিম েতামােদর
সন্তানেদর মেধ্য েথেক ভাববাদীেদর উিঠেয়িছ এবং েতামার িকছু
যুবকেদর নাসরীয় কের, এটা িক সিত্য নয়, ইস্রােয়েলর
েলােকরা?” এিট সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন। ১২ “িকন্তু েতামরা
নাসরীয়েদর প্রেরািচত কেরিছেল মদ পান করেত এবং
ভাববাদীেদর আেদশ িদেয়িছেল ভাববাণী না করেত। ১৩ েদখ,
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আিম েতামােদর িপষেবা েযমন একটা শেস্য পূণর্ গাড়ী
একজনেক েপেষ। ১৪ দ্রুতগামী েলাক পালােনার পথ পােব না;
বলবান তার শিক্ত দঢ়ৃ করেব না; না বীর িনেজেক রক্ষা করেব।
১৫ ধনুদ্ধর্ র দঁাড়ােব না; দ্রুতগামী পালােত পাের না; অশ্বােরাহী
িনেজেক রক্ষা করেব না। ১৬ এমনিক খুব সাহসী েযাদ্ধাও উলঙ্গ
অবস্থায় ওই িদেন পালােব,” এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা।

ইস্রােয়েলর প্রিত প্রথম অনুেযাগ।

েহ ইস্রােয়লীয়রা, েশান এই বাক্য যা সদাপ্রভু েতামােদর
িবরুেদ্ধ বেলেছন, সমস্ত পিরবােরর িবরুেদ্ধ যােদর

আিম িমশর েদশ েথেক বার কের এেনিছলাম, ২ আিম সমস্ত
পৃিথবীর পিরবার গুেলার মেধ্য শুধু েতামােদরই েবেছিছলাম।
েসইজন্য আিম েতামােদর সমস্ত পােপর জন্য েতামােদর শািস্ত
েদেবা। ৩ দইু জন িক একসেঙ্গ চেল যতক্ষণ না তারা একমত
হয়? ৪ িশকার না েপেল বেনর মেধ্য িসংহ িক গজর্ন কের?
একিট যুবিসংহ িক তার গুহা েথেক গজর্ন কের যিদ না েস িকছু
ধের? ৫ পািখ িক জিমেত পাতা ফঁােদ পের, যিদ না তার জন্য
েকােনা েটাপ থােক? ফঁাদ িক এমিনই মািট েথেক লািফেয় উপের
ওেঠ যিদ না এটা িকছু ধের? ৬ যিদ েকােনা শহের িশঙ্গার
আওয়াজ হয় তেব িক েলােকরা ভয় পােব না? ৭ ততক্ষণ প্রভু
সদাপ্রভু িকছুই করেবন না যতক্ষণ না িতিন তঁার পিরকল্পনা তঁার
দাস ভাববাদীেদর কােছ প্রকাশ করেছন। ৮ িসংহ গজর্ন করেল,
েক না ভয় পায়? প্রভু সদাপ্রভু কথা বলেল; েক না ভাববাণী
বলেব? ৯ অসেদােদর দেুগর্ এবং িমশর েদেশর দেুগর্ এটা েঘাষণা
কর; বল, “েতামরা শমিরয়ার পাহােড় জেড়া হও আর েদখ, তার
মেধ্য িক ভীষণ েগালমাল এবং তার মেধ্য িক উপদ্রব। ১০ তারা
জােন না িকভােব ভােলা করেত হয়,” এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“তারা তােদর দেুগর্ িহংসা এবং ধ্বংস জমা কের েরেখেছ।”
১১ এইজন্য, প্রভু সদাপ্রভু এই বেলন, “শত্রু েদশ িঘের ধরেব। েস
েতামার দগুর্ ধ্বংস করেব এবং েতামার দগুর্ লুট করেব।”
১২ সদাপ্রভু এই বেলন, “েযমনভােব েমষপালক িসংেহর মুখ
েথেক শুধু দেুটা পা উদ্ধার কের বা একটা কান উদ্ধার কের,
েসরকম ইস্রায়ােলর েলাকেদরও রক্ষা করা হেব যারা শমিরয়ায়
বাস কের, শুধু খােটর পায়া এবং চাদেরর টুকরা িনেয় উদ্ধার
পােব।” ১৩ শুেনা এবং সাক্ষ্য দাও যােকাব কুেলর িবরুেদ্ধ, এই
হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা, বািহনীগেণর ঈশ্বর। ১৪ “েযিদন
আিম ইস্রােয়েলর পােপর শািস্ত েদব, আিম ৈবেথেলর যজ্ঞেবদী
গুেলােকও শািস্ত েদেবা। যজ্ঞেবদীর শৃঙ্গগুিল কাটা হেব এবং
মািটেত পড়েব। ১৫ আিম শীতকােলর বািড়েক ধ্বংস করব
গ্রীষ্মকােলর বািড়গুিলর সেঙ্গ, হািতর দঁােতর বািড়গুিলও ধ্বংস
হেব এবং বড় বািড়গুিল অদশৃ্য হেয় যােব।” এই হল সদাপ্রভুর
েঘাষণা।

ইস্রােয়েলর প্রিত িদ্বতীয় অনুেযাগ।

এই বাক্য েশান, বাসেনর সমস্ত গভীরা, েতামরা যারা
শমিরয়ার পাহািড় অঞ্চেল থাক, েতামরা যারা

দিরদ্রেদর ওপর উপদ্রব করেছা, েতামরা যারা দীনহীন

েলােকেদর চূণর্ করেছা, েতামরা যারা েতামােদর স্বামীেদর বল,
“আমােদর জন্য পানীয় িনেয় এেসা।” ২ প্রভু সদাপ্রভু আপন
পিবত্রতায় শপথ কের বলেলন: “েদখ, েতামােদর উপের সময়
আসেছ যখন তারা েতামােদর িনেয় যােব আঁকড়া িদেয় এবং
েতামােদর বািকেদর বঁড়িশ িদেয় েটেন িনেয় যােব। ৩ েতামরা
শহেরর ভাঙ্গা েদওয়ােলর মেধ্য িদেয় েবিরেয় যােব, েতামরা
প্রত্যক মিহলা এেক অপেরর সামেন থাকেব এবং েতামােদর েবর
কের েদওয়া হেব হেম্মর্ান পাহােড়র িদেক,” এই হল সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৪ “েতামরা ৈবেথেল যাও এবং পাপ কর, িগলগেল যাও
আর পাপ বাড়াও। েতামােদর বিল প্রেত্যক সকােল আেনা,
েতামােদর দশমাংশ প্রেত্যক িতনিদন বােদ আেনা। ৫ খািমরযুক্ত
রুিট িদেয় ধন্যবােদর ৈনেবদ্য উৎসগর্ কর, েস্বচ্ছাদান উপহােরর
েঘাষণা কর; প্রচার কর, কারণ এিট েতামায় খুিশ কের, েতামরা
ইস্রােয়েলর েলােকরা,” এই হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৬ “আিমও েতামােদর সমস্ত শহের দঁােতর মত পিরচ্ছন্নতা িদলাম
আর েতামােদর সমস্ত জায়গায় রুিটর অভাব িদলাম। তবুও
েতামরা আমার কােছ িফের এেল না,” এই হল সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ৭ “যখন শস্য কাটবার িতনমাস বািক িছল তখন
আিমও েতামােদর েথেক বৃিষ্ট িনেয় িনলাম। আিম এক শহের বৃিষ্ট
আর অন্য শহের অনাবৃিষ্ট করলাম। একিট জিমেত বৃিষ্ট হল িকন্তু
অন্য আেরকিট জিমেত েসখােন বৃিষ্ট না হওয়ায় শুিকেয় েগল।
৮ দেুটা বা িতনেট শহর টলেত টলেত অন্য শহের যায় জল পান
করার জন্য, িকন্তু তৃপ্ত হয় না। তবুও েতামরা আমার কােছ িফের
এেল না।” এই হল সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৯ “আিম শেস্য িবনাশক
ও ছত্রাক জাতীয় েরাগ িদেয় েতামােদর আঘাত কেরিছ।
েতামােদর অেনক বাগান, েতামােদর আঙ্গেুরর বাগান, েতামােদর
ডুমুর গাছ এবং েতামােদর িজতবৃক্ষ, পঙ্গপাল সব েখেয় িনল।
তবুও েতামরা আমার কােছ িফের এেল না।” এই হল সদাপ্রভুর
েঘাষণা। ১০ “আিম েতামােদর মেধ্য মহামারী পাঠালাম েযমন
িমশর েদেশ পািঠেয়িছলাম। আিম েতামােদর যুবকেদর তেলায়ার
িদেয় েমেরিছ, েতামােদর েঘাড়ােদর িনেয় িগেয়িছ এবং
েতামােদর তঁাবু দগুর্েন্ধ পূণর্ কের েতামােদর নােক প্রেবশ
কিরেয়িছ। তবুও েতামরা আমার কােছ িফের এেল না,” এই হল
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১১ “আিম েতামােদর শহর উৎখাত কেরিছ,
েযমন ঈশ্বর সেদাম ও ঘেমারা উৎখাত কেরিছেলন। েতামরা
িছেল িঠক একটা জ্বলন্ত কািঠর মত যা আগুন েথেক বার করা
হেয়েছ। তবুও েতামরা আমার কােছ িফের এেল না,” এই হল
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১২ “েহ ইস্রােয়ল, েসইজন্য আিম ভয়ঙ্কর
িকছু করব েতামার প্রিত এবং েযেহতু আিম ভয়ঙ্কর িকছু করব
েতামার প্রিত, প্রস্তুত হও েতামার ঈশ্বেরর সেঙ্গ েদখা করার জন,
েহ ইস্রােয়ল! ১৩ কারণ েদখ, িতিন েসই িযিন পাহাড় বািনেয়েছন
আবার হাওয়াও ৈতরী কেরেছন, তঁার িচন্তা মানুেষর কােছ
প্রকাশ কেরেছন, সকালেক অন্ধকার বািনেয়েছন এবং পৃিথবীর
সমস্ত উঁচু জায়গায় েহঁেটেছন।” সদাপ্রভু, বািহনীেদর ঈশ্বর, এই
তঁার নাম।

আেমাষ ভাববাদীর বই। ২:১৪ ৬০6 আেমাষ ভাববাদীর বই। ৪:১৩
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ইস্রােয়েলর প্রিত তৃতীয় অনুেযাগ।

েহ ইস্রােয়েলর কুল, এই কথা েশান যা আিম েতামােদর
উপের িবলাপ করার জন্য িনেয়িছ। ২ কুমারী ইস্রােয়ল

পের েগেছ; েস আর উঠেব না; েস তার িনেজর জিমেত
পিরত্যক্ত; েসখােন েকউ েনই তােক ওঠােনার। ৩ এই কারেণর
জন্য প্রভু সদাপ্রভু বেলন, “েসই শহেরর েলােকরা যারা হাজার
হাজার হেয় েবিরেয় যায় েসখােন একেশাজন বািক থাকেব এবং
যারা একেশাজন কের েবেরােব েসখােন দশজন থাকেব ইস্রােয়ল
কুেলর হেয়।” ৪ এই জন্য সদাপ্রভু ইস্রােয়ল কুলেক বলেলন,
“আমায় েখঁাজ এবং তােত বঁাচেব। ৫ ৈবেথেল খুঁেজা না;
িগলগেল প্রেবশ কেরা না; েবর-েশবােত েযও না। িগলগল
অবশ্যই বন্দী হেয় অন্য েদেশ যােব এবং ৈবেথেলর েশাক হেব।
৬ সদাপ্রভুেক েখঁাজ এবং বঁােচা, না হেল িতিন েযােষেফর কুেল
আগুন হেয় আসেবন। তা গ্রাস করেবন আর ৈবেথেল আগুন
েনভােনার েকউ থাকেব না। ৭ েযসব েলােকরা ন্যায়িবচারেক
িতক্ততায় পিরণত কেরছ এবং ধািমর্কতােক মািটেত ছঁুেড়
েফেলছ!” ৮ ঈশ্বর কালপুরুষ এবং সপ্তিষর্মণ্ডল বািনেয়েছন;
িতিন অন্ধকারেক সকােল পিরণত কেরেছন; িতিন িদনেক গভীর
রােত পিরণত কেরেছেন এবং সমুেদ্রর জলরািশেক ডােকন;
িতিন তােদর স্থলভােগ েঢেল িদেয়েছন। সদাপ্রভু তঁার নাম।
৯ িতিন শিক্তশালীর উপর হঠাৎ সবর্নাশ িনেয় আসেবন, তােত ঐ
সবর্নাশ দেুগর্র উপের আসেব। ১০ যারা শহেরর দরজায় তােদর
সংেশাধন কের তােদর প্রেত্যকেক তারা ঘৃণা কের এবং যারা
সত্য কথা বেল তােদর প্রেত্যকেক তারা গভীর ঘৃণার েচােখ
েদেখ। ১১ কারণ েতামরা দিরদ্রেক পােয়র তলায় মাড়াচ্ছ এবং
তার কাছ েথেক গেমর ভাগ নাও, যিদও েতামরা পাথেরর বািড়
বািনেয়েছা, েতামরা তােত বাস করেত পারেব না। েতামােদর
সুন্দর আঙ্গরু েখত আেছ িকন্তু েতামরা তােদর রস েখেত পারেব
না। ১২ আিম জািন েতামার কত অন্যায় আেছ এবং েতামােদর
পাপ কত ভীষণ, েতামরা যারা ধািমর্কেদর অত্যাচার কর ও ঘুষ
নাও এবং গিরবেদর শহেরর দরজায় অবেহলা কেরেছা।
১৩ এইজন্য েয েকান িবচক্ষণ েলাক এই সময় চুপ কের থােক,
কারণ এটা মন্দ সময়। ১৪ ভােলা েচষ্টা কর, মন্দ নয়, তাহেল
েতামরা বঁাচেব। তােত সদাপ্রভু, বািহনীগেণর ঈশ্বর সিত্য
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন, েযমন েতামরা বেল থাক িতিন
েতমিনই। ১৫ মন্দ ঘৃণা কর, উত্তম ভালবাস, শহেরর দরজায়
ধািমর্কতা প্রিতষ্ঠা কর। হয়ত সদাপ্রভু, বািহনীগেণর ঈশ্বর
েযােষেফ কুেলর বািকেদর প্রিত অনুগ্রহ করেবন। ১৬ এইজন্য,
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, বািহনীগেণর ঈশ্বর, প্রভু বেলন, “সমস্ত
রাস্তার েমােড় কান্নাকািট হেব এবং তারা সমস্ত রাস্তায় বলেব,
‘হায়’ ‘হায়!’ তারা চাষীেদর ডাকেব দঃুখ করার জন্য এবং
দঃুখীেক ডাকেব কঁাদার জন্য। ১৭ সমস্ত আঙ্গরু েক্ষেত কান্নাকািট
হেব, কারণ আিম েতামােদর মেধ্য িদেয় যােবা,” সদাপ্রভু বেলন।
১৮ িধক েতামােদর যারা সদাপ্রভুর িদেনর আশা কর! েকন
েতামরা সদাপ্রভুর িদেনর জন্য েচষ্টা কর? এিট অন্ধকার হেব,
আেলা নয়। ১৯ েযমন একজন মানুষ যখন িসংেহর েথেক
পািলেয় যায় আর ভাল্লুেকর সামেন পেড় বা েস একটা ঘেরর

িভতের যায় এবং তার হাত েদওয়ােল রােখ আর তােক একটা
সাপ কামড়ায়। ২০ সদাপ্রভুর িদন িক অন্ধকার এবং আেলাহীন
হেব না? েঘার অন্ধকার এবং দীিপ্ত হীন িক হেব না? ২১ “আিম
ঘৃণা কির, আিম েতামােদর উৎসব অবজ্ঞা কির, আিম খুিশ হই
না েতামােদর জঁাকজমকপূণর্ সমােবেশ। ২২ যিদও েতামরা
আমায় েতামােদর েহামবিল এবং শস্য উত্সগর্ কর, আিম তা
গ্রহণ করব না, না আিম েতামােদর স্বাস্থ্যবান পশু বিলদােনর
িদেক েদখেবা। ২৩ আমার কাছ েথেক েতামােদর গােনর শব্দ দরূ
কর; আিম েতামােদর বীণার আওয়াজ শুনেবা না। ২৪ তার
পিরবেতর্ , িবচার জেলর মত বেয় যাক এবং ধািমর্কতা িচরকাল
বেয় যাওয়া েস্রােতর মত বেয় যাক। ২৫ েতামরা িক মরুভূিমেত
চিল্লশ বছর পযর্ন্ত আমার জন্য বিলদান ও উপহার িনেয়
এেসিছেল? ২৬ েতামরা িসকূ্কৎেক েতামােদর রাজা িহসােব তুেল
ধেরিছেল এবং কীয়ুন, েতামােদর েদবতার তারা প্রিতমার মূিতর্  যা
েতামরা েতামােদর জন্য বািনেয়িছেল। ২৭ এইজন্য আিম
েতামােদর দেম্মশক েথেকও দেূর বন্দী িহসােব পাঠােবা,”
সদাপ্রভু বেলন, যঁার নাম হল বািহনীগেণর সদাপ্রভু।

িধক তােদর যারা িসেয়ােন শািন্তেত রেয়েছ এবং তােদর
যারা শমিরয়ার পাহাড়ী অঞ্চেল িনরাপেদ রেয়েছ,

েদেশর েসরা িবিশষ্ট েলােকরা, যােদর কােছ ইস্রােয়ল কুল
সাহােয্যর জন্য এেসেছ! ২ েতামােদর েনতারা বেল, “কলনীেত
যাও এবং েদখ; েসখান েথেক হমােত বড় শহের যাও; তারপর
পেলষ্টীয়েদর গােত েনেম যাও। তারা িক েতামােদর দেুটা রােজ্যর
েথেক েশ্রষ্ঠ? তােদর সীমা িক েতামােদর সীমা েথেক বড়?”
৩ িধক তােদর যারা িবপযর্য়েক দেূর রােখ এবং িহংস্রতার
িসংহাসন কােছ িনেয় আেস। ৪ তারা হািতর দঁােতর িবছানায়
েশায় এবং অলসভােব তােদর খােট শুেয় থােক। তারা পাল
েথেক েভড়ার বাচ্চা এবং গরুর পাল েথেক বাছুর এেন খায়।
৫ তারা বীণায় মূখর্তার গান কের, দায়ূেদর মত তারা বাদ্যযন্ত্র
ৈতরী কের। ৬ তারা বড় বড় পােত্র মদ খায় এবং উত্তম েতেল
িনেজেদর অিভিষক্ত কের, িকন্তু তারা েযােষেফর ধ্বংেস দঃুখ
কের না। ৭ তাই তারা এখন প্রথম বন্দী িহসােব যােব এবং যারা
অলসভােব শুেয় থােক তােদর উত্সব দরূ হেব। ৮ আিম, প্রভু
সদাপ্রভু, আিম িনেজই শপথ িনেয়িছ, এই হল প্রভু সদাপ্রভুর
েঘাষণা, বািহনীগেণর সদাপ্রভু, “আিম যােকােবর গবর্ ঘৃণা কির;
আিম তার দগূর্ ঘৃণা কির। এইজন্য আিম েসই শহরেক ও তার
মেধ্য যা আেছ সব অন্যেদর হােত িদেয় েদব।” ৯ এটা প্রায়
আসেত চেলেছ েয, যিদ েকােনা ঘের দশজন েলাক বািক থােক,
তারা প্রত্যেক মারা যােব। ১০ যখন েলােকর আত্মীয় তােদর েদহ
িনেত আসেব, েসই ব্যিক্ত েয তােদর েপাড়ােব তােদর বািড় েথেক
শস্য বার কের আনার পর, যিদ েস েসই বািড়র েলাকেক বেল,
“আপনার সেঙ্গ আর েকউ আেছ?” এবং যিদ ঐ েলাক বেল,
“না,” তাহেল েস বলেব, “চুপ কের থােকা, কারণ আমােদর
সদাপ্রভুর নাম েনওয়া উিচত নয়।” ১১ কারণ েদখ, সদাপ্রভু
একিট আেদশ েদেবন এবং েসই বড় ঘর িছন্নিভন্ন হেয় যােব
এবং েছাট ঘরটা টুকেরা টুকেরা হেয় যােব। ১২ েঘাড়ারা িক খাড়া
পাহােড়র গােয় েদৗড়ােব? েকউ িক বলদ িনেয় েসখােন হাল েদেব
বা ভূিম কষর্ণ করেব তবুও েতামরা ন্যায়িবচারেক িবেষ পিরণত
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কেরেছা এবং ধািমর্কতার ফলেক িতক্ততায় পিরণত কেরেছা।
১৩ েতামরা যারা েলা-দবাের আনন্দ করছ, যারা বলেছা,
“আমরা িক আমােদর িনেজেদর শিক্তেত শৃঙ্গ জয় কির িন?”
১৪ “িকন্তু েদখ, েহ ইস্রােয়ল, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ একিট
জািত ওঠােবা,” এই হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা, বািহনীগেণর
ঈশ্বর। “তারা েতামােদর েলব হমাত েথেক অরাবার েছাট নদী
পযর্ন্ত কষ্ট েদেব।”

ভিবষ্যেতর শািস্তর িবষেয় িতনিট দশর্ন ও তার ব্যাখ্যা।

প্রভু সদাপ্রভু এই আমােক েদখােলন। েদখ, িতিন
পঙ্গপােলর ঝঁাক ৈতরী করেলন যখন বসেন্তর ফসল

েবেড় উঠেত শুরু কেরেছ এবং েদখ, এিট িছল রাজার ফসল
কাটার পেরর ফসল। ২ যখন তারা জিমর উিদ্ভদ খাওয়া েশষ
করল, তখন আিম বললাম, “প্রভু সদাপ্রভু, দয়া কের ক্ষমা
করুন; যােকাব িকভােব বঁাচেব? কারণ েস খুবই েছাট।”
৩ সদাপ্রভু এই িবষেয় নরম হেলন। িতিন বলেলন, “এটা ঘটেব
না।” ৪ প্রভু সদাপ্রভু এই আমােক েদখােলন, েদখ, প্রভু সদাপ্রভু
আগুন ডাকেলন িবচােরর জন্য। এটা িবশাল গভীর জলরািশেক
শুকেনা করেত পাের এবং ভূিমেকও গ্রাস করেত পাের। ৫ িকন্তু
আিম বললাম, “প্রভু সদাপ্রভু, দয়া কের ক্ষান্ত েহান; যােকাব
িকভােব রক্ষা পােব? কারণ েস খুবই েছাট।” ৬ সদাপ্রভু এই
িবষেয় নরম হেলন। প্রভু সদাপ্রভু এই বলেলন, “এটাও ঘটেব
না।” ৭ িতিন আমােক এই েদখােলন, েদখ, প্রভু একিট েদয়ােলর
পােশ দঁািড়েয় আেছন, তঁার হােত ওলনদিড় িনেয়। ৮ সদাপ্রভু
আমায় বলেলন, “আেমাষ, তুিম িক েদখেছা?” আিম বললাম,
“একিট ওলনদিড়।” তখন প্রভু বলেলন, “েদখ, আিম একিট
ওলনদিড় আমার েলােকেদর মেধ্য রাখেবা। আিম আর তােদর
ছাড়েবা না। ৯ ইসহােকর উঁচু জায়গা ধ্বংস হেব, ইস্রােয়েলর
পিবত্র স্থান ধ্বংস হেব এবং আিম যারিবয়াম কুেলর িবরুেদ্ধ
তেলায়ার িনেয় উঠেবা।”

আেমােষর সাহস।

১০ তখন অমৎিসয়, ৈবেথেলর যাজক ইস্রােয়েলর রাজা
যারিবয়ােমর কােছ একিট খবর পাঠােলন, “আেমাষ ইস্রােয়ল
কুেলর মেধ্য আপনার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ। েদশ তার এত
কথা সহ্য করেত পারেছ না।” ১১ এই কারেণ আেমাষ এই কথা
বলেলন, “যারিবয়াম তেলায়াের মারা যােব এবং ইস্রােয়ল
অবশ্যই িনবর্াসেন যােব তার িনেজর েদশ েথেক দেূর।”
১২ অমৎিসয় আেমাষ বলেলন, “দশর্নকারী, যাও, িযহূদা েদেশ
পািলেয় যাও এবং েসখােন রুিট খাও এবং ভাববাণী কর।
১৩ িকন্তু ৈবেথেল আর ভাববাণী কর না, কারণ এটা রাজার
পিবত্র জায়গা এবং একিট রাজ বািড়।” ১৪ তখন আেমাষ
অমৎিসয়েক বলেলন, “আিম েকােনা ভাববাদী নই না েকােনা
ভাববাদীর েছেল। আিম একজন পশুপালক এবং ডুমুর গাছ
েদখােশানাকারী। ১৫ িকন্তু সদাপ্রভু আমােক পশুপােলর েদখা
েশানার েথেক িনেয় েগেলন এবং আমায় বলেলন, ‘যাও, আমার
প্রজা ইস্রােয়েলর কােছ ভাববাণী বল।’ ১৬ এখন সদাপ্রভুর বাক্য

শুেনা। তুিম বলছ, ‘ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ ভাববাণী কর না আর
ইসহােকর কুেলর িবরুেদ্ধ িকছু বল না।’ ১৭ এই জন্য সদাপ্রভু
এই কথা বলেলন, ‘েতামার স্ত্রী শহেরর মেধ্য একজন েবশ্যা হেব;
‘েতামার েছেল এবং েমেয় তেলায়াের মারা পরেব; েতামার জিম
মাপা হেব আর ভাগ হেব; তুিম একিট অশুিচ েদেশ মারা যােব
এবং ইস্রােয়ল অবশ্যই িনবর্াসেন যােব তার িনেজর েদশ
েথেক’।”

ইস্রােয়েলর শািস্ত ও পরবতর্ী মঙ্গল।

প্রভু সদাপ্রভু আমােক এই েদখােলন। েদখ, এক ঝুিড়
গরেমর ফল! ২ িতিন বলেলন, “তুিম িক েদখছ,

আেমাষ?” আিম বললাম, “এক ঝুিড় গরেমর ফল।” তখন
সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “আমার প্রজা ইস্রােয়েলর েশষ সময়
এেসেছ; আিম আর তােদর ছাড়েবা না। ৩ মিন্দেরর গান কান্নায়
পিরণত হেব েসই িদেন।” এই হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“মৃতেদহ অেনক হেব, তারা সব জায়গায় তােদর ছঁুেড় েফেল
েদেব িনঃশেব্দ!” ৪ এিট শুেনা, েতামরা যারা দিরদ্রেদর পােয়র
তলায় মাড়াও এবং গিরবেদর েদশ েথেক তািড়েয় দাও। ৫ তারা
বেল, “কেব অমাবস্যা কাটেব, তাহেল আমরা আবার শস্য িবিক্র
করেত পারব? এবং কেব িবশ্রামবার েশষ হেব, তাহেল আমরা
গম িবিক্র করেত পারব? আমরা ওজেন কম েদব এবং দাম
বািড়েয় েদব, েযভােব আমরা নকল দঁািড়পাল্লা িদেয় ঠকাই।
৬ তাহেল আমরা খারাপ গম িবিক্র করেত পারব আর রূপা িদেয়
গিরবেক িকনেবা, দিরদ্রেক একেজাড়া চিট িদেয় িকনেবা।”
৭ সদাপ্রভু যােকােবর গবর্েক িনেয় শপথ করেলন, “িনশ্চয়ই
তােদর েকান কাজ আিম কখেনা ভুলেবা না।” ৮ এই জন্য িক
েদশ কঁাপেব না এবং যারা এেত বাস কের তারা েশাক করেব না?
এর মেধ্য যা িকছু আেছ নীল নদীর মত ফুেল উঠেব আর এটা
উপের লািফেয় উঠেব আবার ডুেব যােব, িমশেরর নদীর মত।
৯ “এটা আসেব ঐ িদেন,” এই হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা,
“আিম দপুুের সূযর্েক অস্ত েযেত বাধ্য করব এবং আিম
পৃিথবীেক অন্ধকার করব িদেনরেবলায়। ১০ আিম েতামােদর
উৎসব েশােক পিরণত করব এবং েতামােদর সমস্ত গান দঃুেখ
পিরণত করব। আিম েতামােদর সবাইেক চট পরাব এবং প্রেত্যক
মাথায় টাক পড়াব। আিম এটা িঠক একমাত্র েছেলর জন্য
দঃুেখর মত কের তুলেবা এবং এটার েশষ সময় হেব খুবই িতক্ত।
১১ েদখ, িদন আসেছ,” এই হল প্রভু সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন
আিম এই েদেশ দিূভর্ ক্ষ পাঠােবা, খােদ্যর জন্য দিূভর্ ক্ষ নয়,
জেলর জন্য দিূভর্ ক্ষ নয় িকন্তু সদাপ্রভুর বাক্য েশানার জন্য
দিূভর্ ক্ষ। ১২ তারা এক সমুদ্র েথেক অন্য সমুদ্র টলেত টলেত
যােব, উত্তর েথেক পূেবর্ িদেক সদাপ্রভুর বােক্যর েখঁােজ তারা
েদৗড়ােব িকন্তু তারা তা পােব না। ১৩ ওই িদেন সুন্দরী েমেয়রা
এবং যুবেকরা িপপাসায় অজ্ঞান হেয় যােব। ১৪ যারা শমিরয়ার
পাপ িনেয় শপথ কের এবং বেল, ‘দান, েতামার জীবন্ত ঈশ্বেরর
িদিব্য এবং েবর-েশবার জীবন্ত পেথর িদিব্য, তারা পড়েব আর
কখেনা উঠেব না’।”

আিম েদখলাম প্রভু েবিদর পােশ দঁািড়েয় িছেলন এবং
িতিন বলেলন, “স্তেম্ভর মাথায় আঘাত কর তােত িভত
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কঁাপেব। তােদর মাথার উপর েসগুেলা টুকেরা টুকেরা কের ভাঙ
এবং আিম তােদর েশষজন পযর্ন্ত তেলায়ার িদেয় মারব। তােদর
একজনও বাদ যােব না, একজনও তােদর পালােত পারেব না।
২ যিদও তারা পাতাল পযর্ন্ত খুঁেড় যায়, েসখান েথেক আমার হাত
তােদর িনেয় আসেব। তারা স্বেগর্ উঠেলও, েসখান েথেক আিম
তােদর িনেচ নািমেয় আনব। ৩ যিদও তারা কিমর্েলর মাথায়
লুকােব, আিম খুঁজেবা এবং িনেয় আসেবা। যিদও তারা আমার
েথেক সমুেদ্রর তলায় িগেয় লুকােব, েসখােন আিম সাপেদর
আেদশ েদব এবং তা তােদর কামড়ােব। ৪ যিদও তারা
বন্দীদশায় যােব, তােদর শত্রুেদর দ্বারা পিরচািলত হেব, েসখােন
আিম তেলায়ারেক আেদশ েদব এবং তা তােদর েমের েফলেব।
তােদর ক্ষিতর জন্য আিম তােদর ওপর আমার নজর রাখেবা,
ভােলার জন্য নয়।” ৫ প্রভু, বািহনীগেণর সদাপ্রভু েদশেক স্পশর্
করেলন এবং তা গেল েগেলা; যারা সবাই বাস কের েশাক
করল; এর মেধ্যকার সব িকছু নদীর মত ফুেল ওেঠ আবার ডুেব
যায় িমশেরর নদীর মত। ৬ এটা িতিন, িযিন স্বেগর্ তঁার কক্ষ ৈতরী
কেরেছন এবং িতিন পৃিথবীেত তঁার ধনুক আকৃিতর ছাদ ৈতরী
কেরেছন। িতিন সমুেদ্রর জলেক ডাকেলন এবং পৃিথবীর ওপর
তােদর েঢেল িদেলন, সদাপ্রভু তঁার নাম। ৭ “েহ ইস্রােয়ল, েতামরা
িক আমার কােছ কুশীয় েলাকেদর মত নও?” এিট সদাপ্রভুর
েঘাষণা। “আিম িক ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক বার কের
িনেয় আিসিন, কেপ্তার েথেক পেলষ্টীয়েদর এবং কীর েথেক
অরামীয়েদর িক আিন িন? ৮ েদখ, প্রভু সদাপ্রভুর েচাখ পাপময়
রােজ্যর ওপর আেছ এবং আিম পৃিথবী েথেক এটা িনিশ্চহ্ন কের

েদব, তথািপ যােকাব কুলেক সম্পূণর্ ধ্বংস করব না,” এিট
সদাপ্রভুর েঘাষণা। ৯ “েদখ, আিম এক আেদশ েদেবা এবং
আিম সমস্ত জািতর মেধ্য ইস্রােয়ল কুলেক নাড়ােবা, েযমন
একজন শস্য চালুিনেত নােড়, যােত একটা েছাট্ট কণাও েযন
মািটেত না পেড়। ১০ আমার েসই পাপী প্রজারা সকেল
তেলায়ােরর আঘােত মারা পরেব, যারা বেল, ‘িবপযর্য় আমােদর
ধরেত পারেব না বা আমােদর সামেন আসেব না’।” ১১ েসই িদেন
আিম দায়ূেদর তঁাবু ওঠােবা যা পের েগিছল এবং তার
ফাটলগুেলা বুজােবা। আিম এর ধ্বংস স্থানগুিল ওঠােবা এবং
আেগ েযমন িছল েতমন আবার ৈতরী করব, ১২ যােত তারা েশষ
পযর্ন্ত ইেদাম অিধকার করেত পাের এবং সমস্ত জািত যােদর
আমার নােম ডাকা হয় তােদর অিধকার করেত পাের। ১৩ েদখ,
এমন িদন আসেব, এই হেলা সদাপ্রভুর েঘাষণা, “যখন
হালবাহক শস্যেছদেক অিতক্রম করেব এবং আঙ্গরু ব্যবসায়ী
অিতক্রম করেব তােক েয বীজ বপন কেরেছ। পাহােড়রা িমিষ্ট
আঙ্গরু রস ঝরােব এবং সমস্ত উপপবর্ত তােত েভেস যােব।
১৪ আিম আমার প্রজােদর বন্দীদশা েথেক িফিরেয় িনেয়
আসেবা। তারা ধ্বংস প্রাপ্ত শহর গুেলা িনমর্াণ করেব, তারা
আঙ্গরু েখত প্রস্তুত করেব এবং তােদর রস পান করেব এবং
তারা বাগান ৈতরী করেব আর তার ফল খােব। ১৫ আিম তােদর
জিমেত তােদর েরাপণ করব এবং তােদর েসই জিম েথেক
কখনও উপিড়েয় েফলা হেব না, যা আিম তােদর িদেয়িছ,”
সদাপ্রভু েতামােদর ঈশ্বর বলেছন।
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১

ওবিদয় ভাববাদীর বই৷

ইেদােমর ধ্বংস৷ ইস্রােয়েলর মঙ্গল৷

ওবিদেয়র দশর্ন। প্রভু সদাপ্রভু ইেদাম েদেশর িবষেয়
এই সব কথা বেলেছন। আমরা সদাপ্রভুর কাছ েথেক

একটা সংবাদ শুেনিছ এবং িতিন জািতেদর কােছ একজন
দতূেক পািঠেয় এই কথা বলেত বেলন, “ওেঠা, চল আমরা
ইেদােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যাই।” ২ েদখ, জািতেদর মেধ্য
আিম েতামােক েছাট করব; েতামােক এেকবাের ঘৃণা করা হেব।
৩ েতামােদর আত্ম অহংকারই েতামােদরেক ঠিকেয়েছ, েতামরা,
যারা, পাথেরর ফাটেল বাস কর এবং উঁচু উঁচু জায়গায় থাক
আর মেন মেন বল, “েক আমােক মািটেত নামােত পারেব?”
৪ যিদও তুিম ঈগল পাখীর মত উঁচুেত বাসা বঁাধ এবং
তারাগুেলার মেধ্য ঘর বানাও তবুও আিম েসখান েথেক েতামােক
নািমেয় আনব। আিম সদাপ্রভু এই কথা বলিছ। ৫ যিদ েচােররা
েতামার কােছ আেস, যিদ ডাকােতরা রােতর েবলায় আেস
(িকভােব তুিম িবনষ্ট হেব!), তেব িক তারা, তােদর যতটা ইচ্ছা
ততটাই চুির করেব না? যিদ আঙ্গরু সংগ্রহকারীরা েতামার কােছ
আেস, তেব তারা িক িকছু ফল অবিশষ্ট রােখ না? ৬ এেষৗেক
েকমন তছনছ কের তার গুপ্ত ধনভান্ডার েখঁাজ করা হেয়িছল।
৭ েয সব েলােকরা েতামার সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ হেয়েছ তারাই
েতামােক সীমান্ত পযর্ন্ত িবদায় িদেয়েছ। েতামার বনু্ধরাই েতামায়
ঠিকেয় পরািজত কিরেয়েছ; তারা, যারা েতামার রুিট েখেয়েছ,
তারা েতামার জন্য তলায় ফঁাদ েপেতেছ। ইেদাম িকছুই িবেবচনা
কের িন। ৮ সদাপ্রভু বেলন, “েস িদন আিম িক ইেদােমর
জ্ঞানীেদর ধ্বংস করব না এবং এেষৗর পবর্ত েথেক িক বুিদ্ধ দরূ
করব না?” ৯ েহ ৈতমন, েতামার বীেররা ভয় পােব, েযন এেষৗর
পবর্ত েথেক প্রেত্যকিট মানুষেক হত্যা কের ধ্বংস করা হেব।
১০ েতামার ভাই যােকােবর প্রিত করা অন্যােয়র জন্য তুিম
লজ্জায় অবনত হেব এবং েতামায় িচরকােলর জন্য ধ্বংস করা
হেব। ১১ েয িদন তুিম দেূর দঁািড়েয় িছেল, েসই িদন িবেদশীরা
েতামার সম্পিত্ত লুট কের িনেয় িগেয়িছল ও িবজািতয়রা তার

দ্বার িদেয় প্রেবশ কেরিছল এবং িযরূশােলেমর উপর গুিলবঁাট
কেরিছল, েসই িদন তুিমও তােদর মতই একজন িছেল। ১২ িকন্তু
েতামার ভাইেয়র িদেন আনন্দ কর না, তার চরম দদুর্শার িদেন
তার প্রিত দিৃষ্ট কর না। িযহূদার সন্তানেদর ধ্বংেসর িদেন তােদর
িবষেয় আনন্দ করনা এবং তােদর িবপেদর িদেন অহংকার কর
না। ১৩ আমার প্রজােদর িবপেদর িদেন তােদর ফটেক প্রেবশ
করনা, তুিম তােদর িবপেদর িদেন তােদর অমঙ্গেলর প্রিত নজর
িদও না এবং তােদর িবপেদর িদেন তােদর সম্পিত্ত লুট কর না।
১৪ আর তােদর মেধ্য যারা পািলেয়িছল তােদরেক হত্যা করার
জন্য রাস্তার েমােড় দঁািড়ও না; আর সংকেটর িদেন তােদর রক্ষা
পাওয়া েলাকেদরেক আবার শত্রুেদর হােত তুেল িদও না।
১৫ কারণ সব জািতর উপর সদাপ্রভুর িদন উপিস্থত; তুিম
েযরকম করেব, েতামার প্রিতও েসরকমই করা হেব, েতামার
অপকেমর্র ফল েতামার মাথােতই বতর্ ােব। ১৬ কারণ আমার
পিবত্র পবর্েত তুিম েযমন পান কেরছ েতমিন সব জািত সবসময়
পান করেব। তারা পান করেব এবং গ্রাস করেব ও তা এমন হেব
েযন তােদর েকােনা অিস্তত্বই িছলনা। ১৭ িকন্তু িসেয়ান পবর্েত
েসই পািলেয় যাওয়া েলােকরা থাকেব আর তা পিবত্র হেব এবং
যােকােবর কুল িনেজেদর অিধকােরর অিধকারী হেব। ১৮ আর
যােকােবর কুল আগুেনর মত েযােষেফর কুল িশখা আর এেষৗর
কুল খেড়র মতন হেব, আর তারা তােক পুিড়েয় িনঃেশষ করেব।
এেষৗর কুেল েকউ বঁাচেব না, কারণ সদাপ্রভু তাই বেলন।
১৯ আর দিক্ষেণর েলােকরা এেষৗর পবর্েতর অিধকারী হেব আর
িনম্নভূিমর েলােকরা পেলষ্টীয়েদর েদশ অিধকার করেব; আর
েলােকরা ইফ্রিয়েমর জিম আর শমরীয়েদর জিম দখল করেব
এবং িবন্যামীন িগিলয়দেক অিধকার করেব। ২০ আর ইস্রােয়ল
সন্তানেদর িনবর্ািসত ৈসন্য সািরফত পযর্ন্ত কনান েদশ দখল
করেব আর িযরূশােলেমর েয িনবর্ািসত েলােকরা সফারেদ আেছ
তারা দিক্ষেণর নগরগুিল দখল করেব। ২১ আর যারা েবঁেচ
রেয়েছ তারা এেষৗর পবর্েতর িবচার করবার জন্য িসেয়ান পবর্েত
উঠেব এবং রাজ্য সদাপ্রভুর হেব।
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েযানা ভাববাদীর বই।

েযানার পলায়ন।

সদাপ্রভুর এই বাক্য অিমত্তেয়র েছেল েযানার কােছ
উপিস্থত হল, ২ “তুিম ওঠ, নীনবীেত, েসই মহানগের

যাও, আর নগেরর িবরুেদ্ধ েঘাষণা কর, কারণ তােদর দষু্টতা
আমার সামেন প্রকািশত হেয়েছ।” ৩ িকন্তু েযানা সদাপ্রভুর
সামেন েথেক তশর্ীেশ পালাবার জন্য উঠেলন; িতিন যােফােত
েনেম িগেয়, তশর্ীেশ যােব এমন এক জাহাজ েপেলন; তখন
জাহােজর ভাড়া িদেয় সদাপ্রভুর সামেন েথেক নািবকেদর সেঙ্গ
তশর্ীেশ যাবার জন্য েসই জাহােজ প্রেবশ করেলন। ৪ িকন্তু
সদাপ্রভু সমুেদ্র প্রচন্ড ঝেড়া বায়ু পািঠেয় িদেলন, সমুেদ্র ভীষণ
ঝড় উঠল, এমন িক, জাহাজ েভেঙ্গ যাবার মত হল। ৫ তখন
নািবেকরা ভয় েপল, প্রেত্যেক িনেজর িনেজর েদবতার কােছ
কঁাদেত লাগল, আর ওজন কমােনার জন্য জাহােজর মাল
সমুেদ্র েফেল িদল। িকন্তু েযানা জাহােজর তলায় েনেমিছেলন
এবং এমন ঘুিমেয় িছেলন েয গভীর ঘুেম মগ্ন িছেলন। ৬ তখন
জাহােজর মািলক তঁার কােছ এেস বলেলন, “ওেহ, তুিম েয
ঘুমাচ্ছ েতামার কী হল? ওঠ, েতামার ঈশ্বরেক ডাক; হয় েতা
ঈশ্বর আমােদর িবষেয় িচন্তা করেবন ও আমরা িবনষ্ট হব না।”
৭ পের নািবেকরা এেক অপরেক বলল, “এস, আমরা গুিলবঁাট
কির, তাহেল জানেত পারেব কার েদােষ আমােদর প্রিত এই
অমঙ্গল ঘটেছ? পের তারা গুিলবঁাট করল, আর েযানার নােম
গুিল উঠল।” ৮ তখন তারা তােক বলল, “বল েদিখ, কার েদােষ
আমােদর প্রিত এই অমঙ্গল ঘটেছ? েতামার েপশা িক? েকান
জায়গা েথেক এেসছ? তুিম েকান েদেশর েলাক? েকান জািত?”
৯ িতিন তােদরেক বলেলন, “আিম ইব্রীয়; আিম সদাপ্রভুেক ভয়
কির, িতিন স্বেগর্র ঈশ্বর, িতিন সমুদ্র ও শুকেনা ভূিম সৃিষ্ট
কেরেছন।” ১০ তখন েসই েলােকরা খুব ভয় েপেয় তঁােক বলল,
“তুিম এ িক কাজ কেরছ?” কারণ িতিন েয সদাপ্রভুর সামেন
েথেক পািলেয় যােচ্ছন, এটা তারা জানত, কারণ িতিন তােদরেক
বেলিছেলন। ১১ পের তারা তঁােক বলল, “আমরা েতামােক িক
করেল সমুদ্র আমােদর প্রিত শান্ত হেত পাের?” কারণ সমুদ্র
তখন আেরা ভয়াবহ হেয় উঠিছল। ১২ িতিন তােদরেক বলেলন,
“আমােক ধের সমুেদ্র েফেল দাও, তােত সমুদ্র েতামােদর জন্য
শান্ত হেব; কারণ আিম জািন, আমারই েদােষ েতামােদর উপের
এই ভীষণ ঝড় এেসেছ।” ১৩ তবুও েসই েলােকরা জাহাজ
িফিরেয় ডাঙায় িনেয় যাবার জন্য েঢউ কাটেত েচষ্টা করল; িকন্তু
পারল না, কারণ সমুদ্র তােদর িবপরীেত আেরা ভয়াবহ হেয়
উঠিছল। ১৪ এই জন্য তারা সদাপ্রভুেক ডাকেত লাগল আর
বলল, “অনুেরাধ কির, েহ সদাপ্রভু, অনুেরাধ কির, এই ব্যিক্তর

প্রােণর জন্য আমােদর িবনাশ না েহাক এবং আমােদর উপের
িনেদর্ ােষর রেক্তর ভাগীদার কর না; কারণ, েহ সদাপ্রভু, তুিম
িনেজর ইচ্ছামেতা কাজ কেরছ।” ১৫ পের তারা েযানােক ধের
সমুেদ্র েফেল িদল, তােত সমুদ্র থামল, আর ভয়াবহ হল না।
১৬ তখন েসই েলােকরা সদাপ্রভুর েথেক খুব ভয় েপল; আর
তারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য বিলদান করল এবং নানা মানত করল।
১৭ আর সদাপ্রভু েযানােক িগেল েফলার জন্য একটা বড় মাছ
িঠক কের েরেখিছেলন; েসই মােছর েপেট েযানা িতন িদন ও
িতন রাত কাটােলন।

তখন েযানা ঐ মােছর েপট েথেক িনেজর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন। ২ িতিন বলেলন,

“আিম িবপেদর জন্য সদাপ্রভুেক ডাকলাম, আর িতিন আমােক
উত্তর িদেলন; আিম পাতােলর েপট েথেক িচত্কার করলাম,
তুিম আমার রব শুনেল। ৩ তুিম আমােক গভীর জেল, সমুেদ্র
িনেক্ষপ করেল, আর েস্রাত আমােক েবষ্টন করল, েতামার সব
েঢউ, েতামার সব তরঙ্গ, আমার ওপর িদেয় েগল।” ৪ আিম
বললাম, “আিম েতামার দিৃষ্ট েথেক দেূর চেল েগিছ, তবুও
আবার েতামার পিবত্র মিন্দেরর িদেক েদখব। ৫ জলরািশ
আমােক িঘের েফলল, প্রাণ পযর্ন্ত উঠল, জলরািশ আমােক
িঘের েফলল, সমুেদ্রর উিদ্ভদ আমার মাথায় জড়াল। ৬ আিম
পবর্েতর েগাড়া পযর্ন্ত েনেম েগলাম; আমার িপছেন পৃিথবীর
সমস্ত দরজা এেকবাের বন্ধ হল; তবুও, েহ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু
তুিম আমার প্রাণেক গভীর গতর্  েথেক উঠােল। ৭ আমার মেধ্য
প্রাণ অেচতন হেল আিম সদাপ্রভুেক স্মরণ করলাম, আর
আমার প্রাথর্না েতামার কােছ, েতামার পিবত্র মিন্দের, উপিস্থত
হল। ৮ যারা িমথ্যা জড় বস্তু মােন, তারা িনেজর অনুগ্রহেক
পিরত্যাগ কের; ৯ িকন্তু আিম েতামার উেদ্দেশ্য ধন্যবাদ সহ
বিলদান করব; আিম েয মানত কেরিছ, তা পূণর্ করব; পিরত্রাণ
সদাপ্রভুরই কােছ।” ১০ পের সদাপ্রভু েসই মাছেক বলেলন, আর
েস েযানােক শুকেনা ভূিমর ওপের উগের িদল।

নীনবীেত েযানার েঘাষণা ও তার ফল।

পের িদ্বতীয়বার সদাপ্রভুর বাক্য েযানার কােছ এল;
২ িতিন বলেলন, “তুিম ওঠ, নীনবীেত, েসই মহানগের

যাও, আর আিম েতামােক যা েঘাষণা করেত বিল, তা েসই
নগেরর উেদ্দেশ্য েঘাষণা কর।” ৩ তখন েযানা উেঠ সদাপ্রভুর
বাক্য অনুসাের নীনবীেত েগেলন। নীনবী ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত
মহানগর, েসখােন েযেত িতন িদন লাগত। ৪ পের েযানা নগের
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প্রেবশ করেত আরম্ভ কের এক িদেনর পথ েগেলন এবং েঘাষণা
করেলন, বলেলন, “আর চিল্লশ িদন পের নীনবী ধ্বংস হেব।”
৫ তখন নীনবীর েলােকরা ঈশ্বের িবশ্বাস করেলা; তারা উপবাস
েঘাষণা করল এবং মহান েথেক কু্ষদ্র পযর্ন্ত সবাই চট পরল।
৬ আর েসই খবর নীনবী রােজর কােছ েপৗঁছােল িতিন িনেজর
িসংহাসন েথেক উঠেলন, গােয়র শাল েরেখ িদেলন এবং চট
পের ছাইেয়র মেধ্য বসেলন। ৭ আর িতিন নীনবীেত রাজার ও
তার অধ্যক্ষেদর উেদ্দেশ্য এই কথা উঁচু স্বের প্রচার করেলন,
“মানুষ ও েগােমষািদ পশু েকউ িকছু েচেখ না েদখুক, খাওয়া-
দাওয়া ও জলপান না করুক; ৮ িকন্তু মানুষ ও পশু চট পের
িচত্কার কের ঈশ্বরেক ডাকুক, আর প্রেত্যেক িনেজর িনেজর
কুপথ ও িনেজর িনেজর হােতর মন্দ কাজকমর্ েথেক িফরুক।
৯ হয় েতা, ঈশ্বর শান্ত হেবন, অনুেশাচনা করেবন ও িনেজর
ভীষণ রাগ েথেক শান্ত হেবন, তােত আমরা িবনষ্ট হব না।”
১০ তখন ঈশ্বর তােদর কাজ, তারা েয িনেজর িনেজর কুপথ
েথেক িফরল, তা েদখেলন, আর তােদর েয অমঙ্গল করেবন
বেলিছেলন, েসই িবষেয় অনুেশাচনা করেলন; তা করেলন না।

িকন্তু এেত েযানা খুব িবরক্ত ও েরেগ েগেলন। ২ িতিন
সদাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “েহ সদাপ্রভু,

অনুেরাধ কির, আিম িনেজর েদেশ যখন িছলাম এই কথা িক
বিলিন? েসই জন্য তাড়াতািড় কের তশর্ীেশ পালােত িগেয়িছলাম;
কারণ আিম জানতাম, তুিম কৃপাময় ও েস্নহশীল ঈশ্বর, রােগ
ধীর ও দয়ােত মহান এবং অমঙ্গেলর িবষেয় অনুেশাচনকারী।
৩ অতএব এখন, েহ সদাপ্রভু, অনুেরাধ কির, আমার েথেক

আমার প্রাণ িনেয় যাও, কারণ আমার জীবেনর েথেক মৃতু্য
ভােলা।” ৪ সদাপ্রভু বলেলন, “তুিম রাগ কের িক ভােলা করছ?”
৫ তখন েযানা নগেরর বাইের িগেয় নগেরর পূবর্ িদেক বেস
থাকেলন; েসখােন িতিন িনেজর জন্য একিট ঘর ৈতরী কের তার
নীেচ ছায়ােত বসেলন, নগেরর িক অবস্থা হয় েদখবার জন্য
অেপক্ষা করেত লাগেলন। ৬ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এক এরণ্ড
গাছ ৈতরী করেলন; আর েসই গাছিট বৃিদ্ধ কের েযানার উপের
আনেলন, েযন তার মাথার ওপের ছায়া হয়, েযন তার মন্দ িচন্তা
েথেক তােক উদ্ধার করা হয়। আর েযানা েসই এরণ্ড গাছিটর
জন্য বড় আনিন্দত হেলন। ৭ িকন্তু পরিদন সূযর্ ওঠার সমেয়
ঈশ্বর এক েপাকা ৈতরী করেলন, েস ঐ এরণ্ড গাছিটেক দংশন
করেল তা শুষ্ক হেয় পড়ল। ৮ পের যখন সূযর্ উঠল, ঈশ্বর পূবর্
িদক েথেক গরম হাওয়া পাঠােলন, তােত েযানার মাথায় এমন
েরাদ লাগল েয, িতিন ক্লান্ত হেয় িনেজর মৃতু্যর প্রাথর্না কের
বলেলন, “আমার জীবন অেপক্ষা মৃতু্য ভােলা।” ৯ তখন ঈশ্বর
েযানােক বলেলন, “তুিম এরণ্ড গাছিটর জন্য রাগ কের িক
ভােলা করছ?” িতিন বলেলন, “মৃতু্য পযর্ন্ত আমার রাগ করাই
ভােলা।” ১০ সদাপ্রভু বলেলন, “তুিম এরণ্ড গােছর জন্য েকােনা
পিরশ্রম করিন এবং এটা বড়ও করিন; এটা এক রােত সৃিষ্ট ও
এক রােত িবনষ্ট হল, তবুও তুিম এর প্রিত দয়াশীল হেয়ছ।
১১ তেব আিম িক নীনবীর প্রিত, ঐ মহানগেরর প্রিত, দয়াশীল
হব না? েসখােন এমন এক লক্ষ কুিড় হাজােরর েবিশ মানুষ
আেছ, যারা ডান হাত েথেক বাম হােতর প্রেভদ জােন না; আর
অেনক পশুও আেছ।”

েযানা ভাববাদীর বই। ৩:৫ ৬১২ েযানা ভাববাদীর বই। ৪:১১



১

২

মীখা ভাববাদীর পুস্তক।

শমিরয়া ও িযরুশােলেমর ভািব দণ্ড।

িযহূদা-রাজ েযাথাম, আহস ও িহিস্কেয়র সমেয়
সদাপ্রভুর এই বাক্য েমােরিষ্টয় মীখার কােছ উপিস্থত

হল, েসই বাক্য যা িতিন শমিরয়া ও িযরুশােলেমর িবষয় দশর্ন
েপেয়িছেলন। ২ সমস্ত েলােকরা েশান। পৃিথবী এবং তার মেধ্য যা
িকছু আেছ সকেল েশান। প্রভু সদাপ্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী
হন, প্রভু তঁার পিবত্র মিন্দর েথেক সাক্ষী হন। ৩ েদখ, সদাপ্রভু
তঁার িনেজর জায়গা েথেক েবিরেয় আসেছন; িতিন েনেম
আসেবন এবং পৃিথবীেত পরজাতীেদর উঁচু স্থান গুেলার উপর
িদেয় েহঁেট যােবন। ৪ তঁার িনেচ পাহাড় গেল যােব; উপত্যকা
েভেঙ্গ যােব িঠক েযমন আগুেনর সামেন েমাম গেল যায়, িঠক
েযমন উঁচু জায়গা েথেক জল যা ঝের পেড়। ৫ এই সমেস্তর
কারণ যােকােবর িবেদ্রাহ এবং ইস্রােয়ল কুেলর পাপ। যােকােবর
িবেদ্রােহর কারণ িক িছল? এটা িক শমিরয়া িছল না? িযহূদার
উঁচু স্থান গুেলার কারণ িক িছল? এটা িক িযরুশােলম িছল না?
৬ “আিম শমিরয়ােক মােঠর ধ্বংস স্থােনর মত িঢিব করব,
আঙ্গরু েখেতর বাগােনর মত করব। আিম তার িভিত্তর পাথর
উপত্যাকায় েফেল েদব; আিম তার িভিত্ত উন্মুক্ত করব। ৭ তার
সমস্ত েখািদত প্রিতমা গুিল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করা হেব এবং
তার সমস্ত উপহার েপাড়ােনা হেব। আিম তার সমস্ত মূিতর্  ধ্বংস
করব। কারণ তার েবশ্যাবৃিত্ত দ্বারা েস তার েবতন সঞ্চয়
কেরিছল এবং েবশ্যাবৃিত্তর েবতন িহসােবই েসইগুিল আবার
ব্যবহৃত হেব।” ৮ এই কারেণ আিম েশাক করব এবং কঁাদেবা;
আিম খািল পােয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় যােবা; আিম িশয়ােলর
মত কঁাদেবা এবং আিম েপঁচার মত দঃুখ করব। ৯ কারণ তার
ক্ষতগুেলা দরুােরাগ্য, কারণ তারা িযহূদায় এেসেছ। তারা
িযরুশােলেম আমার প্রজােদর দরজা পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ। ১০ গােত
এিবষেয় বল না; একদম েকঁেদা না। আিম ৈবৎ-িল-অফ্রায় িনেজ
গড়াগিড় িদেয়িছ। ১১ শাফীর বাসীরা উলঙ্গ এবং লিজ্জত
অবস্থায় চেল যাও। সানন বাসীরা েবিরেয় এেসা না। ৈবৎ-
এৎসেলর িবলাপ, কারণ তােদর সুরক্ষা িনেয় েনওয়া হেয়েছ।
১২ কারণ মােরাৎ বাসীরা ভাল খবেরর জন্য আগ্রেহর সেঙ্গ
অেপক্ষা করিছল। কারণ সদাপ্রভুর কাছ েথেক িযরুশােলেমর
েগেট দেুযর্াগ েনেম এেসিছল। ১৩ েহ লাখীশ বাসীরা, েঘাড়ার
পাল িদেয় রথেক সাজাও। েতামরা, লাখীশ বাসীরা, িসেয়ান
কন্যার জন্য পােপর শুরু িছেল। কারণ েতামার মেধ্য ইস্রােয়েলর
পাপ পাওয়া েগেছ। ১৪ এইজন্য তুিম েমােরষৎ-গাৎেক িবদায়
উপহার েদেব; অকষীব শহর ইস্রােয়েলর রাজােক িনরাশ করেব।
১৫ েহ মােরশা বাসীরা, আিম েতামােদর কােছ িনেয় আসেবা, েয

েতামােদর অিধকার েনেব। ইস্রােয়েলর েনতারা অদলু্লেমর গুহায়
যােব। ১৬ েতামরা েনড়া হও এবং েতামােদর িশশুেদর জন্য চুল
কাট যােদর ওপর েতামরা আনিন্দত। েতামার িনেজেক শকুেনর
মত েনড়া কর , কারণ েতামােদর সন্তানরা েতামােদর েথেক বন্দী
হেয় যােব।

িযরুশােলেমর পাপ, দণ্ড ও পুনঃস্থাপন।

িধক তােদর যারা অপরােধর পিরকল্পনা কের, যারা
িনেজেদর িবছানায় মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র কের।

আর সকােলর আেলায় তা সম্পন্ন কের কারণ তােদর কােছ
শিক্ত আেছ। ২ তারা েক্ষেতর বাসনা কের এবং তােদর অিধকার
কের; তারা ঘেরর বাসনা কের এবং তােদর িনেয় েনয়। তারা
েলােকেদর ও তােদর বািড়র ওপর জলুুম কের, েলােকেদর ও
তার ৈপিত্রক সম্পিত্তর ওপর দখল কের। ৩ এইজন্য সদাপ্রভু এই
বলেলন, “েদখ, আিম এই জািতর িবরুেদ্ধ দেুযর্াগ আনেত
চেলিছ, যার েথেক তুিম েতামার ঘাড় সরােত পারেব না। তুিম
অহঙ্কােরর সােথ হঁাটেত পারেব না, কারণ েসই সময় মন্দ হেব।
৪ েসই িদেন েতামার শত্রুরা েতামার িবষেয় গান করেব এবং
হাহাকােরর সেঙ্গ িবলাপ করেব। তারা গান করেব, ‘আমরা
ইস্রােয়লীয়রা সম্পূণর্রূেপ ধ্বংস হলাম; সদাপ্রভু আমার
প্রজােদর রাজ্য পিরবতর্ ন কেরেছন। কীভােব িতিন তা আমার
েথেক দরূ করেবন? িতিন আমােদর েখত ভাগ কের
িবশ্বাসঘাতকেদর িদেয়েছন’!” ৫ এইজন্য, েতামরা ধনী েলােকরা
সদাপ্রভুর সভায় গুিলবঁাট দ্বারা রাজ্য ভাগ করার মত েকােনা
বংশধর েতামােদর থাকেব না। ৬ “ভিবষ্যৎবাণী কর না,” তারা
বেল। “তারা অবশ্যই এই িবষেয় ভিবষ্যৎবাণী করেব না; িনন্দা
আসেব না।” ৭ যােকাব কুল, এটা সিত্য বলা উিচত, “সদাপ্রভুর
আত্মা িক েরেগ েগেছন? এগুিল সিত্য িক তঁার কাজ?” যারা
সরল পেথ চেল আমার বাক্য িক তােদর জন্য ভােলা কের না?
৮ সম্প্রিত আমার প্রজারা শত্রুর মত হেয় উেঠেছ। েতামরা
েপাশাক খুেল িনচ্ছ, কাপড় খুেল িনচ্ছ, তােদর কাছ েথেক যারা
েসখান েথেক িনরাপেদ যািচ্ছল, েযমন ৈসিনকরা যুেদ্ধ েথেক
েফের েয তারা ভােব তারা সুরিক্ষত। ৯ েতামরা আমার প্রজােদর
মিহলােদর তাড়ােছা তােদর িপ্রয় ঘর েথেক; েতামরা আমার
আশর্ীবাদ তােদর িশশুেদর েথেক িচরকােলর মত িনেয় িনচ্ছ।
১০ ওঠ এবং চেল যাও, কারণ এটা েসই জায়গা নয় েযখােন
েতামরা থাকেত পার, এটার অশুিচতার জন্য; এটা সম্পূণর্ ধ্বংস
দ্বারা ধ্বংস হেয়েছ। ১১ যিদ েকােনা িমথ্যাবাদী আত্মা েতামার
কােছ আেস এবং িমথ্যা বেল এবং বেল “আিম েতামােদর কােছ
আঙ্গরু রস এবং মেদর িবষেয় ভিবষ্যৎবাণী করব,” েস এই
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েলােকেদর কােছ ভাববাদী বেল িবেবিচত হেব। ১২ েহ যােকাব,
আিম অবশ্য েতামােদর সবাইেক একত্র করব। আিম অবশ্যই
ইস্রােয়েলর অবিশষ্টাংশেক একত্র করব। আিম তােদর একেত্র
িনেয় আসব েযমন েমেষেদর েমষেখঁায়ােড় আনা হয়, ঘােস ভরা
মাঠ েথেক তােদর েমষপােলর মত িনেয় আসব। বহু েলাকজেনর
জন্য েসখােন খুব েকালাহল হেব। ১৩ েকউ একজন চূণর্কারী
তােদর জন্য রাস্তা খুেল েদেব এবং তােদর আেগ যােব; তারা
দরজা ভাঙেব এবং েবিরেয় যােব; তােদর রাজা তােদর আেগ
আেগ যােব। সদাপ্রভু তােদর মস্তক হেবন।

ইস্রােয়েলর ভ্রষ্টতা ও ভািব কুশল। ইস্রােয়েলর কতর্ ার
আগমন।

আিম বললাম, “এখন েশান, েতামরা যােকােবর েনতারা
এবং ইস্রােয়ল কুেলর শাসেকরা, ন্যায়িবচার েবাঝা িক

েতামােদর জন্য িঠক নয়? ২ েতামরা যারা ভােলােক ঘৃণা কর
এবং মন্দেক ভােলাবাস, েতামরা যারা েলােকেদর চামড়া িছঁেড়
নাও এবং তােদর হাড় েথেক তােদর মাংস িছঁেড় নাও, ৩ েতামরা
যারা আমার প্রজােদর মাংস খাচ্ছ এবং তােদর চামড়া িছঁেড়
িনচ্ছ, তােদর হাড় েভেঙ্গ িদচ্ছ এবং তােদর টুকেরা টুকেরা করছ,
িঠক েযমন মাংেসর জন্য পাত্র, িঠক েযমন মাংেসর জন্য কড়া।
৪ তখন েতামরা শাসেকরা সদাপ্রভুর কােছ কঁাদেব, িকন্তু িতিন
েতামােদর উত্তর েদেবন না। েসই সমেয় িতিন তার মুখ েতামােদর
েথেক লুিকেয় রাখেবন, কারণ েতামরা মন্দ কাজ কেরছ।”
৫ সদাপ্রভু এই কথা ভাববাদীেদর িবষেয় বেলন, যারা আমার
প্রজােদর ভ্রান্ত কেরেছ, “কারণ যারা তােদর খাওয়ায় তারা
েঘাষণা কের, ‘উন্নিত।’ িকন্তু যারা তােদর মুেখর সামেন িকছু না
রােখ, তারা তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কের। ৬ েসইজেন্যই,
এটা েতামােদর কােছ রােতর মত হেব, েকান দশর্ন েতামার জন্য
থাকেব না; এটা অন্ধকার হেব যােত েতামরা সিঠক অনুমান
করেত না পার। এই ভাববাদীেদর ওপের সূযর্ অস্ত হেব এবং
তােদর ওপের িদন অন্ধকােরর মত হেব। ৭ দশর্নকারীরা লজ্জা
পােব এবং গণেকরা বা মন্ত্রপাঠেকরা িদশাহারা হেব। তারা
সকেল তােদর েঠঁাট ঢাকেব, কারণ েসখােন আমার েথেক েকান
উত্তর থাকেব না।” ৮ িকন্তু আমার জন্য, আিম সদাপ্রভুর আত্মার
শিক্তেত পিরপূণর্ এবং ন্যায়িবচার ও ক্ষমতায় পিরপূণর্,
যােকাবেক তার অপরাধ এবং ইস্রােয়লেক তার পােপর িবষেয়
েঘাষণা করার জন্য। ৯ েতামরা যােকাব কুেলর েনতারা এবং
ইস্রােয়ল কুেলর শাসেকরা, এখন এটা েশান, েতামরা যারা
ন্যায়িবচার ঘৃণা কর এবং সবিকছু যা িঠক তা বঁাকা বা িবকৃত
কর। ১০ েতামরা রক্ত িদেয় িসেয়ান েগঁেথছ এবং পাপ িদেয়
িযরুশােলম। ১১ েতামােদর েনতারা ঘুষ িনেয় িবচার কের,
েতামােদর যাজকরা টাকার জন্য িশক্ষা েদয় এবং েতামােদর
ভাববাদীরা টাকার জন্য ভাববাণী কের। তবুও েতামরা সদাপ্রভুর
ওপর িনভর্ র কর এবং বল, “সদাপ্রভু িক আমােদর সেঙ্গ েনই?
েকান মন্দ আমােদর ওপের আসেব না।” ১২ েসইজন্য,
েতামােদর জন্য, িসেয়ান েক্ষেতর মত চষা হেব, িযরুশােলম
ধ্বংেসর িঢিব হেব এবং মিন্দেরর চূড়াগুেলা জঙ্গেলর চূড়ার মত
হেয় যােব।

িকন্তু েশেষর িদনগুেলােত এরকম হেব েয সদাপ্রভুর
ঘেরর পাহাড় অন্য পাহাড়গুিলর ওপের স্থািপত হেব।

এিট উপপবর্েতর ওপের েগৗরবািন্বত হেব এবং েলােকরা তার
িদেক েভেস যােব। ২ অেনক জািত যােব এবং বলেব, “এস, চল
সদাপ্রভুর পাহােড় যাই, যােকােবর ঈশ্বেরর ঘের যাই। িতিন
আমােদর তঁার পথ িশক্ষা েদেবন এবং আমরা তঁার পেথ
চলেবা।” কারণ িসেয়ান েথেক ব্যবস্থা েবিরেয় আসেব এবং
িযরুশােলম েথেক সদাপ্রভুর বাক্য আসেব। ৩ িতিন অেনক
েলােকর মেধ্য িবচার করেবন এবং িতিন দরূ েদেশর জািতর
িবষেয় িসদ্ধান্ত েনেবন। তারা তােদর তেলায়ার িদেয় লাঙ্গেলর
ফলা ৈতরী করেব এবং তােদর বষর্া িদেয় কঁাটা পিরষ্কার করা
ছুির ৈতরী করেব। একজািত অন্য জািতর িবরুেদ্ধ তেলায়ার
তুলেব না, না তারা আর যুদ্ধ িশখেব। ৪ বরং, তারা প্রেত্যেক
িনেজর িনেজর আঙ্গরু গােছর এবং ডুমুর গােছর তলায় বসেব।
েকউ তােদর ভয় েদখােব না, কারণ বািহনীগেনর সদাপ্রভুর মুখ
এমনটাই বেলেছন। ৫ কারণ সব েলােকরা চেল, প্রেত্যেক,
তােদর িনেজেদর েদবতার নােম চেল। িকন্তু আমরা আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােম যুেগ যুেগ িচরকাল চলব। ৬ সদাপ্রভু
বেলন, “েসই িদেন,” “আিম পঙ্গেুক এবং েসই তািড়ত যােদর
আিম দঃুখ িদেয়িছ তােদর জেড়া করব। ৭ আিম েসই পঙ্গেুদর
অবিশষ্ট রাখব এবং েসই েলােকেদর যােদর তািড়েয় েদওয়া
হেয়িছল, তােদর শিক্তশালী জািতেত পিরণত করব এবং আিম,
সদাপ্রভু, তােদর ওপর িসেয়ান পাহাড় েথেক রাজত্ব করব, এখন
ও িচরকাল। ৮ আর েতামরা, যারা েমষপােলর দগূর্, যারা
িসেয়ােনর কন্যার উপিগির, েতামার কােছ এটা আসেব, েসই
পুরােনা শাসন আসেব, িযরুশােলেমর কন্যার রাজত্ব আসেব।
৯ এখন, েকন তুিম িচত্কার কের কঁাদেছা? েতামার মেধ্য িক
রাজা েনই, েতামার মন্ত্রীরা িক নষ্ট হেয়েছ, েযমন এক প্রসবকারী
মিহলার যন্ত্রণা েতমিন িক েসই আকিস্মক তীব্র যন্ত্রণা েতামায়
ধেরেছ? ১০ েহ িসেয়ান কন্যা, কেষ্ট থাক এবং জন্ম েদওয়ার জন্য
পিরশ্রম কর, প্রসবকারী মিহলার মত। কারণ এখন তুিম শহেরর
বাইের যােব, মােঠ বাস করেব এবং বািবেল যােব। েসখােন তুিম
উদ্ধার পােব। েসখােন সদাপ্রভু েতামায় উদ্ধার করেব েতামার
শত্রুেদর হাত েথেক। ১১ এখন বহু জািত েতামার িবরুেদ্ধ জেড়া
হেব; তারা বলেব, ‘তােক অশুিচ কর; আমােদর েচাখ
আগ্রহসহকাের িসেয়ানেক েদখুক’।” ১২ ভাববাদী বেলন, “তারা
জােন না সদাপ্রভুর মন্ত্রণা, না তারা েবােঝ তঁার পিরকল্পনা,”
িতিন তােদর আঁিটর মত খামাের জন্য জেড়া কেরেছন।
১৩ সদাপ্রভু বেলন, “েহ িসেয়ান কন্যা, ওেঠা এবং মাড়াই কর,
কারণ আিম েতামার িশং েলাহার মত এবং েতামার কু্ষর
িপতেলর মত করব। তুিম অেনক জািতেক চূণর্ করেব। আিম
সদাপ্রভু, তােদর অন্যায্য ধন আমার জন্য উত্সগর্ করব, তােদর
সম্পিত্ত আমার জন্য, সমস্ত পৃিথবীর প্রভুর জন্য উত্সগর্ করব।”

িযরুশােলেমর েলােকরা, এখন সামিরকপদ অনুযায়ী
একিত্রত হও। একিট েদওয়াল েতামােদর শহেরর

চািরিদেক আেছ, িকন্তু তারা ইস্রােয়েলর েনতােদর গােল লািঠ
িদেয় আঘাত করেব। ২ িকন্তু তুিম, ৈবৎেলহম ইফ্রাথা, যিদও
িযহূদা কুেলর মেধ্য তুিম েছাট, েতামার মেধ্য েথেক একজন
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আমার কােছ আসেব ইস্রােয়েল শাসন করেত, যার উত্পিত্ত
প্রাচীনকাল েথেক, অনন্তকাল েথেক। ৩ এইজন্য ঈশ্বর তােদর
েছেড় েদেবন, েসই িদন পযর্ন্ত যখন েস গভর্ বতী সন্তান প্রসব
করেব এবং তার বািক ভাইেয়রা ইস্রােয়েলর েলােকেদর কােছ
িফের আসেব। ৪ েস দঁাড়ােব এবং সদাপ্রভুর শিক্তেত তঁার
েমষপাল চরােব, তঁার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নােমর মিহমায় চরােব।
তারা েসখােন থাকেব, কারণ তারপর িতিন পৃিথবীর েশষ সীমা
পযর্ন্ত মহান হেবন। ৫ িতিন আমােদর শািন্ত হেবন। যখন
অশূরীয়রা আমােদর েদেশ আসেব, যখন তারা আমােদর
দগূর্গুেলার িবরুেদ্ধ আসেব, তখন আমরা তােদর িবরুেদ্ধ
সাতজন েমষপালক এবং আটজন েনতা ওঠােবা। ৬ এই
েলােকরা অশূর েদেশ তেলায়ার িদেয় শাসন করেব এবং
তেলায়ার হােত িনেয় িনেম্রাদ েদশ শাসন করেব। িতিন আমােদর
অশূরেদর হাত েথেক উদ্ধার করেবন, যখন তারা আমােদর েদেশ
আসেব, যখন তারা আমােদর েদেশর সীমানার িভতের আসেব।
৭ বহু জািতর মেধ্য যােকাব কুেলর বািক েলােকরা থাকেব,
সদাপ্রভুর কাছ েথেক িশিশেরর মত, ঘােসর ওপের বৃিষ্টর মত, যা
েলােকেদর জন্য অেপক্ষা কের না, মানুেষর জন্য অেপক্ষা কের
না। ৮ যােকাব কুেলর বািক েলােকরা জািতর মেধ্য থাকেব,
অেনক েলােকর মেধ্য, জঙ্গেল অেনক পশুেদর মেধ্য েযমন
িসংহ, েযমন েভড়ারপােলর মেধ্য যুবিসংহ। যখন েস তােদর মেধ্য
িদেয় যায়, েস তােদর ওপের মাড়ােব এবং তােদর িছঁেড় টুকেরা
টুকেরা করেব এবং তােদর রক্ষা করার েকউ থাকেব না।
৯ েতামার হাত েতামার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ উঠেব এবং এটা তােদর
ধ্বংস করেব। ১০ সদাপ্রভু বেলন, “েসই িদেন এটা ঘটেব,”
“আিম েতামােদর মেধ্য েথেক েতামােদর েঘাড়ােদর ধ্বংস করব
এবং েতামােদর রথগুেলা েভেঙ্গ গঁুিড়েয় েদব। ১১ আিম েতামার
েদেশর শহর গুেলােক ধ্বংস কের েদব এবং েতামার সব
দগূর্গুেলােক েফেল েদব। ১২ আিম েতামার হােতর সমস্ত
জাদিুবদ্যা ধ্বংস কের েদব এবং েতামােদর আর েকান জাদকুর
থাকেব না৷ ১৩ আিম েতামােদর েখািদত মূিতর্  গুেলােক এবং
েতামােদর পাথেরর স্তম্ভ গুেলােক ধ্বংস করব। েতামরা আর
েতামােদর হােতর ৈতরী িজিনেসর পূজা করেব না। ১৪ আিম
আেশরার খুঁিট গুেলােক েতামােদর মেধ্য েথেক উপেড় েফলব
এবং আিম েতামােদর শহর গুেলা ধ্বংস করব। ১৫ আিম রােগ
প্রিতেশাধ কাযর্কর করব এবং প্রচণ্ড রােগ েসই েদশগুেলার
ওপর প্রিতেশাধ েনব যারা কথা েশােন িন।”

ইস্রােয়েলর ভ্রষ্টতা। ভাবীকােলর ঈশ্বেরর দয়া।

এখন েশান সদাপ্রভু িক বলেবন। মীখা তােক বলেলন,
“ওেঠা এবং েতামার িবষয় পাহােড়র সামেন রােখা;

উপপবর্ত েতামার গলার আওয়াজ শুনুক। ২ েতামরা পাহাড়রা
এবং েতামরা পৃিথবীর স্থায়ী িভিত্ত সব, সদাপ্রভুর অিভেযাগ
েশান। কারণ সদাপ্রভুর তঁার িনেজর েলােকেদর িবরুেদ্ধ
অিভেযাগ আেছ এবং িতিন ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ িবচারসভায় যুদ্ধ
করেবন।” ৩ “আমার প্রজারা, আিম েতামােদর িক কেরিছ?
কীভােব েতামায় ক্লান্ত বা অবসন্ন করলাম? আমার িবরুেদ্ধ
সাক্ষ্য দাও! ৪ আিম িমশর েদশ েথেক েতামােদর বার কের িনেয়

এেসিছলাম এবং বন্দী ঘর েথেক উদ্ধার কেরিছলাম। আিম
েমািশ, হােরাণ ও মিরয়মেক েতামােদর কােছ পািঠেয়িছলাম।
৫ আমার প্রজারা, মেন কর েমায়াব রাজা বালাক িক পিরকল্পনা
কেরিছল এবং িবেয়ােরর েছেল িবিলয়ম তােক িক উত্তর
িদেয়িছল, যত তুিম িশটীম েথেক িগলগল যােব, তত তুিম
জানেব সদাপ্রভুর ধািমর্কতার কাজ।” ৬ আিম সদাপ্রভুর কােছ
িক িনেয় আসব, যখন আিম েসই মহান ঈশ্বেরর সামেন নত হই?
আিম িক তঁার সামেন েহামবিল িনেয়, এক বছেরর বাছুর সেঙ্গ
িনেয় আসব? ৭ সদাপ্রভু িক একহাজার েভড়ায় বা দশ হাজার
েতেলর নদী েপেয় খুিশ হেবন? আিম িক আমার প্রথম সন্তান
েদব আমার অপরােধর জন্য, আমার শরীেরর ফল আমার
িনেজর পােপর জন্য েদব? ৮ েহ মানুষ, িতিন েতামায় বেলেছন,
যা ভােলা এবং যা সদাপ্রভু েতামার কাছ েথেক চান, ন্যায্য
আচরণ কর, দয়া বা অনুগ্রহেক ভালবােসা এবং নম্রভােব
েতামার ঈশ্বেরর সেঙ্গ চল। ৯ সদাপ্রভুর স্বর শহেরর প্রিত েঘাষণা
করেছ, এমনিক এখন প্রজ্ঞাও েতামার নাম স্বীকার করেব,
“লািঠর িদেক মেনােযাগ দাও এবং তার িদেক েয েসটা রাখেছ
তার জায়গায়। ১০ দষু্টেদর ঘের সম্পিত্ত আেছ যা অসাধুতার
এবং িমথ্যার দঁািড়পাল্লা যা জঘন্য। ১১ আিম িক েকান ব্যিক্তেক
িনরীহ বেল েমেন েনব যিদ েস প্রতারণার দঁািড়পাল্লা ব্যবহার
কের, ছলনায় ভরা বাটখারা ব্যবহার কের? ১২ ধনী েলােকরা
িহংসায় পূণর্, েসখানকার েলােকরা িমথ্যাকথা বেলেছ এবং
তােদর মুেখর মেধ্যর িজভ িবশ্বাসঘাতক। ১৩ এইজন্য আিমও
েতামােক ভয়ঙ্কর আঘােত আঘাত কেরিছ, েতামার পােপর জন্য
েতামায় ধ্বংস কেরিছ। ১৪ েতামরা খােব িকন্তু তৃপ্ত হেব না;
েতামার মেধ্য খািলভাবটা েথেকই যােব। তুিম মালপত্র অন্য
জায়গায় রাখেব িকন্তু রক্ষা করেত পারেব না এবং যা িকছু তুিম
রক্ষা করেব আিম তেলায়ারেক েদব। ১৫ তুিম বীজ েরাপণ করেব
িকন্তু শস্য কাটেব না; তুিম িজতফল িপষেব িকন্তু িনেজেক েতল
িদেয় অিভিষক্ত করেত পারেব না; তুিম আঙ্গরু দলােব িকন্তু
েকান রস পান করেত পারেব না। ১৬ অিম্রর িবিধ মানা হেচ্ছ
এবং আহােবর পিরবােরর সব কাজ করা হেচ্ছ। েতামরা তােদর
পরামশর্ অনুযায়ী চলছ। তাই আিম েতামােদর ধ্বংেসর শহর
বানােবা, েতামার েলােকরা িবদ্রূপকারী এবং তুিম আমার
প্রজােদর ঘৃণা বেয় েবড়ােব।”

িধক আমােক! কারণ এটা আমার জন্য এমন যখন
গরমকােলর ফল সংগ্রহ হেয় যাওয়া েযমন, েতমন এবং

এমনিক আঙ্গরু বাগােন পেড় থাকা আঙ্গরু কুড়ােনার মত:
েসখােন আর েকান ফেলর েথাকা পাওয়া যায় না, িকন্তু আিম
এখনও প্রথম পাকা ডুমুেরর জন্য আশা কির। ২ ধািমর্ক েলাক
পৃিথবী েথেক ধ্বংস হেয়েছ; েলােকেদর মেধ্য আর েকউ েনই েয
ন্যায়পরায়ণ। তারা প্রেত্যেক রক্ত ঝরােনার জন্য ঘঁািট েবঁেধ
অেপক্ষা করেছ; প্রেত্যেক তার িনেজর ভাইেক জােল ধরার েচষ্টা
করেছ। ৩ তােদর দইু হাত ক্ষিত করার জন্য খুব ভােলা, শাসকরা
টাকা চায়, িবচারক ঘুষ েনওয়ার জন্য ৈতরী এবং শিক্তশালী
মানুষ বলেছ অন্যেক েস িক েপেত চায়। এইভােব তারা একসেঙ্গ
চক্রান্ত কের। ৪ তােদর মেধ্য সব েথেক ভাল েয েস কঁাটা
েঝােপর মত, সব েথেক ন্যায়পরায়ণ েলাকও কঁাটার েবড়ার
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মতন। েতামােদর প্রহরীেদর মাধ্যেম এই িদেনর কথা আেগই বলা
হেয়িছল, েতামােদর শািস্তর িদন। এখন তােদর িবভ্রািন্ত এেস
উপিস্থত। ৫ েকান প্রিতেবিশেক িবশ্বাস কর না; েকান বনু্ধর উপর
ভরসা কর না। তুিম িক বলছ েস িবষেয় সাবধান হও, এমনিক
েসই স্ত্রী েয েতামার হােতর ওপর শুেয় থােক। ৬ কারণ েছেল তার
বাবােক অসম্মান কের, েমেয় তার মােয়র িবরুেদ্ধ ওেঠ এবং
েবৗমা শাশুিড়র িবরুেদ্ধ ওেঠ। একজন মানুেষর শত্রু তার িনেজর
বািড়র েলাক। ৭ িকন্তু আমার জন্য, আিম সদাপ্রভুর িদেক
তাকােবা। আিম আমার পিরত্রাণকারী ঈশ্বেরর অেপক্ষা করব;
আমার ঈশ্বর আমার কথা শুনেবন। ৮ আমার শত্রুরা, আমার
িনেয় আনন্দ কর না। আিম পেড় যাওয়ার পের, আিম আবার
উঠব। যখন আিম অন্ধকাের বিস, সদাপ্রভু আমার জন্য আেলার
মত হেবন। ৯ কারণ আিম সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ, আিম
তঁার রাগ বেয় েবড়াব যতক্ষণ না িতিন আমার িবষয় নজরেদন
এবং আমার পেক্ষ িবচার কাযর্কারী কেরন। িতিন আমায়
আেলায় িনেয় আসেবন এবং আিম তঁােক েদখব িতিন আমায়
উদ্ধার করেছন তঁার ধািমর্কতায়। ১০ তখন আমার শত্রুরা তা
েদখেব এবং লজ্জা তােক েঢেক েদেব েয আমায় বেলিছল
“েকাথায় সদাপ্রভু েতামার ঈশ্বর?” আমার েচাখ তােক েদখেব;
তােক রাস্তায় পেড় থাকা কাদার মত মাড়ােনা হেব। ১১ িদন
আসেব যখন েতামার েদয়াল আবার গঁাথা হেব; েসই িদেন
েদেশর সীমানা বহু দরূ বাড়ােনা হেব। ১২ েসই িদেন েতামার
েলােকরা আমার কােছ আসেব, তারা অশূর েথেক এবং িমশেরর
শহর েথেক আসেব, িমশর েথেক ফরাৎ নদী পযর্ন্ত, সমুদ্র েথেক

সমুেদ্র এবং পাহাড় েথেক পাহােড়। ১৩ এবং েসই জায়গাগুিল
জনশূন্য হেব, েসই েলােকেদর জন্য যারা েসখােন এখন বাস
করেছ, তােদর কােজর ফেলর জন্য। ১৪ েতামার েলােকেদর
েতামার লািঠ িদেয় পালন কর, েতামার অিধকােরর পালেক
চরাও। যিদও তারা কিমর্েলর পাহােড় একা বাস করেছ, তােদর
বাশেন ও িগিলয়েদ চরেত দাও েযমন তারা প্রাচীনকােল চরেতা।
১৫ েযমন েসই িদেন যখন েতামরা িমশর েদশ েথেক েবিরেয়
এেসিছেল, আিম তােদর আশ্চযর্্য কাজ েদখাব। ১৬ েসই েদশ
েদখেব এবং তােদর সমস্ত শিক্তর জন্য লিজ্জত হেব। তারা
তােদর হাত তােদর মুেখ রাখেব; তােদর কান কলা হেয় যােব।
১৭ তারা সােপর মত ধূেলা চাটেব, েসই প্রাণীেদর মত যারা
মািটেত বুেক েহঁেট চেল। তারা তােদর গুহা থেক েবিরেয় আসেব
ভেয়র সেঙ্গ; তারা েতামার কােছ ভেয়র সেঙ্গ আসেব, সদাপ্রভু
আমােদর ঈশ্বর এবং েতামার জন্য তারা ভয় পােব। ১৮ েতামার
মত ঈশ্বর েক, তুিম িযিন পাপ দরূ কের থাক, তুিম িযিন েতামার
অবিশষ্ট েলােকেদর অপরাধ এিড়েয় যাও? তুিম িচরকাল রাগ
রােখা না, কারণ তুিম আমােদর েতামার চুিক্তর িবশ্বস্ততা েদখােত
ভালবাস। ১৯ তুিম আবার আমােদর উপর অনুগ্রহশীল হেব; তুিম
আমােদর অপরাধ েতামার পােয়র িনেচ চূণর্ করেব। তুিম
আমােদর সব পাপ সমুেদ্রর গভীের েফেল েদব। ২০ তুিম
যােকাবেক সত্য এবং চুিক্তর িবশ্বস্ততা আব্রাহামেক েদেব, েযমন
তুিম প্রাচীনকােল আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা
কেরিছেল।

মীখা ভাববাদীর পুস্তক। ৭:৫ ৬১6 মীখা ভাববাদীর পুস্তক। ৭:২০
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নহূম ভাববাদীর বই।

ঈশ্বেরর শত্রুেদর প্রিত ন্যায়িবচার

নীনবী সম্বেন্ধ েঘাষণা। ইলেকাশীয় নহূেমর দশর্েনর বই।
২ সদাপ্রভু স্বেগৗরব রক্ষেণ উেদ্যাগী ঈশ্বর; সদাপ্রভু

প্রিতফলদাতা ও িতিন েক্রােধ পূণর্। সদাপ্রভু তঁার িবপক্ষেদর
উপের প্রিতফল েদন এবং তঁার শত্রুেদর উপর েক্রাধ বজায়
রােখন। ৩ সদাপ্রভু েক্রােধ ধীর এবং শিক্তেত মহান এবং িতিন
শত্রুেদর েদাষী সাবস্ত কেরন। সদাপ্রভু িনেজর পথ ৈতরী কেরন
ঘূিণর্বাতাস ও ঝেড়র মেধ্য এবং েমঘ তঁার পােয়র ধূেলা। ৪ িতিন
সমুদ্রেক ধমক েদন এবং তােক শুকেনা কেরন, সমস্ত
নদীগুেলােক িতিন শুকেনা কেরন। বাশন আর কিমর্লেক িনেস্তজ
কেরন আর িলবােনােনর সব ফুল শুিকেয় যায়। ৫ পবর্তগুেলা
তঁার উপিস্থিতেত কঁােপ এবং পাহাড়গুিল গেল যায়। পৃিথবী তঁার
সামেন েভেঙ্গ পেড়, প্রকৃতভােবই, সমস্ত পৃিথবী ও তার মেধ্য
বসবাসকারী সবাই। ৬ তঁার েক্রােধর সামেন েক দঁাড়ােত পাের?
েক সহ্য করেত পাের তঁার ভীষণ েক্রাধ? তঁার েক্রাধ আগুেনর
মত এবং তােত বড় পাথর েফেট যায়। ৭ সদাপ্রভু মঙ্গলময়,
িবপেদর িদেন িতিন সুরিক্ষত আশ্রয়। যারা তঁােক ত্যাগ কের
িতিন তােদর জােনন। ৮ িকন্তু প্রবল বন্যার দ্বারা িতিন তঁার
শত্রুেদর এেকবাের েশষ কের েদেবন, িতিন তােদর অন্ধকাের
তািড়েয় েদেবন। ৯ সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ েতামরা িক ভাবছ? িতিন
এর সম্পূণর্ েশষ করেবন, িদ্বতীয়বার আর সঙ্কট আসেবনা।
১০ কারণ তারা কঁাটােঝােপর মেধ্য জিড়েয় যােব এবং মদ্যপােন
মাতাল হেব; তারা শুকেনা খেড়র মত আগুেন পুেড় যােব। ১১ েহ
নীনবী েতামােদর মেধ্য েথেক এমন একজন েবর হেয় এেসেছ েয
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ মন্দ িচন্তা করেছ ও মন্দ পরামশর্ িদেচ্ছ।
১২ সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যিদও তারা শিক্তেত পিরপূণর্ এবং
অসংখ্য তবুও তােদর িছন্ন করা হেব। তােদর েলােকরা আর
থাকেব না। িকন্তু তুিম, িযহূদা, যিদও আিম েতামােক নত কেরিছ
িকন্তু আর নত করব না। ১৩ এখন আিম েতামার কঁাধ েথেক েসই
েলােকেদর েযঁায়াল েভেঙ্গ েদব, আিম েতামার িশকল েভেঙ্গ
েফলব।” ১৪ েহ নীনবী, সদাপ্রভু েতামার িবষেয় একিট আেদশ
িদেয়েছন, েতামার নাম রক্ষা করবার জন্য েতামার েকান বংশধর
থাকেব না। েতামার েদবালেয় েয সব েখািদত প্রিতমা ও ছঁােচ
ঢালা মূিতর্  রেয়েছ েসগুেলা আিম ধ্বংস কের েফলব। আিম
েতামার কবর খুড়ব, কারণ তুিম অধািমর্ক। ১৫ েয েলাক
সুসমাচার িনেয় আেস ও শািন্ত েঘাষণা কের, ঐ েদখ, পবর্েতর
উপের তার পা। েহ িযহূদা, েতামার পবর্গুেলা পালন কর এবং
মানত সব পূণর্ কর। অধািমর্ক আর েতামােক আক্রমণ করেব না;
েস এেকবাের ধ্বংস হেব।

নীনবীর অবেরাধ ও ধ্বংস।

েয েতামােদর টুকেরা টুকেরা করেব েস েতামার িবরুেদ্ধ
এিগেয় আসেছ। শহেরর েদওয়ােল উপর েতামার ৈসন্য

সাজাও, রাস্তায় পাহারা দাও, িনেজেদরেক শিক্তশালী কর,
েতামার ৈসন্যদল জেড়া কর। ২ যিদও ধ্বংসকারীরা ইস্রােয়লেক
জনশূন্য কেরেছ এবং তার আঙ্গরু শাখাগুেলা ধ্বংস কের
িদেয়েছ তবুও সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর মত যােকােবর মিহমােক
িফরেয় আনেবন। ৩ ৈসন্যেদর ঢাল রেক্ত লাল, আর েযাদ্ধারা
টকটেক লাল রেঙর েপাশাক পের আেছ। তারা যুেদ্ধর জন্য
ৈতরী হেচ্ছ, তােদর রথগুেলার ধাতু ঝকমক করেছ; তারা বশর্া
েঘারােচ্ছ। ৪ তােদর সব রথ রাস্তায় ঝেড়র মত চেল আর শহেরর
চওড়া জায়গাগুেলার মধ্য িদেয় েবপেরায়াভােব এিদক ওিদক
যােচ্ছ। তারা েদখেত মশােলর মত এবং িবদ্ুযেতর মত ছুেট
যােচ্ছ। ৫ রাজা তঁার আিধকািরকেদর ডাকেছন; তারা েহঁাচট
েখেয়ও এিগেয় যােচ্ছ। তারা শহেরর েদয়ােলর িদেক ছুেট যােচ্ছ;
আক্রমণকারীেদর প্রিতেরাধ করার জন্য ঢাল ৈতরী করা হেয়েছ।
৬ নদীর দরজাগুেলা েখালা হেয়েছ, আর প্রাসাদ েভেঙ্গ পড়ল।
৭ তার রানীেক িববস্ত্র কের তােক িনেয় যাওয়া জন্য আেদশ করা
হল। তঁার দাসীরা পায়রার মত েশাক করেছ এবং বুক
চাপড়ােচ্ছ। ৮ নীনবী জেল পূণর্ পুকুেরর মত, সকেল জেলর
েস্রােতর মত পািলেয় যােচ্ছ, অন্যরা িচত্কার করেছ, থােমা,
থােমা বলেলও েকউ িফের তাকােচ্ছ না। ৯ তার রূপা লুট কর,
েসানা লুট কর। কারণ ধনসম্পেদর েকােনা েশষ েনই; এগুেলা
সব সুন্দর িজিনেসর েগৗরব। ১০ নীনবীেক শূন্য ও ধ্বংস করা
হেচ্ছ। তার েলাকেদর হৃদয় গেল েগেছ, হঁাটুেত হঁাটুেত েঠাকাঠুিক
লাগেছ, তােদর প্রেত্যেকর যন্ত্রণা, তােদর সকেলর মুখ ফ্যাকােশ
হেয় িগেয়েছ। ১১ িসংহেদর গতর্  এখন েকাথায়, েযখােন তারা
তােদর বাচ্চােদর খাওয়াত, েযখােন িসংহ, িসংহী ও তােদর
বাচ্চারা ঘুের েবড়াত। ১২ িসংহ তার বাচ্চােদর জন্য যেথষ্ট পশু
মারত আর তার িসংহীেদর জন্য গলা িটেপ মারত অেনক পশু;
েস তার েমের েফলা পশু িদেয় তার বাসস্থান এবং িছঁেড় েফলা
পশু িদেয় তার গুহা করত। ১৩ বািহনীেদর সদাপ্রভু বলেছন,
“েদখ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ; আিম েতামার রথগুেলা পুিড়েয়
েফলব, আর তেলায়ার েতামার যুবিসংহেদর গ্রাস করেব। আিম
েতামার িশকােরর জন্য েকান িকছুই এই পৃিথবীেত েফেল রাখব
না। েতামার দতূেদর গলার স্বর আর েশানা যােব না।”

িধক্, েসই রক্তপােতর শহরেক, সম্পূণর্ িমথ্যা ও চুির
করা সম্পিত্ত, লুট করা ছােড় না। ২ েশান, চাবুেকর শব্দ,

চাকার ঘড়ঘড় শব্দ; েসখােন দ্রুততম েঘাড়া চলার শব্দ, লািফেয়
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চলা েঘাড়া। ৩ েঘাড়াচালক েযাদ্ধা, তেলায়ার চকচক করেছ,
বশর্া চমকােছ। েদখ, অেনক আহত েলাক আর মৃতেদেহর িঢিব,
মৃতেদেহর েশষ েনই, েলােক মৃতেদেহর উপের েহঁাচট খােচ্ছ।
৪ এই সবই হেচ্ছ েসই সুন্দরী েবশ্যার অেনক েবশ্যাবৃিত্তর জন্য;
আকষর্ণীয়া এবং তার নানারকম যাদকুির কাজ। তার েবশ্যার
কাজ িদেয় েস জািতেদর এবং যাদিুবদ্যা িদেয় েলাকেদর বন্দী
কের। ৫ বািহনীেদর সদাপ্রভু বলেছন, েহ নীনবী, আিম েতামার
িবরুেদ্ধ, আিম মুখ পযর্ন্ত েতামার কাপড় উঠাব। জািতগণেক
েতামার উলঙ্গতা ও নানা রােজ্যর েলােকেদর েতামার লজ্জা
েদখােবা। ৬ আিম েতামার উপর আবজর্না ছঁুেড় েফলব, েতামােক
ঘৃণার েচােখ েদখব এবং েতামােক ঠাট্টার পাত্র করব। ৭ তাই েয
েকউ েতামােক েদখেব, েস েতামার কাছ েথেক পালােব, আর
বলেব, “নীনবী ধ্বংস হেয় েগেছ, েক তার জন্য কঁাদেব? আিম
েতামার জন্য েকাথায় সান্ত্বনাকারী খুঁেজ পাব?” ৮ েহ নীনবী,
তুিম িক েনা-আেমােনর েচেয় ভাল? েস েতা নীল নদীর ধাের িছল
আর তার চারপাশ িঘের িছল জল। সাগর িছল তার রক্ষার
েদয়াল। ৯ কূশ আর িমশর তােক সীমাহীন শিক্ত েযাগাত, তার
বনু্ধেদর মেধ্য িছল পূট ও িলিবয়া। ১০ তবুও তার েলাকেদর বন্দী
কের অন্য েদেশ িনেয় যাওয়া হেয়িছল। প্রেত্যকিট রাস্তার েমােড়
তার িশশুেদর আছাড় মারা হেয়িছল। তার গণ্যমান্য েলাকেদর
জন্য গুিলবঁাট কের তােদর িশকল িদেয় েবঁেধ িনেয় যাওয়া
হেয়িছল। ১১ তুিম মাতাল হেয় পড়েব, তুিম শত্রুেদর কাছ েথেক

লুকাবার েচষ্টা করেব। ১২ েতামার সমস্ত দগুর্গুেলা পাকা ফেল
ভরা ডুমুর গােছর মত, যিদ েসগুেলা নাড়ােনা হয় ডুমুরগুেলা
তারই মুেখ পড়েব। ১৩ েদখ, েতামার েলােকরা সবাই স্ত্রীেলােকর
মত। েতামার েদেশর দরজা েতামার শত্রুেদর সামেন এেকবাের
েখালা রেয়েছ, আগুন দরজা পুিড়েয় িদেয়েছ। ১৪ েঘরাওেয়র
জন্য তুিম জল তুেল রাখ, েতামার দগুর্গুেলা শিক্তশালী কর।
কাদা, চুন ও বািল েমশাও ইেটর েদওয়াল সারাও। ১৫ েসখােন
আগুন েতামােক গ্রাস করেব, তেলায়ার েতামােক েকেট েফলেব
এবং এটা েতামােক গ্রাস করেব পঙ্গপােলর মত। েতামরা সংখ্যায়
েবেড় ওেঠা পঙ্গপােলর ও ফিড়ংেয়র মত। ১৬ েতামার
ব্যবসায়ীেদর সংখ্যা তুিম আকােশর তারার েচেয়ও েবশী
বািড়েয়ছ, িকন্তু তারা পঙ্গপােলর মত, েদশেক লুট কের আর
উেড় যায়। ১৭ েতামার রাজকুমারীরা পঙ্গপােলর ঝঁােকর মত
এবং েতামার েসনাপিতরা ফিড়ংেয়র ঝঁােকর মত, যারা শীেতর
িদেন েদয়ােলর উপের বেস থােক িকন্তু সূযর্ উঠেল পর উেড় যায়,
েকাথায় যায় েকউ জােন না। ১৮ েহ অশূেরর রাজা, েতামার
েমষপালেকরা ঘুমােচ্ছ, েতামার েনতারা িবশ্রাম করেছ। েতামার
েলােকরা পাহােড় পাহােড় ছিড়েয় পেড়েছ, তােদর একত্র করবার
েকউ েনই। ১৯ েকান িকছুই েতামার ক্ষত ভাল করেত পারেব না,
েতামার ক্ষত সাংঘািতক। যারা েতামার খবর শুনেব তারা
েতামার উপের আনেন্দ হাততািল েদেব, কারণ েতামার অেশষ
িনষু্ঠরতা েথেক েক রক্ষা েপেয়েছ?
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২

হবককূক ভাববাদীর বই

কলদীয়েদর অত্যাচার ও শািস্ত

হবককূক ভাববাদীর ভাববাণী, িতিন এই দশর্ন েপেয়
িছেলন। ২ “েহ সদাপ্রভু, সাহােয্যর জন্য আর কতিদন

আিম কঁাদব? এবং তুিম শুনেব না? আিম ভয়ংকর অত্যাচােরর
িবষেয় কঁাদিছ, িকন্তু তুিম আমােক রক্ষা করছ না! ৩ তুিম েকন
আমায় অন্যায় েদখাচ্ছ ও অপরােধর উপর দিৃষ্ট েরেখছ? ধ্বংস
ও অত্যাচার আমার সামেন, বচসা ও িববাদ েজেগ উঠেছ।
৪ সুতরাং ব্যবস্থা দবুর্ল হেয় পড়েছ এবং ন্যায়িবচার েকান সময়
হয় না; অধািমর্েকরা ধািমর্কেদর িঘের থােক, তাই িমথ্যা িবচার
েবর হয়।” ৫ “জািতেদর িদেক তাকাও এবং পরীক্ষা কর,
িবিস্মত ও অবাক হও, কারণ আিম েতামােদর সময় িনশ্চয়ই
এমন িকছু করব যা েতামােদর জানােনা হেলও েতামরা িবশ্বাস
করেব না। ৬ েদখ, আিম কলদীয়েদর উঠাব, েস জািত িহংস্র
এবং দ্রুতগামী, েয সব বসবােসর জায়গা তােদর িনেজর নয়
েসইগুেলা অিধকার করার জন্য তারা পৃিথবীর সব জায়গায় ঘুের
েবড়ায়। ৭ তারা আতঙ্কজনক ও ভয়ঙ্কর, তারা তােদর িনেজেদর
জন্য িবচার ও উন্নিত উত্পন্ন কের। ৮ তােদর েঘাড়াগুেলা
িচতাবােঘর েচেয় ও েবেগ েদৗড়ায়, সন্ধ্যােবলায় েনকেড়র েচেয়ও
দ্রুত, তাই তােদর েঘাড়া চালেকরা দ্রুতগামী, তােদর
েঘাড়াচালেকরা অেনক দরূ েথেক আেস, একিট ঈগল েযমন
খাওয়ার জন্য দ্রুত উেড় েবড়ায় তারাও েতমিন উেড় েবড়ায়।
৯ তারা আক্রমেণর জন্য আেস, তােদর েলােকরা মরুভূিমর
বাতােসর মত যায় এবং তারা বািলর মত বন্দীেদর জেড়া কের।
১০ তাই তারা রাজােদর উপহাস কের এবং শাসেকরা শুধুমাত্র
উপহােসর পাত্র; তারা প্রিতিট দেুগর্র প্রিত উপহাস কের এবং
তারা ধূেলারািশ জেড়া কের এবং তােদর েনয়। ১১ তারপর
বাতাস দ্রুতেবেগ যােব, এটা আেগ সরােনা হেব, েদাষী ব্যিক্ত,
যােদর শিক্ত হল তােদর েদবতা।” ১২ “তুিম িক প্রাচীনকাল েথেক
নও, েহ সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পিবত্রতম? আমরা মারা
যাব না, সদাপ্রভু তােদর িবচােরর জন্য িনযুক্ত কেরছ এবং তুিম,
িশলা, সংেশাধেনর জন্য তােদর প্রিতিষ্ঠত কেরছ। ১৩ েতামার
েচাখ মন্দতার উপের খুব পিবত্র এবং তুিম মন্দ কাজ সহ্য করেত
পােরা না, েকন তুিম িবশ্বাসঘাতকেদর প্রিত দয়া কেরছ? আর
দষু্টরা ধািমর্ক েলাকেক যখন গ্রাস কের তখন েকন তুিম চুপ কের
থােকা? ১৪ তুিম মানুষেক সমুেদ্রর মােছর মত কের, সামুিদ্রক
প্রাণীর মত কের বানাও, যােদর উপর েকান শাসক েনই।
১৫ তােদর সবাইেক বঁড়িশ কের উপের েতালা হয়, তােদর মাছ
ধরা জােল তােদর ধের, িনেজরেদর জােলর মেধ্য তােদর জেড়া
কের, এই কারেণ তারা আনিন্দত ও উল্লািসত হয়। ১৬ এই জন্য

তারা মাছ ধরা জােলর উেদ্দেশ্য বিলদান কের ও িনেজেদর
জােলর উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালায়, কারণ চিবর্যুক্ত পশুরা তােদর
অংশ এবং েমদযুক্ত মাংস তােদর খাদ্য হয়। ১৭ এই জন্য তারা
িক তােদর জাল খািল কের এবং করুণা না কের জািতেদর
প্রিতিনয়ত হত্যা কের?”

আিম আমার পাহারার জায়গায় দঁাড়াব এবং িনেজেক
প্রহরী দেুগর্র উপর স্হাপন করব, িতিন আমােক িক

বলেবন আিম তা সাবধােন েদখব এবং আিম িকভােব আমার
অিভেযাগ েথেক পালাব। ২ তখন সদাপ্রভু আমােক উত্তের
িদেলন এবং বলেলন, “এই দশর্ন িলিপবদ্ধ কর, ফলেকর উপর
স্পষ্ট কের েলখ, যােত েসগুেলা েকউ পেড় েদৗড়ােত পাের।”
৩ কারণ এই দশর্ন এখেনা পযর্ন্ত ভিবষ্যেতর জন্য এবং অবেশেষ
বলা হেব ও ব্যথর্ হেব না। যিদও এটা েদির হয়, এর অেপক্ষা
কর! কারণ এটা অবশ্যই আসেব এবং িবলম্ব করেব না! ৪ েদখ,
মানুেষর প্রাণ গেবর্ ফুেল উেঠ এবং িনেজর মেধ্য ন্যায়পরায়ণতা
েনই, িকন্তু ধািমর্ক ব্যিক্ত িনেজর িবশ্বােস বঁাচেব। ৫ গিবর্ত যুবক
মেদর দ্বারা পাপ কের, তাই েস ঘের থােক না, িকন্তু তার ইচ্ছা
কবেরর মত এবং মৃতু্যর মত বৃিদ্ধ পায়, কখনই সন্তুষ্ট হয় না। েস
প্রেত্যক জািতেত িনেজর কােছ জেড়া কের এবং েস সমস্ত
েলােকেদর িনেজর জন্য জেড়া কের। ৬ এই সব েলােকরা িক
তার িবরুেদ্ধ দষৃ্টান্ত ও তার িবষেয় িবদ্রূেপর প্রবাদ তুলেব না
এবং বলেব, ‘িধক্ তােক েয অেন্যর ধেন বৃিদ্ধ পায়, কারণ তুিম
কতকাল ধের বন্ধেকর ভার বৃিদ্ধ করেব যা তুিম িনেয়ছ?’ ৭ যারা
েতামােদর প্রিত দঁােত দঁাত ঘেষ তারা িক হঠাৎ েজেগ উঠেব না
এবং েতামােক েবিশ আতিঙ্কত কের জািগেয় তুলেব না? তখন
েতামরা তােদর িশকার হেয় উঠেব! ৮ কারণ তুিম অেনক
জািতেক লুট কেরছ, অবিশষ্ট েলােকরা েতামােদর লুট করেব,
কারণ েতামরা মানুেষর রক্তপাত কেরছ এবং প্রেদশ, নগর ও
তার মেধ্যকার সমস্ত েলােকেদর হত্যা কেরছ। ৯ িধক্! েয অন্যায়
লােভর জন্য তার বাসস্থান গেড় েতােল, েযন েস মন্দতার হাত
েথেক রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচুেত বাসা ৈতরী করেত পাের।
১০ অেনক েলাকেক হত্যা কের তুিম িনেজর বািড় উপর লজ্জা
িনেয় এেসছ এবং েতামরা িনেজেদর প্রােণর িবরুেদ্ধ পাপ
কেরছ। ১১ কারণ েদওয়ােলর মেধ্য িদেয় পাথরগুেলা কঁাদেব ও
কিড়কােঠর কাঠগুেলা েসই কথায় উত্তর েদেব। ১২ িধক্ তােক!
েয রক্তপাত কের নগর গেড়, েয অন্যায় িদেয় শহর স্থাপন কের।
১৩ এটা িক বািহনীেদর সদাপ্রভুর েথেক হয়িন, েলােকরা
আগুেনর জন্য পিরশ্রম কের এবং জািতরা িমথ্যাই িনেজেদর
ক্লান্ত কের। ১৪ পৃিথবী সদাপ্রভুর মিহমার জ্ঞােন পিরপূণর্ হেব,
েযমন সমুদ্র জেল ভরা থােক। ১৫ ‘িধক্ তােক েয তার
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প্রিতেবশীেক পান করায়, তুিম তােদর মাতাল করা পযর্ন্ত েতামার
িবষ েমশাও যােত তুিম তােদর উলঙ্গতা েদখেত পাও!’ ১৬ তুিম
সম্মােনর বদেল লজ্জায় পিরপূণর্ হেব, এটা পান কর এবং
েতামরা িনেজর উলঙ্গতােক প্রকাশ কর, সদাপ্রভুর ডান হােতর
পানপাত্র েতামার িদেক িফের যােব ও েতামার সম্মােনর উপের
লজ্জা উপিস্থত হেব। ১৭ িলবােনােনর প্রিত করা অত্যাচার
েতামার েঢেক েদেব এবং পশুেদর হত্যা েতামােক আতিঙ্কত
করেব, মানুেষর রক্তপাত; পৃিথবীেত, শহরগুেলােত এবং তােদর
সমস্ত েলােকেদর উপর করা অত্যাচার এর কারণ। ১৮ েখািদত
প্রিতমা িক েতামার েকান লাভ কের? েয েসটা েখাদাই কেরেছ বা
েয গলা ধাতু েথেক মূিতর্ র ছঁাচ গেড়েছ, েস একজন িমথ্যা
িশক্ষক; কারণ েস িনেজর হােতর কাজেক িবশ্বাস কের এবং েস
সব েবাবা েদবতা ৈতরী কের। ১৯ িধক্ তােক! েয কাঠ েক বেল
েজেগ ওঠ, আর প্রাণহীন পাথরেক বেল ওঠ, এই সব িক িশক্ষা
েদেব? েদখ, েস েতা েসানা ও রূপা িদেয় েমাড়ােনা, িকন্তু তার
মেধ্য শ্বাসবায়ু েনই। ২০ িকন্তু সদাপ্রভু িনেজর পিবত্র মিন্দের
আেছন; সমস্ত পৃিথবী তার সামেন নীরব থাকুক।

হবককূেকর প্রাথর্না।

হবক্-কূক ভাববাদীর প্রাথর্না। স্বর, িশিগেয়ােনাৎ। ২ েহ
সদাপ্রভু, আিম েতামার িববরণ শুেন ভয় েপলাম; েহ

সদাপ্রভু, আমােদর সমেয় েসইগুেলা তুিম আবার কর, আমােদর
সময় তুিম েসইগুিল েদখাও; েক্রােধর সময় তুিম মমতা করবার
কথা ভুেল েযও না। ৩ ঈশ্বর ৈতমন েথেক আসেছন, পারণ পবর্ত
েথেক পিবত্রতম আসেছন। আকাশমণ্ডল তঁার মিহমায় েছেয়
যায়, পৃিথবী তঁার প্রশংসায় পিরপূণর্। ৪ তার উজ্জ্বলতা সূেযর্র
মেতাই, তঁার হাত েথেক আেলা বার হয়; ঐ স্থােন তঁার শিক্ত
লুকােনা আেছ। ৫ তঁার আেগ আেগ মহামারী চেল, তঁার িপছেন
িপছেন চলেছ েপ্লগ েরাগ। ৬ িতিন দঁাড়ােলন এবং পৃিথবীেক
পিরমাণ করেলন, িতিন তাকােলন এবং জািতেদরেক ভেয়
চমিকেয় িদেলন! এছাড়া অনন্তকাল স্থায়ী পবর্তমালা চূণর্িবচূণর্
করল এবং িচরস্থায়ী পাহাড় সব নত হল! তার পথ িচরস্থায়ী
৭ আিম েদখলাম, কূশেনর েলাকগুেলা েশােকর মেধ্য, আর

েদখলাম িমিদয়েনর বািসন্দারা কঁাপেছ। ৮ সদাপ্রভু িক নদ
নদীগুেলার প্রিত রাগ কেরেছন? েতামার েক্রাধ িক নদ
নদীগুিলর উপের পেরেছ? সমুেদ্রর প্রিত িক তুিম ভীষণভােব
িবরক্ত হেয়ছ? েসইজন্যই িক, তুিম েতামার েঘাড়াগুেলােত চের
েবড়াচ্ছ, আর পিরত্রােণর রথগুেলােত চের েবড়াচ্ছ? ৯ েতামার
ধনুক তুিম তুেল িনেল, েতামার বাক্য অনুসাের শািস্ত েদবার জন্য
লািঠ গুেলা শপথ কেরেছ। তুিম পৃিথবীেক ভাগ কের িদেল নদী
িদেয়। ১০ পাহাড় পবর্ত েতামােক েদেখ েকঁেপ উঠল, প্রচণ্ড
জলরািশ বেয় েগল, গভীর জল গজর্ন কের উঠল, আর তার
েঢউগুেলা উপের তুলল। ১১ আকােশ সূযর্্য ও চঁাদ িস্থর হেয়
দঁািড়েয় থাকল, যখন েতামার দ্রুতগামী তীেরর ঝলকািন এবং
িবদ্ুযেতর মত েতামার বশর্ার চমক েদখল। ১২ তুিম েক্রােধ
পৃিথবীর মধ্য িদেয় এিগেয় েগেল, আর অসেন্তােষ জািতেদর
পােয় মাড়ােল। ১৩ তুিম যাত্রা করেল, েতামার অিভিষক্ত েলাকেক
রক্ষা করেত, উদ্ধােরর জন্য তুিম দষুু্টেদর েনতােক আঘাত
করেল, তার েদশেক সম্পূণর্ভােব ধ্বংস কের িদেল। ১৪ যখন
তার েযাদ্ধারা আমােদর ছিড়েয় েদবার জন্য ভীষণভােব
আক্রমণ করল, তখন তারা তােদর মতই আনন্দ করিছল যারা
েগাপেন দঃুখীেদর গ্রাস কের আনন্দ পায়। তুিম তােদর েনতােক
তারই বশর্া িদেয় িবঁধেল। ১৫ তুিম িনেজর েঘাড়া িনেয় সমুদ্র িদেয়
েগেল। েসই মহাজলরািশ েতালপাড় করেল। ১৬ আিম শুনলাম ও
আমার অন্তর েকঁেপ উঠল, েসই শেব্দ আমার েঠঁাটও েকঁেপ
উঠল, আমার হাের পচন প্রেবশ করল, আমার িনেজর স্থােন
েকঁেপ উঠলাম, কারণ আমােক সঙ্কেটর িদেন ৈধযর্্য ধের অেপক্ষা
করব, যখন েসই সমস্ত েলাকেদর উপের কষ্ট েনেম আসেব যারা
আমােদর অত্যাচার কেরেছ। ১৭ যিদও ডুমুরগােছ ফুল হেব না,
আঙ্গরুগােছ ফল ধরেব না, যিদও িজতবৃেক্ষ ফল ধরেব না ও
েক্ষেত্র খাদ্যর জন্য েকান শস্য হেব না, েখঁায়ােড় েমষপাল থাকেব
না, েগায়ােল গরু থাকেব না; ১৮ তবুও আিম সদাপ্রভুেক িনেয়
আনন্দ করব, আমার উদ্ধারকতর্ া সদাপ্রভুেত উল্লািসত হব।
১৯ প্রভু সদাপ্রভুই আমার শিক্ত, িতিন আমার পা হিরেণর পােয়র
মত কেরন, িতিন আমােক উঁচঁু উঁচু জায়গায় যাবার ক্ষমতা েদন।
প্রধান বাদ্যকেরর জন্য; আমার তারযুক্ত যেন্ত্র।
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সফিনয় ভাববাদীর বই৷

িযহূদীেদর ওপের শািস্ত৷

সদাপ্রভুর এই বাক্য আেমােনর েছেল িযহূদার রাজা
েযািশেয়র সমেয় কূিশর েছেল সফিনেয়র কােছ এল,

কূিশ গদিলেয়র েছেল, গদিলয় অমিরেয়র েছেল, অমিরয়
িহিষ্কেয়র েছেল৷ ২ “আিম পৃিথবীর বুক েথেক সব িকছুই ধ্বংস
কের েদব! সদাপ্রভু এই েঘাষণা কেরন৷ ৩ আিম মানুষ ও পশু
ধ্বংস করব, আিম আকােশর পাখী ও সমুেদ্রর মাছ ধ্বংস করব,
তার সেঙ্গ পাপীেদরও ধ্বংস করব৷ কারণ আিম পৃিথবীর বুক
েথেক মানুষেক উিচ্ছন্ন করব!” এটা সদাপ্রভুর েঘাষণা৷
৪ “িযহূদার িবরুেদ্ধ এবং িযরূশােলমবাসীেদর িবরুেদ্ধ আিম
আমার হাত তুলেবা, আিম এই জায়গা েথেক বােলর বািক
েলাকেদর উিচ্ছন্ন করব এবং যাজকেদর মধ্য েথেক প্রিতমা
পূজাকারীেদরেকও উিচ্ছন্ন করব৷ ৫ যারা ছােদ আকােশর
বািহনীেদর আরাধনা কের এবং যারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ্য
আরাধনা ও শপথ কের িকন্তু আবার মালকাম েদবতার নােমও
শপথ কের ৬ এবং যারা সদাপ্রভুেক অনুসরণ না কের িবপেথ
িগেয়েছ এবং না তারা সদাপ্রভুর েখঁাজ কের না তঁার অনুসন্ধান
কের, ৭ েতামরা প্রভু সদাপ্রভুর সামেন নীরব হও, কারণ
সদাপ্রভুর িদন এিগেয় আসেছ৷ সদাপ্রভু একটা বিলদােনর
আেয়াজন কেরেছন এবং িতিন তঁার অিতিথেদর শুিচ কেরেছন৷
৮ সদাপ্রভুর বিলদােনর িদেন এমন হেব েয, আিম শাসনকতর্ ােদর
ও রাজার েছেলেদর এবং প্রেত্যকেক যারা িবেদশী কাপড় পের
আেছ তােদরেক শািস্ত েদব৷ ৯ েসই িদন আিম তােদর শািস্ত েদব
যারা লাফ িদেয় দরজার েচৗকাট পার হয় এবং তােদর যারা
িহংস্রতা ও ছলনা িদেয় প্রভুর ঘর পূণর্ কের৷” ১০ সুতরাং েসিদন
এমন হেব, এিট সদাপ্রভু েঘাষণা কেরেছন, “েয িদন মত্স-
দ্বােরর কাছ েথেক কান্নার শব্দ, শহেরর িদ্বতীয় অংশ েথেক
হাহাকােরর শব্দ এবং পাহাড়গুেলার িদক েথেক েভেঙ্গ পড়ার
প্রচণ্ড শব্দ েশানা যােব৷ ১১ েহ মেক্তেশর (বাজােরর রাজ্য)
েলােকরা, েতামরা হাহাকার কর, কারণ সব ব্যবসায়ীেদর ধ্বংস
করা হেব; যারা রূপা িদেয় পিরমাপ কের তােদর উিচ্ছন্ন করা
হেব৷ ১২ এটা েসই সমেয় ঘটেব যখন আিম প্রদীপ িনেয়
িযরূশােলেমর সব জায়গায় েখঁাজ করব এবং তােদর শািস্ত েদব
যারা িনেজেক িনেয় সন্তুষ্ট থােক আর বেল, ‘সদাপ্রভু ভাল মন্দ
িকছুই করেবন না৷’ ১৩ তােদর সম্পিত্ত লুট করা হেব এবং তােদর
বািড় ধ্বংস হেব৷ তারা বািড় ৈতরী করেব িকন্তু তােত বাস করেব
না; তারা আংগুর েক্ষত করেব িকন্তু আংগুেরর রস েখেত পােব
না৷ ১৪ সদাপ্রভুর েসই মহান িদন কােছ আসেছ, কােছ আসেছ
এবং খুব তাড়াতািড়ই আসেছ৷ একজন েযাদ্ধা েযমন যন্ত্রণায়

িচৎকার কের, সদাপ্রভুর েসই িদেনর শব্দও িঠক েসই রকম৷
১৫ েসই িদনটা হেব েক্রােধর িদন, দারুণ দদুর্শা ও হতাশার িদন,
িবপযর্েয়র ও ধ্বংেসর িদন, গাঢ় অন্ধকােরর িদন, েমঘ ও ঘন
কােলা িদন৷ ১৬ েসই িদনটা হেব, সমস্ত েদয়াল েঘরা শহেরর ও
উঁচু দেুগর্র িবরুেদ্ধ িসঙ্গা বাজােনার ও সতকর্  করার িদন৷
১৭ কারণ আিম েলাকেদর উপর দারুণ কষ্ট আনেবা যার জন্য
তারা অন্ধ েলাকেদর মত হঁাটেব, কারণ সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ তারা
পাপ কেরেছ৷ তােদর রক্ত ধূেলার মত েঢেল েদওয়া হেব ও
তােদর েদহ েগাবেরর মত হেব৷ ১৮ সদাপ্রভুর েক্রােধর িদেন
তােদর রূপা িকংবা েসানা তােদর রক্ষা করেত পারেব না!
সদাপ্রভুর েক্রােধর আগুন সমস্ত েদশেক গ্রাস করেব, কারণ েয
ধ্বংস িতিন পৃিথবীেত বাসকারী সমস্ত েলােকর উপের আনেবন
তা ভয়ঙ্কর হেব৷”

েহ লজ্জাহীন জািত, েতামরা েতামােদরেক সমেবত
কেরা এবং জেড়া হও৷ ২ শািস্তর আেদশ সফল হওয়ার

আেগ িনিদর্ ষ্ট সময় আসবার আেগ, তঁুেষর মত িদন চেল যাবার
আেগ, সদাপ্রভুর জ্বলন্ত েক্রাধ েতামােদর উপের আসবার আেগ৷
৩ েতামরা সদাপ্রভুর েখঁাজ কর, েদেশর সব নম্র েলােকরা,
েতামরা যারা সদাপ্রভুর আেদশ েমেন চেলা, ধািমর্কতার েখঁাজ
কর, েতামরা সদাপ্রভুর েক্রােধর িদেন হয়েতা রক্ষা পােব৷ ৪ ঘসা
(গাজা) জনশূন্য হেব আর অিস্কেলান ধ্বংসস্থান হেয় পেড়
থাকেব৷ িদেনর েবলােতই অসেদােদর েলাকেদর তািড়েয় েদওয়া
হেব আর ইেক্রাণেক উপেড় েফলা হেব৷ ৫ েহ কেরথীয় েলােকরা,
েতামরা যারা সমুেদ্রর ধাের বাস কর, িধক্ েতামােদর! েহ
পেলষ্টীয়েদর েদশ কনান, সদাপ্রভু েতামার িবরুেদ্ধ বেলেছন,
“যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ েশষ হেয় যায়, আিম েতামােক ধ্বংস
করব৷” ৬ কারণ েমষপালক ও েভড়ার েখঁায়ােড়র জন্য সমুেদ্রর
তীর হেব চারণ ভূিম৷ ৭ সমুেদ্রর েসই এলাকা িযহূদা কুেলর
অবিশষ্ট েলােকেদর হেব; যারা েসখােন তােদর পশুপাল চরােব৷
সন্ধ্যােবলায় তারা অিস্কেলােনর বািড়গুেলােত শুেয় থাকেব৷
কারণ সদাপ্রভু তােদর ঈশ্বর তােদর েদখােশানা করেবন এবং
তােদর অবস্থা িতিন আবার িফিরেয় েদেবন৷ ৮ “আিম েমায়ােবর
অপমান করার কথা শুেনিছ ও অেম্মানীয়েদর িটটকাির করার
কথা শুেনিছ; তখন তারা আমার েলােকেদর উপহাস করত
তােদর সীমানা পার হত৷ ৯ এই েঘাষণা বািহনীেদর সদাপ্রভুর,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর, েমায়াব সেদােমর মত হেব আর
অেম্মানীয়েদর েদশ ঘেমারার মত হেব; তা আগাছার জায়গা,
লবেণর েক্ষত ও িচরকােলর জন্য পিতত জিম হেব৷ িকন্তু আমার
জাতীর েবঁেচ থাকা বািক েলােকরা তােদর লুট করেব ও তােদর
েদেশর অিধকারী হেব৷” ১০ েমায়াব ও আমনেদর ওপের এটা
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তােদর অহংকােরর জন্য হেব, কারণ তারা বািহনীেদর সদাপ্রভুর
েলাকেদর উপহাস ও অপমান কেরেছ৷ ১১ তখন তারা
সদাপ্রভুেক ভয় করেব; কারণ িতিন পৃিথবীর সব েদবতােদর
পিরহাস করেবন৷ প্রেত্যেক িনেজর েদেশ েথেক, সমুদ্র উপকূল
েথেক তঁার আরাধনা করেব৷ ১২ “েতামরা কূশীেয়রা ও আমার
তেলায়ােরর আঘােত মারা যােব৷” ১৩ ঈশ্বেরর হাত উত্তর িদেক
আক্রমণ করেবন অশূরেক ধ্বংস িযহূদীেদর পাপ ও ভাবী কুশল
করেবন, যােত নীনবীেক এেকবাের জনশূন্য ও মরুভূিমর মত
শুকেনা কের েদেবন৷ ১৪ তখন গরু ও েভড়ার পাল, সব ধরেনর
পশু অশূেরর মাঝখােন শুেয় থাকেব৷ পািখ ও েপঁচারা তার
থামগুেলার উপের বাসা বঁাধেব, আর জানলার েভতর িদেয়
তােদর ডাক েশানা যােব এবং দরজার সামেন কােকর আওয়াজ
েশানা যােব৷ কারণ িতিন তার এরস গােছর তক্তা প্রকাশ
কেরেছন৷ ১৫ এটাই েসই উল্লািসত শহর েযখােন থাকার ভয় েনই৷
েয তার হৃদেয় বেল, “আিমই আিছ এবং েকােনা িকছুই আমার
সমান না৷” েস েকমন আতিঙ্কত হল, বুেনা পশুেদর শুেয় থাকার
জায়গা হল! যারা তার পাশ িদেয় যােব তােদরেক িহসিহস শব্দ
করেব এবং তােদর হাত নাড়ােব৷

িযরূশােলেমর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাণী

িধক্ েসই িবেদ্রাহী শহরেক! েসই িহংস্র শহর কলুিষত
হেয়েছ! ২ েস ঈশ্বেরর কথা েশােনিন, সদাপ্রভুর শাসনও

গ্রহণ কের িন৷ েস সদাপ্রভুর উপর আস্থা রােখিন, তারা ঈশ্বেরর
কােছ যায়িন৷ ৩ তার রাজপুত্ররা েযন গজর্নকারী িসংহ আর
শাসনকতর্ ারা সন্ধ্যােবলার েনকেড় বাঘ; যারা সকােলর জন্য
িকছুই েফেল রােখ না৷ ৪ তার ভাববাদীরা উদ্ধত ও রাষ্ট্রেদ্রাহী৷
তার যাজেকরা পিবত্রেক অপিবত্র কের এবং ব্যবস্থার িবরুেদ্ধ
কাজ কের৷ ৫ তার মেধ্য সদাপ্রভু ধািমর্ক; িতিন েকান অন্যায়
কেরন না৷ প্রেত্যক সকােল িতিন ন্যায়িবচার কেরন; যা আেলােত
েগাপন থাকেব না৷ তবুও অন্যায়কারীেদর লজ্জা েনই৷ ৬ “আিম
জািতেদর েশষ কের িদেয়িছ; তােদর দগুর্গুেলা ধ্বংস হেয় েগেছ৷
আিম তােদর রাস্তাগুেলা ধ্বংস কেরিছ; েকােনা মানুষ েসখান
িদেয় আর যায় না৷ তােদর সব শহর ধ্বংস হেয় েগেছ; েসখােন
েকউ েনই, েকউ থােক না৷ ৭ আিম বললাম, ‘তুিম িনশ্চয়ই
আমােক ভয় করেব এবং আমার সংেশাধন মানেব৷’ তাহেল তার
থাকবার জায়গায় নষ্ট করা হেব না, যা আিম েতামােদর জন্য
পিরকল্পনা কেরিছ িকন্তু তারা আগ্রেহর সেঙ্গ প্রেত্যক সকােল
খারাপ কাজ করেত শুরু করল৷ ৮ তাই তুিম আমার জন্য
অেপক্ষা কর৷” এটা সদাপ্রভু বেলন, “যতিদন না ধ্বংেসর জন্য

উেঠ দঁাড়াই৷ আিম িঠক কেরিছ েয, জািতেদর আিম জেড়া
করব, রাজ্যগুেলা একত্র করব এবং তােদর উপর আমার রাগ
েঢেল েদব, আমার সব জ্বলন্ত রাগ েঢেল েদব৷ আমার অন্তেরর
জ্বালার আগুেন সমস্ত েদশ পুেড় যােব৷ ৯ িকন্তু তারপর আিম
েলােকেদর েঠঁাট শুিচ করব, সদাপ্রভুর নােম তােদর ডাকেবা
যােত কঁােধ কঁাধ িমিলেয় আমার েসবা করেত পাের৷ ১০ কূশ
েদেশর নদীগুেলার ওপার েথেক আমার আরাধনাকারীরা,
আমার ছিড়েয় পড়া েলােকরা আমার জন্য উপহােরর িনেয়
আসেব৷ ১১ েসই িদন েতামার কােজর জন্য আমায় লজ্জায়
েফেলা না আমার প্রিত েয সব অন্যায় কেরছ তার জন্য তুিম
েসই িদন লিজ্জত হেব না, কারণ এই শহর েথেক আিম সব
অহংকারী ও গিবর্ত েলাকেদর েবর কের েদব৷ আমার পিবত্র
পাহােড়র উপের তুিম আর কখনও গবর্ করেব না৷ ১২ িকন্তু আিম
েতামােদর মেধ্য যারা নম্র ও দিরদ্র তােদর বািক রাখেবা এবং
তারা সদাপ্রভুর নােম আশ্রয় েনেব৷ ১৩ ইস্রােয়েলর েসই বাকী
েলােকরা অন্যায় করেব না; তারা িমথ্যা কথা বলেব না এবং
তােদর মুেখ ছলনার িজভ খুঁেজ পাওয়া যােব না৷ তারা খােব
এবং েশােব, েকউ তােদর ভয় েদখােব না৷” ১৪ গান গাও, িসেয়ান
কন্যা, আনন্দ উল্লাস কর, ইস্রােয়ল, িযরূশােলম কন্যা, খুশী হও
ও েতামার সমস্ত অন্তর িদেয় আনন্দ কর৷ ১৫ সদাপ্রভু েতামার
শািস্ত দরূ কেরেছন, িতিন েতামার শত্রুেক তািড়েয় িদেয়েছন৷
েতামার মেধ্য ইস্রােয়েলর রাজা সদাপ্রভু আেছন; আর কখনও
অমঙ্গেলর ভয় করেব না৷ ১৬ ঐ িদন তারা িযরুশােলমেক বলেব,
“তুিম ভয় েকােরা না, িসেয়ান, েতামার হাত ভেয় িপিছেয় না
আসুক৷ ১৭ সদাপ্রভু েতামার ঈশ্বর েতামার মেধ্য আেছন, িযিন
শিক্তশালী িতিন েতামােক উদ্ধার করেবন৷ িতিন েতামার িবষয়
িনেয় আনেন্দর অনুষ্টান করেবন, আর তঁার ভালবাসার মাধ্যেম
িতিন শািন্ত আনেবন৷ িতিন েতামার িবষয় িনেয় আনেন্দ গান
করেবন৷ ১৮ েলাকজন েযমন উত্সেব কের৷ আিম েতামােদর
লজ্জা ও ধ্বংেসর ভয় দেূর সিরেয় েদব৷ ৷ ১৯ েদখ, েতামার
অত্যাচারীেদর সেঙ্গ ঐ সমেয় আিম েসরকম ব্যবহার করেবা
আিম েখঁাড়ােদর উদ্ধার করব, আিম তােদরেক জেড়া করব
যােদর তািড়েয় েদওয়া হেয়েছ৷ আিম লজ্জার বদেল তােদর
মিহমা দান করব৷ ২০ েসই সমেয় আিম েতামােদর িনেয় এেস
জেড়া করব, েসই সমেয় যখন আিম েতামােদর একসেঙ্গ সমেবত
করেবা পৃিথবীর সমস্ত জািতর মেধ্য আিম েতামােদর একিট নাম
ও েগৗরব েদব তখন েতামরা তা িনেজর েচােখ েদখেত পােব,”
সদাপ্রভু এই কথা বেলন!
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২

হগয় ভাববাদীর বই৷

মিন্দেরর পুনঃিনমর্ােণর িবষেয় হগেয়র ভিবষ্যতবাণী৷

দািরয়াবস রাজার িদ্বতীয় বছেরর, ষষ্ঠ মােস, মােসর
প্রথম িদেন সদাপ্রভুর বাক্য হগয় ভাববাদীর মাধ্যেম

শল্টীেয়েলর েছেল সরুব্বািবল নােম িযহূদার শাসনকতর্ ার কােছ
এবং িযেহাষাদেকর পুত্র িযেহাশূয় মহাযাজেকর কােছ উপিস্থত
হল িতিন বলেলন, ২ “বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“এই েলােকরা বলেছ, আমােদর সময় বা সদাপ্রভুর গৃহ িনমর্ােণর
সময়, এখেনা আেসিন”৷” ৩ তখন হগয় ভাববাদীর মাধ্যেম
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপিস্থত হেলা এবং বলেলন, ৪ “এটা িক
েতামােদর িনেজর িনেজর সম্পূণর্ ছাদ েদওয়া বািড়েত বাস
করবার সময়? যখন এই গৃহ ধ্বংসস্তুেপর মতন পেড় রেয়েছ?”
৫ এই জন্য বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা
িনেজেদর িবষেয় লক্ষ্য কর৷ ৬ েতামরা অেনক বীজ েরাপণ
কেরও অল্প শস্য সঞ্চয় করছ, েতামরা খাচ্ছ িকন্তু পযর্াপ্ত
পিরমােণ নয়, পান করছ িকন্তু তৃপ্ত হচ্ছনা, জামাকাপড় পেরও
উষ্ণতা পাচ্ছনা এবং েবতনজীবী েলাকরা েকবল েছঁড়া থিলেত
টাকা রাখার জন্যই েরাজগার করেছ৷” ৭ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, “েতামরা িনেজেদর িবষেয় লক্ষ্য কর৷ ৮ পবর্েত
উেঠ কাঠ িনেয় এেস, আমার এই গৃহ িনমর্াণ কর, তােত আিম
এই গৃেহর প্রিত খুিশ হব এবং েগৗরবািন্বত হব,” সদাপ্রভু এই
কথা বেলন৷ ৯ েতামরা অেনক আশা কেরিছেল িকন্তু েদখ, অল্প
েপেল এবং অল্প ঘের এেনিছেল কারণ আিম তা ফঁু িদেয় সিরেয়
িদেয়িছলাম৷ েকন বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন? কারণ,
এই েয আমার গৃহ ধ্বংসস্তুপ হেয় রেয়েছ, আর েতামরা তখন
িনেজর িনেজর বািড়েত আনন্দ করছ৷ ১০ এই জন্য আকাশ
িশিশর েদওয়া বন্ধ কেরেছ ও জিম ফসল উত্পন্ন বন্ধ কেরেছ৷
১১ আর আিম েদেশর ও পবর্েতর উপের, শস্য, দ্রাক্ষারস ও েতল
প্রভৃিত জিমেত উত্পন্ন বস্তুর উপের এবং মানুষ, পশু ও
েতামােদর হােতর সমস্ত শ্রেমর উপের অনাবৃিষ্টেক আহ্বান
করলাম৷ ১২ তখন শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল, িযেহাষাদেকর
পুত্র িযেহাশূয় মহাযাজক এবং েলাকেদর সমস্ত অবিশষ্টাংশ
তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব এবং হগয় ভাববাদীর সমস্ত কথায়
মেনােযাগ িদল, কারণ তােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু তঁােক
পািঠেয়িছেলন এবং েলােকরাও সদাপ্রভুর সম্মুেখ ভীত হল৷
১৩ তখন সদাপ্রভুর দতূ হগয়, সদাপ্রভুর এই সংবাদ েলাকেদর
বলেলন, “সদাপ্রভু বেলন, আিম েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ৷”
১৪ পের সদাপ্রভু শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল নােম িযহূদার
শাসনকতর্ ার আত্মােক ও িযেহাষাদেকর পুত্র িযেহাশূয়
মহাযাজেকর আত্মােক এবং েলাকেদর সমস্ত অবিশষ্টাংেশর

আত্মােক উেত্তিজত করেলন; তঁারা এেস িনেজেদর ঈশ্বর
বািহনীগেনর সদাপ্রভুর গৃেহ কাজ করেত লাগেলন; ১৫ এই রকম
দািরয়াবস রাজার িদ্বতীয় বছেরর ষষ্ঠ মােসর চিব্বশতম িদেন
ঘটল৷

সপ্তম মােসর একুশতম িদেন সদাপ্রভুর বাক্য হগয়
ভাববাদীর মাধ্যেম উপিস্থত হেলা, িতিন বলেলন,

২ “শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল নােম িযহূদার শাসনকতর্ ােক,
িযেহাষাদেকর পুত্র িযেহাশূয় মহাযাজকেক ও অবিশষ্ট েলাকেদর
এই কথা বল, ৩ ‘েতামােদর মেধ্য অবিশষ্ট এমন েক আেছ েয,
পূেবর্র মিহমায় এই গৃহ েদেখিছল? আর এখন েতামরা এেক িক
অবস্থায় েদখছ? এর অবস্থা িক েতামােদর েচােখ অিস্তত্বহীন
নয়?’ ৪ িকন্তু এখন, েহ সরুব্বািবল, তুিম সবল হও, সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, ‘আর েহ িযেহাষাদেকর পুত্র িযেহাশূয় মহাযাজক,
তুিম সবল হও; এবং েদেশর সমস্ত েলাক, েতামরাও সবল হও,
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, আর কাজ কর; কারণ আিম
েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন৷’ ৫ েতামরা যখন িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছেল, তখন
আিম েতামােদর সেঙ্গ বােক্যর মাধ্যেম িনয়ম িস্থর কেরিছলাম
এবং আমার আত্মা েতামােদর মেধ্য অিধষ্ঠান কের; েতামরা ভয়
কেরানা৷” ৬ কারণ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আর
একবার, অল্পসমেয়র মেধ্যই, আিম আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীেক
এবং সমুদ্র ও শুস্ক ভূিমেক কঁাপাব৷ ৭ আর আিম সবর্জািতেক
কঁাপাব; এবং সমস্ত জািত তােদর মূল্যবান িজিনসপত্র আমার
কােছ আনেব আর আিম এই গৃহ মিহমায় পিরপূণর্ করব,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন৷” ৮ রূপা ও েসানা
আমারই, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন৷ ৯ এই গৃহ
আেগর েচেয় ভিবষ্যেত আেরা েবিশ মিহমািন্বত হেব,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন; আর এই জায়গায় আিম
শািন্ত প্রদান করব, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন৷
১০ দািরয়াবেসর িদ্বতীয় বছেরর নবম মােসর চিব্বশতম িদেন
সদাপ্রভুর এই বাক্য হগয় ভাববাদীর মাধ্যম উপিস্থত হল;
১১ বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “তুিম একবার
যাজকেদরেক ব্যবস্থার িবষেয় িজজ্ঞাসা কর, বল, ১২ েকউ যিদ
িনেজর কাপেড়র আঁচেল কের পিবত্র মাংস িনেয় যায়, আর েসই
আঁচেলই রুিট, িক িসদ্ধ সবিজ, িক দ্রাক্ষারস, িক েতল, িক অন্য
েকান খাদ্যবস্তু স্পশর্ করা হয়, তেব িক েসই বস্তু পিবত্র হেব?”
যাজেকরা উত্তের বলেলন, “না৷” ১৩ তখন হগয় বলেলন,
“মৃতেদহ স্পেশর্ অশুিচ েকান েলাক যিদ এর মেধ্য েকান বস্তু
স্পশর্ কের, তেব িক তা অশুিচ হেব?” যাজেকরা উত্তের
বলেলন, “তা অশুিচ হেব৷” ১৪ তখন হগয় উত্তের বলেলন,
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“সদাপ্রভু বেলন, আমার কােছ এই বংশ েসইরকম ও এই জািত
েসইরকম; তােদর হােতর সমস্ত কাজও েসইরকম এবং তারা যা
িকছু উত্সগর্ কের, তা অশুিচ৷” ১৫ তাই এখন, আজেকর িদনেক
ধের এর আেগ যত িদন সদাপ্রভুর মিন্দের পাথেরর উপের পাথর
স্থািপত িছল না, েসই সব িদন আেলাচনা কর৷ ১৬ েসই সব িদেন
েতামােদর মেধ্য েকউ কুিড় পিরমাণ শস্যরািশর কােছ এেল
েকবল দশ পিরমাণ হত এবং দ্রাক্ষাকুন্ড েথেক পঞ্চাশ পিরমাণ
দ্রাক্ষারস িনেত এেল েকবল কুিড় পিরমাণ হত৷ ১৭ আিম শস্যর
ক্ষয় েরাগ, ছত্রাক েরাগ ও িশলাবৃিষ্ট িদেয় েতামােদর হােতর
সমস্ত কােজ েতামােদরেক আঘাত করতাম, তবুও েতামরা
আমার প্রিত িফরেত না, সদাপ্রভু এই কথা বেলন৷ ১৮ আেলাচনা
কর, আজেকর িদনেক ধের এর আেগ যত িদন এবং এর পর
েথেক, নবম মােসর চিব্বশতম িদন পযর্ন্ত, সদাপ্রভুর মিন্দেরর
ভীত গঁাথার িদন পযর্ন্ত, আেলাচনা কর৷ ১৯ েগালায় িক িকছু

বীজ পেড় আেছ? আর দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, ডািলম এবং
িজতবৃক্ষও ফল উত্পন্ন কের িন৷ িকন্তু আজ েথেক আিম
আশীবর্াদ করব৷ ২০ পের মােসর চিব্বশতম িদেন সদাপ্রভুর এই
বাক্য িদ্বতীয় বার হগেয়র কােছ উপিস্থত হল; ২১ “তুিম িযহূদার
শাসনকতর্ া সরুব্বািবলেক এই কথা বল, ‘আিম আকাশমণ্ডল ও
পৃিথবীেক কঁাপাব; ২২ কারণ আিম রাজােদর িসংহাসন উলিটেয়
েফলব, জািতেদর সব রােজ্যর পরাক্রম নষ্ট করব, রথ ও রেথর
আেরাহীেদরেক উলিটেয় েফলব এবং অশ্ব ও অশ্বােরাহীরা
িনেজর িনেজর ভাইেয়র তেরায়ােল মারা পরেব৷ ২৩ বািহনীগেণর
সদাপ্রভু বেলন, েসই িদন,’ েহ শল্টীেয়েলর পুত্র, আমার দাস,
সরুব্বািবল, আিম েতামােক গ্রহণ করব, সদাপ্রভু এই কথা
বেলন; ‘আিম েতামােক সীলেমাহরযুক্ত আংিটর মত রাখব;
কারণ আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ,’ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন৷”
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সখিরয় ভাববাদীর বই

সখিরেয়র প্রথম ও িদ্বতীয় দশর্েনর িবষয়৷

দািরয়াবেসর িদ্বতীয় বছেরর অষ্টম মােস সদাপ্রভুর এই
বাক্য ইেদ্দােরর নািত, েবিরিখেয়র েছেল সখিরয়

ভাববাদীর কােছ উপিস্থত হল। ২ সদাপ্রভু েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর উপর খুবই েরেগ িছেলন। ৩ েসইজন্য তুিম এই
েলাকেদর বল, বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা
আমার িদেক েফেরা!” বািহনীেদর সদাপ্রভু’ এই কথা বেলন,
তােত আিমও েতামােদর িদেক িফরব। ৪ েতামরা েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর মত েহােয়া না, তােদর কােছ পূেবর্র ভাববাদীরা
েঘাষণা কের বলত, “বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েতামরা েতামােদর মন্দ পথ ও মন্দ কাজ েথেক েফেরা।” িকন্তু
তারা তা শুনত না, আমার কথায় কান িদত না, এ সদাপ্রভু
বেলন। ৫ “েতামােদর পূবর্পুরুেষরা েকাথায়? এবং ভাববাদীরা
িক িচরকাল েবঁেচ থােক? ৬ িকন্তু আিম আমার দাস
ভাববাদীেদর যা িকছু আেদশ িদেয়িছলাম, আমার েসই সমস্ত
কথা ও িনয়ম িক েতামােদর পূবর্পুরুষেদর নাগাল পায় িন? তখন
তারা িফের এেস বলল, ‘বািহনীেদর সদাপ্রভু আমােদর আচার-
ব্যবহার অনুসাের আমােদর প্রিত েযমন ব্যবহার করেবন বেল
িঠক কেরিছেলন, আমােদর প্রিত িঠক েতমিন ব্যবহার
কেরেছন’।” ৭ দািরয়াবেসর িদ্বতীয় বছেরর এগােরা মাস অথর্াৎ
শবাট মােসর, চিব্বশ িদেনর িদন সদাপ্রভুর বাক্য ইেদ্দােরর
নািত, েবিরিখেয়র েছেল সখিরয় ভাববাদীর কােছ প্রকািশত হল।
৮ রােতর েবলায় আিম একটা দশর্ন েপলাম, আর েদখ, লাল
েঘাড়ায় আেরাহী একজন ব্যিক্ত, িতিন উপত্যকায় গুলেমঁিদ
গাছগুেলার মাঝখােন দঁািড়েয় আেছন এবং তঁার িপছেন িছল
লাল, বাদামী ও সাদা রেঙর েঘাড়া। ৯ তখন আিম বললাম, “েহ
আমার প্রভু, এরা কারা?” তােত একজন স্বগর্দতূ িযিন আমার
সেঙ্গ কথা বলিছেলন উত্তের িতিন বলেলন, “এরা েক তা আিম
েতামােক েদখাব।” ১০ আর িযিন গুলেমঁিদ গাছগুেলার মাঝখােন
দঁািড়েয় িছেলন িতিন আমােক বলেলন, “সারা পৃিথবীেত ঘুের
েদখার জন্য সদাপ্রভু এেদরেক পািঠেয়েছন।” ১১ তখন তঁারা
গুলেমঁিদ গাছগুেলার মাঝখােন সদাপ্রভুর েয দতূ দঁািড়েয়
িছেলন তঁােক বলেলন, “আমরা সারা পৃিথবীেত ঘুের েদখলাম
েয, সমস্ত পৃিথবী িবশ্রােম ও শািন্তেত রেয়েছ।” ১২ তখন
সদাপ্রভুর দতূ বলেলন, “েহ বািহনীেদর সদাপ্রভু, তুিম এই েয
সত্তর বছর েরেগ আছ, েসই িযরূশােলম ও িযহূদার অন্যান্য
শহরগুেলার উপর দয়া েদখােত আর কত িদন তুিম েদির
করেব?” ১৩ তখন েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন
সদাপ্রভু তঁােক অেনক মঙ্গলেলর ও সান্ত্বনার কথা বলেলন।

১৪ আর েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, িতিন আমােক
বলেলন, “এই কথা েঘাষণা কর েয, বািহনীেদর সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, “িযরূশােলেমর জন্য ও িসেয়ােনর জন্য আিম
অন্তের খুব জ্বালা েবাধ করিছ। ১৫ িনিশ্চেন্ত থাকা েসই সব
জািতর উপের আিম ভীষণ েরেগ িগেয়িছ, কারণ আিম যখন
অল্প েরেগ িগেয়িছলাম তখন তারা আেরা েবিশ কষ্ট িদেয়িছল।”
১৬ এইজন্য সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িযরূশােলমেক দয়া
করার জন্য িফের আসব। েসখােন আমার গৃহ আবার ৈতরী
হেব,” এই কথা বািহনীেদর সদাপ্রভু বেলন এবং িযরূশােলম
শহরেক মাপা হেব। ১৭ আবার, েঘাষণা কের, বল, বািহনীেদর
সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আমার শহরগুেলােত আবার মঙ্গল
উপিচেয় পড়েব এবং সদাপ্রভু আবার িসেয়ানেক সান্ত্বনা করেবন
ও িযরূশােলমেক আবার েবেছ েনেবন’।” ১৮ তারপর আিম েচাখ
তুেল তাকালাম আর চারিট িশং েদখেত েপলাম। ১৯ তখন েয
স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন আিম তঁােক িজজ্ঞাসা
করলাম, “এগুেলা িক?” িতিন আমােক বলেলন, “এগুেলা েসই
িশং যা িযহূদা, ইস্রােয়ল ও িযরূশােলমেক িছন্নিভন্ন কেরেছ।”
২০ তারপের সদাপ্রভু আমােক চারজন িমস্ত্রীেক েদখােলন।
২১ আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “এরা িক করেত এেসেছ?” িতিন
বলেলন, “এই িশংগুেলা িযহূদােক এমনভােব িছন্নিভন্ন কেরেছ
েয, েকউই মাথা তুলেত পাের িন, িকন্তু েয সব জািতরা িযহূদা
েদশেক িছন্নিভন্ন করার জন্য িশং উিঠেয়েছ, তােদরেক ভয়
েদখােনার জন্য ও তােদর িশংগুিল িনেচ েফেল েদওয়ার জন্য
এই িমস্ত্রীরা এেসেছ।”

সখিরেয়র তৃতীয় দশর্ন।

পের আিম উপেরর িদেক তাকালাম এবং একজন
েলাকেক মােপর দিড় হােত েদখেত েপলাম। ২ আিম

িজজ্ঞাসা করলাম, “আপিন েকাথায় যােচ্ছন?” িতিন আমােক
বলেলন, “িযরূশােলম মাপেত, কতটা চওড়া ও কতটা লম্বা তা
েদখেত যািচ্ছ।” ৩ তখন েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা
বেলিছেলন িতিন চেল যািচ্ছেলন, এমন সময় আর একজন
স্বগর্দতূ তঁার সেঙ্গ েদখা করেত আসেলন। ৪ িতিন তঁােক বলেলন,
“তুিম েদৗেড় িগেয় ঐ যুবকেক বল, ‘িযরূশােলেমর মেধ্য মানুষ
ও পশুর সংখ্যা েবশী হওয়ার জন্য তােত েকান েদয়াল থাকেব
না। ৫ কারণ, সদাপ্রভু বেলন েয, আিমই তার চারপােশ আগুেনর
েদয়াল হব এবং আিমই তার মধ্য মিহমার মত হব’।” ৬ সদাপ্রভু
বেলন, এস! এস! উত্তর েদশ েথেক পািলেয় এস, ‘কারণ
সদাপ্রভু বেলন, আিম েতামােদর আকােশর চারিদেকর হাওয়ার
মেতা ছিড়েয় িদেয়িছলাম।’ ৭ েহ িসেয়ান, েতামরা যারা বািবেলর
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কন্যার সেঙ্গ বাস করছ, পালাও’।” ৮ কারণ বািহনীেদর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন, প্রতােপর পের িযিন আমােক েসই সমস্ত
জািতেদর িবরুেদ্ধ পািঠেয়েছন, যারা েতামােদর লুট কেরেছ।
কারণ েয েকউ েতামােদর স্পশর্ কের েস তঁার েচােখর মিণ স্পশর্
কের। ৯ আিম তােদর িবরুেদ্ধ িনশ্চয়ই আমার হাত উঠাব, েযন
তােদর দােসরা তােদর লুট কের। তখন েতামরা জানেত পারেব
েয, বািহনীেদর সদাপ্রভুই আমােক পািঠেয়েছন। ১০ সদাপ্রভু
বেলন, “িসেয়ান-কন্যা, আনেন্দ গান কর এবং খুশী হও, কারণ
আিম আসিছ এবং আিম েতামােদর মেধ্য বাস করব। ১১ েসই
িদন অেনক জািত সদাপ্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেব এবং তারা আমার
েলাক হেব, আিম েতামােদর মেধ্য বাস করব।” তখন েতামরা
জানেব েয, বািহনীেদর সদাপ্রভু আমােক েতামােদর কােছ
পািঠেয়েছন। ১২ সদাপ্রভু পিবত্র েদেশ তঁার সম্পিত্ত িহসােব
িযহূদােক অিধকার করেবন এবং িযরূশােলমেক আবার েবেছ
েনেবন। ১৩ সমস্ত েলােকরা, েতামরা সদাপ্রভুর সামেন নীরব হও,
কারণ িতিন তঁার পিবত্র বাসস্থান েথেক েজেগ উেঠেছন।

সখিরেয়র চতুথর্ দশর্ন।

পের িতিন আমােক েদখােলন িযেহাশূয় মহাযাজক
সদাপ্রভুর দেূতর সামেন দঁািড়েয় আেছন এবং তঁােক

েদাষ েদবার জন্য শয়তান তঁার ডানিদেক দঁািড়েয় আেছ।
২ সদাপ্রভু শয়তানেক বলেলন, “শয়তান, সদাপ্রভু েতামােক
িতরস্কার করুন! সদাপ্রভু িযিন িযরূশােলমেক েবেছ িনেয়েছন
িতিন েতামােক িতরস্কার করুন! এই ব্যিক্ত িক আগুন েথেক েবর
কের েনওয়া কােঠর মত নয়?” ৩ তখন িযেহাশূয় েনাংরা কাপড়
পরা অবস্থায় স্বগর্দেূতর সামেন দঁািড়েয় িছেলন। ৪ তখন েসই
স্বগর্দতূ তঁার সামেন যারা দঁািড়েয় িছল তঁােদর বলেলন, “তার
ময়লা েপাশাক খুেল নাও।” তারপর িতিন িযেহাশূয়েক বলেলন,
“েদখ, আিম েতামার পাপ দরূ কের িদেয়িছ এবং আিম েতামােক
সুন্দর েপাশাক পরাব।” ৫ তখন আিম বললাম, “তঁার মাথায়
একটা পিরষ্কার পাগড়ী েদওয়া েহাক।” তাই তঁারা তঁার মাথায়
একটা পিরষ্কার পাগড়ী িদেলন এবং তঁােক েপাশাক পরােলন।
তখনও সদাপ্রভুর দতূ েসখােন দঁািড়েয় িছেলন। ৬ তারপর
সদাপ্রভুর দতূ িযেহাশূয়েক এই আেদশ িদেয় বলেলন,
৭ “বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘তুিম যিদ আমার পেথ
চল ও আমার আেদশ পালন কর তাহেল তুিম আমার গৃেহর
িবচার করেব এবং আমার উঠােনর েদখােশানার ভার পােব,
আর যারা এখােন দঁািড়েয় আেছ আিম তােদর মধ্য েতামােক
যাতায়াত করার অিধকার েদব। ৮ েহ মহাযাজক, িযেহাশূয় এবং
েতামার সামেন বেস থাকা েতামার সঙ্গী মহাযাজেকরা েশান।
কারণ এই েলােকরা হল িচেহ্নর মত, কারণ আিম আমার দাস
েসই শাখােক িনেয় আসব। ৯ েদখ েহ িযেহাশূয়, আিম েতামার
সামেন একটা পাথর েরেখিছ। েসই পাথেরর উপের সাতটা েচাখ
রেয়েছ এবং তার উপের আিম একটা কথা েখাদাই করব এই
কথা বািহনীেদর সদাপ্রভু বেলন এবং আিম এক িদেনই এই
েদেশর পাপ দরূ করব। ১০ বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েসই িদন েতামরা প্রেত্যেক েতামােদর প্রিতেবশীেক েতামােদর

আঙ্গরু লতা ও ডুমুর গােছর তলায় বসবার জন্য িনমন্ত্রণ
করেব।”

সখিরেয়র পঞ্চম দশর্ন।

পের েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন িতিন
িফের এেলন এবং কাউেক ঘুম েথেক জাগােনার মত

কের, আমােক জাগােলন। ২ িতিন আমােক বলেলন, “তুিম িক
েদখেত পাচ্ছ?” আিম বললাম, “আিম একটা েসানার বািতদান
েদখেত পািচ্ছ যার মাথায় রেয়েছ একটা পাত্র, েসই বািতদােনর
উপের সাতিট প্রদীপ ও প্রেত্যকিট প্রদীেপ সাতিট সলেত রাখবার
জায়গা। ৩ তার কােছ আেছ দইুিট িজতবৃক্ষ, ডানিদেক একটা ও
বঁািদেক আর একটা।” ৪ আিম তঁােক িজজ্ঞাসা করলাম, “েহ
আমার প্রভু, এগুেলা িক?” ৫ তােত েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা
বলিছেলন িতিন আমােক বলেলন, “এগুেলা িক তা িক তুিম
জান না?” আিম বললাম, “েহ আমার প্রভু, আিম জািন না।”
৬ তখন িতিন আমােক বলেলন, “সরুব্বািবেলর প্রিত সদাপ্রভুর
এই বাক্য, ‘শিক্ত িদেয় নয় ক্ষমতা িদেয়ও নয়, িকন্তু আমার
আত্মা িদেয়ই, বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন। ৭ েহ িবরাট
পাহাড়, তুিম েক? সরুব্বািবেলর সামেন তুিম সমভূিম হেব এবং
েস িচৎকার কের “অনুগ্রহ, এর প্রিত অনুগ্রহ বলেত বলেত েসই
প্রধান পাথরিট বার কের িনেয় আসেব’।” ৮ তারপর সদাপ্রভুর
এই বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল, ৯ “সরুব্বািবেলর হাত এই
মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন কেরেছ; তার হাতই েসটা েশষ করেব।
তােত তুিম জানেত পারেব েয, বািহনীেদর সদাপ্রভুই েতামােদর
কােছ আমােক পািঠেয়েছন। ১০ েক কু্ষদ্র িবষেয়র িদনেক তুচ্ছ
কেরেছ? িকন্তু সরুব্বািবেলর হােত ওলনদিড়টা েদেখ েসই
সাতিট প্রদীপ আনন্দ করেব, এগুিল সদাপ্রভুর েচাখ যা সারা
পৃিথবী প্রদিক্ষেণ কের।” ১১ তখন আিম তঁােক িজজ্ঞাসা
করলাম, “ঐ বািতদােনর ডানিদেক ও বঁািদেক েয দইুিট
িজতবৃক্ষ আেছ েসগুেলা িক?” ১২ িদ্বতীয়বার তঁােক িজজ্ঞাসা
করলাম, “ঐ দইুিট িজতবৃেক্ষর ডাল যা দইুিট েসানালী নেলর
পােশ আেছ এবং যার মেধ্য িদেয় েসানালী েতল বার হেয়
আসেছ, ঐ ডালগুেলার অথর্ িক?” ১৩ তখন িতিন উত্তর িদেয়
বলেলন, “তুিম িক জান না ঐ দইুিটর অথর্ িক?” আিম বললাম,
“েহ আমার প্রভু, জািন না।” ১৪ তখন িতিন আমােক বলেলন,
“এরা হল েসই অিভিষক্ত দইু জন, যারা সমস্ত পৃিথবীর প্রভুর
সামেন দঁািড়েয় থােক।”

সখিরেয়র ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশর্ন৷

তখন আিম িপছেন িফরলাম এবং েচাখ তুেল, েদখেত
েপলাম, েদখ, একটা গুটােনা বই উড়েছ! ২ েসই স্বগর্দতূ

আমােক বলেলন, “তুিম িক েদখেত পাচ্ছ?” আিম উত্তর িদলাম,
“আিম একটা উড়ন্ত বই েদখেত পািচ্ছ যা কুিড় হাত লম্বা ও দশ
হাত চওড়া।” ৩ তখন িতিন আমােক বলেলন, “এটা েসই
অিভশাপ যা সমস্ত েদেশর উপের প্রকািশত হেব। তার
একিদেকর েলখা কথা অনুযায়ী এখন েথেক সব েচারেদর
উিচ্ছন্ন করা হেব এবং অন্য িদেকর কথা অনুযায়ী িমথ্যা
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শপথকারীেদরও উিচ্ছন্ন করা হেব। ৪ বািহনীেদর সদাপ্রভু
েঘাষণা কেরন, আিম েসই অিভশাপ পাঠাব আর তা েচােরর ঘের
ও েয আমার নােম িমথ্যা শপথ কেরেছ তার ঘের িগেয় ঢুকেব ও
এিট তার ঘেরই থাকেব এবং েসই ঘেরর কাঠ ও পাথর ধ্বংস
করেব।” ৫ তখন েয স্বগর্দতূ আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন,
বাইের েগেলন এবং আমােক বলেলন, “তুিম উপের তািকেয়
েদখ িক আসেছ!” ৬ আিম বললাম, “ওটা িক?” িতিন বলেলন,
“ওটা একটা ঐফাপাত্র। সমস্ত েদেশ এিট তােদর পাপ কােজর
িচহ্ন।” ৭ পের েসই ঝুিড়র সীসার ঢাকনা েতালা হল এবং তার
মেধ্য একজন স্ত্রীেলাক বেস আেছ। ৮ েসই স্বগর্দতূ বলেলন, “এ
হল মন্দতা।” এবং িতিন তােক আবার েসই ঝুিড়র মেধ্য েঠেল
িদেলন এবং িতিন ঝুিড়র মুেখ সীসার ঢাকিনটা ছঁুেড় েফেল
িদেলন। ৯ আিম েচাখ তুেল দইু জন স্ত্রীেলাকেক আমার িদেক
বাতােসর সেঙ্গ উেড় আসেত েদখলাম, কারণ তােদর ডানা িছল
সারস পাখীর ডানার মত। আর তারা েসই ঝুিড়টােক আকাশ ও
পৃিথবীর মােঝ তুেল িনল। ১০ তাই আিম েসই স্বগর্দতূ িযিন
আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তঁােক িজজ্ঞাসা করলাম, “ওরা
ঝুিড়টােক েকাথায় িনেয় যােচ্ছ?” ১১ িতিন আমােক বলেলন,
“তারা এটার জন্য িশিনয়র েদেশ মিন্দর ৈতরী করেত িনেয়
যােচ্ছ, েযন েসই মিন্দর যখন ৈতরী হেয় যােব, তখন েসই
ঝুিড়টােক েসই িভিত্তর উপের স্থাপন করা যায়।”

তখন আিম িপছেন িফরলাম এবং েচাখ তুেল তাকালাম
এবং আিম েদখেত েপলাম চারিট রথ দইুিট পাহােড়র

মাঝখান েথেক েবর হেয় আসিছল এবং েসই পাহাড় দইুিট
েব্রােঞ্জর ৈতরী। ২ প্রথম রথিটেত সব লাল রেঙর েঘাড়া িছল,
িদ্বতীয় রথিটেত সব কােলা রেঙর েঘাড়া িছল, ৩ তৃতীয় রথিটেত
সব সাদা রেঙর েঘাড়া িছল এবং চতুথর্ রথিটেত সব িবন্দ ুিবন্দু
ধূসর রেঙর েঘাড়া িছল; সব েঘাড়াই িছল শিক্তশালী। ৪ তাই
আিম উত্তর িদেয় েসই স্বগর্দতূ িযিন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন
তঁােক িজজ্ঞাসা করলাম, “েহ আমার প্রভু, এগুেলা িক?” ৫ েসই
স্বগর্দতূ উত্তর িদেয় আমােক বলেলন, “এগুেলা স্বেগর্র চারিট
বায়ু; সমস্ত পৃিথবীর প্রভুর সামেন দঁািড়েয় থাকবার পের এগুেলা
েবর হেয় আসেছ। ৬ কােলা েঘাড়ার রথটা উত্তর েদেশর িদেক
যােচ্ছ, সাদা েঘাড়ার রথটা যােচ্ছ পিশ্চম িদেক এবং িবন্দ ুিবন্দু
ধূসর রেঙর েঘাড়ার রথটা যােচ্ছ দিক্ষণ িদেক।” ৭ এই
শিক্তশালী েঘাড়াগুেলা েবর হেয় সারা পৃিথবী ঘুের েদখেত
চাইেছ। তাই েসই স্বগর্দতূ বলেলন, “যাও এবং পৃিথবী ঘুের
েদখ।” এবং তারা সমস্ত পৃিথবী ঘুের েদখেত েগল। ৮ তারপর
িতিন আমােক ডাকেলন এবং আমার সেঙ্গ কথা বলেলন, “েদখ,
এই মূহেতর্  যারা উত্তর েদেশর িদেক যােচ্ছ তারা উত্তর েদেশর
প্রিত আমার আত্মােক শািন্ত িদেয়েছ।”

রাজার িসংহাসেন যাজক।

৯ পের সদাপ্রভু বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল এবং বলেলন,
১০ “বন্দীেদর কাছ েথেক অথর্াৎ িহলদয়, েটািবয় ও িযদােয়র
কাছ েথেক উপহার সংগ্রহ কেরা, একই িদেন তুিম এিট িনেয়
সফিনেয়র েছেল েযািশেয়র বািড়েত যাও, েয ব্যািবলন েথেক
এেসেছ। ১১ পের েসানা ও রূপা িনেয়, একটা মুকুট ৈতরী কর

এবং েসটা িযেহাষাদেকর েছেল িযেহাশূয় মহাযাজেকর মাথায়
উপের রােখা। ১২ তার সেঙ্গ কথা বল এবং বলেব, এটা
বািহনীেদর সদাপ্রভু বেলন, ‘এই ব্যিক্ত, যার নাম শাখা! এবং
েসখােন িতিন েবেড় উঠেবন েযখােন িতিন সদাপ্রভুর মিন্দর ৈতরী
করেবন! ১৩ িযিন সদাপ্রভুর মিন্দর ৈতরী করেবন এবং এর
মিহমা বৃিদ্ধ করেবন; তখন িতিন িসংহাসেন বসেবন এবং শাসন
করেবন। তঁার িসংহাসেন যাজক িহসােব বসেবন এবং দইু পেদর
মেধ্য শািন্তর জ্ঞান থাকেব।’ ১৪ িহলদয়, েটািবয়, িযদায় ও
সফিনেয়র েছেলর স্মৃিতর উেদ্দেশ্য একিট মুকুট সদাপ্রভুর গৃেহর
মেধ্য রাখা হেব। ১৫ তখন যারা দেূর আেছ তারা আসেব এবং
সদাপ্রভুর মিন্দর স্থাপন করেব, তখন েতামরা জানেত পারেব েয,
বািহনীেদর সদাপ্রভুই আমােক েতামােদর কােছ পািঠেয়েছন;
কারণ এইসব ঘটেব যিদ েতামরা সিত্যই েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কথা েশান!”

উপবােসর িবষেয় প্রশ্ন ও তার উত্তর

পের রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর
িকষেলব নােম নবম মােসর চার িদেনর িদন, এিট ঘটল

েয, সদাপ্রভুর বাক্য সখিরেয়র কােছ উপিস্থত হল। ২ ৈবেথেলর
েলােকরা শেরৎসরেক েরগেম্মলকেক ও তােদর েলাকেদর
সদাপ্রভুর দয়া িভক্ষার জন্য, পািঠেয় িদল। ৩ তারা বািহনীেদর
সদাপ্রভুর গৃেহর যাজকেদর সেঙ্গ এবং ভাববাদীেদর সেঙ্গ কথা
বলেলন; তারা বলেলন, “েযমনভােব আিম এত বছর কের
এেসিছ, েসইভােব িক আিম এই পঞ্চম মােস েশাক প্রকাশ ও
উপবাস করব?” ৪ তখন বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
কােছ উপিস্থত হল এবং িতিন বলেলন, ৫ “তুিম েদেশর সব
েলাক ও যাজকেদর বল, ‘েতামরা গত সত্তর বছর ধের পঞ্চম ও
সপ্তম মােস েয েশাক প্রকাশ ও উপবাস কেরছ তা িক সিত্যই
আমার উেদ্দেশ্য উপবাস িছল? ৬ কারণ যখন েতামরা েখেয়ছ ও
পান কেরছ তখন িক তা েতামােদর িনেজেদর জন্যই কর িন?
৭ যখন িযরুশােলম ও তার আেশপােশর শহরগুেলােত েলাকজন
বাস করিছল ও েসগুেলার অবস্থার উন্নিত হেয়িছল আর দিক্ষেণ
ও পিশ্চেমর নীচু পাহাড়ী এলাকায় েলাকেদর বসিত িছল তখনও
িক সদাপ্রভু এই সব কথা আেগর ভাববাদীেদর মাধ্যেম বেলন
িন’?” ৮ সদাপ্রভুর বাক্য সখিরেয়র কােছ উপিস্থত হল এবং
তঁােক বলেলন, ৯ বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েতামরা
ন্যােয়র সেঙ্গ, িবশ্বস্ততার িনয়েম ও দয়ার সেঙ্গ িবচার কর;
প্রেত্যক ব্যিক্ত তার ভাইেয়র জন্য এিট করুক; ১০ এবং িবধবা,
অনাথ, িবেদশী ও গিরবেদর উপর অত্যাচার েকােরা না এবং
েকােনা ব্যিক্ত মেন মেন এেক অেন্যর িবরুেদ্ধ মন্দ িচন্তা েকােরা
না।’ ১১ “িকন্তু তারা মেনােযাগ িদেত চায় িন; তারা েজদ কের
তােদর কান বন্ধ কের েরেখেছ েযন তারা না শুনেত পায়।
১২ তারা তােদর হৃদয় হীেরর মত শক্ত কেরেছ ও ব্যবস্থা এবং
বাক্য যা বািহনীেদর সদাপ্রভু পূেবর্ তঁার ভাববাদীেদর মধ্য িদেয়
বেলিছেলন তা েযন না শুনেত হয়। তাই বািহনীেদর সদাপ্রভু
খুবই েরেগ িগেয়িছেলন। ১৩ এিট ঘেটিছল েয, যখন িতিন
েডেকিছেলন তারা েশােন িন। একইভােব, বািহনীেদর সদাপ্রভু
বেলন, ‘তারাও ডাকেব িকন্তু আিম শুনব না। ১৪ কারণ আিম
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তােদরেক ঘূিণর্ঝড় িদেয় যােদর তারা েচেন না েসই অেচনা
জািতেদর মেধ্য তােদর ছিড়েয় েদব। এবং তােদর পের েসই
েদশেক িনজর্ন স্থােন পিরণত করব, কারণ তার পাশ িদেয় েকউ
যােব না বা েসই েদেশ েকউ িফের যােব না, কারণ তারা েসই
সুন্দর েদশটােক িনজর্ন স্থােন পিরণত কেরেছ’।”

বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ উপিস্থত
হল এবং িতিন বলেলন, ২ “বািহনীেদর সদাপ্রভু এই

কথা বেলন, ‘িসেয়ােনর জন্য আিম প্রবল আগ্রেহ আগ্রহী এবং
তার প্রিত আিম প্রচণ্ড েক্রােধ ভীষণভােব জ্বলিছ!’ ৩ বািহনীেদর
সদাপ্রভুর এই কথা বেলন, ‘আিম িসেয়ােন িফের িগেয়িছ এবং
আিম িযরূশােলেমর মধ্য বাস করব, কারণ িযরূশােলমেক
সেত্যর শহর এবং বািহনীেদর সদাপ্রভুর পবর্ত বেল ডাকা হেব,
পিবত্র পবর্ত বলা হেব’!” ৪ “বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই কথা
বেলন, ‘িযরূশােলেমর রাস্তায় আবার বৃদ্ধ পুরুষেদর ও বৃদ্ধ
মিহলােদর েদখা যােব এবং প্রেত্যক পুরুষেদর হােত লািঠর
প্রেয়াজন হেব কারণ তােদর বয়স অেনক হেয়েছ। ৫ এবং
অেনক েছেল ও েমেয় শহেরর রাস্তাগুিল পিরপূণর্ করেব ও তারা
েসই রাস্তাগুিলেত েখলা করেব’!” ৬ “বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই
কথা বেলন, ‘েসই সমেয় যিদ েসই সমস্ত অবিশষ্ট েলাকেদর
েচােখ েকােনা িকছু অসম্ভব বেল মেন হয়, তেব িক তা আমার
েচােখও অসম্ভব বেল মেন হেব’?” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা।
৭ বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই কথা বেলন েয, ‘েদখ িযিন সূযর্
উদেয়র স্থান েথেক ও সূযর্ অস্ত যাওয়ার স্থান েথেক আমার
েলাকেদর উদ্ধার কেরন! ৮ কারণ আিম তােদর িফিরেয় আনব
এবং তারা িযরূশােলেম বাস করেব, তারা আবার আমার েলাক
হেব এবং সত্য ও ধািমর্কতায় আিম তােদর ঈশ্বর হব’!”
৯ “বািহনীেদর সদাপ্রভুর এই কথা বেলন েয, ‘েতামােদর হাতেক
শিক্তশালী কেরা, েতামরা যারা এখন শুনেত পাচ্ছ েসই একই
কথা যা ভাববাদীেদর মুখ েথেকও েবর হেয় এেসিছল যখন
বািহনীেদর সদাপ্রভুর গৃেহর িভিত্ত গঁাথা হিচ্ছল, েযন তারা েসই
মিন্দরেক গঁাথেত পাের। ১০ কারণ েসই সমেয়র আেগ েকােনা
মানুেষর েবতন িকম্বা পশুর পািরশ্রিমেকর জন্য ভাড়া িদত না।
িভতের প্রেবশ করেত িকম্বা বাইের যাওয়ার জন্য েসখােন
শত্রুেদর েথেক েকােনা শািন্ত িছল না। আিম প্রেত্যক ব্যিক্তেক
তার প্রিতেবশীেদর িবরুেদ্ধ েরেখিছলাম। ১১ িকন্তু এখন এিট
আর আেগকার িদেনর মত হেব না; আিম অবিশষ্ট এই েলাকেদর
সেঙ্গ থাকব’!” এিট বািহনীেদর সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১২ “‘েসখােন
শািন্তর বীজ বপন করা হেব। েবেয় ওঠা আঙ্গেুরর লতা তার ফল
েদেব এবং মািটও তার ফল েদেব। আকাশ িশিশর েদেব। কারণ
আিম এই অবিশষ্ট েলাকেদর অিধকার িহসােব এই সমস্ত িকছু
েদব। ১৩ এিট েসই রকম হেব েয, েযমন সমস্ত জািতেদর কােছ
তুিম অিভশােপর উদাহরণস্বরূপ িছেল, েহ িযহূদার কুল ও
ইস্রােয়েলর কুল, এখন আিম েতামােদর উদ্ধার করব এবং
েতামরা আিশবর্াদ পােব। ভয় েপেয়া না, িকন্তু েতামােদর হাত
শিক্তশালী েহাক’!” ১৪ “কারণ বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, ‘েযমনভােব আিম েতামােদর অমঙ্গল করার পিরকল্পনা
কেরিছলাম যখন েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমার েক্রাধেক
বািড়েয় িদেয়িছল, েমান েফরায় িন, বািহনীেদর সদাপ্রভু এই

কথা বেলন। ১৫ তাই আিমও এখন িফের যাব এবং আবার
িযরূশােলম ও িযহূদার কুেলর প্রিত মংগল করার পিরকল্পনা
করব! ভয় েপেয়া না! ১৬ এই সমস্ত িবষয় যা েতামরা অবশ্যই
করেব, প্রেত্যক ব্যিক্ত, তার প্রিতেবশীর কােছ সিত্য বলেব।
নগেরর দরজায় সততা, ন্যােয় ও শািন্তেত িবচার করেব। ১৭ এবং
েকউ েযন তার হৃদেয় প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ মন্দ িচন্তা না কের,
এমনিক িমথ্যা শপথ েযন না ভােলাবােস; কারণ আিম এই সমস্ত
িবষয় ঘৃণা কির’।” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা। ১৮ তখন বািহনীেদর
সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কােছ উপিস্থত হল এবং িতিন
বলেলন, ১৯ “বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, চতুথর্ মােসর
উপবাস, পঞ্চম মােসর উপবাস, সপ্তম মােসর উপবাস ও দশম
মােসর উপবাস িযহূদা কুেলর জন্য আনন্দ ও খুশীর এবং
মঙ্গেলর হেব। তাই সত্য ও শািন্তেক ভােলাবােসা।”
২০ “বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন, ‘েলােকরা আবার
িফের আসেব, এমনিক যারা অনান্য শহের বাস কের তারাও
আসেব। ২১ এক শহেরর বািসন্দারা অন্য শহের িগেয় বলেব,
“সদাপ্রভুর দয়া িভক্ষা করেত এবং বািহনীেদর সদাপ্রভুেক
খুঁজেত চল আমরা তাড়াতািড় যাই! আিম িনেজও যাব’!”
২২ অেনক েলােকরা ও িবিভন্ন শিক্তশালী জািত িযরূশােলেম
আসেব বািহনীেদর সদাপ্রভুেক খুঁজেত এবং সদাপ্রভুর দয়া
িভক্ষা করেত আসেব। ২৩ বািহনীেদর সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
েসই সমেয় সমস্ত জািত েথেক নানা ভাষার মধ্য েথেক দশজন
েলাক েতামােদর েপাশােকর অংশ ধের বলেব, “চল, আমরা
েতামােদর সেঙ্গ যাই, কারণ আমরা শুেনিছ েয, ঈশ্বর েতামােদর
সেঙ্গ আেছন’।”

ইস্রােয়ল ও ইস্রােয়ল রাজার িবষেয় ভাববাণী।

হদ্রক েদেশর িবরুেদ্ধ সদাপ্রভুর বাক্য ও দেম্মশক তার
িবশ্রাম স্থান ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠীগুিলর মেতা সমস্ত

মানুেষর উপের সদাপ্রভুর েচাখ রেয়েছ। ২ হমাৎ এর সমেন্ধও, যা
দেম্মশেকর সীমানা এবং েসার ও সীেদােনর েলােকরাও হেব
যিদও তারা জ্ঞানী। ৩ েসার িনেজর জন্য একটা দগুর্ ৈতরী
কেরেছ এবং ধূেলার মত রূপা ও রাস্তার কাদার মত েসানা জেড়া
কেরেছ। ৪ েদখ! প্রভু তােক অিধকারচু্যত করেবন এবং সমুেদ্রর
উপের তার শিক্তেক ধ্বংস করেবন তার সব িকছু দরূ কের
েদেবন; তার ধন-সম্পদ িতিন সমুেদ্র েফেল েদেবন আর আগুন
তােক পুিড়েয় েফলেব। ৫ অিস্কেলান েদখেব ও ভয় পােব, ঘসাও
(গাজা) খুব ভয় পােব! ইেক্রােণর আশাও নষ্ট হেব! ঘসার রাজা
ধ্বংস হেব এবং অিস্কেলােন েকউ আর কখেনা বাস করেব না।
৬ িবেদশীরা অসেদােদ তােদর ঘর বানােব এবং আিম
পেলষ্টীয়েদর অহংকার ধ্বংস করব। ৭ কারণ আিম তার মুখ
েথেক রক্ত এবং দঁােতর মধ্য িদেয় তার পাপ েবর করব। অবিশষ্ট
েলােকরা িযহূদার একিট বংেশর মত আমােদর ঈশ্বেরর জন্য
তঁার েলাক হেব এবং ইেক্রাণ িযবূষীয়েদর মত হেব।
৮ ৈসন্যদেলর িবরুেদ্ধ আিম আমার েদেশর চারপােশ িশিবর
স্থাপন করব েযন েকউ তার মধ্য িদেয় না যাওয়া আসা করেত না
পাের, কারণ আর কখনই েকােনা আক্রমণকারী তােদর মধ্য
িদেয় যােব না। কারণ এখন আিম আমার িনেজর েচাখ িদেয়
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তােদর পাহারা িদিচ্ছ। ৯ েহ িসেয়ান কন্যা, উঁচুস্বের আনন্দ কর!
েহ িযরূশােলম কন্যা, উল্লাস কেরা! েদখ! েতামার রাজা েতামার
কােছ ধািমর্কতায় আসেছন এবং িতিন উদ্ধার িনেয় আসেছন;
িতিন নম্র, িতিন গাধীর উপের বেস আেছন, গাধীর একিট বাচ্চার
উপের আেছন। ১০ তখন আিম ইফ্রিয়েমর রথ ও িযরূশােলেমর
সমস্ত েঘাড়া ধ্বংস করব এবং যুদ্ধ েথেক ধনুক ধ্বংস করা হেব;
কারণ িতিন জািতেদর কােছ শািন্ত েঘাষণা করেবন এবং তঁার
রাজত্ব সমুদ্র েথেক সমুদ্র পযর্ন্ত হেব, নদী েথেক পৃিথবীর েশষ
সীমা পযর্ন্ত হেব। ১১ আর েতামরা, েতামােদর সেঙ্গ আমার
রেক্তর িনয়েমর জন্য, আিম েতামার বন্দীেদর েসই গতর্  েথেক
মুক্ত কেরিছ েযখােন েকােনা জল েনই। ১২ েহ আশার বন্দীরা,
দেুগর্ িফের যাও! আর আজ আিম েঘাষণা করিছ েয আিম
েতামােদর দইু গুণ িফিরেয় েদব, ১৩ আিম িযহূদােক আমার
ধনুেকর মত বঁািকেয়িছ। আর তীর রাখার জায়গােক ইফ্রিয়মেক
িদেয় পূণর্ কেরিছ। িসেয়ান, আিম েতামার েছেলেদর গ্রীস েদেশর
েছেলেদর িবরুেদ্ধ উেত্তিজত করব এবং েতামােক েযাদ্ধার
তেলায়ােরর মত বািনেয়িছ! ১৪ সদাপ্রভু তঁােদর কােছ প্রকািশত
হেবন এবং তঁার তীর িবদ্ুযেতর মত বার হেব! আমার প্রভু
সদাপ্রভু িশঙ্গা বাজােবন আর দিক্ষেণর ঘুিনর্ঝেড়র সেঙ্গ এিগেয়
যােবন! ১৫ বািহনীেদর সদাপ্রভু তােদর রক্ষা করেবন এবং তারা
শত্রুেদর ধ্বংস করেব ও িফংগার পাথরেক পরািজত করেব।
তখন তারা পান করেব এবং আঙ্গরু রস পান করার সমেয়
িচৎকার করেব এবং তারা বড় পান পােত্রর মত ও েবদীর
েকাণগুিলর মত পূণর্ হেব। ১৬ েসই িদন সদাপ্রভু তােদর ঈশ্বর
েভড়ার পােলর মত তঁার েলাকেদর রক্ষা করেবন। কারণ তারা
মুকুেটর রত্ন হেব, যা তঁার েদেশ ঝলমল করেছ। ১৭ এটা কত
ভাল ও কত সুন্দর হেব! বলবান পুরুেষরা এবং যুবতীরা িমিষ্ট
আঙ্গরু রেস সেতজ হেব।

বসন্ত কােলর বৃিষ্টর জন্য সদাপ্রভুর কােছ আেবদন
কেরা, সদাপ্রভু িযিন িবদ্ুযৎ ও ঝড় সৃিষ্ট কেরন! এবং

িতিন তােদর বৃিষ্ট দান করেবন, মানুষ ও েক্ষেতর গাছপালার
জন্যও েদেবন। ২ কারণ পিরবােরর প্রিতমাগুিল িমথ্যা কথা বেল,
গণেকরা িমথ্যা দশর্ন েদেখ; তারা ছলনাপূণর্ স্বেপ্নর িবষেয় বেল
এবং িমথ্যা সান্ত্বনা েদয়। েসইজন্য তারা েভড়ার মত ঘুের েবড়ায়
এবং ক্ষিতগ্রস্ত হয় কারণ েকােনা পালক েনই। ৩ সদাপ্রভু
বলেছন, পালকেদর িবরুেদ্ধ আমার েক্রাধ জ্বেল উেঠেছ, এটা
পুরুষ ছাগল েয েনতা এবং যােক আিম শািস্ত েদব; েসইজন্য
আিম েনতােদর শািস্ত েদব। আিম বািহনীেদর সদাপ্রভুও িনেজর
পােলর, িযহূদা কুেলর েদখােশানা করব এবং তােদরেক তঁার
যুেদ্ধর েঘাড়ার মত কের তুলেবন। ৪ তােদর মেধ্য েথেকই
েকােণর প্রধান পাথর আসেব; তােদর মেধ্য েথেকই তঁাবুর েগঁাজ
আসেব; তােদর মেধ্য েথেকই যুেদ্ধর ধনুক আসেব; তােদর মেধ্য
েথেকই প্রেত্যক শাসনকতর্ া আসেব। ৫ তারা েসই সমস্ত
েযাদ্ধােদর মত হেব যারা যুেদ্ধ কাদা ভরা রাস্তায় শত্রুেদর পােয়
মাড়ায়; তারা যুদ্ধ করেব, কারণ সদাপ্রভু তােদর সেঙ্গ আেছন
এবং তারা তােদর লজ্জায় েফলেব যারা যুেদ্ধর েঘাড়া চের।
৬ “আিম িযহূদা কুলেক শিক্তশালী করব এবং েযােষেফর
কুলেক উদ্ধার করব; কারণ আিম তােদর িফিরেয় আনব এবং

আমার দয়া তােদর উপর আেছ। তারা এমন হেব েযন আিম
তােদর অগ্রাহ্য কির িন, কারণ আিম সদাপ্র্রভু তােদর ঈশ্বর এবং
আিম তােদর সাড়া েদব। ৭ তখন ইফ্রিয়মীেয়রা েযাদ্ধার মত হেব
এবং তােদর হৃদেয় আনন্দ থাকেব েযমন আঙ্গরু রেস হয়;
তােদর েলােক েদখেব ও আনন্দ করেব। তােদর হৃদয় সদাপ্রভুেত
আনন্দ করেব। ৮ আিম তােদর জন্য িশস্ েদব এবং জেড়া করব,
কারণ আিম তােদর উদ্ধার করব এবং তারা আেগর মতই আবার
মহান হেয় উঠেব! ৯ আিম তােদরেক েলােকেদর মধ্য বপণ
কেরিছ, িকন্তু তারা দরূ েদশ েথেকও আমােক স্মরণ করেব,
তারা ও তােদর েছেলেমেয়রা েবঁেচ থাকেব এবং তারা িফের
আসেব। ১০ িমশর েদশ েথেক আিম তােদর িফিরেয় আনব,
অশূর েথেক তােদর সংগ্রহ করব। আিম তােদর িগিলয়দ ও
িলবােনােন িনেয় যাব যতক্ষণ না েসখােন আর তােদর জন্য
জায়গা অবিশষ্ট থােক। ১১ তারা কেষ্টর সমুেদ্রর মধ্য িদেয় যােব;
তারা উত্তাল সমুদ্রেক আঘাত করেব এবং নীল নদীর সব গভীর
জায়গাগুেলা তারা শুষ্ক করেব। অশূেরর মিহমােক িনেচ নািমেয়
েদওয়া হেব এবং িমশেরর রাজদণ্ড তােদর েথেক দরূ হেয় যােব।
১২ আমার শিক্ত িদেয় আিম তােদর শিক্তশালী করব এবং তারা
তঁার নােম চলােফরা করেব!” এিট সদাপ্রভুর েঘাষণা!

েহ িলবােনান, েতামার দরজাগুেলা খুেল দাও, যােত
আগুন েতামার এরস গাছগুিলেক গ্রাস করেত পাের।

২ েহ েদবদারু গাছ, িবলাপ কর, কারণ এরস গাছ পেড় েগেছ!
সমস্ত মহান গাছগুিল ধ্বংস হেয় েগেছ। বাশেনর এেলান
গােছরা, েতামরা িবলাপ কর, কারণ গভীর বন ধ্বংস হেয়েছ।
৩ েমষপালকেদর আতর্ নােদর শব্দ; কারণ তােদর মিহমা নষ্ট হেয়
িগেয়েছ। যুবিসংহেদর গজর্েনর আওয়াজ; কারণ যদর্ন নদীর গবর্
ধ্বংস হেয় িগেয়েছ!

অেযাগ্য েভড়ার পালক ও ভাল েভড়ার পালক।

৪ সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর বলেছন, “হত্যা করবার জন্য েয েভড়ার
পাল িঠক হেয়েছ েসই পাল চরাও। ৫ যারা তােদর িকেন েনয়,
হত্যা কের তারা েকােনা শািস্ত পায় না এবং যারা তােদর িবিক্র
কের তারা বেল, ‘সদাপ্রভু ধন্য, আিম ধনী হেয়িছ!’ কারণ তােদর
িনজেদর পালেকরা তােদর উপর দয়া কের না। ৬ কারণ,
সদাপ্রভু বেলন আিম েসই েদেশর েলাকেদর উপর আর দয়া
করব না!” “আিম িনেজ তােদরেক েলােকেদর সম্মুখীন করব,
েযন প্রেত্যেক তার েভড়ার পালকেদর হােত ও তার রাজার হােত
পেড়। এবং তারা েদশটােক চূণর্িবচূণর্ করেব, িকন্তু তােদর হাত
েথেক আিম িযহূদােক উদ্ধার করব না।” ৭ তাই আিম েসই হত্যা
করবার জন্য েয েভড়ার পাল িঠক হেয়িছল তােদর পালক
হলাম, িবেশষ কের েসই পােলর দঃুখীেদর। তারপর আিম দইুিট
লািঠ িনলাম এবং তার একিটর নাম িদলাম “দয়া” ও অন্যিটর
নাম িদলাম “একতা।” এবং আিম েসই েভড়ার পাল চরালাম।
৮ এক মােসর মেধ্য আিম িতনজন েভড়ার পালকেক ধ্বংস
করলাম। আিম েসই সমস্ত েভড়ার ব্যবসায়ীেদর, যারা আমােক
ভাড়া কেরিছল তােদর িনেয় ক্লান্ত হেয় পড়লাম, কারণ তােদর
প্রাণও আমােক ঘৃণা কেরিছল। ৯ তখন আিম বললাম, “আিমও
আর েতামােদর সেঙ্গ েভড়া চরাব না। েযগুিল মারা যােচ্ছ
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েসগুিল মারা যাক; েযগুিল ধ্বংস হেয় যােচ্ছ েসগুেলা ধ্বংস
েহাক। যারা বাকী আেছ তারা প্রেত্যেক তার প্রিতেবিশর মাংস
খাক।” ১০ তাই আিম “দয়া” নােম েসই লািঠটা িনেয় েভেঙ্গ
েফেল সমস্ত জািতর সেঙ্গ আমার েয চুিক্ত িছল তা ভঙ্গ করলাম।
১১ েসই িদেনই েসই িনয়ম ভঙ্গ হেয়িছল এবং পােলর দঃুখী েভড়া
যারা আমােক লক্ষ্য করিছল তারা জানত েয, সদাপ্রভু কথা
বেলেছন! ১২ আিম তােদর বললাম, “যিদ এটা েতামােদর ভাল
মেন হয় তেব আমার েবতন দাও; িকন্তু যিদ ভাল মেন না হয়
তেব তা কেরা না।” তাই তারা আমার েবতন িত্রশিট রূপার
টুকেরা পিরমাপ কের িদল। ১৩ তখন সদাপ্রভু আমােক বলেলন,
“েসই রূপা কুমােরর কােছ েফেল দাও, যা িদেয় তারা েতামার
মূল্য িঠক কেরেছ!” তাই আিম েসই িত্রশিট রূপার টুকেরা িনেয়
সদাপ্রভুর ঘের কুমােরর কােছ েফেল িদলাম। ১৪ পের আিম
“একতা” নােম েসই িদ্বতীয় লািঠটা েভেঙ্গ িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
মেধ্য ভাইেয়র েয সম্বন্ধ িছল তা ভঙ্গ করলাম। ১৫ সদাপ্রভু
আমােক বলেলন, “এবার, তুিম একজন মূখর্ পালেকর বাদ্যযন্ত্র
েতামার জন্য নাও, ১৬ কারণ েদখ! েসই েদেশ আিম একজন
পালকেক তুলব! েস ধ্বংসপ্রাপ্ত েভড়ােদর েদখােশানা করেব না!
েয সমস্ত েভড়া িবপেথ চেল িগেয়েছ েস তােদর েখঁাজ করেব না,
না পঙ্গ ুেভড়ােদর সুস্থ করেব। েস েসই সমস্ত েভড়ােদর খাওয়ােব
না যারা শক্তভােব দঁািড়েয় থােক; িকন্তু েস স্বাস্থ্যবান
েভড়াগুেলার মাংস খােব এবং তােদর খুর িছন্নিভন্ন করেব।
১৭ “িধক্, েসই অপদাথর্ পালকেক, েয েভড়ার পালেক ত্যাগ
কের! তেলায়ার েযন তার হাত ও ডান েচােখর িবরুেদ্ধ উপিস্থত
হয়! েযন তার ডান হাত শুিকেয় যায় এবং তার ডান েচাখ অন্ধ
হেয় যায়!”

এই হল ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ সদাপ্রভুর ভাববাণী, সদাপ্রভু
এই কথা েঘাষণা কেরন, িযিন আকাশ মণ্ডলেক

িবস্তার কেরেছন, িযিন পৃিথবীর িভিত্ত স্থাপন কেরেছন, িযিন
মানুেষর িভতের তার আত্মােক সৃিষ্ট কেরেছন, ২ “েদখ! আিম
িযরূশােলমেক আেশপােশর সমস্ত েলাকেদর কােছ ঘূণর্ায়মান
পান পাত্র বানাব এবং এিট িযহূদার িবরুেদ্ধও হেব যখন
িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ েঘরাও করা হেব। ৩ েসই িদন এমন ঘটেব
যখন আিম সমস্ত েলাকেদর িবরুেদ্ধ িযরূশােলমেক একটা ভারী
পাথেরর মত করব। যারা েসই পাথরেক উঠােত েচষ্টা করেব
তারা িনেজরাই ভীষণভােব আঘাত পােব। ৪ েসই িদন,” সদাপ্রভু
এই কথা েঘাষণা কেরন, “আিম প্রেত্যকটা েঘাড়ােক ভয় িদেয়
আঘাত করব এবং প্রেত্যক েঘাড়া চালকেক পাগল কের েদব।
িযহূদা কুেলর উপর আিম দয়ায় আমার েচাখেক খুলেবা এবং
ৈসন্যেদর সমস্ত েঘাড়াগুিলেক আঘাত কের অন্ধ কের েদব।
৫ তখন িযহূদার েনতারা তােদর হৃদেয় বলেব, ‘িযরূশােলেমর
েলােকরা আমােদর শিক্ত, কারণ তােদর ঈশ্বর, বািহনীেদর
সদাপ্রভুর জন্য।’ ৬ েসই িদন িযহূদার েনতােদর আিম কােঠর
মেধ্য আগুেনর পাত্র ও দঁািড়েয় থাকা শেস্যর মেধ্য জ্বলন্ত
মশােলর মত করব। কারণ তারা ডানিদেক ও বঁািদেক িঘের
থাকা সমস্ত ৈসন্যেদর গ্রাস করেব! িযরূশােলম আবার তার
িনেজর জায়গায় বাস করেব। ৭ সদাপ্রভু প্রথেম িযহূদার
তঁাবুগুিল উদ্ধার করেবন, েযন দায়ূদ কুেলর এবং যারা

িযরূশােলেম বসবাস কের তােদর সম্মান অবিশষ্ঠ িযহূদার েথেক
েবশী না হয়। ৮ েসই িদন িযরূশােলেমর েলাকেদর সদাপ্রভু রক্ষা
করেবন এবং েসই িদন তােদর মেধ্য যারা েহঁাচট খায় তারা
দায়ূেদর মত হেব এবং েসই সমেয় দায়ূদ কুল ঈশ্বেরর মত হেব,
তােদর কােছ সদাপ্রভুর স্বগর্দতূেদর মত হেব। ৯ েসই সমেয় এমন
ঘটেব েয, আিম েসই সমস্ত জািতেক ধ্বংস করার সংকল্প করব
যারা িযরূশােলমেক আক্রমণ করেত এেসেছ।” ১০ “িকন্তু আিম
দায়ূেদর বংশ ও িযরূশােলেমর েলাকেদর উপের দয়ার এবং
প্রাথর্নার আত্মা েঢেল েদব; তখন তারা আমার িদেক েদখেব,
যঁােক তারা িবদ্ধ কেরেছ! েযমন একজন তার একমাত্র সন্তােনর
জন্য িবলাপ কের, তারাও িঠক েসই রকম তঁার জন্য িবলাপ
করেব এবং যারা তােদর প্রথম সন্তােনর জন্য েযমন েশাক কের
তারাও েতমন েশাক করেব। ১১ েসই িদন িযরূশােলেমর জন্য
িবলাপ, মিগেদ্দা সমভূিমর হদদ-্িরেম্মােণর মত হেব। ১২ েসই
েদশ েশাক করেব, প্রেত্যক পিরবার অন্যান্য পিরবার েথেক
পৃথক হেব। দায়ূেদর বংেশর েলােকরা পৃথক হেব এবং তােদর
স্ত্রীরা পুরুষেদর কাছ েথেক পৃথক হেব। নাথেনর বংেশর
েলােকরা পৃথক হেব এবং তােদর স্ত্রীরা পুরুষেদর কাছ েথেক
পৃথক হেব। ১৩ েলিবর বংেশর েলােকরা পৃথক হেব এবং তােদর
স্ত্রীরা পুরুষেদর কাছ েথেক পৃথক হেব। িশিমিয়র বংেশর
েলােকরা পৃথক হেব এবং তােদর স্ত্রীরা পুরুষেদর কাছ েথেক
পৃথক হেব। ১৪ অবিশষ্ঠ পিরবারগুিল প্রেত্যক পিরবারগুিল
পৃথক হেব এবং তােদর স্ত্রীরা পুরুষেদর কাছ েথেক পৃথক হেব।”

েসই িদন দায়ূেদর বংেশর ও িযরূশােলেমর েলাকেদর
পাপ ও অশুিচতার জন্য, একটা উনুই েখালা হেব।

২ েসই িদন এমন হেব, বািহনীেদর সদাপ্রভু েঘাষণা কেরন েয,
“আিম েদশ েথেক প্রিতমাগুেলার নাম দরূ কের েদব েযন তােদর
নাম আর কখেনা স্মরণ করা না হয় এবং একই সেঙ্গ আিম ভণ্ড
ভাববাদীেদর এবং তােদর মন্দ আত্মােদরও েদশ েথেক চেল
েযেত বাধ্য করব। ৩ যিদ েকান ব্যিক্ত অিবরত ভাববাণী করেত
থােক, তার মা ও বাবা যারা তােক জন্ম িদেয়েছ তােক বলেব,
‘তুিম আর জীিবত থাকেব না, কারণ তুিম সদাপ্রভুর নােম িমথ্যা
কথা বেলছ!’ তখন েয ভাববাণী বেলেছ তােক তার বাবা ও তার
মা যারা তােক জন্ম িদেয়েছ তারা অস্ত্র িদেয় তােক ক্ষতিবক্ষত
করেব।

৪ েসই িদন এমন হেব েয, যখন প্রেত্যক ভাববাদী তার দশর্েনর
িবষেয় ভাববাণী বেল তখন তারা লিজ্জত হেব। ছলনা করার
জন্য েস আর ভাববাদীেদর মত েলােমর েপাশাক পরেব না।
৫ কারণ েস বলেব, ‘আিম ভাববাদী নই! আিম একজন চাষী;
আমার েছাটেবলা েথেকই এই জিম আমার জীিবকায় পিরণত
হেয়েছ!’ ৬ যিদ েকউ তােক িজজ্ঞাসা কের, ‘েতামার েদেহ
ওগুেলা িকেসর দাগ?’ এবং েস উত্তর েদেব, ‘আমার বনু্ধেদর
বািড়েত েয সব আঘাত েপেয়িছ এ তারই দাগ’।” ৭ এই কথা
বািহনীেদর সদাপ্রভু বেলন, “েহ তেলায়ার, তুিম আমার পালক ও
েয ব্যিক্ত আমার ঘিনষ্ঠ তার িবরুেদ্ধ েজেগ ওেঠা।” পালকেক
হত্যা কর, তােত েভড়ার পাল ছিড়েয় পড়েব! কারণ আিম
কু্ষদ্রগুিলর িবরুেদ্ধও আমার হাত উঠাব। ৮ সদাপ্রভু এই কথা
েঘাষণা কেরন েয, “েসই সময় সমস্ত েদেশর দইুভাগ েলাকেক
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েমের েফলা হব! তারা ধ্বংস হেব; শুধুমাত্র তৃতীয় অংশ েবঁেচ
থাকেব। ৯ আিম েসই তৃতীয় ভাগেক আগুেনর মেধ্য িনেয় যাব;
তােদরেক পিরষ্কার করব েযমনভােব রূপােক পিরষ্কার করা হয়
এবং আিম তােদরেক পরীক্ষা করব িঠক েযমনভােব েসানােক
পরীক্ষা করা হয়। তারা আমার নাম ডাকেব আর আিম তােদর
উত্তর েদব এবং বলব, ‘এরা আমার েলাক!’ আর তারা বলেব,
‘সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর’!”

সদাপ্রভুর িদেনর বণর্না

েদখ! সদাপ্রভুর িদন আসেছ, যখন েতামােদর লুট
হওয়া িজিনস েতামােদর মধ্যই ভাগ কের েনওয়া

হেব! ২ কারণ আিম িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জন্য
সমস্ত জািতেক জেড়া করব এবং েসই শহর দখল করা হেব!
সমস্ত বািড় লুটপাট করা হেব এবং স্ত্রীেলাকেদর ধষর্ণ করা হেব!
শহেরর অেধর্ক েলাক বন্দী হেয় বাইের যােব িকন্তু বাকী
েলাকেদর শহর েথেক উিচ্ছন্ন করা হেব না। ৩ িকন্তু সদাপ্রভু েবর
হেবন এবং যুেদ্ধর িদেন েযমন কেরন েসইভােব িতিন সমস্ত
জািতেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেবন! ৪ েসই িদন িতিন এেস ৈজতুন
পাহােড়র উপের দঁাড়ােবন, েযিট িযরূশােলেমর পূবর্ িদেক
অবিস্থত; এবং ৈজতুন পাহাড় পূবর্ েথেক পিশ্চেম িচের যােব
এবং অেধর্ক উত্তের ও অেধর্ক দিক্ষেণ সের িগেয় একটা বড়
উপত্যকার সৃিষ্ট করেব। ৫ েতামরা পাহােড়র েসই উপত্যকা িদেয়
পািলেয় যােব, কারণ েসই উপত্যকা আৎসল পযর্ন্ত চেল যােব।
িযহূদার রাজা উিষেয়র সমেয় ভূিমকেম্পর জন্য েতামরা েযভােব
পািলেয় িগেয়িছেল েসইভােবই েতামরা তােদর কাছ েথেক
পািলেয় যােব। তখন আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসেবন এবং সমস্ত
পিবত্রজন েতামার সেঙ্গ থাকেবন! ৬ েসই িদন এমন হেব েয,
েসখােন েকান আেলা থাকেব না, না ঠান্ডা না তুষারপাত হেব।
৭ েসই িদনিট শুধুমাত্র সদাপ্রভুই জােনন, েসখােন আর কখেনা
িদন ও রাত হেব না, কারণ সন্ধ্যােবলা আেলার মত হেব। ৮ েসই
িদন এমন হেব েয, গরমকাল েহাক িক শীতকাল িযরূশােলম
েথেক জেলর ধারা েবর হেয় অেধর্কটা পূবর্ সাগেরর িদেক আর
অেধর্কটা পিশ্চম সাগেরর িদেক বেয় যােব। ৯ সমস্ত পৃিথবীর
উপের সদাপ্রভু রাজা হেবন! েসই িদন সদাপ্রভুই অিদ্বতীয় হেবন
এবং তঁার নামও অিদ্বতীয় হেব! ১০ িযরূশােলেমর দিক্ষেণ েগবা
েথেক িরেম্মাণ পযর্ন্ত সমস্ত েদশ অরাবা সমভূিমর মত হেব, িকন্তু

িযরূশােলমেক উচ্চ করা হেব এবং তার জায়গায় বসবাস করেব,
িবন্যামীেনর ফটক েথেক প্রথম ফটক ও েকাণার ফটক পযর্ন্ত
এবং হনেনেলর দগুর্ েথেক রাজার আঙ্গরু েপষেণর স্থান পযর্ন্ত।
১১ েলােকরা িযরূশােলম বাস করেব এবং তােদর সম্পূণর্ ধ্বংস
আর কখনও হেব না; িযরূশােলম িনরাপেদ থাকেব! ১২ েয সমস্ত
জািত িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব সদাপ্রভু মহামারী িদেয়
তােদর আঘাত করেবন। তারা দঁািড়েয় থাকেত থাকেতই তােদর
গােয়র মাংস পেচ যােব! এবং তােদর েচাখ েচােখর গেতর্ র মেধ্যই
পেচ যােব ও মুেখর মেধ্য িজভ পেচ যােব! ১৩ েসই িদন এমন
হেব, সদাপ্রভুর কাছ েথেক তােদর মধ্য েগালমাল উপিস্থত হেব
এবং প্রেত্যেক তার প্রিতেবশীর হাত ধরেব ও প্রেত্যক হাত তার
প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ উঠেব! ১৪ আর িযহূদাও িযরূশােলেম যুদ্ধ
করেব! তারা আেশপােশর সমস্ত জািতেদর ধন সম্পদ, েসানা,
রূপা ও সুন্দর েপাশাক প্রচুর পিরমােণ জেড়া করেব। ১৫ একই
রকম মহামারী েঘাড়া, খচ্চর, উট, গাধা এবং অন্যান্য সব পশু যা
েসই সমস্ত িশিবের থাকেব তােদর উপেরও থাকেব এবং তারাও
েসই মহামারীর আঘাত পােব। ১৬ পের েসই সমস্ত জািত যারা
িযরূশােলেমর িবরুেদ্ধ এেসিছল, তােদর মধ্য যারা েবঁেচ থাকেব
তারা প্রিত বছর েসই রাজা, বািহনীেদর সদাপ্রভুর উপাসনা
করবার জন্য এবং কুিটর উত্সব পালন করবার জন্য
িযরূশােলেম আসেব। ১৭ আর যিদ পৃিথবীর েকান জািত
বািহনীেদর সদাপ্রভুর আরাধনা করবার জন্য িযরূশােলেম না
যায় তেব সদাপ্রভু তােদর েদেশ বৃিষ্ট েদেবন না! ১৮ এবং যিদ
িমশরীেয়রা না যায় এবং উপিস্থত না হয়, তেব তারাও বৃিষ্ট পােব
না। েয সমস্ত জািত উপিস্থত হেব না ও কুিটর উত্সব পালন
করেব না তােদর সদাপ্রভু মহামারী িদেয় আঘাত করেবন।
১৯ িমশর এবং অন্যান্য েয সমস্ত জািত যারা কুিটর উত্সব
পালন না করেব তােদর এই শািস্তই েদওয়া হেব। ২০ িকন্তু েসই
িদেন “সদাপ্রভুর উেদ্দ্যেশ পিবত্র” এই কথা েঘাড়ার গলার
ঘণ্টায় েখাদাই করা থাকেব এবং সদাপ্রভুর গৃেহর রান্নার
পাত্রগুেলা েবদীর সামেনর বািটগুেলার মত হেব। ২১ িযরূশােলম
ও িযহূদার প্রেত্যকিট রান্নার পাত্র বািহনীেদর সদাপ্রভুর উেদ্দশ্য
পিবত্র হেব এবং েয েকউ বিলদান িনেয় আেস তারা েসই সমস্ত
পাত্রগুিল েথেক খােব এবং েসগুেলােত রান্না করেব। েসই িদন
বািহনীেদর সদাপ্রভুর গৃেহ আর েকােনা ব্যবসায়ী থাকেব না!
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মালািখ ভাববাদীর বই।

ইস্রােয়েলর অকৃতজ্ঞতা ও ব্যিভচার

মালািখর মাধ্যেম ইস্রােয়েলর কােছ সদাপ্রভুর বােক্যর
েঘাষণা। ২ “আিম েতামােদরেক ভােলােবেসিছ,” এটা

সদাপ্রভু বেলন। িকন্তু েতামরা বলছ, “েকমন কের তুিম
আমােদরেক ভােলােবেসেছা?” সদাপ্রভু বেলন, “এেষৗ িক
যােকােবর ভাই নয়?” “তা সেত্ত্বও আিম যােকাবেক
ভালেবেসিছ; ৩ িকন্তু এেষৗেক আিম ঘৃণা কেরিছ, তার
পাহাড়গুেলােক শূন্য ধ্বংসস্থােন পিরণত কেরিছ ও আিম তার
বাসস্থানেক মরুভূিমর িশয়ালেদর জন্য েরেখিছ।” ৪ যিদ ইেদাম
বেল, “আমরা চূণর্িবচূণর্, িকন্তু আমরা িফের যাব এবং
ধ্বংসস্থানগুেলা আবার গেড় তুলব,” িকন্তু বািহনীগেণর সদাপ্রভু
বেলন, “তারা গড়েব িকন্তু আিম েভেঙ েফলব। তােদরেক বলা
হেব, ‘দষু্টতার েদশ’ এবং ‘েস জািত যােদর ওপর সদাপ্রভু সব
সময় েরেগ থােকন’৷” ৫ েতামােদর েচাখ তা েদখেব ও েতামরা
বলেব, “ইস্রােয়েলর সীমানার বাইেরও সদাপ্রভু মহান।”
৬ “েছেল বাবােক ও চাকর তার মিনবেক সম্মান কের; যিদ আিম
বাবা হই, তেব আমার সম্মান েকাথায়? আর আিম যিদ প্রভু হই,
তেব আমার প্রিত ভয় েকাথায়? েহ যাজেকরা, েতামরা েয
আমার নাম অবজ্ঞা করছ, েতামােদরেক বািহনীগেণর সদাপ্রভু
এই কথা বেলন। িকন্তু েতামরা বলেছা, “েকমন কের েতামার নাম
অবজ্ঞা কেরিছ” ৭ েতামরা আমার যজ্ঞেবদীর উপের অশুিচ
খাবার িনেবদন করেছা এবং েতামরা বলছ, ‘আমরা িকভােব
েতামােক অশুিচ কেরিছ?’ এই কথা বলার মাধ্যেমই সদাপ্রভুর
েমজ তুচ্ছ হেচ্ছ। ৮ যখন েতামরা যেজ্ঞর জন্য অন্ধপশু উৎসগর্
কর, েসটা িক খারাপ নয়? এবং যখন েতামরা েখঁাড়া ও অসুস্থ
পশু উৎসগর্ কর েসটা িক খারাপ নয়? েতামােদর শাসনকতর্ ার
কােছ েসগুেলা উৎসগর্ কর েদিখ; েস িক েতামােদর গ্রহণ করেব
অথবা অনুগ্রহ েদখােব?” এটা বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন।
৯ এখন ঈশ্বেরর কােছ দয়া চাও, েযন িতিন আমােদর প্রিত
অনুগ্রহ কেরন; “েতামােদর হাত িদেয় ওই কাজ হেয়েছ,
েতামােদর মেধ্য িক কােকও গ্রহণ করেবন?” এই কথা
বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন। ১০ “হায়! যিদ েতামােদর মেধ্য
একজন মিন্দর দরজাগুেলা বন্ধ করত তাহেল েতামরা আমার
েবদীর উপের অনথর্ক আগুন জ্বালােত না! েতামােদর ওপের
আিম খুশী নই,” এ কথা বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, “আিম
েতামােদর হাত েথেক আর েকােনা উপহার গ্রহণ করব না।
১১ সূেযর্র উদেয়র স্থান েথেক অস্ত যাওয়ার স্থান পযর্ন্ত জািতেদর
মেধ্য আমার নাম মহান হেব, সব জায়গােতই আমার নােমর
উেদ্দেশ্য ধূপ জ্বালােনা হেব এবং শুিচ উপহার আনা হেব, কারণ

জািতেদর মেধ্য আমার নাম মহান হেব” এটা সদাপ্রভু বেলন।
১২ “িকন্তু েতামরা তা অপিবত্র করেছা, যখন েতামরা বলেছা,
সদাপ্রভুর েমজ অশুিচ, েসই েমেজর ফল, তার খাবার খারাপ।
১৩ আেরা বলেছা, “কত ভারী েবাঝা, আর েতামরা তার ওপের
ঘৃণাপূণর্ভােব গন্ধ শঁুেকেছা,” এটা বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন।
“আর েতামরা যখন লুট করা, েখঁাড়া ও অসুস্থ পশু িনেয় আেসা
এবং বিল িহসােব উত্সগর্ কেরা, তেব আিম িক েসটা েতামােদর
হাত েথেক গ্রহণ করব?” সদাপ্রভু বেলন। ১৪ “পশুপােলর মেধ্য
পুরুষ পশু থাকেলও েয প্রতারক েসটা েদবার জন্য মানত কেরও
প্রভুর উেদ্দেশ্য ত্রুিটযুক্ত পশু উৎসগর্ কের, েস শাপগ্রস্ত; কারণ
আিম মহান রাজা,” এটা বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন; “সমস্ত
জািতর মেধ্য আমার নাম ভয়াবহ।”

যাজেকরা, েতামােদর জন্য আমার এই আেদশ।
২ “যিদ আমার নােমর মিহমা েমেন েনবার জন্য েতামরা

কথা না েশান ও মেনােযাগ না দাও,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু
বেলন, “তেব েতামােদর ওপের অিভশাপ েদব, েতামােদর
আশীবর্াদেক অিভশােপ পিরণত করব; প্রকৃতপেক্ষ, ইিতমধ্যই
আিম তােদরেক অিভশাপ িদেয়িছ, কারণ েতামরা আমার
আেদশ হৃদেয় গ্রহণ করনা। ৩ েদখ, আিম েতামােদর বংশধরেক
িতরস্কার করব, েতামােদর মুেখ িবষ্ঠা মাখােবা, েতামােদর
উপহােরর িবষ্ঠা এবং েলােকরা তার সেঙ্গ েতামােদরেক দেূর
িনেয় যােব। ৪ এবং েতামরা জানেত পারেব েয আিমই েতামােদর
কােছ এই িনয়ম পািঠেয়িছ, েযন েলিবর সেঙ্গ আমার এই িনয়ম
থােক,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু এই কথা বেলন। ৫ তার সেঙ্গ
আমার েয িনয়ম িছল, তা জীবন ও শািন্তর এবং আিম তােক
এইগুেলা িদেয়িছলাম েযন আমােক সম্মান কের। েস আমােক
সম্মান িদেয়েছ এবং আমার নােম শ্রদ্ধার সেঙ্গ ভেয় দঁািড়েয়েছ।
৬ তােদর মুেখ সেত্যর িশক্ষা িছল ও তার েঠঁােট অধািমর্কতা
পাওয়া যায় িন। েস শািন্তেত ও সততায় আমার সেঙ্গ চলােফরা
করত এবং অেনকেক পাপ েথেক েফরাত। ৭ কারণ যাজেকর
েঠঁাট অবশ্যই জ্ঞান রক্ষা করেব, তার মুখ েথেক েলােকরা
অবশ্যই িশক্ষার েখঁাজ করেব, কারণ েস আমার, বািহনীগেণর
সদাপ্রভুর দতূ। ৮ িকন্তু েতামরা সিঠক পথ েথেক সের েগছ,
িনয়েমর িবষেয় েতামরা অেনকেক েহঁাচট খাওয়াচ্ছ। েতামরা
েলিবর ব্যবস্থা নষ্ট কেরেছা, বািহনীগেণর সদাপ্রভু এ কথা
বেলন। ৯ আিম সব প্রজােদর সামেন েতামােদরেক তুচ্ছ ও
লিজ্জত করব, কারণ েতামরা আমার পথ রক্ষা কর িন, িকন্তু
তার পিরবেতর্  েতামােদর িশক্ষার পক্ষপািতত্ব কেরছ।
১০ আমােদর সবার িপতা িক একজন নন? এক ঈশ্বর িক
আমােদর সৃিষ্ট কেরন িন? তাহেল আমরা েকন প্রেত্যেক িনেজর
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িনেজর ভাইেয়র সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কির, আমােদর
পূবর্পুরুষেদর িনয়ম অপিবত্র কির? ১১ িযহূদা িবশ্বাসঘাতকতা
কেরেছ। ইস্রােয়েল ও িযরূশােলেম জঘন্য কাজ করা হেয়েছ।
কারণ িযহূদা সদাপ্রভুর পিবত্রস্থান অপিবত্র কেরেছ যা িতিন
ভালবােসন এবং অন্য েদবতার েমেয়েক িবেয় কেরেছ। ১২ েয
ব্যিক্ত এই রকম কাজ কের, তার সেঙ্গ সদাপ্রভু এই রকম
করেবন, যােকােবর সমস্ত তঁাবু েথেক বািহনীগেণর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য যােকােবর বংেশর েয েকউ উৎসেগর্র িজিনস িনেয়
আেস, তােক ধ্বংস করেবন। ১৩ আর েতামরা এিটও কেরছ,
েতামরা েচােখর জেল, েকঁেদ ও দীঘর্শ্বােস সদাপ্রভুর েবদী েঢেক
েরেখছ, কারণ িতিন ৈনেবেদ্যর িদেক আর তাকান না িকংবা খুশী
মেন েতামােদর হাত েথেক তা গ্রহণও কেরন না। ১৪ িকন্তু েতামরা
বলছ, “এর কারণ িক?” এর কারণ, সদাপ্রভু েতামার
েযৗবনকােলর স্ত্রীর ও েতামার মেধ্য সাক্ষী হেয়িছেলন; ফেল তুিম
তার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছা; িকন্তু েস েতামার সিঙ্গনী ও
েতামার িনয়েমর স্ত্রী। ১৫ িতিন িক তােক, একই আত্মার অংেশর
মাধ্যেম বানান িন? েকন িতিন েতামােদর এক বািনেয়েছন?
কারণ িতিন ঈশ্বর ভক্ত বংশ পাওয়ার আশা করিছেলন। তাই
েতামরা িনেজর িনেজর আত্মার িবষেয় সাবধান হও; েকউ
িনেজর েযৗবনকােলর স্ত্রীর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা েকােরা না।
১৬ “কারণ আিম িববাহ-িবেচ্ছদ ঘৃণা কির,’’ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
সদাপ্রভু বেলন, “িনেজর েপাশােক িহংস্রতা ঢােক,” এটা
বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, “তাই েতামার িনেজর আত্মায়
িনেজেক রক্ষা কেরা এবং তাই েকউ েযন তােদর েযৗবনকােলর
স্ত্রীেদর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা না কের।” ১৭ েতামরা েতামােদর
কথা িদেয় সদাপ্রভুেক অিস্থর কের তুেলেছা। িকন্তু তুিম বল,
“িকভােব তঁােক অিস্থর কেরিছ?” এই কথা বলার মাধ্যেম
কেরেছা, যখন েতামরা বল, “েয েকউ খারাপ কাজ কের, েস
সদাপ্রভুর েচােখ ভাল এবং িতিন তােদর উপর সন্তুষ্ট,” িকংবা,
“িবচারকতর্ া ঈশ্বর েকাথায়?”

“েদখ, আিম িনেজর দতূেক পাঠাব, েস আমার আেগ
পথ ৈতরী করেব। েতামরা েয প্রভুর েখঁাজ করেছা িতিন

হঠাৎ িনেজর মিন্দের আসেবন; িনয়েমর েসই দতূ, যঁােত
েতামােদর আনন্দ, িতিন আসেছন।” এটা বািহনীগেণর সদাপ্রভু
বেলেছন ২ িকন্তু তঁার আসবার িদন েক সহ্য করেত পাের? েক
দঁাড়ােত পাের যখন িতিন প্রকািশত হেবন? কারণ িতিন
পিরেশাধেনর আগুেনর মত অথবা েধাপার সাবােনর মত।
৩ িতিন পিরেশাধক ও রূপােক খঁািট করার জন্য িবচারক িহসােব
আসেন বসেবন। িতিন েলবীর েছেলেদর শুিচ করেবন এবং
েসানা ও রূপার মত কের খঁািট করেবন, তােত তারা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ্য ধািমর্কতার ৈনেবদ্য উৎসগর্ করেব। ৪ তখন িযহূদার ও
িযরূশােলেমর ৈনেবদ্য সদাপ্রভুেক সন্তুষ্ট করেব। েযমন আেগ
করা হত ও আিদকােল করা হেয়িছল। ৫ বািহনীগেণর সদাপ্রভু
বেলন, “তখন আিম িবচার করবার জন্য েতামােদর কােছ
আসব; েসই সময় যাদকুর, ব্যিভচারী, িমথ্যা সাক্ষীেদর িবরুেদ্ধ
এবং যারা মজরুেদর মজিুরেত ঠকায়, যারা িবধবা ও
িপতৃহীনেদর অত্যাচার কের আর িবেদশীেদর ওপর অন্যায়
কের, আমােক যারা ভয় কের না, তােদর িবরুেদ্ধ আিম খুব

শ্রীঘই সাক্ষ্য েদব। ৬ কারণ আিম সদাপ্রভু, আমার েকােনা
পিরবতর্ ন েনই। েসজন্য যােকােবর বংশধেররা, েতামরা ধ্বংস হও
িন। ৭ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সময় েথেকই েতামরা আমার
িনয়ম কানুন েথেক সের েগছ েসগুেলা পালন কর িন। আমার
কােছ িফের এস, আর আিমও েতামােদর কােছ িফের আসব,
বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন।” “িকন্তু েতামরা বলছ, ‘আমরা
েকমন কের িফের আসব?’ ৮ মানুষ িক ঈশ্বরেক লুট করেব?
িকন্তু েতামরা েতা আমােক লুট কের থাক। িকন্তু েতামরা বল,
‘িকভােব আমরা েতামােক লুট কেরিছ?’ দশমাংশ ও উপহােরর
িবষেয় লুট কেরছ। ৯ েতামরা অিভশােপ শাপগ্রস্থ, েতামােদর সব
জািত আমােক ঠকােচ্ছ। ১০ েতামরা েতামােদর সব দশমাংশ
ভান্ডাের আন, যােত আমার ঘের খাবার থােক। এই িবষেয়
েতামরা আমােক পরীক্ষা কের েদখ,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু
বেলন, “আিম আকােশর সব জানালা খুেল েতামােদর
প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত আশীবর্াদ েঢেল িদই িক না। ১১ আিম
গ্রাসকারীেক িতরস্কার করব, যােত েসগুেলা েতামােদর ফসল
ধ্বংস করেত না পাের; েতামােদর েক্ষেত আঙ্গরু লতার ফল
সমেয়র আেগ ঝের পড়েব না,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন।
১২ “সব জািত েতামােদরেক ধন্য বলেব, কারণ েতামােদর েদশ
আনন্দদায়ক হেব,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন। ১৩ “েতামরা
আমার িবরুেদ্ধ কিঠন কথা বেলছ,” সদাপ্রভু বেলন “িকন্তু
েতামরা বলেছা, ‘আমরা েতামার িবরুেদ্ধ িক বেলিছ?’
১৪ েতামরা বেলছ, ‘ঈশ্বেরর েসবা করা বৃথা। তঁার আইন-কানুন
অনুসাের কাজ করােত এবং েশাক প্রকাশ কের বািহনীগেণর
সদাপ্রভুর সামেন চলােফরা করােত আমােদর িক লাভ হল?
১৫ এখন আমরা অহংকারী েলাকেদর ধন্য বলিছ; হঁ্যা,
দষু্টেলােকরা শুধু উন্নিতই করেছ না, তারা ঈশ্বেরর পরীক্ষা
কেরও রক্ষা পােচ্ছ’।” ১৬ তখন যারা সদাপ্রভুেক ভয় করত,
তারা এেক অেন্যর সেঙ্গ আলাপ করল এবং সদাপ্রভু মেনােযাগ
িদেলন ও তা শুনেলন। যারা সদাপ্রভুেক ভয় করত ও সম্মান
করত, তােদর মেন করবার জন্য একটা বই েলখা হল।
১৭ বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, “আমার অিধকােরর সম্পদ,”
আমার কাজ করার িদেন তারা আমার িনেজর হেব; েকােনা
মানুষ েযমন িনেজর েসবাকারী েছেলেক মমতা কের, আিম
তােদর েতমিন মমতা করেবা। ১৮ এবং আবার েতামরা, ধািমর্ক ও
অধািমর্কেদর মেধ্য এবং েয ঈশ্বেরর েসবা কের ও েয তঁার েসবা
কের না তােদর মেধ্য পাথর্ক্য েদখেত পােব।

“েদখ, েস িদন আসেছ, তা চুল্লীর আগুেনর মত
জ্বলেব, অহংকারীরা ও অন্যায়কারীরা সব খেড়র মত

হেব; আর েসিদন আসেছ, তা তােদরেক পুিড়েয় েদেব,”
বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন, “েসিদন তােদর িশকড় বা একটা
শাখাও বাকী রাখেব না। ২ িকন্তু েতামরা যারা আমার নাম ভয়
কের থাক, েতামােদর উপের ধািমর্কতার সূযর্ উঠেব, যার ডানায়
থাকেব সুস্থতা। েতামরা েবর হওয়া েগাশালার বাছুেরর মত
লাফােব। ৩ েতামরা দষু্ট েলাকেদর পােয় মাড়ােব, কারণ আমার
কাজ করবার িদেন তারা েতামােদর পােয়র তলায় পড়া ছাইেয়র
মত হেব,” বািহনীগেণর সদাপ্রভু বেলন। ৪ েতামরা আমার দাস
েমািশর িনয়ম মেন কর, আিম তােক েহােরেব সমস্ত ইস্রােয়েলর

মালািখ ভাববাদীর বই। ২:১১ ৬৩3 মালািখ ভাববাদীর বই। ৪:৪



জন্য েসই িনয়ম ও শাসেনর আেদশ িদেয়িছলাম। ৫ েদখ,
সদাপ্রভুর েসই মহান ও ভয়ংকর িদন আসার আেগ আিম
েতামােদর কােছ এিলয় ভাববাদীেক পািঠেয় েদব। ৬ িতিন

সন্তানেদর িদেক বাবােদর হৃদয় ও বাবােদর িদেক সন্তানেদর
হৃদয় েফরােব, েযন আিম এেস পৃিথবীেক অিভশােপ আঘাত না
কির।

মালািখ ভাববাদীর বই। ৪:৫ ৬৩৪ মালািখ ভাববাদীর বই। ৪:৬
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২

মিথ

প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর বংশ তািলকা।

যীশু খ্রীেষ্টর বংশ তািলকা, িতিন দায়ূেদর সন্তান,
অব্রাহােমর সন্তান। ২ অব্রাহােমর েছেল ইসহাক;

ইসহােকর েছেল যােকাব; যােকােবর েছেল িযহূদা ও তঁার
ভাইেয়রা; ৩ িযহূদার েছেল েপরস ও েসরহ, তামেরর গেভর্ র
সন্তান; েপরেসর েছেল িহস্রণ; িহেস্রােনর েছেল রাম; ৪ রােমর
েছেল অম্মীনাদব; অম্মীনাদেবর েছেল, নহেশান, নহেশােনর
েছেল সলেমান; ৫ সলেমােনর েছেল েবায়স; রাহেবর গেভর্ র
সন্তান; েবায়েসর েছেল ওেবদ, রুেতর গেভর্ র েছেল; ওেবেদর
েছেল িযশয়; ৬ িযশেয়র েছেল দায়ূদ রাজা। দায়ূেদর েছেল
শেলামন; ঊিরেয়র িবধবার গেভর্ র সন্তান; ৭ শেলামেনর েছেল
রহিবয়াম; রহিবয়ােমর েছেল অিবয়; অিবেয়র েছেল আসা;
৮ আসার েছেল িযেহাশাফট; িযেহাশাফেটর েছেল েযারাম;
েযারােমর েছেল উিষয়; ৯ উিষেয়র েছেল েযাথাম; েযাথােমর
েছেল আহস; আহেসর েছেল িহিস্কয়; ১০ িহিস্কেয়র েছেল
মনংিশ; মনংিশ েছেল আেমান; আেমােনর েছেল েযািশয়;
১১ েযািশেয়র সন্তান িযকিনয় ও তঁার ভাইেয়রা, ব্যািবলেন
িনব্বর্াসেনর সমেয় এেদর জন্ম হয়। ১২ িযকিনেয়র েছেল
শলটীেয়ল, ব্যািবলেন িনব্বর্াসেনর পের জাত; শলটীেয়েলর
েছেল সরুব্বািবল; ১৩ সরুব্বািবেলর েছেল অবীহূদ; অবীহূেদর
েছেল ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীেমর েছেল আেসার; ১৪ আেসােরর
েছেল সােদাক; সােদােকর েছেল আখীম; আখীেমর েছেল
ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূেদর েছেল ইলীয়াসর; ইলীয়াসেরর েছেল
মত্তন; মত্তেনর েছেল যােকাব; ১৬ যােকােবর েছেল েযােষফ; ইিন
মিরয়েমর স্বামী; এই মিরয়েমর গেভর্  যীশুর জন্ম হয়, যােক খ্রীষ্ট
[অিভিষক্ত] বেল। ১৭ এইভােব অব্রাহাম েথেক দায়ূদ পযর্ন্ত
সবিমিলেয় েচাদ্দ পুরুষ; এবং দাউদ েথেক বািবেল িনব্বর্াসন
েথেক খ্রীষ্ট পযর্ন্ত েচাদ্দ পুরুষ।

প্রভু যীশুর জন্ম-িববরণ।

১৮ যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম এইভােব হেয়িছল। যখন তঁার মা মিরয়ম
েযােষেফর প্রিত বাগদত্তা হেল, তঁােদর সহবােসর আেগ জানা
েগল, িতিন গভর্ বতী হেয়েছন পিবত্র আত্মার মাধ্যেম। ১৯ আর
তঁার স্বামী েযােষফ ধািমর্ক হওয়ােত িতিন চানিন েয
জনসাধারেণর কােছ তঁার স্ত্রীর িনন্দা হয়, তাই তঁােক েগাপেন
েছেড় েদেবন বেল িঠক করেলন। ২০ িতিন এই সব ভাবেছন,
এমন সময় েদখ, প্রভুর এক দতূ স্বেপ্ন তঁােক দশর্ন িদেয় বলেলন,
েযােষফ, দায়ূদ-সন্তান েতামার স্ত্রী মিরয়মেক গ্রহণ করেত ভয়
কেরা না, কারণ তঁার গেভর্  যা জেন্মেছ, তা পিবত্র আত্মা েথেক

হেয়েছ; আর িতিন েছেলর জন্ম েদেবন। ২১ এবং তুিম তঁার নাম
যীশু [উদ্ধারকতর্ া] রাখেব; কারণ িতিনই িনেজর প্রজােদর
তােদর পাপ েথেক উদ্ধার করেবন। ২২ এই সব ঘটল, েযন
ভাববাদীর মাধ্যেম বলা প্রভুর এই কথা পূণর্ হয়, ২৩ “েদখ, েসই
কুমারী গভর্ বতী হেব এবং একিট েছেলর জন্ম েদেব, আর তঁার
নাম রাখা যােব ইম্মানুেয়ল অনুবাদ করেল এর অথর্, আমােদর
সােথ ঈশ্বর।” ২৪ পের েযােষফ ঘুম েথেক উেঠ প্রভুর দতূ তঁােক
েযরকম আেদশ কেরিছেলন, েসরকম করেলন, ২৫ িনেজর
স্ত্রীেক গ্রহণ করেলন; আর েয পযর্ন্ত ইিন েছেল জন্ম না িদেলন,
েসই পযর্ন্ত েযােষফ তঁার পিরচয় িনেলন না, আর িতিন েছেলর
নাম যীশু রাখেলন।

প্রভু যীশুর ৈশশবকােলর িববরণ।

েহেরাদ রাজার সমেয় িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম যীশুর
জন্ম হেল পর, েদখ, পূব্বর্েদশ েথেক কেয়ক জন

পিণ্ডত, ২ িযরুশােলেম এেস বলেলন, “ইহূিদেদর েয রাজা
জেন্মেছন, িতিন েকাথায়?” কারণ আমরা পূব্বর্েদেশ তঁার তারা
েদেখিছ ও তঁােক প্রণাম করেত এেসিছ। ৩ এই কথা শুেন েহেরাদ
রাজা অিস্থর হেলন ও তঁার সােথ সমস্ত িযরুশােলমও অিস্থর
হল। ৪ আর িতিন সমস্ত প্রধান যাজক ও েলাক সাধারেণর িশক্ষা
গুরুেদরেক একসােথ কের তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “খ্রীষ্ট
েকাথায় জন্মােবন?” ৫ তারা তঁােক বলেলন, “িযহূিদয়ার
ৈবৎেলহেম,” কারণ ভাববাদীর মাধ্যেম এইভােব েলখা হেয়েছ,
৬ “আর তুিম, েহ িযহূদা েদেশর ৈবৎেলহম, তুিম িযহূদার
শাসনকতর্ ােদর মেধ্য েকান মেত এেকবাের েছাট নও, কারণ
েতামার েথেক েসই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হেবন, িযিন আমার প্রজা
ইস্রােয়লেক পালন করেবন।” ৭ তখন েহেরাদ েসই পিণ্ডতেদর
েগাপেন েডেক, ঐ তারা েকান সমেয় েদখা িগেয়িছল, তা তঁােদর
কােছ িবেশষভােব েজেন িনেলন। ৮ পের িতিন তােদর ৈবৎেলহেম
পািঠেয় িদেয় বলেলন, “েতামরা িগেয় িবেশষভােব েসই িশশুর
েখঁাজ কর; েদখা েপেল আমােক খবর িদও, েযন আিমও িগেয়
তঁােক প্রণাম করেত পাির।” ৯ রাজার কথা শুেন তঁারা চেল
েগেলন, আর েদখ, পূব্বর্েদেশ তঁারা েয তারা েদেখিছেলন, তা
তােদর আেগ আেগ চলল, েশেষ েযখােন িশশুিট িছেলন, তঁার
উপের এেস েথেম েগল। ১০ তারািট েদখেত েপেয় তারা মহানেন্দ
খুব উল্লািসত হেলন। ১১ পের তঁারা ঘেরর মেধ্য িগেয় িশশুিটেক
তঁার মা মিরয়েমর সােথ েদখেত েপেলন ও উপুড় হেয় তঁােক
প্রণাম করেলন এবং িনেজেদর বাক্স খুেল তঁােক েসানা, ধুেনা ও
গন্ধরস উপহার িদেলন। ১২ পের তঁারা েযন েহেরােদর কােছ
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িফের না যান, স্বেপ্ন এই আেদশ েপেয়, অন্য পথ িদেয় িনেজেদর
েদেশ চেল েগেলন।

িমশের চেল েগেলন।

১৩ তঁারা চেল েগেল পর, েদখ, প্রভুর এক দতূ স্বেপ্ন েযােষফেক
দশর্ন িদেয় বলেলন, ওঠ, িশশুিটেক ও তঁার মােক িনেয় িমশের
পািলেয় যাও; আর আিম যত িদন েতামােক না বিল, ততিদন
েসখােন থাক; কারণ েহেরাদ িশশুিটেক হত্যা করার জন্য তঁার
েখঁাজ করেব। ১৪ তখন েযােষফ উেঠ রািত্রেবলায় িশশুিটেক ও
তঁার মােক িনেয় িমশের চেল েগেলন, ১৫ এবং েহেরােদর মৃতু্য
পযর্ন্ত েসখােন থাকেলন, েযন ভাববাদীর মাধ্যেম বলা প্রভুর এই
কথা পূণর্ হয়, “আিম িমশর েথেক িনেজর েছেলেক েডেক
আনলাম।” ১৬ পের েহেরাদ যখন েদখেলন েয, িতিন পিণ্ডতেদর
মাধ্যেম প্রতািরত হেয়েছন, তখন খুব েরেগ েগেলন এবং েসই
পিণ্ডতেদর কােছ িবেশষভােব েয সময় েজেন িনেয়িছেলন, েসই
অনুসাের দবুছর ও তার অল্প বয়েসর যত বালক ৈবৎেলহম ও
তার সমস্ত পিরসীমার মেধ্য িছল, েলাক পািঠেয় িতিন সবাইেক
হত্যা করােলন। ১৭ তখন িযরিময় ভাববাদী মাধ্যেম বলা এই কথা
পূণর্ হল, ১৮ “রামায় শব্দ েশানা যােচ্ছ, হাহাকার ও খুব
কান্নাকািট; রােহল িনেজর সন্তানেদর জন্য কান্নাকািট করেছন,
সান্ত্বনা েপেত চান না, কারণ তারা েনই।”

নাসরেত িফের েগেলন।

১৯ েহেরােদর মৃতু্য হেল পর, েদখ, প্রভুর এক দতূ িমশের
েযােষফেক স্বেপ্ন দশর্ন িদেয় বলেলন, ২০ ওঠ, িশশুিটেক ও তঁার
মােক িনেয় ইস্রােয়ল েদেশ যাও; কারণ যারা িশশুিটেক প্রােণ
েমের েফলার েচষ্টা কেরিছল, তারা মারা িগেয়েছ। ২১ তােত িতিন
উেঠ িশশুিটেক ও তঁার মােক িনেয় ইস্রােয়ল েদেশ এেলন।
২২ িকন্তু যখন িতিন শুনেত েপেলন েয, আিখর্লােয়র বাবা
েহেরােদর পেদ িযহূিদয়ােত রাজত্ব করেছন, তখন েসখান েযেত
ভয় েপেলন; পের স্বেপ্ন আেদশ েপেয় গালীল প্রেদেশ চেল
েগেলন, ২৩ এবং নাসরৎ নােম শহের িগেয় বসবাস করেলন; েযন
ভাববাদীর মাধ্যেম বলা এই কথা পূণর্ হয় েয, িতিন নাসরতীয়
বেল পিরিচত হেবন।

েযাহন বাপ্তাইজেকর প্রচার কাজ।

েসই সমেয় েযাহন বািপ্তষ্মদাতা উপিস্থত হেয় িযহূিদয়ার
প্রান্তের প্রচার করেত লাগেলন; ২ িতিন বলেলন, ‘মন

েফরাও, কারণ স্বগর্রাজ্য িনকেট।’ ৩ ইিনই েসই ব্যিক্ত, যঁার
িবষেয় িযশাইয় ভাববাদীর মাধ্যেম এই কথা বলা হেয়িছল,
“মরূপ্রান্তের একজেনর কন্ঠস্বর; েস েঘাষণা করেছ, েতামরা
প্রভুর পথ ৈতরী কর, তঁার রাজপথ েসাজা কর।” ৪ েযাহন উেটর
েলােমর কাপড় পরেতন, তঁার েকামের চামড়ার েবল্ট ও তঁার
খাবার পঙ্গপাল ও বনমধু িছল। ৫ তখন িযরুশােলম, সমস্ত
িযহূিদয়া এবং যদর্ েনর কাছাকািছ সমস্ত অঞ্চেলর েলাক েবর
হেয় তঁার কােছ েযেত লাগল; ৬ আর িনেজর িনেজর পাপ
স্বীকার কের যদর্ন নদীেত তঁার মাধ্যেম বাপ্তাইিজত হেত লাগল।

৭ িকন্তু অেনক ফরীশী ও সদ্দকূী বািপ্তেষ্মর জন্য আসেছ েদেখ
িতিন তােদর বলেলন, েহ িবষাক্ত সােপেদর বংেশরা, আগামী
েকাপ েথেক পালােত েতামােদর েক েচতনা িদল? ৮ অতএব মন
পিরবতর্ েনর েযাগ্য ফেল ফলবান হও। ৯ আর েভেবা না েয,
েতামরা মেন মেন বলেত পার, অব্রাহাম আমােদর িপতা; কারণ
আিম েতামােদর বলিছ, ঈশ্বর এই সব পাথর েথেক অব্রাহােমর
জন্য সন্তান ৈতরী করেত পােরন। ১০ আর এখনই গাছ গুিলর
িশকেড় কুড়াল লাগান আেছ; অতএব েয েকান গােছ ভােলা
ফল ধের না, তা েকেট আগুেন েফেল েদওয়া যায়। ১১ আিম
েতামােদর মন পিরবতর্ েনর জন্য জেল বািপ্তষ্ম িদিচ্ছ িঠকই, িকন্তু
আমার পের িযিন আসেছন, িতিন আমার েথেক শিক্তমান; আিম
তঁার জেুতা বহন করারও েযাগ্য নই; িতিন েতামােদর পিবত্র
আত্মা ও আগুেন বািপ্তষ্ম েদেবন। ১২ তঁার কুলা তঁার হােত আেছ,
আর িতিন িনেজর খামার পিরষ্কার করেবন এবং িনেজর গম
েগালায় সংগ্রহ করেবন, িকন্তু েয আগুন কখন েনেভনা েসই
আগুেন তুষ পুিড়েয় েদেবন।

প্রভু যীশুর বািপ্তষ্ম ও পরীক্ষা।

১৩ েসই সমেয় যীশু েযাহেনর মাধ্যেম বািপ্তষ্ম েনবার জন্য
গালীল েথেক যদর্ েন তঁার কােছ এেলন। ১৪ িকন্তু েযাহন তঁােক
বারণ করেত লাগেলন, বলেলন, আপনার মাধ্যেম আমারই
বািপ্তষ্ম েনওয়া দরকার, আর আপিন আমার কােছ আসেছন?
১৫ িকন্তু যীশু উত্তর কের তঁােক বলেলন, "এখন রািজ হও,
কারণ এইভােব সমস্ত ধািমর্কতা পিরপূণর্ করা আমােদর উিচত।"
তখন িতিন তঁার কথায় রািজ হেলন। ১৬ পের যীশু বািপ্তষ্ম িনেয়
অমিন জল েথেক উঠেলন; আর েদখ, তঁার জন্য স্বগর্ খুেল েগল
এবং িতিন ঈশ্বেরর আত্মােক পায়রার মত েনেম িনেজর উপের
আসেত েদখেলন। ১৭ আর েদখ, স্বগর্ েথেক এই বাণী হল, “ইিনই
আমার িপ্রয় পুত্র, এেতই আিম সন্তুষ্ট।”

এেতই আিম সন্তুষ্ট।’

তখন যীশু শয়তােনর মাধ্যেম পরীিক্ষত হবার জন্য,
পিবত্র আত্মার মাধ্যেম মরূপ্রােন্ত এেলন। ২ আর িতিন

চিল্লশ িদনরাত উপবাস েথেক েশেষ কু্ষিধত হেলন। ৩ তখন
পরীক্ষক কােছ এেস তঁােক বলেলন, “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র
হও, তেব বল, েযন এই পাথরগুেলা রুিট হেয় যায়।” ৪ িকন্তু
িতিন উত্তর কের বলেলন, “েলখা আেছ, মানুষ শুধুমাত্র রুিটেত
বঁাচেব না, িকন্তু ঈশ্বেরর মুখ েথেক েয প্রেত্যক কথা েবর হয়,
তােতই বঁাচেব।” ৫ তখন শয়তান তঁােক পিবত্র শহের িনেয় েগল
এবং ঈশ্বেরর মিন্দেরর চূড়ার উপের দঁাড় করাল, ৬ আর তােক
বলল “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব নীেচ ঝঁাপ িদেয় পড়,
কারণ েলখা আেছ, িতিন িনেজর দতূেদর েতামার িবষেয় আেদশ
েদেবন, আর তঁারা েতামােক হােত কের তুেল েনেবন, যিদ
েতামার পােয় পাথেরর আঘাত লােগ।” ৭ যীশু তােক বলেলন,
“আবার এও েলখা আেছ, তুিম িনেজর ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা
কেরা না।” ৮ আবার শয়তান তঁােক অেনক উঁচু এক পবর্েত িনেয়
েগল এবং পৃিথবীর সব রাজ্য ও েসই সেবর ঐশ্বযর্্য েদখাল,
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৯ আর তঁােক বলল, “তুিম যিদ উপুড় হেয় আমােক প্রণাম কর,
এই সবই আিম েতামােক েদব।” ১০ তখন যীশু তােক বলেলন,
“দরূ হও, শয়তান কারণ েলখা আেছ, েতামার ঈশ্বর প্রভুেকই
প্রণাম করেব, েকবল তঁারই আরাধনা করেব।” ১১ তখন শয়তান
তঁােক েছেড় চেল েগল, আর েদখ, দেূতরা কােছ এেস তঁার েসবা
করেত লাগেলন।

যীশুর কােজর আরম্ভ।

১২ পের েযাহন েগ্রপ্তার হেয় কারাগাের আেছন শুেন, িতিন
গালীেল চেল েগেলন; ১৩ আর নাসরৎ েছেড় সমুদ্রতীের, সবূলূন
ও নপ্তািলর অঞ্চেল অবিস্থত কফরনাহূেম িগেয় বাস করেলন;
১৪ েযন িযশাইয় ভাববাদীর মাধ্যেম বলা এই কথা পূণর্ হয়,
১৫ “সবূলূন েদশ ও নপ্তািল েদশ, সমুেদ্রর পেথ, যদর্ েনর অন্য
পাের অিযহুদীেদর গালীল, ১৬ েয জািত অন্ধকাের বেসিছল,
তারা মহা আেলা েদখেত েপল, যারা মৃতু্যর েদেশ ও ছায়ােত
বেসিছল, তােদর উপের আেলার উদয় হল।” ১৭ েসই েথেক যীশু
প্রচার করেত শুরু করেলন; বলেত লাগেলন, ‘মন পিরবতর্ ন কর,
কারণ স্বগর্রাজ্য কাছাকািছ হল।’

প্রথম িশষ্যেক মেনানীত করেলন।

১৮ একসময় যীশু গালীল সমুেদ্রর তীর িদেয় েবড়ােত েবড়ােত
েদখেলন, দইু ভাই, িশেমান, যােক িপতর বেল ও তার ভাই
আিন্দ্রয় সমুেদ্র জাল েফলেছন; কারণ তঁারা েজেল িছেলন।
১৯ িতিন তঁােদর বলেলন, “আমার সেঙ্গ এস। আিম েতামােদর
মানুষ ধরা েশখাব।” ২০ আর সেঙ্গ সেঙ্গই তঁারা জাল েফেল িদেয়
তঁার সেঙ্গ েগেলন। ২১ পের িতিন েসখান েথেক আেগ িগেয়
েদখেলন, আর দইু ভাই িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও তঁার ভাই
েযাহন িনেজেদর বাবা িসবিদেয়র সােথ েনৗকায় বেস জাল িঠক
করিছেলন; িতিন তঁােদর ডাকেলন। ২২ আর তখনই তঁারা েনৗকা
ও িনেজেদর বাবােক পিরত্যাগ কের তঁার অনুসরণ করেলন।

যীশু অসুস্থেক সুস্থ করেলন।

২৩ পের যীশু সমস্ত গালীেল ঘুের েবড়ােত লাগেলন; িতিন
েলাকেদর সমাজঘের, সমাজঘের িশক্ষা িদেলন ও রােজ্যর
সুসমাচার প্রচার করেলন এবং েলাকেদর সব রকম েরাগ ও সব
রকম অসুখ ভােলা করেলন। ২৪ আর তঁার কথা সমস্ত সুিরয়া
অঞ্চেল ছিড়েয় পড়ল এবং নানা প্রকার েরাগ ও ব্যািধেত হেয়েছ
এমন সমস্ত অসুস্থ েলাক, ভূতগ্রস্ত, মৃগীেরাগী ও পক্ষাঘাতী েলাক
সবাই, তঁার কােছ এেলা, আর িতিন তােদর সুস্থ করেলন।
২৫ আর গালীল েথেক, িদকাপিল, িযরুশােলম, িযহূিদয়া ও
যদর্ েনর অন্য পাড় েথেক প্রচুর েলাক তঁােক অনুসরণ করল।

প্রভু যীশুর পবর্েত উপেদশ েদওয়া।

িতিন প্রচুর েলাক েদেখ পাহােড় উঠেলন; আর িতিন
বসার পর তঁার িশেষ্যরা তঁার কােছ এেলন।

স্বগর্রােজ্যর েলাক িনণর্য়।

২ তখন িতিন মুখ খুেল তােদর এই িশক্ষা িদেত লাগেলন ৩ ধন্য
যারা আত্মােত গিরব, কারণ স্বগর্ রাজ্য তােদরই। ৪ ধন্য যারা
দঃুখ কের, কারণ তারা সান্ত্বনা পােব। ৫ ধন্য যারা িবনয়ী, কারণ
তারা ভূিমর অিধকারী হেব। ৬ ধন্য যারা ধািমর্কতার জন্য কু্ষধাতর্
ও তৃষ্ণাতর্ , কারণ তারা পিরতৃপ্ত হেব। ৭ ধন্য যারা দয়াশীল,
কারণ তারা দয়া পােব। ৮ ধন্য তারা যােদর মন শুদ্ধ, কারণ তারা
ঈশ্বেরর দশর্ন পােব। ৯ ধন্য যারা িমলন কের েদয়, কারণ তারা
ঈশ্বেরর সন্তান বেল পিরিচত হেব। ১০ ধন্য যারা ধািমর্কতার জন্য
িনযর্ািতত হেয়েছ, কারণ স্বগর্রাজ্য তােদরই। ১১ ধন্য েতামরা,
যখন েলােক আমার জন্য েতামােদর িনন্দা ও িনযর্াতন কের এবং
িমথ্যা কের েতামােদর িবরুেদ্ধ সবর্রকম খারাপ কথা বেল।
১২ আনন্দ কেরা, খুিশ হও, কারণ স্বেগর্ েতামােদর পুরষ্কার প্রচুর;
কারণ েতামােদর আেগ েয ভাববাদীরা িছেলন, তােদর তারা
েসইভােব িনযর্াতন করত।

লবণ এবং আেলা।

১৩ েতামরা পৃিথবীর লবণ, িকন্তু লবেণর স্বাদ যিদ যায়, তেব
তা িকভােব লবেণর গুনিবিশষ্ট করা যােব? তা আর েকােনা
কােজ লােগ না, েকবল বাইের েফেল েদবার ও েলােকর পােয়র
তলায় দিলত হবার েযাগ্য হয়। ১৪ েতামরা জগেতর আেলা;
পবর্েতর উপের অবিস্থত শহর েগাপন থাকেত পাের না। ১৫ আর
েলােক প্রদীপ জ্বািলেয় ঝুিড়র নীেচ রােখ না, িকন্তু দীপাধােরর
উপেরই রােখ, তােত তা ঘেরর সব েলাকেক আেলা েদয়।
১৬ েসইভােব েতামােদর আেলা মানুষেদর সামেন উজ্জ্বল েহাক,
েযন তারা েতামােদর ভাল কাজ েদেখ েতামােদর স্বগর্স্থ িপতার
েগৗরব কের।

পুরাতন ব্যবস্থার পূণর্তা।

১৭ মেন কর না েয, আিম আইন িক ভাববাদীগ্রন্থ ধ্বংস করেত
এেসিছ; আিম ধ্বংস করেত আিসিন, িকন্তু সম্পূণর্ করেত
এেসিছ। ১৮ কারণ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, েয পযর্ন্ত
আকাশ ও পৃিথবী লুপ্ত না হেব, েস পযর্ন্ত আইেনর এক মাত্রা িক
এক িবন্দওু লুপ্ত হেব না, সবই সফল হেব। ১৯ অতএব েয েকউ
এই সব েছাট আেদেশর মেধ্য েকান একিট আেদশ অমান্য কের
ও েলাকেদরেক েসইভােব িশক্ষা েদয়, তােক স্বগর্রােজ্য অিত
েছাট বলা যােব; িকন্তু েয েকউ েস সব পালন কের ও িশক্ষা
েদয়, তােক স্বগর্রােজ্য মহান বলা যােব। ২০ কারণ আিম
েতামােদর বলিছ, ব্যবস্থার িশক্ষক ও ফরীশীেদর েথেক
েতামােদর ধািমর্কতা যিদ েবিশ না হয়, তেব েতামরা েকােনা মেত
স্বগর্রােজ্য প্রেবশ করেত পারেব না।

নরহত্যা।

২১ েতামরা শুেনছ, আেগর কােলর েলাকেদর কােছ বলা
হেয়িছল, “তুিম নরহত্যা কর না,” আর ‘েয নরহত্যা কের, েস
িবচােরর দােয় পড়েব’। ২২ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ
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িনেজর ভাইেয়র প্রিত রাগ কের, েস িবচােরর দােয় পড়েব; আর
েয েকউ িনেজর ভাইেক বেল, ‘ের েবাকা,’ েস মহাসভার দােয়
পড়েব। আর েয েকউ বেল “ের মূখর্” েস নরেকর আগুেনর দােয়
পড়েব।” ২৩ অতএব তুিম যখন যজ্ঞেবিদর কােছ িনেজর ৈনেবদ্য
উৎসগর্ করছ, তখন েসই জায়গায় যিদ মেন পেড় েয, েতামার
িবরুেদ্ধ েতামার ভাইেয়র েকান কথা আেছ, ২৪ তেব েসই
জায়গায় েবিদর সামেন েতামার ৈনেবদ্য রাখ, আর চেল যাও,
প্রথেম েতামার ভাইেয়র সােথ আবার িমলন হও, পের এেস
েতামার ৈনেবদ্য উৎসগর্ কর। ২৫ তুিম যখন িবপেক্ষর সেঙ্গ পেথ
থাক, তখন তার সােথ তাড়াতািড় িমল কর, যিদ িবপক্ষ েতামােক
িবচারেকর হােত তুেল েদয় ও িবচারক েতামােক রক্ষীর হােত
তুেল েদয়, আর তুিম কারাগাের বন্দী হও। ২৬ আিম েতামােক
সত্য বলিছ, যতক্ষণ না পযর্ন্ত েশষ পয়সাটা েশাধ করেব,
ততক্ষণ তুিম েকান মেত েসখান েথেক বাইের আসেত পারেব না।

ব্যািভচার।

২৭ েতামরা শুেনছ েয এটা বলা হেয়িছল, “তুিম ব্যিভচার
করও না।” ২৮ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ েকােনা
স্ত্রীেলােকর িদেক লালসাপূণর্ ভােব েদেখ, তখনই েস হৃদেয় তার
সােথ ব্যিভচার করল। ২৯ আর েতামার ডান েচাখ যিদ েতামায়
পাপ করায়, তেব তা উপেড় দেূর েফেল দাও; কারণ েতামার
সমস্ত শরীর নরেক যাওয়া েচেয় বরং এক অঙ্গ নষ্ট হওয়া
েতামার পেক্ষ ভাল। ৩০ আর েতামার ডান হাত যিদ েতামােক
পাপ করায়, তেব তা েকেট দেূর েফেল দাও; কারণ েতামার সমস্ত
শরীর নরেক যাওয়ার েচেয় বরং এক অঙ্গ নষ্ট হওয়া েতামার
পেক্ষ ভাল।

িববাহ িবেচ্ছদ।

৩১ আর বলা হেয়িছল, “েয েকউ িনেজর স্ত্রীেক পিরত্যাগ
কের, েস তােক ত্যাগপত্র িদক।” ৩২ িকন্তু আিম েতামােদর
বলিছ, েয েকউ ব্যিভচার ছাড়া অন্য কারেণ িনেজর স্ত্রীেক
পিরত্যাগ কের, েস তােক ব্যািভচািরনী কের; এবং েয ব্যিক্ত েসই
পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের, েস ব্যিভচার কের।

প্রিতজ্ঞা।

৩৩ আবার েতামরা শুেনছ, আেগর কােলর েলাকেদর কােছ
বলা হেয়িছল, ‘তুিম িমথ্যা িদিব্য কর না, িকন্তু প্রভুর উেদ্দেশ্য
েতামার সমস্ত প্রিতজ্ঞা পালন কর।’ ৩৪ িকন্তু আিম েতামােদর
বলিছ, েকান িদিব্য কেরা না; স্বেগর্র িদিব্য কর না, কারণ তা
ঈশ্বেরর িসংহাসন এবং পৃিথবীর িদিব্য কর না, কারণ তা তঁার পা
রাখার জায়গা; ৩৫ আর িযরুশােলেমর িদিব্য কর না, কারণ তা
মহান রাজার শহর। ৩৬ আর েতামার মাথার িদিব্য কর না, কারণ
একগাছা চুল সাদা িক কােলা করবার সাধ্য েতামার েনই।
৩৭ িকন্তু েতামােদর কথা হঁ্যা, হঁ্যা, না, না, েহাক; এর েবিশ যা, তা
শয়তান েথেক জন্মায়।

েচােখর বদেল েচাখ।

৩৮ েতামরা শুেনছ বলা হেয়িছল, “েচােখর বদেল েচাখ ও
দঁােতর বদেল দঁাত।” ৩৯ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা
মন্দ েলাকেক বাধা িদেয়া না; বরং েয েকউ েতামার ডান গােল
চড় মাের, অন্য গাল তার িদেক িফিরেয় দাও। ৪০ আর েয
েতামার সােথ িবচােরর জায়গায় ঝগড়া কের েতামার েপাষাক
িনেত চায়, তােক েতামার চাদরও িদেয় দাও। ৪১ আর েয েকউ
এক মাইল েযেত েতামােক েজার কের, তার সেঙ্গ দইু মাইল
যাও। ৪২ েয েতামার কােছ িকছু চায়, তােক েসটা দাও এবং েয
েতামার কােছ ধার চায়, তা েথেক িবমুখ হেয়া না।

শত্রুেক েপ্রম কর।

৪৩ েতামরা শুেনছ, বলা হেয়িছল, “েতামার প্রিতেবশীেক েপ্রম
করেব এবং েতামার শত্রুেক ঘৃণা করেব।” ৪৪ িকন্তু আিম
েতামােদর বলিছ, েতামরা িনেজর িনেজর শত্রুেদরেক ভালেবস
এবং যারা েতামােদর ঘৃণা কের, তােদর জন্য প্রাথর্না কর;
৪৫ েযন েতামরা েতামােদর স্বগর্স্থ িপতার সন্তান হও, কারণ িতিন
ভাল মন্দ েলাকেদর উপের িনেজর সূযর্্য উদয় কেরন এবং
ধািমর্ক অধািমর্কেদর উপের বৃিষ্ট েদন। ৪৬ কারণ যারা েতামােদর
ভালবােস, যিদ শুধু তােদরই ভালবােসা তেব েতামােদর িক
পুরষ্কার হেব? কর আদায়কারীরাও িক েসই মত কের না?
৪৭ আর েতামরা যিদ েকবল িনেজর িনেজর ভাইেদরেক শুেভচ্ছা
জানাও, তেব েবিশ িক কাজ কর? অইহূিদরাও িক েসইভােব
কের না? ৪৮ অতএব েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা েযমন িসদ্ধ,
েতামরাও েতমিন িসদ্ধ হও।

দান ও প্রাথর্নার িবষেয় িশক্ষা।

সাবধান, েলাকেক েদখাবার জন্য তােদর সামেন
েতামােদর ধম্মর্কমর্ কর না, করেল েতামােদর স্বগর্স্থ

িপতার কােছ েতামােদর পুরষ্কার েনই ২ অতএব তুিম যখন দান
কর, তখন েতামার সামেন তুরী বািজও না, েযমন ভণ্ডরা
েলােকর কােছ প্রশংসা পাবার জন্য সমাজঘের ও পেথ কের
থােক; আিম েতামােদর সত্য বলিছ, তারা িনেজেদর পুরষ্কার
েপেয়েছ। ৩ িকন্তু তুিম যখন দান কর, তখন েতামরা ডান হাত িক
করেছ, তা েতামার বঁা হাতেক জানেত িদও না। ৪ এইভােব
েতামার দান েযন েগাপন হয়; তােত েতামার স্বগর্ীয় িপতা, িযিন
েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল েদেবন।

প্রাথর্না।

৫ আর েতামরা যখন প্রাথর্না কর, তখন ভণ্ডেদর মত হেয়া না;
কারণ তারা সমাজঘের ও পেথর েকােণ দঁািড়েয় েলাক েদখােনা
প্রাথর্না করেত ভালবােস; আিম েতামােদর সত্য বলিছ, তারা
িনেজেদর পুরষ্কার েপেয়েছ। ৬ িকন্তু তুিম যখন প্রাথর্না কর, তখন
েতামার ঘেরর েভতের প্রেবশ কেরা, আর দরজা বন্ধ কের
েতামার িপতা, িযিন েগাপেন বতর্ মান, তঁার কােছ প্রাথর্না কেরা;
তােত েতামার িপতা, িযিন েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল
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েদেবন। ৭ আর প্রাথর্নার সময় েতামরা অথর্হীন কথা বার বার
বেলা না, েযমন অইহূিদগণ কের থােক; কারণ তারা মেন কের,
েবিশ কথা বলেলই তােদর প্রাথর্নার উত্তর পােব। ৮ অতএব
েতামরা তােদর মত হেয়া না, কারণ েতামােদর িক িক প্রেয়াজন,
তা চাওয়ার আেগ েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা জােনন। ৯ অতএব
েতামরা এইভােব প্রাথর্না কেরা; েহ আমােদর স্বগর্স্থ িপতঃ,
েতামার নাম পিবত্র বেল মান্য েহাক, ১০ েতামার রাজ্য আসুক,
েতামার ইচ্ছা িসদ্ধ েহাক েযমন স্বেগর্ েতমিন পৃিথবীেতও েহাক;
১১ আমােদর প্রেয়াজনীয় খাদ্য আজ আমােদরেক দাও; ১২ আর
আমােদর অপরাধ সব ক্ষমা কর, েযমন আমরাও িনেজর
িনেজর অপরাধীেদরেক ক্ষমা কেরিছ; ১৩ আর আমােদরেক
পরীক্ষােত এেনা না, িকন্তু মন্দ েথেক রক্ষা কর। ১৪ কারণ
েতামরা যিদ েলােকর অপরাধ ক্ষমা কর, তেব েতামােদর স্বগর্ীয়
িপতা েতামােদরও ক্ষমা করেবন। ১৫ িকন্তু েতামরা যিদ
েলাকেদরেক ক্ষমা না কর, তেব েতামােদর িপতা েতামােদরও
অপরাধ ক্ষমা করেবন না।

উপবাস।

১৬ আর েতামরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডেদর মত িবষন্ন
মুখ কের েথেকা না; কারণ তারা েলাকেক উপবাস েদখাবার
জন্য িনেজেদর মুখ শুকেনা কের; আিম েতামােদর সত্য বলিছ,
তারা িনেজেদর পুরষ্কার েপেয়েছ। ১৭ িকন্তু তুিম যখন উপবাস
কর, তখন মাথায় েতল েমখ এবং মুখ ধুইেয়া; ১৮ েযন েলােক
েতামার উপবাস েদখেত না পায়, িকন্তু েতামার িপতা, িযিন
েগাপেন বতর্ মান, িতিনই েদখেত পান; তােত েতামার িপতা, িযিন
েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল েদেবন।

স্বেগর্ অথর্ সঞ্চয় করবার কথা।

১৯ েতামরা পৃিথবীেত িনেজেদর জন্য অথর্ সঞ্চয় কর না; এখােন
েতা েপাকায় ও মচ্চর্ ্যায় ক্ষয় কের এবং এখােন েচাের িসঁধ েকেট
চুির কের। ২০ িকন্তু স্বেগর্ িনেজেদর জন্য অথর্ সঞ্চয় কর; েসখােন
েপাকায় ও মচ্চর্ ্যায় ক্ষয় কের না, েসখােন েচােরও িসঁধ েকেট চুির
কের না। ২১ কারণ েযখােন েতামার অথর্, েসখােন েতামার মনও
থাকেব। ২২ েচাখই শরীেরর প্রদীপ; অতএব েতামার েচাখ যিদ
িনমর্ল হয়, তেব েতামার সমস্ত শরীর আেলাময় হেব। ২৩ িকন্তু
েতামার েচাখ যিদ অশুিচ হয়, তেব েতামার সমস্ত শরীর
অন্ধকারময় হেব। অতএব েতামার হৃদেয়র আেলা যিদ অন্ধকার
হয়, েসই অন্ধকার কত বড়। ২৪ েকউই দইু কতর্ ার দাসত্ব করেত
পাের না; কারণ েস হয়েতা এক জনেক ঘৃণা করেব, আর এক
জনেক ভালবাসেব, নয় েতা এক জেনর প্রিত অনুগত হেব, আর
এক জনেক তুচ্ছ করেব; েতামরা ঈশ্বর এবং ধন দইুেয়রই দাসত্ব
করেত পার না।

ঈশ্বের িবশ্বাস রাখবার কথা।

২৫ এই জন্য আিম েতামােদর বলিছ, ‘িক খাবার খাব, িক পান
করব’ বেল প্রােণর িবষেয়, িকম্বা ‘িক পরব’ বেল শরীেরর িবষেয়
েভেবা না; খাদ্য েথেক প্রাণ ও েপাশােকর েথেক শরীর িক বড়

িবষয় নয়? ২৬ আকােশর পািখেদর িদেক তাকাও, তারা েবােনও
না, কােটও না, েগালাঘের জমাও কের না, তা সেত্ত্বও েতামােদর
স্বগর্ীয় িপতা তােদর খাবার িদেয় থােকন; েতামরা িক তােদর
েথেক অেনক েবিশ েশ্রষ্ঠ নও? ২৭ আর েতামােদর মেধ্য েক েভেব
িনেজর বয়স এক হাতমাত্র বাড়ােত পাের? ২৮ আর েপাশােকর
িবষেয় েকন িচন্তা কর? মােঠর িলিল ফুেলর িবষেয় িচন্তা কর,
েসগুিল েকমন বােড়; েস সকল পিরশ্রম কের না, সুেতাও কােট
না; ২৯ তা সেত্ত্বও আিম েতামােদর বলিছ, শেলামনও িনেজর
সমস্ত ঐশ্বযর্্য এর একিটর মত সুসিজ্জত িছেলন না। ৩০ ভাল,
মােঠর েয ঘাস আজ আেছ তা কাল আগুেন েফেল েদওয়া হেব,
তা যিদ ঈশ্বর এরূপ সাজান, তেব েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েতামােদর
িক আরও েবিশ সুন্দর কের সাজােবন না? ৩১ অতএব এই বেল
েভেবা না েয, ৩২ ‘িক খাবার খাব?’ বা ‘িক পান করব?’ বা িক
পরব?’ অইহূিদরা এসব িজিনস পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়;
েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা েতা জােনন েয, এই সমস্ত িজিনস
েতামােদর প্রেয়াজন আেছ। ৩৩ িকন্তু েতামরা প্রথেম তঁার রাজ্য
ও তঁার ধািমর্কতার িবষেয় েচষ্টা কর, তাহেল এইসব িজিনসও
েতামােদর েদওয়া হেব। ৩৪ অতএব কালেকর জন্য েভেবা না,
কারণ কাল িনেজর িবষয় িনেজই ভাবেব; িদেনর কষ্ট িদেনর
জন্যই যেথষ্ট।

পেরর িবচার।

েতামরা িবচার কেরা না, েযন িবচািরত না হও। ২ কারণ
েযরকম িবচাের েতামরা িবচার কর, েসই রকম িবচাের

েতামরাও িবচািরত হেব; এবং েতামরা েয পিরমােণ পিরমাপ
কর, েসই পিরমােণ েতামােদর জন্য পিরমাপ করা যােব। ৩ আর
েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ, তাই েকন েদখছ, িকন্তু
েতামার িনেজর েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ, তা েকন েভেব েদখছ
না? ৪ অথবা তুিম েকমন কের িনেজর ভাইেক বলেব, এস, আিম
েতামার েচাখ েথেক কুেটাটা েবর কের িদই? আর েদখ, েতামার
িনেজর েচােখ কিড়কাঠ রেয়েছ। ৫ েহ ভণ্ড, আেগ িনেজর েচাখ
েথেক কিড়কাঠ েবর কের েফল, আর তখন েতামার ভাইেয়র
েচাখ েথেক কুেটাটা েবর করবার জন্য স্পষ্ট েদখেত পােব।
৬ পিবত্র িজিনস কুকুরেদরেক িদও না এবং েতামােদর মুক্তা
শূকরেদর সামেন েফেলা না; যিদ তারা পা িদেয় তা দলায় এবং
িফের েতামােদর টুকেরা টুকেরা কের িছঁেড় েফেল।

প্রাথর্নার কথা।

৭ চাও, েতামােদর েদওয়া হেব, েখঁাজ কর, েতামরা পােব;
দরজায় আঘাত কর, েতামােদর জন্য খুেল েদওয়া হেব। ৮ কারণ
েয েকউ চায়, েস গ্রহণ কের এবং েয েখঁাজ কের, েস পায়; আর
েয আঘাত কের, তার জন্য খুেল েদওয়া হেব। ৯ েতামােদর মেধ্য
এমন েলাক েক েয, যার েছেল রুিট চাইেল তােক পাথর েদেব,
১০ িকংবা মাছ চাইেল তােক সাপ েদেব? ১১ অতএব েতামরা মন্দ
হেয়ও যিদ েতামােদর সন্তানেদর ভােলা ভােলা িজিনস িদেত
জান, তেব কত না েবিশ েতামােদর স্বেগর্র িপতা েদেবন, যারা
তঁার কােছ চায়, তােদর ভােলা ভােলা িজিনস েদেবন।
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১২ অতএব সব িবষেয় েতামরা যা যা ইচ্ছা কর েয, েলােক
েতামােদর প্রিত কের, েতামরাও তােদর প্রিত েসই রকম কর;
কারণ এটাই আইেনর ও ভাববাদী গ্রেন্থর মূল িবষয়।

স্বগর্পেথ চলবার কথা।

১৩ সরু দরজা িদেয় প্রেবশ কর; কারণ িবনােশ যাবার দরজা
চওড়া ও পথ চওড়া এবং অেনেকই তা িদেয় প্রেবশ কের;
১৪ কারণ জীবেন যাবার দরজা সরু ও পথ কিঠন এবং অল্প
েলােকই তা পায়।

একিট গাছ এবং তার ফল।

১৫ নকল ভাববাদীেদর েথেক সাবধান; তারা েমেষর েবেশ
েতামােদর কােছ আেস, িকন্তু িভতের গ্রাসকারী েনকেড় বাঘ।
১৬ েতামরা তােদর ফেলর মাধ্যেম তােদর িচনেত পারেব। েলােক
িক কঁাটাগাছ েথেক দ্রাক্ষাফল, িকংবা িশয়ালকঁাটা েথেক
ডুমুরফল েজাগাড় কের? ১৭ েসই প্রকাের প্রেত্যক ভাল গােছ
ভাল ফল ধের, খারাপ গােছ খারাপ ফল ধের। ১৮ ভাল গােছ
খারাপ ফল ধরেত পাের না এবং খারাপ গােছ ভাল ফল ধরেত
পাের না। ১৯ েয েকান গােছ ভাল ফল ধের না, তা েকেট আগুেন
েফেল েদওয়া যায়। ২০ অতএব েতামরা ওেদর ফেলর মাধ্যেম
ওেদরেক িচনেত পারেব। ২১ যারা আমােক েহ প্রভু, েহ প্রভু বেল,
তারা সবাই েয স্বগর্রােজ্য প্রেবশ করেত পারেব, এমন নয়, িকন্তু
েয ব্যিক্ত আমার স্বগর্স্থ িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই পারেব।
২২ েসই িদন অেনেক আমােক বলেব, েহ প্রভু, েহ প্রভু, আপনার
নােমই আমরা িক ভাববাণী বিলিন? আপনার নােমই িক ভূত
ছাড়াই িন? আপনার নােমই িক অেনক আশ্চযর্্য কাজ কিরিন?
২৩ তখন আিম তােদর স্পষ্টই বলব, আিম কখনও েতামােদর
জািন না; েহ অধমর্াচারীরা, আমার কাছ েথেক দরূ হও।

জ্ঞানী এবং েবাকা িনমর্াতা।

২৪ অতএব েয েকউ আমার এই সব কথা শুেন পালন কের,
তােক এমন একজন বুিদ্ধমান েলাক বলা যােব, েয পাথেরর
উপের িনেজর ঘর ৈতরী করল। ২৫ পের বৃিষ্ট নামল, বন্যা এেলা,
বাতাস বেয় েগল এবং েসই ঘের লাগল, তা সেত্ত্বও তা পড়ল না,
কারণ পাথেরর উপের তার িভিত্তমূল স্থািপত হেয়িছল। ২৬ আর
েয েকউ আমার এই সব কথা শুেন পালন না কের, েস এমন
একজন েবাকা েলােকর মত, েয বািলর উপের িনেজর ঘর ৈতরী
করল। ২৭ পের বৃিষ্ট নামল, বন্যা এেলা, বাতাস বেয় েগল এবং
েসই ঘের আঘাত করল, তােত তা পেড় েগল ও তার পতন
েঘারতর হল। ২৮ যীশু যখন এই সব কথা েশষ করেলন, েলাকরা
তঁার িশক্ষায় চমৎকৃত হল; ২৯ কারণ িতিন ক্ষমতাপন্ন ব্যিক্তর মত
তােদর িশক্ষা িদেতন, তােদর ব্যবস্থার িশক্ষকেদর মত নয়।

যীশুর নানা ধরেনর অেলৗিকক কাজ।

িতিন পাহাড় েথেক নামেল প্রচুর েলাক তঁােক অনুসরণ
করল।

যীশু একজন কুষ্ঠ েরাগীেক সুস্থ কেরন।

২ আর েদেখা, একজন কুষ্ঠেরাগী কােছ এেস তঁােক প্রণাম কের
বলল, েহ প্রভু, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, আমােক শুদ্ধ করেত
পােরন। ৩ তখন িতিন হাত বািড়েয় তােক স্পশর্ করেলন, িতিন
বলেলন, “আমার ইচ্ছা, তুিম শুদ্ধ হেয় যাও,” আর তখনই েস
কুষ্ঠেরাগ েথেক ভােলা হেয় েগল। ৪ পের যীশু তােক বলেলন,
“েদখ, এই কথা কাউেকও িকছু বেলা না; িকন্তু যাজেকর কােছ
িগেয় িনেজেক েদখাও এবং েলাকেদর কােছ েতামার িবশুদ্ধ
হওয়ার জন্য েমািশর েদওয়া আেদশ অনুযায়ী ৈনেবদ্য উৎসগর্
কর, তােদর কােছ সাক্ষ্য হওয়ার জন্য েয তুিম সুস্থ হেয়ছ।”

যীশু একজন শতপিতর দাসেক সুস্থ কেরন।

৫ আর িতিন কফরনাহূেম প্রেবশ করেল একজন শতপিত তঁার
কােছ এেস িবনিত কের বলেলন, ৬ েহ প্রভু, আমার দাস ঘের
পক্ষাঘােত পেড় আেছ, ভীষণ যন্ত্রণা পােচ্ছ। ৭ যীশু তােক
বলেলন, আিম িগেয় তােক সুস্থ করব। ৮ শতপিত উত্তর
করেলন, েহ প্রভু, আিম এমন েযাগ্য নই েয, আপিন আমার
বািড়েত আেসন; েকবল কথায় বলুন, তােতই আমার দাস সুস্থ
হেব। ৯ কারণ আিম একজন মানুষ িযিন ক্ষমতা সম্পন্ন, আবার
েসনারা আমার আেদশমত চেল; আিম তােদর এক জনেক
‘যাও’ বলেল েস যায় এবং অন্যেক ‘এস’ বলেল েস আেস, আর
আমার দাসেক ‘এই কাজ কর’ বলেল েস তা কের। ১০ এই কথা
শুেন যীশু অবাক হেলন এবং যারা িপছন িপছন আসিছল,
তােদর বলেলন, আিম েতামােদর সিত্যই বলিছ, ইস্রােয়েলর মেধ্য
এত বড় িবশ্বাস কখেনা েদখেত পাইিন। ১১ আর আিম েতামােদর
বলিছ, অেনেক পূবর্ ও পিশ্চম িদক েথেক আসেব এবং অব্রাহাম,
ইসহাক, যােকােবর সােথ স্বগর্রােজ্য একসেঙ্গ েমজ এর সামেন
আরাম করেব; ১২ িকন্তু রােজ্যর সন্তানেদর বাইেরর অন্ধকাের
েফেল েদওয়া যােব; েসই জায়গায় কান্নাকািট করেব ও দঁােত
দঁােত ঘষেব। ১৩ পের যীশু েসই শতপিতেক বলেলন, চেল যাও,
েযমন িবশ্বাস করেল, েতমিন েতামার প্রিত েহাক। আর েসই
সমেয়ই তার দাস সুস্থ হল।

যীশু িপতেরর শাশুড়ীর জ্বর ভাল কেরন।

১৪ আর যীশু িপতেরর ঘের এেস েদখেলন, তঁার শাশুড়ী
িবছানায় শুেয় আেছ কারণ তঁার জ্বর হেয়েছ। ১৫ পের িতিন তঁার
হাত স্পশর্ করেলন, আর জ্বর েছেড় েগল; তখন িতিন উেঠ
যীশুর েসবা করেত লাগেলন। ১৬ সন্ধ্যা হেল েলােকরা অেনক
ভূতগ্রস্তেক তঁার কােছ আনল, তােত িতিন বােক্যর মাধ্যেম েসই
আত্মােদরেক ছাড়ােলন এবং সব অসুস্থ েলাকেক সুস্থ করেলন;
১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদীর দ্বারা বলা কথা পূণর্ হয়, “িতিন িনেজ
আমােদর দবুর্লতা সব গ্রহণ করেলন ও েরাগ সব বহন
করেলন।”
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যীশুেক অনুসরণ করার মূল্য।

১৮ আর যীশু িনেজর চারিদেক প্রচুর েলাক েদেখ হ্রেদর অন্য
পাের েযেত আেদশ িদেলন। ১৯ তখন একজন ধমর্িশক্ষক এেস
তঁােক বলেলন, েহ গুরু, আপিন েয েকােনা জায়গায় যােবন,
আিম আপনার িপছন িপছন যাব। ২০ যীশু তঁােক বলেলন,
িশয়ালেদর গতর্  আেছ এবং আকােশর পািখেদর বাসা আেছ;
িকন্তু মানবপুেত্রর মাথা রাখার েকান জায়গা েনই। ২১ িশষ্যেদর
মেধ্য আর একজন তঁােক বলেলন, েহ প্রভু, আেগ আমার
িপতােক কবর িদেয় আসেত অনুমিত িদন। ২২ িকন্তু যীশু তঁােক
বলেলন, আমার িপছেন এস; মৃতরাই িনেজর িনেজর মৃতেদর
কবর িদক।

যীশু ঝড় থামান।

২৩ আর যীশু েনৗকায় উঠেল তঁার িশষ্যরা তঁার িপছেন েগেলন।
২৪ আর েদখ, সমুেদ্র ভীষণ ঝড় উঠল, এমনিক, েনৗকার উপর
েঢউ; িকন্তু যীশু তখন ঘুেমািছেলন। ২৫ তখন িশষ্যরা তঁার কােছ
িগেয় তঁােক জািগেয় বলেলন, েহ প্রভু, আমােদর উদ্ধার করুন,
আমরা মারা েগলাম। ২৬ িতিন তােদর বলেলন, েহ অল্প
িবশ্বাসীরা, েকন েতামরা এত ভয় পাচ্ছ? তখন িতিন উেঠ বাতাস
ও সমুদ্রেক ধমক িদেলন; তােত েথেম েগল। ২৭ আর েসই
েলােকরা অবাক হেয় বলেলন, আঃ! ইিন েকমন েলাক, বাতাস
ও সমুদ্রও েয এর আেদশ মােন!

যীশু দজুন েলােকর েথেক ভূত ছাড়ান।

২৮ পের িতিন অন্য পাের গাদারীয়েদর েদেশ েগেল দইু জন
ভূতগ্রস্ত েলাক কবরস্থান েথেক েবর হেয় তঁার সামেন উপিস্থত
হল; তারা এত ভয়ঙ্কর িছল েয, ঐ পথ িদেয় েকউই েযেত পারত
না। ২৯ আর েদখ, তারা েচঁিচেয় উঠল, বলল, েহ ঈশ্বেরর পুত্র,
আপনার সােথ আমােদর সম্পকর্  িক? আপিন িক িনিদর্ ষ্ট সমেয়র
আেগ আমােদর যন্ত্রণা িদেত এখােন এেলন? ৩০ তখন তােদর
েথেক িকছু দেূর বড় এক শূকর পাল চরিছল। ৩১ তােত ভূেতরা
িবনিত কের তঁােক বলল, যিদ আমােদরেক ছাড়ান, তেব ঐ
শূকর পােল পািঠেয় িদন। ৩২ িতিন তােদর বলেলন, চেল যাও।
তখন তারা েবর হেয় েসই শূকর পােলর মেধ্য প্রেবশ করল; আর
েদখ, সমস্ত শূকর খুব েজাের ঢালু পাড় িদেয় েদৗিড়েয় িগেয়
সমুেদ্র পড়ল, ও জেল ডুেব মারা েগল। ৩৩ তখন পালেকরা
পািলেয় েগল এবং শহের িগেয় সব িবষয়, িবেশষভােব েসই
ভূতগ্রেস্তর িবষয় বণর্না করল। ৩৪ আর েদেখা, শহেরর সব েলাক
যীশুর সােথ েদখা করবার জন্য েবর হেয় এেলা এবং তঁােক
েদেখ িনেজেদর জায়গা েথেক চেল েযেত িবনিত করল।

যীশু একজন পক্ষাঘাতীেক আেরাগ্য কেরন, ও তাহার পাপ
ক্ষমা কেরন।

পের িতিন েনৗকায় উেঠ পার হেলন এবং িনেজর শহের
এেলন। আর েদখ, কেয়কিট েলাক তঁার কােছ একজন

পক্ষাঘাতীেক আনল, েস খােটর উপের েশায়ােনা িছল। ২ তােদর

িবশ্বাস েদেখ যীশু েসই পক্ষাঘাতী েরাগীেক বলেলন, পুত্র, সাহস
কর, েতামার পাপগুিল ক্ষমা করা হল। ৩ আর েদখ, কেয়ক জন
ধমর্িশক্ষকরা মেন মেন বলল, “এ ব্যিক্ত ঈশ্বরিনন্দা করেছ।”
৪ তখন যীশু তােদর িচন্তা বুঝেত েপের বলেলন, “েতামরা হৃদেয়
েকন কুিচন্তা করছ? ৫ কারণ েকানটা সহজ, ‘েতামার পাপ ক্ষমা
হল’ বলা, না ‘তুিম উেঠ েবড়াও’ বলা? ৬ িকন্তু পৃিথবীেত পাপ
ক্ষমা করেত মানবপুেত্রর অিধকার আেছ, এটা েযন েতামরা
জানেত পার,” এই জন্য িতিন েসই পক্ষাঘাতীেক বলেলন “ওঠ,
েতামার িবছানা তুেল নাও এবং েতামার ঘের চেল যাও।” ৭ তখন
েস উেঠ িনেজর ঘের চেল েগল। ৮ তা েদেখ সব েলাক ভয় েপেয়
েগল, আর ঈশ্বর মানুষেক এমন ক্ষমতা িদেয়েছন বেল তার
েগৗরব করল।

মিথর আহ্বান। েসই িবষেয় যীশুর িশক্ষা।

৯ েসই জায়গা েথেক েযেত েযেত যীশু েদখেলন, মিথ নােম
এক ব্যিক্ত কর আদােয়র জায়গায় বেস আেছ; িতিন তঁােক
বলেলন, “আমার সেঙ্গ এস।” তােত িতিন উেঠ তঁার সেঙ্গ চেল
েগেলন। ১০ পের িতিন যখন মিথর ঘেরর মেধ্য খাবার েখেত
বসেলন, আর অেনক কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ এেস
যীশুর এবং তঁার িশষ্যেদর খাবার েখেত বসল। ১১ তা েদেখ
ফরীশীরা তঁার িশষ্যেদর বলল, েতামােদর গুরু েকন কর
আদায়কারী ও পাপীেদর সােথ খাবার খান? ১২ যীশু তা শুেন
তােদরেক বলেলন, সুস্থ েলাকেদর ডাক্তার েদখাবার দরকার
েনই, িকন্তু অসুস্থেদর প্রেয়াজন আেছ। ১৩ িকন্তু েতামরা িগেয়
েশেখা, এই কথার মােন িক, “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়”;
কারণ আিম ধািমর্কেদর নয়, িকন্তু পাপীেদরেক ডাকেত এেসিছ।

উপবাস িবষেয় যীশুেক প্রশ্ন করেলন।

১৪ তখন েযাহেনর িশষ্যরা তঁার কােছ এেস বলল, "ফরীশীরা
ও আমরা অেনকবার উপবাস কির, িকন্তু আপনার িশষ্যরা
উপবাস কের না, এর কারণ িক?" ১৫ যীশু তােদর বলেলন, "বর
সেঙ্গ থাকেত িক েলােক দঃুখ করেত পাের?" িকন্তু এমন সময়
আসেব, যখন তােদর কাছ েথেক বর চেল যােবন; তখন তারা
উপবাস করেব। ১৬ পুরাতন কাপেড় েকউ নতুন কাপেড়র তালী
েদয় না, কারণ তার তালীেত কাপড় িছঁেড় যায় এবং েছঁড়াটা
আরও বড় হয়। ১৭ আর েলােক পুরাতন চামড়ার থিলেত নতুন
আঙুেরর রস রােখ না; রাখেল চামড়ার থিলগুিল েফেট যায়,
তােত দ্রাক্ষারস পেড় যায়, চামড়ার থিলগুিলও নষ্ট হয়; না, িকন্তু
েলােক নূতন চামড়ার থিলেত টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ, তােত
উভেয়রই রক্ষা হয়।

যীশু এক অসুস্থ স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন, ও একিট মৃত
েমেয়েক জীবন েদন।

১৮ যীশু তােদর এই সব কথা বলেছন, আর েদখ, একজন
তত্ত্বাবধায়ক এেস তঁােক প্রণাম কের বলেলন, আমার েমেয়িট
এতক্ষেন মারা িগেয়েছ; িকন্তু আপিন এেস তার উপের হাত
রাখুন, তােত েস জীিবত হেব। ১৯ তখন যীশু উেঠ তঁার সেঙ্গ
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েগেলন, তঁার িশষ্যরাও চলেলন। ২০ আর েদখ, বােরা বছর ধের
রক্তস্রাব েরাগগ্রস্ত একিট স্ত্রীেলাক তঁার িপছন িদক থেক এেস
তঁার েপাশােকর ঝালর স্পশর্ করল; ২১ কারণ েস মেন মেন
বলিছল, আিম যিদ েকবল ওনার কাপড় ছঁুেত পাির, তেবই আিম
সুস্থ হব। ২২ তখন যীশু মুখ িফিরেয় তােক েদেখ বলেলন, বৎেস,
সাহস কর, েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ করল। েসই সমেয়
স্ত্রীেলাকটী সুস্থ হল। ২৩ পের যীশু েসই তত্ত্বাবধায়ক এর বািড়েত
এেস যখন েদখেলন, বংশীবাদকরা রেয়েছ, ও েলােকরা ৈহ ৈচ
করেছ, ২৪ তখন যীশু বলেলন, সের যাও, েমেয়িট েতা মের যায়
িন, ঘুিমেয় রেয়েছ। তখন তারা তঁােক ঠাট্টা করল। ২৫ িকন্তু
েলাকেদরেক েবর কের েদওয়া হেল িতিন িভতের িগেয় েমেয়িটর
হাত ধরেলন, তােত েস উেঠ বসল। ২৬ আর এই কথা েসই েদেশ
ছিড়েয় পড়ল।

যীশু দইু জন অন্ধেক ও একজন েবাবােক সুস্থ কেরন।

২৭ পের যীশু েসখান েথেক প্রস্থান করিছেলন, দইু জন অন্ধ
তঁােক অনুসরণ করিছল; তারা েচঁিচেয় বলেত লাগল, "েহ দায়ূদ-
সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন।" ২৮ িতিন ঘেরর মেধ্য প্রেবশ
করেল পর েসই অেন্ধরা তঁার কােছ এেলা; তখন যীশু তােদর
বলেলন, “েতামরা িক িবশ্বাস কর েয, আিম এটা করেত পাির?”
তারা তঁােক বলল, “হঁ্যা প্রভু।” ২৯ তখন িতিন তােদর েচাখ স্পশর্
করেলন, আর বলেলন, “েতামােদর িবশ্বাস অনুসাের েতামােদর
প্রিত েহাক।” ৩০ তখন তােদর েচাখ খুেল েগল। আর যীশু তােদর
দঢ়ৃভােব িনেষধ কের িদেলন, বলেলন, “েদখ, েযন েকউ এটা
জানেত না পায়।” ৩১ িকন্তু তারা বাইের িগেয় েসই েদেশর সমস্ত
জায়গায় তঁার িবষেয় বলেত লাগল। ৩২ তারা বাইের যােচ্ছ, আর
েদখ, েলােকরা এক ভূতগ্রস্ত েবাবােক তঁার কােছ আনল। ৩৩ ভূত
ছাড়ােনা হেল েসই েবাবা কথা বলেত লাগল; তখন সব েলাক
অবাক হেয় বলল, “ইস্রােয়েলর মেধ্য এমন কখনও েদখা
যায়িন।” ৩৪ িকন্তু ফরীশীরা বলেত লাগল, 'ভূতেদর শাসনকতর্ ার
মাধ্যেম েস ভূত ছাড়ায়।'

যীশু বােরা জন িশষ্যেক েপ্রিরত পেদ িনযুক্ত
কেরন।

৩৫ আর যীশু সব নগর ও গ্রােম ঘুের েবড়ােত লাগেলন; িতিন
েলাকেদর সমাজঘের উপেদশ িদেলন ও রােজ্যর সুসমাচার
প্রচার করেলন এবং সব রকম েরাগ ও সব রকম অসুখ েথেক
সুস্থ করেলন। ৩৬ িকন্তু প্রচুর েলাক েদেখ তােদর প্রিত যীশুর
করুণা হল, কারণ তারা ব্যাকুল হেয় ছিড়েয় িছিটেয় িছল, েযন
পালকহীন েমষপাল। ৩৭ তখন িতিন িনেজর িশষ্যেদর বলেলন,
ফসল প্রচুর বেট, িকন্তু কাটার েলাক অল্প; ৩৮ এই জন্য ফসেলর
মািলেকর কােছ প্রাথর্না কর, েযন িতিন িনেজর ফসল কাটার
জন্য েলাক পািঠেয় েদন।

যীশু বােরাজন েপ্রিরতেক েপ্ররণ করেলন।

পের িতিন িনেজর বােরা জন িশষ্যেক কােছ েডেক
তঁােদর অশুিচ আত্মােদর উপের িশক্ষা িদেলন, েযন

তঁারা তােদর ছাড়ােত এবং সব রকম েরাগ-ব্যািধ েথেক সুস্থ
করেত পােরন। ২ েসই বােরা জন েপ্রিরেতর নাম এই- প্রথম,
িশেমান, যােক িপতর বেল এবং তঁার ভাই আিন্দ্রয়, িসবিদেয়র
পুত্র যােকাব এবং তঁার ভাই েযাহন, ৩ িফিলপ ও বথর্লময়, মিথ,
েথামা ও কর আদায়কারী, আলেফেয়র েছেল যােকাব ও থেদ্দয়,
৪ উেদ্যাগী িশেমান ও ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদা, েয তঁােক শত্রুেদর
হােত তুেল িদল। ৫ এই বােরা জনেক যীশু পািঠেয় িদেলন, আর
তঁােদর এই িনেদর্শ িদেলন, েতামরা অিযহূদীরা েযখােন বাস কের
েসখােন েযও না এবং শমরীয়েদর েকান শহের প্রেবশ কর না;
৬ বরং ইস্রােয়ল কুেলর হারান েমষেদর কােছ যাও। ৭ আর
েতামরা েযেত েযেত এই কথা প্রচার কর, ‘স্বগর্রাজ্য কাছাকািছ
এেস পেড়েছ’। ৮ অসুস্থেদরেক সুস্থ কর, মৃতেদরেক বঁািচেয়
েতাল, কুষ্ঠ েরাগীেদরেক শুদ্ধ কর, ভূতেদরেক েবর কের দাও;
কারণ েতামরা িবনামূেল্য েপেয়ছ, িবনামূেল্য দান কর।
৯ েতামােদর েকামেরর কাপড়, েসানা িক রূপা িক িপতল এবং
১০ যাওয়ার জন্য থিল িক দিুট জামাকাপড় িক জেুতা িক লািঠ,
এ সব িনও না; কারণ েয কাজ কের েস তার েবতেনর েযাগ্য।
১১ আর েতামরা েয শহের িক গ্রােম প্রেবশ করেব, েসখানকার
েকান ব্যিক্ত েযাগ্য, তা েখঁাজ কেরা, আর েয পযর্ন্ত অন্য
জায়গায় না যাও, েসখােন েথেকা। ১২ আর তার ঘের প্রেবশ
করবার সমেয় েসই ঘেরর েলাকেদরেক শুেভচ্ছা জানাও।
১৩ তােত েসই ঘেরর েলাক যিদ েযাগ্য হয়, তেব েতামােদর শািন্ত
তােদর প্রিত আসুক; িকন্তু যিদ েযাগ্য না হয়, তেব েতামােদর
শািন্ত েতামােদর কােছ িফের আসুক। ১৪ আর েয েকউ
েতামােদর গ্রহণ না কের এবং েতামােদর কথা না েশােন, েসই ঘর
িকংবা েসই শহর েথেক েবর হবার সমেয় িনেজর িনেজর পােয়র
ধূেলা েঝেড় েফেলা। ১৫ আিম েতামােদর সত্য কথা বলিছ, িবচার
িদেন েসই শহেরর দশা েথেক বরং সেদাম ও ঘেমারা েদেশর দশা
সহনীয় হেব। ১৬ েদখ, েনকেড়েদর মেধ্য েযমন েমষ, েতমিন
আিম েতামােদর পাঠািচ্ছ; অতএব েতামরা সােপর মেতা সতকর্
ও পায়রার মেতা অমািয়ক হও। ১৭ িকন্তু েলাকেদর েথেক
সাবধান েথেকা; কারণ তারা েতামােদর িবচার সভায় সমপর্ণ
করেব এবং িনেজেদর সমাজঘের িনেয় েবত মারেব।
১৮ এমনিক, আমার জন্য েতামরা রাজ্যপাল ও রাজােদর
সামেন, তােদর ও অইহূিদেদর কােছ সাক্ষ্য েদবার জন্য হািজর
হেব। ১৯ িকন্তু েলােক যখন েতামােদর সমপর্ণ করেব, তখন
েতামরা িকভােব িক বলেব, েস িবষেয় েভেবা না; কারণ
েতামােদর যা বলবার তা েসই সমেয়ই েতামােদর দান করা যােব।
২০ কারণ েতামরা কথা বলেব না, িকন্তু েতামােদর িপতার আত্মা
েতামােদর মাধ্যেম কথা বলেবন। ২১ আর ভাই ভাইেক ও বাবা
সন্তানেক মৃতু্যেত সমপর্ণ করেব; এবং সন্তােনরা মা বাবার
িবপেক্ষ উেঠ তােদর হত্যা করােব। ২২ আর আমার নােমর জন্য
েতামােদর সবাই ঘৃণা করেব; িকন্তু েয েকউ েশষ পযর্ন্ত িস্থর
থাকেব, েসই পিরত্রাণ পােব। ২৩ আর তারা যখন েতামােদর এক
শহর েথেক তাড়না করেব, তখন অন্য শহের পািলেয় েযও;
কারণ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, ইস্রােয়েলর সব শহের
েতামােদর কাজ েশষ হেব না, েয পযর্ন্ত মানবপুত্র না আেসন।
২৪ িশষ্য গুরুর েথেক বড় নয় এবং দাস মিনেবর েথেক বড় নয়।
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১১

২৫ িশষ্য িনেজর গুরুর তুল্য ও দাস িনেজর কতর্ ার সমান হেলই
তার পেক্ষ যেথষ্ট। তারা যখন ঘেরর মািলকেক ভূেতেদর
অিধপিত বেলেছ, তখন তঁার আত্মীয়েদরেক আরও িক না
বলেব? ২৬ অতএব েতামরা তােদর ভয় কর না, কারণ এমন
ঢাকা িকছুই েনই, যা প্রকাশ পােব না এবং এমন েগাপন িকছুই
েনই, যা জানা যােব না। ২৭ আিম যা েতামােদর অন্ধকাের বিল,
তা েতামরা আেলােত বল এবং যা কােন কােন েশান, তা ছােদর
উপের প্রচার কর। ২৮ আর যারা েদহ হত্যা কের, িকন্তু আত্মা বধ
করেত পাের না, তােদর ভয় কর না; িকন্তু িযিন আত্মাও েদহ দিুট
েকই নরেক িবনষ্ট করেত পােরন, বরং তঁােকই ভয় কর। ২৯ দিুট
চড়াই পাখী িক এক পয়সায় িবিক্র হয় না? আর েতামােদর
িপতার অনুমিত ছাড়া তােদর একিটও মািটেত পেড় না। ৩০ িকন্তু
েতামােদর মাথার চুলগুিলও সব েগানা আেছ। ৩১ অতএব ভয়
কর না, েতামরা অেনক চড়াই পাখীর েথেক েশ্রষ্ঠ। ৩২ অতএব েয
েকউ েলাকেদর সামেন আমােক স্বীকার কের, আিমও িনেজর
স্বগর্স্থ িপতার সামেন তােক স্বীকার করব। ৩৩ িকন্তু েয মানুষেদর
সামেন আমােক অস্বীকার কের, আিমও িনেজর স্বগর্স্থ িপতার
সামেন তােক অস্বীকার করব। ৩৪ মেন কর না েয, আিম
পৃিথবীেত শািন্ত িদেত এেসিছ; শািন্ত িদেত আিসিন, িকন্তু খড়গ
িদেত এেসিছ। ৩৫ কারণ আিম বাবার সােথ েছেলর, মােয়র সােথ
েমেয়র এবং শাশুড়ীর সােথ েবৗমার িবেচ্ছদ সৃিষ্ট করেত এেসিছ;
৩৬ আর িনেজর িনেজর পিরবােরর েলােকরা মানুেষর শত্রু হেব।
৩৭ েয েকউ বাবা িক মােক আমার েথেক েবিশ ভালবােস, েস
আমার েযাগ্য নয় এবং েয েকউ েছেল িক েমেয়েক আমার েথেক
েবিশ ভালবােস, েস আমার েযাগ্য নয়। ৩৮ আর েয েকউ িনেজর
কু্রশ তুেল িনেয় আমার িপছেন না আেস, েস আমার েযাগ্য নয়।
৩৯ েয েকউ িনেজর প্রাণ রক্ষা কের, েস তা হারােব; এবং েয
েকউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, েস তা রক্ষা করেব। ৪০ েয
েতামােদর গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; আর েয
আমােক গ্রহণ কের, েস েতা আমােক িযিন পািঠেয়েছন েসই
ঈশ্বরেকই গ্রহণ কের। ৪১ েয ভাববাদীেক ভাববাদী বেল গ্রহণ
কের, েস ভাববাদীর পুরষ্কার পােব; এবং েয ধািমর্কেক ধািমর্ক
বেল গ্রহণ কের, েস ধািমর্েকর পুরষ্কার পােব। ৪২ আর েয েকউ
এই সামান্য েলাকেদর মেধ্য েকান এক জনেক আমার িশষ্য বেল
েকবল এক বািট ঠান্ডা জল পান করেত েদয়, আিম েতামােদর
সত্য বলিছ, েস েকােনা মেত আপন রাজত্ব েথেক বিঞ্চত হেব না।

যীশু এবং বাপ্তাইজক েযাহন।

এইভােব যীশু িনেজর বােরা জন িশেষ্যর প্রিত
আেদশ েদবার পর েলাকেদর শহের শহের উপেদশ

েদবার ও প্রচার করবার জন্য েস জায়গা েথেক চেল েগেলন।

েযাহেনর প্রশ্ন ও যীশু খ্রীেষ্টর উত্তর।

২ পের েযাহন বাপ্তাইজ কারাগার েথেক খ্রীেষ্টর কােজর িবষয়
শুেন িনেজর িশষ্যেদর দ্বারা তঁােক িজজ্ঞাসা করেত পাঠােলন,
৩ এবং তঁােক বলেলন, ‘যঁার আগমন হেব, েসই ব্যিক্ত িক
আপিন? না আমরা অেন্যর অেপক্ষায় থাকব?’ ৪ যীশু উত্তর

কের তােদর বলেলন, "েতামরা যাও এবং যা শুেনছ ও েদেখছ,
েসই খবর েযাহনেক দাও; অন্ধরা েদখেত পােচ্ছ, েখঁাড়ারা
হঁাটেছ, কুষ্ঠ রুগীরা শুদ্ধ হেচ্ছ ও বিধেররা শুনেত পােচ্ছ, মৃেতরা
জীিবত হেচ্ছ, গিরবেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করা হেচ্ছ।
৫ অন্ধরা েদখেত পােচ্ছ, েখঁাড়ারা হঁাটেছ, কুষ্ঠ রুগীরা শুদ্ধ হেচ্ছ
ও বিধেররা শুনেত পােচ্ছ, মৃেতরা জীিবত হেচ্ছ, গরীবেদর কােছ
সুসমাচার প্রচার করা হেচ্ছ। ৬ আর ধন্য েসই ব্যিক্ত েয আমােক
গ্রহণ করেত বাধা পায় না।" ৭ তারা চেল যােচ্ছ, এমন সমেয়
যীশু সবেলাকেক েযাহেনর িবষেয় বলেত লাগেলন, েতামরা
মরূপ্রােন্ত িক েদখেত িগেয়িছেল? িক বাতােস দলুেছ এমন
একিট নল (ঘাস জাতীয় উিদ্ভদ)? ৮ তেব িক েদখেত
িগেয়িছেল? িক সুন্দর েপাষাক পরা েকান েলাকেক? েদখ, যারা
সুন্দর েপাষাক পের, তারা রাজবািড়েত থােক। ৯ তেব িক জন্য
িগেয়িছেল? িক একজন ভাববাদীেক েদখবার জন্য? হঁ্যা, আিম
েতামােদর বলিছ, ভাববাদী েথেকও েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তেক। ১০ ইিন েসই
ব্যিক্ত, যঁার িবষেয় েলখা আেছ, “েদখ, আিম িনেজর দতূেক
েতামার আেগ পাঠাব; েস েতামার আেগ েতামার রাস্তা ৈতরী
করেব।” ১১ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, স্ত্রীেলােকর গেভর্  যারা
জন্মগ্রহণ কেরেছ তােদর মেধ্য েযাহন বািপ্তষ্মদাতা েথেক মহান
েকউই সৃিষ্ট হয়িন, তা সেত্ত্বও স্বগর্রােজ্য অিত সামান্য েয ব্যিক্ত,
েস তঁার েথেক মহান। ১২ আর েযাহন বািপ্তষ্মদাতার সময় েথেক
এখন পযর্ন্ত স্বগর্রাজ্য আক্রান্ত হেচ্ছ এবং আক্রমণকারীরা
সবেল তা অিধকার করেছ। ১৩ কারণ সমস্ত ভাববাদী ও িনয়ম
েযাহন পযর্ন্ত ভাববাণী বেলেছ। ১৪ আর েতামরা যিদ গ্রহণ
করেত সম্মত হও, তেব জানেব, েয এিলেয়র আগমন হেব, িতিন
এই ব্যিক্ত। ১৫ যার েশানার মত কান আেছ েস শুনুক। ১৬ িকন্তু
আিম কার সেঙ্গ এই যুেগর েলাকেদর তুলনা করব? তারা এমন
বালকেদর সমান, যারা বাজাের বেস িনেজেদর সঙ্গীেদরেক
েডেক বেল, ১৭ ‘আমরা েতামােদর জন্য বঁাশী বাজালাম, েতামরা
নাচেল না; আমরা দঃুখ প্রকাশ করলাম এবং েতামরা কষ্ট েপেল
না।’ ১৮ কারণ েযাহন এেস েভাজন পান কেরনিন; তােত েলােক
বেল, েস ভূতগ্রস্থ। ১৯ মানবপুত্র এেস েভাজন পান কেরন; তােত
েলােক বেল, ঐ েদখ, একজন েপটুক ও মাতাল, কর
আদায়কারীেদর ও পাপীেদর বনু্ধ। িকন্তু প্রজ্ঞা িনেজর কােজর
দ্বারা িনেদর্ াষ বেল প্রমািণত হেব।

অিবশ্বাসীেদর উেদ্দেশ্য যীশুর সতকর্ বাণী; ভারাক্রান্ত
েলাকেদর প্রিত আহ্বান-বাক্য।

২০ তখন েয েয শহের যীশু সবেচেয় েবিশ অেলৗিকক কাজ
কেরিছেলন, িতিন েসই সব শহরেক ভত্র্ সনা করেত লাগেলন,
কারণ তারা মন েফরায় িন ২১ ‘েকারাসীন, িধক েতামােক!
ৈবত্সদা, িধক েতামােক! কারণ েতামােদর মেধ্য েয সব
অেলৗিকক কাজ করা হেয়েছ, েস সব যিদ েসার ও সীেদােন করা
েযত, তেব অেনকিদন আেগ তারা চট পের ছাইেয় বেস মন
েফরাত। ২২ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর দশা েথেক
বরং েসার ও সীেদােনর দশা িবচার িদেন সহ্যনীয় হেব। ২৩ আর
েহ কফরনাহূম, তুিম নািক স্বগর্ পযর্ন্ত উঁচু হেব? তুিম নরক পযর্ন্ত
েনেম যােব; কারণ েয সব অেলৗিকক কাজ েতামার মেধ্য করা
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হেয়েছ, েস সব যিদ সেদােম করা েযত, তেব তা আজ পযর্ন্ত
থাকত। ২৪ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর দশা েথেক
বরং সেদাম েদেশর দশা িবচার িদেন সহনীয় হেব।’

পিরশ্রান্ত েলােকেদর জন্য িবশ্রাম।

২৫ েসই সমেয় যীশু এই কথা বলেলন, “েহ িপতঃ, েহ স্বেগর্র ও
পৃিথবীর প্রভু, আিম েতামার প্রশংসা করিছ, কারণ তুিম জ্ঞানবান
ও বুিদ্ধমানেদর েথেক এইসব িবষয় েগাপন েরেখ িশশুেদর কােছ
প্রকাশ কেরছ; ২৬ হঁ্যা, িপতঃ, কারণ এটা েতামার দিৃষ্টেত
প্রীিতজনক হেয়েছ।” ২৭ সবই আমার িপতার মাধ্যেম আমােক
সমপর্ণ করা হেয়েছ; আর পুত্রেক েকউ জােন না, একমাত্র িপতা
জােনন; এবং িপতােক েকউ জােন না, শুধুমাত্র পুত্র জােনন আর
পুত্র যার কােছ তঁােক প্রকাশ করেত ইচ্ছা কেরন, েস জােন।
২৮ েহ পিরশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত েলাক সব, আমার কােছ এস, আিম
েতামােদর িবশ্রাম েদব। ২৯ আমার েযঁায়ালী িনেজেদর উপের
তুেল নাও এবং আমার কােছ েশেখা, কারণ আিম হৃদেয় িবনয়ী
ও নম্র; তােত েতামরা িনেজর িনেজর প্রােণর জন্য িবশ্রাম পােব।
৩০ কারণ আমার েযঁায়ালী সহজ ও আমার ভার হাল্কা।

িবশ্রামবার িবষেয় যীশুর উপেদশ।

েসই সমেয় যীশু িবশ্রামবাের শস্য েক্ষেতর মেধ্য িদেয়
যািচ্ছেলন; আর তঁার িশেষ্যরা কু্ষিধত হওয়ােত

শেস্যর শীষ িছঁেড় িছঁেড় েখেত লাগেলন। ২ িকন্তু ফরীশীরা তা
েদেখ তঁােক বলল, “েদখ, িবশ্রামবাের যা করা উিচত নয়, তাই
েতামার িশষ্যরা করেছ।” ৩ িতিন তােদর বলেলন, "দায়ূদ ও তঁার
সঙ্গীেদর িখেদ েপেল িতিন িক কেরিছেলন, েসটা িক েতামরা
পড়িন?” ৪ িতিন েতা ঈশ্বেরর ঘের প্রেবশ করেলন এবং িতিন ও
তঁার সঙ্গীরা দশর্ন-রুিট েখেয়িছেলন, যা তঁােদর খাওয়া উিচত
িছল না, যা শুধুমাত্র যাজকেদরই উিচত িছল। ৫ আর েতামরা
িক িনয়েম পড়িন েয, িবশ্রামবাের যাজেকরা ঈশ্বেরর গৃেহ কাজ
কের িবশ্রামবার লঙ্ঘন করেলও িনেদর্ াষ থােক? ৬ িকন্তু আিম
েতামােদর বলিছ, এই জায়গা ঈশ্বেরর গৃেহর েথেকও মহান এক
ব্যিক্ত আেছন। ৭ িকন্তু “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়,” এই
কথার মােন িক, তা যিদ েতামরা জানেত, তেব িনেদর্ াষেদর েদাষী
করেত না। ৮ কারণ মানবপুত্র িবশ্রামবােরর কতর্ া। ৯ পের িতিন
েসখান েথেক চেল িগেয় তােদর সমাজঘের প্রেবশ করেলন।
১০ আর েদখ, একিট েলাক, তার একখািন হাত শুিকেয়
িগেয়িছল। তখন তারা তঁােক িজজ্ঞাসা করল, িবশ্রামবাের সুস্থ
করা িক উিচত? যীশুর উপের েদাষ েদওয়ার জন্য তারা এই
কথা বলল। ১১ িতিন তােদর বলেলন, েতামােদর মেধ্য এমন
ব্যিক্ত েক, যার একিট েমষ আেছ, আর েসিট যিদ িবশ্রামবাের
গেতর্  পেড় যায়, েস িক তা তুলেব না? ১২ তেব েমষ েথেক মানুষ
আরও কত েশ্রষ্ঠ! অতএব িবশ্রামবাের ভাল কাজ করা উিচত।
১৩ তখন িতিন েসই েলাকিটেক বলেলন, েতামার হাত বািড়েয়
দাও; তােত েস বািড়েয় িদল, আর তা অন্যটীর মেতা আবার সুস্থ
হল। ১৪ পের ফরীশীরা বাইের িগেয় তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেত
লাগল, িকভােব তঁােক েমের েফলা যায়।

ঈশ্বেরর মেনানীত দাস।

১৫ যীশু তা জানেত েপের েসখান েথেক চেল েগেলন; অেনক
েলাক তঁােক অনুসরণ করল, আর িতিন সবাইেক সুস্থ করেলন,
১৬ এবং এই দঢ়ৃভােব বারণ করেলন, েযন তারা তঁার পিরচয় না
েদয়। ১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদীর মাধ্যেম বলা এই কথা পূণর্ হয়,
১৮ “েদখ, আমার দাস, িতিন আমার মেনানীত, আমার িপ্রয়,
আমার প্রাণ তঁােত সন্তুষ্ট, আিম তঁার উপের িনেজর আত্মােক
রাখব, আর িতিন অইহূিদেদর কােছ ন্যায়িবচার প্রচার করেবন।
১৯ িতিন ঝগড়া করেবন না, িচত্কার ও আওয়াজ করেবন না,
পেথ েকউ তঁার স্বর শুনেত পােব না। ২০ িতিন েথঁতলা নল
ভাঙেবন না, জ্বলেত থাকা পলেতেক িনিভেয় েদেবন না, েয
পযর্ন্ত না ন্যায়িবচার জয়ীরূেপ প্রচিলত কেরন। ২১ আর তঁার
নােম অইহূিদরা আশা রাখেব।”

যীশু একজন ভূতগ্রস্থেক সুস্থ কেরন এবং
েলাকেদরেক উপেদশ েদন।

২২ তখন িকছু েলাক একজন ভূতগ্রস্তেক তঁার কােছ িনেয় এেলা,
েস অন্ধ ও েবাবা; আর িতিন তােক সুস্থ করেলন, তােত েসই
েবাবা কথা বলেত ও েদখেত লাগল। ২৩ এেত সব েলাক চমৎকৃত
হল ও বলেত লাগল, ইিনই িক েসই দায়ূদ সন্তান? ২৪ িকন্তু
ফরীশীরা তা শুেন বলল, এ ব্যিক্ত আর িকছুেত নয়, েকবল
েবলসবুল ভূতেদর রাজার মাধেমই ভূত ছাড়ায়। ২৫ তােদর িচন্তা
বুঝেত েপের যীশু তােদর বলেলন, েয েকােনা রাজ্য যিদ িনেজর
িবরুেদ্ধ ভাগ হয়, তেব তা ধ্বংস হয় এবং েয েকােনা শহর িকংবা
পিরবার আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তা িস্থর থাকেব না। ২৬ আর
শয়তান যিদ শয়তানেক ছাড়ায়, েস েতা িনেজরই িবপেক্ষ িভন্ন
হল; তেব তার রাজ্য িকভােব িস্থর থাকেব? ২৭ আর আিম যিদ
েবলসবূেলর মাধ্যেম ভূত ছাড়াই, তেব েতামােদর সন্তােনরা কার
মাধ্যেম ছাড়ায়? এই জন্য তারাই েতামােদর িবচারকতর্ া হেব।
২৮ িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর আত্মার মাধ্যেম ভূত ছাড়াই, তেব
ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর কােছ এেস পেড়েছ। ২৯ আর েদেখা,
আেগ শিক্তশালী মানুষেক না বঁাধেল েকউ তার ঘের ঢুেক তার
িজিনসপত্র চুির করেত পাের না; িকন্তু বঁাধেল পর েস তার ঘেরর
িজিনসপত্র চুির করেত পারেব। ৩০ েয আমার স্বপেক্ষ নয়, েস
আমার িবপেক্ষ এবং েয আমার সেঙ্গ কুড়ায় না, েস ছিড়েয়
েফেল। ৩১ এই কারেণ আিম েতামােদর বলিছ, মানুষেদর সব
পাপ ও িনন্দার ক্ষমা হেব, িকন্তু ঈশ্বরিনন্দার ক্ষমা হেব না।
৩২ আর েয েকউ মানবপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল, েস ক্ষমা
পােব; িকন্তু েয েকউ পিবত্র আত্মার িবরুেদ্ধ কথা বেল, েস ক্ষমা
পােব না, এইকােলও নয়, পরকােলও নয়। ৩৩ হয় গাছেক ভাল
বল এবং তার ফলেকও ভাল বল; নয় গাছেক খারাপ বল এবং
তার ফলেকও খারাপ বল; কারণ ফেলর মাধ্যেমই গাছেক েচনা
যায়। ৩৪ েহ িবষধর সােপর বংেশরা, েতামরা খারাপ হেয় েকমন
কের ভাল কথা বলেত পার? কারণ হৃদেয় যা আেছ, মুখ তাই
বেল। ৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার েথেক ভাল িজিনস েবর কের
এবং মন্দ েলাক মন্দ ভান্ডার েথেক মন্দ িজিনস েবর কের।
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৩৬ আর আিম েতামােদর বলিছ, মানুেষরা যত বােজ কথা বেল,
িবচার িদেন েসই সেবর িহসাব িদেত হেব। ৩৭ কারণ েতামার
কথার মাধ্যেম তুিম িনেদর্ াষ বেল গণ্য হেব, আর েতামার কথার
মাধেমই তুিম েদাষী বেল গণ্য হেব।

েযানার িচহ্ন।

৩৮ তখন কেয়ক জন ধমর্িশক্ষক ও ফরীশী তঁােক বলল, "েহ
গুরু, আমরা আপনার কােছ একিট িচহ্ন েদখেত ইচ্ছা কির।"
৩৯ িতিন উত্তর কের তােদর বলেলন, "এই সমেয়র মন্দ ও
অিবশ্বস্ত েলােকরা িচেহ্নর েখঁাজ কের, িকন্তু েযানা ভাববাদীর
িচহ্ন ছাড়া আর েকােনা িচহ্ন এেদরেক েদওয়া যােব না।
৪০ কারণ েযানা েযমন িতনিদন িতন রাত বড় মােছর েপেট
িছেলন, েসই রকম মানবপুত্রও িতনিদন িতন রাত পৃিথবীর
অন্তের থাকেবন। ৪১ নীনবী শহেরর েলােকরা িবচাের এই
সমেয়র েলাকেদর সেঙ্গ দঁািড়েয় এেদর েদাষী করেব, কারণ তারা
েযানার প্রচাের মন পিরবতর্ ন কেরিছল, আর েদখ, েযানা েথেকও
মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৪২ দিক্ষণ েদেশর রানীর
িবচাের এই যুেগর েলাকেদর সেঙ্গ দঁািড়েয় এেদরেক েদাষী
করেবন; কারণ শেলামেনর জ্ঞােনর কথা েশানার জন্য িতিন
পৃিথবীর েশষ েথেক এেসিছেলন, আর েদখ, শেলামেনর েথেকও
মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন।" ৪৩ আর যখন অশুিচ আত্মা
মানুেষর মেধ্য েথেক েবর হেয় যায়, তখন জলিবহীন নানা
জায়গা িদেয় ঘুরেত ঘুরেত িবশ্রােমর েখঁাজ কের, িকন্তু তা পায়
না। ৪৪ তখন েস বেল, আিম েযখান েথেক েবর হেয় এেসিছ,
আমার েসই বািড়েত িফের যাই; পের েস এেস তা খািল, পিরষ্কার
ও সাজােনা েদেখ। ৪৫ তখন েস িগেয় িনেজর েথেকও খারাপ
অন্য সাত অশুিচ আত্মােক সেঙ্গ িনেয় আেস, আর তারা েসই
জায়গায় প্রেবশ কের বাস কের; তােত েসই মানুেষর প্রথম দশা
েথেক েশষ দশা আরও খারাপ হয়। এই সমেয়র েলাকেদর প্রিত
তাই ঘটেব।

যীশুর মা এবং ভাই।

৪৬ িতিন সবেলাকেক এই সব কথা বলেছন, এমন সমেয় েদখ,
তঁার মা ও ভাইেয়রা তঁার সােথ কথা বলবার েচষ্টায় বাইের
দঁািড়েয় িছেলন। ৪৭ তখন এক ব্যিক্ত তঁােক বলল, েদখুন,
আপনার মা ও ভাইেয়রা আপনার সােথ কথা বলবার জন্য
বাইের দঁািড়েয় আেছন। ৪৮ িকন্তু এই েয কথা বলল, তােক িতিন
উত্তর করেলন, আমার মা েক? আমার ভাইেয়রাই বা কারা?
৪৯ পের িতিন িনেজর িশষ্যেদর িদেক হাত বািড়েয় বলেলন, এই
েদখ, আমার মা ও আমার ভাইরা; ৫০ কারণ েয েকউ আমার
স্বগর্স্থ িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই আমার ভাই ও েবান ও মা।

স্বগর্রােজ্যর িবষেয় সাতিট গল্পকথা।

েসই িদন যীশু ঘর েথেক েবর হেয় িগেয় সমুেদ্রর
পােড় বসেলন। ২ আর প্রচুর েলাক তঁার কােছ এেলা,

তােত িতিন সমুেদ্রর মেধ্য একিট েনৗকায় উেঠ বসেলন এবং সব

েলাক তীের দঁািড়েয় রইল। ৩ তখন িতিন গেল্পর মাধ্যেম তােদর
অেনক কথা বলেত লাগেলন।

বীজ েবানার গল্প।

৪ িতিন বলেলন, েদখ, একজন চাষী বীজ বুনেত েগল। েবানার
সময় িকছু বীজ পেথর ধের পড়ল, তােত পািখরা এেস েসগুিল
েখেয় েফলল। ৫ আর িকছু বীজ পাথুের মািটেত পড়ল, েযখােন
িঠকমত মািট েপল না, েসগুিল িঠকমত মািট না েপেয় তাড়াতািড়
অঙু্কর েবর হেলা, িকন্তু সূযর্্য উঠেল েসগুিল পুেড় েগল, ৬ এবং
তার িশকড় না থাকােত শুিকেয় েগল। ৭ আর িকছু বীজ
কঁাটাবেনর মেধ্য পড়ল, তােত কঁাটাবন েবেড় িগেয় েসগুিল েচেপ
রাখেলা। ৮ আর িকছু বীজ ভােলা জিমেত পড়ল ও ফল িদেত
লাগল; িকছু একেশাগুন, িকছু ষাট গুন, িকছু িত্রশ গুন। ৯ যার
কান আেছ েস শুনুক। ১০ পের িশেষ্যরা কােছ এেস তঁােক
িজজ্ঞাসা করেলন, আপিন িক জন্য গেল্পর মাধ্যেম ওেদর কােছ
কথা বলেছন? ১১ িতিন উত্তর কের বলেলন, স্বগর্রােজ্যর িনগূঢ়
তত্ত্ব সব েতামােদর জানেত েদওয়া হেয়েছ, িকন্তু তােদর েদওয়া
হয়িন। ১২ কারণ যার আেছ, তােক েদওয়া যােব, ও তার েবিশ
হেব; িকন্তু যার েনই, তার যা আেছ, েসটাও তার কাছ েথেক
িনেয় েনওয়া হেব। ১৩ এই জন্য আিম েতামােদর গেল্পর মাধ্যেম
কথা বলিছ, কারণ তারা েদেখও না েদেখ এবং শুেনও েশােন না
এবং বুেঝও না। ১৪ আর তােদর িবষেয় িযশাইেয়র এই ভাববাণী
পূণর্ হেচ্ছ, “েতামরা কােন শুনেব, িকন্তু েকােনা মেত বুঝেব না;
এবং েচােখ েদখেব, িকন্তু েকােনা মেত জানেব না, ১৫ কারণ এই
েলাকেদর হৃদয় শক্ত হেয়েছ, তারা কােনও েশােন না ও তারা
েচাখ বন্ধ কেরেছ, পােছ তারা েচােখ েদেখ এবং কােন শুেন,
হৃদেয় বুেঝ এবং িফের আেস, আর আিম তােদর সুস্থ কির।”
১৬ িকন্তু ধন্য েতামােদর েচাখ, কারণ তা েদেখ এবং েতামােদর
কান, কারণ তা েশােন; ১৭ কারণ আিম েতামােদর সত্য বলিছ,
েতামরা যা যা েদখছ, তা অেনক ভাববাদী ও ধািমর্ক েলাক
েদখেত ইচ্ছা করেলও েদখেত পায়িন এবং েতামরা যা যা শুনছ,
তা তঁারা শুনেত ইচ্ছা করেলও শুনেত পায়িন। ১৮ অতএব
েতামরা বীজ েবানার গল্প েশান। ১৯ যখন েকউ েসই রােজ্যর
বাক্য শুেন না েবােঝ, তখন েসই শয়তান এেস তার হৃদেয় যা
েবানা হেয়িছল তা িনেয় চেল যায়; এ েসই, েয পেথর পােশ পেড়
থাকা বীেজর কথা। ২০ আর েয পাথুের জিমর বীজ, এ েসই, েয
েসই বাক্য শুেন অমিন আনন্দ সহকাের গ্রহণ কের, িকন্তু তােদর
িভতের িশকড় েনই বেল, তারা কম িদন িস্থর থােক; ২১ পের েসই
বােক্যর জন্য কষ্ট িকংবা তাড়না আসেল তখনই তারা িপিছেয়
যায়। ২২ আর েয কঁাটাবেনর মেধ্য বীজ, এ েসই, েয েসই বাক্য
েশােন, িকন্তু সংসােরর িচন্তা ভাবনা, সম্পিতর মায়া ও অনান্য
িজিনেসর েলাভ েসই বাক্যেক েচেপ রােখ, তােত েস ফলহীন হয়।
২৩ আর েয ভােলা জিমর বীজ, এ েসই, েয েসই বাক্য েশােন তা
েবােঝ, েস বাস্তিবক ফলবান হয় এবং িকছু একশ গুন, িকছু ষাট
গুন, ও িকছু িত্রশ গুন ফল েদয়।
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শ্যামাঘােসর গল্প।

২৪ পের িতিন তােদর কােছ আর এক গল্প উপিস্থত কের
বলেলন, স্বগর্রাজ্যেক এমন এক ব্যিক্তর সােথ তুলনা করা যায়,
িযিন িনেজর েক্ষেত ভাল বীজ বপন করেলন। ২৫ িকন্তু েলােক
ঘুিমেয় পড়েল পর তঁার শত্রুরা এেস ঐ গেমর মেধ্য শ্যামাঘােসর
বীজ বপন কের চেল েগল। ২৬ পের বীজ অঙু্কিরত হেয় ফল
িদল, তখন শ্যামাঘাসও েবেড় উঠল। ২৭ তােত েসই মািলেকর
দােসরা এেস তঁােক বলল, মহাশয়, আপিন িক িনেজর েক্ষেত
ভাল বীজ বপন কেরনিন? তেব শ্যামাঘাস েকাথা েথেক হল?
২৮ িতিন তােদর বলেলন, েকান শত্রু এটা কেরেছ। দােসরা তঁােক
বলল, তেব আপিন িক এমন ইচ্ছা কেরন েয, আমরা িগেয় তা
সংগ্রহ কির? ২৯ িতিন বলেলন, না, িক জািন, শ্যামাঘাস সংগ্রহ
করবার সমেয় েতামরা তার সােথ গমও উপিড়েয় েফলেব।
৩০ ফসল কাটার সময় পযর্ন্ত দিুটেকই একসেঙ্গ বাড়েত দাও।
পের কাটার সমেয় আিম মজরুেদর বলব, েতামরা প্রথেম
শ্যামাঘাস সংগ্রহ কের েপাড়াবার জন্য েবাঝা েবঁেধ রাখ, িকন্তু
গম আমার েগালায় সংগ্রহ কর।

সিরষা দানার ও তাড়ীর দষৃ্টান্ত।

৩১ িতিন আর এক গল্প তােদর কােছ উপিস্থত কের বলেলন,
স্বগর্রাজ্য এমন একিট সিরষা দানার সমান, যা েকান ব্যিক্ত িনেয়
িনেজর েক্ষেত বপন করল। ৩২ সব বীেজর মেধ্য ঐ বীজ অিত
কু্ষদ্র; িকন্তু েবেড় উঠেল, পর তা শাক সবিজর েথেক বড় হেয়
ওেঠ এবং বড় বড় ডাল েবর হয়, তােত আকােশর পািখরা এেস
তার ডােল বাস কের। ৩৩ িতিন তােদর আর এক গল্প বলেলন,
স্বগর্রাজ্য এমন খািমর সমান, যা েকান স্ত্রীেলাক িনেয় অেনক
ময়দার মেধ্য েঢেক রাখল, েশেষ পুেরাটাই খািমেত পূণর্ হেয়
উঠল। ৩৪ এই সব কথা যীশু গেল্পর মাধ্যেম েলাকেদরেক
বলেলন, গল্প ছাড়া তােদরেক িকছুই বলেতন না; ৩৫ েযন
ভাববাদীর মাধ্যেম বলা এই কথা পূণর্ হয়, “আিম গল্প কথায়
িনেজর মুখ খুলব, জগেতর শুরু েথেক যা যা েগাপন আেছ, েস
সব প্রকাশ করব।”

শ্যামাঘােসর গেল্পর ব্যাখ্যা।

৩৬ তখন িতিন সবাইেক িবদায় কের বািড় এেলন। আর তঁার
িশষ্যরা কােছ এেস তঁােক বলেলন, েক্ষেতর শ্যামাঘােসর গল্পিট
আমােদরেক স্পষ্ট কের বলুন। ৩৭ িতিন উত্তর কের বলেলন,
িযিন ভাল বীজ বপন কেরন, িতিন মানবপুত্র। ৩৮ েক্ষত হল
জগত; ভাল বীজ হল ঈশ্বেরর রােজ্যর সন্তানরা; শ্যামাঘাস হল
েসই শয়তােনর সন্তানরা; ৩৯ েয শত্রু তা বুেনিছল, েস িদয়াবল;
কাটার সময় যুেগর েশষ; এবং মজেুররা হল স্বগর্দতূ। ৪০ অতএব
েযমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ কের আগুেন পুিড়য়া েদওয়া হয়, েতমিন
যুেগর েশেষ হেব। ৪১ মানবপুত্র িনেজর দতূেদর পাঠােবন; তঁারা
তঁার রাজ্য েথেক সব বঁাধাজনক িবষয় ও অধমর্ীেদরেক সংগ্রহ
করেবন, ৪২ এবং তােদর আগুেন েফেল েদেবন; েসই জায়গায়
কান্নাকািট ও দঁােত দঁাত ঘষর্ণ হেব। ৪৩ তখন ধািমর্েকরা

িনেজেদর িপতার রােজ্য সুেযর্্যর মত উজ্জ্বল হেব। যার কান
আেছ েস শুনুক।

গুপ্তধন ও ভােলা মুক্তার গল্প।

৪৪ স্বগর্রাজ্য েক্ষেতর মেধ্য েগাপন এমন ভান্ডার এর সমান, যা
েদখেত েপেয় এক ব্যিক্ত লুিকেয় রাখল, পের আনেন্দর আেবেগ
িগেয় সব িবিক্র কের েসই জিম িকনল। ৪৫ আবার স্বগর্রাজ্য
এমন এক বিণেকর সমান, েয ভােলা ভােলা মুক্তার েখঁাজ
করিছল, ৪৬ েস একিট মহামূল্য মুক্তা েদখেত েপেয় সব িবিক্র
কের তা িকনল।

টানা জােলর গল্প।

৪৭ আবার স্বগর্রাজ্য এমন এক টানা জােলর সমান, যা সমুেদ্র
েফেল েদওয়া হেল সব রকম মাছ সংগ্রহ করল। ৪৮ জালটা
পিরপূণর্ হেল েলােক পােড় েটেন তুলল, আর বেস বেস
ভালগুেলা সংগ্রহ কের পােত্র রাখল এবং খারাপগুেলা েফেল
িদল। ৪৯ এইভােব যুেগর েশেষ হেব; দেূতরা এেস ধািমর্কেদর মধ্য
েথেক খারাপেদর আলাদা করেবন, ৫০ এবং তােদর আগুেন
েফেল েদেবন; েসই জায়গায় কান্নাকািট ও দঁােত দঁাত ঘষর্ণ হেব।
৫১ েতামরা িক এই সব বুঝেত েপেরছ? তঁারা বলেলন হঁ্যা।
৫২ তখন িতিন তঁােদর বলেলন, এই জন্য স্বগর্রােজ্যর িবষেয়
িশিক্ষত প্রেত্যক ধমর্িশক্ষক িশষ্য হেয়েছ যারা এমন মানুষ েয
তারা ঘেরর মািলেকর সমান, েয িনেজর ভান্ডার েথেক নতুন ও
পুরােনা িজিনস েবর কের।

যীশু িনেজর শহের অগ্রাহ্য হন।

৫৩ এই সকল গল্প েশষ করবার পর যীশু েসখান েথেক চেল
েগেলন। ৫৪ আর িতিন িনেজর েদেশ এেস েলাকেদর সমাজঘের
তােদর উপেদশ িদেত লাগেলন, তােত তারা চমৎকৃত হেয় বলল,
এর এমন জ্ঞান ও এমন অেলৗিকক কাজ সব েকাথা েথেক হল?
৫৫ এিক ছুেতােরর েছেল না? এর মােয়র নাম িক মিরয়ম না?
এবং যােকাব, েযােষফ, িশেমান ও িযহূদা িক এর ভাই না?
৫৬ আর তার েবােনরা িক সবাই আমােদর এখােন েনই? তেব এ
েকাথা েথেক এই সব েপল? এইভােব তারা যীশুেক িনেয় বাধা
েপেত লাগল। ৫৭ িকন্তু যীশু তােদর বলেলন, িনেজর েদশ ও
জািত ছাড়া আর েকাথাও ভাববাদী অসম্মািনত হন না। ৫৮ আর
তােদর অিবশ্বােসর জন্য িতিন েসখােন প্রচুর অেলৗিকক কাজ
করেলন না।

েযাহন বািপ্তষ্মদাতা হত্যা।

েসই সময় েহেরাদ রাজা যীশুর বাতর্ া শুনেত েপেলন,
২ আর িনেজর দাসেদরেক বলেলন, ইিন েসই

বািপ্তষ্মদাতা েযাহন; িতিন মৃতেদর মেধ্য েথেক উেঠেছন, আর
েসইজন্য এইসব অেলৗিকক কাজ সব করেত পারেছন। ৩ কারণ
েহেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর স্ত্রী েহেরািদয়ােক িবেয়
কেরিছেলন এবং তার জন্য েযাহনেক ধের েবঁেধ কারাগাের
েরেখিছেলন; ৪ কারণ েযাহন তঁােক বেলিছেলন, ওেক রাখা
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আপনার উিচত নয়। ৫ ফেল িতিন তঁােক হত্যা করেত ইচ্ছা
করেলও েলাকেদরেক ভয় করেতন, কারণ েলােক তঁােক
ভাববাদী বেল মানত। ৬ িকন্তু েহেরােদর জন্মিদন এেলা,
েহেরািদয়ার েমেয় সভার মেধ্য েনেচ েহেরাদেক সন্তুষ্ট করল।
৭ এই জন্য িতিন শপথ কের বলেলন, “তুিম যা চাইেব, তাই
েতামােক েদব।” ৮ তখন েস িনেজর মােয়র পরামশর্ অনুসাের
বলল, “েযাহন বািপ্তষ্মদাতার মাথা থালায় কের আমােক িদন।”
৯ এেত রাজা দঃুিখত হেলন, িকন্তু িনেজর শপেথর কারেণ এবং
যারা তঁার সেঙ্গ েভােজ বেসিছল, তােদর কারেণ, তা িদেত আজ্ঞা
করেলন, ১০ িতিন েলাক পািঠেয় কারাগাের েযাহেনর মাথা
কাটােলন। ১১ আর তঁার মাথািট একখানা থালায় কের এেন েসই
েমেয়েক েদওয়া হল; আর েস তা মােয়র কােছ িনেয় েগল।
১২ পের তঁার িশষ্যরা এেস মৃতেদহ িনেয় িগেয় তঁার কবর িদল
এবং যীশুর কােছ এেস তঁােক খবর িদল।

যীশু পাাচ হাজার েলাকেক খাবার েদন এবং জেলর উপর
িদেয় েহা েট যান।

১৩ যীশু তা শুেন েসখান েথেক েনৗকায় কের একা এক িনজর্ন
জায়গায় চেল েগেলন; আর েলাক সবাই তা শুেন নানা শহর
েথেক এেস হঁাটা পেথ তঁার অনুসরণ করল। ১৪ তখন যীশু েনৗকা
েথেক েবর হেয় অেনক েলাক েদেখ তােদর জন্য করুণািবষ্ট
হেলন এবং তােদর অসুস্থ েলাকেদরেক সুস্থ করেলন। ১৫ পের
সন্ধ্যা হেল িশষ্যরা কােছ এেস তঁােক বলেলন, এ জায়গা িনজর্ন,
েবলাও হেয় িগেয়েছ; েলাকেদরেক িবদায় করুন, েযন ওরা গ্রােম
গ্রােম িগেয় িনেজেদর িনেজেদর জন্য খাবার িকেন েনয়। ১৬ যীশু
তঁােদর বলেলন, ওেদর যাবার প্রেয়াজন েনই, েতামরাই ওেদরেক
িকছু খাবার দাও। ১৭ তঁারা তঁােক বলেলন, আমােদর এখােন
শুধুমাত্র পঁাচিট রুিট ও দটুী মাছ আেছ। ১৮ িতিন বলেলন,
েসগুিল এখােন আমার কােছ আন। ১৯ পের িতিন েলাক
সবাইেক ঘােসর উপের বসেত আেদশ করেলন; আর েসই পঁাচিট
রুিট ও দিুট মাছ িনেয় স্বেগর্র িদেক তািকেয় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ
িদেলন এবং রুিট েভেঙ িশষ্যেদর িদেলন, িশেষ্যরা েলাকেদরেক
িদেলন। ২০ তােত সবাই েখল এবং সন্তুষ্ট হল এবং িশষ্যরা
অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া জেড়া কের পূণর্ বােরা ঝুিড় তুেল িনেলন।
২১ যারা খাবার েখেয়িছল, তারা স্ত্রী ও িশশু ছাড়া অনুমান পঁাচ
হাজার পুরুষ িছল।

যীশু জেলর উপের হা াটেলন।

২২ আর যীশু তখনই িশষ্যেদর বেল িদেলন, েযন তঁারা েনৗকায়
উেঠ তঁার আেগ অন্য পাের যান, আর েসইসময়িতিন
েলাকেদরেক িবদায় কের েদন। ২৩ পের িতিন েলাকেদরেক
িবদায় কের িনজর্েন প্রাথর্না করবার জন্য পাহােড় চেল েগেলন।
যখন সন্ধ্যা হল, িতিন েসই জায়গায় একা থাকেলন। ২৪ তখন
েনৗকািট ডাঙা েথেক অেনকটা দেূর িগেয় পেড়িছল, েঢউেয়
টলমল করিছল, কারণ হাওয়া তােদর িবপরীত িদক েথেক
বইিছল। ২৫ পের প্রায় েশষ রািত্রেত যীশু সমুেদ্রর উপর িদেয়
েহঁেট তঁােদর কােছ আসেলন । ২৬ তখন িশেষ্যরা তঁােক সমুেদ্রর

উপর িদেয় হঁাটেত েদেখ ভয় েপেয় বলেলন, "এ েয ভূত!" আর
তঁারা ভেয় েচঁিচেয় উঠেলন। ২৭ িকন্তু যীশু সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর
সেঙ্গ কথা বলেলন, তঁােদরেক বলেলন, সাহস কর, এখােন
আিম, ভয় কেরা না। ২৮ তখন িপতর উত্তর কের তঁােক বলেলন,
েহ প্রভু, যিদ আপিন হন, তেব আমােক জেলর উপর িদেয়
আপনার কােছ েযেত আজ্ঞা করুন। ২৯ িতিন বলেলন, এস;
তােত িপতর েনৗকা েথেক েনেম জেলর উপর িদেয় েহঁেট যীশুর
কােছ চলেলন। ৩০ িকন্তু বাতাস েদেখ িতিন ভয় েপেলন এবং
ডুেব েযেত েযেত িচৎকার কের েডেক বলেলন, েহ প্রভু, আমায়
উদ্ধার করুন। ৩১ তখনই যীশু হাত বািড়েয় তঁােক ধরেলন, আর
তঁােক বলেলন, েহ অল্প িবশ্বাসী, েকন সেন্দহ করেল? ৩২ পের
তঁারা েনৗকায় উঠেলন, আর বাতাস েথেম েগল। ৩৩ আর যঁারা
েনৗকায় িছেলন, তঁারা এেস তঁােক প্রণাম কের বলেলন, সত্যই
আপিন ঈশ্বেরর পুত্র। ৩৪ পের তঁারা পার হেয় িগেনষরৎ প্রেদেশর
এেস েনৗকা ভূিমেত লাগােলন। ৩৫ েসখানকার েলােকরা যীশুেক
িচনেত েপেরিছেলন, তখন তারা চারিদেক েসই েদেশর সব
জায়গায় খবর পাঠাল এবং যত অসুস্থ েলাক িছল, সবাইেক
তঁার কােছ আনল; ৩৬ আর তঁােক িমনিত করল, েযন ওরা তঁার
েপাশােকর ঝালর একটু ছঁুেত পাের; আর যত েলাক তঁােক
ছঁুেলা, সবাই সুস্থ হল।

অপিবত্রতার িবষেয় উপেদশ।

তখন িযরুশােলম েথেক কেয়কজন ফরীশীরা ও
ব্যবস্থার িশক্ষকরা যীশুর কােছ এেস বলেলন,

২ আপনার িশষ্যরা িক জন্য প্রাচীন পূবর্পুরুষেদর িনয়ম কানুন
পালন কের না? কারণ খাওয়ার সমেয় তারা হাত েধায় না।
৩ িতিন এর উত্তের তােদর বলেলন, "েতামরাও েতামােদর
পরম্পরাগত িনয়ম কানুেনর জন্য ঈশ্বেরর আেদশ অবজ্ঞা কর
েকন?" ৪ কারণ ঈশ্বর আেদশ করেলন, "তুিম েতামার বাবােক
ও মােক সম্মান করেব, আর েয েকউ বাবার িক মােয়র িনন্দা
কের, তার মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব।" ৫ িকন্তু েতামরা বেল থাক, েয
ব্যিক্ত বাবােক িক মােক বেল, 'আিম যা িকছু িদেয় েতামার
উপকার করেত পারতাম, তা ঈশ্বরেক উত্সগর্ করা হেয়েছ,'
৬ েসই ব্যিক্তর বাবােক বা তার মােক আর সম্মান করার দরকার
েনই, এইভােব েতামরা িনেজেদর পরম্পরাগত িনয়ম কানুেনর
জন্য ঈশ্বেরর বাক্যেক অগ্রাহ্য করছ। ৭ ভণ্ডরা, িযশাইয় ভাববাদী
েতামােদর িবষেয় একদম িঠক কথা বেলেছন, ৮ "এই েলােকরা
শুধুই মুেখ আমার সম্মান কের, িকন্তু এেদর হৃদয় আমার েথেক
দেূর থােক ৯ আর এরা বৃথাই আমার আরাধনা কের এবং
মানুেষর বানােনা িনয়মেক প্রকৃত িনয়ম বেল িশক্ষা েদয়।"
১০ পের িতিন েলাকেদরেক কােছ েডেক বলেলন, "েতামরা
েশােনা ও েবাঝ। ১১ মুেখর েভতের যা িকছু যায়, তা েয মানুষেক
অপিবত্র কের, এমন নয়, িকন্তু মুখ েথেক যা েবর হয়, েস সব
মানুষেক অপিবত্র কের।" ১২ তখন িশষ্যরা কােছ এেস তঁােক
বলেলন, "আপিন িক জােনন, এই কথা শুেন ফরীশীরা আঘাত
েপেয়েছ?" ১৩ িতিন এর উত্তের বলেলন, "আমার স্বগর্ীয় িপতা
েয সমস্ত চারা েরাপণ কেরনিন, েস সমস্তই উপিড়েয় েফলা
হেব।" ১৪ ওেদর কথা বাদ দাও, ওরা িনেজরা অন্ধ হেয় অন্য
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অন্ধেদর পথ েদখায়, অন্ধ যিদ অন্ধেক পথ েদখায় তেব দজুেনই
গেতর্  পড়েব। ১৫ িপতর তঁােক বলেলন, "এই গেল্পর অথর্
আমােদরেক বুিঝেয় িদন।" ১৬ িতিন বলেলন, "েতামরাও িক
এখনও বুঝেত পার না? ১৭ এটা িক েবাঝ না েয, যা িকছু মুেখর
িভতের যায়, তা েপেটর মেধ্য যায়, পের শরীর েথেক েবিরেয়
যায়? ১৮ িকন্তু যা যা মুখ েথেক েবর হয়, তা হৃদয় েথেক আেস,
আর েসগুেলাই মানুষেক অপিবত্র কের।" ১৯ কারণ হৃদয় েথেক
কুিচন্তা, নরহত্যা, ব্যিভচার, েবশ্যাগমন, চুির, িমথ্যাসাক্ষ্য,
ঈশ্বরিনন্দা েবর হেয় আেস। ২০ এই সমস্তই মানুষেক অপিবত্র
কের, িকন্তু হাত না ধুেয় খাবার েখেল মানুষ তােত অপিবত্র হয়
না।

যীশু একিট ভূতগ্রস্থ েমেয়েক সুস্থ কেরন ও চার হাজার
েলাকেক খাবার েদন।

২১ পের যীশু েসই জায়গা েছেড় েসার ও সীেদান অঞ্চেল
েগেলন। ২২ আর েদখ, ঐ অঞ্চেলর একিট কনানীয় মিহলা এেস
িচত্কার কের বলেত লাগল, েহ প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমােক দয়া
করুন, আমার েমেয়িট ভূতগ্রস্ত হেয় অত্যন্ত কষ্ট পােচ্ছ। ২৩ িকন্তু
িতিন তােক িকছুই উত্তর িদেলন না। তখন তঁার িশেষ্যরা কােছ
এেস তঁােক অনুেরাধ করেলন, এেক িবদায় করুন, কারণ এ
আমােদর িপছন িপছন িচত্কার করেছ। ২৪ িতিন এর উত্তের
বলেলন, "ইস্রােয়েলর হারান েমষ ছাড়া আর কারও কােছ
আমােক পাঠােনা হয়িন।" ২৫ িকন্তু মিহলািট এেস তঁােক প্রণাম
কের বলল, "প্রভু, আমার উপকার করুন।" ২৬ িতিন বলেলন,
"সন্তানেদর খাবার িনেয় কুকুরেদর কােছ েফেল েদওয়া উিচত
নয়।" ২৭ তােত েস বলল, "হঁ্যা, প্রভু, কারণ কুকুেররাও তােদর
মািলেকর েটিবেলর িনেচ পেড় থাকা সন্তানেদর েসই সব
খাবােরর গঁুড়াগঁাড়া তারা খায়।" ২৮ তখন যীশু এর উত্তের তােক
বলেলন, "েহ নারী, েতামার বড়ই িবশ্বাস, েতামার েযমন ইচ্ছা,
েতমিন েতামার প্রিত েহাক।" আর েসই মুহূেতর্ ই তার েমেয় সুস্থ
হল।

যীশু চার হাজার েলাকেক খাওয়ােলন।

২৯ পের যীশু েসখান েথেক গালীল সমুেদ্রর ধাের উপিস্থত
হেলন এবং পাহােড় উেঠ েসই জায়গায় বসেলন। ৩০ আর
অেনক েলাক তঁার কােছ আসেত লাগল, তারা তােদর সেঙ্গ
েখঁাড়া, অন্ধ, েবাবা, নুলা এবং আরও অেনক েলাকেক িনেয় তঁার
পােয়র কােছ েফেল রাখল, আর িতিন তােদর সুস্থ করেলন।
৩১ আর এইভােব েবাবারা কথা বলিছল, নুলারা সুস্থ হিচ্ছল,
েখঁাড়ারা হঁাটেত পারিছল এবং অেন্ধরা েদখেত পািচ্ছল, তখন
তারা এই সব েদেখ খুবই আশ্চযর্্য হল এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
েগৗরব করল। ৩২ তখন যীশু তঁার িশষ্যেদর কােছ েডেক
বলেলন, "এই েলাকেদর জন্য আমার করুণা হেচ্ছ, কারণ এরা
আজ িতন িদন আমার সেঙ্গ আেছ এবং এেদর কােছ খাবার
িকছুই েনই, আর আিম এেদরেক না খাইেয় বািড়েত পািঠেয়
িদেত চাই না, কারণ এরা রাস্তায় দবুর্ল হেয় পড়েব।" ৩৩ তঁার
িশেষ্যরা উত্তর িদেয় বলেলন, "এই িনজর্ন জায়গায় আমরা

েকাথা েথেক এত রুিট পােবা এবং এত েলাকেক িকভােব তৃপ্ত
করব?" ৩৪ যীশু তঁােদর বলেলন, "েতামােদর কােছ কতগুিল
রুিট আেছ?" তঁারা বলেলন, "সাতখানা, আর কেয়কিট েছাট
মাছ আেছ।" ৩৫ তখন িতিন েলাকেদরেক জিমেত বসেত িনেদর্শ
িদেলন। ৩৬ পের িতিন েসই সাতখানা রুিট ও েসই কেয়কিট মাছ
িনেলন, ধন্যবাদ িদেয় ভাঙেলন এবং িশষ্যেদর িদেলন, িশেষ্যরা
েলাকেদরেক িদেলন। ৩৭ তখন েলােকরা েপট ভের েখল এবং
সন্তুষ্ট হেলা; পের িশষ্যরা পেড় থাকা অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া জেড়া
কের পুেরাপুির সাত ঝুিড় ভিতর্  কের তুেল িনেলন। ৩৮ যারা
খাবার েখেয়িছল, তােদর মেধ্য মিহলা ও িশশু বােদ, শুধু
পুরুেষর সংখ্যাই িছল চার হাজার। ৩৯ পের যীশু েলাকেদরেক
িবদায় কের, িতিন েনৗকা উেঠ মগদেনর সীমােত উপিস্থত হেলন।

প্রভু যীশুর িবিভন্ন ধরেনর িশক্ষা।

পের ফরীশীরা ও সদ্দকূীরা তঁার কােছ এেস পরীক্ষা
করার জন্য, যীশুেক অনুেরাধ করল, েযন িতিন

তােদর আকাশ েথেক েকান িচহ্ন েদখান। ২ িকন্তু িতিন এর
উত্তের তােদর বলেলন, "সন্ধ্যা হেল েতামরা বেল থাক, আজ
আবহাওয়া ভাল থাকেব, কারণ আকাশ লাল হেয়েছ। ৩ আর
সকােল বেল থাক, আজ ঝড় হেব, কারণ আকাশ লাল ও
েমঘাচ্ছন্ন হেয় আেছ। েতামরা আকােশর ভাব বুঝেত পার, িকন্তু
কােলর িচেহ্নর িবষেয় বুঝেত পার না। ৪ এই কােলর দষু্ট ও
অিবশ্বস্ত েলােকরা িচেহ্নর েখঁাজ কের, িকন্তু েযানার িচহ্ন ছাড়া
আর েকান িচহ্ন তােদর েদওয়া যােব না।" তখন িতিন তােদর
েছেড় চেল েগেলন।

ফরীশী ও সদ্দকূীেদর তাড়ী।

৫ িশেষ্যরা অন্য পােড় যাবার সময় রুিট িনেত ভুেল
িগেয়িছেলন। ৬ যীশু তঁােদর বলেলন, েতামরা সতকর্  হও, ফরীশী
ও সদ্দকূীেদর তাড়ী (খািমর) েথেক সাবধান থাক। ৭ তখন তঁারা
িনেজেদর মধ্য তকর্  কের বলেত লাগেলন, আমরা রুিট আিনিন
বেল িতিন এমন বলেছন। ৮ তা বুঝেত েপের যীশু বলেলন, "েহ
অল্প িবশ্বাসীরা, েতামেদর রুিট েনই বেল েকন িনেজেদর মধ্য
তকর্  করছ? ৯ েতামরা িক এখনও িকছু জানেত বা বুঝেত পারছ
না, মেনও িক পেড় না, েসই পঁাচ হাজার েলােকর খাবার পঁাচিট
রুিট িদেয়, আর েতামরা কত ঝুিড় তুেল িনেয়িছেল? ১০ এবং
েসই চার হাজার েলােকর খাবার সাতিট রুিট , আর কত ঝুিড়
তুেল িনেয়িছেল? ১১ েতামরা েকন েবাঝ না েয, আিম েতামােদর
রুিট র িবষেয় বিলিন? িকন্তু েতামরা ফরীশী ও সদ্দকূীেদর
খািমর েথেক সাবধান থাক।" ১২ তখন তঁারা বুঝেলন, িতিন রুিট
র খািমর েথেক নয়, িকন্তু ফরীশী ও সদ্দকূীেদর িশক্ষা েথেক
সাবধান থাকার কথা বলেলন।

যীশুই েসই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র।

১৩ পের যীশু ৈকসিরয়ার িফিলপীর অঞ্চেল িগেয় তঁার
িশষ্যেদর িজজ্ঞাসা করেলন, "মানবপুত্র েক, এ িবষেয় েলােক িক
বেল?" ১৪ তঁারা বলেলন, "েকউ েকউ বেল, আপিন বািপ্তষ্মদাতা
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েযাহন, েকউ েকউ বেল, আপিন এিলয়, আর েকউ েকউ বেল,
আপিন িযরিময় িকংবা ভাববাদীেদর েকান একজন।" ১৫ িতিন
তঁােদর বলেলন, "িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক?" ১৬ িশেমান
িপতর এর উত্তর িদেয় তঁােক বলেলন, "আপিন েসই খ্রীষ্ট, জীবন্ত
ঈশ্বেরর পুত্র।" ১৭ তখন যীশু উত্তের তঁােক বলেলন, "েযানার
পুত্র িশেমান, ধন্য তুিম! কারণ রক্ত ও মাংস েতামার কােছ এ
িবষয় প্রকাশ কের িন, িকন্তু আমার স্বগর্স্থ িপতা প্রকাশ
কেরেছন।" ১৮ আর আিমও েতামােক বলিছ, তুিম িপতর, আর
এই পাথেরর উপের আিম আমার মণ্ডলী গঁাথব, আর নরেকর
(মৃতু্যর) েকান শিক্তই মণ্ডলীর িবরুেদ্ধ জয়লাভ করেত পারেব
না। ১৯ আিম েতামােক স্বগর্রােজ্যর চািবগুিল েদব, আর তুিম
পৃিথবীেত যা িকছু বঁাধেব, তা স্বেগর্ বঁাধা হেব এবং পৃিথবীেত যা
িকছু খুলেব, তা স্বেগর্ েখালা হেব। ২০ তখন িতিন িশষ্যেদর এই
আজ্ঞা িদেলন, আিম েয েসই খ্রীষ্ট, একথা কাউেক বল না।

যীশু তা ার মৃতু্যর িবষেয় ভাববাণী বেলন।

২১ েসই সময় েথেক যীশু তঁার িশষ্যেদর স্পষ্টই বলেলন েয,
"তঁােক িযরুশােলেম েযেত হেব এবং প্রাচীনেদর, প্রধান
যাজকেদর ও ব্যবস্থার িশক্ষকেদর কাছ েথেক অেনক দঃুখ সহ্য
করেত হেব ও মৃতু্যবরণ করেত হেব, আর তৃতীয় িদেন মৃতু্য
েথেক জীিবত হেয় উঠেত হেব।" ২২ তখন িপতর তঁােক এক
পােশ িনেয় িগেয় ধমক িদেত লাগেলন, বলেলন, "প্রভু, এই সব
আপনার েথেক দেূর থাকুক, এই সব আপনার প্রিত কখনও
ঘটেব না।" ২৩ িকন্তু িতিন মুখ িফিরেয় িপতরেক বলেলন,
"আমার সামেন েথেক দরূ হও, শয়তান, তুিম আমার বাধা
স্বরূপ, কারণ তুিম ঈশ্বেরর কথা নয়, িকন্তু যা মানুেষর কথা তাই
তুিম ভাবছ।" ২৪ তখন যীশু তঁার িশষ্যেদর বলেলন, "েকউ যিদ
আমােক অনুসরণ করেত চায়, তেব েস িনেজেক অস্বীকার
করুক, িনেজর কু্রশ তুেল িনক এবং আমােক অনুসরণ করুক।
২৫ েয েকউ তার প্রাণ রক্ষা করেত ইচ্ছা কের, েস তা হারােব,
আর েয েকউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, েস তা পােব। ২৬ মানুষ
যিদ সমস্ত জগত লাভ কের িনেজর প্রাণ হারায়, তেব তার িক
লাভ হেব? িকম্বা মানুষ তার প্রােণর পিরবেতর্  িক িদেত পাের?"
২৭ কারণ মানবপুত্র তঁার দতূেদর সেঙ্গ, তঁার িপতার প্রতােপ
আসেবন, আর তখন প্রেত্যক ব্যিক্তেক তার কাজ অনুযায়ী ফল
েদেবন। ২৮ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, যারা এখােন দঁািড়েয়
আেছ, তােদর মেধ্য এমন কেয়ক জন আেছ, যারা েকান মেত
মৃতু্য েদখেব না, েয পযর্ন্ত মানবপুত্রেক তঁার রােজ্য আসেত না
েদেখ।

যীশু উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ কেরন।

ছয় িদন পের যীশু েকবল িপতর, যােকাব ও তঁার
ভাই েযাহনেক সেঙ্গ কের এক উঁচু পাহােড়র িনজর্ন

জায়গায় িনেয় েগেলন। ২ পের িতিন তঁােদর সামেনই েচহার
পাল্টােলন, তঁার মুখ সূেযর্্যর মেতা উজ্জ্বল এবং তঁার েপাশাক
আেলার মেতা সাদা হল। ৩ আর েদখ, েমািশ ও এিলয় তঁােদর
েদখা িদেলন, তঁারা যীশুর সেঙ্গ কথা বলেত লাগেলন। ৪ তখন

িপতর যীশুেক বলেলন, "প্রভু, এখােন আমােদর থাকা ভাল,
যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, তেব আিম এখােন িতনিট কুিটর ৈতরী
কির, একিট আপনার জন্য, একিট েমািশর জন্য এবং একিট
এিলেয়র জন্য।" ৫ িতিন কথা বলিছেলন, এমন সময় েদখা
েগল, একিট উজ্জ্বল েমঘ তঁােদর ছায়া করল, আর, েসই েমঘ
েথেক এই বাণী হল, ‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এঁর ওপর আিম
সন্তুষ্ট, এঁর কথা েশান।’ ৬ এই কথা শুেন িশেষ্যরা উপুড় হেয়
পড়েলন এবং অত্যন্ত ভয় েপেলন। ৭ পের যীশু কােছ এেস
তঁােদর স্পশর্ কের বলেলন, ওেঠা, ভয় কর না। ৮ তখন তঁারা
েচাখ তুেল আর কাউেক েদখেত েপেলন না, েসখােন শুধু যীশু
একা িছেলন। ৯ পাহাড় েথেক েনেম আসার সমেয় যীশু তঁােদর
এই আেদশ িদেলন, েয পযর্ন্ত মানবপুত্র মৃতেদর মধ্য েথেক
জীিবত হেয় না ওেঠন, েস পযর্ন্ত েতামরা এই দশর্েনর কথা
কাউেক েবােলা না। ১০ তখন িশেষ্যরা তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন,
তেব ব্যবস্থার িশক্ষেকরা েকন বেলন েয, প্রথেম এিলয়েক
আসেত হেব? ১১ যীশু এর উত্তের বলেলন, "হঁ্যা সিত্য, এিলয়
আসেবন এবং সব িকছু পুনরায় স্থাপন করেবন।" ১২ িকন্তু আিম
েতামােদর বলিছ, এিলয় এেসিছেলন এবং েলােকরা তঁােক
িচনেত পােরিন, বরং তঁার প্রিত যা ইচ্ছা, তাই কেরেছ, একইভােব
মানবপুত্রেকও তােদর েথেক দঃুখ সহ্য করেত হেব। ১৩ তখন
িশেষ্যরা বুঝেলন েয, িতিন তঁােদর বািপ্তষ্মদাতা েযাহেনর িবষয়
বলেছন।

যীশু একিট মৃগী েরােগ আক্রান্ত েছেলেক সুস্থ কেরন।

১৪ পের, তঁারা েলাকেদর কােছ এেল এক ব্যিক্ত তঁার কােছ
এেস হঁাটু েগঁেড় বলল, ১৫ "প্রভু, আমার েছেলেক দয়া করুন,
কারণ েস মৃগী েরােগ আক্রান্ত এবং খুবই কষ্ট পােচ্ছ, আর েস
বার বার জেল ও আগুেন পেড় যায়। ১৬ আর আিম আপনার
িশষ্যেদর কােছ তােক এেনিছলাম, িকন্তু তঁারা তােক সুস্থ করেত
পারেলন না।" ১৭ যীশু বলেলন, "েহ অিবশ্বাসী ও িবপথগামী
বংশ, আিম কত িদন েতামােদর সেঙ্গ থাকব? কত িদন েতামােদর
ভার বহন করব?" েতামরা ওেক এখােন আমার কােছ আন।
১৮ পের যীশু ভুতেক ধমক িদেলন, তােত েসই ভূত তােক েছেড়
িদল, আর েসই েছেলিট েসই মুহূেতর্ ই সুস্থ হল। ১৯ তখন িশেষ্যরা
েগাপেন যীশুর কােছ এেস বলেলন, "িক জন্য আমরা ওর মেধ্য
েথেক ভূত ছাড়ােত পারলাম না?' ২০ িতিন তঁােদর বলেলন,
"কারণ েতামােদর িবশ্বাস অল্প বেল। কারণ আিম েতামােদর
সিত্য বলিছ, যিদ েতামােদর একিট সরেষ দানার মেতা িবশ্বাস
থােক, তেব েতামরা এই পাহাড়েক বলেব, ২১ ‘এখান েথেক
ঐখােন যাও,’ আর েসটা সের যােব এবং েতামােদর অসাধ্য
িকছুই থাকেব না।"

যীশু িদ্বতীয়বার তা ার মৃতু্যর িবষেয় ভাববাণী বেলন।

২২ যখন তঁারা গালীেল একসেঙ্গ িছেলন তখন যীশু তঁােদর
বলেলন, মানবপুত্র েলােকেদর হােত সমিপর্ত হেবন ২৩ এবং তারা
তঁােক েমের েফলেব, আর তৃতীয় িদেন িতিন পুনরায় জীিবত হেয়
উঠেবন। এই কথা শুেন তঁারা খুবই দঃুিখত হেলন।
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মােছর মুেখ টাকা

২৪ পের তঁারা কফরনাহূেম এেল, যারা আধূেলা, অথর্াৎ ঈশ্বেরর
মিন্দেরর কর আদায় করত, তারা িপতেরর কােছ এেস বলল,
"েতামােদর গুরু িক আধূেলা (মিন্দেরর কর) েদন না?" িতিন
বলেলন, "হঁ্যা েদন।" ২৫ পের িতিন বািড়েত এেল যীশুই আেগ
তঁােক বলেলন, "িশেমান, েতামার িক মেন হয়? পৃিথবীর রাজারা
কােদর েথেক কর বা রাজস্ব আদায় কের থােকন? িক িনেজর
সন্তানেদর কাছ েথেক, না অন্য েলােকেদর কাছ েথেক?"
২৬ িপতর বলেলন, "অন্য েলাকেদর কাছ েথেক।" তখন যীশু
তঁােক বলেলন, "তেব সন্তােনরা স্বাধীন।" ২৭ তবুও আমরা েযন
ঐ কর আদায়কারীেদর অপমান েবােধর কারণ না হই, এই জন্য
তুিম সমুেদ্র িগেয় বঁড়িশ েফল, তােত প্রথেম েয মাছিট উঠেব,
েসটা ধের তার মুখ খুলেল একিট মুদ্রা পােব, েসটা িনেয় আমার
এবং েতামার জন্য ওেদরেক কর দাও।

স্বগর্রােজ্য মহান েক, এ িবষেয় িশক্ষা।

েসই সময় িশেষ্যরা যীশুর কােছ এেস বলেলন, "তেব
স্বগর্রােজ্যর মেধ্য েশ্রষ্ঠ েক?" ২ িতিন একিট িশশুেক

তঁার কােছ ডাকেলন ও তােদর মধ্য দঁাড় কিরেয় িদেলন, ৩ এবং
বলেলন, "আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, েতামরা যিদ মন না
েফরাও ও িশশুেদর মেতা না হেয় ওঠ, তেব েকান ভােবই
স্বগর্রােজ্য প্রেবশ করেত পারেব না।" ৪ অতএব েয েকউ
িনেজেক এই িশশুর মেতা নত কের, েস স্বগর্রােজ্য েশ্রষ্ঠ। ৫ আর
েয েকউ এই রকম েকান িশশুেক আমার নােম গ্রহণ কের, েস
আমােকই গ্রহণ কের, ৬ িকন্তু েযসব িশশুরা আমােক িবশ্বাস
কের এবং যিদ েকউ তােদর িবশ্বােস বাধা েদয়, তার গলায় ভারী
ভাির পাথর েবঁেধ তােক সমুেদ্রর গভীর জেল ডুিবেয় েদওয়া বরং
তার পেক্ষ ভাল। ৭ েলাকেক বাধার কারণ এবং মানুেষর পােপর
কারণ হওয়ার জন্য জগতেক িধক! কারণ বাধার সময় অবশ্যই
আসেব, িকন্তু িধক েসই ব্যিক্তেক, যার মাধ্যেম তা আেস। ৮ আর
েতামার হাত িক পা যিদ েতামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা
েকেট েফেল দাও, দইু হাত িকম্বা দইু পা িনেয় নরেকর অনন্ত
আগুেন প্রেবশ করার েথেক বরং েখঁাড়া িকম্বা পঙ্গ ুহেয়
ভােলাভােব জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল। ৯ আর েতামার
েচাখ যিদ েতামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা উপিড়েয়
েফেল দাও, দইু েচাখ িনেয় অিগ্নময় নরেক যাওয়ার েথেক বরং
একেচাখ িনেয় জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল।

হারােনা েমেষর দষৃ্টান্ত।

10 ,11 এই েছাট িশশুেদর একজনেকও তুচ্ছ েকার না, কারণ
আিম েতামােদর বলিছ, তােদর দতূগণ স্বেগর্ সবসময় আমার
স্বগর্স্থ িপতার মুখ দশর্ন কেরন। ১২ েতামােদর িক মেন হয়? েকান
ব্যিক্তর যিদ একশিট েভড়া থােক, আর তােদর মেধ্য একিট
হািরেয় যায়, তেব েস িক অন্য িনরানব্বইটােক েছেড়, পাহােড়
িগেয় ঐ হারােনা েভড়ািটর েখঁাজ কের না? ১৩ আর যিদ েস
েকান ভােব েসিট পায়, তেব আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, েয

িনরানব্বইটা হািরেয় যায় িন, তােদর েথেক েস েবিশ আনন্দ কের
েযটা েস হািরেয় েফেলিছল েসিটেক খুঁেজ েপেয়। ১৪ েতমিন এই
েছাট িশশুেদর মধ্য একজনও েয ধ্বংস হয়, তা েতামােদর স্বগর্স্থ
িপতার ইচ্ছা নয়।

একজন ভাই েয েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কের।

১৫ আর যিদ েতামার ভাই েতামার িবরুেদ্ধ েকান অপরাধ কের,
তেব তঁার কােছ যাও এবং েগাপেন তঁার েসই েদাষ তঁােক বুিঝেয়
দাও। েস যিদ েতামার কথা েশােন, তেব তুিম আবার েতামার
ভাইেক িফের েপেল। ১৬ িকন্তু যিদ েস না েশােন, তেব আরও দইু
একজন ব্যিক্তেক সেঙ্গ িনেয় যাও, েযন “দইু িকম্বা িতনজন
সাক্ষীর মুেখ সমস্ত কথা সিঠক প্রমািণত করা হয়।” ১৭ আর যিদ
েস তােদর কথা অমান্য কের, তখন মণ্ডলীেক বল, আর যিদ
মণ্ডলীর কথাও অমান্য কের তেব েস েতামার কােছ অিযহুদী
েলােকর ও কর আদায়কারীেদর মেতা েহাক। ১৮ আিম
েতামােদরেক সত্য বলিছ, েতামরা পৃিথবীেত যা িকছু বঁাধেব, তা
স্বেগর্ বঁাধা হেব এবং পৃিথবীেত যা িকছু খুলেব তা স্বেগর্ েখালা
হেব। ১৯ আিম েতামােদর েক সত্য বলিছ, পৃিথবীেত েতামােদর
মেধ্য দইু জন যিদ একমত হেয় েকান িবষয় িনেয় প্রাথর্না কর,
তেব আমার স্বেগর্র িপতা েতামােদর জন্য তা পূরণ করেবন।
২০ কারণ েযখােন দইু িক িতনজন আমার নােম একত্র হয়,
েসইখােন আিম তােদর মেধ্য আিছ।

ক্ষমা করার সম্বেন্ধ িশক্ষা।

২১ তখন িপতর তঁার কােছ এেস বলেলন, "প্রভু, আমার ভাই
আমার কােছ কত বার অপরাধ করেল আিম তােক ক্ষমা করব?
সাতবার পযর্ন্ত িক?" ২২ যীশু তঁােক বলেলন, "েতামােক বলিছ,
সাতবার পযর্ন্ত না, িকন্তু সত্তর গুণ সাতবার পযর্ন্ত।" ২৩ এজন্য
স্বগর্রাজ্য এমন একজন রাজার সমান, িযিন তঁার দাসেদর কােছ
িহসাব িনেত চাইেলন। ২৪ িতিন িহসাব আরম্ভ করেল তখন এক
জনেক তঁার কােছ িনেয় আসা হল, েয তঁার কােছ দশ হাজার
তালন্ত (এক তালন্ত সমান পেনেরা বত্সেরর পািরশ্রিমেকর
সমােনর েথেকও েবশী টাকা) ঋণ িনেয়িছল। ২৫ িকন্তু তার েশাধ
করার সামথর্ না থাকায় তার প্রভু তােক ও তার স্ত্রী, সন্তানেদর
এবং সব িকছু িবিক্র কের আদায় করেত আেদশ িদেলন।
২৬ তােত েসই দাস তঁার পােয় পেড় প্রণাম কের বলল, েহ প্রভু,
আমার প্রিত ৈধযর্্য ধরুন, আিম আপনার সব িকছু েশাধ করব।
২৭ তখন েসই দাসেক েদেখ তার রাজার করুণা হল ও তােক
মুক্ত করেলন এবং তার ঋণ ক্ষমা করেলন। ২৮ িকন্তু েসই দাস
বাইের িগেয় তার সহদাসেদর মধ্য এক জনেক েদখেত েপল, েয
তার একশ িসিক ধার িনেয়িছল, েস তার গলািটেপ ধের বলল,
"তুই যা ধার িনেয়িছস, তা েশাধ কর।" ২৯ তখন তার দাস তার
পােয় পেড় অনুেরােধর সেঙ্গ বলল, আমার প্রিত ৈধযর্্য ধর, আিম
েতামার ঋণ েশাধ করব। ৩০ তবুও েস রািজ হল না, িকন্তু িগেয়
তােক েজলখানায় বন্দী কের রাখল, যতক্ষণ না েস ঋণ েশাধ
কের। ৩১ এই ব্যাপার েদেখ তার অন্য দােসরা খুবই দঃুিখত হল,
আর তােদর রাজার কােছ িগেয় সমস্ত িবষেয় জািনেয় িদল।
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৩২ তখন তার রাজা তােক কােছ েডেক বলেলন, "দষু্ট দাস! তুিম
আমার কােছ অনুেরাধ কেরিছেল বেল আিম েতামার ঐ সমস্ত
ঋণ ক্ষমা কেরিছলাম, ৩৩ আিম েযমন েতামার প্রিত দয়া
কেরিছলাম, েতমিন েতামার দাসেদর প্রিত দয়া করা িক
েতামারও উিচত িছল না?" ৩৪ আর তার রাজা েরেগ িগেয় তােক
শািস্ত েদওয়ার জন্য েজলখানার রক্ষীেদর কােছ তােক সমপর্ণ
করেলন, যতক্ষণ না েস সমস্ত ঋণ েশাধ কের। ৩৫ আমার স্বগর্ীয়
িপতাও েতামােদর প্রিত এমন করেবন, যিদ েতামরা সবাই হৃদয়
েথেক িনেজর িনেজর ভাইেক ক্ষমা না কর।

এই সব কথা সমাপ্ত করার পর যীশু গালীল েথেক
চেল েগেলন, পের যদর্ন নদীর অন্য পাের িযহূিদয়ার

অঞ্চেল উপিস্থত হেলন, ২ আর অেনক েলাক তঁােক অনুসরণ
করেত লাগেলা এবং িতিন েসখােন েলাকেদরেক সুস্থ করেলন।

স্ত্রী ত্যাগ করার িবষেয় িশক্ষা।

৩ আর ফরীশীরা তঁার কােছ এেস পরীক্ষা করার জন্য তঁােক
িজজ্ঞাসা করল েয, "েকােনা কারেণ িনেজর স্ত্রীেক েছেড় েদওয়া
িক উিচত?" ৪ িতিন বলেলন, "েতামরা িক পড়িন েয, সৃিষ্টকতর্ া
প্রথেম পুরুষ ও স্ত্রী কের তােদর সৃিষ্ট কেরিছেলন," ৫ আর
বেলিছেলন, "এই জন্য মানুষ তার বাবা ও মােক ত্যাগ কের
িনেজর স্ত্রীেত আসক্ত হেব এবং তারা দইু জন এক েদহ হেব?"
৬ সুতরাং তারা আর দইু নয়, িকন্তু এক েদহ। অতএব ঈশ্বর
যােদরেক এক কেরেছন, মানুষ েযন তােদর আলাদা না কের।
৭ তারা তঁােক বলল, "তেব েমািশ েকন ত্যাগপত্র িদেয় ত্যাগ
করার আেদশ িদেয়েছন?" ৮ িতিন তােদর বলেলন, "েতামােদর
হৃদয় কিঠন বেল েমািশ েতামােদর িনেজর িনেজর স্ত্রীেক ত্যাগ
করার অনুমিত িদেয়িছেলন, িকন্তু একদম প্রথম েথেক এমন
িছল না।" ৯ আর আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ ব্যিভচার
ছাড়া অন্য কারেণ িনেজর স্ত্রীেক পিরত্যাগ কের এবং অন্য
কাউেক িবেয় কের, েস ব্যিভচার কের এবং েয ব্যিক্ত েসই
পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িবেয় কের, েসও ব্যিভচার কের। ১০ িশেষ্যরা
তঁােক বলেলন, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যিদ এই রকম হয়, তেব েতা
িবেয় না করাই ভাল। ১১ িতিন তঁােদর বলেলন, সবাই এই কথা
মানেত পাের না, িকন্তু যােদরেক এই ক্ষমতা েদওয়া হেয়েছ,
তারাই এমন পাের। ১২ আর এমন নপুংসক আেছ, যারা মােয়র
গেভর্ ই েতমন হেয়ই জন্ম িনেয়েছ, আর এমন নপুংসক আেছ,
যােদরেক মানুেষ নপুংসক কেরেছ, আর এমন নপুংসক আেছ,
যারা স্বগর্রােজ্যর জন্য িনেজেদরেক নপুংসক কেরেছ। েয এই
িশক্ষা গ্রহণ করেত পাের, েস গ্রহণ করুক।

িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৩ তখন কতগুিল িশশুেক তঁার কােছ আনা হল, েযন িতিন
তােদর উপের তঁার হাত রােখন ও প্রাথর্না কেরন, তােত িশেষ্যরা
তােদর ধমক িদেত লাগেলন। ১৪ িকন্তু যীশু বলেলন, "িশশুেদর
আমার কােছ আসেত দাও, বারণ কেরা না, কারণ স্বগর্রাজ্য এই
রকম েলােকেদরই।" ১৫ পের িতিন তােদর উপের হাত রাখেলন
এবং েসখান েথেক চেল েগেলন।

ধন সমেন্ধ িশক্ষা। মজরুেদর িবষেয় দষৃ্টান্ত (উদাহরণ)।

১৬ েদেখা,এক ব্যিক্ত এেস তঁােক বলল, "েহ গুরু, অনন্ত জীবন
পাওয়ার জন্য আিম িক ধরেনর ভাল কাজ করব?" ১৭ িতিন
তােক বলেলন, "আমােক িক ভােলা তার িবষেয় েকন িজজ্ঞাসা
করছ? সৎ মাত্র একজনই আেছন।" িকন্তু তুিম যিদ জীবেন
প্রেবশ করেত চাও, তেব সমস্ত আেদশ পালন কর। ১৮ েস বলল,
"েকান েকান আজ্ঞা?" যীশু বলেলন, "এগুিল, “মানুষ হত্যা
কেরা না, ব্যিভচার কেরা না, চুির কেরা না, িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না,
১৯ বাবা ও মােক সম্মান কর এবং েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর
মত ভালবােসা।" ২০ েসই যুবক তঁােক বলল, "আিম এই সব
পালন কেরিছ, এখন আমার আর িক ত্রুিট আেছ?" ২১ যীশু
তােক বলেলন, "যিদ তুিম িসদ্ধ হেত চাও, তেব চেল যাও, আর
েতামার যা আেছ, িবিক্র কর এবং গিরবেদর দান কর, তােত
স্বেগর্ ধন পােব, আর এস, আমােক অনুসরণ কর।' ২২ িকন্তু এই
কথা শুেন েসই যুবক দঃুিখত হেয় চেল েগল, কারণ তার অেনক
সম্পিত্ত িছল। ২৩ তখন যীশু তঁার িশষ্যেদর বলেলন, "আিম
েতামােদর সিত্য বলিছ, ধনীেদর পেক্ষ স্বগর্রােজ্য প্রেবশ করা
খুবই কিঠন।" ২৪ আবার েতামােদর বলিছ, ঈশ্বেরর রােজ্য
একজন ধনীর প্রেবশ করার েথেক বরং ছঁুেচর িছদ্র িদেয় উেটর
যাওয়া সহজ। ২৫ এই কথা শুেন িশেষ্যরা খুবই আশ্চযর্্য হেলন,
বলেলন, "তেব েক পােপর পিরত্রাণ েপেত পাের?" ২৬ যীশু
তঁােদর িদেক তািকেয় বলেলন, "যা মানুেষর কােছ অসম্ভব, িকন্তু
ঈশ্বেরর কােছ সবই সম্ভব।" ২৭ তখন িপতর এর উত্তের তঁােক
বলেলন, "েদখুন, আমরা সব িকছুই ত্যাগ কের আপনার
অনুসরণকারী হেয়িছ, আমরা তেব িক পাব?" ২৮ যীশু তােদর
বলেলন, "আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, েতামরা যতজন আমার
অনুসরণকারী হেয়ছ, আবার যখন সব িকছু নতুন কের সৃিষ্ট
হেব, যখন মানবপুত্র তঁার মিহমার িসংহাসেন বসেবন, তখন
েতামরাও বােরাটা িসংহাসেন বেস ইস্রােয়েলর বােরা বংেশর
িবচার করেব।" ২৯ আর েয েকান ব্যিক্ত আমার নােমর জন্য
বািড়, িক ভাই, িক েবান, িক বাবা, িক মা, িক সন্তান, িক জিম
ত্যাগ কেরেছ, েস তার একেশাগুন পােব এবং অনন্ত জীবেনর
অিধকারী হেব। ৩০ িকন্তু অেনেক এমন েলাক যারা প্রথম, তারা
েশেষ পড়েব এবং যারা েশেষর, এমন অেনক েলাক তারা প্রথম
হেব।

আঙ্গরু বাগােনর মজরুেদর দষৃ্টান্ত।

কারণ স্বগর্রাজ্য এমন একজন জিমর মািলেকর
মেতা, িযিন সকােল তঁার আঙুেরর েক্ষেত মজরু

িনযুক্ত করার জন্য বাইের েগেলন। ২ িতিন মজরুেদর িদেন এক
িদেনর মজিুরর সমান েবতন েদেবন বেল িস্থর কের তােদর তঁার
আঙ্গরু েক্ষেত কাজ করার জন্য পাঠােলন। ৩ পের িতিন সকাল
ন'টার সমেয় বাইের িগেয় েদখেলন, অন্য কেয়ক জন বাজাের
চুপচাপ দঁািড়েয় আেছ, ৪ িতিন তােদর বলেলন, "েতামরাও
আঙ্গরু েক্ষেত কাজ করেত যাও, যা ন্যায্য মজরুী, তা েতামােদর
েদব," তােত তারা েগল। ৫ আবার িতিন বােরাটা ও িবকাল
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িতনেটর সমেয়ও বাইের িগেয় েতমন করেলন। ৬ পের িবেকল
পঁাচিট র সমেয় বাইের িগেয় আর কেয়কজনেক দঁািড়েয় থাকেত
েদখেলন, আর তােদর বলেলন, "িকজন্য সমস্ত িদন এখােন
েকান জায়গায় কাজ না কের এখােন দঁািড়েয় আছ?" ৭ তারা
তঁােক বলল, "েকউই আমােদরেক কােজ লাগায় িন।" িতিন
তােদর বলেলন, "েতামরাও আঙ্গরু েক্ষেত যাও।" ৮ পের সন্ধ্যা
হেল েসই আঙ্গরু েক্ষেতর মািলক তঁার কমর্চারীেক বলেলন,
"মজরুেদর েডেক মজরুী দাও, েশষজন েথেক আরম্ভ কের
প্রথমজন পযর্ন্ত দাও।" ৯ তােত যারা িবেকল পঁাচিট র সমেয়
কােজ েলেগিছল, তারা এেস এক একজন এক িদেনর কের
মজরুী েপল। ১০ যারা প্রথেম কােজ েলেগিছল, তারা এেস মেন
করল, আমরা েবিশ পাব, িকন্তু তারাও একিদেনর মজরুী েপল।
১১ এবং তারা েসই জিমর মািলেকর িবরুেদ্ধ বচসা কের বলেত
লাগল, ১২ "েশেষর এরা েতা এক ঘন্টা মাত্র েখেটেছ, আমরা
সমস্ত িদন েখেটিছ ও েরােদ পুেড়িছ, আপিন এেদরেক আমােদর
সমান মজরুী িদেলন।" ১৩ িতিন এর উত্তের তােদর এক জনেক
বলেলন, "বনু্ধ! আিম েতামার প্রিত িকছু অন্যায় কিরিন, তুিম িক
আমার কােছ এক িদেনর মজরুীেত কাজ করেত রািজ হওিন?"
১৪ েতামার যা পাওনা, তা িনেয় চেল যাও, আমার ইচ্ছা,
েতামােক যা, ঐ েশেষর জনেকও তাই েদব। ১৫ আমার িনেজর
যা, তা িনেজর ইচ্ছামত ব্যবহার করার িক আমার উিচত নয়? না
আিম দয়ালু বেল েতামার িহংসা হেচ্ছ? ১৬ এইভােবই যারা
েশেষর, তারা প্রথম হেব এবং যারা প্রথম, তারা েশেষ পড়েব।

যীশু তৃতীয় বার িনেজর মৃতু্যর িবষেয় ভাববাণী বেলন।

১৭ পের যখন যীশু িযরূশােলম যাওয়ার জন্য ৈতরী হেলন,
তখন িতিন েসই বােরা জন িশষ্যেক এক পােশ েডেক িনেয়
েগেলন এবং রাস্তায় তঁােদর বলেলন, ১৮ "েদখ, আমরা
িযরুশােলেম যািচ্ছ, আর মানবপুত্র প্রধান যাজকেদর ও ব্যবস্থার
িশক্ষকেদর হােত সমিপর্ত হেবন, তারা তঁােক মৃতু্যদেন্ডর জন্য
েদাষী করেব, ১৯ এবং ঠাট্টা করার জন্য, চাবুক মারার ও কু্রেশ
েদওয়ার জন্য অইহূিদেদর হােত তঁােক তুেল েদেব, পের িতিন
তৃতীয় িদেন মৃতু্য েথেক জীিবত হেয় উঠেবন।"

প্রকৃত ভােব মহান েক? এই িবষেয় িশক্ষা।

২০ তখন িসবিদেয়র স্ত্রী, তঁার দইু েছেলেক সেঙ্গ িনেয় তঁার
কােছ এেস নমস্কার কের তঁার কােছ িকছু চাইেলন। ২১ িতিন
তঁােক বলেলন, "তুিম িক চাও?" িতিন বলেলন, "আেদশ করুন,
েযন আপনার রােজ্য আমার এই দইু েছেলর একজন আপনার
ডান িদেক, আর একজন বাম িদেক বসেত পাের।" ২২ িকন্তু যীশু
এর উত্তের বলেলন, "েতামরা িক চাইছ, তা েবাঝ না, আিম েয
পােত্র পান করেত যািচ্ছ, তােত িক েতামরা পান করেত পার?"
তঁারা বলেলন, "পাির।" ২৩ িতিন তঁােদর বলেলন, "যিদও
েতামরা আমার পােত্র পান করেব, িকন্তু যােদর জন্য আমার
িপতা স্থান প্রস্তুত কের েরেখেছন, তারা ছাড়া আর কাউেকই
আমার ডান পােশ ও বঁা পােশ বসােনার অিধকার আমার েনই।"
২৪ এই কথা শুেন অন্য দশ জন িশষ্য ঐ দইু ভাইেয়র প্রিত

অসন্তুষ্ট হেলন। ২৫ িকন্তু যীশু তঁােদর কােছ েডেক বলেলন,
"েতামরা জান, অইহূিদ জািতর তত্ত্বাবধায়ক তােদর উপের
রাজত্ব কের এবং যারা মহান, তারা তােদর উপের কতৃর্ ত্ব কের।"
২৬ েতামােদর মেধ্য েতমন হেব না, িকন্তু েতামােদর মেধ্য েয েকউ
মহান হেত চায়, েস েতামােদর মধ্য েসবক হেব, ২৭ এবং
েতামােদর মেধ্য েয েকউ প্রধান হেত চায়, েস েতামােদর দাস
হেব, ২৮ েযমন মানবপুত্র েসবা েপেত আেসনিন, িকন্তু েসবা
করেত এেসেছ এবং মানুেষর জন্য িনেজর জীবন মুিক্তর মূল্য
িহসােব িদেত এেসেছন।

অন্ধেক দিৃষ্ট দান। যীশু িযরুশােলেম যান।

২৯ পের িযরীেহা েথেক যীশু এবং তঁার িশষ্যেদর েবর হওয়ার
সমেয় অেনক েলাক তঁােক অনুসরণ করল। ৩০ আর েদখ, দইু
জন অন্ধ পেথর পােশ বেসিছল, েসই পথ িদেয় যীশু যােচ্ছন
শুেন তারা িচত্কার কের বলল, "প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমােদর
প্রিত দয়া করুন।" ৩১ তােত েলােকরা চুপ চুপ বেল তােদর ধমক
িদল, িকন্তু তারা আরও েজাের িচত্কার কের বলল, "প্রভু,
দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন।" ৩২ তখন যীশু েথেম,
তােদর ডাকেলন, "আর বলেলন, েতামরা িক চাও? আিম
েতামােদর জন্য িক করব?" ৩৩ তারা তঁােক বলল, "প্রভু,
আমােদর েচাখ েযন িঠক হেয় যায়।" ৩৪ তখন যীশুর করুণা হল
এবং িতিন তােদর েচাখ স্পশর্ করেলন, আর তখনই তারা
েদখেত েপল ও তঁার েপছন েপছন চলল।

যীশুর রাজকীয় প্রেবশ।

পের যখন তঁারা িযরূশােলেমর কােছ ৈজতুন পাহােড়,
ৈবৎফগী গ্রােম এেলন, তখন যীশু দইু জন িশষ্যেক

পািঠেয় িদেলন, ২ তঁােদর বলেলন, "েতামরা সামেনর ঐ গ্রােম
যাও, আর েসখােন িগেয় েদখেত পােব, একিট গদ্দর্ভী বঁাধা
আেছ, আর তার সেঙ্গ একিট বাচ্চা তােদর খুেল আমার কােছ
আন। ৩ আর যিদ েকউ, েতামােদর িকছু বেল, তেব বলেব,
এেদরেক প্রভুর প্রেয়াজন আেছ, তােত েস তখনই তােদর
পািঠেয় েদেব।" ৪ এমনিট হল েযন এর দ্বারা ভাববাদীর
ভাববাণী পূণর্ হয়, ৫ "েতামরা িসেয়ান-কন্যােক বল, েদখ,
েতামার রাজা েতামার কােছ আসেছন, িতিন নম্র, ও গদ্দর্ভ-
শাবেকর উপের বেস আসেছন।" ৬ পের ঐ িশেষ্যরা িগেয় যীশুর
আেদশ অনুযায়ী কাজ করেলন, ৭ গদ্দর্ভীেক ও শাবকিটেক
আনেলন এবং তােদর উপের িনেজেদর বস্ত্র েপেত িদেলন, আর
িতিন তােদর উপের বসেলন। ৮ আর িভেড়র মধ্য অিধকাংশ
েলাক িনেজর িনেজর কাপড় রাস্তায় েপেত িদল এবং অন্য অন্য
েলােকরা গােছর ডাল েকেট রাস্তায় ছিড়েয় িদল। ৯ আর েয
সমস্ত েলাক তঁার আেগ ও িপছেন যািচ্ছল, তারা িচত্কার কের
বলেত লাগল, েহাশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, িযিন প্রভুর নােম
আসেছন, স্বেগর্ও েহাশান্না। ১০ আর িতিন িযরূশােলেম প্রেবশ
করেল সারা শহের েকালাহল সৃিষ্ট হেয় েগল সবাই বলল, "উিন
েক?" ১১ তােত েলােকরা বলল, "উিন েসই ভাববাদী, গালীেলর
নাসরতীয় যীশু।"
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যীশুর উপাসনা গৃেহ প্রেবশ।

১২ পের যীশু ঈশ্বেরর উপাসনা গৃেহ প্রেবশ করেলন এবং যত
েলাক মিন্দের েকনা েবচা করিছল, েসই সবাইেক েবর কের
িদেলন এবং যারা টাকা বদল করার জন্য েটিবল সািজেয়
বেসিছল ও যারা পায়রা িবিক্র করিছল, তােদর সব িকছু
উিল্টেয় েফলেলন, ১৩ আর তােদর বলেলন, "েলখা আেছ,
আমার ঘরেক প্রাথর্নার ঘর বলা হেব," িকন্তু েতামরা এটােক
'ডাকাতেদর গুহায় পিরণত কেরেছা'। ১৪ পের অেন্ধরা ও
েখঁাড়ারা মিন্দের তঁার কােছ এেলা, আর িতিন তােদর সুস্থ
করেলন। ১৫ িকন্তু প্রধান যাজকগণ ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা তঁার
সমস্ত আশ্চযর্্য কাজ েদেখ এবং েয েছেলেমেয়রা ‘েহাশান্না
দায়ূদ-সন্তান,’ বেল মিন্দের িচত্কার করিছল তােদর েদেখ েরেগ
েগল, ১৬ এবং তঁােক বলল, "শুনছ, এরা িক বলেছ?" যীশু
তােদর বলেলন, "হঁ্যা, েতামরা িক কখনও পড়িন েয, তুিম েছাট
িশশু ও দধু খাওয়া বাচ্চার মুখ েথেক প্রশংসার ব্যবস্থা কেরছ?"
১৭ পের িতিন তােদর েছেড় শহেরর বাইের ৈবথিনয়ায় েগেলন,
আর েসই জায়গায় রােত থাকেলন।

ডুমুর গাছিট শুিকেয় েগল।

১৮ সকােল শহের িফের আসার সময় তঁার িখেদ েপল।
১৯ রাস্তার পােশ একিট ডুমুরগাছ েদেখ িতিন তার কােছ েগেলন
এবং পাতা ছাড়া আর িকছুই েদখেত েপেলন না। তখন িতিন
গাছিটেক বলেলন, "আর কখনও েতামােত ফল না ধরুক",
আর হঠাৎ েসই ডুমুরগাছটা শুিকেয় েগল। ২০ তা েদেখ িশেষ্যরা
আশ্চযর্্য হেয় বলেলন, "ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুিকেয় েগল
িকভােব?" ২১ যীশু এর উত্তের তঁােদর বলেলন, "আিম
েতামােদর সিত্য বলিছ, যিদ েতামােদর িবশ্বাস থােক, আর
সেন্দহ না কর, তেব েতামরা খািল ডুমুরগােছর প্রিত এমন করেত
পারেব, তা নয়, িকন্তু এই পাহাড়েকও যিদ বল, উপিড়েয় যাও,
আর সমুেদ্র িগেয় পড়, তাই হেব।" ২২ আর েতামরা প্রাথর্নায়
িবশ্বােসর সেঙ্গ যা িকছু চাইেব, েস সব িকছু পােব।

যীশুর ক্ষমতার িবষেয় িশক্ষা।

২৩ পের যীশু মিন্দের এেলন এবং যখন িতিন উপেদশ
িদিচ্ছেলন, েস সমেয় প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর প্রাচীেনরা
তঁার কােছ এেস বলল, "তুিম েকান ক্ষমতায় এই সব করছ?
আর েকই বা েতামােক এই ক্ষমতা িদেয়েছ?" ২৪ যীশু উত্তের
তােদর বলেলন, "আিমও েতামােদর একিট কথা িজজ্ঞাসা করব,
যিদ েতামরা আমােক উত্তর দাও, তা হেল আিম েতামােদর
বলেবা, েকান ক্ষমতায় এসব করিছ।" ২৫ েযাহেনর বািপ্তষ্ম
েকাথা েথেক হেয়িছল? স্বগর্রাজ্য েথেক না মানুেষর েথেক? তখন
তারা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের বলল, "যিদ বিল স্বগর্
েথেক, তাহেল এ আমােদরেক বলেব, তেব েতামরা তঁােক িবশ্বাস
কর িন েকন?" ২৬ আর যিদ বিল, "মানুেষর মাধ্যেম," েলাকেদর
েথেক আমার ভয় আেছ কারণ সবাই েযাহনেক ভাববাদী বেল
মােন। ২৭ তখন তারা যীশুেক বলল, "আমরা জািন না।" িতিনও

তােদর বলেলন, "তেব আিমও িক ক্ষমতায় এসব করিছ, তা
েতামােদর বলব না।"

দইু পুেত্রর দষৃ্টান্ত।

২৮ িকন্তু েতামরা িক মেন কর? এক ব্যিক্তর দিুট েছেল িছল,
িতিন প্রথম জেনর কােছ িগেয় বলেলন, "পুত্র, যাও, আজ
আঙ্গরু েক্ষেত কাজ কর।" ২৯ েস বলল, "আিম যাব না," িকন্তু
পের মন পিরবতর্ ন কের েগল। ৩০ পের িতিন িদ্বতীয় জেনর কােছ
িগেয় েতমিন বলেলন। েস বলল, "বাবা আিম যািচ্ছ," িকন্তু েগল
না। ৩১ েসই দইুজেনর মেধ্য েক বাবার ইচ্ছা পালন করল? তারা
বলল, "প্রথম জন।" যীশু তােদর বলেলন, "আিম েতামােদর
সিত্য বলিছ, কর আদায়কারীরাও েবশ্যারা েতামােদর আেগ
ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করেছ।" ৩২ কারণ েযাহন ধািমর্কতার পথ
িদেয় েতামােদর কােছ এেলন, আর েতামরা তঁােক িবশ্বাস করেল
না, িকন্তু কর আদায়কারীরাও েবশ্যারা তঁােক িবশ্বাস করল, আর
েতামরা তা েদেখও এই রকম মন পিরবতর্ ন করেল না েয, তঁােক
িবশ্বাস করেব।

আঙ্গরু েক্ষেতর মািলক ও কৃষকেদর দষৃ্টান্ত (উদাহরণ)।

৩৩ অন্য আর একিট গল্প েশান, একজন আঙুর েক্ষেতর
মািলক িছেলন, িতিন আঙুর েক্ষত কের তার চািরিদেক েবড়া
িদেলন, ও তার মেধ্য আঙুর রস বার করার জন্য একটা আঙুর
মাড়াবার জন্য গতর্  খুঁড়েলন এবং েদখােশানা করার জন্য উঁচু ঘর
ৈতরী করেলন, পের কৃষকেদর হােত তা জমা িদেয় অন্য েদেশ
চেল েগেলন। ৩৪ আর ফল পাবার সময় কােছ এেল িতিন তঁার
ফল সংগ্রহ করার জন্য কৃষকেদর কােছ তঁার দাসেদরেক
পাঠােলন। ৩৫ তখন কৃষেকরা তঁার দাসেদরেক ধের কাউেক
মারেলা, কাউেক হত্যা করল, কাউেক পাথর মারল। ৩৬ আবার
িতিন আেগর েথেক আরও অেনক দাসেক পাঠােলন, তােদর
সেঙ্গও তারা েসই রকম ব্যবহার করল। ৩৭ অবেশেষ িতিন তঁার
েছেলেক তােদর কােছ পাঠােলন, বলেলন, "তারা আমার
েছেলেক সম্মান করেব।" ৩৮ িকন্তু কৃষেকরা মািলেকর েছেলেক
েদেখ বলল, "এই ব্যিক্তই উত্তরািধকারী, এেসা, আমরা এেক
েমের েফেল এর উত্তরািধকার েকেড় িনই।" ৩৯ পের তারা তঁােক
ধের আঙ্গরু েক্ষেতর বাইের েফেল বধ করল। ৪০ অতএব আঙুর
েক্ষেতর মািলক যখন আসেবন, তখন েসই চাষীেদর েক িক
করেবন? ৪১ তারা তঁােক বলল, "মািলক েসই মন্দ েলােকেদরও
এেকবাের ধ্বংস করেবন এবং েসই েক্ষত এমন অন্য
কৃষকেদরেক জমা েদেবন, যারা ফেলর সমেয় তঁােক ফল
েদেব।' ৪২ যীশু তােদর বলেলন, "েতামরা িক কখনও শােস্ত্র
পড়িন, েয পাথরটােক িমস্ত্রীরা অগ্রাহ্য কেরিছল, েসই পাথরটাই
েকােণর প্রধান পাথর হেয় উঠল, প্রভু ঈশ্বর এই কাজ কেরেছন,
আর এটা আমােদর েচােখ সিত্যই খুব আশ্চযর্্য কাজ?" ৪৩ এই
জন্য আিম েতামােদর বলিছ, "েতামােদর কাছ েথেক ঈশ্বেরর
রাজ্য েকেড় নাও য়া যােব এবং এমন এক জািতেক েদওয়া হেব,
েয জািত তার ফল েদেব।" ৪৪ আর এই পাথেরর উপের েয
পড়েব, েস ভগ্ন হেব, িকন্তু এই পাথর যার উপের পড়েব, তােক
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চূরমার কের েফলেব। ৪৫ তঁার এই সব গল্প শুেন প্রধান
যাজেকরা ও ফরীশীরা বুঝল েয, িতিন তােদরই িবষয় বলেছন।
৪৬ আর তারা যীশুেক ধরেত েচেয়িছল, িকন্তু তারা জনগণেক
ভয় েপেলা, কারণ েলােক তঁােক ভাববাদী বেল মানত।

িবেয়র েভােজর গল্প।

যীশু আবার গেল্পর মাধ্যেম কথা বলেলন, িতিন
তােদর বলেলন, ২ স্বগর্রাজ্য এমন একজন রাজার

মেতা, িযিন তঁার েছেলর িবেয়র েভাজ আেয়াজন করেলন।
৩ েসই েভােজ িনমিন্ত্রত েলাকেদর ডাকার জন্য িতিন তঁার
দাসেদর পাঠােলন, িকন্তু েলােকরা আসেত চাইল না। ৪ তােত
িতিন আবার অন্য দাসেদর পাঠােলন, বলেলন, "িনমিন্ত্রত
েলাকেদরেক বল, েদখ, আমার েভাজ প্রস্তুত কেরিছ, আমার
অেনক বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু সব মারা হেয়েছ, সব িকছুই প্রস্তুত,
েতামরা িবেয়র েভােজ এেসা।" ৫ িকন্তু তারা অবেহলা কের েকউ
তার েক্ষেত, েকউ বা তার িনেজর কােজ চেল েগল। ৬ অবিশষ্ট
সবাই তঁার দাসেদর ধের অপমান করল ও বধ করল। ৭ তােত
রাজা প্রচন্ড েরেগ েগেলন এবং ৈসন্যসামন্ত পািঠেয় েসই
হত্যাকারীেদর ধ্বংস করেলন ও তােদর শহর পুিড়েয় িদেলন।
৮ পের িতিন তঁার দাসেদর বলেলন, "িবেয়র েভাজ েতা প্রস্তুত,
িকন্তু ঐ িনমিন্ত্রত েলােকরা এর েযাগ্য িছল না, ৯ অতএব েতামরা
রাজপেথর মাথায় মাথায় িগেয় যত েলােকর েদখা পাও,
সবাইেক িবেয়র েভােজ েডেক আন।" ১০ তােত ঐ দােসরা
রাজপেথ িগেয় ভাল মন্দ যত েলােকর েদখা েপল, সবাইেকই
সংগ্রহ কের আনল, তােত িবেয় বািড় অিতিথেত পিরপূণর্ হল।
১১ পের রাজা অিতিথেদর েদখার জেন্য িভতের এেস এমন এক
ব্যিক্তেক েদখেত েপেলন, যার গােয় িবেয় বািড়র েপাশাক িছল
না, ১২ িতিন তােক বলেলন, "েহ বনু্ধ, তুিম েকমন কের িবেয়
বািড়র েপাশাক ছাড়া এখােন প্রেবশ করেল?" েস উত্তর িদেত
পারল না। ১৩ তখন রাজা তঁার চাকরেদর বলেলন, "ওর হাত পা
েবঁেধ ওেক বাইের অন্ধকাের েফেল দাও, েসখােন েলােকরা
কঁাদেব ও দঁােত দঁাত ঘষেব। ১৪ যিদও অেনকেকই ডাকা হেয়েছ,
িকন্তু অল্পই মেনানীত।"

যীশুর শত্রুেদর কেয়কিট প্রেশ্নর উত্তর।

১৫ তখন ফরীশীরা িগেয় পিরকল্পনা করল, িকভােব তঁােক
কথার ফঁােদ েফলা যায়। ১৬ আর তারা েহেরাদীয়েদর সেঙ্গ
তােদর িশষ্যেদর িদেয় তঁােক বেল পাঠাল, "গুরু, আমরা জািন,
আপিন সত্যবাদী এবং সিঠক ভােব ঈশ্বেরর পেথর িবষয় িশক্ষা
িদেচ্ছন এবং আপিন কাউেক ভয় পাননা, কারণ আপিন
েলােকরা েক িক বলল েস কথায় িবচার করেবন না। ১৭ ভাল,
আমােদর বলুন, আপনার মত িক? ৈকসরেক কর েদওয়া উিচত
িক না?" ১৮ িকন্তু যীশু তােদর ফঁাদ বুঝেত েপের বলেলন,
"ভণ্ডরা, আমার পরীক্ষা েকন করছ? ১৯ েসই কেরর পয়সা
আমােক েদখাও।" তখন তারা তঁার কােছ একিট িদনার আনল।
২০ িতিন তােদর বলেলন, "এই মূিতর্  ও এই নাম কার?" তারা
বলল, "ৈকসেরর।" ২১ তখন িতিন তােদর বলেলন, "তেব

ৈকসেরর যা িকছু, তা ৈকসরেক দাও, আর ঈশ্বেরর যা িকছু, তা
ঈশ্বরেক দাও।" ২২ এই কথা শুেন তারা আশ্চযর্্য হল এবং তঁার
কাছ েথেক চেল েগল।

িববাহ ও পুনরুত্থােনর।

২৩ েসই িদন সদ্দকূীরা, যারা বেল মৃতু্য েথেক জীিবত হয় না,
তারা তঁার কােছ এেলা। ২৪ এবং তঁােক িজজ্ঞাসা করল, "গুরু,
েমািশ বলেলন, েকউ যিদ সন্তান ছাড়া মারা যায়, তেব তার ভাই
তার স্ত্রীেক িবেয় কের তার ভাইেয়র জন্য বংশ রক্ষা করেব।
২৫ ভাল, আমােদর মেধ্য েকােনা একিট পিরবাের সাতিট ভাই
িছল, প্রথম জন িবেয়র পর মারা েগল এবং সন্তান না হওয়ায়
তার ভাইেয়র জন্য িনেজর স্ত্রীেক েরেখ েগল। ২৬ এইভােবই
িদ্বতীয় জন তৃতীয় জন কের সাত জনই তােক িবেয় করল।
২৭ সবার েশেষ েসই স্ত্রীও মের েগল। ২৮ অতএব মৃতু্য েথেক
জীিবত হওয়ার সময় ঐ সাত জেনর মেধ্য েস কার স্ত্রী হেব?
সবাই েতা তােক িবেয় কেরিছল।" ২৯ যীশু এর উত্তের তােদর
বলেলন, "েতামরা ভুল বুঝছ, কারণ েতামরা না জান শাস্ত্র, না
জান ঈশ্বেরর ক্ষমতা, ৩০ কারণ মৃতু্য েথেক জীিবত হেয় েলােক
িবেয় কের না এবং তােদর িবেয়র েদওয়াও হয় না, বরং স্বেগর্
ঈশ্বেরর দতূেদর মেতা থােক। ৩১ িকন্তু মৃতেদর মৃতু্য েথেক
জীিবত হওয়ার িবষেয় ঈশ্বর েতামােদর যা বেলেছন, তা িক
েতামরা শােস্ত্র পড়িন?" ৩২ িতিন বেলন, "আিম অব্রাহােমর
ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, ও যােকােবর ঈশ্বর," (এই েলাকগুিল
মৃতু্যর অেনক পের ঈশ্বর এই কথাগুিল বেলেছন) ঈশ্বর মৃতেদর
নন, িকন্তু জীিবতেদর। ৩৩ এই কথা শুেন েলােকরা তঁার িশক্ষােত
অবাক হেয় েগল।

েশ্রষ্ট আেদশ।

৩৪ ফরীশীরা যখন শুনেত েপল, িতিন সদ্দকূীেদর িনরুত্তর
কেরেছন, তখন তারা একসেঙ্গ এেস জটুল। ৩৫ আর তােদর
মেধ্য এক ব্যিক্ত, একজন ব্যবস্থার গুরু, পরীক্ষা করার জন্য
তঁােক িজজ্ঞাসা করল, ৩৬ "গুরু, ব্যবস্থার মেধ্য েকান আেদশিট
মহান?" ৩৭ িতিন তােক বলেলন, "েতামার সমস্ত হৃদয়, েতামার
সমস্ত প্রাণ ও েতামার সমস্ত মন িদেয় েতামার ঈশ্বর প্রভুেক
ভালবাসেব," ৩৮ এটা মহান ও প্রথম আেদশ। ৩৯ আর িদ্বতীয়
আেদশিট হেলা, "েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত
ভালবাসেব।" ৪০ এই দিুট আেদেশই সমস্ত ব্যবস্থা এবং
ভাববাদীেদর বই িনভর্ র কের।

যীশুর শত্রুরা িনরুত্তর।

৪১ আর ফরীশীরা একত্র হেল যীশু তােদর িজজ্ঞাসা করেলন,
৪২ "খ্রীেষ্টর িবষেয় েতামােদর িক মেন হয়, িতিন কার সন্তান?"
তারা বলল, "দায়ূেদর।" ৪৩ িতিন তােদর বলেলন, "তেব দায়ূদ
িকভােব আত্মার আেবেশ তঁােক প্রভু বেলন?" িতিন বেলন,-
৪৪ "প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন, তুিম আমার ডান পােশ বস,
যতক্ষণ না আিম েতামার শত্রুেদরেক েতামার পা রাখার
জায়গায় পিরণত কির।" ৪৫ অতএব দায়ূদ যখন তঁােক প্রভু
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বেলন, তখন িতিন িকভােব তঁার সন্তান? ৪৬ তখন েকউ তঁােক
েকান উত্তর িদেত পারল না, আর েসই িদন েথেক তঁােক েকান
কথা িজজ্ঞাসা করেত কারও সাহস হল না।

ফরীশীেদর ও ব্যবস্থার িশক্ষকেদর প্রিত যীশুর অনুেযাগ।

তখন যীশু েলাকেদর ও তঁার িশষ্যেদর বলেলন,
২ "ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা েমািশর আসেন

বেসন। ৩ অতএব তঁারা েতামােদর যা িকছু করেত বলেলন, তা
পালন করেব এবং তা েমেন চলেব, িকন্তু তােদর কােজর মেতা
কাজ করেব না, কারণ তারা যা বেল, তারা িনেজরা েসগুেলা
কের না। ৪ তারা ভারী ও কিঠন েবাঝা েবঁেধ েলাকেদর কঁােধ
চািপেয় েদয়, িকন্তু িনেজরা আঙ্গলু িদেয়ও তা সরােত চায় না।
৫ তারা েলাকেক েদখােনার জন্যই তােদর সমস্ত কাজ কের, তারা
িনেজেদর জন্য শােস্ত্রর বাক্য েলখা বড় কবচ ৈতরী কের এবং
বেস্ত্রর ঝালর বড় কের, ৬ আর েভােজ প্রধান স্থান, সমাজঘের
প্রধান প্রধান আসন তারা ভালবােস, ৭ হােট বাজাের শুেভচ্ছা
জানায় এবং েলােকর কােছ রিব্ব (গুরু) বেল সম্মান সূচক
অিভবাদন েপেত খুব ভালবােস।" ৮ িকন্তু েতামরা ‘িশক্ষক’ বেল
সম্ভািষত হেয়া না, কারণ েতামােদর গুরু একজন এবং েতামরা
সবাই তার ভাই। ৯ আর পৃিথবীেত কাউেকও ‘িপতা’ বেল েডেকা
না, কারণ েতামােদর িপতা একজন, িযিন স্বেগর্ থােকন।
১০ েতামরা ‘িশক্ষক’ বেল সম্ভািষত হেয়া না, কারণ েতামােদর
গুরু একজন, িতিন খ্রীষ্ট। ১১ িকন্তু েতামােদর মেধ্য েয ব্যিক্ত
েশ্রষ্ঠ, েস েতামােদর েসবক হেব। ১২ আর েয েকউ, িনেজেক উঁচু
কের, তােক নীচু করা হেব, আর েয েকউ িনেজেক নীচু কের,
তােক উঁচু করা হেব। ১৩ িকন্তু ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা,
েহ ভণ্ডরা, িধক েতামােদর! কারণ েতামরা েলােকেদর জন্য
স্বগর্রােজ্যর দরজা বন্ধ কের থাক, ১৪ িনেজরাও তােত প্রেবশ
কর না এবং যারা প্রেবশ করেত আেস, তােদর ও প্রেবশ করেত
দাও না। ১৫ ধমর্িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা, েহ ভণ্ডরা, িধক
েতামােদর! কারণ এক জনেক ইহূিদ ধেমর্ ধমর্ান্তিরত করার জন্য
েতামরা সমুেদ্র ও িবিভন্ন জায়গায় িগেয় থাক, আর যখন েকউ
হয়, তখন তােক েতামােদর েথেকও িদ্বগুন নরেকর েযাগ্য কের
েতােলা। ১৬ অন্ধ পথ পিরচালনাকারীরা, িধক েতামােদর!
েতামরা বেল থাক, েকউ মিন্দেরর িদিব্য কের তা পালন না
করেল তা িকছুই নয়, িকন্তু েকউ মিন্দেরর েসানার িদিব্য করেল
তােত েস আবদ্ধ হল। ১৭ েতামরা মূেখর্রা ও অেন্ধরা, বল েদিখ,
েকানিট েশ্রষ্ঠ? েসানা, না েসই মিন্দর, যা েসই েসানােক পিবত্র
কেরেছ? ১৮ আরও বেল থাক, েকউ যজ্ঞেবিদর িদিব্য করেল তা
িকছুই নয়, িকন্তু েকউ যিদ তার উপেরর উপহােরর িদিব্য কের,
তেব েস তার িদিব্যেত আবদ্ধ হল। ১৯ েতামরা অেন্ধরা, বল
েদিখ, েকানিট েশ্রষ্ঠ? উপহার না েসই যজ্ঞেবিদ, যা উপহারেক
পিবত্র কের? ২০ েয ব্যিক্ত যজ্ঞেবিদর িদিব্য কের, েস েতা েবিদর
ও তার উপেরর সবিকছুরই িদিব্য কের। ২১ আর েয মিন্দেরর
িদিব্য কের, েস মিন্দেরর, িযিন েসখােন বাস কেরন, তঁারও িদিব্য
কের। ২২ আর েয স্বেগর্র িদিব্য কের, েস ঈশ্বেরর িসংহাসেনর
এবং িযিন তােত বেস আেছন, তঁারও িদিব্য কের।
২৩ ধমর্িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা, েহ ভণ্ডরা, িধক েতামােদর! কারণ

েতামরা পুিদনা, েমৗির ও িজরার দশমাংশ িদেয় থাক, আর
ব্যবস্থার মেধ্য প্রধান িবষয়, ন্যায়িবচার, দয়া ও িবশ্বাস ত্যাগ
কেরছ, িকন্তু এ সব পালন করা এবং ঐ গুিলও ত্যাগ না করা,
েতামােদর উিচত িছল। ২৪ অন্ধ পথ পিরচালনাকারীরা, েতামরা
মশা েছঁেক েফল, িকন্তু উট িগেল খাও। ২৫ ধমর্িশক্ষেকরা ও
ফরীশীরা, েহ ভণ্ডরা, িধক েতামােদর! কারণ েতামরা পান করার
পাত্র ও খাওয়ার পােত্রর বাইের পিরষ্কার কের থাক, িকন্তু
েসগুিলর েভতের েদৗরাত্ম্য ও অন্যােয় ভরা। ২৬ অন্ধ ফরীশী,
আেগ পান পােত্রর ও খাওয়ার পােত্রর েভতেরও পিরষ্কার কর,
েযন তা বাইেরও পিরষ্কার হয়। ২৭ ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও
ফরীশীরা, েহ ভণ্ডরা, িধক েতামােদর! কারণ েতামরা চুনকাম
করা কবেরর মেতা, যা বাইের েদখেত খুবই সুন্দর, িকন্তু েভতের
মরা মানুেষর হাড় ও সব রকেমর অশুিচতায় ভরা।
২৮ একইভােব েতামরাও বাইের েলাকেদর কােছ িনেজেদর
ধািমর্ক বেল েদিখেয় থাক, িকন্তু িভতের েতামরা ভণ্ড ও পােপ
পিরপূণর্। ২৯ ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা, েহ ভণ্ডরা, িধক
েতামােদর! কারণ েতামরা ভাববাদীেদর কবর েগঁেথ থাক এবং
ধািমর্কেদর সমািধ স্তম্ভ সািজেয় থাক, আর েতামরা বল,
৩০ আমরা যিদ আমােদর পূবর্পুরুষেদর সমেয় থাকতাম, তেব
আমরা ভাববাদীেদর রক্তপােত তঁােদর সহভাগী হতাম না।
৩১ অতএব, েতামরা িনেজেদর িবষেয় এই সাক্ষ্য িদচ্ছ েয, যারা
ভাববাদীেদর বধ কেরিছল, েতামরা তােদরই সন্তান।
৩২ েতামরাও েতামােদর পূবর্পুরুষেদর পােপর পিরমাণ পূণর্
করছ। ৩৩ েহ সােপর দল, কালসােপর বংেশরা, েতামরা েকমন
কের িবচাের নরকদন্ড এড়ােব? ৩৪ অতএব, েদখ, আিম
েতামােদর কােছ ভাববাদী, জ্ঞানবান ও ব্যবস্থার িশক্ষকেদর
পাঠাব, তঁােদর মেধ্য কেয়কজনেক েতামরা বধ করেব ও কু্রেশ
েদেব, কেয়কজনেক েতামােদর সমাজঘের চাবুক মারেব এবং
এক শহর েথেক আর এক শহের তাড়া করেব, ৩৫ েযন পৃিথবীেত
যত ধািমর্ক েলােকর রক্তপাত হেয় আসেছ, েস সমস্তর দন্ড
েতামােদর উপের আেস, েসই ধািমর্ক েহবেলর রক্তপাত েথেক,
বরিখেয়র েছেল েয সখিরয়েক েতামরা ঈশ্বেরর মিন্দেরর ও
যজ্ঞেবিদর মাঝখােন বধ কেরিছেল, তঁার রক্তপাত পযর্ন্ত।
৩৬ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, এই যুেগর েলাকেদর উপের
এসমস্ত দন্ড আসেব। ৩৭ িযরূশােলম, িযরূশােলম, তুিম
ভাববাদীেদরেক বধ কেরছ ও েতামার কােছ যােদর পাঠােনা হয়,
তােদর েতামরা পাথর েমের থাক! মুরিগ েযমন তার বাচ্চােদর
ডানার নীেচ একত্র কের, েতমন আিমও কত বার েতামার
সন্তানেদর একত্র করেত ইচ্ছা কেরিছ, িকন্তু েতামরা রািজ হেল
না। ৩৮ েদখ, েতামােদর বািড়, েতামােদর জন্য খািল হেয় পেড়
থাকেব। ৩৯ কারণ আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা এখন েথেক
আমােক আর েদখেত পােব না, যত িদন পযর্ন্ত েতামরা না বলেব,
“ধন্য িতিন, িযিন প্রভুর নােম আসেছন।”

িযরূশােলেমর ধ্বংস ও যীশু আবার িফের আসেবন েস
িবষেয় ভাববাণী।

পের যীশু ঈশ্বেরর গৃহ েথেক েবর হেয় িনেজর রাস্তায়
চেলেছন, এমন সমেয় তঁার িশেষ্যরা তঁােক মিন্দেরর
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গঁাথিনগুিল েদখােনার জন্য কােছ েগেলন। ২ িকন্তু িতিন তঁােদর
বলেলন, "েতামরা িক এই সব েদখছ না? আিম েতামােদর সিত্য
বলিছ, এই মিন্দেরর একটা পাথর অন্য পাথেরর উপের থাকেব
না, সব িকছুই ধ্বংস হেব।" ৩ পের িতিন ৈজতুন পবর্েতর উপের
বসেল িশেষ্যরা েগাপেন তঁার কােছ এেস বলেলন, "আমােদরেক
বলুন েদিখ, এই সব ঘটনা কখন ঘটেব? আর আপনার আবার
িফের আসার এবং যুগ েশষ হওয়ার িচহ্ন িক?" ৪ যীশু এর
উত্তের তঁােদর বলেলন, "সাবধান হও, েকউ েযন েতামােদর না
ঠকায়। ৫ কারণ অেনেকই আমার নাম ধের আসেব, বলেব,
আিমই েসই খ্রীষ্ট, আর অেনক েলাকেক ঠকােব। ৬ আর েতামরা
যুেদ্ধর কথাও যুেদ্ধর গুজব শুনেব, েদেখা, অিস্থর হেয়া না,
কারণ এসব অবশ্যই ঘটেব, িকন্তু তখনও এর েশষ নয়। ৭ কারণ
এক জািত অন্য জািতর িবরুেদ্ধ ও এক রােজ্য অন্য রােজ্যর
িবরুেদ্ধ উঠেব। জায়গায় জায়গায় ভূিমকম্প ও দিূভর্ ক্ষ হেব।
৮ িকন্তু এই সবই যন্ত্রণা আরম্ভ মাত্র। ৯ েসই সমেয় েলােকরা কষ্ট
েদবার জন্য েতামােদর সমপর্ণ করেব, ও েতামােদর বধ করেব,
আর আমার নােমর জন্য সমস্ত জািত েতামােদর ঘৃণা করেব।
১০ আর েসই সময় অেনেক িবশ্বাস েছেড় চেল যােব, একজন
অন্য জনেক শত্রুর হােত সমপর্ণ করেব, এেক অন্যেক ঘৃণা
করেব। ১১ আর অেনক ভণ্ড ভাববাদী আসেব এবং অেনকেক
েভালােব। ১২ আর অধমর্ বৃিদ্ধ হওয়ােত অিধকাংশ েলােকর েপ্রম
শীতল হেয় যােব। ১৩ িকন্তু েয েকউ েশষ পযর্ন্ত িস্থর থাকেব, েস
উদ্ধার পােব। ১৪ আবার সব জািতর কােছ সাক্ষ্য দাওয়ার জন্য
রােজ্যর এই সুসমাচার সমস্ত জগেত প্রচার করা হেব, আর তখন
েশষ সময় উপিস্থত হেব। ১৫ অতএব যখন েতামরা েদখেব,
ধ্বংেসর েয ঘৃণার িজিনেসর িবষেয় দািনেয়ল ভাববাদী বেলেছন,
যা পিবত্র স্থােন দঁািড়েয় আেছ, েয ব্যিক্ত এই িবষেয় পেড় েস
বুঝুক, ১৬ তখন যারা িযহূিদয়ােত থােক, তারা পাহািড় অঞ্চেল
পািলেয় যাক, ১৭ েয েকউ ছােদর উপের থােক, েস ঘর েথেক
িজিনসপত্র নাওয়ার জন্য নীেচ না নামুক, ১৮ আর েয েকউ
েক্ষেত থােক, েস তার েপাশাক নাওয়ার জন্য েপছেন িফের না
যাক। ১৯ হায়, েসই সমেয় গভর্ বতী এবং যােদর েকােল দেুধর
বাচ্চা তােদর খুবই কষ্ট হেব! ২০ আর প্রাথর্না কর, েযন েতামােদর
শীতকােল িকম্বা িবশ্রামবাের পালােত না হয়। ২১ কারণ েসসময়
এমন “মহাসংকট উপিস্থত হেব, যা জগেতর আরম্ভ েথেক এ
পযর্ন্ত কখনও হয়িন, আর কখনও হেবও না। ২২ আর েসই
িদেনর সংখ্যা যিদ কিমেয় েদওয়া না হত, তেব েকান মানুষই
উদ্ধার েপত না, িকন্তু যারা মেনানীত তােদর জন্য েসই িদেনর
সংখ্যা কিমেয় েদওয়া হেব। ২৩ তখন যিদ েকউ েতামােদর বেল,
েদখ, েসই খ্রীষ্ট এখােন, িকম্বা ওখােন, েতামরা িবশ্বাস কর না।
২৪ কারণ ভণ্ড খ্রীেষ্টরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উঠেব এবং এমন
মহান মহান িচহ্ন ও আশ্চযর্্য আশ্চযর্্য কাজ েদখােব েয, যিদ হেত
পাের, তেব মেনানীতেদরও েভালােব। ২৫ েদখ, আিম আেগই
েতামােদর বললাম। ২৬ অতএব েলােক যিদ েতামােদর বেল,
‘েদখ, িতিন মরূপ্রােন্ত,’ েতামরা বাইের েযও না, ‘েদখ, িতিন
েগাপন ঘের,’ েতামরা িবশ্বাস কেরা না। ২৭ কারণ িবদ্ুযৎ েযমন
পূবর্ িদক েথেক েবর হেয় পিশ্চম িদক পযর্ন্ত প্রকাশ পায়, েতমন
ভােবই মানবপুেত্রর আগমনও হেব। ২৮ েযখান মৃতেদহ থােক

েসইখােন শকুন জেড়া হেব। ২৯ আর েসই সমেয়র সংকেটর
পেরই “সূযর্্য অন্ধকার হেব, চঁাদও েজ্যাৎস্না েদেব না, আকাশ
েথেক তারা খেস পড়েব ও আকাশমন্ডেলর সমস্ত ক্ষমতা।
৩০ আর তখন মানবপুেত্রর িচহ্ন আকােশ েদখা যােব, আর তখন
পৃিথবীর সমস্ত জািত িবলাপ করেব এবং মানবপুত্রেক আকােশ
েমঘরেথ পরাক্রম ও মহা প্রতােপ আসেত েদখেব। ৩১ আর িতিন
মহা তূরীধ্বিনর সেঙ্গ তঁার দতূেদর পাঠােবন, তঁারা আকােশর
এক সীমা েথেক আর এক সীমা পযর্ন্ত, চারিদক েথেক তঁার
মেনানীতেদর একিত্রত করেবন। ৩২ ডুমুরগােছর গল্প েথেক
িশক্ষা নাও, যখন তার ডােল কিচ পাতা েবর হয়, তখন েতামরা
জানেত পার, গ্রীষ্মকাল এেস েগেছ, ৩৩ েতমিন েতামরা ঐ সব
ঘটনা েদখেলই জানেব, িতিনও আসেছন, এমনিক, দরজার
কােছ উপিস্থত। ৩৪ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, এই যুেগর
েলাকেদর েলাপ হেব না, েয পযর্ন্ত না এ সমস্ত িকছু পূণর্ হয়।
৩৫ আকােশর ও পৃিথবীর েলাপ হেব িকন্তু আমার বােক্যর েলাপ
কখনও হেব না।

অজানা িদন ও িমহুতর্ ।

৩৬ িকন্তু েসই িদেনর ও েসই মুহূেতর্ র িবষয় েকউই জােন না,
এমনিক স্বগর্ দেূতরাও জােন না, পুত্রও জােন না, শুধু িপতা
জােনন। ৩৭ েযমন েনােহর সমেয় হেয়িছল, মানবপুেত্রর
আগমনও েতমন হেব। ৩৮ কারণ বন্যা আসার আেগ েথেক,
জাহােজ েনােহর প্রেবেশর িদন পযর্ন্ত, েলােক েযমন খাওয়া
দাওয়া করত, িবেয় করত, ও িবেয় িদেয়েছ। ৩৯ এবং ততক্ষণ
বুঝেত পারল না, যতক্ষণ না বন্যা এেস সবাইেক ভািসেয় িনেয়
েগল, েতমন মানবপুেত্রর আগমেনর সমেয়ও হেব। ৪০ তখন দইু
জন েক্ষেত থাকেব, এক জনেক িনেয় নাওয়া হেব এবং অন্য
জনেক েছেড় েদওয়া হেব। ৪১ দিুট মিহলা যঁাতা িপষেব, এক
জনেক িনেয় যাওয়া হেব এবং অন্য জনেক েছেড় েদওয়া হেব।
৪২ অতএব েজেগ থাক, কারণ েতামােদর প্রভু েকান্ িদন
আসেবন, তা েতামরা জান না। ৪৩ িকন্তু এটা েজেন রােখা, েচার
েকান মুহূেতর্  আসেব, তা যিদ বািড়র মািলক জানত, তেব েজেগ
থাকত, িনেজর বািড়েত িসঁধ কাটেত িদত না। ৪৪ এই জন্য
েতামরাও প্রস্তুত থাক, কারণ েয সময় েতামরা মেন করেব িতিন
আসেবন না, েসই সময়ই মানবপুত্র আসেবন।" ৪৫ এখন, েসই
িবশ্বস্ত ও বুিদ্ধমান দাসেক, যােক তার মািলক তঁার পিরজেনর
উপের িনযুক্ত কেরেছন, েযন েস তােদর উপযুক্ত সমেয় খাবার
েদয়? ৪৬ ধন্য েসই দাস, যােক তার মািলক এেস েতমন করেত
েদখেবন। ৪৭ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, িতিন তােক তঁার সব
িকছুর উপের িনযুক্ত করেবন। ৪৮ িকন্তু েসই দষুু্ট দাস যিদ তার
হৃদেয় বেল, ‘আমার মািলেকর আসবার েদির আেছ,’ ৪৯ আর
যিদ তার দাসেদর মারেত এবং মাতাল েলাকেদর সেঙ্গ খাওয়া
দাওয়া করেত, আরম্ভ কের, ৫০ তেব েয িদন েস অেপক্ষা করেব
না এবং েয মুহূেতর্ র আশা েস করেব না, েসই িদন ও েসই মুহূেতর্
েসই দােসর মািলক আসেবন, ৫১ আর তােক দইু খন্ড কের
ভণ্ডেদর মেধ্য তার স্থান িঠক করেবন, েস েসই জায়গায় কঁাদেব
ও দঁােত দঁাত ঘষেব।
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িবচার িদেনর িবষেয় উদাহরণ ও িশক্ষা।

তখন স্বগর্রাজ্য এমন দশিট কুমারীর মেতা হেব, যারা
িনেজর িনেজর প্রদীপ িনেয় বেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ

করেত েবর হল। ২ তােদর মেধ্য পঁাচ জন েবাকা, আর পঁাচ জন
বুিদ্ধমতী িছল। ৩ কারণ যারা েবাকা িছল, তারা িনেজর িনেজর
প্রদীপ িনল, িকন্তু সেঙ্গ েতল িনল না, ৪ িকন্তু যারা বুিদ্ধমতী তারা
তােদর প্রদীেপর সেঙ্গ পােত্র েতলও িনল। ৫ আর বড় আসেত
েদির হওয়ায় সবাই ঢুলেত ঢুলেত ঘুিমেয় পড়ল। ৬ পের মাঝ
রােত এই আওয়াজ হল, েদখ, বর! তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত
েবর হও। ৭ তােত েসই কুমারীরা সবাই উঠল এবং িনেজর
িনেজর প্রদীপ সাজােলা। ৮ আর েবাকা কুমারীরা বুিদ্ধমিতেদর
বলল, েতামােদর েতল েথেক আমােদরেক িকছু দাও, কারণ
আমােদর প্রদীপ িনেভ যােচ্ছ। ৯ িকন্তু বুিদ্ধমতীরা বলল, হয়েতা
েতামােদর ও আমােদর জন্য এই েতেল কুলােব না, েতামরা বরং
িবেক্রতােদর কােছ িগেয় েতামােদর জন্য েতল িকেন নাও।
১০ তারা েতল িকনেত যােচ্ছ, েসই সময় বর এেলা এবং যারা
ৈতরী িছল, তারা তঁার সেঙ্গ িবেয় বািড়েত প্রেবশ করল, ১১ েশেষ
অন্য সমস্ত কুমারীরাও এেলা এবং বলেত লাগল, প্রভু, প্রভু,
আমােদরেক দরজা খুেল িদন। ১২ িকন্তু িতিন বলেলন,
েতামােদর সিত্য বলিছ, আিম েতামােদর িচিন না। ১৩ অতএব
েজেগ থাক, কারণ েতামরা েসই িদন বা েসই মুহূতর্  জান না।

তালেন্তর দষৃ্টান্ত।

১৪ এটা েসই রকম, মেন কর, েয েকান ব্যিক্ত িবেদেশ যােচ্ছন,
িতিন তঁার দাসেদরেক েডেক তঁার সম্পিত্ত তােদর হােত সমপর্ণ
করেলন। ১৫ িতিন এক জনেক পঁাচ তালন্ত, অন্য জনেক দইু
তালন্ত এবং আর এক জনেক এক তালন্ত, যার েযমন েযাগ্যতা’
তােক েসইভােব িদেলন, পের িবেদেশ চেল েগেলন। ১৬ েয পঁাচ
তালন্ত েপেয়িছল, েস তখনই েগল, তা িদেয় ব্যবসা করল এবং
আরও পঁাচ তালন্ত লাভ করল। ১৭ েয দইু তালন্ত েপেয়িছল,
েসও েতমন কের আরও দইু তালন্ত লাভ করল। ১৮ িকন্তু েয এক
তালন্ত েপেয়িছল, েস িগেয় মািটেত গতর্  খুঁেড় তার মািলেকর
টাকা লুিকেয় রাখল। ১৯ অেনকিদন পের েসই দাসেদর মািলক
এেলা এবং তােদর কােছ িহেসব িনেলন। ২০ তখন েয পঁাচ তালন্ত
েপেয়িছল, েস এেস আরও পঁাচ তালন্ত এেন বলল, "মািলক,
আপিন আমার কােছ পঁাচ তালন্ত িদেয়িছেলন, েদখুন, তা িদেয়
আিম আরও পঁাচ তালন্ত লাভ কেরিছ।" ২১ তার মািলক তােক
বলেলন, "েবশ, উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস, তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত
হেয়ছ, আিম েতামােক অেনক িবষেয়র উপের িনযুক্ত করব, তুিম
েতামার মািলেকর আনেন্দর সহভাগী হও।" ২২ পের েয দইু
তালন্ত েপেয়িছল, েসও এেস বলল, "মািলক, আপিন আমার
কােছ দইু তালন্ত িদেয়িছেলন, েদখুন, তা িদেয় আিম আরও দইু
তালন্ত লাভ কেরিছ।" ২৩ তার মািলক তােক বলেলন, "েবশ!
উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস, তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হেয়ছ, আিম
েতামােক অেনক িবষেয়র উপের িনযুক্ত করব, তুিম েতামার
মািলেকর আনেন্দর সহভাগী হও।" ২৪ পের েয এক তালন্ত

েপেয়িছল, েসও এেস বলল, "মািলক, আিম জানতাম, আপিন
খুবই কিঠন েলাক, েযখােন বীজ েরাপণ কেরনিন, েসখােন
ফসল েকেট থােকন ও েযখােন বীজ ছড়ান িন, েসখােন ফসল
কুিড়েয় থােকন।" ২৫ তাই আিম ভেয় আপনার তালন্ত মািটর
িনেচ লুিকেয় েরেখিছলাম, েদখুন, আপনার যা িছল তাই আপিন
েপেলন।" ২৬ িকন্তু তার মািলক উত্তর কের তােক বলেলন, "দষুু্ট
অলস দাস, তুিম নািক জানেত, আিম েযখােন বুিননা, েসখােন
কািট এবং েযখােন ছড়াই না, েসখােন কুড়াই? ২৭ তেব
মহাজনেদর হােত আমার টাকা েরেখ দাওয়া েতামার উিচত
িছল, তা করেল আিম এেস আমার যা তা সুেদর সেঙ্গ েপতাম।
২৮ অতএব েতামরা এর কাছ েথেক ঐ তালন্ত িনেয় নাও এবং
যার দশ তালন্ত আেছ, তােক দাও, ২৯ কারণ েয ব্যিক্তর কােছ
আেছ, তােক দাওয়া হেব, তােত তার আেরা েবিশ হেব, িকন্তু যার
েনই, তার যা আেছ, তাও তার কাছ েথেক িনেয় নাওয়া হেব।
৩০ আর েতামরা ঐ অনুপেযাগী দাসেক বাইেরর অন্ধকাের
েফেল দাও, েসই জায়গায় েস কঁাদেব ও দঁােত দঁাত ঘষেব।"

েমষ এবং ছাগল।

৩১ আর যখন মানবপুত্র সমস্ত দতূেদর সেঙ্গ িনেয় িনেজর
মিহমায় আসেবন, তখন িতিন তঁার প্রতােপর িসংহাসেন বসেবন।
৩২ আর সমস্ত জািত তঁার সামেন জমােয়ত হেব, পের িতিন
তােদর একজন েথেক অন্য জনেক আলাদা করেবন, েযমন
পালরক্ষক ছাগেলর পাল েথেক েভড়া আলাদা কের, ৩৩ আর
িতিন েভড়ােদর তঁার ডানিদেক ও ছাগলেদরেক বঁািদেক
রাখেবন। ৩৪ তখন রাজা তঁার ডানিদেকর েলাকেদরেক বলেবন,
"এস, আমার িপতার আশীবর্াদ ধন্য পােত্ররা, জগত সৃিষ্টর প্রথম
েথেক েয রাজ্য েতামােদর জন্য ৈতরী করা হেয়েছ, তার
অিধকারী হও। ৩৫ কারণ যখন আিম কু্ষধাতর্  িছলাম, তখন
েতামরা আমােক খাবার িদেয়িছেল, আর যখন আিম িপপািসত
িছলাম, তখন আমােক পান কিরেয়িছেল, অিতিথ হেয়িছলাম,
আর আমােক থাকার আশ্রয় িদেয়িছেল, ৩৬ বস্ত্রহীন হেয়িছলাম,
আর আমােক বস্ত্র পিরেয়িছেল, অসুস্থ হেয়িছলাম, আর আমার
যত্ন িনেয়িছেল, েজলখানায় বন্দী িছলাম, আর আমার কােছ
এেসিছেল," ৩৭ তখন ধািমর্েকরা তঁােক বলেব, "প্রভু, কেব
আপনােক কু্ষধাতর্  েদেখ েখেত িদেয়িছলাম, িকম্বা িপপািসত
েদেখ পান কিরেয়িছলাম? ৩৮ কেবই বা আপনােক অিতিথরূেপ
আশ্রয় িদেয়িছলাম, িকম্বা বস্ত্রহীন েদেখ বস্ত্র পিরেয়িছলাম?
৩৯ কেবই বা আপনােক অসুস্থ, িকম্বা েজলখানায় আপনােক
েদেখ আপনার কােছ িগেয়িছলাম?" ৪০ তখন রাজা এর উত্তের
তােদর বলেবন, "আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, আমার এই
ভাইেদর, এই কু্ষদ্রতমেদর মেধ্য এক জেনর প্রিত যখন এই সব
কেরিছেল, তখন আমারই প্রিত কেরিছেল।" ৪১ পের িতিন
বঁািদেকর েলাকেদরেকও বলেবন, "েতামরা শাপগ্রস্ত সবাই,
আমার কাছ েথেক দরূ হও, িদয়াবেলর ও তার দতূেদর জন্য েয
অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হেয়েছ, তার মেধ্য যাও। ৪২ কারণ
আিম কু্ষধাতর্  হেয়িছলাম, আর েতামরা আমােক খাবার দাও িন,
িপপািসত হেয়িছলাম, আর আমােক পান করাও িন, ৪৩ অিতিথ
হেয়িছলাম, আর আমােক আশ্রয় দাও িন, বস্ত্রহীন িছলাম, আর
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আমােক বস্ত্র পরাও িন, অসুস্থ ও েজলখানায় িছলাম, আর
আমার যত্ন কর িন।' ৪৪ তখন তারাও এর উত্তের বলেব, "প্রভু,
কেব আপনােক কু্ষধাতর্ , িক িপপািসত, িক অিতিথ, িক বস্ত্রহীন,
িক অসুস্থ, িক েজলখানায় েদেখ আপনার েসবা কিরিন?"
৪৫ তখন িতিন তােদর বলেবন, "আিম েতামােদর সিত্য বলিছ,
েতামরা এই কু্ষদ্রতমেদর েকান এক জেনর প্রিত যখন এই সব
কর িন, তখন আমারই প্রিত কর িন।" ৪৬ পের তারা
অনন্তকােলর জন্য শািস্ত েপেত, িকন্তু ধািমর্েকরা অনন্ত জীবেন
প্রেবশ করেব।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

তখন যীশু এই সমস্ত কথা েশষ করেলন এবং িতিন
তঁার িশষ্যেদর বলেলন, ২ "েতামরা জান, দইু িদন

পের িনস্তারপব্বর্ আসেছ, আর মানবপুত্র কু্রেশ িবদ্ধ হবার জন্য
সমিপর্ত হেবন।" ৩ তখন প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর
প্রাচীেনরা কায়াফা মহাযাজেকর বািড়র প্রাঙ্গেণ একত্র হল,
৪ আর এই ষড়যন্ত্র করল, েযন ছেল যীশুেক ধের বধ করেত
পাের। ৫ িকন্তু তারা বলল, "পেবর্র সময় নয়, যিদ েলাকেদর
মেধ্য গন্ডেগাল বােধ।"

যীশুর অিভেষক।

৬ যীশু তখন ৈবথিনয়ায় িশেমােনর বািড়েত িছেলন, েয
একজন কুষ্ঠেরাগী িছল, ৭ তখন একিট মিহলা েশ্বত পাথেরর
পােত্র খুব মূল্যবান সুগিন্ধ েতল িনেয় তঁার কােছ এেলা এবং
িতিন েখেত বসেল তঁার মাথায় েসই েতল েঢেল িদল। ৮ িকন্তু এই
সব েদেখ িশেষ্যরা িবরক্ত হেয় বলেলন, "এ অপচেয়র কারণ
িক? ৯ এই েতল অেনক টাকায় িবিক্র কের তা দিরদ্রেদরেক
েদওয়া েযত।" ১০ িকন্তু যীশু, এই সব বুঝেত েপের তঁােদর
বলেলন, "এই মিহলািটেক েকন দঃুখ িদচ্ছ? এ েতা আমার জন্য
ভােলা কাজ করল। ১১ কারণ দিরদ্ররা েতামােদর কােছ সব
সময়ই আেছ, িকন্তু েতামরা আমােক সবসময় পােব না। ১২ তাই
আমার েদেহর উপের এই সুগিন্ধ েতল েঢেল েদওয়ােত এ আমার
সমািধর উপেযাগী কাজ করল। ১৩ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ,
সমস্ত জগেত েয েকান জায়গায় এই সুসমাচার প্রচািরত হেব,
েসই জায়গায় এর এই কােজর কথাও এেক মেন রাখার জন্য
বলা হেব।"

িযহূদা যীশুর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতার জন্য সম্মত হেলা।

১৪ তখন বােরা জেনর মেধ্য একজন, যােক ঈষ্কিরেয়াতীয়
িযহূদা বলা হয়, েস প্রধান যাজকেদর কােছ িগেয় বলল,
১৫ "আমােক িক িদেত চান, বলুন, আিম তঁােক আপনােদর হােত
সমপর্ণ করব।" তারা তােক িত্রশটা রূপার মুদ্রা গুেন িদল।
১৬ আর েসই সময় েথেক েস তঁােক ধিরেয় দাওয়ার জন্য সুেযাগ
খুঁজেত লাগল।

িনস্তারপব্বর্ পালন ও প্রভুর েভাজ স্থাপন।

১৭ পের তাড়ীশূন্য (খািমর িবহীন) রুিট র পেবর্র প্রথম িদন
িশেষ্যরা যীশুর কােছ এেস িজজ্ঞাসা করেলন, "আপনার জন্য
আমরা েকাথায় িনস্তারপেব্বর্র েভাজ প্রস্তুত করব? আপনার
ইচ্ছা িক?" ১৮ িতিন বলেলন, "েতামরা শহেরর অমুক ব্যিক্তর
কােছ যাও, আর তােক বল, গুরু বলেছন, আমার সময়
সিন্নকট, আিম েতামারই বািড়েত আমার িশষ্যেদর সেঙ্গ
িনস্তারপব্বর্ পালন করব।" ১৯ তােত িশেষ্যরা যীশুর আেদশ
মেতা কাজ করেলন, ও িনস্তারপেব্বর্র েভাজ প্রস্তুত করেলন।
২০ পের সন্ধ্যা হেল িতিন েসই বােরা জন িশেষ্যর সেঙ্গ েখেত
বসেলন। ২১ আর তঁােদর খাওয়ার সমেয় বলেলন, "আিম
েতামােদর সিত্য বলিছ, েতামােদর মেধ্য একজন আমার সেঙ্গ
িবশ্বাসঘাতকতা করেব।" ২২ তখন তঁারা অত্যন্ত দঃুিখত হেলা
এবং প্রেত্যক জন তঁােক বলেত লাগেলন, "প্রভু, েস িক আিম?"
২৩ িতিন বলেলন, "েয আমার সেঙ্গ খাবারপােত্র হাত ডুবাল, েসই
আমার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করেব।" ২৪ মানবপুেত্রর িবষেয়
েযমন েলখা আেছ, েতমিন িতিন যােবন, িকন্তু িধক েসই
ব্যিক্তেক, যার মাধ্যেম মানবপুত্রেক ধিরেয় েদওয়া হেব, েসই
মানুেষর জন্ম না হেলই তার পেক্ষ ভাল িছল। ২৫ তখন েয তঁােক
ধিরেয় েদেব, েসই িযহূদা বলল, "গুরু, েস িক আিম?" িতিন
বলেলন, "তুিমই বলেল।" ২৬ পের তঁারা খাবার খােচ্ছন, এমন
সমেয় যীশু রুিট িনেয় ধন্যবাদ িদেয় ভাঙেলন এবং িশষ্যেদর
িদেলন, আর বলেলন, "নাও, খাও, এটা আমার শরীর।" ২৭ পের
িতিন পানপাত্র িনেয় ধন্যবাদ িদেয় তঁােদর িদেয় বলেলন,
"েতামরা সবাই এর েথেক পান কর, ২৮ কারণ এটা আমার রক্ত,
নতুন িনয়েমর রক্ত, যা অেনেকর জন্য, পাপ ক্ষমার জন্য
ঝরেব।" ২৯ আর আিম েতামােদর বলিছ, "এখন েথেক েসই িদন
পযর্ন্ত আিম এই আঙুেরর রস পান করব না, যত িদন না আিম
আমার িপতার রােজ্য প্রেবশ কির ও েতামােদর সােথ নতুন
আঙুেরর রস পান কির।" ৩০ পের তঁারা প্রশংসা গান করেত
করেত , ৈজতুন পবর্েত েগেলন।

িপতেরর অস্বীকােরর ভিবষ্যবাণী।

৩১ তখন যীশু তঁােদর বলেলন, "এই রােত েতামরা সবাই
আমােত বাধা পােব (অথর্াৎ েতামরা আমােক ত্যাগ করেব)",
কারণ েলখা আেছ, "আিম েমষ পালকেক আঘাত করব, তােত
েমেষরা চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব।" ৩২ িকন্তু আিম মৃতু্য েথেক
জীিবত হবার পের আিম েতামােদর আেগ গালীেল যাব।
৩৩ িপতর তঁােক বলেলন, "যিদ সবাই আপনােক েছেড়ও চেল
যায়, আিম কখনও ছাড়বনা।" ৩৪ যীশু তঁােক বলেলন, "আিম
েতামােক সিত্য বলিছ, এই রােত েমারগ ডাকার আেগ তুিম
িতনবার আমােক অস্বীকার করেব।" ৩৫ িপতর তঁােক বলেলন,
"যিদ আপনার সেঙ্গ মরেতও হয়, তবু েকান মেতই আপনােক
অস্বীকার করব না।" েসই রকম সব িশষ্যই বলেলন।
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েগৎিশমানী বাগােন যীশুর মম্মর্ািন্তক দঃুখ।

৩৬ তখন যীশু তঁােদর সেঙ্গ েগৎিশমানী নােম এক জায়গায়
েগেলন, আর তঁার িশষ্যেদর বলেলন, "আিম যতক্ষণ ওখােন
িগেয় প্রাথর্না কির, ততক্ষণ েতামরা এখােন বেস থাক।" ৩৭ পের
িতিন িপতরেক ও িসবিদেয়র দইু েছেলেক সেঙ্গ িনেয় েগেলন,
আর দঃুখাত্তর্  ও ব্যাকুল হেত লাগেলন। ৩৮ তখন িতিন তঁােদর
বলেলন, "আমার প্রাণ মরণ পযর্ন্ত দঃুখাত্তর্  হেয়েছ, েতামরা
এখােন থাক, আমার সেঙ্গ েজেগ থাক।" ৩৯ পের িতিন একটু
আেগ িগেয় উপুড় হেয় পেড় প্রাথর্না কের বলেলন, "েহ আমার
িপতা, যিদ এটা সম্ভব হয়, তেব এই দঃুেখর পানপাত্র আমার
কােছ েথেক দেূর যাক, আমার ইচ্ছামত না েহাক, িকন্তু েতামার
ইচ্ছামত েহাক।" ৪০ পের িতিন েসই িশষ্যেদর কােছ িগেয়
েদখেলন, তঁারা ঘুিমেয় পেড়েছন, আর িতিন িপতরেক বলেলন,
"এিক? এক ঘন্টাও িক আমার সেঙ্গ েজেগ থাকেত েতামােদর
শিক্ত হল না?" ৪১ েজেগ থাক ও প্রাথর্না কর, েযন পরীক্ষায় না
পড়, আত্মা ইচু্ছক, িকন্তু শরীর দবুর্ল। ৪২ আবার িতিন
িদ্বতীয়বার িগেয় এই প্রাথর্না করেলন, "েহ আমার িপতা, আিম
পান না করেল যিদ এই দঃুখকা পানপাত্র দেূর েযেত না পাের,
তেব েতামার ইচ্ছা পূণর্ েহাক।" ৪৩ পের িতিন আবার এেস
েদখেলন, তঁারা ঘুিমেয় পেড়েছন, কারণ তঁােদর েচাখ ঘুেম ভারী
হেয় পেড়িছল। ৪৪ আর িতিন আবার তঁােদর েছেড় তৃতীয় বার
আেগর মেতা কথা বেল প্রাথর্না করেলন। ৪৫ তখন িতিন
িশষ্যেদর কােছ এেস বলেলন, "এখনও িক েতামরা ঘুমাচ্ছ এবং
িবশ্রাম করছ?, েদখ, সময় উপিস্থত, মানবপুত্রেক পাপীেদর হােত
ধিরেয় েদওয়া হেচ্ছ।" ৪৬ উঠ, আমরা যাই, এই েদখ, েয ব্যিক্ত
আমােক সমপর্ণ করেব, েস কােছ এেসেছ।

যীশু শত্রুেদর হােত সমিপর্ত হন।

৪৭ িতিন যখন কথা বলিছেলন, েদখ, িযহূদা, েসই বােরা জেনর
একজন, এল এবং তার সেঙ্গ অেনক েলাক, তেরায়াল ও লািঠ
িনেয় প্রধান যাজকেদর ও প্রাচীনেদর কাছ েথেক এেলা। ৪৮ েয
তঁােক সমপর্ণ করিছল, েস তােদর এই সংেকত বেলিছল, "আিম
যােক চুমু েদব, িতিনই েসই ব্যিক্ত, েতামরা তােক ধরেব।" ৪৯ েস
তখনই যীশুর কােছ িগেয় বলল, "গুরু, নমস্কার, আর েস তঁােক
চুমু িদল।" ৫০ যীশু তােক বলেলন, "বনু্ধ, যা করেত এেসছ, তা
কর।" তখন তারা কােছ এেস যীশুর উপের হস্তেক্ষপ করল ও
তঁােক ধরল। ৫১ আর েদখ, যীশুর সঙ্গীেদর মেধ্য এক ব্যিক্ত হাত
বািড়েয় তেরায়াল বার করেলন এবং মহাযাজেকর দাসেক
আঘাত কের তার একটা কান েকেট েফলেলন। ৫২ তখন যীশু
তঁােক বলেলন, "েতামার তেরায়াল েযখােন িছল েসখােন রাখ,
কারণ যারা তেরায়াল ব্যবহার কের, তারা তেরায়াল িদেয়ই ধ্বংস
হেব।" ৫৩ আর তুিম িক মেন কর েয, যিদ আিম আমার িপতার
কােছ অনুেরাধ কির তেব িতিন িক এখনই আমার জন্য বােরাটা
বািহনীর েথেকও েবিশ দতূ পািঠেয় েদেবন না? ৫৪ িকন্তু তা
করেল েকমন কের শােস্ত্রর এই বাণীগুিল পূণর্ হেব েয, এমন
অবশ্যই হেব? ৫৫ েসই সমেয় যীশু েলাকেদরেক বলেলন,

"েলােক েযমন দসু্য ধরেত যায়, েতমিন িক েতামরা তেরায়াল ও
লািঠ িনেয় আমােক ধরেত এেসেছা? আিম প্রিতিদন ঈশ্বেরর
মিন্দের বেস উপেদশ িদেয়িছ, তখন েতা আমােক ধরেল না।"
৫৬ িকন্তু এ সমস্ত ঘটল, েযন ভাববাদীেদর েলখা ভাববাণীগুিল
পূণর্ হয়। তখন িশেষ্যরা সবাই তঁােক েছেড় পািলেয় েগেলন।

মহাযাজেকর সামেন যীশুর িবচার।

৫৭ আর যারা যীশুেক ধেরিছল, তারা তঁােক মহাযাজক
কায়াফার কােছ িনেয় েগল, েসই জায়গায় ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও
প্রাচীেনরা সমেবত হেয়িছল। ৫৮ আর িপতর দেূর েথেক তঁার
িপছেন িপছেন মহাযাজেকর প্রাঙ্গণ পযর্ন্ত েগেলন এবং েশেষ িক
হয়, তা েদখার জন্য িভতের িগেয় পাহারাদারেদর সেঙ্গ বসেলন।
৫৯ তখন প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুেক বধ করার
জন্য তঁার িবরুেদ্ধ িমথ্যা প্রমাণ খুঁজেত লাগল, ৬০ িকন্তু অেনক
িমথ্যাসাক্ষী এেস যুটেলও, তারা িকছুই েপল না। ৬১ অবেশেষ দইু
জন এেস বলল, "এই ব্যিক্ত বেলিছল, আিম ঈশ্বেরর মিন্দর
েভেঙ, তা আবার িতন িদেনর মেধ্য েগঁেথ তুলেত পাির।"
৬২ তখন মহাযাজক উেঠ দঁািড়েয় তঁােক বলেলন, "তুিম িক
িকছুই উত্তর েদেব না? েতামার িবরুেদ্ধ এরা িকসব বলেছ?"
৬৩ িকন্তু যীশু চুপ কের থাকেলন। মহাযাজক তঁােক বলেলন,
"আিম েতামােক জীবন্ত ঈশ্বেরর নােম িদিব্য করিছ, আমােদরেক
বল েদিখ, তুিম িক েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?' ৬৪ যীশু এর উত্তের
বলেলন, "তুিম িনেজই বলেল, আর আিম েতামােদর বলিছ,
এখন েথেক েতামরা মানবপুত্রেক পরাক্রেমর (সবর্শিক্তমান
ঈশ্বেরর) ডান পােশ বেস থাকেত এবং আকােশর েমঘরেথ
আসেত েদখেব।" ৬৫ তখন মহাযাজক তঁার বস্ত্র িছঁেড় বলেলন,
"এ ঈশ্বরিনন্দা করল, আর প্রমােণ আমােদর িক প্রেয়াজন?
েদখ, এখন েতামরা ঈশ্বরিনন্দা শুনেল, ৬৬ েতামরা িক মেন
কর?" তারা বলল, "এ মৃতু্যর েযাগ্য।" ৬৭ তখন তারা তঁার মুেখ
থুথু িদল ও তঁােক ঘুিষ মারল, ৬৮ আর েকউ েকউ তঁােক আঘাত
কের বলল, "ের খ্রীষ্ট, আমােদর কােছ ভাববাণী বল, েক েতােক
মারল?"

িপতর যীশুেক িতনবার অস্বীকার কেরন।

৬৯ এিদেক িপতর যখন বাইের উেঠােন বেসিছেলন, তখন আর
একজন দাসী তঁার কােছ এেস বলল, "তুিমও েসই গালীলীয়
যীশুর সেঙ্গ িছেল।" ৭০ িকন্তু িতিন সবার সামেন অস্বীকার কের
বলেলন, "তুিম িক বলছ আিম বুঝেত পারিছ না।" ৭১ িতিন
দরজার কােছ েগেল আর এক দাসী তঁােক েদখেত েপেয়
েলাকেদরেক বলল, "এ ব্যিক্ত েসই নাসরতীয় যীশুর সেঙ্গ
িছল।" ৭২ িতিন আবার অস্বীকার করেলন, িদিব্য কের বলেলন,
"আিম েস ব্যিক্তেক িচিন না।" ৭৩ আরও িকছুক্ষণ পের, যারা
কােছ দঁািড়েয়িছল, তারা এেস িপতরেক বলল, "সিত্যই তুিমও
তােদর একজন, কারণ েতামার ভাষাই েতামার পিরচয় িদেচ্ছ।"
৭৪ তখন িতিন অিভশােপর সেঙ্গ শপথ কের বলেত লাগেলন,
"আিম েসই ব্যিক্তেক িচিন না।" তখনই েমারগ েডেক উঠল।
৭৫ তােত যীশু এই েয কথা বেলিছেলন, ‘েমারগ ডাকার আেগ
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২৭

তুিম িতনবার আমােক অস্বীকার করেব,’ তা িপতেরর মেন পড়ল
এবং িতিন বাইের িগেয় অত্যন্ত করুন ভােব কঁাদেলন।

সকাল হেল প্রধান যাজেকরা ও প্রাচীেনরা সবাই
যীশুেক বধ করার জন্য তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করল,

২ আর তঁােক েবঁেধ িনেয় িগেয় েদশাধ্যক্ষ পীলােতর কােছ
সমপর্ণ করল।

ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদার আত্মহত্যা।

৩ তখন িযহূদা, েয তঁােক সমপর্ণ কেরিছল, েস যখন বুঝেত
পারল েয, যীশুেক শািস্ত েদওয়া হেয়েছ, তখন অনুেশাচনা কের
েসই িত্রশটা রূপার মুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনেদর কােছ
িফিরেয় িদল। ৪ আর বলল, "আিম িনেদর্ াষ ব্যিক্তর রক্তমাংেসর
িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ।" তারা বলল, "আমােদর িক? তা তুিম
বুঝেব।" ৫ তখন েস ঐ সমস্ত মুদ্রা মিন্দেরর মেধ্য েফেল িদেয়
চেল েগল এবং গলায় দিড় িদেয় আত্মহত্যা করল। ৬ পের প্রধান
যাজেকরা েসই টাকাগুেলা িনেয় বলল, "এই টাকা ভান্ডাের রাখা
উিচত না, কারণ এটা রেক্তর মূল্য।" ৭ পের তারা পরামশর্ কের
িবেদশীেদর কবর দাও য়ার জন্য ঐ টাকায় কুমেরর জিম
িকনল। ৮ এই জন্য আজও েসই জিমেক 'রেক্তর জিম' বলা হয়।
৯ তখন িযরিময় ভাববাদী েয ভাববাণী বেলিছেলন তা পূণর্ হল,
"আর তারা েসই িত্রশটা রূপার টাকা িনল, এটা তঁার (যীশুর)
মূল্য, যঁার মূল্য িঠক করা হেয়িছল এবং ইস্রােয়ল-সন্তানেদর মধ্য
িকছু েলাক যঁার মূল্য িঠক কেরিছল, ১০ তারা েসগুিল িনেয়
কুমেরর জিমর জন্য িদল, েযমন প্রভু আমার প্রিত আেদশ
কেরিছেলন।"

শাসনকতর্ ার কােছ যীশুর িবচার।

১১ ইিতমেধ্য যীশুেক শাসনকতর্ ার কােছ দঁাড় কারণ হল।
শাসনকতর্ া তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, "তুিম িক ইহূিদেদর রাজা?"
যীশু তঁােক বলেলন, "তুিমই বলেল।" ১২ িকন্তু প্রধান যাজেকরা
ও প্রাচীেনরা তঁার উপের িমথ্যা েদাষ িদেত লাগল, িতিন েস
িবষেয় েকােনা প্রিতবাদ করেলন না। ১৩ তখন পীলাত তঁােক
বলেলন, "তুিম িক শুনছ না, ওরা েতামার িবরুেদ্ধ কত িবষেয়
সাক্ষ িদেচ্ছ?" ১৪ িতিন তঁােক একিট কথারও উত্তর িদেলন না,
তাই েদেখ শাসনকতর্ া খুবই আশ্চযর্্য হেলন। ১৫ আর শাসনকতর্ ার
এই রীিত িছল, পেবর্র সমেয় িতিন েলাকেদর জন্য এমন একজন
বিন্দেক মুক্ত করেতন, যােক েলােকরা িনবর্াচন করত। ১৬ েসই
সমেয় তােদর একজন কুখ্যাত বন্দী িছল, তার নাম বারাব্বা।
১৭ তাই তারা একত্র হেল পীলাত তােদর বলেলন, "েতামােদর
ইচ্ছা িক, আিম েতামােদর জন্য কােক মুক্ত করব? বারাব্বােক,
না যীশুেক, যােক খ্রীষ্ট বেল?" ১৮ কারণ িতিন জানেতন, তারা
িহংসার জন্যই তঁােক সমপর্ণ কেরিছল। ১৯ িতিন িবচারাসেন বেস
আেছন, এমন সমেয় তঁার স্ত্রী তঁােক বেল পাঠােলন, "েসই
ধািমর্েকর প্রিত তুিম িকছুই েকার না, কারণ আিম আজ স্বেপ্ন
তঁার জন্য অেনক দঃুখ েপেয়িছ।" ২০ আর প্রধান যাজেকরা ও
প্রাচীেনরা েলাকেদরেক েবাঝােত লাগল, েযন তারা বারাব্বােক
িনবর্াচন কের ও যীশুেক মৃতু্যদন্ড েদওয়া হয়। ২১ তখন

শাসনকতর্ া তােদর বলেলন, "েতামােদর ইচ্ছা িক? েসই দইুজেনর
মেধ্য কােক মুক্ত করব?" তারা বলল, "বারাব্বােক।" ২২ পীলাত
তােদর বলেলন, "তেব যীশু, যােক খ্রীষ্ট বেল, তােক িক করব?"
তারা সবাই বলল, "ওেক কু্রেশ দাও" ২৩ িতিন বলেলন, "েকন?
েস িক অপরাধ কেরেছ?" িকন্তু তারা আরও েচঁিচেয় বলল,
"ওেক কু্রেশ দাও।" ২৪ পীলাত যখন েদখেলন েয, তঁার েচষ্টা
িবফল, বরং আরও গন্ডেগাল বাড়েছ, তখন জল িনেয়
েলাকেদর সামেন হাত ধুেয় বলেলন, "এই ধািমর্ক ব্যিক্তর
রক্তপােতর সম্বেন্ধ আিম িনেদর্ াষ, েতামরাই তা বুঝেব।" ২৫ তােত
সমস্ত েলাক এর উত্তের বলল, "ওর রেক্তর জন্য আমারা ও
আমােদর সন্তােনরা দায়ী থাকব।" ২৬ তখন িতিন তােদর জন্য
বারাব্বােক েছেড় িদেলন এবং যীশুেক েকাড়া (চাবুক) েমের
কু্রেশ েদবার জন্য জনসাধারেণর হােত সমপর্ণ করেলন।

যীশুর প্রিত ৈসন্যেদর উপহাস।

২৭ তখন শাসনকতর্ ার েসনারা যীশুেক রাজবািড়েত িনেয় িগেয়
তঁার কােছ সমস্ত েসনােদর একত্র করল। ২৮ আর তারা তঁার বস্ত্র
খুেল িনেয় তঁােক একিট লাল েপাশাক পিরেয় িদল। ২৯ আর
কঁাটার মুকুট েগঁেথ তঁার মাথায় েসটা পিরেয় িদল ও তঁার হােত
একিট লািঠ িদল, পের তঁার সামেন হঁাটু েপেত বেস, তঁােক ঠাট্টা
কের বলল, "ইহূিদ রাজ, নমস্কার!" ৩০ আর তারা তঁার গােয় থুথু
িদল ও েসই লািঠ িনেয়, তঁার মাথায় আঘাত করেত থাকেলা।
৩১ আর তঁােক ঠাট্টা করার পর েপাশাকিট খুেল িনল ও তারা
আবার তঁােক তঁার িনেজর েপাশাক পিরেয় িদল এবং তঁােক
কু্রেশ েদবার জন্য তঁােক বাইের িনেয় েগল।

যীশুর কু্রশােরাপণ ও মৃতু্য।

৩২ আর যখন তারা বাইের এেলা, তারা িশেমান নােম একজন
কুরীনীয় েলােকর েদখা েপল, তারা তােকই, তঁার কু্রশ বহন
করার জন্য বাধ্য করল। ৩৩ পের গলগথা নােম এক জায়গায়,
অথর্াৎ যােক 'মাথার খুিল' বলা হয়, ৩৪ েসখােন উপিস্থত হেয়
তারা তঁােক িপত্তিমিশ্রত েতেতা আঙ্গেুরর রস পান করেত িদল,
িতিন তা একটু পান কেরই আর পান করেত চাইেলন না। ৩৫ পের
তারা তঁােক কু্রেশ িদেয় তঁার েপাশাক িনেয়, গুিট েচেল ভাগ কের
িনল, ৩৬ আর েসখােন বেস তঁােক পাহারা িদেত লাগল। ৩৭ আর
তারা তঁার মাথার উপের তঁার িবরুেদ্ধ এই েদােষর কথা িলেখ
লািগেয় িদল, ‘এ ব্যিক্ত যীশু, ইহূিদেদর রাজা।’ ৩৮ তখন দইু জন
দসু্যেকও তঁার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ করা হল, একজন ডান পােশ
আর একজন বঁাপােশ। ৩৯ তখন যারা েসই রাস্তা িদেয় যাতায়াত
করিছল, তারা মাথা েনেড় েনেড় খ্রীষ্টেক িনন্দা কের বলল,
৪০ "এই েয, তুিম না মিন্দর েভেঙ েফল, আর িতন িদেনর মেধ্য
তা গঁাথেব! িনেজেক রক্ষা কর, যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, কু্রশ েথেক
েনেম এস।" ৪১ আর একইভােব প্রধান যাজেকরা, ব্যবস্থার
িশক্ষেকরা ও প্রাচীেনরা একসেঙ্গ ঠাট্টা কের বলল, ৪২ "ঐ ব্যিক্ত
অন্য অন্য েলাকেক রক্ষা করত, আর িনেজেক রক্ষা করেত
পাের না ও েতা ইস্রােয়েলর রাজা! এখন কু্রশ েথেক েনেম
আসুক, তাহেল আমরা ওর উপের িবশ্বাস করব, ৪৩ ও ঈশ্বের
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িবশ্বাস রােখ, এখন িতিন ওেক বঁাচান, যিদ ওেক রক্ষা করেত
চান, কারণ ও েতা বেলেছ, আিম ঈশ্বেরর পুত্র।" ৪৪ আর েয দইু
জন দসু্য তঁার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হেয়িছল, তারাও েতমন ভােব
তঁােক ঠাট্টা করল।

যীশুর মৃতু্য।

৪৫ পের েবলা বােরাটা েথেক িবকাল িতনেট পযর্ন্ত সমস্ত েদশ
অন্ধকার হেয় থাকল। ৪৬ আর িবকাল িতনেটর সময় যীশু
উঁচুস্বের চীৎকার কের বলেলন, "এলী এলী লামা শবক্তানী,
অথর্াৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুিম েকন আমায় পিরত্যাগ
কেরছ?" ৪৭ তােত যারা েসখােন দঁািড়েয়িছল, তােদর মেধ্য েকউ
েকউ েসই কথা শুেন বলল, "এ ব্যিক্ত এিলয়েক ডাকেছ।"
৪৮ আর তােদর একজন অমিন েদৗেড় েগল, একিট স্পঞ্জ িনেয়
িসরকায় ডুিবেয় িনেয় এেলা এবং একটা লািঠেত লািগেয় তঁােক
পান করেত িদল। ৪৯ িকন্তু অন্য সবাই বলল, "থাক, েদিখ এিলয়
ওেক রক্ষা করেত আেসন িক না।" ৫০ পের যীশু আবার উঁচুস্বের
চীৎকার কের িনেজর আত্মােক সমপর্ণ করেলন। ৫১ আর তখিন,
মিন্দেরর িতরস্কিরনী (পদর্ া) উপর েথেক নীচ পযর্ন্ত িচের দভুাগ
হল, ভূিমকম্প হল ও পাথেরর চঁাই েফেট েগল, ৫২ আর অেনক
কবর খুেল েগল ও অেনক পিবত্র েলােকর মৃতেদহ জীিবত হল,
৫৩ আর তঁার পুনরুত্থােনর পর তঁারা কবর েথেক েবর হেয় পিবত্র
শহের প্রেবশ করেলন, আর অেনক েলাকেক তঁারা েদখা িদেলন।
৫৪ শতপিত এবং যারা তঁার সেঙ্গ যীশুেক পাহারা িদিচ্ছল, তারা
ভূিমকম্প ও আর যা যা ঘটিছল, তা েদেখ খুবই ভয় েপেয় বলল,
"সত্যই, ইিন ঈশ্বেরর পুত্র িছেলন।" ৫৫ আর েসখােন অেনক
মিহলারা িছেলন, তঁারা দরূ েথেক েদখিছেলন, তঁারা যীশুর েসবা
করেত করেত গালীল েথেক তঁােক অনুসরণ কের এখােন
এেসিছেলন। ৫৬ তঁােদর মেধ্য মগ্দলীনী মিরয়ম, যােকােবর ও
েযােষফ মা মিরয়ম এবং িসবিদেয়র েছেল েযাহন ও যােকােবর
মা িছেলন।

যীশুর সমািধ।

৫৭ পের সন্ধ্যা হেল অিরমািথয়ার একজন ধনী ব্যিক্ত এেলা,
তঁার নাম েযােষফ, িতিন িনেজও যীশুর িশষ্য হেয়িছেলন।
৫৮ িতিন পীলােতর কােছ িগেয় যীশুর মৃতেদহ চাইেলন। তখন
পীলাত তঁােক তা িনেয় েযেত আেদশ িদেলন। ৫৯ তােত েযােষফ
মৃতেদহিট িনেয় পিরষ্কার কমল কাপেড় জড়ােলন, ৬০ এবং তঁার
নতুন কবের রাখেলন, েযই কবর িতিন পাহাড় েকেট বািনেয়
িছেলন, আর েসই কবেরর মুেখ একিট বড় পাথর গিড়েয় িদেয়
চেল েগেলন। ৬১ মগ্দলীনী মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম েসখােন
িছেলন, তঁারা কবেরর সামেন বেস থাকেলন।

কবর পাহারা।

৬২ পেরর িদন, অথর্াৎ আেয়াজন-িদেনর পেরর িদন, প্রধান
যাজেকরা ও ফরীশীরা পীলােতর কােছ একত্র হেয় বলল,
৬৩ "আমােদর মেন আেছ, েসই প্রতারক জীিবত থাকেত
বেলিছল, িতন িদেনর পের আিম জীিবত হেয় উঠব। ৬৪ অতএব

িতনিদন পযর্ন্ত তার কবর পাহারা িদেত আেদশ করুন, না হেল
তার িশেষ্যরা এেস তােক চুির কের িনেয় যােব, আর
েলাকেদরেক বলেব, িতিন মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত হেয়েছন,
তাহেল প্রথম ছলনার েথেক েশষ ছলনায় আরও ক্ষিত হেব।"
৬৫ পীলাত তােদর বলেলন, "আমার পাহারাদারেদর িনেয় যাও
এবং েতামরা িগেয় তা েতামােদর সাধ্যমত রক্ষা কর।" ৬৬ তােত
তারা িগেয় পাহারাদারেদর সেঙ্গ েসই পাথের মুদ্রাঙ্ক িদেয় কবর
রক্ষা করেত লাগল।

কবর েথেক যীশু জীিবত হন ও িশষ্যেদর প্রিত তা ার েশষ
আেদশ।

িবশ্রামবার েশষ হেয় এেলা, সপ্তােহর প্রথম িদেনর
সূযর্্য উদেয়র সময়, মগ্দলীনী মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম

কবর েদখেত এেলা। ২ আর েদখ, েসখােন মহা ভূিমকম্প হল,
কারণ প্রভুর এক দতূ স্বগর্ েথেক েনেম এেস েসই পাথরটা সিরেয়
িদেলন এবং তার উপের বসেলন। ৩ তঁােক েদখেত িবদ্ুযেতর
মেতা এবং তঁার েপাশাক তুষােরর মেতা সাদা। ৪ তঁার ভেয়
পাহারাদাররা কঁাপেত লাগল ও আধমরা হেয় পড়ল। ৫ েসই দতূ
েসই মিহলােদর বলেলন, "েতামরা ভয় েপেয়া না, কারণ আিম
জািন েয, েতামরা কু্রেশ হত যীশুর েখঁাজ করছ। ৬ িতিন এখােন
েনই, কারণ িতিন মৃতু্য েথেক জীিবত হেয়েছন, েযমন িতিন
বেলিছেলন, এস, প্রভু েযখােন শুেয়িছেলন, েসই জায়গা েদখ।
৭ আর তাড়াতািড় িগেয় তঁার িশষ্যেদর বল েয, িতিন মৃতেদর মধ্য
েথেক জীিবত হেয় উেঠেছন আর বলেলন, েতামােদর আেগ
গালীেল যােচ্ছন, েসখােন তঁােক েদখেত পােব, েদখ, আিম
েতামােদর বললাম।" ৮ তখন তঁারা সভেয় ও মহা আনেন্দ কবর
েথেক িফের িগেয় তঁার িশষ্যেদর তাড়াতািড় সংবাদ দাও য়ার
জন্য েদৗেড় েগেলন। ৯ আর েদখ, যীশু তঁােদর সামেন এেলা,
বলেলন, "েতামােদর মঙ্গল েহাক," তখন তঁারা কােছ এেস তঁার
পা ধরেলন ও তঁােক প্রণাম করেলন। ১০ তখন যীশু তঁােদর
বলেলন, "ভয় েকার না, েতামরা যাও, আমার ভাইেদর সংবাদ
দাও, েযন তারা গালীেল যায়, েসখােন তারা আমােক েদখেত
পােব।"

প্রহরীর িববৃিত।

১১ েসই মিহলারা যখন যািচ্ছেলন, েসসময় পাহারাদারেদর
েকউ েকউ শহের িগেয় যা যা ঘেটিছল, েস সমস্ত ঘটনা প্রধান
যাজকেদর জানাল। ১২ তখন তারা প্রাচীনেদর সেঙ্গ একেজাট
হেয় পরামশর্ করল এবং ঐ েসনােদরেক অেনক টাকা িদল,
১৩ আর বলল, "েতামরা বলেব েয, তঁার িশষ্যরা রােত এেস,
যখন আমরা ঘুিমেয়িছলাম, তখন তঁােক চুির কের িনেয়েগেছ।"
১৪ আর যিদ এই কথা শাসনকতর্ ার কােন যায়, তখন আমরাই
তঁােক বুিঝেয় েতামােদর ভাবনা দরূ করব। ১৫ তখন তারা েসই
টাকা িনল এবং তােদর েযমন িনেদর্শ েদওয়া হেয়িছল, তারা েসই
রকম কাজ করল। আর িযহুদীেদর মেধ্য েসই খবর ছিড়েয়
পড়ল, যা আজও তােদর মেধ্য প্রচিলত আেছ।

মিথ ২৭:৪৪ ৬6১ মিথ ২৮:১৫



মহান আজ্ঞা।

১৬ পের এগােরা জন িশষ্য গালীেল যীশুর আেদশ অনুযায়ী
েসই পবর্েত েগেলন, ১৭ আর তঁারা তঁােক েদখেত েপেয় প্রণাম
করেলন, িকন্তু েকউ েকউ সেন্দহ করেলন। ১৮ তখন যীশু কােছ
এেস তঁােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, "স্বেগর্ ও পৃিথবীেত সমস্ত

ক্ষমতা আমােক েদওয়া হেয়েছ। ১৯ অতএব েতামরা িগেয় সমস্ত
জািতেক িশষ্য কর, িপতার ও পুেত্রর ও পিবত্র আত্মার নােম
তােদর বািপ্তষ্ম দাও, ২০ আিম েতামােদর যা যা আেদশ িদেয়িছ,
েস সমস্ত পালন করেত তােদর িশক্ষা দাও। আর েদখ, আিমই
যুেগর েশষ পযর্ন্ত প্রিতিদন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ।"
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১

মাকর্

প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর বািপ্তষ্ম ও পরীক্ষা।

যীশু খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর শুরু; িতিন ঈশ্বেরর পুত্র।
২ িযশাইয় ভাববাদীর বইেত েযমন েলখা আেছ,

“েদখ, আিম িনেজর দতূেক েতামার অ◌ােগ পাঠািচ্ছ; েস েতামার
পথ ৈতরী করেব।

৩ মরুভূিমেত একজেনর কন্ঠস্বর, েস েঘাষণা করেছ, েতামরা
প্রভুর পথ ৈতরী কর, তঁার রাজপথ েসাজা কর,”

৪ েসইভােব েযাহন হািজর হেলন ও প্রান্তের বািপ্তষ্ম িদেত
লাগেলন এবং পােপর ক্ষমা, মন পিরবতর্ ন এবং বািপ্তেষ্মর িবষয়
প্রচার করেত লাগেলন।

৫ তােত সব িযহূিদয়া েদশ ও িযরূশােলেম বসবাসকারী সবাই
েবর হেয় তঁার কােছ েযেত লাগল; আর িনজ িনজ পাপ স্বীকার
কের যদর্ন নদীেত তঁার মাধ্যেম বািপ্তষ্ম িনেত লাগেলা।

৬ েসই েযাহন উেটর েলােমর কাপড় পরেতন, তঁার েকামের
চামড়ার েকামরবন্ধ িছল এবং িতিন পঙ্গপাল ও বনমধু েখেতন।

৭ িতিন প্রচার কের বলেতন, িযিন আমার েথেক শিক্তমান,
িতিন আমার পের আসেছন; আিম িনচু হেয় তঁার জেুতার বঁাধন
েখালার েযাগ্যও না।

৮ আিম েতামােদর জেল বািপ্তষ্ম িদিচ্ছ, িকন্তু িতিন েতামােদর
পিবত্র আত্মায় বািপ্তষ্ম েদেবন।

যীশুর অবগাহন ও প্রেলাভন।

৯ েসসমেয় যীশু গালীেলর নাসরৎ শহর েথেক এেস েযাহেনর
কােছ যদর্ন নদীেত বািপ্তষ্ম িনেলন।

১০ আর সেঙ্গ সেঙ্গই জেলর মধ্য েথেক উঠবার সময় েদখেলন,
আকাশ দইুভাগ হল এবং পিবত্র আত্মা পায়রার মত তঁার ওপের
েনেম আসেছন।

১১ আর স্বগর্ েথেক এই বাণী হল, ‘তুিমই আমার িপ্রয় পুত্র,
েতামােতই আিম সন্তুষ্ট’।

১২ আর েসই মুহূেতর্  আত্মা তঁােক প্রান্তের পািঠেয় িদেলন,
১৩ েসই প্রান্তের িতিন চিল্লশ িদন েথেক শয়তােনর মাধ্যেম
পরীিক্ষত হেলন; আর িতিন বন্য পশুেদর সেঙ্গ থাকেলন এবং
স্বগর্ীয় দতূগণ তঁার েসবাযত্ন করেতন।

প্রভু যীশুর প্রকােশ্য কােজর আরম্ভ।

১৪ আর েযাহনেক ধের েজলখানায় েঢাকােনার পর যীশু
গালীেল এেস ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কের বলেত লাগেলন,

১৫ ‘সময় সম্পূণর্ হেয়েছ, ঈশ্বেরর রাজ্য কােছ এেস েগেছ;
েতামরা পাপ েথেক মন েফরাও ও সুসমাচাের িবশ্বাস কর’।

১৬ পের গালীল সমুেদ্রর পার িদেয় েযেত েযেত যীশু েদখেলন,
িশেমান ও তঁার ভাই আিন্দ্রয় সমুেদ্র জাল েফলেছন, কারণ তঁারা
েপশায় েজেল িছেলন।

১৭ যীশু তঁােদরেক বলেলন, "আমার সেঙ্গ এেসা," আিম
েতামােদর মানুষ ধরা েশখাব।

১৮ আর সেঙ্গ সেঙ্গই তঁারা জাল েফেল িদেয় তঁার সেঙ্গ েগেলন।
১৯ পের িতিন িকছু আেগ িগেয় িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও তঁার

ভাই েযাহনেক েদখেত েপেলন; তঁারাও েনৗকােত িছেলন, জাল
সরাই করিছেলন।

২০ িতিন তখনই তঁােদরেক ডাকেলন, তােত তঁারা তােদর িপতা
িসবিদয়র কমর্চারীেদর সেঙ্গ েনৗকা েছেড় যীশুর সেঙ্গ চেল
েগেলন।

যীশু মন্দ আত্মােক তািড়েয় িদেলন।

২১ পের তঁারা কফরনাহূেম েগেলন আর তখনই িতিন
িবশ্রামবাের সমাজঘের িগেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন।

২২ েলাকরা তঁার িশক্ষায় চমৎকৃত হল; কারণ িতিন ক্ষমতাপন্ন
ব্যিক্তর মত তােদর িশক্ষা িদেতন, ধমর্িশক্ষেকর মেতা নয়।

২৩ তখন তােদর সমাজঘের একজন েলাক িছল, তােক মন্দ
আত্মায় েপেয়িছল; েস েচঁিচেয় বলল,

২৪ েহ নাসরতীয় যীশু, আপনার সেঙ্গ আমােদর সম্পকর্  িক?
আপিন িক আমােদরেক ধ্বংস করেত আসেলন? আিম জািন
আপিন েক; আপিন ঈশ্বেরর েসই পিবত্র ব্যিক্ত।

২৫ তখন যীশু েসই মন্দ আত্মােক ধমক িদেয় বলেলন, চুপ
কর, ওর মধ্য েথেক েবর হও।

২৬ তােত েসই মন্দ আত্মা তােক মুচেড় ধরল এবং খুব েজাের
িচৎকার কের তার মধ্য েথেক েবর হেয় েগল।

২৭ এেত সবাই আশ্চযর্্য হেলা, এমনিক, তারা এেক অপরেক
বলেত লাগেলা, আ! এটা িক? এ েকমন নতুন উপেদশ! উিন
ক্ষমতার সেঙ্গ মন্দ আত্মােদরেকও আেদশ েদন, আর তারা
ওনার আেদশ মােন।

২৮ তঁার কথা খুব তাড়াতািড় গালীল প্রেদেশর সবিদেক ছিড়েয়
পড়ল।

যীশু অেনকেক সুস্থ করেলন।

২৯ পের সমাজঘর েথেক েবর হেয় তখনই তঁারা যােকাব ও
েযাহেনর সেঙ্গ িশেমান ও আিন্দ্রেয়র বািড়েত েগেলন।

৩০ তখন িশেমােনর শ্বাশুড়ীর জ্বর হেয়েছ বেল শুেয় িছেলন;
আর তঁারা েদরী না কের তার কথা যীশুেক বলেলন;
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৩১ তখন িতিন কােছ িগেয় তার হাত ধের তােক ওঠােলন।
তখন তার জ্বর েছেড় েগল, আর যীশু তঁােদর েসবাযত্ন করেত
লাগেলন।

৩২ পের সন্ধ্যার সময়, সূযর্্য ডুেব যাওয়ার পর মানুেষরা সব
অসুস্থ েলাকেক এবং ভূতগ্রস্তেদর তঁার কােছ অ◌ানল।

৩৩ আর শহেরর সমস্ত েলাক দরজার কােছ জেড়া হল।
৩৪ তােত িতিন নানা প্রকার েরােগ অসুস্থ অেনক েলাকেক সুস্থ

করেলন এবং অেনক ভূত ছাড়ােলন আর িতিন ভূতেদর কথা
বলেত িদেলন না, কারণ তারা তঁােক িচনত েয, িতিন েক।

যীশুর িনজর্ন স্থােন প্রাথর্না।

৩৫ খুব সকােল যখন অন্ধকার িছল, িতিন উেঠ বাইের েগেলন
এবং িনজর্ন জায়গায় িগেয় েসখােন প্রাথর্না করেলন।

৩৬ িশেমান ও তঁার সঙ্গীরা যারা যীশুর সেঙ্গ িছল তঁােক খুঁজেত
েগেলন।

৩৭ তঁােক েপেয় তারা বলেলন, সবাই আপনার েখঁাজ করেছ।
৩৮ িতিন তঁােদরেক বলেলন, "চল, আমরা অন্য জায়গায় যাই,

কাছাকািছ েকােনা গ্রােম যাই, আিম েসই সব জায়গায় প্রচার
করব, কারণ েসইজন্যই আিম এেসিছ।"

৩৯ পের িতিন গালীল েদেশর সব জায়গায় েলাকেদর
সমাজঘের িগেয় প্রচার করেলন ও ভূত ছাড়ােত লাগেলন।

৪০ একজন কুষ্ঠ রুগী এেস তঁার কােছ অনুেরাধ কের ও হঁাটু
েগেড় বলল, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, আমােক শুদ্ধ করেত
পােরন।

একজন কুষ্ঠেরাগী।

৪১ িতিন করুণার সােথ হাত বািড়েয় তােক স্পশর্ করেলন,
িতিন বলেলন, “আমার ইচ্ছা, তুিম শুদ্ধ হেয় যাও।

৪২ েসই মুহূেতর্  কুষ্ঠেরাগ তােক েছেড় েগল, েস শুদ্ধ হল।
৪৩ িতিন তােক কেঠার আেদশ িদেয় তাড়াতািড় পািঠেয়

িদেলন,
৪৪ যীশু তােক বলেলন, “েদখ, এই কথা কাউেকও িকছু বেলা

না; িকন্তু যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক েদখাও এবং েলাকেদর
কােছ েতামার িবশুদ্ধ হওয়ার জন্য েমািশর েদওয়া আেদশ
অনুযায়ী ৈনেবদ্য উৎসগর্ কর, তােদর কােছ সাক্ষ্য হওয়ার জন্য
েয তুিম সুস্থ হেয়ছ।”

৪৫ িকন্তু েস বাইের িগেয় েস কথা এমন অিধক ভােব প্রচার
করেত ও চারিদেক বলেত লাগল েয, যীশু আর স্বাধীন ভােব
েকান শহের ঢুকেত পারেলন না, িকন্তু তঁােক বাইের িনজর্ন
জায়গায় থাকেত হেলা; আর েলােকরা সব িদক েথেক তঁার
কােছ আসেত লাগল।

প্রভু যীশু পাপ ক্ষমাও করেত পােরন।

কেয়ক িদন পের যীশু আবার কফরনাহূেম চেল
আসেল, েসখানকার মানুেষরা শুনেত েপল েয, িতিন

ঘের আেছন।

২ আর এত েলাক তঁার কােছ জেড়া হেলা েয, দরজার কােছও
আর জায়গা িছল না। আর িতিন তােদর কােছ ঈশ্বেরর বাক্য
িশক্ষা িদেত লাগেলন।

৩ তখন চারজন েলাক একজন পক্ষাঘাতী েরাগীেক বেয় তঁার
কােছ িনেয় যািচ্ছল।

৪ িকন্তু েসখােন িভড় থাকায় তঁার কােছ আসেত না েপের,
িতিন েযখােন দঁািড়েয় িছেলন, েসই জায়গায় ছাদ খুেল েফেল
এবং িছদ্র কের েয খােট পক্ষাঘাতী রুগী শুেয়িছল েস খাটটােক
নািমেয় িদল।

৫ তােদর িবশ্বাস েদেখ যীশু েসই পক্ষাঘাতী েরাগীেক বলেলন,
পুত্র, েতামার পাপগুিল ক্ষমা করা হল।

৬ িকন্তু েসখােন কেয়কজন ধমর্িশক্ষকরা বেসিছেলন; তারা
হৃদেয় এই রকম তকর্  করেত লাগেলন,

৭ এ মানুষিট এই রকম কথা েকন বলেছ? এ েয ঈশ্বরিনন্দা
করেছ; েসই একজন, অথর্াৎ ঈশ্বর ছাড়া আর েক পাপ ক্ষমা
করেত পাের?

৮ তারা মেন মেন এই রকম িচন্তা করেছ, এটা যীশু তখনই
িনজ আত্মােত বুঝেত েপের তােদর বলেলন, েতামরা হৃদেয়
এমন িচন্তা েকন করছ?

৯ পক্ষাঘাতী েরাগীক েকানটা বলা সহজ, ‘েতামার পাপ ক্ষমা
করা হল বলা, না ‘ওঠ’ েতামার িবছানা তুেল েহঁেট েবড়াও বলা?

১০ িকন্তু পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা করেত মানবপুেত্রর ক্ষমতা
আেছ, এটা েযন েতামরা জানেত পার, এই জন্য িতিন েসই
পক্ষাঘাতী েরাগীেক বলেলন।

১১ েতামােক বলিছ, ওঠ, েতামার মাদরু তুেল িনেয় েতামার
ঘের যাও।

১২ তােত েস উেঠ দঁাড়াল ও েসই মুহূেতর্  খাট তুেল িনেয় সবার
সামেন িদেয় বাইের চেল েগল; এেত সবাই খুব অবাক হল, আর
এই বেল ঈশ্বেরর েগৗরব করেত লাগল েয, এরকম কখনও
েদেখিন।

প্রভু যীশুর নানািবধ অেলৗিকক কাজ ও িশক্ষা। েলবীর
আহ্বানও েসই সমেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

১৩ পের িতিন আবার েবর হেয় সমুদ্রতীের চেল েগেলন এবং
সব েলাক তঁার কােছ আসেলা, আর িতিন তােদর িশক্ষা িদেত
লাগেলন।

১৪ পের িতিন েযেত েযেত েদখেলন, আলেফেয়েরর েছেল
েলবী কর আদায় করবার জায়গায় বেস আেছন; িতিন তঁােক
বলেলন, আমার সেঙ্গ এস; তােত িতিন উেঠ তঁার সেঙ্গ চেল
েগেলন।

১৫ পের িতিন যখন তঁার ঘেরর মেধ্য খাবার েখেত বসেলন,
আর অেনক কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ যীশুর ও তঁার
িশষ্যেদর সেঙ্গ খাবার েখেত বসল; কারণ অেনক েলাক যীশুর
সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল।

১৬ িকন্তু িতিন পাপী ও কর আদায়কারীেদর সেঙ্গ খাবার
খােচ্ছন েদেখ ফরীশীেদর ধমর্িশক্ষেকরা তঁার িশষ্যেদর বলেলন
উিন েকন কর আদায়কারী ও পাপীেদর সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া
কেরন?
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১৭ যীশু তা শুেন তােদরেক বলেলন, সুস্থ েলাকেদর ডাক্তার
েদখাবার দরকার েনই, িকন্তু অসুস্থেদর প্রেয়াজন আেছ; আিম
ধািমর্কেদরেক নয়, িকন্তু পাপীেদরই ডাকেত এেসিছ।

উপবাস িবষেয় যীশুর িশক্ষা।

১৮ আর েযাহেনর িশেষ্যরা ও ফরীশীরা উপবাস করিছল।
তারা যীশুর কােছ এেস তঁােক বলল, েযাহেনর িশেষ্যরা ও
ফরীশীেদর িশষ্যরা উপবাস কের, িকন্তু আপনার িশেষ্যরা
উপবাস কের না, এর কারণ িক?

১৯ যীশু তােদর বলেলন, বর সেঙ্গ থাকেত িক বেরর সেঙ্গ
থাকা েলােকরা িক উপবাস করেত পাের? যতিদন তােদর সেঙ্গ
বর থােক, ততিদন তারা উপবাস করেত পাের না।

২০ িকন্তু এমন সময় আসেব, যখন তােদর কাছ েথেক বরেক
িনেয় যাওয়া হেব; েসিদন তারা উপবাস করেব।

২১ পুরাতন কাপেড় েকউ নতুন কাপেড়র তালী েদয় না, কারণ
তার তালীেত কাপড় িছঁেড় যায় এবং েছঁড়াটা আরও বড় হয়।

২২ আর েলােক পুরাতন চামড়ার থিলেত নতুন আঙুেরর রস
রােখ না; রাখেল চামড়ার থিলগুিল েফেট যায়, তােত দ্রাক্ষারস
পেড় যায়, চামড়ার থিলগুিলও নষ্ট হয়; না, িকন্তু েলােক নূতন
চামড়ার থিলেত টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ।

িবশ্রামবােরর িবষেয় যীশুর িশক্ষা।

২৩ আর যীশু িবশ্রামবাের শস্যেক্ষেতর মধ্য িদেয় যািচ্ছেলন;
এবং তঁার িশেষ্যরা চলেত চলেত শীষ িছঁেড় েখেত লাগেলন।

২৪ এেত ফরীশীরা তঁােক বলল, েদখ, িবশ্রামবাের যা করা
উিচত না তা ওরা েকন করেছ?

২৫ িতিন তােদর বলেলন, দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীেদর িখেদ েপেল
িতিন িক কেরিছেলন, েসটা িক েতামরা পড়িন?

২৬ দায়ূদ অিবয়াথর মহাযাজেকর সময় ঈশ্বেরর ঘেরর িভতর
ঢুেক েয, দশর্নরুিট যাজকরা ছাড়া আর অন্য কারও খাওয়া
উিচত িছল না, তাই িতিন েখেয়িছেলন এবং সঙ্গীেদরেকও
িদেয়িছেলন।

২৭ িতিন তােদর আরও বলেলন, িবশ্রামবার মানুেষর জন্যই
সৃিষ্ট হেয়েছ, মানুষ িবশ্রামবােরর জন্য না;

২৮ সুতরাং মানবপুত্র িবশ্রামবােরর কতর্ া।
িতিন আবার সমাজঘের েগেলন; েসখােন একজন
েলাক িছল, তার একিট হাত শুিকেয় িগেয়িছল।

২ িতিন িবশ্রামবাের তােক সুস্থ কেরন িক না তা েদখবার জন্য
েলােকরা তঁার প্রিত নজর রাখল; েযন তারা তঁােক েদাষ েদওয়ার
কারণ খুঁেজ পায়।

৩ তখন িতিন েসই হাত শুিকেয় যাওয়া েলাকটীেক বলেলন,
ওঠ এবং সবার মাঝখােন এেস দঁাড়াও।

৪ পের তােদর বলেলন, িবশ্রামবাের িক করা উিচত? ভাল করা
না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা উিচত না হত্যা করা উিচত?

৫ িকন্তু তারা চুপ কের থাকেলা। তখন িতিন তােদর হৃদেয়র
কিঠনতার জন্য খুব দঃুখ েপেয় চারিদেক সবার িদেক তািকেয়
রােগর সেঙ্গ তােদর িদেক তািকেয় েসই েলাকিটেক বলেলন,

েতামার হাত বািড়েয় দাও; েস তার হাত বািড়েয় িদল এবং যীশু
তার হাত আেগর মতন ভােলা কের িদল।

৬ পের ফরীশীরা বাইের িগেয় েহেরাদ রাজার েলাকেদর সেঙ্গ
তঁার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেত লাগল, িকভােব তঁােক েমের েফলা
যায়।

যীশুর অেনক অেলৗিকক কাজ।

৭ তখন যীশু তার িনেজর িশষ্যেদর সেঙ্গ সমুেদ্রর ধাের চেল
েগেলন; তােত গালীল েথেক একদল মানুষ তার েপছন েপছন
েগল।

৮ আর িযহূদীয়া, িযরূশােলম, ইেদাম, যদর্ন নদীর অপর
পােরর েদশ েথেক এবং েসার ও সীেদান শহেরর চারিদক েথেক
অেনক েলাক, িতিন েয সব মহৎ মহৎ কাজ করিছেলন, তা শুেন
তঁার কােছ আসল।

৯ িতিন িনজ িশষ্যেদর বলেলন, েযন একিট েনৗকা তঁার জন্য
ৈতরী থােক, কারণ েসখােন খুব িভড় িছল এবং েযন েলােকরা
তঁার ওপের চাপাচািপ কের না পেড়।

১০ িতিন অেনক েলাকেক সুস্থ কেরিছেলন, েসইজন্য েরাগগ্রস্ত
সব মানুষ তঁােক েছঁায়ার আশায় তঁার গােয়র ওপের পড়িছল।

১১ যখন অশুিচ আত্মারা তঁােক েদখত তঁার সামেন পেড়
েচঁিচেয় বলত, আপিন ঈশ্বেরর পুত্র;

১২ িতিন তােদরেক কিঠন ভােব বারণ কের িদেতন, েযন তারা
তঁার পিরচয় না েদয়।

বােরা জন িশেষ্যর েপ্রিরত পেদ িনেয়াগ।

১৩ পের িতিন পবর্েতর উপর উেঠ, িনেজ যােদরেক চাইেলন
তােদর কােছ ডাকেলন; তােত তঁারা তঁার কােছ আসেলন।

১৪ িতিন বােরা জনেক িনযুক্ত করেলন যােদর িতিন েপ্রিরত
নাম িদেলন, েযন তঁারা তঁার সােথ থােকন ও েযন িতিন তঁােদরেক
প্রচার করবার জন্য পাঠােত পােরন।

১৫ এবং েযন তঁারা ভূত ছাড়াবার ক্ষমতা পায়।
১৬ েয বােরা জনেক িতিন িনযুক্ত কেরেছন তােদর নাম হেলা

িশেমান যার নাম যীশু "িপতর" িদেলন,
১৭ িসবিদেয়র েছেল যােকাব ও েসই যােকােবর ভাই েযাহন,

এই দইু জনেক েবােনরগশ, মােন েমঘধ্বিনর েছেল, এই নাম
িদেলন।

১৮ এবং আিন্দ্রয়, িফিলপ, বথর্লময়, মিথ, েথামা, আলেফেয়র
েছেল যােকাব, থেদ্দয় ও কনানী িশেমান,

১৯ এবং েয তঁােক শত্রুেদর হােত ধিরেয় িদেয়িছল, েসই
ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদা।

যীশু নানা ধরেনর িশক্ষা েদন।

২০ িতিন ঘের আসেলন এবং আবার এত েলাক জেড়া হল েয,
তঁারা েখেত পারেলন না।

২১ এই কথা শুেন তঁার পিরবােরর েলােকরা তঁােক ধের িনেয়
েযেত এেলন, কারণ তারা বলেলন, েস অন্যমনষ্ক হেয় পেড়েছ।
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২২ আর েয ধমর্িশক্ষেকরা িযরূশােলম েথেক এেসিছেলন, তারা
বলেলন "এেক েবলসবূেলর আত্মা ভর কেরেছ এবং ভূতেদর
রাজার মাধ্যেম েস ভূত ছাড়ায়।

২৩ তখন িতিন তােদরেক েডেক উপমা িদেয় বলেলন, "শয়তান
িকভােব শয়তানেক ছাড়ােত পাের?"

২৪ েকান রাজ্য যিদ িনেজর মেধ্য ভাগ হয়, তেব েসই রাজ্য
িঠক থাকেত পাের না।

২৫ আর েকান পিরবার যিদ িনেজর মেধ্য ভাগ হেয় যায়, তেব
েসই পিরবার িটেক থাকেত পাের না।

২৬ আর শয়তান যিদ িনেজর িবরুদ্ধ হেয় ভাঙ্গন ধরায়, তেব
েসও িটেক থাকেত পাের না, িকন্তু েসটা েশষ হেয় যায়।

২৭ িকন্তু আেগ শিক্তশালী মানুষেক না বঁাধেল েকউ তার ঘের
ঢুেক তার িজিনসপত্র চুির করেত পাের না; িকন্তু বঁাধেল পর েস
তার ঘেরর িজিনসপত্র চুির করেত পারেব।

২৮ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, মানুেষরা েয সমস্ত পাপ কাজ
ও ঈশ্বরিনন্দা কের, েসই সেবর ক্ষমা হেব।

২৯ িকন্তু েয মানুষ পিবত্র আত্মার িবরুেদ্ধ ঈশ্বরিনন্দা কের,
কখনও েস ক্ষমা পােব না, েস বরং িচরকাল পােপর দায়ী
থাকেব।

৩০ ওেক মন্দ আত্মায় েপেয়েছ, তােদর এই কথার জন্যই িতিন
এই রকম কথা বলেলন।

৩১ আর তঁার মা ও তঁার ভাইেয়রা আসেলন এবং বাইের
দঁািড়েয় কারুর মাধ্যেম তঁােক েডেক পাঠােলন।

যীশুর মা ও ভাইেয়রা।

৩২ তখন তঁার চারপােশ অেনক েলাক বেসিছল; তারা তঁােক
বলল, েদখুন, আপনার মা ও আপনার ভাইরা বাইের আপনার
েখঁাজ করেছন।

৩৩ িতিন উত্তের তােদর বলেলন, আমার মা েক? আমার
ভাইেয়রাই বা কারা?

৩৪ পের যারা তঁার চারপােশ বেসিছল, িতিন তােদর িদেক
তািকেয় বলেলন, এই েদখ, আমার মা ও আমার ভাইরা;

৩৫ কারণ েয েকউ ঈশ্বেরর ইচ্ছা েমেন চেল, েসই আমার ভাই
ও েবান ও মা।

যীশুর কেয়কিট দষৃ্টান্ত।

পের িতিন আবার সমুেদ্রর িকনারায় িশক্ষা িদেত
লাগেলন; তােত তঁার কােছ এত েলাক জেড়া হল েয,

িতিন সমুেদ্রর মেধ্য একিট েনৗকায় উেঠ বসেলন এবং সব েলাক
তীের দঁািড়েয় রইেলা।

২ তখন িতিন গেল্পর মাধ্যেম তােদরেক অেনক িশক্ষা িদেত
লাগেলন। িশক্ষার মেধ্য িতিন তােদরেক বলেলন,

৩ েদখ, একজন চাষী বীজ বুনেত েগল;
৪ েবানার সময় িকছু বীজ পেথর ধাের পড়ল, তােত পািখরা

এেস েসগুিল েখেয় েফলল।

৫ আর িকছু বীজ পাথুের মািটেত পড়ল, েযখােন িঠকমত মািট
েপল না; েসগুিল িঠকমত মািট না েপেয় তাড়াতািড় অঙু্কর েবর
হেলা,

৬ িকন্তু সূযর্্য উঠেল েসগুিল পুেড় েগল এবং তার িশকড় না
থাকােত শুিকেয় েগল।

৭ আর িকছু বীজ কঁাটাবেনর মেধ্য পড়ল, তােত কঁাটাবন েবেড়
িগেয় েসগুিল েচেপ রাখেলা, েসগুিলেত ফল ধরল না।

৮ আর িকছু বীজ ভােলা জিমেত পড়ল, তা অঙু্কিরত হেয়
েবেড় উেঠ ফল িদল; িকছু িত্রশ গুন, িকছু ষাট গুন ও িকছু শত
গুন ফল িদল।

৯ পের িতিন বলেলন, যার শুনবার কান আেছ েস শুনুক।
১০ যখন িতিন একা িছেলন, তঁার সঙ্গীরা েসই বােরা জেনর

সেঙ্গ তঁােক গেল্পর িবষেয় িজজ্ঞাসা করেলন।
১১ িতিন তঁােদরেক বলেলন, ঈশ্বেরর রােজ্যর গুপ্ত সত্য

েতামােদরেক েদওয়া হেয়েছ; িকন্তু ঐ বাইেরর েলাকেদর কােছ
সবই গেল্পর মাধ্যেম বলা হেয় থােক;

১২ সুতরাং তারা যখন েদেখ, তারা েদখুক িকন্তু েযন বুঝেত না
পাের এবং যখন শুেন, শুনুক িকন্তু েযন না েবােঝ, পােছ তারা
িফের আেস ও ঈশ্বর তােদরেক ক্ষমা কেরন।

১৩ পের িতিন তােদরেক বলেলন, এই গল্প যখন েতামরা বুঝেত
পার না? তেব েকমন কের বািক সব গল্প বুঝেত পারেব?

১৪ েসই বীজবপক ঈশ্বেরর বাক্য বুেনিছল।
১৫ পেথর ধাের পড়া বীজ িদেয় েবাঝােনা হেয়েছ, তারা এমন

েলাক যােদর মেধ্য বাক্যবীজ েবানা যায়; আর যখন তারা েশােন
তখুিন শয়তান এেস, তােদর মেধ্য যা েবানা হেয়িছল, েসই বাক্য
িছিনেয় িনেয় যায়।

১৬ আর পাথুের জিমেত পড়া বীেজর মধ্য িদেয় তােদর কথা
বলা হেয়েছ যারা এই বাক্য েশােন ও তখুিন আনেন্দর সেঙ্গ গ্রহণ
কের;

১৭ আর তােদর িভতের িশকড় েনই বেল, তারা কম িদন িস্থর
থােক, পের েসই বােক্যর জন্য কষ্ট এবং তাড়না আসেল তখনই
তারা িপিছেয় যায়।

১৮ আর কঁাটাবেনর মেধ্য েয বীজ েবানা হেয়িছল, তারা এমন
েলাক, যারা বাক্যিট শুেনেছ,

১৯ িকন্তু সংসােরর িচন্তা ভাবনা, সম্পিত্তর মায়া ও অন্যান্য
িজিনেসর েলাভ এেস ঐ বাক্যেক েচেপ রােখ, এেত তা ফলহীন
হয়।

২০ আর ভােলা জিমেত েয বীজ েবানা হেয়িছল, তারা এই মত
যারা েসই বাক্য েশােন ও গ্রাহ্য কের, েকউ িত্রশ গুন, েকউ ষাট
গুন ও েকউ একশ গুন ফল েদয়।

প্রদীপ দানীর উপর প্রদীপ।

২১ িতিন তােদর আরও বলেলন, "েকউ িক প্রদীপ এেন ঝুিড়র
নীেচ বা খােটর নীেচ রােখ? না েতামরা েসটা বািতদােনর ওপর
রাখ।"

২২ কারণ েকােনা িকছুই লুকােনা েনই, েযটা প্রকািশত হেব না;
আবার এমন িকছু েগাপন েনই, যা প্রকাশ পােব না।

২৩ যার েশানবার কান আেছ, েস শুনুক।
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২৪ আর িতিন তােদরেক বলেলন, েতামরা যা শুনছ তার িদেক
মেনােযাগ দাও; েতামরা েয পিরমােণ পিরমাপ কর, েসই
পিরমােণ েতামােদর জন্য পিরমাপ করা যােব এবং েতামােদরেক
আরও েদওয়া যােব।

২৫ কারণ যার আেছ তােক আরও েদওয়া হেব; আর যার েনই,
তার যা আেছ, েসটাও তার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব।

অঙু্কিরত বীেজর দষৃ্টান্ত।

২৬ িতিন আরও বলেলন, ঈশ্বেরর রাজ্য এই রকম, একজন
েলাক েয মািটেত বীজ বুনল;

২৭ পের েস রাত িদন ঘুিমেয় পেড় ও আবার েজেগ ওেঠ এবং
ঐ বীজ অঙু্কিরত হেয় েবেড় ওেঠ, যিদও েস তা জােন না িকভােব
হয়।

২৮ জিম িনেজ িনেজই ফল েদয়; প্রথেম অঙু্কর, তারপর শীষ ও
শীেষর মেধ্য পিরপূণর্ শস্যদানা।

২৯ িকন্তু ফল পাকেল েস তখনই কােস্ত লাগায়, কারণ শস্য
কাটবার সময় এেসেছ।

সহ্য দানার দষৃ্টান্ত।

৩০ আর িতিন বলেলন, আমরা িকেসর সেঙ্গ ঈশ্বেরর রােজ্যর
তুলনা করেত পাির? বা েকান্ গেল্পর সাহােয্য বা আমরা
েবাঝােত পারেবা?

৩১ এটা একটা সেষর্র দানার মত, এই বীজ মািটেত েবানবার
সময় জিমর সব বীেজর মেধ্য খুবই েছাট,

৩২ িকন্তু েবানা হেল তা অঙু্কিরত হেয় সব শাক সবিজর েথেক
বড় হেয় উেঠ এবং বড় বড় ডাল েবর হয়; তােত আকােশর
পািখরা তার ছায়ার নীেচ বাসা করেত পাের।

৩৩ এই রকম আেরা অেনক গল্প িদেয় িতিন তােদর েশানবার
ক্ষমতা অনুযায়ী তােদর কােছ বাক্য প্রচার করেতন;

৩৪ আর গল্প ছাড়া তােদরেক িকছুই বলেতন না; পের ব্যিক্তগত
ভােব িশষ্যেদর সব িকছু বুিঝেয় িদেতন।

যীশুর কতকগুিল অেলৗিকক কাজ। যীশু ঝড় থামান ও
একজন ভূতগ্রস্থেক সুস্থ কেরন।

৩৫ েসই িদন সন্ধ্যা হেল িতিন তঁােদরেক বলেলন, চল, আমরা
হ্রেদর অন্য পাের যাই।

৩৬ তখন তঁারা েলাকেদরেক িবদায় িদেয়, যীশু েয েনৗকায়
িছেলন েসই েনৗকায় কের তঁােক সেঙ্গ িনেয় চলেলন; এবং
েসখােন আরও েনৗকা তঁার সেঙ্গ িছল।

৩৭ পের ভীষণ ঝড় উঠল এবং সমুেদ্রর েঢউগুেলা েনৗকার
ওপর পড়েত লাগেলা এবং েনৗকা জেল ভিতর্  হেত লাগল।

৩৮ তখন িতিন েনৗকার িপছন িদেক বািলেশ মাথা িদেয়
ঘুমািচ্ছেলন; আর তঁারা তঁােক জািগেয় বলেলন, েহ গুরু,
আপনার িক মেন হেচ্ছ না েয, আমরা মরেত চেলিছ?

৩৯ তখন িতিন েজেগ উেঠ বাতাসেক ধমক িদেলন ও সমুদ্রেক
বলেলন, শািন্ত, শান্ত হও; তােত বাতাস েথেম েগল এবং শান্ত
হল।

৪০ পের িতিন তঁােদরেক েক বলেলন, েতামরা এরকম ভয়
পাচ্ছ েকন? এখেনা িক েতামােদর িবশ্বাস হয়িন?

৪১ তােত তঁারা ভীষণ ভয় েপেলন এবং এেক অপরেক বলেত
লাগেলন, ইিন েক েয, বাতাস এবং সমুদ্রও ওনার আেদশ মােন?

ভূতগ্রস্ত মানুষেক সুস্থ করেলন।

পের তঁারা সমুেদ্রর ওপাের েগরােসনীেদর েদেশ
েপৗঁছােলন।

২ িতিন েনৗকা েথেক েবর হেলন তখিন একজন েলাক
কবরস্থান েথেক তঁার সামেন আসেলা, তােক মন্দ আত্মায়
েপেয়িছল।

৩ েস কবর স্থােন বাস করত এবং েকউ তােক িশকল িদেয়ও
আর েবঁেধ রাখেত পারত না।

৪ েলােক বার বার তােক েবিড় ও িশকল িদেয় বঁাধত, িকন্তু েস
িশকল িছঁেড় েফলত এবং েবিড় েভেঙ টুকেরা টুকেরা করত;
েকউ তােক সামলােত পারত না।

৫ আর েস রাত িদন সবসময় কবের কবের ও পবর্েত পবর্েত
িচৎকার কের েবড়াত এবং ধারােলা পাথর িদেয় িনেজই িনেজর
শরীরেক ক্ষতিবক্ষত করত।

৬ েস দরূ হেত যীশুেক েদেখ েদৗেড় আসল এবং তঁােক প্রণাম
করল,

৭ খুব েজাের েচঁিচেয় েস বলল, েহ যীশু, মহান ঈশ্বেরর পুত্র,
আপনার সেঙ্গ আমার দরকার িক? আিম আপনােক ঈশ্বেরর
িদিব্য িদেয় বলিছ, আমােক যন্ত্রণা েদেবন না।

৮ কারণ যীশু তােক বেলিছেলন, েহ মন্দ আত্মা, এই মানুষিটর
েথেক েবর হেয় যাও।

৯ িতিন তােক িজজ্ঞাসা করেলন, েতামার নাম িক? েস উত্তর
িদল, আমার নাম বািহনী, কারণ আমরা অেনেক আিছ।

১০ পের েস অেনক কাকুিত িমনিত করল, েযন িতিন তােদর
েসই এলাকা েথেক েবর না কের েদন।

১১ েসই জায়গায় পাহােড়র পােশ এক শূকেরর পাল চরিছল।
১২ আর ভূেতরা িমনিত কের বলল, ঐ শূকর পােলর মেধ্য

ঢুকেত িদন এবং আমােদরেক পািঠেয় িদন।
১৩ িতিন তােদরেক অনুমিত িদেলন। তখন েসই মন্দ আত্মারা

েবর হেয় শূকেরর পােলর মেধ্য ঢুকেলা; তােত েসই শূকরপাল
খুব েজাের েদৗিড়েয় ঢালু পাড় িদেয় সমুেদ্র িগেয় পেড় ডুেব
মরল। েসই পােল কমেবিশ দইু হাজার শূকর িছল।

১৪ যারা েসই শূকর গুিলেক চরািচ্ছল, তারা পািলেয় িগেয়
শহের ও গ্রােম গ্রােম িগেয় সংবাদ িদল। তখন িক ঘেটেছ,
েদখবার জন্য েলােকরা আসেলা;

১৫ তারা যীশুর কােছ আসেলা এবং যখন েদখল েয েলাকটা
ভূতগ্রস্ত েসই েলাকটা কাপড় েচাপড় পের সুস্থ মেন বেস আেছ;
তােত তারা ভয় েপল।

১৬ আর ঐ ভূতগ্রস্ত েলাকটীর ও শূকর পােলর ঘটনা যারা
েদেখিছল, তারা েলাকেদরেক সব িবষয় বলল।

১৭ যারা েসখােন এেসিছল তারা িনেজেদর এলাকা েথেক চেল
েযেত তঁােক অনুেরাধ করেত লাগল।
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১৮ পের িতিন যখন েনৗকায় উেঠেছন, এমন সময় েসই ভূতগ্রস্ত
েলাকিট এেস তঁােক অনুেরাধ করল, েযন তঁার সেঙ্গ েযেত পাের।

১৯ িকন্তু িতিন তােক অনুমিত িদেলন না, বরং বলেলন, তুিম
বািড়েত েতামার আত্মীয়েদর কােছ যাও এবং ঈশ্বর েতামার জন্য
েয েয মহৎ কাজ কেরেছন ও েতামার জন্য েয দয়া কেরেছন, তা
তােদরেক িগেয় বল।

২০ তখন েস চেল েগল, যীশু তার জন্য েয কত বড় কাজ
কেরিছেলন, তা িদকাপিলেত প্রচার করেত লাগল; তােত সবাই
আশ্চযর্্য হেয় েগল।

যীশু একিট স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন ও একিট মৃত েমেয়েক
জীবন েদন।

২১ পের যীশু েনৗকায় আবার পার হেয় ওপর পাের আসেল
তঁার কােছ বহু মানুেষর িভড় হল; তখন িতিন সমুদ্রতীের িছেলন।

২২ আর সমােজর মধ্য েথেক যায়ীর নােম একজন েনতা এেস
তঁােক েদেখ তঁার পােয় পড়েলন।

২৩ এবং অেনক িমনিত কের বলেলন, আমার েমেয়টী মের
যাওয়ার মত হেয়েছ, আপিন এেস তার ওপের আপনার হাত
রাখুন, েযন েস সুস্থ হেয় েবঁেচ উেঠ।

২৪ তখন িতিন তঁার সেঙ্গ েগেলন; তখন অেনক েলাক তঁার
সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল ও তঁার চারপােশ েঠলােঠিল করিছল।

২৫ আর একিট স্ত্রীেলাক বােরা বছর ধের রক্তস্রাব েরােগ
ভুগিছল,

২৬ অেনক িচিকত্সেকর মাধ্যেম বহু কষ্টেভাগ কেরিছল এবং
তার যা টাকা িছল সব ব্যয় কেরও সুস্থতা পায়িন, বরং আরও
অসুস্থ হেয়িছল।

২৭ েস যীশুর সমেন্ধ শুেনিছল িভেড়র মেধ্য যখন িতিন
হঁাটিছেলন তখন তঁার িপছন িদক েথেক এেস তঁার কাপড় স্পশর্
করেলা।

২৮ কারণ েস বলল, আিম যিদ েকবল ওনার কাপড় ছঁুেত
পাির, তেবই সুস্থ হব।

২৯ যখন েস ছঁুেলা, তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হেয় েগল এবং
িনেজর শরীর বুঝেত পারল েয ঐ যন্ত্রণাদায়ক েরাগ হেত েস
সুস্থ হেয়েছ।

৩০ সেঙ্গ সেঙ্গ যীশু িনেজ মেন জানেত পারেলন েয, তঁার েথেক
শিক্ত েবর হেয় েগেছ, তাই িভেড়র মেধ্য মুখ িফিরেয় বলেলন,
েক আমার কাপড় ছঁুেয়েছ?

৩১ তঁার িশেষ্যরা বলেলন, আপিন েদেখেছন, মানুেষরা
েঠলােঠিল কের আপনার গােয়র ওপের পড়েছ, আর আপিন
বলেছন, েক আমােক ছঁুেলা?

৩২ িকন্তু েক এটা কেরিছল, তােক েদখবার জন্য িতিন
চারিদেক েদখেলন।

৩৩ েসই স্ত্রীেলাকটী জানত তার জন্য িক ঘেটেছ, েস কারেণ েস
ভেয় কঁাপেত কঁাপেত তঁার সামেন এেস শুেয় পড়ল এবং সব
সিত্য ঘটনা তঁােক বলল।

৩৪ তখন িতিন তােক বলেলন, েমেয়, েতামার িবশ্বাস েতামােক
সুস্থ করল। শািন্তেত চেল যাও এবং স্বাস্থ্যবান হও ও েতামার
েরাগ হেত উদ্ধার কর।

৩৫ িতিন যখন এই কথা তােক বলেছন, এমন সময়
সমাজঘেরর েনতা যায়ীেরর বািড় েথেক েলাক এেস তঁােক বলল,
আপনার েমেয় মারা েগেছ। গুরুেক আর েকন জ্বালাতন করছ?

৩৬ িকন্তু যীশু তােদর কথা শুনেত েপেয় সমাজঘেরর েনতােক
বলেলন, ভয় কেরা না, শুধুমাত্র িবশ্বাস কর।

৩৭ আর িতিন িপতর, যােকাব এবং যােকােবর ভাই েযাহন, এই
িতনজন ছাড়া আর কাউেক িনেজর সেঙ্গ েযেত িদেলন না।

৩৮ পের তঁারা সমােজর েনতার বািড়েত আসেলন, আর িতিন
েদখেলন, েসখােন অেনেক মন খারাপ কের বেস আেছ এবং
েলােকরা খুব িচত্কার কের কঁাদেছ ও িবলাপ করেছ।

৩৯ িতিন িভতের িগেয় তােদরেক বলেলন, েতামরা িচত্কার
কের কঁাদছ েকন? েমেয়িট েতা মের যায় িন, ঘুিমেয় রেয়েছ।

৪০ তখন তারা তঁােক ঠাট্টা করল; িকন্তু িতিন সবাইেক েবর
কের িদেয়, েমেয়িটর বাবা ও মােক এবং িনেজর িশষ্যেদর িনেয়,
েযখােন েমেয়িট িছল েসই ঘেরর িভতের েগেলন।

৪১ পের িতিন েমেয়িটর হাত ধের তােক বলেলন, টািলথা কুমী;
অনুবাদ করেল এর মােন হয়, খুকুমিন, েতামােক বলিছ, ওঠ।

৪২ সেঙ্গ সেঙ্গ েমেয়িট তখিন উেঠ েবড়ােত লাগল, কারণ তার
বয়স বােরা বছর িছল। এেত তারা খুব অবাক ও িবিস্মত হল।

৪৩ পের িতিন তােদরেক কড়া আজ্ঞা িদেলন, েযন েকউ এটা
জানেত না পাের, আর িতিন েমেয়িটেক িকছু খাবার েদবার জন্য
বলেলন।

যীশুর েদশীয়রা তা ােক অস্বীকার কের।

পের যীশু েসখান েথেক চেল েগেলন এবং িনেজর
েদেশ আসেলন, আর তঁার িশষ্যরা তঁার েপছন েপছন

েগল।
২ িবশ্রামবার এেল িতিন সমাজঘের িশক্ষা িদেত লাগেলন;

তােত অেনক েলাক তার কথা শুেন অবাক হেয় বলল, এই েলাক
এ সব িশক্ষা েকাথা েথেক েপেয়েছ? এিক জ্ঞান তােক ঈশ্বর
িদেয়েছ? এই েলাকটী হাত িদেয় েয সব অেলৗিকক কাজ হেচ্ছ,
এটাই বা িক?

৩ এিক েসই ছুতার িমিস্ত্র, মিরয়েমর েসই পুত্র এবং যােকাব,
েযািষ, িযহূদা ও িশেমােনর ভাই নয়? এবং তার েবােনরা িক
আমােদর এখােন েনই? এইভােব তারা যীশুেক িনেয় বাধা েপেত
লাগল।

৪ তখন যীশু তােদর বলেলন, িনেজর শহর ও িনেজর েলাক
এবং িনেজর বািড় ছাড়া আর েকাথাও ভাববাদী অসম্মািনত হন
না।

৫ তখন িতিন েস জায়গায় আর েকান আশ্চযর্্য কাজ করেত
পারেলন না, শুধুমাত্র কেয়ক জন েরাগগ্রস্থ মানুেষর ওপের হাত
েরেখ তােদরেক সুস্থ করেলন।

৬ আর িতিন তােদর অিবশ্বাস েদেখ অবাক হেলন। পের িতিন
চারিদেক গ্রােম গ্রােম ঘুের িশক্ষা িদেত লাগেলন।
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বােরাজন িশষ্যেক প্রচাের পাঠােলন।

৭ আর িতিন েসই বােরা জনেক কােছ েডেক দজুন দজুন কের
তঁােদরেক প্রচার করবার জন্য পািঠেয় িদেলন; এবং তঁােদরেক
মন্দ আত্মার ওপের ক্ষমতা দান করেলন;

৮ আর িনেদর্শ করেলন, তারা েযন চলার জন্য এক এক লািঠ
ছাড়া আর িকছু না েনয়, রুিট ও না, থিল িক দিুট জামাকাপড়
িনও না, েকামরবন্ধনীেত পয়সাও না;

৯ িকন্তু পােয় জেুতা পেরা, আর দইুিট জামাও পিরও না।
১০ িতিন তঁােদরেক আরও বলেলন, েতামরা যখন েকান

বািড়েত ঢুকেব, েসখান েথেক অন্য েকাথাও যাওয়া পযর্ন্ত েসই
বািড়েত েথেকা।

১১ আর যিদ েকান জায়গার েলাক েতামােদরেক গ্রহণ না কের
এবং েতামােদর কথা না েশােন, েসখান েথেক যাওয়ার সময়
তােদর উেদ্দেশ্য সােক্ষ্যর জন্য িনজ িনজ পােয়র েথেক ধূেলা
েঝেড় েফেলা।

১২ পের তঁারা িগেয় প্রচার করেলন, েযন মানুেষরা পাপ েথেক
মন েফরায়।

১৩ আর তঁারা অেনক ভূত ছাড়ােলন এবং অেনক অসুস্থ
েলাকেক েতল মািখেয় তােদরেক সুস্থ করেলন।

েযাহন বাপ্তাইজেকর হত্যা।

১৪ আর েহেরাদ রাজা তঁার কথা শুনেত েপেলন, কারণ যীশুর
নাম খুব সুনাম িছল। তখন িতিন বলেলন, বািপ্তষ্মদাতা েযাহন
মৃতেদর মধ্য েথেক উেঠেছন, আর েসই জন্য এইসব অেলৗিকক
কাজ করেত পারেছন।

১৫ িকন্তু েকউ েকউ বলল, উিন এিলয় এবং েকউ েকউ বলল,
উিন একজন ভিবষ্যত বক্তা, ভিবষ্যৎ বক্তােদর মেধ্য েকান এক
জেনর মত।

১৬ িকন্তু েহেরাদ তঁার কথা শুেন বলেলন, আিম েয েযাহেনর
মাথা িশরেচ্ছদ কেরিছ, িতিন উেঠেছন।

১৭ েহেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর স্ত্রী েহেরািদয়ােক িবেয়
কেরিছেলন এবং তার জন্য েযাহনেক ধের েবঁেধ কারাগাের
েরেখিছেলন

১৮ কারণ েযাহন েহেরাদেক বেলিছেলন, ভাইেয়র স্ত্রীেক িবেয়
করা আপনার উিচত হয়িন।

১৯ আর েহেরািদয়া তঁার ওপর েরেগ িগেয় তঁােক েমের েফলেত
েচেয়িছল, িকন্তু েপের ওেঠিন।

২০ কারণ েহেরাদ েযাহনেক ধািমর্ক ও পিবত্র েলাক বেল ভয়
করেতন ও তঁােক রক্ষা করেতন। আর তঁার কথা শুেন িতিন খুব
অস্বিস্ত েবাধ করেতন এবং তঁার কথা শুনেত ভালবাসেতন।

২১ পের েহেরািদয়ার কােছ এক সুেযাগ এল, যখন েহেরাদ
িনেজর জন্মিদেন বড় বড় েলাকেদর, েসনাপিতেদর এবং
গালীেলর প্রধান েলাকেদর জন্য এক রািত্রেভাজ আেয়াজন
করেলন;

২২ আর েহেরািদয়ার েমেয় েসই েভাজ সভায় েনেচ েহেরাদ
এবং যঁারা তঁার সেঙ্গ েভােজ বেসিছেলন, তঁােদর সন্তুষ্ট করল।

তােত রাজা েসই েমেয়েক বলেলন, েতামার যা ইচ্ছা হয়, আমার
কােছ চাও, আিম েতামােক েদব।

২৩ আর িতিন শপথ কের তােক বলেলন, অেধর্ক রাজ্য পযর্ন্ত
েহাক, আমার কােছ যা চাইেব, তাই েতামােক েদব।

২৪ েস তখন বাইের িগেয় িনেজর মােক িজজ্ঞাসা করল, আিম
িক চাইব? েস বলল, েযাহন বািপ্তষ্মদাতার মাথা।

২৫ েস তখনই তাড়াতািড় কের হেলর মেধ্য িগেয় রাজার কােছ
তা চাইল, বলল, আমার ইচ্ছা এই েয, আপিন এখনই েযাহন
বািপ্তষ্মদাতার মাথা থালায় কের আমােক িদন।

২৬ তখন রাজা খুব দঃুিখত হেলন, িকন্তু িনেজর শপেথর
কারেণ এবং যারা তঁার সেঙ্গ েভােজ বেসিছল, তােদর জেন্য,
তােক িফিরেয় িদেলন না।

২৭ আর রাজা তখনই একজন েসনােক পািঠেয় েযাহেনর মাথা
আনেত আেদশ িদেলন; েসই েসনািট কারাগােরর মেধ্য িগেয়
তঁার মাথা কাটল,

২৮ পের তঁার মাথা থালায় কের িনেয় এেস েসই েমেয়েক িদল
এবং েমেয়িট িনেজর মােক িদল।

২৯ এই খবর েপেয় তঁার িশষ্যরা এেস তঁার মৃতেদহ িনেয় িগেয়
কবর িদল।

প্রভু যীশুর আরও কতকগুিল অেলৗিকক কাযর্্য। যীশু পাাচ
হাজার েলাকেক আশ্চযর্্যভােব খাবার েদন।

৩০ পের েপ্রিরতরা যীশুর কােছ এেস জেড়া হেলন; আর তঁারা
যা িকছু কেরিছেলন, ও যা িকছু িশক্ষা িদেয়িছেলন, েসই সব
তঁােক বলেলন।

৩১ িতিন তঁােদরেক বলেলন, েতামরা দেূর এক িনজর্ন জায়গায়
এেস িকছুিদন িবশ্রাম কর। কারণ অেনক েলাক আসা যাওয়া
করিছল, তাই তঁােদর খাবারও সময় িছল না।

৩২ পের তঁারা িনেজরা েনৗকা কের দেূর এক িনজর্ন জায়গায়
চেল েগেলন।

৩৩ িকন্তু েলােক তঁােদরেক েযেত েদখল এবং অেনেক
তঁােদরেক িচনেত পারল, তাই সব শহর েথেক মানুেষরা েদৗেড়
িগেয় তঁােদর আেগ েসখােন েগল।

৩৪ তখন যীশু েনৗকা েথেক েবর হেয় বহুেলাক েদেখ তােদর
জন্য করুণািবষ্ট হেলন, কারণ তারা পালকহীন েমষপােলর মত
িছল; আর িতিন তােদরেক অেনক িবষয় িশক্ষা িদেত লাগেলন।

৩৫ পের িদন প্রায় েশষ হেল তঁার িশষ্যরা কােছ এেস তঁােক
বলেলন, এ জায়গা িনজর্ন এবং িদনও প্রায় েশষ;

৩৬ তাই এেদরেক েযেত িদন, েযন ওরা চারিদেক শহের এবং
গ্রােম গ্রােম িগেয় িনেজেদর জন্য খাবার িজিনস িকনেত পাের।

৩৭ িকন্তু িতিন উত্তর কের তঁােদরেক বলেলন, েতামরাই
ওেদরেক িকছু েখেত দাও। তঁারা বলেলন, আমরা িগেয় িক দেুশা
িসিকর রুিট িকেন িনেয় ওেদরেক েখেত েদব?

৩৮ িতিন তঁােদরেক বলেলন, েতামােদর কােছ কয়িট রুিট
আেছ? িগেয় েদখ। তঁারা েদেখ বলেলন, পঁাচিট রুিট এবং দটুী
মাছ আেছ।

৩৯ তখন িতিন সবাইেক সবুজ ঘােসর ওপের দেল দেল বিসেয়
িদেত আেদশ িদেলন।

মাকর্  ৬:৭ ৬6৯ মাকর্  ৬:৩৯



৭

৪০ তারা েকােনা সািরেত একেশা জন ও েকােনা সািরেত
পঞ্চাশ জন কের বেস েগল।

৪১ পের িতিন েসই পঁাচিট রুিট ও দটুী মাছ িনেয় স্বেগর্র িদেক
তািকেয় ধন্যবাদ িদেলন এবং েসই রুিট কয়িট েভেঙ েলাকেদর
েদবার জন্য িশষ্যেদর হােত িদেলন; আর েসই দটুী মাছও
সবাইেক ভাগ কের িদেলন।

৪২ তােত সবাই েখল এবং সন্তুষ্ট হল,
৪৩ এবং িশষ্যরা অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া জেড়া কের পূণর্ বােরা

ঝুিড় রুিট এবং মাছ তুেল িনেলন।
৪৪ যারা েসই রুিট েখেয়িছল েসখােন পঁাচ হাজার পুরুষ িছল।

যীশু জেলর উপর হা াটেলন।

৪৫ পের যীশু তখনই িশষ্যেদর শক্তভােব বেল িদেলন, েযন
তঁারা েনৗকায় উেঠ তঁার আেগ অপর পােড় ৈবৎৈসদার িদেক
যান, আর েসই সময় িতিন েলাকেদরেক িবদায় কের েদন।

৪৬ যখন সবাই চেল েগল তখন িতিন প্রাথর্না করবার জন্য
পাহােড় চেল েগেলন।

৪৭ যখন সন্ধ্যা হল, তখন েনৗকািট সমুেদ্রর মাঝখােন িছল
এবং িতিন একা ডাঙায় িছেলন।

৪৮ পের যীশু েদখেত েপেলন িশষ্যরা েনৗকায় কের েযেত খুব
কষ্ট করিছল কারণ হাওয়া তােদর িবপরীত িদক েথেক বইিছল।
আর প্রায় েশষ রািত্রেত যীশু সমুেদ্রর উপর িদেয় েহঁেট তঁােদর
কােছ আসেলন এবং তঁােদরেক েফেল এিগেয় যািচ্ছেলন।

৪৯ িকন্তু সমুেদ্রর উপর িদেয় তঁােক হঁাটেত েদেখ তঁারা ভূত মেন
কের েচঁিচেয় উঠেলন,

৫০ কারণ সবাই তঁােক েদেখিছেলন ও ভয় েপেয়িছেলন। িকন্তু
িতিন সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, তঁােদরেক বলেলন,
সাহস কর, এখােন আিম, ভয় কেরা না।

৫১ পের িতিন তঁােদর সেঙ্গ েনৗকায় উঠেলন, আর বাতাস েথেম
েগল; তােত তঁারা মেন মেন এই সব েদেখ অবাক হেয় েগল।

৫২ কারণ তঁারা রুিট র িবষয় বুঝেত পােরনিন, িকন্তু তঁােদর
মন খুবই কিঠন িছল এই সব েবাঝার জন্য।

৫৩ পের তঁারা পার হেয় িগেনষরৎ প্রেদেশ এেস ভূিমেত েনৗকা
লাগােলন এবং েসখােন েনাঙ্গর েফলেলন।

৫৪ যখন সবাই েনৗকা েথেক েবর হেলা েলােকরা তখিন
যীশুেক িচনেত েপেরিছল।

৫৫ তঁােক েচনার পর সমস্ত অঞ্চেলর চারিদক েথেক েদৗেড়
আসেত লাগল এবং অসুস্থ েলাকেদর খােট কের িতিন েয
জায়গায় আেছন শুনেত েপেয় মানুেষরা েসই জায়গায় আনেত
লাগল।

৫৬ আর গ্রােম, িক শহের, িক েদেশ, েয েকােনা জায়গায় িতিন
েগেলন, েসই জায়গায় তারা অসুস্থেদরেক বাজাের বসাল; এবং
তঁােক িমনিত করল, েযন ওরা তঁার েপাশােকর ঝালর একটু ছঁুেত
পাের, আর যত েলাক তঁােক ছঁুেলা, সবাই সুস্থ হল।

অশুিচতা-িবষয়ক উপেদশ।

আর িযরুশােলম েথেক কেয়কজন ফরীশীরা ও
ব্যবস্থার িশক্ষেকরা এেস তঁার কােছ জেড়া হল।

২ তারা েদখল েয, তঁার কেয়ক জন িশষ্য অশুিচ হাত িদেয়
খােচ্ছ।

৩ ফরীশীরা ও ইহূিদরা সবাই পূবর্পুরুষেদর েদওয়া েয িনয়ম
েমেন চেল আসেছ েসই িনয়ম েমেন হাত না ধুেয় খায় না।

৪ আর বাজার েথেক আসেল তারা স্নান না কের খাবার খায়
না; এবং তারা আরও অেনক িবষয় মানবার আেদশ েপেয়েছ,
যথা, ঘটী, ঘড়া ও িপতেলর নানা পাত্র েধায়া।

৫ পের ফরীশীরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা তঁােক িজজ্ঞাসা করল,
েতামার িশেষ্যরা পূবর্পুরুষেদর েদওয়া েয িনয়ম চেল আসেছ েস
িনয়ম েমেন চেল না েকন তারা েতা অশুিচ হাত িদেয়ই খায়?

৬ িতিন তােদরেক বলেলন, আপনারা ভণ্ড, িযশাইয় ভাববাদী
েতামােদর িবষেয় একদম িঠক কথা বেলেছন, িতিন িলেখেছন,
“এই েলােকরা শুধুই মুেখ আমার সম্মান কের, িকন্তু এেদর হৃদয়
আমার েথেক অেনক দেূর থােক।

৭ এরা বৃথাই আমার আরাধনা কের এবং মানুেষর বানােনা
িনয়মেক প্রকৃত িনয়ম বেল িশক্ষা েদয়।”

৮ েতামরা ঈশ্বেরর আেদশ বাদ িদেয় মানুেষর েদওয়া কতগুিল
িনয়ম পালন কেরা।

৯ িতিন তােদরেক আরও বলেলন, ঈশ্বেরর আেদশ বাদ িদেয়
িনেজেদর িনয়ম পালন করবার জন্য েবশ ভােলা উপায়
আপনােদর জানা আেছ।

১০ কারণ েমািশ বলেলন, “তুিম িনেজর বাবােক ও িনজ মােক
সম্মান করেব,” আর “েয েকউ বাবার িক মােয়র িনন্দা কের,
তার মৃতু্যদণ্ড অবশ্যই হেব।”

১১ িকন্তু েতামরা বেল থাক, মানুষ যিদ বাবােক িক মােক বেল,
‘আিম যা িদেয় েতামার উপকার করেত পারতাম, তা ঈশ্বরেক
উত্সগর্ করা হেয়েছ,’

১২ তেব বাবা ও মার জন্য তােক আর িকছুই করেত হয় না।
১৩ এইভােব েতামরা িনেজেদর পরম্পরাগত িনয়ম কানুেনর

জন্য ঈশ্বেরর আেদশেক অগ্রাহ্য করছ। আর এই রকম আরও
অেনক কাজ কের থাক।

১৪ পের িতিন েলাকেদরেক আবার কােছ েডেক বলেলন,
েতামরা সকেল আমার কথা েশান ও েবাঝ।

১৫ বাইের েথেক যা মানুেষর িভতের যায় তা মানুষেক অপিবত্র
করেত পাের না;

১৬ িকন্তু যা মানুেষর িভতর েথেক েবর হয়, েসই সব মানুষেক
অশুিচ কের।

১৭ পের িতিন যখন েলাকেদর কাছ েথেক ঘেরর মেধ্য েগেলন
তঁার িশেষ্যরা তঁােক গল্পিটর মােন িজজ্ঞাসা করেলন।

১৮ িতিন তঁােদরেক বলেলন, েতামরাও িক এত অবুঝ? েতামরা
িক েবাঝ না েয, যা িকছু বাইেরর েথেক মানুেষর িভতের যায়, তা
তােক অশুিচ করেত পাের না?
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১৯ কারণ এটা তার হৃদেয়র মেধ্য যায় না, িকন্তু েপেটর মেধ্য
যায় এবং েযটা বাইের িগেয় পেড়। একথা িদেয় িতিন েবাঝােলন
সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই শুিচ।

২০ িতিন আরও বলেলন, মানুষ েথেক যা েবর হয়, েসগুেলাই
মানুষেক অপিবত্র কের।

২১ কারণ অন্তর েথেক, মােন মানুেষর হৃদয় েথেক, কুিচন্তা
েবর হয়, ব্যিভচার, চুির, নরহত্যা,

২২ ব্যিভচার, েলাভ, দষু্টতা, ছল, লাম্পট্য, কুদিৃষ্ট, ঈশ্বরিনন্দা,
অিভমান ও মূখর্তা;

২৩ এই সব মন্দ িবষয় মানুেষর েভতর েথেক েবর হয় এবং
মানুষেক অপিবত্র কের।

প্রভু যীশুর আরও কেয়কিট অেলৗিকক কাজ। যীশু একিট
ভূতগ্রস্থ েমেয়েক সুস্থ কেরন। েসই িবষেয় িশক্ষা।

২৪ পের িতিন উেঠ েস জায়গা েথেক েসার ও িসেদান অঞ্চেল
চেল েগেলন। আর িতিন এক বািড়েত ঢুকেলন িতিন চাইেলন
েযন েকউ জানেত না পাের; িকন্তু িতিন লুিকেয় থাকেত পারেলন
না।

২৫ কারণ তখন একিট মিহলা , যার একিট েমেয় িছল, আর
তােক মন্দ আত্মায় েপেয়িছল, যীশুর কথা শুনেত েপেয়
মিহলািট এেস তঁার পােয়র ওপর পড়ল।

২৬ মিহলািট গ্রীক, জািতেত সুর ৈফনীকী। েস তঁােক কাকুিত
িমনিত করেত লাগল, েযন িতিন তার েমেয়র িভতর েথেক ভূত
তািড়েয় েদন।

২৭ িতিন তােক বলেলন, প্রথেম সন্তােনরা েপট ভের খাক,
কারণ সন্তানেদর খাবার িনেয় কুকুরেদর কােছ েফেল েদওয়া
উিচত নয়।

২৮ িকন্তু মিহলািট উত্তর কের তঁােক বলল, হঁ্যা প্রভু, আর
কুকুেররাও েটিবেলর নীেচ পেড় থাকা সন্তানেদর খাবােরর
গঁুড়াগঁাড়া খায়।

২৯ তখন িতিন তােক বলেলন, তুিম িঠক কথাই বেলছ, তুিম
এখন চেল যাও, েতামার েমেয়র মধ্য েথেক ভূত েবর হেয় েগেছ।

৩০ পের েস ঘের িগেয় েদখেত েপল, েমেয়িট িবছানায় শুেয়
আেছ এবং ভূত েবর হেয় েগেছ।

মূখ ও বিধরেক সুস্থ করেলন।

৩১ পের িতিন েসার শহর েথেক েবর হেলন এবং িসেদান হেয়
িদকাপিল অঞ্চেলর িভতর িদেয় গালীল সাগেরর কােছ
আসেলন।

৩২ তখন মানুেষরা একজন বিধর ও েতাতলা েলাকেক তঁার
কােছ এেন তার ওপের হাত রাখেত কাকুিত িমনিত করল।

৩৩ িতিন তােক িভেড়র মধ্য েথেক এক িনজর্ন জায়গায় িনেয়
িগেয় তার দইু কােন িনেজর অ◌াঙ্গলু িদেলন, থুথু িদেলন ও তার
িজভ ছঁুেলন।

৩৪ আর িতিন আকােশর িদেক তািকেয় দীঘর্ িনঃশ্বাস েছেড়
তােক বলেলন, ইপৃফাথা, অথর্াৎ খুেল যাক।

৩৫ তােত তার কণর্ খুেল েগল, িজেভর বাধন খুেল েগল, আর
েস ভােলাভােব কথা বলেত লাগল।

৩৬ পের িতিন তােদরেক আজ্ঞা িদেলন, েতামরা এই কথা
কাউেক েবােলা না; িকন্তু িতিন যত বারণ করেলন, তত তারা
আরও েবিশ প্রচার করল।

৩৭ আর তারা সবাই খুব অবাক হল, বলল, ইিন সব কাজ
িনখুঁত ভােব কেরেছন, ইিন কালােক শুনবার শিক্ত এবং
েবাবােদর কথা বলবার শিক্ত দান কেরেছন।

যীশু চার হাজার েলাকেক খাওয়ােলন।

েসই সময় এক িদন যখন আবার অেনক েলােকর িভড়
হল এবং তােদর কােছ েকােনা খাবার িছল না, তখন

িতিন িনেজর িশষ্যেদর কােছ েডেক বলেলন,
২ এই েলাকেদর জন্য আমার করুণা হেচ্ছ; কারণ এরা আজ

িতন িদন আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আেছ এবং এেদর কােছ খাবার
িকছুই েনই।

৩ আর আিম যিদ এেদরেক না খাইেয় বািড়েত পািঠেয় িদই,
তেব এরা পেথ হয়েতা অজ্ঞান হেয় পড়েব; আবার এেদর মেধ্য
েকউ েকউ বহু দরূ েথেক এেসেছ।

৪ তঁার িশেষ্যরা উত্তর িদেয় বলেলন, এই িনজর্ন জায়গায় এই
সব েলাকেদর খাবােরর জন্য েকাথা েথেক এত রুিট পােবা?

৫ িতিন তঁােদরেক িজজ্ঞাসা করেলন, েতামােদর কােছ কয়িট
রুিট আেছ? তারা বলেলন সাতিট।

৬ পের িতিন েলাকেদর জিমেত বসেত িনেদর্শ িদেলন এবং
েসই সাতখানা রুিট িনেয় ধন্যবাদ িদেয় ভাঙ্গেলন এবং েলাকেদর
েদবার জন্য িশষ্যেদর িদেত লাগেলন; আর িশষ্যরা েলাকেদর
িদেলন।

৭ তঁােদর কােছ কেয়কিট েছাট েছাট মাছও িছল, িতিন
ধন্যবাদ িদেয় েসগুিলও েলাকেদর েদবার জন্য িশষ্যেদর
বলেলন।

৮ তােত েলােকরা েপট ভের েখল এবং সন্তুষ্ট হেলা; পের
িশষ্যরা পেড় থাকা অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া জেড়া কের পুেরাপুির সাত
ঝুিড় ভিতর্  কের তুেল িনেলন।

৯ েলাক িছল কমেবশ চার হাজার; পের িতিন তােদর পািঠেয়
িদেলন।

১০ আর তখনই িতিন িশষ্যেদর সেঙ্গ েনৗকায় উেঠ দলমনুথা
অঞ্চেল েগেলন।

১১ তারপের ফরীশীরা বাইের এেস তঁার সেঙ্গ তকর্ াতিকর্  করেত
লাগল, পরীক্ষা করার জন্য তঁার কােছ আকাশ েথেক এক িচহ্ন
েদখেত চাইল।

১২ তখন িতিন আত্মায় গভীর িনঃশ্বাস েছেড় বলেলন, এই
সমেয়র েলােকরা েকন িচেহ্নর েখঁাজ কের? আিম েতামােদর
সিত্য বলিছ, এই েলাকেদর েকান িচহ্ন েদখান হেব না।

১৩ পের িতিন তােদরেক েছেড় আবার েনৗকায় উেঠ অন্য পাের
চেল েগেলন।
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ফরীশী এবং েহেরােদর তািড়র িবষেয় সাবধান।

১৪ আর িশষ্যরা রুিট িনেত ভুেল িগেয়িছেলন, েনৗকায় তঁােদর
কােছ েকবল একিট ছাড়া আর রুিট িছল না।

১৫ পের িতিন তােদরেক আজ্ঞা িদেয় বলেলন, েতামরা
ফরীশীেদর তাড়ীর িবষেয় ও েহেরােদর খািমেরর িবষেয় সতকর্
েথেকা।

১৬ তােত তঁারা এেক অপেরর সেঙ্গ তকর্  কের বলেত লাগেলন,
আমােদর কােছ রুিট েনই বেল উিন এই কথা বলেছন।

১৭ তা বুঝেত েপের যীশু তঁােদরেক বলেলন, েতামােদর রুিট
েনই বেল েকন তকর্  করছ? েতামরা িক এখনও িকছু জানেত
পারছ না? েতামােদর মন িক কিঠন হেয় েগেছ?

১৮ েতামােদর েচাখ থাকেতও িক েদখেত পাও না? কান
থাকেতও িক শুনেত পাও না? আর মেনও িক পেড় না?

১৯ আিম যখন পঁাচ হাজার েলােকর মেধ্য পঁাচিট রুিট েভেঙ
িদেয়িছলাম, তখন েতামরা কত ঝুিড় গঁুড়াগঁাড়া ভের তুেল
িনেয়িছেল? তারা বলেলন, বােরা ঝুিড়।

২০ আর যখন চার হাজার েলােকর মেধ্য সাত খানা রুিট েভেঙ
িদেয়িছলাম, তখন কত ঝুিড় গঁুড়াগঁাড়ায় ভের তুেল িনেয়িছেল?

২১ িতিন তঁােদর বলেলন, েতামরা িক এখনও বুঝেত পারছ
না?

যীশু একজন অন্ধেক দিৃষ্ট েদন।

২২ তঁারা ৈবৎৈসদােত আসেলন; আর েলােকরা একজন
অন্ধেক তঁার কােছ এেন তঁােক কাকুিত িমনিত করল, েযন িতিন
তঁােক ছুেলন।

২৩ িতিন েসই অন্ধ মানুষিটর হাত ধের তােক গ্রােমর বাইের
িনেয় েগেলন; পের তার েচােখ থুথু িদেয় ও তার উপের হাত
েরেখ তােক িজজ্ঞাসা করেলন, িকছু েদখেত পাচ্ছ?

২৪ েস েচাখ তুেল চাইল ও বলল, মানুষ েদখিছ, গােছর মতন
েহঁেট েবড়ােচ্ছ।

২৫ তখন িতিন তার েচােখর উপর আবার হাত িদেলন, তােত
েস েদখবার শিক্ত িফের েপল ও সুস্থ হল, পিরষ্কার ভােব সব
েদখেত লাগেলা।

২৬ পের িতিন তােক তার বািড়েত পািঠেয় িদেলন এবং
বলেলন, এই গ্রােম আর ঢুকেব না।

২৭ পের যীশু ও তঁার িশষ্যরা েসখােন িগেয় ৈকসিরয়ার
িফিলপী শহের আেস পােশর গ্রােম েগেলন। আর পেথ িতিন
িনেজর িশষ্যেদর িজজ্ঞাসা করেলন, "আিম েক, এ িবষেয়
েলােক িক বেল"?

২৮ তঁারা তঁােক বলেলন, অেনেক বেল, আপিন বািপ্তষ্মদাতা
েযাহন; আবার েকউ েকউ বেল, আপিন এিলয়; আবার েকউ
েকউ বেল, আপিন ভাববাদীেদর মেধ্য একজন।

২৯ িতিন তােদরেক িজজ্ঞাসা করেলন, িকন্তু েতামরা িক বল?
আিম েক? িপতর উত্তর িদেয় তঁােক বলেলন, আপিন েসই খ্রীষ্ট।

৩০ তখন িতিন তঁার কথা কাউেক বলেত তঁােদরেক কিঠনভােব
বারণ কের িদেলন।

যীশু িনেজর মৃতু্য ও পুনরুত্থান িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন।

৩১ পের িতিন িশষ্যেদর এই বেল িশক্ষা িদেত শুরু করেলন েয,
মানবপুত্রেক অেনক দঃুখ সয্য করেত হেব। প্রাচীনরা, প্রধান
যাজেকরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা আমােক অগ্রাহ্য করেব, তােক
েমের েফলা হেব, আর তৃতীয় িদেন মৃতু্য েথেক জীিবত হেয়
উঠব।

৩২ এই কথা িতিন পিরষ্কার ভােব বলেলন। তােত িপতর তঁােক
এক পােশ িনেয় িগেয় ধমক িদেয় বলেত লাগেলন।

৩৩ িকন্তু িতিন মুখ িফিরেয় িনেজর িশষ্যেদর িদেক তািকেয়
িপতরেক ধমক িদেলন এবং বলেলন, আমার সামেন েথেক দরূ
হও শয়তান; কারণ যা ঈশ্বেরর, তা নয় িকন্তু যা মানুেষর তাই
তুিম েতামার মেন ভাবছ।

৩৪ পের িতিন িনজ িশষ্যেদর সেঙ্গ েলাকেদরেকও েডেক
বলেলন, "েকউ যিদ আমােক অনুসরণ করেত চায়, তেব েস
িনেজেক অস্বীকার করুক, িনেজর কু্রশ তুেল িনক এবং আমােক
অনুসরণ করুক।

৩৫ কারণ েয েকউ িনেজর প্রাণ রক্ষা করেত চায়, েস তা
হারােব; িকন্তু েয েকউ আমার এবং সুসমাচােরর জন্য িনেজ
প্রাণ হারায়, েস তা রক্ষা করেব।

৩৬ মানুষ যিদ সমস্ত জগত লাভ কের িনজ প্রাণ হারায়, তেব
তার িক লাভ হেব?

৩৭ িকংবা মানুষ িনেজর প্রােণর বদেল িক িদেত পাের?
৩৮ কারণ েয েকউ এই কােলর অিবশ্বস্ত ও পাপী েলাকেদর

মেধ্য আমােকও আমার বাক্যেক লজ্জার িবষয় জ্ঞান কের,
মানবপুত্র তােক লজ্জার িবষয় জ্ঞান করেবন, যখন িতিন পিবত্র
দতূেদর সেঙ্গ িনেজর প্রতােপ মিহমায় আসেবন।

আর িতিন তােদর বলেলন, আিম েতামােদর সিত্য
বলিছ, যারা এখােন দঁািড়েয় আেছ, তােদর মেধ্য এমন

কেয়ক জন আেছ, যারা েকান মেত মৃতু্য েদখেব না, েয পযর্ন্ত
ঈশ্বেরর রাজ্য পরাক্রেমর সেঙ্গ আসেত না েদেখ।

যীশুর রূপান্তর।

২ ছয় িদন পের যীশু েকবল িপতর, যােকাব ও েযাহনেক সেঙ্গ
কের েচােখর আড়ােল এক উঁচু পাহােড়র িনজর্ন জায়গায় িনেয়
েগেলন, পের িতিন তঁােদর সামেন েচহারা পাল্টােলন।

৩ আর তঁার জামাকাপড় চকচেক এবং অেনক েবিশ সাদা
হেলা, পৃিথবীর েকান েধাপা েসই রকম সাদা করেত পাের না।

৪ আর এিলয় ও েমািশ তােদরেক েদখা িদেলন; তঁারা যীশুর
সেঙ্গ কথা বলেত লাগেলন।

৫ তখন িপতর যীশুেক বলেলন, গুরু, এখােন আমােদর থাকা
ভাল; আমরা িতনিট কুিটর ৈতরী কির, একটা আপনার জন্য,
একটা েমািশর জন্য এবং একটা এিলেয়র জন্য।

৬ কারণ িক বলেত হেব, তা িতিন বুঝেলন না, কারণ তারা খুব
ভয় েপেয়িছল।

মাকর্  ৮:১৪ ৬৭২ মাকর্  ৯:৬



৭ পের একটা েমঘ হািজর হেয় তােদরেক ছায়া করেলা; আর
েসই েমঘ েথেক এই বাণী হল, ‘ইিন আমার িপ্রয় সন্তান, এনার
কথা েশান।’

৮ পের হঠাৎ তঁারা চািরিদক েদখেলন িকন্তু আর কাউেক
েদখেত েপেলন না, েকবল একা যীশু তঁােদর সেঙ্গ রেয়েছন।

৯ পাহাড় েথেক েনেম আসার সময় িতিন তােদর কিঠন আেদশ
িদেয় বলেলন, েতামরা যা যা েদখেল, তা কাউেক বেলা না, েয
পযর্ন্ত মানবপুত্র মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত না হন।

১০ মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত হওয়ার মােনটা িক এই িবষয়
মৃতেদর মেধ্য আেলাচনা করেত লাগেলা।

১১ পের িশষ্যরা তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, তেব ব্যবস্থার
িশক্ষেকরা েকন বেলন েয , প্রথেম এিলয়েক আসেত হেব?

১২ যীশু এর উত্তের বলেলন, "হঁ্যা সিত্য, এিলয় আসেবন এবং
সব িকছু আেগর অবস্থায় িফিরেয় আনেবন আর মানবপুেত্রর
িবষেয় িকভােব েলখা আেছ েয, তঁােক অেনক কষ্ট েপেত হেব ও
েলােক তঁােক ঘৃণা করেব।

১৩ িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, এিলেয়র িবষেয় েযরকম
েলখা আেছ, েসইভােব িতিন এেস েগেছন এবং েলােকরা তঁার
উপর যা ইচ্ছা, তাই কেরেছ। যীশুর নানারকম কাজ ও িশক্ষা
অনুসাের।

যীশু একজন ভূতগ্রস্ত বালকেক সুস্থ করেলন।

১৪ পের তঁারা িশষ্যেদর কােছ এেস েদখেলন, তঁােদর
চািরিদেক অেনক েলাক, আর ধমর্িশক্ষেকরা তঁােদর সেঙ্গ তকর্
করেছ।

১৫ তঁােক েদেখ সব েলাক অেনক চমৎকৃত হেলা ও তঁার কােছ
েদৗেড় িগেয় তঁােক শুেভচ্ছা জানােলা।

১৬ িতিন তােদরেক িজজ্ঞাসা করেলন িক িবষেয় েতামরা
তােদর সেঙ্গ তকর্  িবতকর্  করেছা।

১৭ তােদর েলাকেদর মেধ্য একজন উত্তর করেলা, েহ গুরুেদব,
আমার েছেলিটেক আপনার কােছ এেনিছলাম তােক েবাবা
আত্মায় ধেরেছ েস কথা বলেত পারেছ না;

১৮ েসই অপেদবতা েযখােন তােক ধের, েসখােন আছাড় মাের,
আর তার মুেখ েফনা ওেঠ এবং েস দঁাত িকড়িমড় কের, আর
শক্ত কাঠ হেয় যায়; আিম আপনার িশষ্যেদর তা ছাড়ােত
বেলিছলাম, িকন্তু তারা পারল না।

১৯ যীশু তঁার িশষ্যেদর বলেলন, েহ অিবশ্বাসীর বংশ, আিম
কত িদন েতামােদর সেঙ্গ থাকেবা? কত িদন েতামােদর ভার বহন
করব? েছেলিটেক আমার কােছ আন।

২০ িশষ্যরা েছেলিটেক যীশুর কােছ আনেলা তঁােক েদেখ েসই
ভূত েছেলিটেক েজাের মুচিড়েয় ধরল, আর েস মািটেত পেড়
েগেলা এবং মুখ িদেয় েফনা েবেরােত লাগেলা।

২১ তখন যীশু তার বাবােক িজজ্ঞাসা করেলন, েছেলিট কত
িদন ধের এই অসুেখ ভুগেছ?

২২ েছেলিটর বাবা বলেলন, েছােটােবলা েথেক; এই আত্মা
তােক েমের েফলার জন্য অেনকবার আগুেন ও অেনকবার
জেল েফেল িদেয়েছ; করুণা কের আপিন যিদ েছেলিটেক সুস্থ
করেত পােরন, তেব আমােদর উপকার হয়।

২৩ যীশু তােক বলেলন, েতামার যিদ িবশ্বাস থােক তেব সবই
হেত পাের।

২৪ তখনই েসই েছেলিটর বাবা িচত্কার কের েকঁেদ বেল
উঠেলন, আিম িবশ্বাস কির, আমােক অিবশ্বাস করেবন না।

২৫ পের েলােকরা একসেঙ্গ েদৗেড় আসেছ েদেখ যীশু েসই
অশুিচ আত্মােক ধমক িদেয় বলেলন, েহ েবাবা আত্মা, আিম
েতামােক আেদশ করিছ, এই েছেলর শরীর েথেক েবিরেয় যাও,
আর কখনও এর শরীেরর মেধ্য আসেব না।

২৬ তখন েস েচঁিচেয় তােক খুব েজাের মুচিড়েয় িদেয় তার
শরীর েথেক েবিরেয় েগল; তােত েছেলিট মরার মেতা হেয় পড়ল,
এমনিক েবিশরভাগ েলাক বলল, েস মের েগেছ।

২৭ িকন্তু যীশু তার হাত ধের তােক তুলেলা ও েস উেঠ
দঁাড়ােলা।

২৮ পের যীশু ঘের এেল তঁার িশেষ্যরা েগাপেন তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলন, আমরা েকন েসই েবাবা আত্মােক ছাড়ােত পারলাম
না?

২৯ িতিন বলেলন প্রাথর্না ছাড়া আর েকােনা িকছুেত এটা হওয়া
অসম্ভব।

যীশু িদ্বতীয়বার িনেজর মৃতু্যর িবষয় বেলন।

৩০ েসই জায়গা েথেক যীশু গালীেলর মধ্য িদেয় চেল েগেলন,
আর তঁার ইচ্ছা িছল না েয, েকউ তা জানেত পাের।

৩১ কারণ িতিন িনেজর িশষ্যেদর উপেদশ িদিচ্ছেলন, িতিন
তঁােদর বলেলন, মানবপুত্র েলাকেদর হােত সমিপর্ত হেবন এবং
তারা তঁােক েমের েফলেব। আর িতিন মারা যাবার িতনিদন পর
আবার েবঁেচ উঠেবন।

৩২ িকন্তু তারা েস কথা বুঝেত পারল না এবং যীশুেক িকছু
িজজ্ঞাসা করেত িশষ্যরা ভয় েপল।

প্রকৃত ভােব েশ্রষ্ঠ েক এবং ধম্মর্ পেথ বাধা দােনর ফল িক, এ
িবষেয় িশক্ষা।

৩৩ পের যীশু এবং তঁার িশষ্যরা কফরনাহূেম এেলন; আর
ঘেরর িভতের এেস িতিন তােদরেক িজজ্ঞাসা করেলন, পেথ
েতামরা েকান িবষেয় তকর্  িবতকর্  কেরিছেল?

৩৪ িশষ্যরা চুপ কের থাকেলা কারণ েক মহান? পেথ িনেজেদর
িভতের এই িবষেয় তকর্  করিছল।

৩৫ তখন যীশু বেস েসই বােরা জনেক েডেক বলেলন, েকউ
যিদ প্রথম হেত ইচ্ছা কেরা, তেব েস সকেলর েশেষ থাকেব ও
সকেলর েসবক হেত হেব।

৩৬ পের িতিন একিট িশশুেক িনেয় তােদর মেধ্য দঁাড় কিরেয়
িদেলন এবং তােক েকােল কের তােদরেক বলেলন,

৩৭ েয আমার নােম এই রকম েকান িশশুেক গ্রহণ কের, েস
আমােকই গ্রহণ কের; আর েয আমােক গ্রহণ কের, েস আমােক
না, িকন্তু িযিন আমােক পািঠেয়েছন, তঁােকই গ্রহণ কের।

৩৮ েযাহন তঁােক বলেলন, েহ গুরুেদব, আমরা একজন
েলাকেক আপনার নােম ভূত ছাড়ােত েদেখিছলাম, আর তােক
বারণ কেরিছলাম, কারণ েস আমােদর অনুসরণ কের না।
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১০

৩৯ িকন্তু যীশু বলেলন, তােক বারণ কেরা না, কারণ এমন
েকউ েনই েয, আমার নােম আশ্চযর্্য কাজ কের আমার বদনাম
করেত পাের।

৪০ কারণ েয আমােদর িবরুেদ্ধ নয়, েস আমােদরই পেক্ষ।
৪১ েয েকউ েতামােদরেক খ্রীেষ্টর েলাক মেন কের এক কাপ

জল পান করেত েদয়, আিম েতামােদরেক সিত্য বলিছ, েস
েকােনা ভােব িনেজর পুরষ্কার হারােব না।

৪২ আর েযসব িশশুরা আমােক িবশ্বাস কের, যিদ েকউ তােদর
িবশ্বােস বাধা েদয়, তার গলায় বড় যঁাতা েবঁেধ তােক সমুেদ্র
েফেল েদওয়া তার পেক্ষ ভাল।

পােপর কারণ।

43 েতামার হাত যিদ েতামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা
েকেট েফল; দইু হাত িনেয় নরেকর আগুেন েপাড়ার েথেক, পঙ্গু
হেয় ভােলাভােব জীবন কাটােনা অেনক ভােলা।

৪৫ আর েতামার পা যিদ েতামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব
তা েকেট েফল; দইু পা িনেয় নরেক যাওয়ার েথেক েখঁাড়া হেয়
ভােলাভােব জীবন কাটােনা অেনক ভােলা।

৪৬ আর েতামার েচাখ যিদ েতামায় পােপর পেথ িনেয় যায়
তেব তা উপিড়েয় েফল;

৪৭ দইু েচাখ িনেয় অিগ্নময় নরেকর যাওয়ার েথেক একেচাখ
িনেয় ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করা অেনক ভােলা;

৪৮ নরেকর েপাকা েযমন মের না, েতমন আগুনও কখেনা
েনেভ না।

৪৯ প্রেত্যক ব্যিক্তেক লবণযুক্ত নরেকর আগুন েপাড়ােনা
যােব।

৫০ লবণ সব িজিনসেক স্বাদযুক্ত কের িকন্তু, লবণ যিদ তার
েনানতা স্বাদ হারায়, তেব েসই লবণেক িকভােব স্বাদযুক্ত করা
যােব? েতামরা লবেণর মেতা হও িনেজেদর মেন ভালবাসা রােখা
এবং িনেজরা শািন্তেত থাক।

স্ত্রী পিরত্যাগ িবষেয় িশক্ষা।

যীশু েসই জায়গা েছেড় িযহূিদয়ােত ও যদর্ন নদীর
অন্য পাের এেলন; এবং তঁার কােছ আবার েলাক

আসেত লাগেলা এবং িতিন িনেজর িনয়ম অনুসাের আবার
তােদরেক িশক্ষা িদেত লাগেলন।

২ তখন ফরীশীরা পরীক্ষা করার জন্য তঁার কােছ এেস যীশুেক
িজজ্ঞাসা করেলা একজন স্বামীর তার স্ত্রীেক েছেড় েদওয়া িক
উিচত?

৩ িতিন তােদর উত্তর িদেলন, েমািশ েতামােদরেক িক আেদশ
িদেয়েছন?

৪ তারা বলল, ত্যাগপত্র িলেখ িনেজর স্ত্রীেক েছেড় েদবার
অনুমিত েমািশ িদেয়েছন।

৫ যীশু তােদরেক বলেলন, েতামােদর মন কিঠন বেলই েমািশ
এই আেদশ িলেখেছন;

৬ িকন্তু সৃিষ্টর প্রথম েথেক ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী কের তােদর
বািনেয়েছন;

৭ “এইজন্য মানুষ তার বাবা ও মােক ত্যাগ কের িনেজর স্ত্রীেত
আসক্ত হেব।

৮ আর তারা দইুজন এক েদহ হেব,” সুতরাং তারা আর দইু
নয়, িকন্তু এক েদহ।

৯ অতএব ঈশ্বর যােদরেক এক কেরেছন মানুষ েযন তােদর
আলাদা না কের।

১০ িশেষ্যরা ঘের এেস আবার েসই িবষেয় যীশুেক িজজ্ঞাসা
করেলন।

১১ িতিন তােদরেক বলেলন, েয েকউ িনেজর স্ত্রীেক েছেড়
িদেয় অন্য স্ত্রীেক িবেয় কের, েস তার সেঙ্গ ব্যিভচার কের;

১২ আর স্ত্রী যিদ িনেজর স্বামীেক েছেড় অন্য আর একজন
পুরুষেক িবেয় কের, তেব েসও ব্যিভচার কের।

িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৩ পের েলােকরা কতগুেলা িশশুেক যীশুর কােছ আনেলা,
েযন িতিন তােদরেক ছুেত পােরন িকন্তু িশষ্যরা তােদর ধমক
িদেলন।

১৪ যখন যীশু তা েদেখ েরেগ েগেলন, আর িশষ্যেদর েক
বলেলন, িশশুেদর আমার কােছ আসেত দাও, বারণ কেরা না;
কারণ ঈশ্বেরর রাজ্য এই রকম েলাকেদরই।

১৫ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, েয েকউ িশশুর মেতা হেয়
ঈশ্বেরর রাজ্য গ্রহণ না কের, তেব েস কখনই ঈশ্বেরর রােজ্য
প্রেবশ করেত পারেব না।

১৬ পের যীশু িশশুেদর েকােল তুেল িনেলন ও তােদর মাথার
উপের হাত েরেখ আশীবর্াদ করেলন।

ধম্মর্াচরণ িবষেয় িশক্ষা।

১৭ পের যখন িতিন আবার েবর হেয় পথ িদেয় যািচ্ছেলন,
একজন েলাক েদৗেড় এেস তঁার সামেন হঁাটু েগেড় িবনীত ভােব
িজজ্ঞাসা করেলন েহ সৎগুরু, অনন্ত জীবন েপেত েহােল
আমােক িক িক করেত হেব?

১৮ যীশু তােক বলেলন, আমােক সৎ েকন বলেছা? ঈশ্বর
ছাড়া আর েকউ সৎ নয়।

১৯ তুিম আেদশগুিল জান, “মানুষ খুন কেরা না, ব্যিভচার
কেরা না, চুির কেরা না, িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না, ঠিকও না, েতামার
বাবা মােক সম্মান কেরা”।

২০ েসই েলাকিট তঁােক বলল, েহ গুরু, েছাট্ট বয়স েথেক এই
সব িনয়ম আিম েমেন আসিছ।

২১ যীশু তার িদেক ভালেবেস তাকােলন এবং বলেলন, একিট
িবষেয় েতামার অভাব আেছ, যাও, েতামার যা িকছু আেছ, িবিক্র
কের গিরবেদর দান কর, তােত স্বেগর্ তুিম ধন পােব; আর এস,
আমােক অনুসরণ কর।

২২ এই কথায় েসই েলাকিট হতাশ হেয় চেল েগল, কারণ তার
অেনক সম্পিত্ত িছল।

২৩ তারপর যীশু চািরিদেক তািকেয় িনেজর িশষ্যেদর বলেলন,
যারা ধনী তােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজ্য েঢাকা অেনক কিঠন!
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২৪ তঁার কথা শুেন িশষ্যরা অবাক হেয় েগেলা; িকন্তু যীশু
আবার তােদর বলেলন, সন্তােনরা যারা ধন সম্পিত্তেত িনভর্ র
কের, তােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজ্য েঢাকা অেনক কিঠন!

২৫ ঈশ্বেরর রােজ্য ধনী মানুেষর েঢাকার েথেক সুেচর িছদ্র
িদেয় উেটর যাওয়া েসাজা।

২৬ তখন তারা খুব অবাক হেয় বলেলন, তেব েক রক্ষা েপেত
পাের?"

২৭ যীশু তােদর িদেক তািকেয় বলেলন এটা মানুেষর কােছ
অসম্ভব, িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ অসম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বেরর কােছ
সবই সম্ভব।

২৮ তখন িপতর তঁােক বলেলন, েদখুন, আমরা সব িকছু েছেড়
আপনার অনুসরণকারী হেয়িছ।

২৯ যীশু বলেলন, আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, এমন েকউ
েনই, েয আমার জন্য ও আমার সুসমাচার প্রচােরর জন্য তার
ঘরবািড়, ভাই েবানেদর, মা বাবােক, েছেল-েমেয়েক, জিমজায়গা
েছেড়েছ িকন্তু এই পৃিথবীেত থাকাকালীন েস তার শতগুণ িক
িফের পােব না;

৩০ েস তার ঘরবািড়, ভাই, েবান, মা, েছেলেমেয় ও জিমজমা,
সবই িফের পােব এবং আগামী িদেন অনন্ত জীবন পােব।

৩১ িকন্তু অেনেক এমন েলাক যারা প্রথম, তারা েশেষ পড়েব
এবং যারা েশেষর, তারা প্রথম হেব। যীশু তৃতীয় বার িনেজর
মৃতু্যর িবষেয় বলেলন।

যীশু পুনরায় িনেজর মৃতু্যর িবষেয় বেলন।

৩২ একসমেয় তারা, িযরূশােলেমর পেথ যািচ্ছেলন এবং যীশু
তােদর আেগ আেগ যািচ্ছেলন, তখন িশষ্যরা অবাক হেয় েগল;
আর যারা িপছেন আসিছল, তারা ভয় েপেলা। পের িতিন আবার
েসই বােরা জনেক িনেয় িনেজর ওপর যা যা ঘটনা ঘটেব, তা
তােদর েবালেত লাগেলন।

৩৩ িতিন বলেলন, েদখ, আমরা িযরূশােলেম যািচ্ছ, আর
মানবপুত্র প্রধান যাজকেদর ও ব্যবস্থার িশক্ষকেদর হােত
সমিপর্ত হেবন, তারা তঁােক মৃতু্যদেন্ডর জন্য েদাষী করেব এবং
অইহূিদর হােত তঁােক তুেল েদেব। ৩৪ আর তারা তঁােক ঠাট্টা
করেব, তঁার মুেখ থুথু েদেব, তঁােক চাবুক মারেব ও েমের
েফলেব; আর িতনিদন পের িতিন আবার েবঁেচ উঠেবন।

ঈশ্বেরর রােজ্য মহান েক, এ িবষেয় আরও িশক্ষা।

৩৫ পের িসবিদেয়র দইু েছেল যােকাব ও েযাহন, তঁার কােছ
এেস বলেলন, েহ গুরু আমােদর ইচ্ছা এই, আমরা আপনার
কােছ যা চাইেবা, আপিন তা আমােদর জন্য করেবন।

৩৬ িতিন বলেলন, েতামােদর ইচ্ছা িক? েতামােদর জন্য আিম
িক করব?

৩৭ তারা উত্তের বলল, আমােদরেক এই আশীবর্াদ করুন,
আপিন যখন রাজা ও মিহমািন্বত হেবন তখন আমেদরা একজন
আপনার ডান িদেক, আর একজন আপনার বাম িদেক বসেত
পাির।

৩৮ যীশু তােদর বলেলন, েতামরা িক চাইছ েতামরা তা জােনা
না। আিম েয েপয়ালায় পান কির, তােত িক েতামরা পান করেত
পার এবং আিম েয বািপ্তেষ্মর বািপ্তষ্ম েনই, তােত িক েতামরা
বািপ্তষ্ম িনেত পার?

৩৯ তারা বলল পাির। যীশু তােদরেক বলেলন, আিম েয
েপয়ালায় পান কির, তােত েতামরা পান করেব এবং আিম েয
বািপ্তেষ্মর বািপ্তষ্ম েনই, তােত েতামরাও বািপ্তষ্ম েনেব;

৪০ িকন্তু যােদর জন্য জায়গা ৈতরী করা হেয়েছ, তােদর ছাড়া
আর কাউেকও আমার ডান পােশ িক বাম পােশ বসেত েদওয়ার
আমার অিধকার েনই।

৪১ এই কথা শুেন অন্য দশ জন যােকাব ও েযাহেনর উপর
েরেগ েযেত লাগেলা।

৪২ িকন্তু যীশু তােদরেক কােছ েডেক বলেলন, েতামরা জান,
অইহূিদিদেগর িভতের যারা শাসনকতর্ া বেল পিরিচত, তারা
তােদর মিনব হয় এবং তােদর েভতের যারা মহান, তারা তােদর
উপের কতৃর্ ত্ব কের।

৪৩ েতামােদর মেধ্য েসরকম নয়; িকন্তু েতামােদর মধ্য েয েকউ
মহান হেত চায়, েস েতামােদর েসবক হেব।

৪৪ এবং েতামােদর মধ্য েয েকউ প্রধান হেত চায়, েস সকেলর
দাস হেব।

৪৫ কারণ মানবপুত্র জগেত েসবা েপেত আেসিন, িকন্তু
অপেরর েসবা করেত এেসেছ এবং মানুেষর জন্য িনেজর জীবন
মুিক্তর মূল্য িহসােব িদেত এেসেছন।

যীশু িযরূশােলেম গমন কেরন ও িশক্ষা েদন। অন্ধ
বরতীময়েক েদখার ক্ষমতা েদন।

৪৬ পের তঁারা িযরীেহােত এেলন। আর যীশু যখন িনেজর
িশষ্যেদর ও অেনক েলােকর সেঙ্গ িযরীেহা েথেক েবর হেয়
যািচ্ছেলন, তখন তীমেয়র েছেল বরতীময় নােম একজন অন্ধ
িভখারী পেথর পােশ বেসিছল।

৪৭ েস যখন নাসরতীয় যীশুর কথা শুনেত েপেলা, তখন
েচঁিচেয় বলেত লাগেলা েহ যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত
দয়া করুন।

৪৮ তখন অেনক েলাক চুপ কেরা চুপ কেরা বেল তােক ধমক
িদল; িকন্তু েস আরও েজাের েচঁচােত লাগেলা, েহ দায়ূদ-সন্তান,
আমার ওপর দয়া করুন।

৪৯ তখন যীশু েথেম বলেলন, ওেক ডাক; তােত েলােকরা েসই
অন্ধেক েডেক বলল, সাহস কর, ওঠ, যীশু েতামােক ডাকেছন।

৫০ তখন েস িনেজর কাপড় েফেল লাফ িদেয় উেঠ যীশুর
কােছ েগল।

৫১ যীশু তােক বলেলন, তুিম িক চাও? আিম েতামার জন্য িক
করব? অন্ধ তঁােক বলল, েহ গুরুেদব, আিম েদখেত চাই।

৫২ যীশু তােক বলেলন, চেল যাও, েতামার িবশ্বাস েতামােক
সুস্থ করল। তােত েস তকু্ষিন েদখেত েপল এবং পথ িদেয় তঁার
েপছেন েপছেন চলেত লাগেলা।
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যীশুর িযরূশােলেম প্রেবশ

পের যখন তঁারা িযরূশােলেমর কােছ ৈজতুন পাহােড়
ৈবৎফগী গ্রােম ও ৈবথিনয়া গ্রােম এেলন, তখন িতিন

িনেজর িশষ্যেদর মধ্য দইু জনেক পািঠেয় িদেলন,
২ তােদর বলেলন, "েতামরা সামেনর ঐ গ্রােম যাও; গ্রােম

েঢাকা মাত্রই মুেখ েদখেব একিট গাধার বাচ্চা বঁাধা আেছ, যার
ওপের েকান মানুষ কখনও বেসিন; েসটােক খুেল আন।"

৩ আর যিদ েকউ েতামােদরেক বেল, এ কাজ েকন করছ?
তেব বল, এটােক আমােদর প্রভুর দরকার আেছ; েস তখনই
গাধাটােক এখােন পািঠেয় েদেব।

৪ তখন তারা িগেয় েদখেত েপেলা, একিট গাধার বাচ্চা
দরজার কাছাকািছ বাইের বঁাধা রেয়েছ, আর তারা তােক খুলেত
লাগেলা।

৫ এবং েসখােন যারা দঁািড়েয়িছল তােদর িভতের েকউ েকউ
বলল, গাধার বাচ্চাটােক খুেল িক করছ?

৬ যীশু িশষ্যেদর েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, তারা
েলাকেদরেক েসই রকম বলল, আর তারা তােদরেক েসটা িনেয়
েযেত িদল।

৭ তারপর িশষ্যরা গাধার বাচ্চািটেক যীশুর কােছ এেন তার
ওপের িনেজেদর কাপড় েপেত িদেলন; আর যীশু তার ওপের
বসেলন।

৮ তারপর েলােকরা িনেজর িনেজর কাপড় রাস্তায় েপেত িদল
ও অন্য েলােকরা বাগান েথেক ডালপালা েকেট এেন পেথ
ছিড়েয় িদল।

৯ আর েয সমস্ত েলাক তঁার আেগ ও েপছেন যািচ্ছল, তারা
খুব েজাের েচঁিচেয় েবালেত লাগেলা, েহাশান্না! ধন্য, িযিন প্রভুর
নােম আসেছন!

১০ ধন্য েয স্বগর্রাজ্য আসেছ আমােদর িপতা দায়ূেদর রাজ্য
উচ্চ স্থােন েহাশান্না।

১১ পের িতিন িযরূশােলেম এেস মিন্দের েগেলন, চারপােশর
সব িকছু েদখেত েদখেত েবলা েশষ হেয় এেল েসই বােরা জেনর
সেঙ্গ েবর হেয় ৈবথিনয়ােত চেল েগেলন।

িবশ্বাসযুক্ত প্রাথর্নার িবষয় িশক্ষা।

১২ পেরর িদন তঁারা ৈবথিনয়া েথেক েবিরেয় আসার পর যীশুর
িখেদ েপেলা;

১৩ িকছু দরূ েথেক পাতায় ভরা একটা ডুমুরগাছ িতিন েদখেত
েপেলন, যখন িতিন গাছটা েদখেত এিগেয় েগেলন তখন
েদখেলন শুধু পাতা ছাড়া আর েকােনা ফল েনই; কারণ তখন
ডুমুর ফেলর সময় িছল না।

১৪ িতিন গাছিটর িদেক তািকেয় বলেলন, এখন েথেক আর
েকউ কখনও েতামার ফল খােব না। একথা তঁার িশষ্যরা শুনেত
েপেলা।

১৫ পের তঁারা িযরূশােলেম এেলন, পের যীশু ঈশ্বেরর উপাসনা
গৃেহ প্রেবশ করেলন এবং যত েলাক মিন্দের েকনা েবচা
করিছল, েসই সবাইেক েবর কের িদেত লাগেলন এবং যারা

টাকা বদল করার জন্য েটিবল সািজেয় বেসিছল ও যারা পায়রা
িবিক্র করিছল, তােদর সব িকছু উিল্টেয় েফলেলন,

১৬ আর মিন্দেরর েভতর িদেয় কাউেক েকান িজিনস িনেয়
েযেত িদেলন না।

১৭ আর িতিন িশষ্যেদর িশক্ষা িদেলন এবং বলেলন, এটা িক
েলখা েনই, “আমার ঘরেক সব জািতর প্রাথর্নার ঘর বলা
যােব”? িকন্তু েতামরা এটােক "ডাকাতেদর গুহায় পিরণত
কেরেছা"।

১৮ একথা শুেন প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার িশক্ষকরা তঁােক
িকভােব েমের েফলেব, তারই েচষ্টা করেত লাগেলা; কারণ তারা
তঁােক ভয় করত, কারণ তঁার িশক্ষায় সব েলাক অবাক হেয়িছল।

১৯ সেন্ধ্যেবলায় তঁারা শহেরর বাইের েযেতন।

ডুমুর গাছিট শুিকেয় েগল।

২০ সকালেবলায় তঁারা েযেত েযেত েদখেলন, েসই ডুমুরগাছটী
েশকড় সহ শুিকেয় েগেছ।

২১ তখন িপতর আেগর কথা মেন কের তঁােক বলেলন,
গুরুেদব, েদখুন, আপিন েয ডুমুরগাছিটেক অিভশাপ
িদেয়িছেলন, েসিট শুিকেয় েগেছ।

২২ যীশু তােদরেক বলেলন, ঈশ্বের িবশ্বাস রাখ।
২৩ আিম েতামােদর সিত্য কথা বলিছ েয েকউ এই পবর্তেক

বেল ‘সের সমুেদ্র িগেয় পড়,’ এবং মেন মেন সেন্দহ না কের,
িকন্তু িবশ্বাস কের েয, যা িতিন বলেলন তা ঘটেব, তেব তার জন্য
তাই হেব।

২৪ এই জন্য আিম েতামােদর বিল, যা িকছু েতামরা প্রাথর্না
কেরা ও চাও, িবশ্বাস কর েয, তা েপেয়ছ, তােত েতামােদর জন্য
তাই হেব।

25 আর েতামরা যখনই প্রাথর্না করেত দঁাড়াও, যিদ কােরার
িবরুেদ্ধ েতামােদর েকান কথা থােক, তােক ক্ষমা েকার; েযন
েতামােদর স্বগর্স্থ িপতাও েতামােদর সব পাপ ক্ষমা কেরন।

যীশুর ক্ষমতা িবষয়ক িশক্ষা।

২৭ পের তঁারা আবার িযরূশােলেম এেলন; আর যীশু মিন্দেরর
েভতের েবড়ােচ্ছন েস সমেয় প্রধান যাজেকরা, ব্যবস্থার
িশক্ষেকরা ও েলাকেদর প্রাচীেনরা তঁার কােছ এেস বলল,

২৮ "তুিম েকান ক্ষমতায় এই সব করছ? আর েকই বা
েতামােক এই সব করার ক্ষমতা িদেয়েছ?"

২৯ যীশু উত্তের তােদর বলেলন, আিমও েতামােদর একিট কথা
িজজ্ঞাসা করব, যিদ েতামরা আমােক উত্তর দাও তাহেল আিম
েতামােদর বলেবা, েকান ক্ষমতায় আিম এসব করিছ।

৩০ েযাহেনর বািপ্তষ্ম িক স্বগর্রাজ্য েথেক হেয়িছল, না মানুেষর
েথেক? আমােক েস কথার উত্তর দাও।

৩১ তখন তারা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের বলল, "যিদ
বিল স্বগর্ েথেক, তাহেল এ আমােদরেক বলেব, তেব েতামরা
তঁােক িবশ্বাস কর িন েকন?

মাকর্  ১১:২ ৬৭6 মাকর্  ১১:৩১



১২

৩২ আবার যিদ বিল, মানুেষর কাছ েথেক তেব? তঁারা
েলাকেদর ভয় করেতন, কারণ সবাই েযাহনেক সিত্য একজন
ভাববাদী েবােল মেন করত।

৩৩ তখন তারা যীশুেক বলেলন, আমরা জািন না। তখন যীশু
তােদর বলেলন, তেব আিমও িক ক্ষমতায় এসব করিছ,
েতামােদর বলব না।

গৃহস্থ ও কৃষকেদর দষৃ্টান্ত।

পের িতিন নীিত গল্প িদেয় তােদর কােছ কথা বলেত
লাগেলন। একজন েলাক আঙুর েখত কের তার

চারিদেক েবড়া িদেলন, আঙুর রস বার করার জন্য গতর্  খুঁড়েলন
এবং েদখােশানা করার জন্য একিট উঁচু ঘর ৈতরী করেলন; পের
কৃষকেদর হােত তা জমা িদেয় অন্য েদেশ চেল েগেলন।

২ পের চািষেদর কােছ আঙুর েখেতর ফেলর ভাগ েনবার
জন্য, ফল পাকার সিঠক সমেয় এক চাকরেক তােদর কােছ
পািঠেয় িদেলন;

৩ চািষরা তার েসবকেক মারধর কের খািল হােত পািঠেয়
িদল।

৪ আবার মািলক তােদর কােছ আর এক দাসেক পাঠােলন;
তারা তার মাথা ফািটেয় িদল ও অপমান করেলা।

৫ পের িতিন তৃতীয় জনেক পাঠােলন; তারা েসই েসবকেক ও
েমের েফলল; এইভােব মািলক অেনকেক পাঠােলন, চািষরা
কাউেক মারধর করল, কাউেক বা েমের েফলল।

৬ মািলেকর কােছ তঁার একমাত্র িপ্রয় েছেল ছাড়া এরপর
পাঠােনার মেতা আর েকউ িছল না েশেষ িতিন তঁার আদেরর
েছেলেক চািষেদর কােছ পাঠােলন, আর তারা ভাবেলন আমার
েছেলেক অন্তত সম্মান করেব।

৭ িকন্তু চািষরা িনেজেদর েভতের আেলাচনা কের বলল,
বাবার পের এই ব্যিক্তই উত্তরািধকারী, এস আমরা এেক েমের
েফিল, েযন উত্তরািধকার আমােদরই হয়।

৮ পের তারা েছেলিটেক ধের েমের েফলল এবং আঙ্গরু েখেতর
বাইের েফেল িদেলা।

৯ এরপর েসই আঙুর েখেতর মািলক িক করেবন? িতিন এেস
েসই চািষেদর েমের েফলেবন এবং েখত অন্য চািষেদর কােছ
েদেবন।

১০ েতামরা িক পিবত্র শােস্ত্র এই কথাও পড়িন, “েয পাথরটােক
িমস্ত্রীরা অগ্রাহ্য কেরিছল, েসই পাথরটাই েকােণর প্রধান পাথর
হেয় উঠল;

১১ প্রভু ঈশ্বরই এই কাজ কেরেছন, আর এটা আমােদর েচােখ
সিত্যই খুব আশ্চযর্্য কাজ”?

১২ এই উপমািট বলার জন্য তারা যীশুেক ধরেত েচেয়িছল,
িকন্তু তারা জনগণেক ভয় েপেলা, কারণ তারা বুেঝিছল েয, যীশু
তােদরই িবষেয় এই নীিত গল্পটা বেলেছন; পের তারা তঁােক
েছেড় চেল েগেলা।

শাসনকতর্ ােদর প্রিত কতর্ব্য িবষেয় িশক্ষা

১৩ তারপর তারা কেয়ক জন ফরীশী ও েহেরাদীয়েক যীশুর
কােছ পািঠেয় িদল, েযন তারা তঁার কথার ফঁােদ েফেল তঁােক
ধরেত পাের।

১৪ তারা এেস তঁােক বলল, গুরু, আমরা জািন, আপিন
সত্যবাদী এবং সিঠক ভােব ঈশ্বেরর পেথর িবষয় িশক্ষা িদেচ্ছন
এবং আপিন কাউেক ভয় পাননা, কারণ আপিন েলাকরা েক িক
বলল েস কথায় িবচার করেবন না। িকন্তু েলােকেদর আপিন
ঈশ্বেরর সত্য পেথর িবষয় িশক্ষা েদন; আচ্ছা বলুন েতা
ৈকসরেক কর েদওয়া উিচত িক না?

১৫ আমরা কর েদেবা না িক েদব না? যীশু তােদর ভণ্ডািম
বুঝেত েপের বলেলন, আমার পরীক্ষা করছ েকন? আমােক
একটা টাকা এেন দাও আিম টাকাটা েদিখ।

১৬ তারা টাকাটা আনল; যীশু তােদরেক বলেলন, এই মূিত্তর্  ও
এই নাম কার?" তারা বলল, " ৈকসেরর।"

১৭ তখন যীশু তােদর বলেলন, " তেব ৈকসেরর যা িকছু, তা
ৈকসরেক দাও, আর ঈশ্বেরর যা িকছু, তা ঈশ্বরেক দাও।" তখন
এই কথা শুেন তারা আশ্চযর্্য হল।

পরকােলর িবষেয় িশক্ষা।

১৮ তারপর সদ্দকূীরা যীশুর কােছ এল এবং তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলা যারা বলত মানুষ কখেনা মৃতু্য েথেক জীিবত হয় না।

১৯ তারা যীশুর কােছ এেস বলল "গুরু েমািশ আমােদর জন্য
িলেখেছন, কােরার ভাই যিদ স্ত্রীেক েরেখ মারা যায়, আর তার
যিদ সন্তান না থােক, তেব তার ভাই েসই স্ত্রীেক িবেয় কের
িনেজর ভাইেয়র বংশ রক্ষা করেব।"

২০ ভাল, েকােনা একিট পিরবাের সাতিট ভাই িছল; প্রথম জন
িবেয় কের, েছেলেমেয় না েরেখ মারা েগল।

২১ পের িদ্বতীয় ভাই েসই স্ত্রীিটেক িবেয় করল, িকন্তু েসও
েছেলেমেয় না েরেখ মের েগল; তৃতীয় ভাইও েসই রকম অবস্থায়
মের েগেলা।

২২ এইভােব সাত ভাই িবেয় কের েকান েছেলেমেয় না েরেখ
মের যায়; সবার েশেষ েসই বউিট ও মের েগেলা।

২৩ েশষ িদেন মৃতু্য েথেক জীিবত হওয়ার সময় ঐ সাত জেনর
মেধ্য েস কার স্ত্রী হেব? "তারা সাতজনই েতা তােক িবেয়
কেরিছল।

২৪ যীশু এর উত্তের তােদর বলেলন, েতামরা িক ভুল বুঝছ না,
কারণ েতামরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বেরর ক্ষমতা?

২৫ যখন েসই মৃতগুিল জীিবত হেয় উঠেব, না তারা িবেয়
করেব না তােদর িবেয় েদওয়া হেব, তারা স্বেগর্ দতূেদর মেতা
থাকেব।

২৬ মৃতু্য েথেক জীিবত হবার িবষেয় বলব, এই িবষেয় েমািশর
বইেত েঝােপর িববরণ পড়িন? ঈশ্বর তঁােক িকভােব বেলিছেলন,
“আিম অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বরও যােকােবর ঈশ্বর।”

২৭ যীশু মৃতেদর ঈশ্বর নন, িকন্তু জীিবতেদর। েতামরা ভীষণ
ভুল করছ।
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১৩

সবর্প্রধান আজ্ঞার িবষেয় িশক্ষা।

২৮ আর তােদর একজন ব্যবস্থার িশক্ষক কােছ এেস তােদর
তকর্  িবতকর্  করেত শুনেলন এবং যীশু তােদর িঠকিঠক উত্তর
িদেচ্ছন শুেন তােক িজজ্ঞাসা করেলন, সব আেদেশর েভতের
েকানটী প্রথম?

২৯ যীশু উত্তর করেলন, প্রথমিট এই, “েহ ইস্রােয়ল, েশান;
আমােদর ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু;

৩০ আর তুিম েসই ঈশ্বরেক েতামার সমস্ত হৃদয়, েতামার সমস্ত
প্রাণ ও েতামার সমস্ত মন িদেয় েতামার ঈশ্বর প্রভুেক
ভালবাসেব।”

৩১ িদ্বতীয়িট এই, “েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত
ভালবাসেব” এই দইুিট আেদেশর েথেক বড় আর েকান আেদশ
েনই।

৩২ ব্যবস্থার িশক্ষক তঁােক বলেলন, ভােলাগুরু, আপিন সিত্য
বলেছন েয, িতিন এক এবং িতিন ছাড়া অপর েকউ েনই;

৩৩ আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত বুিদ্ধ, েতামার সমস্ত শিক্ত ও
ভালবাসা িদেয় ঈশ্বরেক ভালবাসা এবং প্রিতেবশীেক িনেজর
মত ভালবাসা সব েহাম ও বিলদান েথেক ভােলা।

৩৪ তখন েস বুিদ্ধমােনর মেতা উত্তর িদেয়েছ শুেন যীশু তােক
বলেলন, তুিম ঈশ্বেরর রােজ্যর খুব কাছাকািছ আছ। এর পের
তঁােক েকান কথা িজজ্ঞাসা করেত আর কােরার েকােনা সাহস
হেলা না।

যীশু কার পুত্র িছেলন?

৩৫ আর ঈশ্বেরর গৃেহ িশক্ষা েদবার সমেয় যীশু উত্তর কের
বলেলন, ব্যবস্থার িশক্ষকরা িকভােব বেল েয, খ্রীষ্ট দায়ূেদর
সন্তান?

৩৬ কারণ দায়ূদ িনেজ পিবত্র আত্মার েপ্ররণােতই িতিন এই
কথা বলেলন, “প্রভু আমার প্রভুেক বেলিছেলন যতক্ষণ না
েতামার শত্রুেদরেক েতামার পােয়র নীেচ িনেয় আিস, ততক্ষণ
তুিম আমার ডান পােশ বেস থাকেব।”

৩৭ যখন দায়ূদ িনেজই তঁােক প্রভু বেলন, তেব িতিন িকভােব
তঁার েছেল হেলন? আর সাধারণ েলােক আনেন্দর সােথ তঁার
কথা শুনত।

অহঙ্কার ও দানশীলতার িবষেয় িশক্ষা।

৩৮ আর যীশু িনেজর িশক্ষার েভতর িদেয় তােদরেক বলেলন,
ব্যবস্থার িশক্ষকেদর েথেক সাবধােন েথেকা, তারা লম্বা লম্বা
কাপড় পের েবড়ােত চায়,

৩৯ এবং হােট বাজাের েলাকেদর শুেভচ্ছা জানায়, সমাজঘের
প্রধান প্রধান আসন এবং েভােজ প্রধান প্রধান জায়গা ভালবােস
।

৪০ এই সব েলােকরা িবধবােদর সব বািড় দখল কের, আর
ছলনা কের বড় বড় প্রাথর্না কের, এই সব েলােকরা িবচাের
অেনক েবিশ শািস্ত পােব।

িবধবার দান।

৪১ আর িতিন দােনর বােক্সর সামেন বসেলন, েলােকরা দােনর
বােক্সর েভতের িকভােব টাকা রাখেছ তা েদখিছেলন। তখন
অেনক ধনী েলাক তার েভতের অেনক কঁাচা টাকা রাখেলা।

৪২ এর পের একজন গিরব িবধবা এেস মাত্র দইুিট পয়সা
তােত রাখেলা, যার মূল্য িসিক পয়সা।

৪৩ তখন িতিন িনেজর িশষ্যেদর কােছ েডেক বলেলন, আিম
েতামােদর সিত্য বলিছ দােনর বােক্স যারা পয়সা রাখেছ, তােদর
সবার েথেক এই গিরব িবধবা েবিশ রাখল;

৪৪ কারণ অন্য সবাই িনেজর িনেজর বাড়িত টাকা পয়সা
েথেক িকছু িকছু েরেখেছ, িকন্তু এই িবধবা গিরব মিহলা েবঁেচ
থাকার জন্য যা িছল সব িকছু িদেয় িদেলা।

িযরূশােলেমর িবনাশ ও যীশুর পুনরাগমন িবষয়ক িশক্ষা।

যীশু উপাসনা ঘর েথেক যখন েবর হেয় যািচ্ছেলন
তখন তঁার হেয় একজন িশষ্য তঁােক বলল, েহ গুরু,

েদখুন িক সুন্দর সুন্দর পাথর ও িক সুন্দর বািড়!
২ যীশু তােক বলেলন, তুিম িক এই সব বড় বড় বািড় েদখছ?

এর একটা পাথর ও আর একটা পাথেরর ওপের থাকেব না,
সবই ধ্বংস হেব।

৩ পের যীশু যখন উপাসনা ঘেরর সামেন ৈজতুন পবর্েত
বেসিছেলন তখন িপতর, যােকাব, েযাহন ও আিন্দ্রয় তঁােক
েগাপেন িজজ্ঞাসা করল,

৪ আপিন আমােদর বলুন, কখন এই সব ঘটনা ঘটেব? আর
েকান িচহ্ন েদেখ আমরা বুঝেত পারেবা েয এই সব ঘটার সময়
হেয় এেসেছ?

৫ যীশু এর উত্তের তােদর বলেলন, "সাবধান হও, েকউ েযন
েতামােদর না ঠকায় ।

৬ অেনেক আমার নাম ধের আসেব, বলেব, আিমই েসই খ্রীষ্ট,
আর অেনক েলাকেক ঠকােব।

৭ িকন্তু েতামরা যখন যুেদ্ধর কথাও যুেদ্ধর গুজব শুনেব, তখন
ভয় েপেয়া না; এ সব অবশ্যই ঘটেব, িকন্তু তখনও েশষ নয়।

৮ এক জািত অন্য জািতর িবরুেদ্ধ, ও এক রাজ্য অন্য রােজ্যর
িবরুেদ্ধ উঠেব। জায়গায় জায়গায় ভূিমকম্প ও দিূভর্ ক্ষ হেব; এই
সবই যন্ত্রণা আরম্ভ মাত্র।

৯ েতামরা েলাকেদর েথেক সাবধান থােকা। েলােক েতামােদর
িবচার সভার েলােকেদর হােত ধিরেয় েদেব এবং সমাজঘের
েতামােদর মারা হেব; আর আমার জন্য েতামােদর েদেশর
রাজ্যপাল ও রাজােদর সামেন সাক্ষী েদবার জন্য দঁাড়ােত হেব।

১০ িকন্তু তার আেগ সব জািতর কােছ সুসমাচার প্রচার করেত
হেব।

১১ িকন্তু েলােক যখন েতামােদর ধের িবচােরর জন্য িনেয়
যােব, তখন িক বলেত হেব তা িনেয় েভেবা না; েসই সময় েয
কথা েতামােদর বেল েদওয়া হেব, েতামরা তাই বলেব; কারণ
েতামরাই েয কথা বলেব তা নয়, িকন্তু পিবত্র আত্মাই কথা
বলেবন।
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১৪

১২ তখন ভাই ভাইেক ও বাবা সন্তানেক মৃতু্যেত সমপর্ণ করেব;
এবং সন্তােনরা মা বাবার িবপেক্ষ উেঠ তােদর হত্যা করােব।

১৩ আর আমার নােমর জন্য েতামােদর সবাই ঘৃণা করেব;
িকন্তু েয েকউ েশষ পযর্ন্ত িস্থর থাকেব, েসই পিরত্রাণ পােব।

১৪ যখন েতামরা েদখেব, সব েশষ করার েসই ঘৃণার িজিনস
েযখােন থাকবার নয়, েসখােন রেয়েছ েয পেড়, েস বুঝুক, তখন
যারা িযহূিদয়ােত থােক তারা পাহািড় জায়গায় পািলেয় যাক;

১৫ েয েকউ ছােদর উপের থােক, েস ঘর েথেক িজিনসপত্র
েনবার জন্য নীেচ না নামুক;

১৬ এবং েয জিমেত থােক, েস িনেজর েপাশাক েনবার জন্য
িপছেন িফের েযন না যায়।

১৭ েসই সমেয় যারা গভর্ বতী এবং যারা সন্তানেক বুেকর দধু
পান করায় েসই মিহলােদর অবস্থা িক খারাপই না হেব!

১৮ প্রাথর্না কর, েযন এসব শীতকােল না ঘেট।
১৯ কারণ েসই সময় এমন কষ্ট হেব যা ঈশ্বেরর জগত সৃিষ্টর

শুরু েথেক এই পযর্ন্ত হয়িন, আর কখন হেব না।
২০ আর প্রভু যিদ েসই িদনগুিলর সংখ্যা কিমেয় না িদেতন,

তেব েকান মাংসই রক্ষা েপত না; িকন্তু ঈশ্বর যােদরেক মেনানীত
কের িনেয়েছন তােদর জন্য ঈশ্বর িদনগুিল কিমেয় িদেয়েছন।

২১ আর েসই সময় যিদ েকউ েতামােদরেক বেল, েদখ, েসই
খ্রীষ্ট এখােন, িকম্বা েদখ, ওখােন, েতামরা িবশ্বাস েকার না।

২২ কারণ ভণ্ড খ্রীেষ্টরা ও নকল ভাববাদীরা আসেব এবং
অেনক আশ্চযর্্য কাজ করেব, েযন তারা ঈশ্বেরর মেনানীত করা
েলাকেদরেকও ঠকােত পাের।

২৩ েতামরা িকন্তু সাবধান েথেকা। আিম েতামােদরেক আেগ
েথেকই সব িকছু বেল রাখলাম।

২৪ েসই সমেয়র কেষ্টর িঠক পেরই, সূযর্্য অন্ধকার হেয় যােব,
চঁাদ আেলা েদেব না,

২৫ তারাগুেলা আকাশ েথেক খেশ পেড় যােব এবং চঁাদ, সূযর্্য,
তারা আর আকােশর সব শিক্ত নেড় যােব।

২৬ েসই সময় েলােকরা মানবপুত্রেক মহা শিক্ত ও মহা প্রতােপ
সেঙ্গ েমেঘর েভতর িদেয় আসেত েদখেব।

২৭ আর িতিন তঁার দতূেদর পািঠেয় পৃিথবীর এবং আকােশর
এক সীমা েথেক অন্য সীমা পযর্ন্ত চািরিদক েথেক ঈশ্বেরর সব
মেনানীত করা েলাকেদর জেড়া করেবন।

২৮ ডুমুরগােছর গল্প েথেক িশক্ষা নাও; যখন তার ডালপালা
নরম হেয় তােত পাতা েবর হয়, তখন েতামরা জানেত পার েয
গরমকাল এেসেছ;

২৯ েসইভােব যখন েতামরা েদখেব এই সব ঘটেছ তখন বুঝেত
হেব েয, তঁার আসার সময় এিগেয় এেসেছ, এমনিক, দরজায়
হািজর।

৩০ আিম েতামােদর সিত্যই বলিছ, যতক্ষণ না এই সব িকছু
ঘটেব ততক্ষণ পযর্ন্ত িকছু েলাক েবঁেচ থাকেব।

৩১ আকাশ ও পৃিথবী েশষ হেয় যােব িকন্তু আমার বাক্য
িচরকাল থাকেব।

অজানা িদন ও সময়।

৩২ িকন্তু েসই িদন বা েসই সমেয়র কথা েকউ জােন না; স্বেগর্র
দেূতরাও না, েছেল ও না, শুধু বাবাই জােনন।

৩৩ সাবধান হও, েজেগ থাক ও প্রাথর্না কেরা; কারণ েসই সময়
কখন আসেব তা েতামরা জান না।

৩৪ এটা িঠক েযন, একজন েলাক িনেজর বািড় েছেড় েকাথাও
ভ্রমেণ িগেয়েছন; আর িতিন িনেজর চাকরেদর ক্ষমতা বুিঝেয়
িদেলন এবং দােরায়ানেক েজেগ থাকেত আেদশ িদেলন,
এইভােব েসই িদন আসেব।

৩৫ অতএব েতামরাও এইভােব েজেগ থােকা, কারণ বািড়র
কতর্ া সন্ধ্যায়, িক দপুুররােত, িক েমারগ ডাকার সময়, িক
সকালেবলায় আসেবন েতামরা তা জান না;

৩৬ িতিন হঠাৎ এেস েযন না েদেখন েতামরা ঘুিমেয় আছ।
৩৭ আর আিম েতামােদর যা বিল, সবাইেকই তা বিল, েজেগ

থােকা।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

উদ্ধারপবর্ ও তাড়ীশূন্য রুিট র পেবর্র মাত্র দইু িদন
বািক; তখন প্রধান যাজেকরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা

েগাপেন যীশুেক েমের েফলার েচষ্টা করিছেলন।
২ কারণ তারা বলল, পেবর্র সমেয় নয়, কারণ েলাকেদর

েভতের েগালমাল হেত পাের।

যীশুর অিভেষক।

৩ যীশু তখন ৈবথিনয়ায় িশেমােনর বািড়েত িছেলন, তখন
একিট মিহলা েশ্বত পাথেরর পােত্র খুব মূল্যবান এবং খঁািট
সুগিন্ধ েতল িনেয় তঁার কােছ এেলা এবং িতিন েখেত বসেল
পাত্রিট েভেঙ্গ েস তঁার মাথায় েসই েতল েঢেল িদল।

৪ েসখােন যারা হািজর িছল তােদর েভতের কেয়ক জন িবরক্ত
হেয় এেক অপরেক বলেত লাগেলা এইভােব আতরটা নষ্ট করা
হল েকন?

৫ এই আতরটা িবিক্র করেল িতনেশা িদনািররও েবিশ পাওয়া
েযত এবং তা গিরবেদর েদওয়া েযত। আর এই বেল তারা েসই
মিহলািটেক বকাবিক করেত লাগেলা।

৬ তখন যীশু বলেলন 'থাম, এই মিহলািটেক েকন দঃুখ িদচ্ছ?
এ েতা আমার জন্য ভােলা কাজ করল।

৭ কারণ দিরদ্ররা েতামােদর কােছ সবসময়ই আেছ; যখন
ইচ্ছা তখনই তােদর উপকার করেত পার; িকন্তু আমােক েতামরা
সবসময় পােব না।

৮ এ যা েপেরেছ তাই কেরেছ, আমােক কবেরর জন্য প্রস্তুত
করেত আেগই আমার েদেহর উপর আতর মািখেয় িদেয়েছ।

৯ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, সমস্ত জগেত েয েকান
জায়গায় এই সুসমাচার প্রচািরত হেব, েসই জায়গায় এর এই
কােজর কথাও এেক মেন রাখার জন্য বলা হেব।"
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১০ এর পের ইস্কেরাতীয় িযহূদা নােম, েসই বােরা জন িশেষ্যর
েভতের একজন যীশুেক ধিরেয় েদবার জন্য, প্রধান যাজকেদর
কােছ েগল।

১১ তঁারা িযহূদার কথা শুেন খুশী হেলন এবং তােক টাকা
েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা করেলন; তখন েস যীশুেক ধিরেয় েদবার
জন্য সুেযােগ খুঁজেত লাগেলা।

িনস্তারপব্বর্ পালন ও প্রভুর েভাজ স্থাপন।

১২ তাড়ীশূন্য রুিট র পেবর্র প্রথম িদেন, িনস্তারপেব্বর্র েভড়ার
বাচ্চা বিল েদওয়া হেতা, েসই িদন তঁার িশষ্যরা তঁােক বলেলন, "
আপনার জন্য আমরা েকাথায় িনস্তারপেব্বর্র েভাজ প্রস্তুত
করব? আপনার ইচ্ছা িক?"

১৩ তখন যীশু তঁার দইু জন িশষ্যেক এই বেল পািঠেয় িদেলন,
েতামরা নগের যাও, েসখােন এমন একজন েলােকর েদখা পােব,
েয একটা কলিসেত কের জল িনেয় যােচ্ছ; েতামরা তার েপছেন
েপছেন েযও;

১৪ েস েয বািড়েত ঢুকেব, েসই বািড়র মািলকেক েবােলা, গুরু
বেলেছন, েযখােন আিম আমার িশষ্যেদর সেঙ্গ িনস্তারপেব্বর্র
েভাজ েখেত পাির, আমার েসই অিতিথশালা েকাথায়?

১৫ তােত েস েলাকিট েতামােদরেক ওপেরর একিট সাজােনা
বড় ঘর েদিখেয় েদেব, েসই জায়গায় আমােদর জন্য ৈতরী
কেরা।

১৬ পের িশষ্যরা শহের িফের েগেলন, আর িতিন েযরকম
বেলিছেলন, েসরকম েদখেত েপেলন; পের তঁারা িনস্তারপেব্বর্র
েভাজ ৈতরী করেলন।

১৭ পের সন্ধ্যা হেল যীশু েসই বােরা জন িশষ্যেক িনেয় েসখােন
এেলন।

১৮ তঁারা বেস েভাজন করেছন, েসই সমেয় যীশু বলেলন,
আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, েতামােদর মেধ্য এক জন আমার
সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করেব।" েস আমার সেঙ্গ েভাজন করেছ।

১৯ তখন িশষ্যরা দঃুখ েপেলা এবং এেক এেক যীশুেক
িজজ্ঞাসা করেত লাগেলা, আিম িক েসই েলাক?

২০ যীশু তােদরেক বলেলন, এই বােরা জেনর েভতের একজন,
েয আমার সেঙ্গ এখন েভাজন করেছ।

২১ কারণ মানবপুেত্রর িবষেয় েযমন েলখা আেছ, েতমিন িতিন
যােবন, িকন্তু িধক েসই ব্যিক্তেক, যার মাধ্যেম মানবপুত্রেক
ধিরেয় দাও য়া হেব, েসই মানুেষর জন্ম না হেলই তার পেক্ষ ভাল
িছল।

২২ যখন তঁারা খাবার খােচ্ছন, এমন সমেয় যীশু রুটী িনেয়
ধন্যবাদ িদেয় ভাঙেলন এবং িশষ্যেদর িদেলন, আর বলেলন, "
এটা নাও, এটা আমার শরীর।"

২৩ খাওয়ার পের যীশু পানপাত্র িনেয় ধন্যবাদ িদেয় তঁােদর
িদেলন এবং তারা সকেলই তা েথেক পান করেলা।

২৪ যীশু তঁার িশষ্যেদর বলেলন, এটা আমার রক্ত, নতুন
িনয়েমর রক্ত, যা অেনেকর জন্য েঢেল েদওয়া হেলা, এই িদেয়
মানুেষর সেঙ্গ ঈশ্বেরর নতুন িনয়ম প্রিতিষ্ঠত হল।

২৫ আিম েতামােদর সত্য বলিছ, যত িদন না আিম আমার
িপতার রােজ্য প্রেবশ কির ও েতামােদর সােথ নতুন আঙুেরর রস

পান না কির।" েসই িদন পযর্ন্ত আিম আঙুর ফেলর রস আর
কখনও পান করব না।

২৬ এর পের তঁারা একটা গান কের, তঁারা ৈজতুন পবর্েত চেল
েগেলন।

িপতেরর অস্বীকার সম্পেকর্  যীশুর ভিবষ্যৎবাণী।

২৭ যীশু তােদরেক বলেলন, েতামরা সকেল আমােক েছেড়
পালােব; শােস্ত্র এরকম েলখা আেছ, “আিম েমষ পালকেক
আঘাত করব, তােত েমেষরা চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব।”

২৮ িকন্তু আিম মৃতু্য েথেক জীিবত হবার পের আিম েতামােদর
আেগ গালীেল যাব।

২৯ িপতর তঁােক বলল, যিদ সবাই আপনােক েছেড়ও চেল
যায়, আিম কখনও েফেল যাব না।

৩০ যীশু তােক বলেলন, আিম েতামােক সত্য কথা বলিছ,
আজ রােত দইু বার েমারগ ডাকার আেগ, তুিম আমােক িতনবার
িচনেত পারেব না।

৩১ িপতর খুব েবিশ উত্সােহর সেঙ্গ বলেত লাগেলন, যিদ
আপনার সেঙ্গ মরেতও হয়, েকান ভােব আপনােক আিম িচিন না
বলেবা না। অপর িশষ্যরাও েসই রকম বলল।

েগৎিশমানী বাগােন যীশুর মম্মর্ািন্তক দঃুখ।

৩২ পের তঁারা েগৎিশমানী নােম এক জায়গায় এেলন; আর
যীশু িনেজর িশষ্যেদর বলেলন, আিম যতক্ষণ না প্রাথর্না কের
আিস, েতামরা এখােন বেস থাক।

৩৩ পের িতিন িপতর, যােকাব ও েযাহনেক সেঙ্গ িনেয় েগেলন
এবং খুব দঃুখী হেলন ও ভয় েপেত লাগেলন।

৩৪ িতিন তােদরেক বলেলন, আমার প্রাণ মরণ পযর্ন্ত দঃুখাত্তর্
হেয়েছ, েতামরা এখােন থাক, আমার সেঙ্গ েজেগ থাক।"

৩৫ িতিন একটু আেগ িগেয় মািটেত উপুড় হেয় এই প্রাথর্না
করেলন, যিদ সম্ভব হয় তেব েযন েসই সময় তঁার কাছ েথেক
চেল যায়।

৩৬ যীশু বলেলন, আব্বা, িপতা েতামার কােছ েতা সবই সম্ভব;
এই দঃুেখর েপয়ালা তুিম আমার কাছ েথেক সিরেয় নাও; তবুও
আমার ইচ্ছামত না হয়, িকন্তু েতামার ইচ্ছামত হয়।

৩৭ যীশু িফের এেস েদখেলন, িশষ্যরা ঘুিমেয় পেড়েছন, আর
িতিন িপতরেক বলেলন, িশেমান তুিম িক ঘুিমেয় পেড়ছ? এক
ঘন্টাও িক তুিম েজেগ থাকেত পারেল না?

৩৮ েতামরা েজেগ থাক ও প্রাথর্না কর, েযন পরীক্ষায় না পড়;
আত্মা ইচু্ছক, িকন্তু শরীর দবুর্ল।

৩৯ আর িতিন আবার িগেয় েসই কথা বেল প্রাথর্না করেলন।
৪০ পের িতিন আবার এেস েদখেলন, তঁারা ঘুিমেয় পেড়েছন

কারণ তঁােদর েচাখ ঘুেম ভারী হেয় পেড়িছল, তারা যীশুেক িক
উত্তর েদেব, তা তারা বুঝেত পারল না।

৪১ পের িতিন তৃতীয় বার এেস তােদরেক বলেলন, এখনও িক
েতামরা ঘুমাচ্ছ এবং িবশ্রাম করচ্ছ? যেথষ্ট হেয়েছ; সময় এেসছ,
েদখ, মানবপুত্রেক পাপীেদর হােত ধিরেয় েদওয়া হেচ্ছ। ৪২ উঠ,
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আমরা যাই; এই েদখ, েয েলাক আমােক ধিরেয় েদেব, েস কােছ
এেসেছ। যীশুেক শত্রুেদর হােত ধিরেয় েদয়।

যীশু বন্দী হেলন।

৪৩ আর িতিন যখন কথা বলিছেলন, েসই সময় িযহূদা, েসই
বােরা জেনর একজন এল এবং তার সেঙ্গ অেনক েলাক
তেরায়াল ও লািঠ িনেয় প্রধান যাজকেদর, ব্যবস্থার িশক্ষকেদর
ও প্রাচীনেদর কাছ েথেক এল।

৪৪ েয যীশুেক ধিরেয় িদিচ্ছল, েস আেগ েথেক তােদর এই
িচহ্ন এর কথা বেলিছল, আিম যােক চুম্বন করব, েসই ঐ েলাক,
েতামরা তােক ধের সাবধােন িনেয় যােব।

৪৫ েস তখিন তঁার কােছ িগেয় বলল, গুরু; এই বেল তঁােক
উত্সােহর সেঙ্গ চুম্বন করেলা।

৪৬ তখন তারা যীশুেক েবঁেধ ধের েফলল।
৪৭ িকন্তু যারা পােশ দঁািড়েয়িছল, তােদর েভতের এক ব্যিক্ত

হাত বািড়েয় তেরায়াল বার করেলন এবং মহাযাজেকর দাসেক
আঘাত কের তার একটা কান েকেট েফলেলন।

৪৮ তখন যীশু তােদরেক বলেলন, েযমন ডাকাতেক ধরা হয়,
েতমিন িক েতামরা তেরায়াল ও লািঠ িনেয় আমােক ধরেত
এেসেছা?

৪৯ আিম প্রিতিদন ঈশ্বেরর মিন্দের বেস উপেদশ িদেয়িছ,
তখন েতা আমােক ধরেল না।" িকন্তু শােস্ত্রর কথা গুিল সফল
হওয়ার জন্য এরকম ঘটােল।

৫০ তখন িশষ্যরা তঁােক েছেড় পািলেয় েগল।
৫১ আর, একজন যুবক উলঙ্গ েচহারায় েকবল একখািন চাদর

পের যীশুর েপছন েপছন েযেত লাগেলা;
৫২ তারা যুবকিটেক ধরেল, েস েসই চাদরিট েফেল উলঙ্গ হেয়

পালাল।

মহাযাজেকর সম্মুেখ যীশুর িবচার।

৫৩ পের তারা যীশুেক মহাযাজেকর কােছ িনেয় েগল; তঁার
সেঙ্গ প্রধান যাজকরা, প্রাচীনরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা জেড়া
হল।

৫৪ আর িপতর দেূর দেূর েথেক তঁার েপছন েপছন িভতের,
মহাযাজেকর উেঠান পযর্ন্ত েগেলন এবং পাহারাদারেদর সেঙ্গ
বেস আগুন েপাহােত লাগেলা।

৫৫ তখন প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুেক বধ
করার জন্য তঁার িবরুেদ্ধ িমথ্যা প্রমাণ খুঁজেত লাগল,

৫৬ িকন্তু অেনেক তঁার িবরুেদ্ধ িমথ্যাসাক্ষী এেস জটুেলও
তােদর সাক্ষ্য িমলেলা না।

৫৭ পের একজন দঁািড়েয় তঁার িবরুেদ্ধ িমথ্যাসাক্ষ্য িদেয় বলল,
৫৮ আমরা ওনােক এই কথা বলেত শুেনিছ, আিম এই হােত

ৈতরী উপাসনার ঘর েভেঙ েফলেবা, আর িতন িদেনর েভতের
হােত ৈতরী নয় আর এক উপাসনার ঘর ৈতরী করব।

৫৯ এেত ও তােদর সাক্ষ্য িমলেলা না।

৬০ তখন মহাযাজক মাঝখােন দঁািড়েয় যীশুেক িজজ্ঞাসা
করেলন, তুিম িক িকছুই উত্তর েদেব না? েতামার িবরুেদ্ধ এরা
িকসব বলেছ?

৬১ িকন্তু িতিন চুপচাপ থাকেলন, েকান উত্তর িদেলন না।
আবার মহাযাজক তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, তুিম িক েসই খ্রীষ্ট,
েসই মিহমার পুত্র?

৬২ যীশু বলেলন, আিম েসই; আর এখন েথেক েতামরা
মানবপুত্রেক পরাক্রেমর ( সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর) ডান পােশ বেস
থাকেত এবং আকােশর েমঘরেথ আসেত েদখেব।"

৬৩ তখন মহাযাজক িনেজর কাপড় িছঁেড় বলেলন, আর
সাক্ষীেত আমােদর িক দরকার?

৬৪ েতামরা ত ঈশ্বরিনন্দা শুনেল েতামােদর মতামত িক? তারা
সবাই তঁােক েদাষী কের বলল, এেক েমের েফলা উিচত।

৬৫ তখন েকউ েকউ তঁার গােয় থুথু িদেত লাগেলা এবং তঁার
মুখ েঢেক তঁােক ঘুিষ মারেত লাগেলা, আর বলেত লাগেলা,
ঈশ্বেরর বাক্য বল না? পের পাহারাদাররা মারেত মারেত তঁােক
িনেয় েগেলা।

িপতর যীশুেক িতনবার অস্বীকার কেরন।

৬৬ িপতর যখন নীেচ উেঠােন িছেলন, তখন মহাযাজেকর এক
দাসী এল;

৬৭ েস িপতরেক আগুন েপাহােত েদেখ তঁার িদেক তািকেয়
বলল, তুিমও ত েসই নাসরতীেয়র, েসই যীশুর, সেঙ্গ িছেল।

৬৮ িকন্তু িপতর স্বীকার না কের বলল, তুিম যা বলছ, আিম তা
জািনও না, বুিঝও না। পের িতিন েবিরেয় দরজার কােছ েগেলন,
আর েমারগ েডেক উঠল।

৬৯ িকন্তু দাসী তঁােক েদেখ, যারা কােছ দঁািড়েয়িছল, তােদরেক
বলেত লাগেলা এই েলাক তােদরই একজন।
৭০ িতিন আবার অস্বীকার করেলন। িকছুক্ষণ পের যারা কােছ
দঁািড়েয়িছল, আবার তারা িপতরেক বলল, িঠকই বলিছ তুিম
তােদর একজন, কারণ তুিম গালীিলয় েলাক।

৭১ িপতর িনেজেক অিভশােপর সেঙ্গ এই শপথ িনেয় বলেত
লাগেলন, েতামরা েয েলােকর কথা বলেছা, তােক আিম িচিন
না।

৭২ তখিন িদ্বতীয়বার েমারগ েডেক উঠল; তােত যীশু এই েয
কথা বেলিছেলন, ‘েমারগ দইু বার ডাকবার আেগ তুিম িতনবার
আমােক অস্বীকার করেব,’ েসই কথা িপতেরর মেন পড়ল এবং
িতিন েসই িবষেয় মেন েকাের কঁাদেত লাগেলন।

েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ যীশুর িবচার।

আর সকাল হেল প্রধান যাজেকরা ও প্রাচীনরা,
ব্যবস্থার িশক্ষকরা এবং সব মহাসভা পরামশর্ কের

যীশুেক েবঁেধ িনেয় পীলােতর কােছ ধিরেয় িদেলা।
২ তখন পীলাত যীশুেক িজজ্ঞাসা করেলন, তুিম িক ইহূিদেদর

রাজা? যীশু তঁােক বলেলন, "তুিমই বলেল।"
৩ পের প্রধান যাজেকরা তঁার উপের নানারকম অিভেযাগ

করেত লাগেলা।
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৪ পীলাত তঁােক আবার িজজ্ঞাসা করেলন, তুিম িক িকছুই
উত্তর েদেব না? েদখ, এরা েতামার িবরুেদ্ধ কত অিভেযাগ িনেয়
আসেছ।

৫ যীশু আর েকােনা উত্তর িদেলন না; তােত িপলাত অবাক
হেয় েগেলন;

৬ িনস্তার পেব্বর্র সমেয় িতিন েলাকেদর জন্য এমন এক জন
বিন্দেক মুক্ত করেতন, যােক েলােকরা চাইত।

৭ িবেদ্রাহ, খুন, জখম করার অপরােধ েয সব বন্দী েজেল িছল
তােদর মধ্য বারাব্বা নােম একজন খারাপ েলাক িছল।

৮ তখন েলাকরা ওপের িগেয়, িপলাত তােদর জন্য আেগ যা
করেতন, তারা তা চাইেত লাগেলা।

৯ পীলাত তােদর বলেলন, আিম েতামােদর জন্য ইহূিদেদর
রাজােক েছেড় েদব, এই িক েতামােদর ইচ্ছা?

১০ কারণ প্রধান যাজেকরা েয িহংসা কের যীশুেক ধিরেয়
িদেয়িছলন েসই কথা িপলাত জানেত পারেলন।

১১ প্রধান যাজেকরা জনসাধারনেক েখিপেয়, কঁািদেয়
িনেজেদর জন্য বারাব্বােক েছেড় িদেত বলল।

১২ িপলাত উত্তর কের আবার তােদরেক বলেলন, তেব েতামরা
যােক ইহূিদেদর রাজা বল, তােক আিম িক করব?

১৩ তারা আবার িচত্কার েকাের বলল, ওেক কু্রেশ দাও।
১৪ িপলাত তােদরেক বলেলন, েকন? এিক অপরাধ কেরেছ?

িকন্তু তারা খুব েজাের েচঁিচেয় বলল, ওেক কু্রেশ দাও।
১৫ তখন িপলাত েলাকেদরেক খুিশ করবার জন্য বারাব্বােক

েছেড় িদেলন এবং যীশুেক চাবুক েমের কু্রেশ েদবার জন্য
জনসাধারেণর হােত তুেল িদেলন।

যীশুর কু্রশােরাপণ, মৃতু্য ও সমািধ।

১৬ পের েসনারা উেঠােনর মাঝখােন, অথর্াৎ রাজবািড়র
েভতের, তঁােক িনেয় িগেয় সব েসনাদলেক েডেক একসেঙ্গ
করেলা।

১৭ পের তঁােক েবগুনী রেঙর েপাশাক পরাল এবং কঁাটার
মুকুট েগঁেথ তঁার মাথায় পিরেয় িদল,

১৮ তারা যীশুেক তািচ্ছল্য কের বলেত লাগল, ইহূিদ রাজ,
নমস্কার!

১৯ একটা েবেতর লািঠ িদেয় তার মাথায় মারেত লাগল, তঁার
গােয় থুথু িদল, ও হঁাটু েগেড় তঁােক প্রণাম করল।

২০ তঁােক তািচ্ছল্য করবার পর তারা ঐ েবগুনী েপাশাকিট
খুেল িনল এবং তঁার িনেজর েপাশাক পিরেয় িদল। পের তারা
কু্রেশ েদবার জন্য তঁােক বাইের িনেয় েগল।

যীশুেক কু্রেশ িদেলন।

২১ আর িশেমান নােম একজন কুরীনীয় েলাক গ্রাম েথেক েসই
পথ িদেয় আসিছল, েস িসকন্দেরর ও রূেফর বাবা তােকই তারা
যীশুর কু্রশ বহন করার জন্য বাধ্য করল।

২২ পের তারা তঁােক গলগথা নােম এক জায়গায় িনেয় েগল;
এই নােমর মােন "মাথার খুিলর বলা হয়"।

২৩ তারা তঁােক গন্ধরস েমশােনা আঙুেরর রস িদেত চাইল;
িকন্তু িতিন তা পান করেলন না।

২৪ পের তারা তঁােক কু্রেশ িদল এবং তঁার জামাকাপড় সব ভাগ
কের িনল; েক িক েনেব, এটা িঠক করবার জন্য লটারী করেলা।

২৫ সকাল নয়টার সময় তারা তঁােক কু্রেশ িদল।
২৬ ক্রশ এর ওপর তঁার েদােষর কথা েলখা একটা ফলক

ঝুিলেয় িদেলা আর তােত িলেখ িদেলা, যীশু ‘ইহূিদেদর রাজা’।
২৭ আর তারা তঁার সেঙ্গ দইুজন দসু্যেকও তঁার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ

করা হল, এক জন ডান পােশ আর একজন বঁাপােশ।
২৮ আর েয সব েলাক েসই পথ িদেয় যাতায়াত করিছল, তারা

মাথা নাড়েত নাড়েত তঁার িনন্দা কের বলল,
২৯ যারা খ্রীষ্টেক েসই রাস্তা িদেয় যাতায়াত করিছল, তারা মাথা

েনেড় েনেড় খ্রীষ্টেক িনন্দা কের বলল, " এইেয, তুিম না মিন্দর
েভেঙ েফল, আর িতন িদেনর মেধ্য তা গঁাথেব!

৩০ তেব িনেজেক বঁাচাও, যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, কু্রশ েথেক
েনেম এস।"

৩১ আর একইভােব প্রধান যাজেকরা, ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও
প্রাচীেনরা একসেঙ্গ ঠাট্টা কের বলল, ঐ ব্যিক্ত অন্য অন্য
েলাকেক রক্ষা করত, আর িনেজেক রক্ষা করেত পাের না;

৩২ খ্রীষ্ট, ইস্রােয়েলর রাজা, এখন তুিম ক্রশ েথেক েনেম এস,
এই েদেখ আমরা েতামায় িবশ্বাস করব। আর যারা তঁার সেঙ্গ
কু্রেশ ঝুেলেছ, তারাও তঁােক অিভশাপ িদেলা।

যীশুর মৃতু্য।

৩৩ পের দপুুর বােরাটা েথেক েবলা িতনেট পযর্ন্ত সারা েদশ
অন্ধকার হেয় রইল।

৩৪ আর িবকাল িতনেটর সময় যীশু উঁচুস্বের চীৎকার কের
বলেলন, " এলী এলী লামা শবক্তানী, অথর্াৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, তুিম েকন আমায় পিরত্যাগ কেরছ?"

৩৫ যারা কােছ দঁািড়েয়িছল, তােদর েভতের েকউ েকউ েসই
কথা শুেন বলল, েদখ, ও এিলয়েক ডাকেছ।

৩৬ তখন একজন েদৗেড় একখািন স্পঞ্জ িসরকায় ডুিবেয় িনেয়
এেলা এবং একটা লািঠেত লািগেয় তঁােক পান করেত িদল,
েদিখ, এিলয় ওেক রক্ষা করেত আেসন িক না।

৩৭ এর পের যীশু খুব েজাের িচত্কার কের েশষ িনঃশ্বাস
ছাড়েলন।

৩৮ েসই সময় ঈশ্বেরর উপাসনা ঘেরর পদর্ া উপর েথেক নীেচ
পযর্ন্ত িছঁেড় দইুভাগ হল।

৩৯ আর শতপিত তঁার সামেন দঁািড়েয় িছেলন, িতিন এইভােব
যীশুেক েশষ িনঃশ্বাস েফলেত েদেখ বলেলন েয, সত্যই ইিন
ঈশ্বেরর পুত্র িছেলন।

৪০ কেয়ক জন মিহলাও দরূ েথেক েদখিছেলন; তঁােদর মেধ্য
মগ্দলীনী মিরয়ম, যােকােবর মা ও েযািষর মা মিরয়ম এবং
শােলামী িছেলন;

৪১ যীশু যখন গালীেল িছেলন, তখন এঁরা তঁার েপছন েপছন
িগেয় তঁার েসবা করেতন। আরও অেনক মিহলা েসখােন িছেলন,
যঁারা তঁার সেঙ্গ িযরূশােলেম এেসিছেলন।
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১৬

যীশুর কবর।

৪২ েসই িদন আেয়াজেনর িদন অথর্াৎ িবশ্রামবােরর আেগর
িদন সন্ধ্যােবলা,

৪৩ অিরমািথয়ার েযােষফ নােম একজন নামী সম্মানীয় েলাক
এেলন, িতিন িনেজও ঈশ্বেরর রােজ্যর অেপক্ষা করেতন; িতিন
সাহস েকাের পীলােতর কােছ িগেয় যীশুর মৃতেদহ চাইেলন।

৪৪ যীশু েয এত তাড়াতািড় মারা েগেছন, এেত পীলাত অবাক
হেয় েগেলন এবং েসই শতপিতেক েডেক, িতিন এর েভতেরই
মেরেছন িক না, িজজ্ঞাসা করেলন;

৪৫ পের শতপিতর কাছ েথেক েজেন েযােষফেক মৃতেদহ
েদওয়া হেলা।

৪৬ েযােষফ একখািন চাদর িকেন তঁােক নািমেয় ঐ চাদের
জড়ােলন এবং পাথর িদেয় ৈতরী এক কবের রাখেলন; পের
কবেরর দরজায় একখানা পাথর িদেয় আটেক িদেলন।

৪৭ যীশুেক েয জায়গায় রাখা হল, তা মগ্দলীনী মিরয়ম ও
েযািশর মা মিরয়ম েদখেত েপেলন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বগর্ােরাহণ।

িবশ্রামবার েশষ হওয়ার পর মগ্দলীনী মিরয়ম,
যােকােবর মা মিরয়ম ও শােলামী ভােলা গন্ধযুক্ত

িজিনস িকনেলন, েযন িগেয় তঁােক মািখেয় িদেত পােরন।
২ সপ্তােহর প্রথম িদন তঁারা খুব েভাের, সূযর্্য ওঠার পর,

কবেরর কােছ এেলন।
৩ তঁারা িনেজেদর মধ্য বলাবিল করিছেলন, কবেরর দরজা

েথেক েক আমােদর পাথরখান। সিরেয় েদেব?
৪ এমন সময় তঁারা কবেরর কােছ এেস েদখেলন অত বড়

পাথরখানা েক সিরেয় িদেয়েছ।
৫ তারপের তঁারা কবেরর েভতের িগেয় েদখেলন, ডান পােশ

সাদা কাপড় পের একজন যুবক বেস আেছন; তােত তঁারা খুব
অবাক হেলন।

৬ িতিন তােদরেক বলেলন, অবাক হওয়ার িকছু েনই, েতামরা
েয কু্রেশ হত নাসরতীয় যীশুর েখঁাজ করছ। িতিন এখােন েনই,,
এখােন েনই; েদখ এই জায়গায় তঁােক েরেখিছল;

৭ িকন্তু েতামরা যাও তঁার িশষ্যেদর আর িপতরেক বল, িতিন
েতামােদর আেগ গালীেল যােচ্ছন; েয রকম িতিন েতামােদরেক

বেলিছেলন, েসই জায়গায় েসখােন েতামরা তঁােক েদখেত পােব।
৮ তারপর তঁারা কবর েথেক েবিরেয় পািলেয় েগেলন কারণ

তঁারা অবাক হেয়িছেলন ও কঁাপিছেলন তঁারা আর কাউেক িকছু
বলেলন না কারণ তঁারা ভয় েপেয়িছেলন।

৯ সপ্তােহর প্রথম িদেন যীশু সকােল উেঠ প্রথেম েসই মগ্দলীনী
মিরয়মেক েদখা িদেলন, যঁার কাছ েথেক িতিন সাত ভূত ছািড়েয়
িছেলন।

১০ িতিনই িগেয় যঁারা যীশুর সেঙ্গ থাকেতন, তােদরেক খবর
িদেলন, তখন তঁারা েশাক করিছেলন ও কঁাদিছেলন।

১১ যখন তঁারা শুনেলন েয, যীশু জীিবত আেছন, ও তঁােক
েদখা িদেয়েছন, তখন তঁারা েসই কথা িবশ্বাস করেলন না।

১২ তারপের তঁােদর দইু জন েযমন পল্লীগ্রােম যািচ্ছেলন, তখন
িতিন আর এক েচহারায় তঁােদর েদখা িদেলন।

১৩ তঁারা িগেয় অপর সবাইেক এই কথা জানােলন, িকন্তু
তঁােদর কথােতও তঁারা িবশ্বাস করেলন না।

১৪ তারপের েসই এগােরা জন িশষ্য েখেত বসেল িতিন তঁােদর
আবার েদখা িদেলন এবং তঁােদর িবশ্বােসর অভাব ও মেনর
কিঠনতার জন্য িতিন তােদর বকেলন; কারণ িতিন মৃতু্য েথেক
জীিবত হওয়ার পর যঁারা তঁােক েদেখিছেলন তঁােদর কথায় তঁারা
অিবশ্বাস করল।

১৫ যীশু েসই িশষ্যেদর বলেলন, েতামরা পৃিথবীর সব জায়গায়
যাও, সব েলােকেদর কােছ িগেয় ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কর।

১৬ েয িবশ্বাস কের ও বািপ্তষ্ম গ্রহণ কের, েস পাপ েথেক উদ্ধার
পােব; িকন্তু যারা িবশ্বাস করেব না, তারা শািস্ত পােব।

১৭ আর যারা িবশ্বাস কের, তােদর েভতের এই িচহ্নগুেলা েদখা
যােব; তারা আমার নােম ভূত ছাড়ােব, তারা নতুন নতুন ভাষায়
কথা বলেব।

১৮ তারা হােত কের সাপ তুলেব এবং তারা যিদ িবষাক্ত িকছু
পান কের তােতও তারা মারা যােব না; তারা অসুস্থেদর মাথার
ওপের হাত রাখেল তারা সুস্থ হেব।

১৯ যীশু িশষ্যেদর সেঙ্গ কথা বলার পর িতিন স্বেগর্ চেল েগেলন
এবং িতিন ঈশ্বেরর ডান পােশ বসেলন।

২০ আর তঁারা চেল িগেয় সব জায়গায় প্রচার করেত লাগেলন
এবং প্রভু তােদর সেঙ্গ েথেক আশ্চযর্্য িচহ্ন দ্বারা েসই বাক্য প্রমাণ
করেলন। আেমন।
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ভূিমকা। েযাহন বািপ্তষ্মদাতা জন্ম ও তা ার আগমেনর সংবাদ।

প্রথম েথেক যঁারা িনেজর েচােখ েদেখেছন এবং বােক্যর
(ঈশ্বেরর সুসমাচােরর) েসবা কের আসেছন, তঁারা

আমােদর েযমন সমপর্ণ কেরেছন, ২ েসই অনুসাের অেনেকই
আমােদর মেধ্য সম্পূণর্ গ্রহণেযাগ্য িবষয়গুেলার িববরণ েলখার
পিরকল্পনা িনেয়েছন। ৩ েসজন্য আিম িনেজও প্রথম েথেক সমস্ত
িবষেয় ভােলাভােব অনুসন্ধান কেরিছ বেল, মাননীয় িথয়িফল,
আপনােকও েসই ঘটনা গুেলার িবস্তািরত িববরণ েলখা ভােলা
মেন করলাম। ৪ েযন, আপিন েযসব সত্য িবষেয় িশক্ষা
েপেয়েছন, েস সকল িবষেয় িনিশ্চত হেত পােরন।

েযাহন বাপ্তাইজেকর জন্ম।

৫ িযহূিদয়ার রাজা েহেরােদর সমেয় অিবেয়র দেলর মেধ্য
সখিরয় নােম একজন যাজক িছেলন; তঁার স্ত্রী হােরাণ বংেশর,
তঁার নাম ইলীশােবৎ। ৬ তঁারা দইু জেনই ঈশ্বেরর সামেন ধািমর্ক
িছেলন, প্রভুর সমস্ত আেদশ ও চািহদা েমেন িনখুঁত ভােব
চলেতন। ৭ তঁােদর সন্তান িছল না, কারণ ইলীশােবৎ বন্ধ্যা
িছেলন এবং দজুেনরই অেনক বয়স হেয়িছল। ৮ এক িদন যখন
সখিরয়র িনেজর দেলর পালা অনুসাের ঈশ্বেরর সামেন
যাজকীয় কাজ করিছেলন, ৯ তখন যাজকীয় কােজর িনয়ম
অনুসাের গুিলবঁােটর মাধ্যেম তঁােক প্রভুর সন্মুেখ ধূপ জ্বালােনার
জন্য মেনানীত করা হল। ১০ ঐ ধূপ জ্বালােনার সমেয় সমস্ত
েলাক বাইের প্রাথর্না করিছল। ১১ তখন প্রভুর এক দতূ তঁােক
েদখা িদেলন িযিন ধূপেবিদর ডানিদেক দঁািড়েয় িছেলন।
১২ তঁােক েদেখ সখিরয় প্রচণ্ড অিস্থর হেয় উঠেলন এবং প্রচণ্ড
ভয় েপেলন। ১৩ িকন্তু দতূ তঁােক বলেলন, "সখিরয়, ভয় েপও
না, কারণ েতামার প্রাথর্না গ্রহণ করা হেয়েছ, েতামার স্ত্রী
ইলীশােবৎ েতামার জন্য পুত্র সন্তােনর জন্ম েদেবন ও তুিম তার
নাম েযাহন রাখেব। ১৪ আর তুিম আনিন্দত ও খুিশ হেব এবং
তার জেন্ম অেনেক আনিন্দত হেব। ১৫ কারণ িতিন প্রভুর দিৃষ্টেত
মহান হেবন এবং মদ বা মদ জাতীয় েকানও িকছুই পান করেবন
না; আর িতিন মােয়র গভর্  েথেকই পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেবন;
১৬ এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর অেনকেক তােদর ঈশ্বর প্রভুর কােছ
িফিরেয় আনেবন। ১৭ িতিন প্রভুর আেগ এিলেয়র আত্মায় ও
শিক্তেত চলেবন, েযন িপতােদর হৃদয় সন্তানেদর িদেক িফিরেয়
আনেব ও আজ্ঞাবহ নয় এমন েলাকেদর ধািমর্কেদর িবজ্ঞতায়
িফিরেয় আনেব। িতিন এসব প্রভুর জন্য েলাকেক প্রস্তুত
করেবন।" ১৮ তখন সখিরয় দতূেক বলেলন, "কীভােব তা
জানব? কারণ আিম বৃদ্ধ হেয়িছ এবং আমার স্ত্রীরও অেনক

বয়স হেয়েছ।" ১৯ এর উত্তের দতূ তঁােক বলেলন, "আিম
গািব্রেয়ল, ঈশ্বেরর সামেন দঁািড়েয় থািক, েতামার সেঙ্গ কথা
বলেত ও েতামােক এসমস্ত িবষেয়র সুসমাচার েদওয়ার জন্য
আমােক পাঠােনা হেয়েছ। ২০ আর েদখ, এসব েযিদন ঘটেব,
েসিদন পযর্ন্ত তুিম নীরব থাকেব, কথা বলেত পারেব না। কারণ
তুিম আমার কথায় িবশ্বাস করেল না িকন্তু আমার সমস্ত কথাই
িঠক সমেয় সম্পূণর্ হেব।" ২১ এিদেক েলােকরা সখিরেয়র জন্য
অেপক্ষা করিছল এবং ঈশ্বেরর গৃেহর মেধ্য তঁার েদির হেচ্ছ
েদেখ তারা অবাক হেত লাগেলন। ২২ পের িতিন বাইের এেস
তােদর কােছ কথা বলেত পারেলন না, তখন তারা বুঝল েয,
মিন্দেরর মেধ্য িতিন িনশ্চয় েকানও দশর্ন েপেয়েছন, আর িতিন
তােদর কােছ িবিভন্ন ইশারা করেত থাকেলন এবং েবাবা হেয়
রইেলন। ২৩ তঁার েসবা কােজর সময় েশষ হওয়ার পের িতিন
িনেজর বািড়েত চেল েগেলন। ২৪ এর পের তঁার স্ত্রী ইলীশােবৎ
গভর্ বতী হেলন এবং িতিন পঁাচ মাস পযর্ন্ত িনেজেক েগাপেন
রাখেলন, বলেলন, ২৫ "েলাকেদর মেধ্য েথেক আমার লজ্জা
মুেছ েদওয়ার জন্য প্রভু এ সমেয় আমােক দয়া কের এমন
ব্যবহার কেরেছন।"

যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম ও তা ার আগমেনর সংবাদ।

২৬ ইলীশােবৎ যখন ছয় মােসর গভর্ বতী তখন ঈশ্বর গািব্রেয়ল
দতূেক গালীল েদেশর নাসরৎ নােম শহের একিট কুমারীর কােছ
পাঠােলন, ২৭ িতিন দায়ূদ বংেশর েযােষফ নােম এক ব্যিক্তর
বাগদত্তা িছেলন, েসই কুমারীর নাম মিরয়ম। ২৮ দতূ তঁার কােছ
িগেয় তঁােক বলেলন েহ অনুগ্রেহর পাত্রী, "েতামার মঙ্গল েহাক;
প্রভু েতামার সেঙ্গ আেছন।" ২৯ িকন্তু িতিন এই কথােত খুবই
দিুশ্চন্তাগ্রস্ত হেলন এবং এই কথায় তঁার মন েতালপাড় হেত
লাগল, এ েকমন শুেভচ্ছা? ৩০ দতূ তঁােক বলেলন, "মিরয়ম, ভয়
েপয় না, কারণ তুিম ঈশ্বেরর কােছ অনুগ্রহ েপেয়ছ। ৩১ আর
েদখ, তুিম গভর্ বতী হেয় একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম েদেব ও তঁার
নাম যীশু রাখেব। ৩২ িতিন মহান হেবন ও তঁােক মহান ঈশ্বেরর
পুত্র বলা হেব এবং প্রভু ঈশ্বর তঁার িপতা দায়ূেদর িসংহাসন
তঁােক েদেবন; ৩৩ িতিন যােকােবর বংেশর উপের িচরকাল রাজত্ব
করেবন ও তঁার রােজ্যর কখেনা েশষ হেব না।" ৩৪ তখন মিরয়ম
দতূেক বলেলন, "এ িক কের সম্ভব? কারণ আিম েতা কুমারী।"
৩৫ উত্তের দতূ তঁােক বলেলন, "পিবত্র আত্মা েতামার উপের
আসেবন এবং মহান ঈশ্বেরর শিক্ত েতামার উপের ছায়া করেব;
এ কারেণ েয পিবত্র সন্তান জন্মােবন, তঁােক ঈশ্বেরর পুত্র বলা
হেব।" ৩৬ আর েশান, "েতামার আত্মীয়া েয ইলীশােবৎ, িতিনও
বৃদ্ধা বয়েস পুত্রসন্তান গেভর্  ধারণ কেরেছন; এখন িতিন ছয়
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মােসর গভর্ বতী। ৩৭ কারণ ঈশ্বেরর জন্য েকানও িকছুই অসম্ভব
নয়।" ৩৮ তখন মিরয়ম বলেলন, "েদখুন, আিম অবশ্যই প্রভুর
দাসী; আপনার কথা মেতা সমস্তই আমার প্রিত ঘটুক।" পের দতূ
তঁার কাছ েথেক চেল েগেলন।

ইলীশােবৎ এর সেঙ্গ মিরয়েমর সাক্ষাৎ।

৩৯ তারপর মিরয়ম প্রস্তুত হেয় পাহাড়ী অঞ্চেল অবিস্থত
িযহূদার একটা শহের েগেলন, ৪০ এবং সখিরেয়র বািড়েত িগেয়
ইলীশােবৎেক শুেভচ্ছা জানােলন। ৪১ যখন ইলীশােবৎ মিরয়েমর
শুেভচ্ছা শুনেলন, তখনই তঁার গেভর্ র িশশুিট েনেচ উঠল ও
ইলীশােবৎ পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেলন, ৪২ এবং িতিন েচঁিচেয়
বলেত লাগেলন, "নারীেদর মেধ্য তুিম ধন্যা এবং ধন্য েতামার
গেভর্ র ফল। ৪৩ আর আমার প্রভুর মা আমার কােছ আসেবন,
এমন েসৗভাগ্য আমার িক কের হল? ৪৪ কারণ েদখ, েতামার
কাছ েথেক শুেভচ্ছা েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ আমার গেভর্ র িশশুিট
আনেন্দ েনেচ উঠল। ৪৫ আর ধন্যা িযিন িবশ্বাস করেলন, কারণ
প্রভুর কাছ েথেক যা িকছু তঁার সমেন্ধ বলা হেয়েছ, েস সমস্তই
সফল হেব।"

মিরয়েমর গান।

৪৬ তখন মিরয়ম বলেলন, "আমার প্রাণ প্রভুর মিহমা কীতর্ ন
করেছ, ৪৭ আমার আত্মা আমার ত্রাণকতর্ া ঈশ্বের আনিন্দত
হেয়েছ। ৪৮ কারণ িতিন আমার মেতা তুচ্ছ দাসীেক মেন
কেরেছন; আর এখন েথেক পুরুষ পরম্পরায় সবাই আমােক
ধন্যা বলেব। ৪৯ কারণ িযিন সবর্শিক্তমান, িতিন আমার জন্য
মহান মহান কাজ কেরেছন এবং তঁার নাম পিবত্র। ৫০ আর যারা
তঁােক ভয় কের, তঁার দয়া তােদর উপের বংশপরম্পরায় থাকেব।
৫১ িতিন তঁার বাহু িদেয় শিক্তশালী কাজ কেরেছন, যারা
িনেজেদর হৃদেয় অহঙ্কারী, তােদর িছন্নিভন্ন কেরেছন। ৫২ িতিন
শাসনকতর্ ােদর িসংহাসন েথেক নািমেয় িদেয়েছন ও নম্র
েলাকেদর উন্নত কেরেছন, ৫৩ িতিন কু্ষধাতর্ েদর উত্তম উত্তম
িজিনস িদেয় পিরপূণর্ কেরেছন এবং ধনীেদর খািল হােত িবদায়
কেরেছন। ৫৪ িতিন তঁার দাস ইস্রােয়েলর সাহায্য কেরেছন, েযন
আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ করা প্রিতজ্ঞা ও িনেজর করা
প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী, ৫৫ অব্রাহাম ও তঁার বংেশর জন্য তঁার করুণা
িচরকাল মেন রােখন।" ৫৬ আর মিরয়ম প্রায় িতনমাস
ইলীশােবেতর কােছ থাকেলন, পের িনেজর বািড়েত িফের
েগেলন।

েযাহেনর জন্ম।

৫৭ এরপর ইলীশােবেতর প্রসেবর সময় সম্পূণর্ হেল িতিন
একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদেলন। ৫৮ তখন, তঁার প্রিতেবশী ও
আত্মীয়স্বজেনরা শুনেত েপল েয, প্রভু তঁার প্রিত মহা দয়া
কেরেছন, আর তারাও তঁার সেঙ্গ আনন্দ করল। ৫৯ এর পের
তারা আট িদেনর িদন িশশুিটর ত্বকেছদ করেত এেলা, আর তার
িপতার নাম অনুসাের তার নাম সখিরয় রাখেত চাইল। ৬০ িকন্তু
তঁার মা উত্তের বলেলন, "না, এর নাম হেব েযাহন।" ৬১ তারা

তঁােক বলল, "আপনার বংেশর মেধ্য এ নােম েতা কাউেকই
ডাকা হয়িন।" ৬২ পের তারা তঁার িপতােক ইশারােত িজজ্ঞাসা
করল, "আপনার ইচ্ছা িক? এর িক নাম রাখা হেব?" ৬৩ িতিন
একিট েলখার িজিনস েচেয় িনেয় তােত িলখেলন, ওঁর নাম
েযাহন। তােত সবাই খুবই আশ্চযর্্য হল। ৬৪ আর তখনই তঁার মুখ
ও তঁার িজভ খুেল েগল, আর িতিন কথা বলেলন ও ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ করেত লাগেলন। ৬৫ এরফেল আেশপােশর প্রিতেবশীরা
সবাই খুব ভয় েপল ও িযহূিদয়ার পাহাড়ী অঞ্চেলর সমস্ত
জায়গায় েলােকরা এই সব কথা বলাবিল করেত লাগল।
৬৬ আর যত েলাক শুনল, তারা িনেজেদর মেন মেন িচন্তা করেত
লাগল, আর বলল "এই িশশুিট বড় হেয় তেব িক হেব?" কারণ
প্রভুর হাত তঁার উপের িছল।

সখিরেয়র গান।

৬৭ তখন তঁার বাবা সখিরয় পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেলন এবং
ভাববাণী বলেলন, িতিন বলেলন, ৬৮ "ধন্য প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর কারণ িতিন আমােদর যত্ন িনেয়েছন ও িনেজর প্রজােদর
জন্য মুিক্ত সাধন কেরেছন, ৬৯ আর আমােদর জন্য িনেজর দাস
দায়ূেদর বংেশ এক শক্তশালী উদ্ধারকতর্ া িদেয়েছন, ৭০ েযমন
িতিন পূবর্কাল েথেকই তঁার েসই পিবত্র ভাববাদীেদর মাধ্যেম বেল
আসেছন, ৭১ আমােদর শত্রুেদর হাত েথেক ও যারা আমােদর
ঘৃণা কের, তােদর সকেলর হাত েথেক উদ্ধার কেরেছন।
৭২ আমােদর পূবর্পুরুষেদর উপের দয়া করার জন্য, িতিন িনেজর
পিবত্র িনয়ম স্মরণ করার জন্য। ৭৩ এ েসই প্রিতজ্ঞা, যা িতিন
আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর কােছ শপথ কেরিছেলন, ৭৪ েয,
আমরা শত্রুেদর হাত েথেক উদ্ধার েপেয় িনভর্ েয় তঁােক েসবা
করেত পাির, ৭৫ পিবত্রতায় ও ধািমর্কতায় তঁার েসবা করেত
পারব, তঁার উপিস্থিতেত সারা জীবন করেত পারব। ৭৬ আর, েহ
আমার সন্তান, তুিম মহান ঈশ্বেরর ভাববাদী বেল পিরিচত হেব,
কারণ তঁার পথ প্রস্তুত করার জন্য, তুিম প্রভুর আেগ আেগ
চলেব, ৭৭ তঁার েলােকেদর পাপ ক্ষমার জন্য তােদর পাপ েথেক
মুিক্তর জ্ঞান েদওয়ার জন্য, ৭৮ এ সবই আমােদর ঈশ্বেরর েসই
দয়া জন্যই হেব এবং এই দয়া অনুযায়ী, মুিক্তদাতা িযিন
প্রভােতর সূেযর্্যর মত স্বগর্ েথেক এেস আমােদর পিরচযর্্যা
করেবন, ৭৯ যারা অন্ধকাের ও মৃতু্যর ছায়ায় বেস আেছ, তােদর
উপের আেলা েদওয়ার জন্য ও আমােদর শািন্তর পেথ চালােনার
জন্য।" ৮০ পের িশশুিট বড় হেয় উঠেত লাগল এবং আত্মায়
শিক্তশালী হেত লাগল আর েস ইস্রােয়েলর জািতর কােছ
প্রকািশত হওয়ার আেগ পযর্ন্ত মরুভূিমেত জীবন যাপন
করিছল।

যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম ও ৈশশব।

েসই সমেয় আগস্ত ৈকসর এই িনেদর্শ িদেলন েযন,
সমস্ত েরাম সাম্রােজ্য েলাক গণনা করা হয়। ২ িসিরয়ার

শাসনকতর্ া কুরীিনেয়র সমেয় এই প্রথম নাম েলখােনা হয়।
৩ এজন্য সবাই নাম েলখার জন্য িনেজর িনেজর শহের চেল
েগেলন। ৪ আর েযােষফও গালীেলর নাসরৎ শহর েথেক
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িযহুিদয়ায় ৈবৎেলহম নােম দায়ূেদর শহের েগেলন, কারণ িতিন
দায়ূদ বংেশর েলাক িছেলন, ৫ েস িনেজর বাগদত্তা স্ত্রী
মিরয়মেকও সেঙ্গ িনেয় নাম েলখােনার জন্য েগেলন, েস সময়
িতিন গভর্ বতী িছেলন। ৬ তঁারা যখন েসই জায়গােত আেছন,
তখন মিরয়েমর প্রসব ব্যথা উঠল। ৭ ও েস িনেজর প্রথম সন্তান
জন্ম িদেলন এবং তঁােক কাপেড় জিড়েয় যাবপােত্র শুইেয়
রাখেলন, কারণ অিতিথশালায় তঁােদর জন্য েকানও জায়গা
িছল না।

েমষপালক এবং স্বগর্দতূ।

৮ ঐ অঞ্চেল েমষপালেকরা মােঠ িছল এবং রােত িনেজেদর
েমষপাল পাহারা িদিচ্ছল। ৯ আর হঠাত প্রভুর এক দতূ এেস
তােদর সামেন দঁাড়ােলন এবং প্রভুর প্রতাপ তােদর চািরিদেক
উজ্জ্বল আেলার মত ছিড়েয় পড়ল; আর তারা খুবই ভয় েপল।
১০ তখন দতূ তােদর বলেলন, "ভয় েপয়ও না, কারণ েদখ, আিম
েতামােদর এক মহা আনেন্দর সুসমাচার জানােত এেসিছ, েসই
সংবাদ সমস্ত মানুেষর জন্য আনেন্দর কারণ হেব, ১১ কারণ
আজ দায়ূেদর শহের েতামােদর জন্য মুিক্তদাতা জন্মগ্রহণ
কেরেছন, িতিন খ্রীষ্ট প্রভু। ১২ আর েতামােদর জন্য এটাই িচহ্ন,
েতামরা েদখেত পােব, একিট িশশু কাপেড় জড়ােনা ও যাবপােত্র
েশায়ােনা আেছ।" ১৩ পের হঠাৎ স্বগর্ীয় বািহনীর একিট বড় দল
েসই দেূতর সঙ্গী হেয় এবং ঈশ্বেরর স্তবগান করেত করেত
বলেলন, ১৪ "উেধর্ ঈশ্বেরর মিহমা, পৃিথবীেত তঁার িপ্রয়জনেদর
মেধ্য শািন্ত েহাক।" ১৫ দেূতরা তােদর কাছ েথেক স্বেগর্ চেল
যাওয়ার পর েমষপালেকরা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের
বলল, "চেলা, আমরা একবার ৈবৎেলহেম যাই এবং এই েয
ঘটনা প্রভু আমােদর িনকট প্রচার করেলন, তা িগেয় েদিখ।"
১৬ পের তারা তাড়াতািড় েসই জায়গায় েপৗঁছােলা এবং মিরয়ম,
েযােষফ ও েসই যাবপােত্র েশায়ােনা িশশুিটেক েদখেত েপল।
১৭ আর িশশুিটর িবষেয় েয সব কথা তােদর বলা হেয়িছল, তারা
েসগুেলা েলােকেদর জানাল। ১৮ এবং যত েলাক েমষপালকেদর
মুেখ ঐ সব কথা শুনল, সবাই খুবই আশ্চযর্্য েবাধ করেলা।
১৯ িকন্তু মিরয়ম এসব কথা মেন মেন িচন্তা করেত লাগেলন এবং
িনেজর হৃদেয় েসগুেলা সঞ্চয় কের রাখেলন। ২০ আর
েমষপালকেদর েযমন েযমন বলা হেয়িছল, তারা েতমনই সমস্ত
িকছু েদখেত েপেয় ঈশ্বেরর েগৗরব ও স্তবগান করেত করেত
িফের েগল। ২১ এবং আট িদন পের যখন িশশুিটর ত্বকেছেদর
করা হল, তখন তঁার নাম যীশু রাখা হল; এই নাম তঁার গভর্ স্থ
হবার আেগই দেূতর দ্বারা এই নাম রাখা হেয়িছল।

িশশু যীশুর িবষেয় িশিমেয়ান ও হান্নার কথা।

২২ পের যখন েমািশর ব্যবস্থা অনুযায়ী েযােষফ এবং
মিরয়েমর িবশুদ্ধ হবার সময় পূণর্ হেলা, তখন তঁারা যীশুেক
িযরুশােলেম িনেয় এেলন, েযন তঁােক প্রভুর কােছ উপিস্থত
করেত পােরন, ২৩ েযমন প্রভুর ব্যবস্থায় েলখা আেছ, 'গেভর্ র
প্রথম পুরুষ সন্তান প্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র হেব', ২৪ আর েযন
বিল উৎসগর্ কেরন, েযমন প্রভুর ব্যবস্থায় েলখা আেছ, 'এক

েজাড়া ঘুঘু িকংবা দিুট পায়রা শাবক।' ২৫ আর েদখ, িশিমেয়ান
নােম এক ব্যিক্ত িযরুশােলেম িছেলন, িতিন ধািমর্ক ও ঈশ্বরভক্ত,
ইস্রােয়েলর সান্ত্বনাদাতার অেপক্ষােত িছেলন এবং পিবত্র আত্মা
তঁার সেঙ্গ িছেলন। ২৬ আর পিবত্র আত্মার মাধ্যেম তঁার কােছ
প্রকাশ করা হেয়িছল েয, িতিন প্রভুর খ্রীষ্টেক েদখেত না েপেল
তঁার মৃতু্য হেব না। ২৭ িশিমেয়ান একিদন পিবত্র আত্মার
পিরচালনায় ঈশ্বেরর মিন্দের এেলন এবং িশশু যীশুর মা বাবা
যখন তঁার জন্য ব্যবস্থার রীিত অনুযায়ী কাজ করবার জন্য
তঁােক িভতের আনেলন, ২৮ তখন িতিন তঁােক েকােল িনেলন,
আর ঈশ্বেরর ধন্যবাদ করেলন ও বলেলন, ২৯ "েহ প্রভু, এখন
েতামার প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী তুিম েতামার দাসেক শািন্তেত িবদায়
কর, ৩০ কারণ আিম িনেজর েচােখ েতামার পিরত্রাণ েদখেত
েপলাম, ৩১ যা তুিম সমস্ত জািতর েচােখর সামেন প্রস্তুত কেরছ,
৩২ অিযহূদীর েলােকেদর কােছ সত্য প্রকাশ করবার জন্য আেলা
ও েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর েগৗরব হেব।" ৩৩ তঁার িবষেয় যা
বলা হেলা, েস সব শুেন তঁার মা বাবা আশ্চযর্্য হেত লাগেলন।
৩৪ আর িশিমেয়ান তঁােদর আশীবর্াদ করেলন এবং তঁার মা
মিরয়মেক বলেলন, "েদখ, ইিন ইস্রােয়েলর মেধ্য অেনেকর পতন
ও উত্থােনর জন্য এবং যার িবরুেদ্ধ কথা বলা হেব, এমন িচহ্ন
হবার জন্য স্থািপত, ৩৫ েযন অেনেকর হৃদেয়র িচন্তা প্রকাশ হয়।
আর েতামার িনেজর প্রাণও তেলায়াের িবদ্ধ হেব," ৩৬ আর হান্না
নােম একজন ভাববাদীনী িছেলন, িতিন পনুেয়েলর েমেয়,
আেশর বংেশ তার জন্ম, তঁার অেনক বয়স হেয়িছল, িতিন
িবেয়র পর সাত বছর স্বামীর সেঙ্গ বসবাস কেরন, ৩৭ আর
চুরাশী বছর পযর্ন্ত িবধবা হেয় িছেলন, িতিন ঈশ্বেরর মিন্দের
সবসময় থাকেতন এবং উপবাস ও প্রাথর্নার মাধ্যেম রাত িদন
উপাসনা করেতন। ৩৮ িতিনও েসই মুহূেতর্  উপিস্থত হেয় ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ করেলন এবং যত েলাক িযরুশােলেমর মুিক্তর অেপক্ষা
করিছল, তােদর যীশুর কথা বলেত লাগেলন। ৩৯ আর প্রভুর
ব্যবস্থা অনুযায়ী সব কাজ েশষ করার পর তঁারা গালীেল তঁােদর
শহর নাসরেত, িফের েগেলন।

বালক যীশুর িযরুশােলেম যাত্রা।

৪০ পের িশশুিট বড় হেয় উঠেত ও শিক্তশালী হেত লাগেলন,
জ্ঞােন পূণর্ হেত থাকেলন, আর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ তঁার উপের
িছল। ৪১ তঁার মা ও বাবা প্রিত বছর িনস্তারপেব্বর্র সমেয়
িযরুশােলেম েযেতন। ৪২ তঁার বােরা বছর বয়স হেল, তঁারা রীিত
অনুসাের পেবর্র জন্য িযরুশােলেম েগেলন; ৪৩ এবং পবর্ েশষ
কের যখন তঁারা িফের আসিছেলন, তখন বালক যীশু
িযরুশােলেম েথেক েগেলন, আর তার মা বাবা েসটা জানেত
পারেলন না, ৪৪ িকন্তু িতিন সহযাত্রীেদর সেঙ্গ আেছন, মেন কের
তঁারা এক িদেনর পথ েগেলন, পের তঁারা আত্মীয়স্বজন ও
পিরিচত েলাকেদর মেধ্য তঁার েখঁাজ করেত লাগেলন, ৪৫ আর
তঁােক না েপেয় তঁার েখঁাজ করেত করেত িযরুশােলেম িফের
েগেলন। ৪৬ িতন িদন পের তঁারা তঁােক ঈশ্বেরর মিন্দের েপেলন;
িতিন ধমর্গুরুেদর মেধ্য বেস তঁােদর কথা শুনিছেলন ও তঁােদর
প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করিছেলন; ৪৭ আর যারা তঁার কথা শুনিছল,
তঁারা সবাই তঁার বুিদ্ধ ও উত্তের খুবই আশ্চযর্্য েবাধ করেলা।
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৪৮ তঁােক েদেখ তঁারা খুবই অবাক হেলন এবং তঁার মা তঁােক
বলেলন, "পুত্র, আমােদর সেঙ্গ এমন ব্যবহার েকন করেল? েদখ,
েতামার বাবা এবং আিম খুবই িচিন্তত হেয় েতামার েখঁাজ
করিছলাম।" ৪৯ িতিন তঁােদর বলেলন, "েকন আমার েখঁাজ
করেল? আমার িপতার বািড়েতই আমােক থাকেত হেব, এটা িক
জানেত না?" ৫০ িকন্তু িতিন তঁােদর েয কথা বলেলন, তা তঁারা
বুঝেত পারেলন না। ৫১ পের িতিন তঁােদর সেঙ্গ নাসরেত চেল
েগেলন ও তঁােদর বাধ্য হেয় থাকেলন। আর তঁার মা এ সমস্ত
কথা িনেজর হৃদেয় সঞ্চয় কের রাখেলন। ৫২ পের যীশু জ্ঞােন ও
বয়েস এবং ঈশ্বেরর ও মানুেষর কােছ অনুগ্রেহ বৃিদ্ধ েপেত
থাকেলন।

বািপ্তষ্মদাতা েযাহেনর কাজ ও যীশুর বািপ্তষ্ম।

িতিবিরয় ৈকসেরর রাজেত্বর পেনেরা বছের যখন
পন্তীয় পীলাত িযহুিদয়ার শাসনকতর্ া, েহেরাদ গালীেলর

রাজা, তঁার ভাই িফিলপ িযতূিরয়া ও ত্রােখানীিতয়া অঞ্চেলর
রাজা এবং লূষািনয় অিবলীিনর রাজা, ২ তখন হানন ও
কায়াফার মহাযাজকেদর সময় ঈশ্বেরর এই বাণী মরূপ্রােন্ত
সখিরেয়র পুত্র েযাহেনর কােছ উপিস্থত হল। ৩ তােত িতিন
যদর্ েনর কাছাকািছ সমস্ত অঞ্চেল িগেয় পােপর ক্ষমা, মন
পিরবতর্ ন এবং বািপ্তেষ্মর িবষয় প্রচার করেত লাগেলন। ৪ েযমন
িযশাইয় ভাববাদীর পুস্তেক েলখা আেছ, "মরূপ্রান্তের একজেনর
কন্ঠস্বর, েস েঘাষণা করেছ, েতামরা প্রভুর পথ ৈতরী কর, তঁার
রাজপথ েসাজা কর। ৫ প্রেত্যক উপত্যকা পিরপূণর্ হেব, প্রেত্যক
পবর্ত ও উপপবর্ত সমান করা হেব, এবেড়া েখবেড়া পথেক মসৃণ
পথ করা হেব, যা িকছু আঁকা বঁাকা পথ, েস সমস্তই েসাজা করা
হেব, ৬ এবং সমস্ত মানুষ ঈশ্বেরর পিরত্রাণ েদখেব।" ৭ অতএব,
েয সকল েলাক তঁার কােছ বািপ্তষ্ম িনেত েবর হেয় আসল, িতিন
তােদর বলেলন, "েহ িবষধর সােপর বংশরা, আগামী শািস্তর হাত
েথেক পালােত েতামােদরেক েক সতকর্  করল? ৮ অতএব মন
পিরবতর্ েনর উপযুক্ত ফেল ফলবান হও এবং িনেজেদর মেধ্য
বলেত আরম্ভ কেরা না েয, অব্রাহাম আমােদর িপতা; কারণ
আিম েতামােদর বলিছ, ঈশ্বর এসব পাথর েথেকও অব্রাহােমর
জন্য সন্তান উৎপন্ন করেত পােরন। ৯ আর এখন সমস্ত গােছর
মূেল কুড়াল লাগান আেছ; অতএব েয গােছ ভাল ফল ধরেব না,
তা েকেট আগুেন েফেল েদওয়া হেব।" ১০ তখন েলােকরা
বািপ্তষ্মদাতা েযাহনেক িজজ্ঞাসা করল, "তেব আমােদর িক
করেত হেব?" ১১ িতিন এর উত্তের তােদরেক বলেলন, "যার দিুট
জামা আেছ, েস, যার েনই, তােক একিট িদক; আর যার কােছ
খাবার আেছ, েসও েতমন করুক।" ১২ আর কর
আদায়কারীরাও বািপ্তষ্ম িনেত আসল এবং তঁােক বলল, "গুরু
আমােদর িক করেত হেব?" ১৩ িতিন তােদর বলেলন,
"েতামােদর যতটা কর আদায় করেত আেদশ করা হেয়েছ, তার
েবিশ কর আদায় করও না।" ১৪ আর ৈসিনেকরাও তঁােক
িজজ্ঞাসা করল, "আমােদরই বা িক করেত হেব?" িতিন তােদর
বলেলন, "কাউেক িমথ্যা েদাষােরাপ কেরা না, েজার কের
কােরার েথেক টাকা িনওনা এবং েতামােদর েবতেন সন্তুষ্ট
থােকা।" ১৫ আর েযমন েলােকরা খ্রীেষ্টর আসার জন্য অধীর

আগ্রেহ অেপক্ষায় িছল এবং তাই েযাহেনর িবষেয় সকেল
িনেজেদর মেন এই েভেব আশ্চযর্্য হিচ্ছল, িক জািন, হয়ত ইিনই
েসই খ্রীষ্ট, ১৬ তখন েযাহন তােদর বলেলন, "আিম েতামােদরেক
জেল বািপ্তষ্ম িদিচ্ছ, িকন্তু এমন একজন আসেছন, িযিন আমার
েথেকও শিক্তমান, যঁার পােয়র জেুতার িফেত েখালার েযাগ্যতাও
আমার েনই; িতিন েতামােদর পিবত্র আত্মা ও আগুেন বািপ্তষ্ম
েদেবন। ১৭ শস্য মাড়াইেয়র উেঠান পিরষ্কােরর জন্য, তঁার কুেলা
তঁার হােত আেছ; িতিন যত্ন সহকাের বাছেবন ও গম িনেজর
েগালায় সংগ্রহ করেবন, িকন্তু তুষ েয আগুন কখেনা েনেভ না
তােত পুিড়েয় েফলেবন।"

১৮ আরও অেনক উপেদশ িদেয় েযাহন েলােকেদর কােছ
সুসমাচার প্রচার করেতন। ১৯ িকন্তু েহেরাদ রাজা িনেজর
ভাইেয়র স্ত্রী েহেরািদয়ােক িবেয় করার ও অন্যান্য দষু্কমর্ করার
জন্য বািপ্তষ্মদাতা েযাহন তঁার িনন্দা করেলন, ২০ তাই িতিন
েযাহনেক েজেল বিন্দ করেলন।

যীশু খ্রীেষ্টর বািপ্তষ্ম এবং বংশ তািলকা।

২১ আর যখন সমস্ত েলাক েযাহেনর কােছ বািপ্তষ্ম িনিচ্ছল,
তখন যীশুও বািপ্তষ্ম গ্রহণ কের প্রাথর্না করিছেলন, এমন সমেয়
স্বগর্ খুেল েগল ২২ এবং পিবত্র আত্মা পায়রার আকাের, তঁার
উপের েনেম এেলন, আর স্বগর্ েথেক এই বাণী হেলা, "তুিম
আমার িপ্রয় পুত্র, েতামােতই আিম প্রীত।"

২৩ আর যীশু িনেজ, যখন কাজ করেত আরম্ভ কেরন, তখন
তঁার বয়স প্রায় িত্রশ বছর িছল, িতিন (েযমন মেন করা হত)
েযােষেফর পুত্র, ইিন এিলর পুত্র, ২৪ ইিন মত্তেতর পুত্র, ইিন
েলিবর পুত্র, ইিন মিল্কর পুত্র, ইিন যান্নােয়র পুত্র, ইিন েযােষেফর
পুত্র, ২৫ ইিন মত্তিথেয়র পুত্র, ইিন আেমােসর পুত্র, ইিন নহুেমর
পুত্র, ইিন ইষিলর পুত্র, ২৬ ইিন নিগর পুত্র, ইিন মােটর পুত্র, ইিন
মত্তিথেয়র পুত্র, ইিন িশিমিয়র পুত্র, ইিন েযােষেখর পুত্র, ২৭ ইিন
যূদার পুত্র, ইিন েযাহানার পুত্র, ইিন রীষার পুত্র, ইিন
সরুব্বািবেলর পুত্র, ইিন শল্টীেয়েলর পুত্র, ২৮ ইিন েনিরর পুত্র,
ইিন মিল্কর পুত্র, ইিন অদ্দীর পুত্র, ইিন েকাষেমর পুত্র, ইিন
ইলমাদেমর পুত্র, ২৯ ইিন এেরর পুত্র, ইিন িযেহাশূেয়র পুত্র, ইিন
ইলীেয়ষেরর পুত্র, ইিন েযারীেমর পুত্র, ইিন মত্তেতর পুত্র, ৩০ ইিন
েলিবর পুত্র, ইিন িশিমেয়ােনর পুত্র, ইিন িযহূদার পুত্র, ইিন
েযােষেফর পুত্র, ইিন েযানেমর পুত্র, ৩১ ইিন ইলীয়াকীেমর পুত্র,
ইিন িমেলয়ার পুত্র, ইিন িমন্নার পুত্র, ইিন মত্তেথর পুত্র, ইিন
নাথেনর পুত্র, ৩২ ইিন দায়ূেদর পুত্র, ইিন িযশেয়র পুত্র, ইিন
ওেবেদর পুত্র, ইিন েবায়েসর পুত্র, ইিন সলেমােনর পুত্র, ৩৩ ইিন
নহেশােনর পুত্র, ইিন অম্মীনাদেবর পুত্র, ইিন অদমােনর পুত্র, ইিন
অিণর্র পুত্র, ইিন িহেস্রােনর পুত্র, ইিন েপরেসর পুত্র, ইিন িযহূদার
পুত্র, ৩৪ ইিন যােকােবর পুত্র, ইিন ইসহােকর পুত্র, ইিন অব্রাহােমর
পুত্র, ইিন েতরেহর পুত্র, ৩৫ ইিন নােহােরর পুত্র, ইিন সরুেগর পুত্র,
ইিন িরয়ুর পুত্র, ইিন েপলেগর পুত্র, ইিন এবােরর পুত্র, ইিন
েশলেহর পুত্র, ৩৬ ইিন ৈকনেনর পুত্র, ইিন অফর্ কষেদর পুত্র, ইিন
েশেমর পুত্র, ইিন েনােহর পুত্র, ইিন েলমেকর পুত্র, ৩৭ ইিন
মথূেশলেহর পুত্র, ইিন হেনােকর পুত্র, ইিন েযরেদর পুত্র, ইিন
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মহলেলেলর পুত্র, ইিন ৈকনেনর পুত্র, ৩৮ ইিন ইেনােশর পুত্র, ইিন
েশেথর পুত্র, ইিন আদেমর পুত্র, ইিন ঈশ্বেরর পুত্র।

যীশুর পরীক্ষা।

যীশু পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয়, যদর্ন নদী েথেক িফের
এেলন এবং চিল্লশ িদন পযর্ন্ত েসই আত্মার আেবেশ

মরূপ্রােন্ত পিরচািলত হেলন, ২ আর েসসময় িদয়াবল দ্বারা
পরীিক্ষত হেলন, েসই চিল্লশ িদন িতিন িকছুই আহার কেরনিন;
পের েসই চিল্লশ িদন েশষ হেল তঁার িখেদ েপল। ৩ তখন িদয়াবল
তঁােক বলল, "তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এই পাথরিটেক
বল, েযন এটা রুিট হেয় যায়।" ৪ যীশু তােক বলেলন, "েলখা
আেছ, মানুষ েকবল রুিট েত বঁাচেব না।" ৫ পের িদয়াবল তঁােক
উপের িনেয় েগেলন এবং এক মুহূেতর্ র মেধ্য তঁােক জগেতর
সমস্ত রাজ্য েদখাল। ৬ আর িদয়াবল তঁােক বলল, "েতামােক
আিম এই সমস্ত রাজ্যর উপর কতৃর্ ত্ব ও এই সমস্ত ঐশ্বযর্্য েদব;
কারণ এগুেলার উপর কতৃর্ ত্ব করার ক্ষমতা আমােক েদওয়া
হেয়েছ, আর আমার যােক ইচ্ছা তােক দান করেত পাির;
৭ অতএব এখন তুিম যিদ আমার সামেন হঁাটু েপেত প্রণাম কর,
তেব এ সমস্তই েতামার হেব।" ৮ যীশু এর উত্তের তােক বলেলন,
"েলখা আেছ, েতামার ঈশ্বর প্রভুেকই প্রণাম করেব, েকবল
তঁারই আরাধনা করেব।" ৯ আর েস তঁােক িযরুশােলেম িনেয়
েগল ও ঈশ্বেরর গৃেহর চূড়ার উপের দঁাড় করাল এবং তঁােক
বলল, "তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এখান েথেক নীেচ
লািফেয় পড়; ১০ কারণ েলখা আেছ, িতিন িনেজর দতূেদর
েতামার জন্য আেদশ েদেবন, েযন তঁারা েতামােক রক্ষা কেরন;
১১ আর, েতামােক হােত কের তুেল েনেবন, পােছ েতামার চরেণ
পাথেরর আঘাত লােগ।"

১২ যীশু এর উত্তের বলেলন, এটাও েলখা আেছ, "তুিম
েতামার ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করনা।" ১৩ আর সমস্ত পরীক্ষার
পর শয়তান সুিবধাজনক সমেয়র অেপক্ষার জন্য িকছুিদেনর
জন্য তঁার কাছ েথেক চেল েগল।

নাসরেত যীশুর উপেদশ।

১৪ তখন যীশু আত্মার পরাক্রেম গালীেল িফের েগেলন এবং
তঁার কীিতর্  সমস্ত অঞ্চেলর চািরিদেক ছিড়েয় পড়ল। ১৫ আর
িতিন তােদর সমাজঘের উপেদশ িদেলন এবং সবাই তঁার খুবই
মিহমা করেত লাগল। ১৬ আর িতিন েযখােন বড় হেয়িছেলন,
েসই নাসরেত উপিস্থত হেলন এবং িতিন িনেজর রীিত অনুসাের
িবশ্রামবাের সমাজঘের প্রেবশ করেলন ও শাস্ত্র পাঠ করেত
দঁাড়ােলন। ১৭ তখন িযশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তঁার হােত েদওয়া
হল, আর পুস্তকিট খুেল িতিন েসই অংশিট েপেলন, েযখােন
েলখা আেছ, ১৮ "প্রভুর আত্মা আমার উপর আেছন, কারণ
িতিন আমােক অিভিষক্ত কেরেছন, দিরেদ্রর কােছ সুসমাচার
প্রচার করার জন্য; িতিন আমােক পািঠেয়েছন, বিন্দেদর কােছ
মুিক্ত প্রচার করার জন্য, অন্ধেদর কােছ দিৃষ্ট দােনর প্রচার করার
জন্য, িনযর্ািততেদর উদ্ধার করার জন্য, ১৯ প্রভুর অনুগ্রেহর বছর
েঘাষণা করার জন্য।" ২০ পের িতিন পুস্তকিটেক বন্ধ কের

পিরচারেকর হােত িদেলন এবং বসেলন। তােত সমাজঘেরর
সবাই একভােব তঁার িদেক তািকেয় থাকল। ২১ আর িতিন
তােদর বলেলন, "আজই শােস্ত্রর এই বাণী েতামােদর েশানার
মাধ্যেম পূণর্ হল।" ২২ তােত সবাই তঁার িবষেয় সাক্ষ্য িদল ও তঁার
মুেখর সুন্দর করুণািবষ্ট কথায় তারা আশ্চযর্্য হল, আর বলল,
"এ েতা েযােষেফর েছেল, তাই না িক?" ২৩ যীশু তােদর
বলেলন, "েতামরা আমােক অবশ্যই এই প্রবাদবাক্য বলেব,
ডাক্তার আেগ িনেজেক সুস্থ কর; কফরনাহূেম তুিম যা যা কেরছ
আমরা শুেনিছ, েস সব এখােন িনেজর েদেশও কর।" ২৪ িতিন
আরও বলেলন, "আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, েকানও ভাববাদী
তঁার িনেজর েদেশ গ্রহণেযাগ্য হয় না।" ২৫ আর আিম েতামােদর
সিত্য বলিছ, এিলেয়র সময় যখন িতন বছর ছয় মাস পযর্ন্ত বৃিষ্ট
হয়িন ও সারা েদেশ কিঠন দিূভর্ ক্ষ হেয়িছল, তখন ইস্রােয়েলর
মেধ্য অেনক িবধবা িছল; ২৬ িকন্তু এিলয়েক তােদর কারও কােছ
পাঠােনা হয়িন, েকবল সীেদান েদেশর সািরফেত এক িবধবা
মিহলার কােছ পাঠােনা হেয়িছল। ২৭ আর ইলীশায় ভাববাদীর
সমেয় ইস্রােয়েলর মেধ্য অেনেক কুষ্ঠেরাগী িছল, িকন্তু তােদর
েকউই শুিচ হয়িন, েকবল সুরীয় েদেশর নামান হেয়িছল। ২৮ এই
কথা শুেন সমাজঘেরর েলােকরা সবাই রােগ পূণর্ হল; ২৯ আর
তারা উেঠ তঁােক শহেরর বাইের েঠলেত েঠলেত িনেয় চলল এবং
েয পবর্েত তােদর শহর ৈতির হেয়িছল, তার েশষ প্রােন্ত িনেয়
েগল, েযন তঁােক নীেচ েফেল িদেত পাের।

৩০ িকন্তু িতিন তােদর মধ্য িদেয় েহঁেট চেল েগেলন।

যীশুর িবিভন্ন আশ্চযর্্য কাজ

যীশু অেনক অসুস্থ ও ভূতগ্রস্ত েলাকেক সুস্থ কেরন।

৩১ পের িতিন গালীেলর কফরনাহূম শহের েনেম েগেলন। আর
িতিন িবশ্রামবাের েলাকেদর উপেদশ িদেত লাগেলন; ৩২ এবং
েলাকরা তঁার িশক্ষায় চমৎকৃত হল; কারণ িতিন ক্ষমতার সেঙ্গ
কথা বলেতন। ৩৩ তখন ঐ সমাজঘের এক ব্যিক্ত িছল, তােক
ভূত ও মন্দ আত্মায় ধেরিছল; ৩৪ েস িচত্কার কের েচঁিচেয়
বলল, "েহ নাসরতীয় যীশু, আপনার সেঙ্গ আমােদর সম্পকর্  িক?
আপিন িক আমােদরেক িবনাশ করেত এেসেছন? আিম জািন,
আপিন েক, ঈশ্বেরর েসই পিবত্র ব্যিক্ত।" ৩৫ তখন যীশু তােক
ধমিকেয় বলেলন, "চুপ কর এবং এর মেধ্য েথেক েবিরেয় যাও,"
তখন েসই ভূত তােক সবার মাঝখােন েফেল িদেয় তার মেধ্য
িদেয় েবর হেয় েগল, তার েকানও ক্ষিত করল না। ৩৬ তখন সবাই
খুবই আশ্চযর্্য হল এবং িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা করেত
লাগল, এ েকমন কথা? ইিন ক্ষমতায় ও পরাক্রেম মন্দ
আত্মােদর আেদশ কেরন, আর তারা েবর হেয় যায়। ৩৭ আর
আেশপােশর অঞ্চেলর সব জায়গায় তঁার কীিতর্  ছিড়েয় পড়ল।

যীশু অেনক েলাকেক সুস্থ করেলন।

৩৮ পের িতিন সমাজঘর েথেক েবর হেয় িশেমােনর বািড়েত
প্রেবশ করেলন; তখন িশেমােনর শাশুড়ীর ভীষণ জ্বের কষ্ট
পািচ্ছেলন, তাই তঁারা তঁার সুস্থতার জন্য যীশুেক অনুেরাধ
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করেলন। ৩৯ তখন িতিন তঁার কােছ দঁািড়েয় জ্বরেক ধমক
িদেলন, তােত তঁার জ্বর েছেড় েগল; আর িতিন সেঙ্গ সেঙ্গ উেঠ
তােদর েসবাযত্ন করেত লাগেলন। ৪০ পের সূযর্্য অস্ত যাবার
সমেয়, িবিভন্ন েরােগ অসুস্থ রুগীেদর েলােকরা, তঁার কােছ
আনল; আর িতিন প্রেত্যক জেনর উপের হাত েরেখ তােদর সুস্থ
করেলন।

৪১ আর অেনক েলােকর মেধ্য েথেক ভূত েবর হল, ভূেতরা
চীৎকার কের বলল, "আপিন ঈশ্বেরর পুত্র", িকন্তু িতিন তােদর
ধমক িদেয় কথা বলেত িদেলন না, কারণ ভূেতরা জানত েয
িতিনই েসই খ্রীষ্ট। ৪২ পের সকাল হেল িতিন েসই জায়গা েথেক
একিট িনজর্ন জায়গায় চেল েগেলন; আর েলােকরা তঁার েখঁাজ
করল এবং তঁার কােছ এেস তঁােক বারণ করল, েযন িতিন
তােদর কাছ েথেক চেল না যান। ৪৩ িকন্তু িতিন তােদর বলেলন,
"আরও অেনক শহের আমােক ঈশ্বেরর রােজ্যর সুসমাচার
প্রচার করেত হেব; কারণ েসইজন্য আমােক পাঠােনা হেয়েছ।"
৪৪ পের িতিন িযহুিদয়ার িবিভন্ন সমাজঘের প্রচার করেত
লাগেলন।

জােল অেনক মাছ ধরা পড়ল।

এক িদন যখন েলােকরা তঁার চািরিদেক প্রচণ্ড িভড়
কের ঈশ্বেরর বাক্য শুনিছল, তখন িতিন িগেনষরৎ

হ্রেদর কূেল দঁািড়েয় িছেলন, ২ আর িতিন েদখেত েপেলন, হ্রেদর
কােছ দিুট েনৗকা আেছ, িকন্তু েজেলরা েনৗকা েথেক েনেম জাল
ধুিচ্ছল। ৩ তােত িতিন ঐ দিুট েনৗকার মেধ্য একিটেত, িশেমােনর
েনৗকােত, উেঠ ডাঙা েথেক একটু দেূর েযেত তঁােক অনুেরাধ
করেলন; আর িতিন েনৗকায় বেস েলাকেদর উপেদশ িদেত
লাগেলন। ৪ পের কথা েশষ কের িতিন িশেমানেক বলেলন,
"তুিম গভীর জেল েনৗকা িনেয় চল, আর মাছ ধরবার জন্য
েতামােদর জাল েফল।" ৫ িশেমান এর উত্তের বলেলন, "েহ
মহাশয়, আমরা সারা রাত পিরশ্রম কেরও িকছু পাইিন, িকন্তু
আপনার কথায় আিম জাল েফলব।" ৬ তঁারা েসমত করায়,
তখন মােছর বড় ঝঁাক ধরা পড়ল ও তঁােদর জাল িছঁড়েত
লাগল; ৭ তােত তঁােদর েয অংশীদােররা অন্য েনৗকায় িছেলন,
তঁােদর তঁারা সংেকত িদেলন, েযন তঁারা এেস তঁােদর সেঙ্গ
সাহায্য কেরন। কারণ তঁারা দিুট েনৗকা মােছ এমন পূণর্ করেলন
েয েনৗকা দিুট ডুেব যািচ্ছল। ৮ এসব েদেখ িশেমান িপতর যীশুর
হঁাটুর উপের পেড় বলেলন, "আমার কাছ েথেক চেল যান,
কারণ, েহ প্রভু, আিম পাপী।" ৯ কারণ জােল এত মাছ ধরা
পেড়িছল বেল িতিন ও যঁারা তঁার সেঙ্গ িছেলন, সবাই প্রচণ্ড
আশ্চযর্্য হেয়িছেলন; ১০ আর িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও েযাহন,
যঁারা িশেমােনর অংশীদার িছেলন, তঁারাও েতমনই আশ্চযর্্য
হেয়িছেলন। তখন যীশু িশেমানেক বলেলন, "ভয় করও না,
এখন েথেক তুিম মানুষ ধরেব।" ১১ পের তঁারা েনৗকা ডাঙায়
এেন সমস্ত ত্যাগ কের তঁার অনুগামী হেলন।

যীশু একজন কুষ্ঠী ও একজন অসার েলাকেক সুস্থ কেরন।

১২ একবার িতিন েকানও এক শহের িছেলন এবং েসখােন এক
জেনর সমস্ত শরীের কুষ্ঠ েরাগ িছল; েস যীশুেক েদেখ উপুড়
হেয় পেড় অনুেরাধ কের বলল, "প্রভু, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়,
আমােক শুদ্ধ করেত পােরন।" ১৩ তখন িতিন হাত বািড়েয় তােক
স্পশর্ করেলন, িতিন বলেলন, “আমার ইচ্ছা, তুিম শুদ্ধ হেয়
যাও; আর তখনই তার কুষ্ঠ ভােলা হেয় েগল।" ১৪ পের িতিন
তােক িনেদর্শ িদেয় বলেলন, “এই কথা কাউেকও িকছু বেলা না;
িকন্তু যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক েদখাও এবং েলাকেদর
কােছ েতামার িবশুদ্ধ হওয়ার জন্য েমািশর েদওয়া আেদশ
অনুযায়ী ৈনেবদ্য উৎসগর্ কর, তােদর কােছ সাক্ষ্য হওয়ার জন্য
েয তুিম সুস্থ হেয়ছ।” ১৫ িকন্তু তঁার িবষেয় নানা খবর আরও
েবিশ কের ছড়ােত লাগল; আর কথা শুনবার জন্য এবং
িনেজেদর েরাগ েথেক সুস্থ হবার জন্য অেনক েলাক তঁার কােছ
আসেত লাগল। ১৬ িকন্তু িতিন প্রায়ই েকান না েকান িনজর্ন স্থােন
িনেজেক সিরেয় িনেয় েযেতন ও প্রাথর্না করেতন।

যীশু পক্ষাঘাত েরাগীেক সুস্থ করেলন।

১৭ আর এক িদন িতিন উপেদশ িদিচ্ছেলন এবং ফরীশীরা ও
ব্যবস্থা গুরুরা কােছই বেসিছল; তারা গালীল ও িযহুিদয়ার সমস্ত
গ্রাম এবং িযরুশােলম েথেক এেসিছল; আর তঁার সেঙ্গ প্রভুর
শিক্ত উপিস্থত িছল, েযন িতিন সুস্থ কেরন। ১৮ আর েদখ, িকছু
েলাক মাদেুর কের একজন পক্ষাঘাত রুগীেক আনল, তারা
তােক িভতের তঁার কােছ িনেয় েযেত েচষ্টা করল। ১৯ িকন্তু
িভেড়র জন্য িভতের যাবার রাস্তা না পাওয়ােত তারা ঘেরর ছােদ
উঠল এবং টািল সিরেয় তার মধ্য িদেয় মাদরু শুদ্ধ তােক
মাঝখােন যীশুর কােছ নািমেয় িদল। ২০ তােদর িবশ্বাস েদেখ
িতিন বলেলন, "েহ বনু্ধ, েতামার সমস্ত পাপ ক্ষমা হল।" ২১ তখন
ধমর্িশক্ষকরা ও ফরীশীরা এই তকর্  করেত লাগল, এ েক েয
ঈশ্বরিনন্দা করেছ? েকবল ঈশ্বর ছাড়া আর েক পাপ ক্ষমা
করেত পাের? ২২ যীশু তােদর িচন্তা বুঝেত েপের তােদর
বলেলন, "েতামরা মেন মেন েকন তকর্  করছ?" ২৩ েকানটা বলা
সহজ, 'েতামার পাপ ক্ষমা হল' বলা, না 'তুিম উেঠ েহঁেট েবড়াও'
বলা? ২৪ িকন্তু পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুেত্রর
আেছ, এটা েযন েতামরা জানেত পার, এই জন্য- িতিন েসই
পক্ষঘাতী রুগীেক বলেলন, েতামােক বলিছ, ওঠ, েতামার
িবছানা তুেল িনেয় েতামার ঘের যাও। ২৫ তােত েস তখনই তােদর
সামেন উেঠ দঁাড়াল এবং িনেজর িবছানা তুেল িনেয় ঈশ্বেরর
েগৗরব করেত করেত িনেজর বািড় চেল েগল। ২৬ তখন সবাই
খুবই আশ্চযর্্য হল, আর তারা ঈশ্বেরর েগৗরব করেত লাগল এবং
ভেয় পিরপূণর্ হেয় বলেত লাগল, আজ আমরা অিতআশ্চযর্্য
ব্যাপার েদখলাম।
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যীশুর িবিভন্ন িশক্ষা।

েলিবর আহ্বান। েস িবষেয় যীশুর িশক্ষা।

২৭ এই ঘটনার পের েসখান েথেক িতিন চেল েগেলন এবং
েদখেলন, েলিব নােম একজন কর আদায়কারী কর জমা
েনওয়ার জায়গায় বেস আেছন; িতিন তঁােক বলেলন, "আমার
সেঙ্গ এস।" ২৮ তােত িতিন সমস্ত িকছু ত্যাগ কের উেঠ তঁার সেঙ্গ
চেল েগেলন। ২৯ পের েলিব িনেজর বািড়েত তঁার জন্য সুন্দর
এক েভােজর আেয়াজন করেলন এবং অেনক কর
আদায়কারীরাও আেরা অন্য েলােকরাও তঁােদর সেঙ্গ েভাজেন
বেসিছল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা তঁার
িশষ্যেদর কােছ অিভেযাগ কের বলেত লাগল, "েতামরা েকন
কর আদায়কারী ও অন্যান্য পাপী েলােকেদর সেঙ্গ েভাজন পান
করছ?" ৩১ যীশু এর উত্তের তােদর বলেলন, সুস্থ েলাকেদর
ডাক্তার েদখাবার দরকার েনই, িকন্তু অসুস্থেদর প্রেয়াজন আেছ।
৩২ আিম ধািমর্কেদর নয়, িকন্তু পাপীেদরেকই ডাকেত এেসিছ,
েযন তারা মন েফরায়।"

উপবাস িবষেয় যীশুেক প্রশ্ন।

৩৩ পের তারা তঁােক বলল, "েযাহেনর িশষ্যরা প্রায়ই উপবাস
কের ও প্রাথর্না কের, ফরীশীরাও েসরকম কের; িকন্তু েতামার
িশেষ্যরা েভাজন পান কের থােক।" ৩৪ যীশু তােদর বলেলন,
"বর সেঙ্গ থাকেত েতামরা িক বাসর ঘেরর েলােকরা উপবাস
করেত পার? ৩৫ িকন্তু সময় আসেব; আর যখন তােদর কাছ
েথেক বরেক িনেয় েনওয়া হেব, তখন তারা উপবাস করেব।"
৩৬ আরও িতিন তােদর একিট উপমা িদেলন, তা এমন, েকউ
নতুন কাপড় েথেক টুকেরা িছঁেড় পুরেনা কাপেড় লাগায় না;
েসটা করেল নতুনটাও িছঁড়েত হয় এবং পুরােনা কাপেড়ও েসই
নতুন কাপেড়র তািপ্প িমলেব না। ৩৭ আর েলােক পুরাতন
চামড়ার থিলেত নতুন আঙুেরর রস রােখ না; রাখেল চামড়ার
থিলগুিল েফেট যায়, তােত দ্রাক্ষারস পেড় যায়, চামড়ার
থিলগুিলও নষ্ট হয়। ৩৮ িকন্তু েলােক নূতন চামড়ার থিলেত
টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ। ৩৯ আর পুরেনা আঙ্গেুরর রস পান করার
পর েকউ টাটকা চায় না, কারণ েস বেল, পুরেনাই ভাল।

িবশ্রামবার সমেন্ধ িশক্ষা।

একিদন যীশু িবশ্রামবাের শস্যেক্ষেতর মধ্য িদেয়
যািচ্ছেলন, আর তঁার িশেষ্যরা শীষ িছঁেড় িছঁেড় হােত

ডেল েখেত লাগেলন। ২ তােত কেয়ক জন ফরীশী বলল,
"িবশ্রামবাের যা করা উিচত নয়, েতামরা েকন িবশ্রামবাের তাই
করছ?" ৩ যীশু উত্তের তােদর বলেলন, "দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীেদর
িখেদ েপেল িতিন িক কেরিছেলন, েসটা িক েতামরা পড়িন?
৪ িতিন ঈশ্বেরর ঘেরর িভতর ঢুেক েয, দশর্নরুিট যাজকরা ছাড়া
আর অন্য কারও খাওয়া উিচত িছল না, তাই িতিন েখেয়িছেলন
এবং সঙ্গীেদরেকও িদেয়িছেলন। ।" ৫ পের িতিন তােদর
বলেলন, "মানবপুত্র িবশ্রামবােরর কতর্ া।" ৬ আর এক

িবশ্রামবাের িতিন সমাজঘের প্রেবশ কের উপেদশ িদেলন;
েসখােন একিট েলাক িছল, তার ডান হাত শুিকেয় িগেয়িছল।
৭ আর ব্যবস্থার িশক্ষেকরা ও ফরীশীরা, িতিন িবশ্রামবাের তােক
সুস্থ কেরন িক না তা েদখবার জন্য েলােকরা তঁার প্রিত নজর
রাখল; েযন তারা তঁােক েদাষ েদওয়ার কারণ খুঁেজ পায়। ৮ িকন্তু
িতিন তােদর িচন্তা জানেতন, আর েসই ব্যিক্ত যার হাত শুিকেয়
িগেয়িছল তােক বলেলন, "ওঠ, সবার মাঝখােন দঁাড়াও। তােত
েস উেঠ দঁাড়াল।" ৯ পের যীশু তােদর বলেলন, "েতামােদর
িজজ্ঞাসা কির, িবশ্রামবাের িক করা উিচত? ভাল করা না মন্দ
করা? প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা?" ১০ পের িতিন চািরিদেক
তােদর সবার িদেক তািকেয় েসই েলাকিটেক বলেলন, "েতামার
হাত বািড়েয় দাও।" েস তাই করল, আর তার হাত সুস্থ হল।
১১ িকন্তু তারা প্রচণ্ড েরেগ েগল, আর যীশুর প্রিত িক করেব, তাই
তােদর মেধ্য বলাবিল করেত লাগল।

েপ্রিরত িশষ্যেদর িনেয়াগ। যীশুর উপেদশ।

১২ েসই সমেয় িতিন এক িদন প্রাথর্না করার জন্য পবর্েত
েগেলন, আর ঈশ্বেরর কােছ সমস্ত রাত ধের প্রাথর্নায় সময়
কাটােলন। ১৩ পের যখন সকাল হল, িতিন তঁার িশষ্যেদর
ডাকেলন এবং তঁােদর মধ্য েথেক বােরা জনেক মেনানীত
করেলন, আর তঁােদর ‘েপ্রিরত’ নাম িদেলন;- ১৪ িশেমান যার
নাম যীশু "িপতর" িদেলন, তঁার ভাই আিন্দ্রয়, যােকাব, েযাহন,
িফিলপ, বথর্লময়, ১৫ এবং মিথ, েথামা এবং আলেফেয়র [পুত্র]
যােকাব ও িশেমান যােক জীলট উদেযাগী অথর্াৎ আগ্রেহ পূণর্
বলা হত, যােকােবর [পুত্র] িযহূদা। ১৬ এবং ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদা,
েয তঁােক শত্রুর হােত সমপর্ণ কেরিছল।

আশীবর্াদ ও অিভশাপ।

১৭ পের িতিন তঁােদর সেঙ্গ পাহাড় েথেক েনেম এক সমান
ভূিমর উপের িগেয় দঁাড়ােলন; আর তঁার অেনক িশষ্য এবং সমস্ত
িযহূদীয়া ও িযরুশােলম এবং েসার ও সীেদােনর সমুদ্র উপকূল
েথেক অেনক েলাক এেস উপিস্থত হল। ১৮ তারা তঁার কথা
শুনবার ও িনেজেদর অশুিচ আত্মার অত্যাচার ও েরাগ েথেক
সুস্থ হবার জন্য তঁার কােছ এেসিছল। ১৯ আর, সমস্ত েলাক
তঁােক স্পশর্ করেত েচষ্টা করল, কারণ তঁার মেধ্য িদেয় শিক্ত েবর
হেয় সবাইেক সুস্থ করিছল। ২০ পের িতিন তঁার িশষ্যেদর িদেক
তািকেয় তঁােদর বলেলন, "ধন্য যারা দিরদ্র, কারণ ঈশ্বেরর রাজ্য
তােদরই। ২১ ধন্য েতামরা, যারা এখন কু্ষধাতর্ , কারণ েতামরা
পিরতৃপ্ত হেব। ধন্য েতামরা, যারা এখন কঁাদেছ কারণ েতামরা
হাসেব। ২২ ধন্য েতামরা, যখন েলােক মানবপুেত্রর জন্য
েতামােদর ঘৃণা কের, আর যখন েতামােদর তােদর সমাজ েথেক
আলাদা কের েদয় ও িনন্দা কের এবং েতামােদর নােম মন্দ কথা
বেল দরূ কের েদয়। ২৩ েসিদন আনন্দ করও নাচ, কারণ েদখ,
স্বেগর্ েতামােদর অেনক পুরষ্কার আেছ; কারণ তােদর
বংশধেররাও ভাববাদীেদর প্রিত তাই করত। ২৪ িকন্তু ধনবােনরা
িধক েতামােদর, কারণ েতামরা েতামােদর সান্ত্বনা েপেয়ছ।
২৫ িধক েতামােদর, যারা এখন পিরতৃপ্ত, কারণ েতামরা কু্ষিধত
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হেব; িধক েতামােদর, যারা হােস, কারণ েতামরা দঃুখ করেব ও
কঁাদেব। ২৬ িধক েতামােদর, যখন সবাই েতামােদর িবষেয় ভােলা
বেল, কারণ েতামােদর বংশধেররা ভাক্ত ভাববাদীেদর প্রিত তাই
করত।

শত্রুেদর জন্য েপ্রম।

২৭ িকন্তু েতামরা যারা শুনছ, আিম েতামােদর বিল, েতামরা
িনেজর িনেজর শত্রুেদর ভালবােসা, যারা েতামােদর ঘৃণা কের,
তােদর ভােলা কর; ২৮ যারা েতামােদর অিভশাপ েদয়, তােদর
আশীবর্াদ কর; যারা েতামােদর িনন্দা কের, তােদর জন্য প্রাথর্না
কর। ২৯ েয েতামার এক গােল চড় মাের, তার িদেক অন্য এক
গালও েপেত দাও এবং েয েতামার েপাশাক েজার কের খুেল
িনেত চায়, তােক েতামার অন্তবর্াসও িদেয় দাও, বারণ করও না।
৩০ েয েকউ েতামার কােছ িকছু চায়, তােক েসটা িদও এবং েয
েতামার িজিনস েজার কের িনেয় েনয়, তার কােছ েসটা আর
েচও না। ৩১ আর েতামরা েযমন ইচ্ছা কর েয, েলােক েতামােদর
জন্য করুক েতামরাও তােদর প্রিত েতমনই কর। ৩২ আর যারা
েতামােদর ভালবােস, যিদ শুধু তােদরই ভালবােসা তেব তােত
ধন্যবােদর িক আেছ? কারণ পাপীরাও, যারা তােদর ভালবােস,
তারাও তােদরই ভালবােস। ৩৩ আর যারা েতামােদর উপকার
কের, েতামরা যিদ তােদর উপকার কর, তেব েতামরা িক কের
ধন্যবাদ েপেত পার? পাপীরাও তাই কের। ৩৪ আর যােদর কােছ
পাবার আশা আেছ, যিদ তােদরই ধার দাও, তেব েতামরা েকমন
কের ধন্যবাদ েপেত পার? পাপীরাও পাপীেদরই ধার েদয়, েযন
েসই পিরমােণ পুনরায় পায়। ৩৫ িকন্তু েতামরা িনেজর িনেজর
শত্রুেদরও ভালবােসা, তােদর ভােলা কর এবং কখনও িনরাশ না
হেয় ধার িদও, যিদ েতামরা এমন কর েতামরা অেনক পুরষ্কার
পােব এবং েতামরা মহান ঈশ্বেরর সন্তান হেব, কারণ িতিন
অকৃতজ্ঞ ও মন্দ েলােকেদরও দয়া কেরন। ৩৬ েতামার স্বগর্ীয়
িপতা েযমন দয়ালু, েতামরাও েতমন দয়ালু হও।

অন্যেদর িবচার।

৩৭ আর েতামরা িবচার করও না, তােত িবচািরত হেব না। আর
কাউেক েদাষ িদও না, তােত েতামােদরও েদাষ ধরা হেব না।
েতামরা ক্ষমা কর, তােত েতামােদরও ক্ষমা করা হেব। ৩৮ দাও,
তােত েতামােদরও েদওয়া যােব; েলােক আেরা েবিশ পিরমােণ
েচেপ েচেপ ঝঁািকেয় উপিচেয় েতামােদর েকােল েদেব; কারণ
েতামরা েয পিরমােণ পিরমাপ কর, েসই পিরমােণ েতামােদর
জন্য পিরমাপ করা যােব।" ৩৯ আর িতিন তােদর একিট উপমা
িদেলন, অন্ধ িক অন্ধেক পথ েদখােত পাের? দজুেনই িক গেতর্
পড়েব না? ৪০ িশষ্য গুরুর েথেক বড় নয়, িকন্তু েয েকউ পিরপক্ক
হয়, েস তার গুরুর তুল্য হেব। ৪১ আর েতামার ভাইেয়র েচােখ
েয েছাট খেড়র টুকেরা আেছ, েসটা েকন েদখছ, অথচ েতামার
িনেজর েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ, তা েকন েভেব েদখছ না?
৪২ েতামার েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ, েসটা যখন েদখেত পাচ্ছ
না, তখন তুিম েকমন কের িনেজর ভাইেক বলেত পার, ভাই,
এেসা, আিম েতামার েচাখ েথেক কুেটাটা েবর কের িদই? েতামার

িনেজর েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ, েসটা েতা তুিম েদখছ ন! েহ
ভণ্ড, আেগ িনেজর েচাখ েথেক কিড়কাঠ েবর কর, তারপর
েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটাটা আেছ, তা েবর করার জন্য
স্পষ্ট েদখেত পােব।

গাছ ও তার ফল।

৪৩ কারণ এমন ভােলা গাছ েনই, যােত পচা ফল ধের এবং
এমন পচা গাছও েনই, যােত ভােলা ফল ধের। ৪৪ িনেজর িনেজর
ফেলর মাধেমই গাছেক েচনা যায়; েলােক িশয়ালকঁাটা েথেক
ডুমুর সংগ্রহ কের না এবং কঁাটাগাছ েথেক আঙ্গরু সংগ্রহ কের
না। ৪৫ ভােলা মানুষ িনেজর হৃদেয়র ভােলা ভান্ডার েথেক ভােলা
িজিনসই েবর কের এবং মন্দ েলাক মন্দ ভান্ডার েথেক মন্দ
িজিনসই েবর কের; কারণ তার হৃদেয় যা থােক েস মুেখও তাই
বেল।

জ্ঞানী ও িনেবর্ােধর বািড় িনমর্াণ।

৪৬ আর েতামরা েকন আমােক েহ প্রভু, েহ প্রভু বেল ডাক,
অথচ আিম যা যা বিল, তা করও না? ৪৭ েয েকউ আমার কােছ
এেস আমার কথা শুেন পালন কের, েস কার মেতা তা আিম
েতামােদর জানািচ্ছ। ৪৮ েস এমন এক ব্যিক্তর মেতা, েয বািড়
ৈতিরর সময় খুঁড়ল, খুঁেড় গভীর করল ও পাথেরর উপের বািড়র
িভত গঁাথল; পের বন্যা হেল েসই বািড় জেলর প্রবল েস্রােতর
মেধ্য পড়ল, িকন্তু বািড়িটেক েহলােত পারল না, কারণ বািড়িটেক
ভােলাভােব ৈতির করা হেয়িছল। ৪৯ িকন্তু েয শুেন পালন না
কের, েস এমন একজন েবাকা েলােকর মত, েয মািটর উপের,
িবনা িভেত, ঘর ৈতির করল; পের প্রচণ্ড জেলর েস্রাত এেস েসই
ঘের লাগল, আর অমিন তা পেড় েগল এবং েসই বািড়
সম্পূণর্ভােব ধ্বংস হল।"

যীশু অসুস্থেক সুস্থ কেরন ও মৃতেক জীবন েদন।

েলাকেদর কােছ িনেজর সমস্ত কথা েশষ কের িতিন
কফরনাহূেম প্রেবশ করেলন। ২ েসখােন একজন

শতপিতর একিট দাস িছল েয অসুস্থ হেয় মরবার মত হেয়িছল,
েস তঁার খুবই িপ্রয় িছল। ৩ িতিন যীশুর সংবাদ শুেন ইহূিদেদর
কেয়ক জন প্রাচীনেক তঁার কােছ অনুেরাধ করার জন্য
পাঠােলন, েযন িতিন এেস তঁার দাসেক মরার েথেক রক্ষা করুন।
৪ তঁারা যীশুর কােছ িগেয় িবেশষভােব অনুেরাধ কের বলেত
লাগেলন, "আপিন েযন তঁার জন্য এই কাজ কেরন, িতিন এর
েযাগ্য," ৫ কারণ িতিন আমােদর জািতেক ভালবােসন, আর
আমােদর সমাজঘর িতিন ৈতির কের িদেয়েছন। ৬ যীশু তঁােদর
সেঙ্গ েগেলন, আর িতিন বািড়র কাছাকািছ আসেতই শতপিত
কেয়ক জন বনু্ধেদর িদেয় তঁােক বেল পাঠােলন, "প্রভু, িনেজেক
কষ্ট েদেবন না; কারণ আিম এমন েযাগ্য নই েয, আপিন আমার
বািড়েত আেসন; ৭ েসজন্য আমােকও আপনার কােছ আসার
েযাগ্য বেল মেন হেলা না; আপিন শুধু মুেখ বলুন, তােতই আমার
দাস সুস্থ হেব। ৮ কারণ আিমও অেন্যর ক্ষমতার অধীেন িনযুক্ত
েলাক, আবার েসনাগণ আমার অধীেন; আর আিম তােদর এক
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জনেক, ‘যাও’ বলেল েস যায় এবং অন্যেক ‘এস’ বলেল েস
আেস, আর আমার দাসেক ‘এই কাজ কর’ বলেল েস তা
কের।" ৯ এই কথা শুেন যীশু তঁার িবষেয় আশ্চযর্্য হেলন এবং
েয েলােকরা তঁার িপছেন আসিছল, িতিন তােদর িদেক িফের
বলেলন, "আিম েতামােদর বলিছ, ইস্রােয়েলর মেধ্য এত বড়
িবশ্বাস কখেনা েদখেত পাইিন।" ১০ পের যঁােদর পাঠান হেয়িছল,
তঁারা বািড় িফের িগেয় েসই দাসেক সুস্থ েদখেত েপেলন।

যীশু িবধবার পুত্রেক মৃত েথেক ওঠােলন।

১১ িকছু সময় পের িতিন নািয়ন নােম এক শহের েগেলন এবং
তঁার িশেষ্যরা ও অেনক েলাক তঁার সেঙ্গ যািচ্ছল। ১২ যখন িতিন
েসই শহেরর ফটেকর কােছ এেলন, তখন েদখেত েপেলন,
েলােকরা একিট মৃত মানুষেক বেয় বাইের িনেয় যািচ্ছল; েস তার
মােয়র একমাত্র েছেল এবং েসই মা িবধবা িছেলন; আর শহেরর
অেনক েলাক তার সেঙ্গ িছল। ১৩ তােক েদেখ প্রভুর খুবই করুণা
হল এবং তােক বলেলন, "েকঁেদা না।" ১৪ পের িতিন কােছ িগেয়
খাট স্পশর্ করেলন; আর যারা বেয় িনেয় যািচ্ছল তারা দঁাড়াল।
িতিন বলেলন, "েহ যুবক, েতামােক বলিছ ওেঠা।" ১৫ তােত েসই
মরা মানুষিট উেঠ বসল এবং কথা বলেত লাগেলা; পের িতিন
তােক তার মােয়র কােছ িফিরেয় িদেলন। ১৬ তখন সবাই ভয়
েপল এবং ঈশ্বেরর েগৗরব কের বলেত লাগল, 'আমােদর মেধ্য
একজন মহান ভাববাদী এেসেছন,' আর 'ঈশ্বর িনেজর
প্রজােদর সাহায্য কেরেছন।' ১৭ পের সমস্ত িযহূদীয়ােত এবং
আেশপােশর সমস্ত অঞ্চেল যীশুর িবষেয় এই খবর ছিড়েয়
পড়ল।

েযাহেনর প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ আর েযাহেনর িশষ্যরা তঁােক এই সমস্ত িবষেয় সংবাদ িদল।
১৯ তােত েযাহন িনেজর দজুন িশষ্যেক ডাকেলন ও তােদর প্রভুর
কােছ িজজ্ঞাসা করেত পাঠােলন, 'যঁার আগমন হেব, েসই ব্যিক্ত
িক আপিন? না, আমরা অন্য কারও অেপক্ষায় থাকব?' ২০ পের
েসই দইু ব্যিক্ত তঁার কােছ এেস বলল, "বািপ্তষ্মদাতা েযাহন
আমােদর আপনার কােছ এই কথা বেল পািঠেয়েছন, যঁার
আগমন হেব, েসই ব্যিক্ত িক আপিন? না, আমরা অন্য কারও
অেপক্ষায় থাকব?" ২১ েস সময় িতিন অেনক েলাকেক েরাগ,
ব্যািধ ও মন্দ আত্মা েথেক সুস্থ করেলন এবং অেনক অেন্ধর
েচাখ ভাল কের িদেলন। ২২ পের িতিন েসই দইু জন দতূেক এই
উত্তর িদেলন, "েতামরা যাও এবং যা শুেনছ ও েদেখছ, েসই
খবর েযাহনেক দাও; অন্ধরা েদখেত পােচ্ছ, েখঁাড়ারা হঁাটেছ,
কুষ্ঠ রুগীরা শুদ্ধ হেচ্ছ ও বিধেররা শুনেত পােচ্ছ, মৃেতরা জীিবত
হেচ্ছ, গিরবেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করা হেচ্ছ। ২৩ আর ধন্য
েসই ব্যিক্ত, েয আমােক গ্রহণ করেত বাধা পায় না।" ২৪ েযাহেনর
দেূতরা চেল যাওয়ার পর যীশু জনতােক েযাহেনর িবষেয় বলেত
লাগেলন, "েতামরা মরূপ্রােন্ত িক েদখেত িগেয়িছেল? িক বাতােস
দলুেছ এমন একিট নল ? ২৫ তেব িক েদখেত িগেয়িছেল? িক
সুন্দর েপাষাক পরা েকানও েলাকেক? েদখ, যারা দামী েপাষাক
পের এবং েভাগিবলােস এবং সম্মােনর সিহত জীবন যাপন কের,

তারা রাজবািড়েত থােক। ২৬ তেব িক েদখেত িগেয়িছেল? িক
একজন ভাববাদীেক েদখবার জন্য? হঁ্যা, আিম েতামােদর বলিছ
ভাববাদী েথেকও েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তেক। ২৭ ইিন েসই ব্যিক্ত," যঁার
িবষেয় েলখা আেছ, "েদখ আিম আমার দতূেক েতামার আেগ
পাঠাব, েস েতামার আেগ েতামার রাস্তা ৈতরী করেব। ২৮ আিম
েতামােদর বলিছ, স্ত্রীেলােকর গেভর্  যারা জন্ম গ্রহণ কেরেছ
তােদর মেধ্য েযাহন েথেক মহান েকউই েনই; তবুও ঈশ্বেরর
রােজ্য সবেথেক েছাট েয ব্যিক্ত, েস তঁার েথেক মহান।" ২৯ আর
সমস্ত েলাক ও কর আদায়কারীরা যারা েযাহেনর বািপ্তেষ্মর
বাপ্তাইিজত হেয়েছ এই কথা শুেন তারা ঈশ্বরেক ধািমর্ক বেল
স্বীকার করল; ৩০ িকন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থার গুরুরা যারা েযাহেনর
কােছ বািপ্তষ্ম েনয়িন তারা িনেজেদর িবষেয় ঈশ্বেরর
পিরকল্পনােক ব্যথর্ করল। ৩১ অতএব আিম কার সেঙ্গ এই যুেগর
েলাকেদর তুলনা করব? তারা িক রকম? ৩২ তারা এমন েছাট
বালেকর মেতা, যারা বাজাের বেস একজন অন্য এক জনেক
েডেক বলল, ‘আমরা েতামােদর কােছ বঁাশী বাজালাম, েতামরা
নাচেল না; এবং আমরা দঃুখ প্রকাশ করলাম, েতামরা কঁাদেল
না;’ ৩৩ কারণ বািপ্তষ্মদাতা েযাহন এেস রুিট খান না, আঙ্গরু
রসও পান কেরন না, আর েতামরা বল, েস ভূতগ্রস্ত।
৩৪ মানবপুত্র এেস েভাজন পান কেরন, আর েতামরা বল, ঐ
েদখ, একজন েপটুক ও মাতাল, কর আদায়কারীেদর ও
পাপীেদর বনু্ধ। ৩৫ িকন্তু প্রজ্ঞা তার সমস্ত সন্তােনর মাধ্যেমই
িনেদর্ াষ বেল প্রমািণত হেলন।

অনুতািপনী স্ত্রীর প্রিত যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীেদর মেধ্য একজন যীশুেক তার সেঙ্গ েভাজন
করেত িনমন্ত্রণ করল। তােত িতিন েসই ফরীশীর বািড়েত িগেয়
েভাজেন বসেলন। ৩৭ আর েদখ, েসই শহের এক পাপী স্ত্রীেলাক
িছল; েস যখন জানেত পারল, িতিন েসই ফরীশীর বািড়েত েখেত
বেসেছন, তখন একিট েশ্বত পাথেরর পােত্র সুগিন্ধ েতল িনেয়
আসল ৩৮ এবং িপছন িদেক তঁার পােয়র কােছ দঁািড়েয় েকঁেদ
েকঁেদ েস েচােখর জেল তঁার পা েভজােত লাগল এবং তার
মাথার চুল িদেয় পা মুিছেয় িদল, আর তঁার পােয় চুমু িদেয় েসই
সুগিন্ধ েতেল অিভেষক করেত লাগল। ৩৯ এই েদেখ, েয ফরীশী
তঁােক িনমন্ত্রণ কেরিছল, েস মেন মেন বলল, এ যিদ ভাববাদী
হত, তেব িনশ্চয় জানেত পারত, এেক েয স্পশর্ করেছ, েস েক
এবং িক ধরেনর স্ত্রীেলাক, কারণ েস পাপী। ৪০ তখন যীশু উত্তের
তােক বলেলন, "িশেমান, েতামােক আমার িকছু বলার আেছ।"
েস বলল, "গুরু বলুন।" ৪১ এক মহাজেনর কােছ দজুন ঋণী
িছল; এক জেনর পঁাচেশা িদনারী ঋণ িছল, আর একজন
পঞ্চাশ। ৪২ তােদর েশাধ করার ক্ষমতা না থাকার জন্য িতিন
দজুনেকই ক্ষমা করেলন। তােদর মেধ্য েক তঁােক েবিশ
ভালবাসেব? ৪৩ িশেমান বলল, "আমার মেন হয়, যার েবিশ ঋণ
ক্ষমা করা হেয়িছল, েসই।" িতিন বলেলন, "িঠক িবচার কেরছ।"
৪৪ আর িতিন েসই স্ত্রীেলাকটীর িদেক িফের িশেমানেক বলেলন,
"এই স্ত্রীেলাকটীেক েদখছ? আিম েতামার বািড়েত প্রেবশ
করলাম, তুিম আমার পা েধায়ার জল িদেল না, িকন্তু এই
স্ত্রীেলাকটী েচােখর জেল আমার পা িভিজেয়েছ ও িনেজর চুল
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িদেয় পা মুিছেয় িদেয়েছ। ৪৫ তুিম আমােক চুমু িদেল না, িকন্তু
আিম িভতের আসার পর েথেক, এ আমার পােয় চুমু িদেয়ই
চেলেছ, থােমিন। ৪৬ তুিম েতল িদেয় আমার মাথা অিভেষক
করেল না, িকন্তু এ সুগিন্ধ িজিনস আমার পােয় মািখেয়েছ।
৪৭ তাই, েতামােক বলিছ, এর েবিশ পাপ থাকেলও, তার ক্ষমা
হেয়েছ; কারণ েস েবিশ ভালেবেসেছ; িকন্তু যােক অল্প ক্ষমা করা
হয়, েস অল্প ভালবােস। ৪৮ পের িতিন েসই স্ত্রীেলাকেক বলেলন,
েতামার সমস্ত পাপ ক্ষমা হেয়েছ।" ৪৯ তখন যারা তঁার সেঙ্গ
েখেত বেসিছল, তারা মেন মেন বলেত লাগল, "এ েক েয পাপও
ক্ষমা কের?" ৫০ িকন্তু িতিন েসই মিহলািটেক বলেলন, "েতামার
িবশ্বাস েতামােক উদ্ধার কেরেছ শািন্তেত চেল যাও।"

বীজ বপেনর দষৃ্টান্ত।

এর পেরই িতিন েঘাষণা করেত করেত এবং ঈশ্বেরর
রােজ্যর সুসমাচার প্রচার করার জন্য শহের শহের ও

গ্রােম গ্রােম ভ্রমণ করেলন, আর তঁার সেঙ্গ েসই বােরা জন,
২ এবং যঁারা মন্দ আত্মা ও েরাগ েথেক মুক্ত হেয়িছেলন, এমন
কেয়ক জন স্ত্রীেলাক িছেলন, মগ্দলীিন যােক মিরয়ম বলা হেতা,
যঁার মেধ্য েথেক সাতটা ভূত েবর করা হেয়িছল, ৩ েযাহানা, িযিন
েহেরােদর পিরচালক কুেষর স্ত্রী এবং েশাশন্না ও অন্য অেনক
স্ত্রীেলাক িছেলন, তঁারা িনেজেদর সম্পিত্ত িদেয় তঁােদর েসবা
করেতন।

বীজ বপেনর গল্প।

৪ আর যখন, অেনক েলাক সমেবত হিচ্ছল এবং অন্য অন্য
শহর েথেক েলােকরা তঁার কােছ এেলা, তখন িতিন একটা গেল্পর
মাধ্যেম তােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, ৫ "একজন চাষী বীজ বপন
করেত েগল। বপেনর সমেয় িকছু বীজ রাস্তার পােশ পড়ল,
তােত েসই বীজগুেলা েলােকরা পােয় মািড়েয় েগল ও আকােশর
পািখরা েসগুেলা েখেয় েফলল। ৬ আর িকছু বীজ পাথেরর
ওপের পড়ল, তােত েসগুেলার অঙু্কর েবর হল িকন্তু রস না
পাওয়ােত শুিকেয় েগল। ৭ আর িকছু বীজ কঁাটাবেনর মেধ্য
পড়ল, তােত কঁাটাও বীেজর সেঙ্গ বৃিদ্ধ হেত থাকেলা এবং
েসগুেলােক েচেপ ধরল। ৮ আর িকছু বীজ ভাল জিমেত পড়ল,
তােত েসগুেলা অঙু্কিরত হেয় একেশাগুন েবিশ ফল উৎপন্ন
করল।" এই কথা বেল িতিন িচত্কার কের বলেলন, "যার
েশানার কান আেছ েস শুনুক।" ৯ পের তঁার িশষ্যরা তঁােক
িজজ্ঞাসা করেলন, এই গল্পটার মােন িক? ১০ িতিন বলেলন,
"ঈশ্বেরর রােজ্যর সমস্ত গুপ্ত িবষয় জানার অিধকার েতামােদর
েদওয়া হেয়েছ; িকন্তু অন্য সবার কােছ গেল্পর মাধ্যেম বলা
হেয়েছ; েযন তারা েদেখও না েদেখ এবং শুেনও না েবােঝ।"
১১ গেল্পর মােন এই; েসই বীজ ঈশ্বেরর বাক্য। ১২ েয বীজগুেলা
রাস্তার পােশ পেড়িছল তা এমন েলােকেদর েবাঝায়, যারা
শুেনিছল, পের িদয়াবল এেস তােদর হৃদয় েথেক েসই বাক্য চুির
কের িনেয় যায়, েযন তারা িবশ্বাস কের পিরত্রাণ না পায়।
১৩ আর েয বীজগুিল পাথেরর ওপের পেড়িছল তা এমন
েলাকেদর েবাঝায়, যারা শুেন আনেন্দর সেঙ্গ েসই বাক্য গ্রহণ

কেরিছল, িকন্তু তােদর মূল িছল না, তারা অল্প সমেয়র জন্য
িবশ্বাস কের, আর পরীক্ষার সময় তারা িবশ্বাস েথেক দেূর চেল
যায়। ১৪ আর েযগুেলা কঁাটাবেনর মেধ্য পড়ল, তারা এমন
েলাক, যারা শুেনিছল, িকন্তু চলেত চলেত জীবেনর িচন্তা ও ধন
ও সুখেভােগ চাপা পেড় যায় এবং ভাল ফল উৎপন্ন কের না।
১৫ আর েযগুেলা ভাল জিমেত পড়ল, তারা এমন েলাক, যারা
সৎ ও ভােলা হৃদেয় বাক্য শুেন ধের রােখ এবং ৈধযর্্য সহকাের
ফল উৎপন্ন কের।

স্তেম্ভর উপর বািত।

১৬ আর প্রদীপ জািলেয় েকউ বািট িদেয় ঢােক না, িকংবা
খােটর নীেচ রােখ না, িকন্তু বািতদােনর উপেরই রােখ, েযন যারা
িভতের যায়, তারা আেলা েদখেত পায়। ১৭ কারণ এমন ঢাকা
িকছুই েনই, যা প্রকাশ পােব না এবং এমন েগাপন িকছুই েনই, যা
জানা যােব না। ১৮ অতএব েতামরা কীভােব েশান েস িবষেয়
সাবধান হও; কারণ যার আেছ, তােক েদওয়া হেব, আর যার
েনই, তার যা িকছু আেছ েসগুেলাও তার কাছ েথেক িনেয়
েনওয়া হেব।

যীশুর মা ও ভাই।

১৯ আর তঁার মা ও ভাইেয়রা তঁার কােছ আসেলন, িকন্তু
েলােকেদর িভেড়র জন্য তঁার কােছ েযেত পারেলন না। ২০ পের
এক ব্যিক্ত তঁােক বলল, েদখুন আপনার মা ও ভাইেয়রা আপনার
সােথ েদখা করার জন্য বাইের দঁািড়েয় আেছন। ২১ িতিন এর
উত্তের তােদর বলেলন, "এই েয ব্যিক্তরা ঈশ্বেরর বাক্য েশােন ও
পালন কের, এরাই আমার মা ও ভাই।"

যীশুর িবিভন্ন আশ্চযর্্য কাজ।

যীশু ঝড় থামান।

২২ এক িদন িতিন ও তঁার িশষ্যরা একিট েনৗকায় উঠেলন;
আর িতিন তঁােদর বলেলন, "চল আমরা হ্রেদর অন্য পাের যাই"
তােত তঁারা েনৗকার পাল তুেল িদেলন। ২৩ িকন্তু তঁারা যখন
েনৗকা কের যািচ্ছেলন, িতিন ঘুিমেয় পড়েলন, তখন হ্রেদর ওপর
ঝড় এেস পড়ল, তােত েনৗকা জেল পূণর্ হেত লাগল ও তঁারা
িবপেদ পড়েলন। ২৪ পের তঁারা কােছ িগেয় তঁােক জািগেয়
বলেলন, "প্রভু, প্রভু, আমরা মারা পড়লাম।" তখন িতিন ঘুম
েথেক উেঠ বাতাস ও েঢউেক ধমক িদেলন, তােত সব িকছু েথেম
েগল, ও সবার শািন্ত হল। ২৫ পের িতিন তঁােদর বলেলন,
"েতামােদর িবশ্বাস েকাথায়?" তখন তঁারা ভয় েপেলন ও খুবই
আশ্চযর্্য হেলন, একজন অন্য জনেক বলেলন, "ইিন তেব েক
েয, বায়ুেক ও জলেক আজ্ঞা েদন, আর তারা তঁার আেদশ
মােন?

যীশু একজন ভূতগ্রস্তেক সুস্থ কেরন।

২৬ পের তঁারা গালীেলর ওপাের েগরােসনীেদর অঞ্চেল
েপৗঁছােলন। ২৭ আর িতিন ডাঙায় নামেল ঐ শহেরর একটা
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৯

ভূতগ্রস্ত েলাক তঁার সামেন উপিস্থত হল; েস অেনকিদন ধের
কাপড় পড়ত না ও বািড়েত বসবাস করত না, িকন্তু কবের
থাকত। ২৮ যীশুেক েদখার সেঙ্গ সেঙ্গ েস িচৎকার কের উঠল
এবং তঁার সামেন পেড় িচত্কার কের বলল, "েহ যীশু, মহান
ঈশ্বেরর পুত্র, আপনার সেঙ্গ আমার সম্পকর্  িক? আিম
আপনােক ঈশ্বেরর িদিব্য িদেয় বলিছ, আমােক যন্ত্রণা েদেবন
না।" ২৯ কারণ িতিন েসই ভূতেক েলাকটীর মেধ্য েথেক েবর হেয়
েযেত িনেদর্শ করেলন; ঐ মন্দ আত্মা অেনকিদন তােক ধের
েরেখিছল, আর িশকল ও েবিড় িদেয় তােক বঁাধেলও েস সব
িকছু িছঁেড় ভূেতর বেশ ফঁাকা জায়গায় চেল েযত। ৩০ যীশু তােক
িজজ্ঞাসা করেলন েতামার নাম িক? েস বলল, "বািহনী", কারণ
অেনক ভূত তার মেধ্য প্রেবশ কেরিছল। ৩১ পের তারা তঁােক
অনুেরাধ করেত লাগল, েযন িতিন তােদর অতল গেতর্  চেল েযেত
আেদশ না েদন। ৩২ েসই জায়গায় পাহােড়র উপের এক শূকেরর
পাল চরিছল; তােত ভূেতরা তঁােক অনুেরাধ করল, েযন িতিন
তােদর শূকরেদর মেধ্য প্রেবশ করেত অনুমিত েদন, িতিন তােদর
অনুমিত িদেলন। ৩৩ তখন ভূেতরা েসই েলাকটার মেধ্য িদেয় েবর
হেয় শূকরেদর মেধ্য প্রেবশ করল, তােত েসই পাল ঢালু পাহাড়
িদেয় েজাের েদৗেড় িগেয় হ্রেদ পেড় ডুেব মরল। ৩৪ এই ঘটনা
েদেখ, যারা শূকর চরািচ্ছল, তারা পািলেয় েগল এবং শহের ও
তার আেশপােশর অঞ্চেল খবর িদল। ৩৫ তখন িক ঘেটেছ,
েদখার জন্য েলােকরা েবর হল এবং যীশুর কােছ এেস েদখল,
েয েলাকটী মেধ্য েথেক ভূেতরা েবর হেয়েছ, েস কাপড় পের ও
ভদ্র হেয় যীশুর পােয়র কােছ বেস আেছ; তােত তারা ভয় েপল।
৩৬ আর যারা েদেখিছল, েসই ভূতগ্রস্ত েলাকটা কীভােব সুস্থ
হেয়িছল, তা তােদর বলল। ৩৭ তােত েগরােসনীেদর প্রেদেশর
সমস্ত েলােকরা তঁােক অনুেরাধ করল, েযন িতিন তােদর কাছ
েথেক চেল যান; কারণ তারা খুবই ভয় েপেয়িছল, তখন িফের
যাওয়ার জন্য িতিন েনৗকায় উঠেলন। ৩৮ আর যার মেধ্য েথেক
ভূেতরা েবর হেয়িছল, েসই েলাকিট অনুেরাধ করল, েযন তঁার
সেঙ্গ থাকেত পাের; ৩৯ িকন্তু িতিন তােক পািঠেয় িদেলন এবং
বলেলন, "তুিম েতামার বািড় িফের যাও এবং েতামার জন্য ঈশ্বর
যা যা মহৎ কাজ কেরেছন, তার বৃত্তান্ত বল।" তােত েস চেল
েগল এবং যীশু তার জন্য েয সমস্ত মহৎ কাজ কেরেছন, তা
শহেরর সব জায়গায় প্রচার করেত লাগল।

যীশু একিট অসুস্থ মিহলােক সুস্থ কেরন ও একিট মৃত
েমেয়েক জীবন েদন।

৪০ যীশু িফের আসার পর েলােকরা তঁােক সাদের গ্রহণ করল;
কারণ সবাই তঁার অেপক্ষা করিছল। ৪১ আর েদখ, যায়ীর নােম
এক ব্যিক্ত আসেলন; িতিন সমাজঘেরর একজন তত্ত্বাবধায়ক।
িতিন যীশুর পােয় পেড় তার বািড় েযেত তঁােক অনুেরাধ করেত
লাগেলন; ৪২ কারণ তার একমাত্র েমেয় িছল, বয়স প্রায় বােরা
বছর, আর েস েয েকানও মূহুেতর্  মারা েযেত পাের। যীশু যখন
যািচ্ছেলন, তখন েলােকরা তঁার উপের চাপাচািপ কের পড়েত
লাগল। ৪৩ আর, একিট মিহলা, েয বােরা বছর ধের রক্তস্রাব
েরােগ ভুগিছেলন, িতিন ডাক্তারেদর িপছেন সব টাকা ব্যয়
কেরও কারও কােছই সুস্থ হেত পােরনিন, ৪৪ েস তঁার িপছন

িদেক এেস তঁার েপাশােকর ঝালর স্পশর্ করল; আর সেঙ্গ সেঙ্গ
তার রক্তস্রাব বন্ধ হেয় েগল। ৪৫ তখন যীশু বলেলন, "েক
আমােক স্পশর্ করল?" সবাই অস্বীকার করেল িপতর ও তঁার
সঙ্গীরা বলেলন, "প্রভু, েলােকরা চাপাচািপ কের আপনার উপের
পড়েছ।" ৪৬ িকন্তু যীশু বলেলন, "আমােক েকউ স্পশর্ কেরেছ,
কারণ আিম েটর েপেয়িছ েয, আমার মেধ্য েথেক শিক্ত েবর
হেয়েছ।" ৪৭ মিহলািট যখন েদখল, েস যা কেরেছ তা লুকােনা
যােব না, তখন কঁাপেত কঁাপেত এেস তঁার সামেন উপুড় হেয়
প্রণাম করল আর িকেসর জন্য তঁােক স্পশর্ কেরিছল এবং
কীভােব সেঙ্গ সেঙ্গ সুস্থ হেয়িছল, তা সব েলােকর সামেন বণর্না
করেলন। ৪৮ িতিন তােক বলেলন, "মা! েতামার িবশ্বাস েতামােক
সুস্থ করল; শািন্তেত চেল যাও। ৪৯ িতিন কথা বলেছন, এমন
সমেয় সমাজঘেরর এক অধ্যেক্ষর বািড় েথেক একজন এেস
বলল, "আপনার েমেয়র মৃতু্য হেয়েছ, গুরুেক আর কষ্ট েদেবন
না।" ৫০ একথা শুেন যীশু তঁােক বলেলন, ভয় করও না, িকন্তু
িবশ্বাস কর, তােত েস বঁাচেব। ৫১ পের িতিন েসই বািড়েত
উপিস্থত হেল, িপতর, যােকাব ও েযাহন এবং েমেয়িটর বাবা ও
মা ছাড়া আর কাউেকই প্রেবশ করেত িদেলন না। ৫২ তখন সবাই
তার জন্য কঁাদিছল, ও দঃুখ করিছল। িতিন বলেলন, "েকঁদ না;
েস মারা যায়িন, ঘুিমেয় আেছ।" ৫৩ তখন তারা তঁােক ঠাট্টা কের
হঁাসেলা, কারণ তারা জানত, েস মারা েগেছ। ৫৪ িকন্তু িতিন তার
হাত ধের েডেক বলেলন, "েমেয় ওঠ।" ৫৫ তােত তার আত্মা
িফের আসল ও েস েসই মুহূেতর্  উঠল, আর িতিন তােক িকছু
খাবার িদেত আেদশ িদেলন। ৫৬ এসব েদেখ তার মা বাবা খুবই
আশ্চযর্্য হল, িকন্তু িতিন তােদর িনেদর্শ িদেয় বলেলন, "এ
ঘটনার কথা কাউেক বেলা না।"

যীশুর আেদশ, িশক্ষা ও কাজ

যীশু বােরা জন িশষ্যেক প্রচার করেত পাঠান।

পের িতিন েসই বােরা জনেক একসেঙ্গ ডাকেলন ও
তঁােদর সমস্ত ভূেতর উপের এবং েরাগ ভােলা করবার

জন্য, শিক্ত ও ক্ষমতা িদেলন; ২ ঈশ্বেরর রাজ্য প্রচার করেত
এবং সুস্থ করেত তঁােদর পািঠেয় িদেলন। ৩ আর িতিন তঁােদর
বলেলন, "রাস্তায় যাওয়ার সময় িকছুই সেঙ্গ িনও না, লািঠ,
থেল, খাবার, টাকা এমনিক দিুট জামাও িনও না। ৪ আর েতামরা
েয েকানও বািড়েত প্রেবশ কর, েসখােনই েথেকা এবং েসখান
েথেক চেল েযও না। ৫ আর েয েলােকরা েতামােদর গ্রহণ না
কের, েসই শহর েথেক চেল যাওয়ার সমেয় তােদর িবরুেদ্ধ
সােক্ষ্যর জন্য েতামােদর পােয়র ধূেলা েঝেড় েফেলা। ৬ পের
তঁারা চেল েগেলন এবং চািরিদেক গ্রােম গ্রােম েযেত লাগেলন,
সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার এবং েরাগ েথেক সুস্থ করেত
লাগেলন। ৭ আর, যা িকছু হিচ্ছল, েহেরাদ রাজা সব িকছুই
শুনেত েপেলন এবং িতিন বড় অিস্থর হেয় পড়েলন, কারণ েকউ
েকউ বলত, েযাহন মৃতেদর মধ্য েথেক উেঠেছন; ৮ আবার
অেনেক বলত, এিলয় েদখা িদেয়েছন এবং আেরাও অন্যরা
বলত, প্রাচীনকােলর ভাববাদীেদর মধ্য একজন েবঁেচ উেঠেছন।
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৯ আর েহেরাদ বলেলন, "েযাহেনর মাথা েতা আিম েকেটিছ িকন্তু
ইিন েক, যঁার িবষেয় এমন কথা শুনেত পািচ্ছ?" আর িতিন
তঁােক েদখবার েচষ্টা করেত লাগেলন।

যীশু পাাচ হাজার েলাকেক খাবার েদন।

১০ পের েপ্রিরতরা যা যা কেরিছেলন, িফের এেস তার বৃত্তান্ত
যীশুেক বলেলন। আর িতিন তােদর সেঙ্গ িনেয় ৈবৎৈসদা শহেরর
েগেলন। ১১ িকন্তু েলােকরা তা জানেত েপের তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ
েযেত লাগল, আর িতিন তােদর স্বাগত জািনেয় তােদর গ্রহণ
করেলন এবং তােদর কােছ ঈশ্বেরর রােজ্যর িবষয় কথা বলেলন
এবং যােদর সুস্থ হবার প্রেয়াজন িছল, তােদর সুস্থ করেলন।
১২ পের েবলা েশষ হেত লাগল, আর েসই বােরা জন কােছ এেস
তঁােক বলেলন, "আপিন এই েলাকেদর িবদায় করুন, েযন তারা
আেশপােশর গ্রােম িগেয় রােত থাকার জায়গা ও খাবার সংগ্রহ
কের, কারণ আমরা এখােন িনজর্ন জায়গায় আিছ। ১৩ িকন্তু
িতিন তঁােদর বলেলন, "েতামরাই এেদর খাবার দাও।" তঁারা
তঁােক বলেলন, আমােদর এখােন শুধুমাত্র পঁাচিট রুিট ও দেুটা
মাছ আেছ। তেব িক আমরা িগেয় এই সমস্ত েলােকর জন্য
খাবার িকেন আনেত পারব?" ১৪ কারণ েসখােন প্রায় পঁাচ
হাজার পুরুষ িছল। তখন িতিন িনেজর িশষ্যেদর বলেলন,
"পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন কের সািরবদ্ধ ভােব সবাইেক বিসেয় দাও।"
১৫ তঁারা েতমনই করেলন, সবাইেক বিসেয় িদেলন। ১৬ পের
িতিন েসই পঁাচিট রুিট ও দিুট মাছ িনেয় স্বেগর্র িদেক তািকেয়
ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেলন এবং রুিট েভেঙ্গ িশষ্যেদর িদেলন
েলাকেদর েদওয়ার জন্য। ১৭ তােত সবাই েখল এবং সন্তুষ্ট হল
এবং িশষ্যরা অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া জেড়া কের পূণর্ বােরা ঝুিড়
তুেল িনেলন।

যীশু তা ার মৃতু্য ও মৃতু্য েথেক জীিবত হবার িবষেয় কথা
বেলন।

১৮ একবার িতিন এক িনজর্ন জায়গায় প্রাথর্না করিছেলন,
িশষ্যরাও তঁার সেঙ্গ িছেলন; আর িতিন তঁােদর িজজ্ঞাসা
করেলন, "আিম েক, এ িবষেয় েলােকরা িক বেল?" ১৯ তঁারা এর
উত্তের বলেলন, "বািপ্তষ্মদাতা েযাহন; িকন্তু েকউ েকউ বেল,
আপিন এিলয়, আবার েকউ েকউ বেল, প্রাচীন ভাববাদীেদর
মেধ্য একজন েবঁেচ উেঠেছ।" ২০ তখন িতিন তঁােদর বলেলন,
িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক? িপতর বলেলন, "ঈশ্বেরর েসই
খ্রীষ্ট।" ২১ তখন িতিন তঁােদর কেঠারভােব বারণ করেলন ও
িনেদর্শ িদেলন, "এই কথা কাউেক বল না", ২২ িতিন বলেলন,
"মানবপুত্রেক অেনক দঃুখ সহ্য করেত হেব, প্রাচীেনরা, প্রধান
যাজেকরা ও ব্যবস্থার িশক্ষেকরা আমােক অগ্রাহ্য করেব এবং
আমার মৃতু্য হেব আর তৃতীয় িদেন মৃতু্য েথেক জীিবত হেয়
উঠব।" ২৩ আর িতিন সবাইেক বলেলন, "েকউ যিদ আমােক
অনুসরণ করেত চায়, তেব েস িনেজেক অস্বীকার করুক,
প্রিতিদন িনেজর কু্রশ তুেল িনক এবং আমােক অনুসরণ করুক।
২৪ কারণ েয েকউ িনেজর প্রাণ রক্ষা করেত ইচ্ছা কের, েস তা
হারােব, িকন্তু েয েকউ আমার জন্য িনেজর প্রাণ হারায়, েসই তা

রক্ষা করেব। ২৫ কারণ মানুষ যিদ সমস্ত জগত লাভ কের
িনেজেক নষ্ট কের িকংবা হারায়, তেব তার লাভ িক হল?
২৬ কারণ েয েকউ আমােকও আমার বাক্যেক লজ্জার িবষয়
বেল মেন কের, মানবপুত্র যখন িনেজর প্রতােপ এবং িপতার ও
পিবত্র দতূেদর প্রতােপ আসেবন, তখন িতিন তােকও লজ্জার
িবষয় বেল মেন করেবন। ২৭ িকন্তু আিম েতামােদর সিত্য বলিছ,
যারা এখােন দঁািড়েয় আেছ, তােদর মেধ্য এমন কেয়কজন
আেছ, যারা, েয পযর্ন্ত না ঈশ্বেরর রাজ্য েদখেব, েসই পযর্ন্ত
তােদর েকানও মেত মৃতু্য হেব না।"

যীশুর রূপান্তর।

২৮ এসব কথা বলার পের, অনুমান আট িদন গত হেল পর,
িতিন িপতর, েযাহন ও যােকাবেক সেঙ্গ িনেয় প্রাথর্না করার জন্য
পবর্েত উঠেলন। ২৯ আর িতিন প্রাথর্না করিছেলন, এমন সমেয়
তঁার মুেখর দশৃ্য অন্য রকম হল এবং তঁার েপাশাক সাদা ও
উজ্জ্বল হেয় উঠল। ৩০ আর েদখ, দইু জন পুরুষ েমািশ ও এিলয়
তঁার সেঙ্গ কথা বলেছন, ৩১ তঁারা প্রতােপ েদখা িদেলন, তঁার
মৃতু্যর িবষয় কথা বলেত লাগেলন, যা িতিন িযরুশােলেম পূণর্
করেত যােচ্ছন। ৩২ তখন িপতর ও তঁার সঙ্গীরা ঘুিমেয়
পেড়িছেলন, িকন্তু েজেগ উেঠ তঁার প্রতাপ এবং ঐ দইু ব্যিক্তেক
েদখেলন, যঁারা তঁার সেঙ্গ দঁািড়েয় িছেলন। ৩৩ পের তঁারা যীশুর
কাছ েথেক চেল যােচ্ছন, এমন সমেয় িপতর যীশুেক বলেলন,
"প্রভু, এখােন আমােদর থাকা ভােলা, আমরা িতনিট কুিটর
বানাই, একিট আপনার জন্য, একিট েমািশর জন্য, আর একিট
এিলেয়র জন্য," িকন্তু িতিন িক বলেলন, তা বুঝেলন না।
৩৪ িতিন এই কথা বলিছেলন, এমন সমেয় একটা েমঘ এেস
তঁােদর ছায়া করল, তােত তঁারা েসই েমেঘ প্রেবশ করেলও, তঁারা
ভয় েপেলন। ৩৫ আর েসই েমঘ েথেক এই বাণী হল, "ইিনই
আমার িপ্রয় পুত্র, আমার মেনানীত, তঁার কথা েশান।" ৩৬ এই
বাণী হওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গ একা যীশুেক েদখা েগল। আর তঁারা চুপ
কের থাকেলন, যা যা েদেখিছেলন তার িকছুই েসই সমেয়
কাউেকই জানােলন না।

যীশু একিট েছেলেক সুস্থ কেরন ও িশক্ষা েদন।

৩৭ পেরর িদন তঁারা েসই পাহাড় েথেক েনেম আসেল অেনক
েলাক তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করল। ৩৮ আর েদখ, িভেড়র মধ্য েথেক
এক ব্যিক্ত িচত্কার কের বলেলন, "েহ গুরু, অনুেরাধ কির,
আমার েছেলেক েদখুন, কারণ এ আমার একমাত্র সন্তান।
৩৯ আর েদখুন, একটা ভূত এেক আক্রমণ কের, আর এ হঠাৎ
েচঁিচেয় উেঠ এবং েস এেক মুচিড়েয় ধের, তােত এর মুখ িদেয়
েফনা েবর হয়, আর েস এেক ক্ষতিবক্ষত কের কষ্ট েদয়।
৪০ আর আিম আপনার িশষ্যেদর অনুেরাধ কেরিছলাম, েযন
তঁারা এটােক ছাড়ান িকন্তু তঁারা পারেলন না। ৪১ তখন যীশু এর
উত্তের বলেলন, েহ অিবশ্বাসী ও িবপথগামী বংশ, কত কাল
আিম েতামােদর কােছ থাকব ও েতামােদর ওপর ৈধযর্্য রাখব?
৪২ েতামার েছেলেক এখােন আন। েস আসেছ, এমন সমেয় ঐ
ভূত তােক েফেল িদল ও ভয়ানক মুচিড়েয় ধরল। িকন্তু যীশু েসই
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মন্দ আত্মােক ধমক িদেলন, েছেলটােক সুস্থ করেলন ও তার
বাবার কােছ তােক িফিরেয় িদেলন। ৪৩ তখন সবাই ঈশ্বেরর
মিহমায় খুবই আশ্চযর্্য হল। আর িতিন েয সমস্ত কাজ
করিছেলন, তােত সমস্ত েলাক আশ্চযর্্য হল এবং িতিন তঁার
িশষ্যেদর বলেলন, ৪৪ "েতামরা এই কথা ভাল কের েশান, কারণ
খুব তাড়াতািড় মানবপুত্র েলাকেদর হােত সমিপর্ত হেবন।
৪৫ িকন্তু তঁারা এই কথা বুঝেলন না এবং এটা তঁােদর েথেক
েগাপন থাকল, যােত তঁারা বুঝেত না পােরন এবং তঁার কােছ এই
কথার িবষয় িজজ্ঞাসা করেত তঁােদর ভয় হল।

েক েশ্রষ্ঠ?

৪৬ আর তঁােদর মেধ্য েক েশ্রষ্ঠ, এই তকর্  তঁােদর মেধ্য শুরু হল।
৪৭ তখন যীশু তঁােদর হৃদেয়র তকর্  জানেত েপের একিট িশশুেক
িনেয় তঁার পােশ দঁাড় করােলন, ৪৮ এবং তঁােদর বলেলন, "েয
েকউ আমার নােম এই িশশুিটেক গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ
কের এবং েয েকউ আমােক গ্রহণ কের েস তঁােকই গ্রহণ কের,
িযিন আমােক পািঠেয়েছন, কারণ েতামােদর মেধ্য েয ব্যিক্ত
সবেথেক েছাট সবার েথেক েসই মহান।" ৪৯ পের েযাহন
বলেলন, "নাথ, আমরা এক ব্যিক্তেক আপনার নােম ভূত
ছাড়ােত েদেখিছলাম, আর তােক বারণ করিছলাম, কারণ েস
আমােদর অনুসরণ কের না।" ৫০ িকন্তু যীশু তঁােক বলেলন,
"বারণ কেরা না, কারণ েয েতামােদর িবরুেদ্ধ নয়, েস
েতামােদরই পেক্ষ।"

যীশু েশষবার িযরুশােলেম যাত্রা কেরন।

৫১ আর যখন তঁার স্বেগর্ যাওয়ার সময় প্রায় কােছ এল, তখন
িতিন িনেজর ইচ্ছায় িযরুশােলেম যাওয়ার জন্য ৈতির হেলন।
৫২ িতিন তঁার দতূেদর তঁার আেগ পাঠােলন আর তঁারা িগেয়
শমরীয়েদর েকান গ্রােম প্রেবশ করেলন, যােত তঁার জন্য
আেয়াজন করেত পােরন। ৫৩ িকন্তু েলােকরা তঁােক গ্রহণ করল
না, কারণ িতিন িযরুশােলম যাওয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন। ৫৪ তা
েদেখ তঁার িশষ্য যােকাব ও েযাহন বলেলন, "প্রভু, আপিন িক
চান েয, এিলয় েযমন কেরিছেলন, েতমিন আমরা বিল, স্বগর্
েথেক আগুন েনেম এেস এেদর ভস্ম কের েফলুক?" ৫৫ িকন্তু
িতিন মুখ িফিরেয় তঁােদর ধমক িদেলন, আর বলেলন, "েতামরা
েকমন আত্মার েলাক, তা জান না।" ৫৬ কারণ মানবপুত্র
েলােকেদর প্রাণনাশ করেত আেসনিন, িকন্তু রক্ষা করেত
এেসেছন। পের তঁারা অন্য গ্রােম চেল েগেলন।

যীশুেক অনুসরণ করার মূল্য।

৫৭ তঁারা যখন রাস্তা িদেয় যািচ্ছেলন, এমন সমেয় এক ব্যিক্ত
তঁােক বলল, আপিন েয েকান জায়গায় যােবন, আিম আপনার
সেঙ্গ যাব। ৫৮ যীশু তােক বলেলন, "িশয়ালেদর গতর্  আেছ এবং
আকােশর পািখেদর বাসা আেছ, িকন্তু মানবপুেত্রর মাথা রাখার
েকান জায়গা েনই।" ৫৯ আর এক জনেক িতিন বলেলন,
"আমােক অনুসরণ কর।" িকন্তু েস বলল, "প্রভু, আেগ আমার
বাবােক কবর িদেয় আসেত অনুমিত িদন। ৬০ িতিন তােক

বলেলন, "মৃতরাই িনেজর িনেজর মৃতেদর কবর িদক, িকন্তু তুিম
িগেয় ঈশ্বেরর রাজ্য সব জায়গায় প্রচার কর।" ৬১ আর একজন
বলল, "প্রভু, আিম আপনােক অনুসরণ করব, িকন্তু আেগ
িনেজর বািড়র েলাকেদর কােছ িবদায় িনেয় আসেত অনুমিত
িদন।" ৬২ িকন্তু যীশু তােক বলেলন, "েয ব্যিক্ত লাঙ্গেল হাত
িদেয় িপছেন িফের চায়, েস ঈশ্বেরর রােজ্যর উপেযাগী নয়।"

যীশু সত্তর জনেক পাঠান ও িবিবধ িশক্ষা েদন।

এর পের প্রভু আরও সত্তর জনেক িনযুক্ত করেলন,
আর িতিন েযখােন েযখােন যােবন বেল িঠক

করেতন, েসই সমস্ত শহের ও জায়গায় তঁার যাওয়ার আেগ দইু
জন দইু জন কের তােদর পাঠােলন। ২ িতিন তােদর বলেলন,
"ফসল প্রচুর বেট, িকন্তু কাটার েলাক অল্প, এইজন্য ফসেলর
মািলেকর কােছ প্রাথর্না কর, েযন িতিন িনেজর শস্য েক্ষেত্র
েলাক পািঠেয় েদন।" ৩ েতামরা যাও। েদখ, েনকেড়েদর মেধ্য
েযমন েমষ শাবক, েতমিন আিমও েতামােদর পাঠািচ্ছ।"
৪ েতামরা টাকার থিল িক ঝুিল িক জেুতা সেঙ্গ িনেয় েযও না
এবং রাস্তায় কাউেকই শুেভচ্ছা জািনও না। ৫ আর েয েকান
বািড়েত প্রেবশ করেব, প্রথেম বেলা, এই বািড়র শািন্ত েহাক।
৬ আর েসখােন যিদ শািন্তর সন্তান থােক, তেব েতামােদর শািন্ত
তার সেঙ্গ থাকেব, না হেল েতামােদর কােছ িফের আসেব।
৭ আর েসই বািড়েতই েথেকা এবং তারা যা েদয়, তাই েখও ও
পান েকার, কারণ কমর্চারী তার েবতেনর েযাগ্য! এক বািড়
েথেক অন্য বািড়েত েযও না। ৮ আর েতামরা েয েকান শহের
প্রেবশ কর, েলােকরা যিদ েতামােদর গ্রহণ কের, তেব যা
েতামােদর সামেন খাওয়ার জন্য রাখা হেব, তাই েখও। ৯ আর
েসখানকার অসুস্থেদর সুস্থ কেরা এবং তােদরেক বেলা, ঈশ্বেরর
রাজ্য েতামােদর কােছ এেস পেড়েছ। ১০ িকন্তু েতামরা েয েকান
শহের প্রেবশ কর, েলােক যিদ েতামােদরেক গ্রহণ না কের, তেব
েবর হেয় েসই শহেরর রাস্তায় রাস্তায় িগেয় এই কথা বেলা,
১১ েতামােদর শহেরর েয ধূেলা আমােদর পােয় েলেগেছ, তাও
েতামােদর িবরুেদ্ধ েঝেড় িদই, িকন্তু এটা েজেন রােখা েয,
ঈশ্বেরর রাজ্য খুব কােছ এেস পেড়েছ। ১২ আিম েতামােদর
বলিছ, েসই িদন েসই শহেরর দশা েথেক বরং সেদােমর দশা
সহনীয় হেব। ১৩ েকারাসীন, িধক েতামােক! ৈবৎসদা, িধক
েতামােক! কারণ েতামােদর মেধ্য েয সব অেলৗিকক কাজ করা
হেয়েছ, েস সব যিদ েসার ও সীেদােন করা েযত, তেব অেনকিদন
আেগ তারা চট পের ছাইেয় বেস মন েফরাত। ১৪ িকন্তু িবচাের
েতামােদর দশা হেত বরং েসার ও সীেদােনর দশা সহনীয় হেব।
১৫ আর েহ কফরনাহূম, তুিম নািক স্বগর্ পযর্ন্ত উন্নত হেব? তুিম
নরক পযর্ন্ত েনেম যােব। ১৬ েয েতামােদর মােন, েস আমােকই
মােন এবং েয েতামােদর অগ্রাহ্য কের, েস আমােকই অগ্রাহ্য
কের আর েয আমােক অগ্রাহ্য কের, েস তঁােকই অগ্রাহ্য কের,
িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ১৭ পের েসই সত্তর জন আনেন্দর
সেঙ্গ িফের এেস বলল, "প্রভু, আপনার নােম ভূেতরাও আমােদর
বশীভূত হয়।" ১৮ িতিন তােদর বলেলন, "আিম শয়তানেক
িবদ্ুযেতর মেতা স্বগর্ েথেক পড়েত েদখিছলাম। ১৯ েদখ, আিম
েতামােদর সাপ ও িবছােক পােয় মাড়ােব এবং শত্রুর সমস্ত
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শিক্তর উপের কতৃর্ ত্ব করার ক্ষমতা িদেয়িছ। িকছুই েকান মেত
েতামােদর ক্ষিত করেব না, ২০ িকন্তু ভূেতরা েয েতামােদর
বশীভূত হয় এেত আনন্দ কর না, িকন্তু েতামােদর নাম েয স্বেগর্
েলখা আেছ, তােত আনন্দ কর।" ২১ েসই সময় িতিন পিবত্র
আত্মায় আনিন্দত হেলন ও বলেলন," “েহ িপতা, েহ স্বেগর্র ও
পৃিথবীর প্রভু, আিম েতামার প্রশংসা করিছ, কারণ তুিম জ্ঞানবান
ও বুিদ্ধমানেদর েথেক এইসব িবষয় েগাপন েরেখ িশশুেদর কােছ
প্রকাশ কেরছ। ২২ সব িকছুই আমার িপতার মাধ্যেম আমােক
সমপর্ণ করা হেয়েছ এবং পুত্র েক, তা েকউ জােন না, একমাত্র
িপতা জােনন, আর িপতা েক, তা েকউ জােনন না, শুধুমাত্র পুত্র
জােনন, আর পুত্র যার কােছ তঁােক প্রকাশ করেত ইচ্ছা কের, েস
জােন।" ২৩ পের িতিন িশষ্যেদর িদেক িফের তােদর েগাপেন
বলেলন, "ধন্য েসই সমস্ত েচাখ, েতামরা যা যা েদখছ, যারা তা
েদেখ।" ২৪ কারণ আিম েতামােদর বলিছ, "েতামরা যা যা
েদখছ, েস সব অেনক ভাববাদী ও রাজা েদখেত ইচ্ছা করেলও
েদখেত পায়িন এবং েতামরা যা যা শুনছ, তা তঁারা শুনেত ইচ্ছা
করেলও শুনেত পায়িন।"

সবর্প্রধান আেদশ িক, এ িবষেয় িশক্ষা।

২৫ আর েদখ, একজন ব্যবস্থার গুরু এেস তঁার পরীক্ষা করার
জন্য বলল, েহ গুরু অনন্ত জীবন েপেত েহােল আমােক িক িক
করেত হেব? ২৬ িতিন তােক বলেলন, আইন ব্যবস্থায় িক েলখা
আেছ? েসখােন তুিম িক পাঠ কর? ২৭ েস উত্তের বলল, “তুিম
েতামার সমস্ত হৃদয়, েতামার সমস্ত প্রাণ, েতামার সমস্ত শিক্ত ও
েতামার সমস্ত মন িদেয় েতামার ঈশ্বর প্রভুেক ভালবাসেব এবং
েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব।” ২৮ িতিন তােক
বলেলন, "িঠক উত্তর িদেয়ছ, তাই কর, তােত জীবন পােব।"
২৯ িকন্তু েস িনেজেক িনেদর্ াষ েদখােনার জন্য যীশুেক বলল,
"ভােলা, আমার প্রিতেবশী েক?" ৩০ এই কথায় যীশু বলেলন,
"এক ব্যিক্ত িযরুশােলম েথেক িযরীেহার িদেক েনেম যািচ্ছেলন,
এমন সমেয় েস ডাকাতেদর হােত পড়ল, তারা তার েপাশাক
খুেল িনল এবং তােক েমের আধমরা কের েফেল চেল েগল।
৩১ ঘটনাক্রেম একজন যাজক েসই পথ িদেয়ই েনেম
আসিছেলন, েস তােক েদেখ এক পাশ িদেয় চেল েগল। ৩২ পের
একই ভােবই একজন েলবীয় ও েসই স্থােন এেস েদখল এবং
এক পাশ িদেয় চেল েগল। ৩৩ িকন্তু একজন শমরীয় েসই পথ
িদেয় যািচ্ছল এবং তার কােছ েগল, আর তােক েদেখ তার খুব
করুণা হল, ৩৪ এবং কােছ িগেয় েতল ও আঙ্গেুরর রস েঢেল
িদেয় তার ক্ষত জায়গাগুেলা েবঁেধ িদল, পের তার পশুর উপের
তােক বিসেয় এক সরাইখানায় িনেয় েগল ও তার যত্ন করল।
৩৫ পেরর িদন দিুট িদনারী েবর কের সরাইখানার মািলকেক
িদেয় বলল, "এই ব্যিক্তর যত্ন কেরা, যিদ েবিশ িকছু ব্যয় হয়,
আিম যখন িফের আসব, তখন েশাধ করব।" ৩৬ েতামার িক
মেন হয়, এই িতন জেনর মেধ্য েক ঐ ডাকাতেদর হােত পড়া
ব্যিক্তর প্রিতেবশী হেয় উঠল? ৩৭ েস বলল, "েয ব্যিক্ত তার প্রিত
দয়া করল, েসই।" তখন যীশু তােক বলেলন, যাও, "তুিমও
েতমন কর।"

মাথর্া এবং মিরয়েমর বািড়েত।

৩৮ আর যখন তঁারা যািচ্ছেলন, িতিন েকান একটা গ্রােম প্রেবশ
করেলন, আর মাথর্া নােম এক মিহলার বািড়েত িতিন আিতথ্য
গ্রহণ করেলন। ৩৯ মাথর্ার, মিরয়ম নােম তঁার এক েবান িছেলন,
িতিন প্রভুর পােয়র কােছ বেস তঁার কথা শুনেত লাগেলন।
৪০ িকন্তু মাথর্া খাবার ৈতিরর কােজ েবিশ ব্যিতব্যস্ত িছেলন, আর
িতিন কােছ এেস বলেলন, "প্রভু, আপিন িক িকছু মেন করেছন
না েয, আমার েবান সমস্ত কােজর ভার একা আমার উপের
েফেল েরেখেছ? অতএব ওেক বলুন, েযন আমার সাহায্য কের।"
৪১ িকন্তু প্রভু উত্তের তঁােক বলেলন, "মাথর্া, মাথর্া, তুিম অেনক
িবষেয় িচিন্তত আছ, ৪২ িকন্তু অল্প কেয়কিট িবষয়, বরং একিট
মাত্র িবষয় প্রেয়াজন, কােজই মিরয়ম েসই উত্তম িবষয়িট
মেনানীত কেরেছ, যা তার কাছ েথেক েনওয়া যােব না।"

নানা িবষেয় যীশুর উপেদশ।

একসমেয় িতিন েকান স্থােন প্রাথর্না করিছেলন, যখন
প্রাথর্না েশষ করেলন, তঁার িশষ্যেদর মেধ্য একজন

তঁােক বলেলন, "প্রভু, আমােদর প্রাথর্না করার িশক্ষা িদন, েযমন
েযাহনও িনেজর িশষ্যেদর িশক্ষা িদেয়িছেলন।"

২ িতিন তঁােদর বলেলন, "েতামরা যখন প্রাথর্না কর, তখন
এমন েবােলা, িপতা েতামার নাম পিবত্র বেল মান্য েহাক। েতামার
রাজ্য আসুক। ৩ আমােদর প্রেয়াজনীয় খাদ্য প্রিতিদন আমােদর
দাও। ৪ আর আমােদর সমস্ত পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরাও
আমােদর প্রেত্যক অপরাধীেক ক্ষমা কির। আর আমােদর
প্রেলাভন েথেক দেূর রাখ।" ৫ আর িতিন তঁােদর বলেলন,
"েতামােদর মেধ্য কারও যিদ বনু্ধ থােক, আর েস যিদ মাঝ রােত
তার কােছ িগেয় বেল, ‘বনু্ধ, আমােক িতনেট রুিট ধার দাও,
৬ কারণ আমার এক বনু্ধ রাস্তা িদেয় েযেত েযেত আমার কােছ
এেসেছন, তঁার সামেন েদওয়ার মেতা আমার িকছুই েনই’
৭ তাহেল েসই ব্যিক্ত িভতের েথেক িক এমন উত্তর েদেব,
‘আমােক কষ্ট িদও না, এখন দরজা বন্ধ এবং আমার সন্তােনরা
আমার কােছ শুেয় আেছ, আিম উেঠ েতামােক িদেত পারব না?"
৮ আিম েতামােদর বলিছ, "েস যিদও বনু্ধ েভেব উেঠ তােক িকছু
নাও েদয়, িকন্তু তঁার কােছ বারবার চাওয়ার জন্য তঁার যত
প্রেয়াজন, তার েবিশ েদেব।" ৯ আর আিম েতামােদর বলিছ,
"চাও, েতামােদর েদওয়া হেব, েখঁাজ কর, েতামরা পােব; দরজায়
আঘাত কর, েতামােদর জন্য খুেল েদওয়া হেব। ১০ কারণ েয
েকউ চায়, েস গ্রহণ কের এবং েয েখঁাজ কের, েস পায় আর েয
দরজায় আঘাত কের, তার জন্য খুেল েদওয়া হেব। ১১ েতামােদর
মেধ্য এমন বাবা েক আেছ, যার েছেল রুিট চাইেল তােক পাথর
েদেব। িকংবা মােছর পিরবেতর্  সাপ েদেব? ১২ িকংবা িডম চাইেল
তােক িবছা েদেব? ১৩ অতএব েতামরা মন্দ হেয়ও যিদ েতামােদর
সন্তানেদর ভােলা ভােলা িজিনস িদেত জান, তেব কত েবিশ
েতামােদর স্বেগর্র িপতা েদেবন, যারা তঁার কােছ চায়, তােদর
পিবত্র আত্মা দান করেবন।"
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ভূতেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৪ আর িতিন এক ভূত ছািড়েয় িছেলন, েস েবাবা। ভূত েবর
হেল েসই েবাবা কথা বলেত লাগল, তােত েলােকরা আশ্চযর্্য হল।
১৫ িকন্তু তােদর মেধ্য েকউ েকউ বলল, "এ ব্যিক্ত েবলসবূল
নােম ভূতেদর রাজার মাধ্যেম ভূত ছাড়ায়।" ১৬ আর েকউ েকউ
পরীক্ষা করার জন্য তঁার কােছ আকাশ েথেক েকান িচহ্ন েদখেত
চাইল। ১৭ িকন্তু িতিন তােদর মেনর ভাব জানেত েপের তােদর
বলেলন, "েয েকান রাজ্য যিদ িনেজর িবরুেদ্ধ ভাগ হয়, তেব তা
ধ্বংস হয় এবং বািড় যিদ বািড়র িবপেক্ষ যায় তা ধ্বংস হয়।
১৮ আর শয়তানও যিদ িনেজর িবপেক্ষ ভাগ হয়, তেব তার রাজ্য
কীভােব িস্থর থাকেব? কারণ েতামরা বলছ, আিম েবলসবূেলর
মাধ্যেম ভূত ছাড়াই। ১৯ আর আিম যিদ েবলসবূেলর মাধ্যেম ভূত
ছাড়াই, তেব েতামােদর সন্তােনরা কার মাধ্যেম ছাড়ায়? এই জন্য
তারাই েতামােদর িবচারকতর্ া হেব। ২০ িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর
শিক্ত িদেয় ভূত ছাড়াই, তেব, ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর কােছ
এেস পেড়েছ। ২১ েসই বলবান ব্যিক্ত যখন অস্ত্রশেস্ত্র ৈতির েথেক
িনেজর বািড় রক্ষা কের, তখন তার সম্পিত্ত িনরাপেদ থােক।
২২ িকন্তু িযিন তার েথেকও েবিশ শিক্তশালী, িতিন এেস যখন
তােক পরািজত কেরন, তখন তার েয অেস্ত্র িবশ্বাসী িছল, তা
েকেড় েনেবন, ও তার সমস্ত িজিনস লুট করেবন। ২৩ েয আমার
স্বপেক্ষ নয়, েস আমার িবপেক্ষ এবং েয আমার সেঙ্গ কুড়ায় না,
েস ছিড়েয় েফেল। ২৪ যখন অশুিচ আত্মা মানুেষর মেধ্য েথেক
েবর হেয় যায়, তখন জলিবহীন নানা স্থান িদেয় ঘুরেত ঘুরেত
িবশ্রােমর েখঁাজ কের, িকন্তু তখন তা পায় না, তখন েস বেল,
আিম েযখান েথেক েবর হেয় এেসিছ, আমার েসই বািড়েত িফের
যাই। ২৫ পের েস এেস তা পিরষ্কার ও ভাল েদেখ। ২৬ তখন েস
িগেয় িনেজর েথেকও খারাপ অন্য সাত মন্দ ভূতেক সেঙ্গ িনেয়
আেস, আর তারা েসই জায়গায় প্রেবশ কের বাস কের, তােত
েসই মানুেষর প্রথম দশা েথেক েশষ দশা আরও খারাপ হয়।"
২৭ িতিন এই সমস্ত কথা বলেছন, এমন সমেয় িভেড়র মধ্য েথেক
েকান একজন মিহলা িচত্কার কের তঁােক বলল, "ধন্য েসই
গভর্ , যা আপনােক ধারণ কেরিছল, আর েসই স্তন, যার দধু
আপিন পান কেরিছেলন।" ২৮ িতিন বলেলন, "সিত্য, িকন্তু বরং
ধন্য তারাই, যারা ঈশ্বেরর বাক্য শুেন পালন কের।"

সরল হওয়ার িবষেয় িশক্ষা।

২৯ পের তঁার কােছ অেনক েলােকর িভড় বাড়েত লাগল, তখন
িতিন বলেত লাগেলন, "এই যুেগর েলােকরা দষু্ট, এরা িচেহ্নর
েখঁাজ কের, িকন্তু েযানার িচহ্ন ছাড়া আর েকান িচহ্ন তােদর
েদওয়া হেব না। ৩০ কারণ েযানা েযমন নীনবীয়েদর কােছ িচেহ্নর
মেতা হেয়িছেলন, েতমিন মানবপুত্রও এই যুেগর েলাকেদর কােছ
িচহ্ন হেবন। ৩১ দিক্ষণ েদেশর রানী িবচাের এই যুেগর েলাকেদর
সেঙ্গ দঁািড়েয় এেদরেক েদাষী করেবন। কারণ শেলামেনর
জ্ঞােনর কথা েশানার জন্য িতিন পৃিথবীর প্রান্ত েথেক
এেসিছেলন, আর েদখ, শেলামেনর েথেকও মহান এক ব্যিক্ত
এখােন আেছন। ৩২ নীনবীয় েলােকরা িবচাের এই যুেগর

েলাকেদর সেঙ্গ দঁািড়েয় এেদর েদাষী করেব, কারণ তারা েযানার
প্রচাের মন পিরবতর্ ন কেরিছল, আর েদখ, েযানার েথেকও মহান
এক ব্যিক্ত এখােন আেছন।

শরীেরর প্রদীপ।

৩৩ প্রদীপ েজেল েকউ েগাপন জায়গায় িকংবা ঝুিড়র নীেচ
রােখ না, িকন্তু বািতদােনর উপেরই রােখ, েযন, যারা িভতের
যায়, তারা আেলা েদখেত পায়। ৩৪ েতামার েচাখই হল শরীেরর
প্রদীপ, েতামার েচাখ যিদ সরল হয়, তখন েতামার সমস্ত শরীরও
আেলািকত হয়, িকন্তু েচাখ মন্দ হেল েতামার শরীরও অন্ধকাের
পূণর্ হয়। ৩৫ অতএব সাবধান হও েয, েতামার অন্তের েয আেলা
আেছ, তা অন্ধকার িকনা। ৩৬ সিত্যই যিদ েতামার সমস্ত শরীর
আেলািকত হয় এবং েকানও অংশ অন্ধকাের পূণর্ না থােক, তেব
প্রদীপ েযমন িনেজর েতেজ েতামােক আেলা দান কের, েতমিন
েতামার শরীর সম্পূণর্ভােব আেলািকত হেব।"

হৃদয় পিবত্র রাখার িবষেয় িশক্ষা।

৩৭ িতিন কথা বলেছন, এমন সমেয় একজন ফরীশী তঁােক
খাওয়ার িনমন্ত্রণ করল, আর িতিন িভতের িগেয় েখেত বসেলন।
৩৮ ফরীশী েদেখ আশ্চযর্্য হেলা, কারণ খাবার আেগ িতিন স্নান
কেরনিন। ৩৯ িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, "েতামরা ফরীশীরা েতা
পান করার পাত্র ও খাওয়ার পােত্র্রর বাইের পিরষ্কার কর, িকন্তু
েতামােদর িভতের েলাভ ও দষু্টতায় পিরপূণর্। ৪০ িনেবর্ােধরা, িযিন
বাইেরর অংশ ৈতির কেরেছন, িতিন িক েভতেরর অংশও ৈতির
কেরনিন? ৪১ বরং িভতের যা যা আেছ, তা দান কর, তাহেল
েদখেব, েতামােদর পেক্ষ সব িকছুই শুদ্ধ। ৪২ িকন্তু ফরীশীরা,
িধক েতামােদর, কারণ েতামরা পুিদনা, ধেন ও সমস্ত প্রকার
শােকর দশমাংশ দান কের থাক, আর ন্যায়িবচার ও ঈশ্বেরর
েপ্রম উেপক্ষা কের থাক, িকন্তু এসব পালন করা এবং ঐ সমস্ত
পিরত্যাগ না করা, েতামােদর উিচত িছল। ৪৩ ফরীশীরা, িধক
েতামােদর, কারণ েতামরা সমাজঘের প্রধান আসন, ও হােট
বাজাের েলাকেদর শুেভচ্ছা েপেত ভালবােসা। ৪৪ িধক
েতামােদর, কারণ েতামরা এমন েগাপন কবেরর মেতা, যার উপর
িদেয় েলােক না েজেন যাতায়াত কের।" ৪৫ তখন ব্যবস্থার
গুরুেদর মধ্য একজন উত্তের তঁােক বলল, "েহ গুরু, একথা বেল
আপিন আমােদরও অপমান করেছন।" ৪৬ িতিন বলেলন,
"ব্যবস্থার গুরুরা, িধক েতামােদরও, কারণ েতামরা েলাকেদর
ওপের ভারী েবাঝা চািপেয় িদেয় থাক, িকন্তু িনেজরা একিট
আঙ্গলু িদেয় েসই সমস্ত েবাঝা স্পশর্ও কর না। ৪৭ িধক
েতামােদর, কারণ েতামরা ভাববাদীেদর কবর েগঁেথ স্মৃিতেসৗধ
ৈতরী থাক, আর েতামােদর পূবর্পুরুেষরা তঁােদর বধ কেরিছল।
৪৮ সুতরাং েতামরাই এর সাক্ষী এবং েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
কােজর সমথর্ন করছ, কারণ তারা তঁােদর বধ কেরিছল, আর
েতামরা তঁােদর কবর গঁাথ। ৪৯ এই জন্য ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা একথা
বেল, আিম তােদর কােছ ভাববাদী ও েপ্রিরতেদর পাঠাব, আর
তঁােদর মেধ্য তারা কাউেক কাউেক বধ করেব, ও অত্যাচার
করেব, ৫০ েযন পৃিথবী সৃিষ্টর শুরু েথেক যত ভাববাদীর রক্তপাত
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হেয়েছ, তার প্রিতেশাধ এই যুেগর েলাকেদর কােছ েযন েনওয়া
যায় ৫১ েহবেলর রক্তপাত েথেক সখিরেয়র রক্তপাত পযর্ন্ত,
যােক যজ্ঞেবিদ ও মিন্দেরর মাঝখােন হত্যা করা হেয়িছল, হঁ্যা,
আিম েতামােদর বলিছ, এই যুেগর েলাকেদর কােছ তার
প্রিতেশাধ েনওয়া হেব। ৫২ ব্যবস্থার গুরুরা, িধক েতামােদর,
কারণ েতামরা জ্ঞােনর চািব িনেজেদর কােছ েরেখ িদেয়ছ, আর
িনেজরাও প্রেবশ করেল না এবং যারা প্রেবশ করিছল, তােদরও
বাধা িদেল।" ৫৩ িতিন েসখান েথেক েবর হেয় এেল ব্যবস্থার
িশক্ষকরা ও ফরীশীরা তঁােক ভীষণভােব িবরক্ত করেত, ও নানা
িবষেয় কথা বলবার জন্য প্রশ্ন করেত লাগল, ৫৪ তঁার মুেখর
কথার ভুল ধরার জন্য ফঁাদ েপেত রাখল।

ভণ্ডািম ও েলাভ সম্পেকর্  যীশুর উপেদশ।

এর মেধ্য হাজার হাজার েলাক সমেবত হেয় একজন
অেন্যর উপর পড়েত লাগল, তখন িতিন তঁার

িশষ্যেদর বলেত লাগেলন, "েতামরা ফরীশীেদর খািমর েথেক
সাবধান থাক, তা ভণ্ডািম। ২ িকন্তু কারণ এমন ঢাকা িকছুই েনই,
যা প্রকাশ পােব না এবং এমন েগাপন িকছুই েনই, যা জানা যােব
না। ৩ অতএব েতামরা অন্ধকাের যা িকছু বেলছ, তা আেলােত
েশানা যােব এবং েকােনা েগাপন জায়গায় কােন কােন যা বেলছ,
তা ছােদর উপের প্রচািরত হেব। ৪ আর, েহ আমার বনু্ধরা, আিম
েতামােদর বলিছ, যারা শরীর বধ করা ছাড়া আর িকছুই করেত
পাের না, তােদর ভয় কর না। ৫ তেব কােক ভয় করেব, তা বেল
িদই, বধ কের নরেক েফলার যঁার ক্ষমতা আেছ, তােকই ভয়
কর। ৬ পঁাচিট চড়াই পাখী িক দইু পয়সায় িবিক্র হয় না? আর
তােদর মেধ্য একিটও ঈশ্বেরর দিৃষ্টর আড়ােল থােক না।
৭ এমনিক, েতামােদর মাথার চুলগুিলও সব েগানা আেছ। ভয়
কর না, েতামরা অেনক চড়াই পাখীর েথেকও েশ্রষ্ঠ।" ৮ আর
আিম েতামােদর বলিছ, "েয েকউ েলাকেদর সামেন আমােক
স্বীকার কের, মানবপুত্রও ঈশ্বেরর দতূেদর সামেন তােক স্বীকার
করেবন; ৯ িকন্তু েয েকউ মানুষেদর সামেন আমােক অস্বীকার
কের, ঈশ্বেরর দতূেদর সামেন তােক অস্বীকার করা হেব।
১০ আর েয েকউ মানবপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল, েস ক্ষমা
পােব, িকন্তু েয েকউ ঈশ্বরিনন্দা কের, েস ক্ষমা পােব না।
১১ আর েলােক যখন েতামােদর সমাজঘের এবং কতৃর্ পক্ষ ও
তত্ত্বাবধায়েকর কােছ িনেয় যােব, তখন কীভােব িক উত্তর েদেব,
অথবা িক বলেব, েস িবষেয় িচন্তা কেরা না, ১২ কারণ িক বলা
উিচত, তা পিবত্র আত্মা েসই সমেয় েতামােদর িশক্ষা েদেবন।"

িনেবর্াধ ধনীর গল্প।

১৩ পের েলােকেদর মধ্য েথেক এক ব্যিক্ত তঁােক বলল, "েহ
গুরু, আমার ভাইেক বলুন, েযন আমার সেঙ্গ ৈপতৃক সম্পিত্ত
ভাগ কের।" ১৪ িকন্তু িতিন তােক বলেলন, "েতামােদর উপের
িবচারকতর্ া বা িবভাগ কতর্ া কের আমােক েক িনযুক্ত কেরেছ?"
১৫ পের িতিন তােদর বলেলন, "সাবধান, সমস্ত েলাভ েথেক
িনেজেদর রক্ষা কর, কারণ মানুেষর ধন সম্পিত্ত অিধক হেলও
তা তার জীবন হয় না।" ১৬ আর িতিন তােদর এই গল্প বলেলন,

"একজন ধনীর জিমেত অেনক শস্য উৎপন্ন হেয়িছল। ১৭ তােত
েস, মেন মেন িচন্তা করেত লাগল, িক কির? আমার েতা শস্য
রাখার জায়গা েনই। ১৮ পের বলল, "আিম এমন করব, আমার
েগালাঘরগুেলা েভেঙ বড় বড় েগালাঘর ৈতির করব এবং তার
মেধ্য আমার সমস্ত শস্য ও আমার অন্য িজিনস রাখব। ১৯ আর
িনেজর প্রাণেক বলব, প্রাণ, অেনক বছেরর জন্য, েতামার জন্য
অেনক িজিনস সিঞ্চত আেছ, িবশ্রাম কর, খাও, পান কর ও
আনেন্দ েমেত থাক।" ২০ িকন্তু ঈশ্বর তােক বলেলন, "েহ িনেবর্াধ,
আজ রােতই েতামার প্রাণ েতামার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব,
তেব তুিম এই েয আেয়াজন করেল, এসব কার হেব?" ২১ েয
েকউ িনেজর জন্য ধন সঞ্চয় কের েস ঈশ্বেরর কােছ ধনবান নয়,
তার অবস্থা এমনই হয়।"

ভয় েপও না।

২২ পের িতিন তঁার িশষ্যেদর বলেলন, "এই জন্য আিম
েতামােদর বলিছ, ‘িক খাবার খাব’ বেল প্রােণর িবষেয়, িকংবা
‘িক পরব’ বেল শরীেরর িবষেয় েভেবা না। ২৩ কারণ খাদ্য েথেক
প্রাণ ও েপাশােকর েথেক শরীর বড় িবষয়। ২৪ কাকেদর িবষয়
িচন্তা কর, তারা েবােনও না, কােটও না, তােদর ভান্ডারও েনই,
েগালাঘরও েনই, িকন্তু ঈশ্বর তােদরও খাবার িদেয় থােকন। আর
পািখেদর েথেকও েতামরা কত েবিশ েশ্রষ্ঠ! ২৫ আর েতামােদর
মেধ্য েক িচন্তা কের িনেজর বয়স এক হাত বড় করেত পাের?
২৬ অতএব েতামরা এত েছাট কাজও যিদ করেত না পার, তেব
অন্য অন্য িবষেয় েকন িচিন্তত হও? ২৭ িলিল ফুেলর িবষেয় িচন্তা
কর, েসগুিল েকমন বােড়, েসগুিল েকান পিরশ্রম কের না,
সুেতাও কােট না, িকন্তু আিম েতামােদরেক বলিছ, শেলামনও
তঁার সমস্ত ঐশ্বযর্্যও এেদর একিটর মেতাও িনেজেক সাজােত
পােরনিন। ২৮ ভাল, মােঠর েয ঘাস আজ আেছ তা কাল আগুেন
েফেল েদওয়া হেব, তা যিদ ঈশ্বর এমন সুন্দর কের সািজেয়েছন,
তেব েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েতামােদর কত েবিশ কের িনশ্চয়
সাজােবন! ২৯ আর, িক খােব, িক পান করেব, এ িবষেয় েতামরা
েভেবা না এবং িচন্তা কর না, ৩০ কারণ জগেতর অইহূিদরা এসব
িজিনস পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়, িকন্তু েতামােদর িপতা ঈশ্বর
জােনন েয, এই সমস্ত িজিনস েতামােদর প্রেয়াজন আেছ।
৩১ েতামরা বরং তার রাজ্যর িবষেয় িচিন্তত হও, তাহেল এই সব
েতামােদর েদওয়া হেব। ৩২ েহ েছাট্ট েমষপাল, ভয় কেরা না,
কারণ েতামােদর েসই রাজ্য িদেত েতামােদর িপতা ঈশ্বর
পিরকল্পনা কেরেছন। ৩৩ েতামােদর যা আেছ, িবিক্র কের দান
কর। িনেজেদর জন্য এমন থিল ৈতির কর, যা কখেনা পুরেনা
হেব না, স্বেগর্ এমন ধন সঞ্চয় কর যা কখেনা েশষ হেব না,
েযখােন েচার আেস না, ৩৪ এবং েপাকা নষ্ট কের না, কারণ
েযখােন েতামার ধন, েসখােন েতামার মনও থাকেব।

প্রভুর অেপক্ষায় থাক।

৩৫ েতামােদর েকামর েবঁেধ রাখ ও প্রদীপ েজ্বেল রাখ।
৩৬ েতামরা এমন েলােকর মেতা হও, যারা তােদর প্রভুর
অেপক্ষায় থােক েয, িতিন িবেয়র েভাজ েথেক কখন িফের
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আসেবন, েযন িতিন এেস দরজায় আঘাত করেল তারা তখনই
তঁার জন্য দরজা খুেল িদেত পাের। ৩৭ যােদরেক প্রভু এেস েজেগ
থাকেত েদখেবন, েসই দােসরা ধন্য । আিম েতামােদরেক সত্য
বলিছ, িতিন েকামর েবঁেধ তােদরেক েখেত বসােবন এবং কােছ
এেস তােদর েসবা করেবন। ৩৮ যিদ মাঝ রােত িকংবা যিদ েশষ
রােত এেস প্রভু েতমনই েদেখন, তেব দােসরা ধন্য! ৩৯ িকন্তু এটা
েজেন রােখা েচার েকান মুহূেতর্  আসেব, তা যিদ বািড়র মািলক
জানত, তেব েস েজেগ থাকত, িনেজর বািড়েত িসঁধ কাটেত িদত
না। ৪০ েতামরাও প্রস্তুত থাক, কারণ েয সময় েতামরা মেন
করেব িতিন আসেবন না, েসই সময়ই মানবপুত্র আসেবন।"
৪১ তখন িপতর বলেলন, "প্রভু, আপিন িক আমােদর, না
সবাইেক এই গল্প বলেছন?" ৪২ প্রভু বলেলন, "েসই িবশ্বস্ত ও
বুিদ্ধমান গৃহকতর্ া েক, যােক তার প্রভু তঁার অন্য দাসেদর উপের
িনযুক্ত করেবন, েযন েস তােদর উপযুক্ত সমেয় খাবােরর
িনরূিপত অংশ েদয়? ৪৩ ধন্য েসই দাস, যােক তার প্রভু এেস
েতমন করেত েদখেবন। ৪৪ আিম েতামােদর সিত্য বলিছ, িতিন
তােক তঁার সব িকছুর উপের িনযুক্ত করেবন। ৪৫ িকন্তু েসই দাস
যিদ মেন মেন বেল, আমার প্রভুর আসেত েদির হেব এবং েস
দাস দাসীেদরেক মারধর কের, েভাজন ও পান করেত এবং
মাতাল হেত আরম্ভ কের, ৪৬ তেব েয িদন েস অেপক্ষা করেব না
এবং েয মুহূেতর্ র আশা েস করেব না, েসই িদন ও েসই মুহূেতর্  েসই
দােসর প্রভু আসেবন, আর তােক দইু খন্ড কের ভন্ডেদর মেধ্য
তার স্থান িঠক করেবন। ৪৭ আর েসই দাস, েয তার প্রভুর ইচ্ছা
েজেনও ৈতির হয়িন, ও তঁার ইচ্ছা মেতা কাজ কের িন, েস
অেনক শািস্ত পােব। ৪৮ িকন্তু েয না েজেন শািস্তর কাজ কেরেছ,
েস অল্প শািস্ত পােব। আর েয েকান ব্যিক্তেক েবিশ েদওয়া
হেয়েছ, তার কােছ েবিশ দাবী করা হেব এবং েলােক যার কােছ
েবিশ েরেখেছ, তার কােছ েবিশ চাইেব।

শািন্ত নয় িকন্তু িবভাজন।

৪৯ আিম পৃিথবীেত আগুন িনেক্ষপ করেত এেসিছ, আর এখন
যিদ তা প্রজ্বিলত হেয় থােক, তেব আর িক চাই? ৫০ িকন্তু
আমােক এক বািপ্তেষ্মর বািপ্তষ্ম িনেত হেব, আর তা যতক্ষণ িসদ্ধ
না হয়, ততক্ষণ আিম কতই না হয়রান হিচ্ছ। ৫১ েতামরা িক মেন
করছ, আিম পৃিথবীেত শািন্ত িদেত এেসিছ? েতামােদরেক বলিছ,
তা নয়, বরং িবেভদ। ৫২ কারণ এখন েথেক এক বািড়েত পঁাচ
জন আলাদা হেব, িতনজন দইুজেনর িবরুেদ্ধ ও দইু জন িতন
জেনর িবরুেদ্ধ, ৫৩ বাবা েছেলর িবরুেদ্ধ এবং েছেল বাবার
িবরুেদ্ধ, মােয়র সােথ েমেয়র এবং েমেয়র সােথ মােয়র, শাশুড়ীর
সােথ েবৗমার এবং েবৗেয়র সােথ শাশুিড়র িবেচ্ছদ সৃিষ্ট করেত
এেসিছ।

সমেয়র িবচার।

৫৪ আর িতিন েলাকেদর বলেলন, েতামরা যখন পিশ্চমিদেক
েমঘ উঠেত েদখ, তখন বল েয বৃিষ্ট আসেছ, আর েতমনই ঘেট।
৫৫ আর যখন দিক্ষণ বাতাস বইেত েদখ, তখন বল আজ খুব
গরম পড়েব এবং তাই ঘেট। ৫৬ ভণ্ডরা, েতামরা পৃিথবীর ও

আকােশর ভাব েদেখ িবচার করেত পার, িকন্তু এই বতর্ মান
সমেয়র অবস্থা বুঝেত পার না, এ েকমন? ৫৭ আর সত্য িক, তা
িনেজরাই েকন িবচার কর না? ৫৮ যখন িবপেক্ষর সেঙ্গ
িবচারেকর কােছ যাও, রাস্তায় তার সেঙ্গ িমটমাট কের নাও, না
হেল যিদ েস েতামােক িবচারেকর কােছ েটেন িনেয় যায়, আর
িবচারক েতামােক ৈসন্যেদর হােত সমপর্ণ করেব এবং ৈসন্য
েতামােক েজলখানায় িনেয় যােব। ৫৯ আিম েতামােক বলিছ, েয
পযর্ন্ত না তুিম েশষ পয়সাটা েশাধ করেব, েসই পযর্ন্ত তুিম েকান
মেতই েসখান েথেক েবর হেয় আসেত পারেব না।"

যীশুর িবিভন্ন ধরেনর িশক্ষা ও কাজ।

মন পিরবতর্ েনর িবষেয় উপেদশ

েসই সমেয় কেয়ক জন েলাক যীশুেক েসই
গালীলীয়েদর িবষেয় বলল, যােদর রক্ত পীলাত

তােদর বিলর সেঙ্গ িমিশেয় িদেয়িছেলন। ২ িতিন তােদর
বলেলন," েতামরা িক মেন কর, েসই গালীলীয়েদর এই শািস্ত
হেয়েছ বেল তারা অন্য সব গালীলীয়েদর েথেক িক েবিশ পাপী
িছল? ৩ আিম েতামােদর বলিছ, তা নয়; আর যিদ মন না
েফরাও, তেব েতামরাও তােদর মত িবনষ্ট হেব। ৪ েসই আঠােরা
জন, যােদর উপের শীেলােহর উঁচু দেূগর্র চূড়া চাপা পেড় িগেয়
মারা িগেয়িছল, েতামরা িক তােদর িবষেয় মেন করছ েয, তারা
িক িযরুশােলেমর অন্য সব েলাকেদর েথেক েবিশ পাপী িছল?
৫ আিম েতামােদর বলিছ, তা নয়; আর যিদ মন না েফরাও, তেব
েতামরাও েসভােব ধ্বংস হেব।" ৬ এরপর যীশু তােদর িশক্ষা
েদবার জন্য এই দষৃ্টান্তিট বলেলন;" েকােনা একজন েলােকর
আঙ্গরু েক্ষেত একটা ডুমুরগাছ লাগােনা িছল; আর িতিন এেস
েসই গােছ ফেলর েখঁাজ করেলন, িকন্তু েপেলন না। ৭ তােত িতিন
মালীেক বলেলন, েদখ, আজ িতন বছর ধের এই ডুমুরগােছ
ফেলর েখঁাজ করিছ, িকন্তু িকছুই পািচ্ছ না; এটােক েকেট েফল;
এটা েকন জিম নষ্ট করেব। ৮ েস তঁােক বলল, প্রভু, এ বছর ওটা
েরেখ িদন, আিম ওর চারপাশ খুঁেড় সার েদব, ৯ তারপর যিদ ওই
গােছ ফল হয়েতা ভালই, না হেল ওটা েকেট েফলেবন।"

িবশ্রামবার পালেনর িবষেয় উপেদশ।

১০ েকােনা এক িবশ্রামবাের যীশু েকানও একটা সমাজঘের
িশক্ষা িদিচ্ছেলন। ১১ েসখােন একজন স্ত্রীেলাক িছল, যােক
আঠােরা বছর ধের একটা দবুর্ল করার মন্দ আত্মা ধেরিছল, েস
কঁুেজা িছল, েকােনা মেত েসাজা হেত পারত না। ১২ তােক েদেখ
যীশু কােছ ডাকেলন, আর বলেলন, েহ নারী, তুিম েতামার
দবুর্লতা েথেক মুক্ত হেল।" ১৩ পের িতিন তার উপের হাত
রাখেলন; তােত েস তখনই েসাজা হেয় দঁাড়াল, আর ঈশ্বেরর
েগৗরব করেত লাগল। ১৪ িকন্তু িবশ্রামবাের যীশু সুস্থ কেরিছেলন
বেল, সমাজঘেরর েনতা েরেগ েগেলন এবং েস উত্তর কের
েলাকেদর বলল, ছয় িদন আেছ, েসই সব িদেন কাজ করা
উিচত; অতএব ঐ সব িদেন এেস সুস্থ হও, িবশ্রামবাের নয়।
১৫ িকন্তু যীশু তােক উত্তর কের বলেলন," ভণ্ডরা, েতামােদর
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প্রেত্যক জন িক িবশ্রামবাের িনেজর িনেজর বলদ িকংবা
গাধােক েগায়াল েথেক খুেল িনেয় জল খাওয়ােত িনেয় যাও না?
১৬ তেব এই স্ত্রীেলাক, অব্রাহােমর কন্যা, েদখ যােক শয়তান
আজ আঠােরা বছর ধের েবঁেধ েরেখিছল, এর এই বন্ধন েথেক
িবশ্রামবাের মুিক্ত পাওয়া িক উিচত নয়?" ১৭ িতিন এই কথা
বলেল, তঁার িবেরাধীরা সবাই লিজ্জত হল; িকন্তু তঁার মাধ্যেম েয
সমস্ত েগৗরবময় কাজ হিচ্ছল, তােত সমস্ত সাধারণ েলাক
আনিন্দত হল।

সরেষ দানা ও খািমেরর গল্প।

১৮ তখন িতিন বলেলন," ঈশ্বেরর রাজ্য িকেসর মত? আিম
িকেসর সেঙ্গ তার তুলনা করব?" ১৯ তা সরেষ দানার মত, যা
েকােনা েলাক িনেয় িনেজর বাগােন ছড়ােলা; পের তা েবেড় গাছ
হেয় উঠল এবং পািখরা স্বগর্ েথেক এেস তার ডােল বাসা
বঁাধেলা। ২০ আবার িতিন বলেলন, "আিম িকেসর সােথ ঈশ্বেরর
রােজ্যর তুলনা করব? ২১ তা এমন খািমর মত, যা েকােনা
স্ত্রীেলাক িনেয় ময়দার মেধ্য েঢেক রাখল, েশেষ পুেরাটাই খািমের
পূণর্ হেয় উঠল।"

পাপ েথেক উদ্ধার পাবার িবষেয় িশক্ষা।

২২ আর িতিন শহের শহের ও গ্রােম গ্রােম ঘুের িশক্ষা িদেত
িদেত িযরুশােলেমর িদেক যািচ্ছেলন। ২৩ তখন একজন েলাক
তঁােক বলল, প্রভু, যারা উদ্ধার পােচ্ছ, তােদর সংখ্যা িক অল্প?
২৪ িতিন তােদরেক বলেলন, "সরু দরজা িদেয় প্রেবশ করেত
প্রাণপেণ েচষ্টা কর; কারণ আিম েতামােদর বলিছ, অেনেক
ঢুকেত েচষ্টা করেব, িকন্তু পারেব না। ২৫ ঘেরর মািলক উেঠ
দরজা বন্ধ করেল পর েতামরা বাইের দঁািড়েয় দরজায় কড়া
নাড়ােত নাড়ােত বলেব, প্রভু, আমােদর জন্য দরজা খুেল িদন;
আর িতিন উত্তর কের েতামােদর বলেবন, আিম জািন না,
েতামরা েকাথা েথেক এেসছ; ২৬ তখন েতামরা বলেব, আমরা
আপনার সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া কেরিছ এবং আমােদর রাস্তায়
রাস্তায় আপিন উপেদশ িদেয়েছন। ২৭ িকন্তু িতিন বলেবন,
েতামােদর বলিছ, আিম জািন না, েতামরা েকাথা েথেক এেসছ;
েহ অধমর্চারীরা, আমার কাছ েথেক দরূ হও। ২৮ েসই জায়গায়
কান্নাকািট ও দঁােত দঁাত ঘষর্ণ হেব; তখন েতামরা েদখেব,
অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকাব এবং ভাববাদী সবাই ঈশ্বেরর
রােজ্য আেছন, আর েতামােদর বাইের েফেল েদওয়া হেচ্ছ।
২৯ আর েলােকরা পূবর্ ও পিশ্চম েথেক এবং উত্তর ও দিক্ষণ িদক
েথেক আসেব এবং ঈশ্বেরর রােজ্য একসেঙ্গ বসেব। ৩০ আর
েদখ, এইভােব যারা েশেষর, তারা প্রথম হেব এবং যারা প্রথম,
তারা এমন েকােনা েকােনা েলাক েশেষ পড়েব।"

িযরুশােলেমর জন্য যীশুর দঃুখ।

৩১ েসই সমেয় কেয়ক জন ফরীশী কােছ এেস তঁােক বলল,
"চেল যাও, এখান েথেক চেল যাও; কারণ েহেরাদ েতামােক
হত্যা করেত চাইেছন।" ৩২ িতিন তােদর বলেলন, েতামরা িগেয়
েসই িশয়ালেক বল, েদখ, আজ ও কাল আিম ভূত ছাড়ািচ্ছ, ও

েরাগীেদর সুস্থ করিছ এবং তৃতীয় িদেন আিম আমার কাজ েশষ
করব। ৩৩ যাই েহাক, আজ, কাল ও পরশু িদেনর পর আমােক
চলেত হেব; কারণ এমন হেত পাের না েয, িযরুশােলেমর বাইের
আর েকাথাও েকােনা ভাববাদী িবনষ্ট হয়। ৩৪ িযরূশােলম,
িযরূশােলম, তুিম ভাববাদীেদরেক হত্যা কেরছ, ও েতামার কােছ
যােদর পাঠােনা হয়, তােদর পাথর েমের থাক! মুরিগ েযমন তার
বাচ্চােদর ডানার নীেচ একত্র কের, েতমিন আিমও কত বার
েতামার সন্তানেদর একত্র করেত ইচ্ছা কেরিছ, িকন্তু েতামরা
রািজ হেল না। ৩৫ েদখ, েতামােদর বািড় েতামােদর জন্য খািল
হেয় পেড় থাকেব। আর আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা এখন
েথেক আমােক আর েদখেত পােব না, যত িদন পযর্ন্ত েতামরা না
বলেব, “ধন্য িতিন, িযিন প্রভুর নােম আসেছন।”

েভাজেনর সময় যীশুর িশক্ষা।

িতিন এক িবশ্রামবাের প্রধান ফরীশীেদর একজন
েনতার বািড়েত েভাজেন েগেলন, আর তারা তঁার

ওপের নজর রাখল। ২ আর েদখ, তঁার সামেন িছল একজন
েলাক িছল, েয শরীের জল জেম যাওয়া েরােগ ভুগিছল। ৩ যীশু
ব্যবস্থার গুরু ও ফরীশীেদর িজজ্ঞাসা করেলন, িবশ্রামবাের সুস্থ
করা উিচত িক না? িকন্তু তারা চুপ কের থাকল। ৪ তখন িতিন
তােক ধের সুস্থ কের িবদায় িদেলন। ৫ আর িতিন তােদর
বলেলন," েতামােদর মেধ্য েক আেছ, যার সন্তান িকংবা বলদ
িবশ্রামবাের কুেয়ােত পেড় েগেল েস তখনই তােক তুলেব না?"
৬ তারা এই সব কথার উত্তর িদেত পারল না। ৭ আর মেনানীত
েলােকরা কীভােব প্রধাণ প্রধাণ আসন েবেছ িনেচ্ছ, তা েদেখ
যীশু গেল্পর মাধ্যেম তােদর একিট িশক্ষা িদেলন; ৮ িতিন তােদর
বলেলন," যখন েকউ েতামােদর িবেয়র েভােজ িনমন্ত্রণ কের,
তখন সম্মািনত জায়গায় বস না; কারণ, েতামােদর েথেক হয়েতা
অেনক সম্মািনত অন্য েকােনা েলাকেক িনমন্ত্রণ করা হেয়েছ,
৯ আর েয ব্যিক্ত েতামােক ও তােক িনমন্ত্রণ কেরেছ, েস এেস
েতামােক বলেব, এনােক জায়গা দাও; আর তখন তুিম লিজ্জত
হেয় নীচু জায়গায় বসেত যােব। ১০ িকন্তু তুিম যখন িনমিন্ত্রত হও
তখন নীচু জায়গায় িগেয় বস; তােত েয ব্যিক্ত েতামােক িনমন্ত্রণ
কেরেছ, েস যখন আসেব আর েতামােক বলেব, বনু্ধ, সম্মািনত
জায়গায় িগেয় বস; তখন যারা েতামার সােথ বেস আেছ, তােদর
সামেন তুিম সম্মািনত হেব। ১১ কারণ েয- েকউ িনেজেক উঁচু
কের, তােক নীচু করা হেব, আর েয েকউ িনেজেক নীচু কের,
তােক উঁচু করা হেব।" ১২ আবার েয ব্যিক্ত তােক িনমন্ত্রণ
কেরিছল, তােকও িতিন বলেলন," তুিম যখন দপুুেরর খাবার
িকংবা রােতর খাবার ৈতরী কর, তখন েতামার বনু্ধেদর, বা
েতামার ভাইেদর, বা েতামার আত্মীয়েদর িকংবা ধনী
প্রিতেবশীেক েডেকা না; কারণ তারাও এর বদেল েতামােক
িনমন্ত্রণ করেব, আর তুিম প্রিতদান পােব। ১৩ িকন্তু যখন েভাজ
প্রস্তুত কর, তখন গিরব, েখঁাড়া, িবকলাঙ্গ ও অন্ধেদর িনমন্ত্রণ
কেরা; ১৪ তােত ধন্য হেব, কারণ তারা েতামার েসই িনমন্ত্রেণর
প্রিতদান িদেত পারেব না, তাই ধািমর্কেদর পুনরুত্থােনর সমেয়
তুিম এর প্রিতদান পােব।"
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১৫

মহােভােজর দষৃ্টান্ত।

১৫ এই সব কথা শুেন, যারা বেসিছল, তােদর মেধ্য এক ব্যিক্ত
তােক বলল," েয ঈশ্বেরর রােজ্য েভােজ বসেব, েসই ধন্য।"
১৬ িতিন তােক বলেলন, "েকােনা এক ব্যিক্ত বড় েভােজর
আেয়াজন কের অেনকেক িনমন্ত্রণ করেলন। ১৭ পের েভােজর
সমেয় িনেজর দাসেদর িদেয় িনমিন্ত্রত েলাকেদর ডাকার জন্য
বলেলন, আসুন, এখন সবই প্রস্তুত হেয়েছ। ১৮ িকন্তু তারা সবাই
একমত হেয় ক্ষমা চাইেত লাগল। প্রথম জন তােক বলল, আিম
একটা জিম িকেনিছ, তা েদখেত েযেত হেব; দয়া কের আমােক
ক্ষমা কর। ১৯ আর একজন বলল, আিম পঁাচ েজাড়া বলদ
িকেনিছ, তােদর পরীক্ষা করেত যািচ্ছ; দয়া কের, আমােক ক্ষমা
কর। ২০ আর একজন বলল, আিম িবেয় কেরিছ, এই জন্য
েযেত পারিছ না। ২১ পের েসই দাস এেস তার প্রভুেক এই সব
কথা জানাল। তখন েসই বািড়র মািলক েরেগ িগেয় িনেজর
দাসেক বলেলন, এখনই বাইের িগেয় শহেরর রাস্তায় রাস্তায় ও
গিলেত গিলেত যাও, গিরব, েখঁাড়া ও অন্ধেদর এখােন আন।
২২ পের েসই দাস বলল, প্রভু, আপনার আেদশ মেতা তা করা
হেয়েছ, আর এখনও জায়গা আেছ। ২৩ তখন প্রভু দাসেক
বলেলন, বাইের িগেয় বড় রাস্তায় রাস্তায় ও পেথ পেথ যাও এবং
আসবার জন্য েলাকেদরেক িমনিত কর, েযন আমার বািড় ভের
যায়। ২৪ কারণ আিম েতামােদর বলিছ, ঐ িনমিন্ত্রত ব্যিক্তেদর
মেধ্য একজনও আমার এই েভােজর স্বাদ পােব না।"

িশষ্য হওয়ার মূল্য।

২৫ একবার প্রচুর েলাক যীশুর সেঙ্গ যািচ্ছল; তখন িতিন মুখ
িফিরেয় তােদর বলেলন, ২৬ "যিদ েকউ আমার কােছ আেস,
আর িনেজর বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও েবানেদর এমনিক,
িনজ প্রাণেকও িপ্রয় বেল মেন কের, তেব েস আমার িশষ্য হেত
পাের না। ২৭ েয েকউ িনেজর কু্রশ বেয় িনেয় আমার িপছেন না
আেস, েস আমার িশষ্য হেত পাের না। ২৮ েতামােদর মেধ্য যিদ
কােরার উঁচু ঘর ৈতির করেত ইচ্ছা হয়, েস আেগ বেস খরেচর
িহসাব িক কের েদখেব না, েশষ করবার টাকা তার আেছ িক না?
২৯ কারণ িভত গঁাথবার পর যিদ েস েশষ করেত না পাের, তেব
যত েলাক তা েদখেব, সবাই তােক ঠাট্টা করেত শুরু করেব,
বলেব, ৩০ এ ব্যিক্ত ৈতির করেত শুরু কেরিছল, িকন্তু েশষ
করেত পারল না। ৩১ অথবা েকােনা রাজা অন্য রাজার িবরুেদ্ধ
যুেদ্ধ করেত যাবার আেগ বেস িক িবেবচনা করেবন না, েয কুিড়
হাজার েসনা িনেয় যুদ্ধ করেত আসেছ তার িবরুেদ্ধ িক দশ
হাজার েসনা িনেয় তার সামেন েযেত পাির? ৩২ যিদ না পােরন,
তেব শত্রু দেূর থাকেতই িতিন বাতর্ াবাহক পািঠেয় িতিন তার
সােথ শািন্তর িবষেয় িজজ্ঞাসা করেবন। ৩৩ ভােলা, েসইভােব
েতামােদর মেধ্য েয েকউ িনেজর সব িকছু ত্যাগ না কের, েস
আমার িশষ্য হেত পাের না। ৩৪ লবণ েতা ভােলা; িকন্তু েসই
লবেণর যিদ স্বাদ নষ্ট হেয় যায়, তেব তা আবার িক কের েনানতা
করা যােব? ৩৫ তা না মািটর, না সােরর িঢিবর উপযুক্ত; েলােক
তা বাইের েফেল েদয়। যার শুনবার কান আেছ েস শুনুক।"

হারান েমষ, হারান িসিক ও হারান পুত্র, এই িতনিট কািহিন।

আর কর আদায়কারী ও পাপী েলােকরা সবাই যীশুর
কথা েশানার জন্য তঁার কােছ আসিছল। ২ তােত

ফরীশী ও ধমর্িশক্ষেকরা অিভেযাগ কের বলেত লাগল," এ
ব্যিক্ত পাপীেদর গ্রহণ কের, ও তােদর সােথ খাওয়া দাওয়া ও
েমলােমশা কের।" ৩ তখন িতিন তােদর এই উপমা বলেলন।
৪ "েতামােদর মেধ্য েকােনা এক ব্যিক্ত যার একেশা েমষ আেছ,
ও তার মেধ্য েথেক একিট হািরেয় যায়, তেব েস িক অন্য
িনরানব্বইটােক েছেড় িদেয় েসই একটােক খুঁেজ না পাওয়া
পযর্ন্ত তার েখঁাজ করেত যায় না? ৫ আর েসিটেক খুঁেজ েপেল
েস খুশী হেয় তােক কঁােধ তুেল েনয়। ৬ পের ঘের এেস বনু্ধ বান্ধব
ও প্রিতেবশীেদর েডেক বেল, আমার সেঙ্গ আনন্দ কর, কারণ
আমার েয েমষিট হািরেয় িগেয়িছল, তা আিম খুঁেজ েপেয়িছ।
৭ আিম েতামােদর বলিছ, িঠক েসইভােব একজন পাপী মন
েফরােল স্বেগর্ আনন্দ হেব; যারা পাপ েথেক মন েফরান দরকার
বেল মেন কের না, এমন িনরানব্বই জন ধািমর্েকর জন্য তত
আনন্দ হেব না।

হারােনা িসিকর দষৃ্টান্ত।

৮ অথবা েকােনা এক স্ত্রীেলাক, যার দশিট িসিক আেছ, েস
যিদ একিট হািরেয় েফেল, তেব প্রদীপ জ্বািলেয় ঘর ঝঁাট িদেয়
েয পযর্ন্ত তা না পায়, ভােলা কের খুঁেজ েদেখ না? ৯ আর েসিট
খুঁেজ েপেল পর েস বনু্ধ বান্ধব ও প্রিতেবশীেদর েডেক বেল,
আমার সেঙ্গ আনন্দ কর, কারণ আিম েয িসিকিট হািরেয়
েফেলিছলাম, তা খুঁেজ েপেয়িছ। ১০ িঠক েসইভােব, আিম
েতামােদর বলিছ, একজন পাপী মন েফরােল ঈশ্বেরর দতূেদর
উপিস্থিতেত আনন্দ হয়।"

হারােনা পুেত্রর দষৃ্টান্ত।

১১ আর িতিন বলেলন," এক ব্যিক্তর দিুট েছেল িছল;
১২ েছােটা েছেলিট তার বাবােক বলল, বাবা, টাকা ও সম্পিত্তর
েয অংশ আমার ভােগ পেড়, তা আমােক িদেয় দাও। তােত িতিন
তােদর মেধ্য সম্পিত্ত ও টাকা ভাগ কের িদেলন। ১৩ িকছুিদন
পের েছােটা েছেলিট সব িকছু িনেয় দরূ েদেশ চেল েগল, আর
েসখােন েস েবিনয়েম জীবন কািটেয় িনেজর সব টাকা পয়সা
উিড়েয় িদল। ১৪ েস সব িকছু খরচ কের েফলেল পর েসই েদেশ
ভীষণ দিূভর্ ক্ষ হল, তােত েস কেষ্ট পড়েত লাগল। ১৫ তখন েস
েসই েদেশর একজন েলােকর কাজ িনল; আর েস তােক শূকর
চরােনার জন্য িনেজর জিমেত পািঠেয় িদল; ১৬ তখন, শূকের েয
শঁুিট েখত, েসই শঁুিট েস েখেত ইচ্ছা করেলা, কারণ েকউই তােক
খাবার েখেত েদওয়ার মত িছল না। ১৭ িকন্তু েস িনেজর ভুল
বুঝেত েপের বলল, আমার বাবার কত চাকেররা অেনক অেনক
খাবার পােচ্ছ, িকন্তু আিম এখােন িখেদেত মের যািচ্ছ। ১৮ আিম
উেঠ আমার বাবার কােছ িগেয় বলব, বাবা, আিম েতামার ও
স্বেগর্র িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ; ১৯ আিম আর েতামার েছেল নােমর
েযাগ্য নই; েতামার একজন চাকেরর মত আমােক রাখ। ২০ পের
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েস উেঠ তার বাবার কােছ আসল। েস দেূর থাকেতই তােক
েদেখই তার বাবার খুব করুণা হল, আর েদৗিড়েয় িগেয় তােক
জিড়েয় ধের চুমু িদেত থাকেলন। ২১ তখন েছেলিট বলল, বাবা,
আিম েতামার ও স্বগর্রােজ্যর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ, আিম আর
েতামার েছেল নােমর েযাগ্য নই। ২২ িকন্তু তার বাবা িনেজর
চাকরেদরেক বলেলন, তাড়াতািড় কের সবেচেয় ভাল জামািট
িনেয় এস, আর এেক পিরেয় দাও এবং এর হােত আংিট ও পােয়
জেুতা দাও; ২৩ আর েমাটােসাটা বাছুরিট এেন মার; আমরা
খাওয়া দাওয়া কের আনন্দ কির; ২৪ কারণ আমার এই েছেলিট
মারা িগেয়িছল, িকন্তু এখন বঁাচেলা; েস হািরেয় িগেয়িছল, িকন্তু
এখন পাওয়া েগল। তােত তারা আেমাদ প্রেমাদ করেত লাগল।
২৫ তখন তঁার বড় েছেলিট মােঠ িছল; পের েস আসেত আসেত
যখন বািড়র কােছ েপৗঁছােলা, তখন বাজনা ও নােচর শব্দ
শুনেত েপল। ২৬ আর েস একজন চাকরেক কােছ েডেক
িজজ্ঞাসা করল, এ সব িক? ২৭ েস তােক বলল, েতামার ভাই
এেসেছ এবং েতামার বাবা েমাটােসাটা বাছুরিট েমেরেছন, কারণ
িতিন তােক সুস্থ অবস্থায় িফের েপেয়েছন। ২৮ তােত েস েরেগ
েগল, িভতের েযেত চাইল না; তখন তার বাবা বাইের এেস
সাধাসািধ করেত লাগেলন। ২৯ িকন্তু েস তার বাবােক বলল,
েদখ, এত বছর ধের আিম েতামার েসবাযত্ন কের আসিছ,
কখনও েতামার আেদশ অমান্য কিরিন, তবুও আমার বনু্ধেদর
সােথ আেমাদ প্রেমাদ করবার জন্য তুিম কখনও একিট ছাগেলর
বাচ্চাও দাওিন; ৩০ িকন্তু েতামার এই েছেল েয, েবশ্যােদর সেঙ্গ
েতামার টাকা পয়সা নষ্ট কেরেছ, েস যখন আসল, তারই জন্য
েমাটােসাটা বাছুরিট মারেল। ৩১ িতিন তােক বলেলন, বাবা, তুিম
সবসময় আমার সেঙ্গ আছ, আর যা িকছু আমার, সবই েতামার।
৩২ িকন্তু আমােদর আেমাদ প্রেমাদ ও আনন্দ করা উিচত, কারণ
েতামার এই ভাই মারা িগেয়িছল এবং এখন বঁাচেলা; হািরেয়
িগেয়িছল, এখন পাওয়া েগল।"

টাকা পয়সার িবষেয় যীশুর উপেদশ।

আর যীশু িশষ্যেদরও বলেলন," একজন ধনী েলাক
িছল, তার এক প্রধান কমর্চারী িছল; েস মিনেবর

টাকা পয়সা নষ্ট করত বেল তার কােছ অপমািনত হল। ২ পের
েস তােক েডেক বলল, েতামার সম্পেকর্  এিক কথা শুনিছ?
েতামার কােজর িহসাব দাও, কারণ তুিম আর প্রধান কমর্চারী
থাকেত পারেব না। ৩ তখন েসই প্রধান কমর্চারী মেন মেন বলল,
িক করব? আমার মিনব েতা আমােক প্রধান কমর্চারী পদ েথেক
ছািড়েয় িদেচ্ছন; মািট কাটবার শিক্ত আমার েনই, িভক্ষা করেত
আমার লজ্জা কের। ৪ আমার প্রধান কমর্চারী পদ েগেল েলােক
েযন আমােক তােদর বািড়েত থাকেত েদয়, এজন্য আিম িক
করব, তা জািন। ৫ পের েস িনেজর মিনেবর প্রেত্যক ঋণীেক
েডেক প্রথম জনেক বলল, আমার মিনেবর কােছ েতামার ধার
কত? ৬ েস বলল, একেশা িলটার অিলভ েতল। তখন েস তােক
বলল, েতামার িহসােবর কাগজিট নাও এবং তাড়াতািড় তােত
পঞ্চাশ েলখ। ৭ পের েস আর এক জনেক বলল, েতামার ধার
কত? েস বলল, একেশা মণ গম। তখন েস বলল, েতামার
কাগজ িনেয় আিশ েলখ। ৮ তােত েসই মিনব েসই অসৎ প্রধান

কমর্চারীর প্রশংসা করল, কারণ েস বুিদ্ধমােনর কাজ কেরিছল।
এই জগেতর েলােকরা িনেজর জািতর সম্বেন্ধ আেলার েলাকেদর
েথেক েবিশ বুিদ্ধমান। ৯ আর আিমই েতামােদর বলিছ,
িনেজেদর জেন্য জগেতর টাকা পয়সা িদেয় েলােকর সেঙ্গ বনু্ধত্ব
কর, েযন ওটা েশষ হেল তারা েতামােদর েসই িচরকােলর
থাকবার জায়গায় গ্রহণ কের। ১০ েয অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত, েস
অেনক িবষেয়ও িবশ্বস্ত; আর েয অল্প িবষেয়ও অধািমর্ক, েস
অেনক িবষেয় অধািমর্ক। ১১ অতএব েতামরা যিদ জগেতর ধেন
িবশ্বস্ত না হেয় থাক, তেব েক িবশ্বাস কের েতামােদর কােছ সত্য
ধন রাখেব? ১২ আর যিদ পেরর িবষেয় িবশ্বস্ত না হেয় থাক, তেব
েক েতামােদর িনেজর িবষয় েতামােদর েদেব? ১৩ েকান চাকর
দইু মিনেবর দাসত্ব করেত পাের না, কারণ েস হয় এক জনেক
ঘৃণা করেব, আর অন্য জনেক ভালবাসেব, নয় েতা এক জেনর
প্রিত মেনােযাগ েদেব, অন্য জনেক তুচ্ছ করেব। েতামরা ঈশ্বর
এবং ধন দইুেয়র দাসত্ব করেত পার না।" ১৪ তখন ফরীশীরা,
যারা টাকা ভালবাসেতন, এ সব কথা শুনিছল, আর তারা তঁােক
ঠাট্টা করেত লাগল। ১৫ িতিন তােদর বলেলন," েতামরাই েতা
মানুেষর সামেন িনেজেদর ধািমর্ক েদিখেয় থাক, িকন্তু ঈশ্বর
েতামােদর হৃদেয়র অবস্থা জােনন; কারণ মানুেষর কােছ যা
সম্মািনত, তা ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত ঘৃণার েযাগ্য।

অিতিরক্ত িশক্ষা।

১৬ বািপ্তষ্মদাতা েযাহেনর সময় পযর্ন্ত েমািশর আইন কানুন ও
ভাববাদীেদর েলখা চলত; েসই সময় েথেক ঈশ্বেরর রােজ্যর
সুসমাচার প্রচার হেচ্ছ এবং প্রেত্যক জন আগ্রহী হেয় েজােরর
সেঙ্গ েসই রােজ্য প্রেবশ করেছ। ১৭ িকন্তু আইন কানুেনর এক
িবন্দ ুবাদ পড়ার েচেয় বরং আকাশ ও পৃিথবী লুপ্ত হেয় যাওয়া
সহজ। ১৮ েয েকউ িনেজর স্ত্রীেক েছেড় িদেয় অন্য স্ত্রীেক িবেয়
কের, েস ব্যিভচার কের; এবং েয েকউ, যােক স্বামী েছেড়
িদেয়েছ েসই স্ত্রীেক িববাহ কের, েস ব্যািভচার কের।

লাসার এবং ধনবান।

১৯ একজন ধনবান েলাক িছল, েস েবগুনী রেঙর কাপড় ও
দামী দামী কাপড় পরেতা এবং প্রিতিদন জঁাকজমেকর সােথ
আেমাদ প্রেমাদ করত। ২০ তার দরজার সামেন লাসার নােম
একজন িভখারীেক রাখা হেয়িছল, তার সারা শরীর ঘােয় ভরা
িছল,

২১ এবং েসই ধনবােনর েটিবল েথেক েয গঁুড়াগঁাড়া পড়ত তাই
েখেয় েস েপট ভরােত চাইত; আবার কুকুেররাও এেস তার ঘা
েচেট িদত। ২২ এক িদন ঐ কাঙাল মারা েগল, আর স্বগর্ দেূতরা
এেস তােক িনেয় িগেয় অব্রাহােমর েকােল বসােলন,। পের েসই
ধনবানও মারা েগল এবং তােক কবর েদওয়া হল। ২৩ আর
নরেক, যন্ত্রণার মেধ্য, েস েচাখ তুেল দরূ েথেক অব্রাহামেক ও
তার েকােল লাসারেক েদখেত েপল। ২৪ তােত েস িচৎকার কের
বলল, িপতা অব্রাহাম, আমােক দয়া করুন, লাসারেক পািঠেয়
িদন, েযন েস আঙুেলর মাথা জেল ডুিবেয় আমার িজভ ঠান্ডা
কের, কারণ এই আগুেন আিম কষ্ট পািচ্ছ। ২৫ িকন্তু অব্রাহাম
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বলেলন, মেন কর; তুিম যখন জীিবত িছেল তখন কত সুখেভাগ
কেরছ, আর লাসার কত দঃুখ েভাগ কেরেছ; এখন েস এখােন
সান্ত্বনা পােচ্ছ, আর তুিম কষ্ট পাচ্ছ। ২৬ আর এছাড়া আমােদরও
েতামােদর মেধ্য এক িবরাট ফঁাক রেয়েছ, সুতরাং ইচ্ছা থাকা
সেত্ত্বও েযন এখান েথেক েতামােদর কােছ েকউ েযেত না পাের,
আবার ওখান েথেক আমােদর কােছ েকউ পার হেয় আসেত না
পাের।" ২৭ তখন েস বলল," তেব আিম আপনােক অনুেরাধ
কির, িপতা আমার বাবার বািড়েত ওেক পািঠেয় িদন; ২৮ কারণ
আমার পঁাচ ভাই আেছ; েস িগেয় তােদর কােছ সাক্ষ্য িদক, েযন
তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আেস। ২৯ িকন্তু অব্রাহাম
বলেলন, তােদর কােছ েমািশ ও ভাববাদীরা আেছন; তােদরই
কথা তারা শুনুক।" ৩০ তখন েস বলল," তা নয়, িপতা অব্রাহাম,
বরং মৃতেদর মেধ্য েথেক যিদ েকউ তােদর কােছ যায়, তাহেল
তারা মন েফরােব"। ৩১ িকন্তু িতিন বলেলন," তারা যিদ েমািশর
ও ভাববাদীেদর ব্যবস্থা না েশােন, তেব মৃতেদর মেধ্য েথেক েকউ
উঠেলও তারা মানেব না।"

ক্ষমা ও অন্যান্য িবষেয় উপেদশ।

যীশু তার িশষ্যেদর আরও বলেলন, "পােপর
প্রেলাভন আসেব না, এমন হেত পাের না; িকন্তু িধক

তােক, যার মাধ্যেম তা আেস! ২ এই েছাটেদর মেধ্য এক জনেক
যিদ েকউ পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তার গলায় ভারী পাথর
েবঁেধ তােক সমুেদ্র েফেল েদওয়া বরং তার পেক্ষ ভােলা।
৩ েতামরা িনেজেদর িবষেয় সাবধান থাক। েতামার ভাই যিদ
পাপ কের, তােক ধমক দাও; আর েস যিদ েসই অন্যায় েথেক
মন েফরায় তেব তােক ক্ষমা কর। ৪ আর যিদ েস এক িদেনর
মেধ্য সাতবার েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কের, আর সাতবার েতামার
কােছ িফের এেস বেল, আিম এই অন্যায় েথেক মন েফরালাম,
তেব তােক ক্ষমা কর।" ৫ আর েপ্রিরতরা প্রভুেক বলেলন,
"আমােদর িবশ্বাস বািড়েয় িদন।" ৬ প্রভু বলেলন, "একিট সরেষ
দানার মত িবশ্বাস যিদ েতামােদর থােক, তেব, ‘তুিম িশকড়শুদ্ধ
উেঠ িগেয় িনেজ সমুেদ্র পুঁেত যাও’ একথা তঁুত গাছিটেক বলেল
ও েতামােদর কথা মানেব। ৭ আর েতামােদর মেধ্য এমন েক
আেছ, যার দাস হাল বেয় িকংবা েভড়া চিরেয় মাঠ েথেক এেল
েস তােক বলেব, ‘তুিম এখনই এেস েখেত বস? ৮ বরং তােক িক
বলেব না, ‘আিম িক খাব, তার আেয়াজন কর এবং আিম
যতক্ষণ খাওয়া দাওয়া কির, ততক্ষণ েকামর েবঁেধ আমার
েসবাযত্ন কর, তারপর তুিম খাওয়া দাওয়া করেব’? ৯ েসই দাস
আেদশ পালন করল বেল েস িক তার ধন্যবাদ কের?
১০ েসইভােব সব আেদশ পালন করেল পর েতামারও েবােলা
আমার অেযাগ্য দাস, যা করেত বাধ্য িছলাম, তাই করলাম।"

যীশু দশ জন কুষ্ঠ েরাগীেক সুস্থ কেরন।

১১ িযরুশােলেম যাবার সমেয় িতিন শমিরয়া ও গালীল েদেশর
মেধ্য িদেয় েগেলন। ১২ িতিন েকােনা এক গ্রােম ঢুকেছন, এমন
সমেয় দশ জন কুষ্ঠেরাগী তঁার সামেন পড়ল, তারা দেূর দঁািড়েয়
িচৎকার কের বলেত লাগল, ১৩ "যীশু, নাথ, আমােদর দয়া

করুন!" ১৪ তাহােদর েদেখ িতিন বলেলন, "যাও, যাজকেদর
কােছ িগেয় িনেজেদর েদখাও। েযেত েযেত তারা শুদ্ধ হল।"
১৫ তখন তােদর একজন িনেজেক সুস্থ েদেখ িচৎকার কের
ঈশ্বেরর েগৗরব করেত করেত িফের এেলা, ১৬ এবং যীশুর
পােয়র উপর উপুড় হেয় তঁার ধন্যবাদ করেত লাগল; েসই ব্যিক্ত
শমরীয়। ১৭ যীশু উত্তর কের বলেলন," দশ জন িক শুদ্ধ সুস্থ
হয়িন? তেব েসই নয় জন েকাথায়? ১৮ ঈশ্বেরর েগৗরব করবার
জন্য িফের এেসেছ, এই অন্য জািতর েলাকিট ছাড়া এমন
কাউেকও িক পাওয়া েগল না?" ১৯ পের িতিন তােক বলেলন,
"উঠ এবং যাও, েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ কেরেছ।"

যীশুর নানা ধরেনর িশক্ষা

ঈশ্বেরর রাজ্য আসবার িবষেয় িশক্ষা।

২০ ফরীশীরা তঁােক িজজ্ঞাসা করল," ঈশ্বেরর রাজ্য কখন
আসেব?" িতিন উত্তর কের তােদর বলেলন," ঈশ্বেরর রাজ্য
িচেহ্নর সােথ আেস না; ২১ আর েলােক বলেব না, েদখ, এই
জায়গায়! ঐ জায়গায়! কারণ েদখ, ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর
মেধ্যই আেছ।" ২২ আর িতিন িশষ্যেদর বলেলন, "এমন সময়
আসেব, যখন েতামরা মানবপুেত্রর রাজেত্বর সমেয়র এক িদন
েদখেত ইচ্ছা করেব, িকন্তু েদখেত পােব না। ২৩ তখন েলােকরা
েতামােদর বলেব, েদখ, ঐ জায়গায়! েদখ, এই জায়গায়! েযও
না, তােদর িপছেন িপছেন েযও না। ২৪ কারণ িবদ্ুযৎ েযমন
আকােশর নীেচ এক িদক েথেক চমকােল, আকােশর নীেচ অন্য
িদক পযর্ন্ত আেলািকত হয়, মানবপুত্র িনেজর িদেন েসরূপ
হেবন। ২৫ িকন্তু প্রথেম তঁােক অেনক দঃুখেভাগ করেত এবং এই
সমেয়র েলাকরা তঁােক অগ্রাহ্য করেব। ২৬ আর েনােহর সমেয়
েযমন হেয়িছল, মানবপুেত্রর সমেয়ও েতমিন হেব। ২৭ েলােক
খাওয়া দাওয়া করত, িববাহ করত, িববািহতা হত, েয পযর্ন্ত না
েনাহ জাহােজ প্রেবশ করেলন, আর জলপ্লাবন এেস সবাইেক
ধ্বংস করল। ২৮ েসইভােব েলােটর সমেয় েযমন হেয়িছল েলােক
খাওয়া দাওয়া, েকনােবচা, গাছ লাগােনা ও বািড় ৈতরী করত;
২৯ িকন্তু েযিদন েলাট সেদাম েথেক বাইের েগেলন, েসই িদন
আকাশ েথেক আগুনও গন্ধেকর বৃিষ্ট পেড় সবাইেক ধ্বংস
করল- ৩০ মানবপুত্র েযিদন প্রকািশত হেবন, েস িদেনও এই
রকমই হেব। ৩১ েসই িদন েয েকউ ছােদর উপের থাকেব, আর
তার িজিনসপত্র ঘের থাকেব, েস তা েনবার জন্য নীেচ না নামুক;
আর েতমিন েয েকউ মােঠ থাকেব, েসও িফের না আসুক।
৩২ েলােটর স্ত্রীর কথা মেন কর। ৩৩ েয েকউ িনেজর প্রাণ লাভ
করেত েচষ্টা কের, েস তা হারােব; আর েয েকউ প্রাণ হারায়, েস
তা বঁাচােব। ৩৪ আিম েতামােদর বলিছ, েসই রািত্রেত দজুন এক
িবছানায় থাকেব, তােদর মেধ্য েথেক এক জনেক েনওয়া হেব
এবং অন্য জনেক েফেল যাওয়া হেব। ৩৫ দিুট স্ত্রীেলাক একসােথ
যঁাতা িপষেব; তােদর মেধ্য েথেক এক জনেক েনওয়া হেব এবং
অন্য জনেক েফেল যাওয়া হেব।" ৩৬ তখন তারা উত্তর কের
তঁােক বলেলন, ৩৭ "েহ প্রভু, েকাথায়?" িতিন তােদর বলেলন,"
েযখােন মৃতেদহ, েসখােনই শকুন জেড়া হয়।"

লুক ১৬:২৬ ৭০৪ লুক ১৭:৩৭



১৮

প্রাথর্নার িবষেয় িশক্ষা।

আর িতিন তােদর এই রকম এক গল্প বলেলন েয,
তােদর সবসময় প্রাথর্না করা উিচত, িনরুৎসাহ হওয়া

উিচত নয়। ২ িতিন বলেলন, েকােনা শহের এক িবচারক িছল,
েস ঈশ্বরেক ভয় করত না, মানুষেকও মানত না। ৩ আর েসই
শহের এক িবধবা িছল, েস তার কােছ এেস বলত, অন্যােয়র
প্রিতকার কের আমার িবপক্ষ েথেক আমােক উদ্ধার করুন!
৪ িবচারক িকছুিদন পযর্ন্ত িকছুই করেলন না; িকন্তু পের মেন
মেন বলল, যিদও আিম ঈশ্বরেক ভয় কির না, মানুষেকও মািন
না, ৫ তবুও এই িবধবা আমােক কষ্ট িদেচ্ছ, েসইজন্য িবচার
েথেক এেক উদ্ধার করব, না হেল সবর্দা আমােক জ্বালাতন
করেব। ৬ পের প্রভু বলেলন, েশান, ঐ অধািমর্ক িবচারক িক
বেল। ৭ তেব ঈশ্বর িক তঁার েসই মেনানীতেদর পেক্ষ অন্যােয়র
প্রিতকার করেবন না, যারা িদনরাত তঁার কােছ ক্রন্দন কের,
যিদও িতিন তােদর িবষেয় দীঘর্সিহষু্ণ? ৮ আিম েতামােদর বলিছ,
িতিন শীঘ্রই তােদর পেক্ষ অন্যােয়র প্রিতকার করেবন। িকন্তু
মানবপুত্র যখন আসেবন, তখন িক পৃিথবীেত িবশ্বাস েদখেত
পােবন?

পাপ ক্ষমার িবষেয় িশক্ষা।

৯ যারা িনেজেদর মেন করত েয তারাই ধািমর্ক এবং অন্য
সবাইেক তুচ্ছ করত, এমন কেয়কজনেক িতিন এই গল্প
বলেলন। ১০ দইু ব্যিক্ত প্রাথর্না করার জন্য মিন্দর েগল; একজন
ফরীশী, আর একজন কর আদায়কারী। ১১ ফরীশী দঁািড়েয়
িনেজর িবষেয় এই প্রাথর্না করল, েহ ঈশ্বর, আিম েতামার
ধন্যবাদ কির েয, আিম অন্য সব েলােকর মেতা ঠগ, অসৎ ও
ব্যিভচারীেদর মেতা িকংবা ঐ কর আদায়কারীর মেতা নই;
১২ আিম সপ্তােহর মেধ্য দবুার উপবাস কির, সমস্ত আেয়র
দশমাংশ দান কির। ১৩ িকন্তু কর আদায়কারী দেূর দঁািড়েয়
স্বেগর্র িদেক েচাখ তুলেতও সাহস েপল না, বরং েস বুক
চাপড়ােত চাপড়ােত বলল, েহ ঈশ্বর, আমার প্রিত, এই পাপীর
প্রিত দয়া কর। ১৪ আিম েতামােদর বলিছ, এই ব্যিক্ত ধািমর্ক
বেল গণ্য হেয় িনজ বািড়েত চেল েগল, ঐ ব্যিক্ত ধািমর্ক নয়;
কারণ েয েকউ িনেজেক উঁচু কের, তােক নীচু করা যােব; িকন্তু
েয িনেজেক নীচু কের, তােক উঁচু করা যােব।

িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৫ আর েলােকরা িনেজেদর েছাট িশশুেদরও তঁার কােছ
আনল, েযন িতিন তােদর স্পশর্ কেরন। িশেষ্যরা তা েদেখ তােদর
ধমক িদেত লাগেলন। ১৬ িকন্তু িতিন তােদর কােছ ডাকেলন,
বলেলন," িশশুেদর আমার কােছ আসেত দাও, ওেদর বারণ
কর না, কারণ ঈশ্বেরর রাজ্য এেদর মত েলাকেদরই। ১৭ আিম
েতামােদর সত্য বলিছ, েয েকউ িশশুর মেতা হেয় ঈশ্বেরর রাজ্য
গ্রহণ না কের, তেব েস কখনই ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করেত
পারেব না।"

ধনাসিক্তর িবষেয় িশক্ষা।

১৮ একজন তত্ত্বাবধায়ক তঁােক িজজ্ঞাসা করল," েহ সৎগুরু,
অনন্ত জীবন েপেত েহােল আমােক িক িক করেত হেব?"
১৯ যীশু তােক বলেলন," আমােক সৎ েকন বলেছা? ঈশ্বর ছাড়া
আর েকউ সৎ নয়। ২০ তুিম শােস্ত্রর আেদশ সকল জান,
“ব্যিভচার কর না, মানুষ খুন কর না, চুির কর না, িমথ্যা সাক্ষ্য
িদও না, েতামার বাবা মােক সম্মান কেরা।” ২১ েস বলল, েছাট
েথেক এই সব পালন কের আসিছ।" ২২ একথা শুেন যীশু তােক
বলেলন, "এখনও একিট িবষেয় েতামার ভুল আেছ; েতামার যা
িকছু আেছ, সব িবিক্র কের গিরবেদর দান কর, তােত স্বেগর্ ধন
পােব; আর এস, আমােক অনুসরণ কর।" ২৩ িকন্তু একথা শুেন
েস খুব দঃুিখত হল, কারণ েস অেনক সম্পিত্তর েলাক িছল।
২৪ তখন তার িদেক তািকেয় যীশু বলেলন,"যারা ধনী তােদর
পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করা অেনক কিঠন! ২৫ ঈশ্বেরর
রােজ্য ধনবােনর প্রেবশ করার েথেক বরং সুেচর িছদ্র িদেয়
উেটর প্রেবশ করা সহজ।" ২৬ যারা শুনল, তারা বলল, "তেব
েক রক্ষা েপেত পাের?" ২৭ িতিন বলেলন, "যা মানুেষর কােছ
অসাধ্য তা ঈশ্বেরর পেক্ষ সবই সম্ভব।" ২৮ তখন িপতর তঁােক
বলেলন," েদখুন, আমারা যা আমােদর িনেজর িছল, েস
সবিকছু েছেড় আপনার অনুসরণকারী হেয়িছ।" ২৯ িতিন তােদর
বলেলন, "আিম েতামােদর সত্য বলিছ, এমন েকউ েনই, েয
ঈশ্বেরর রােজ্যর জন্য বািড় িক স্ত্রী িক ভাইেদর িক বাবা মা িক
েছেল েমেয়েদর ত্যাগ করেল, ৩০ এইকােল তার বহুগুণ এবং
আগামী যুেগ অনন্ত জীবন পােব না।"

িনেজর মৃতু্য ও পুনরুত্থান িবষেয় যীশুর কথা।

৩১ পের িতিন েসই বােরা জনেক কােছ িনেয় তােদর বলেলন,
েদখ, আমরা িযরুশােলেম যািচ্ছ; আর ভাববাদীেদর মাধ্যেম যা
যা েলখা হেয়েছ, েস সব মানবপুেত্র পূণর্ হেব। ৩২ কারণ িতিন
অইহূিদর েলাকেদর হােত সমিপর্ত হেবন এবং েলােকরা তঁােক
ঠাট্টা করেব, তঁােক অপমান করেব, তঁার গােয় থুথু েদেব;
৩৩ এবং চাবুক িদেয় েমের তঁােক েমের েফলেব; পের িতন িদেনর
িদন িতিন পুনরায় উঠেবন। ৩৪ এসেবর িকছুই তঁারা বুঝেলন না,
এই কথা তােদর েথেক েগাপন থাকল এবং িক িক বলা হেচ্ছ, তা
তারা বুেঝ উঠেত পারল না।

িযরুশােলেম যীশুর েশষ যাত্রা।

একজন অন্ধেক েচাখ দান।

৩৫ আর যখন যীশু এবং তঁার িশষ্যরা িযরীেহার কােছ
আসেলন, একজন অন্ধ পেথর পােশ বেস িভক্ষা করিছল; ৩৬ েস
েলাকেদর যাওয়ার শব্দ শুেন িজজ্ঞাসা করল, এর কারণ িক?
৩৭ েলােক তােক বলল, নাসরতীয় যীশু েসখান িদেয় যােচ্ছন।
৩৮ তখন েস িচৎকার কের বলল, েহ যীশু, দায়ূদ-সন্তান,
আমােদর প্রিত দয়া করুন। ৩৯ যারা আেগ আেগ যািচ্ছল, তারা
চুপ কেরা বেল তােক ধমক িদল, িকন্তু েস আরও েজাের েচঁচােত
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লাগল, েহ দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রিত দয়া করুন। ৪০ তখন যীশু
েথেম িগেয় তােক তঁার কােছ আনেত আেদশ করেলন; পের েস
কােছ আসেল যীশু তােক বলেলন, তুিম িক চাও? ৪১ আিম
েতামার জন্য িক করব? েস বলল, প্রভু, আিম েদখেত চাই।
৪২ যীশু তােক বলেলন, েদখ; েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ
করল। ৪৩ তােত েস তকু্ষিন েদখেত েপল এবং ঈশ্বেরর েগৗরব
করেত করেত তঁার িপছন িপছন চলল। তা েদেখ সব েলাক
ঈশ্বেরর স্তব করল।

সেক্কেয়র মন পিরবতর্ন।

পের যীশু িযরীেহােত প্রেবশ কের শহেরর মেধ্য িদেয়
যািচ্ছেলন। ২ আর েদখ, সেক্কয় নােম এক ব্যিক্ত; েস

একজন প্রধান কর আদায়কারী এবং েস ধনবান িছল। ৩ আর
েক যীশু, েস েদখেত েচষ্টা করিছল, িকন্তু িভড় থাকােত েদখেত
পারল না, কারণ েস েবঁেট িছল। ৪ তাই েস আেগ েদৗিড়েয় িগেয়
তঁােক েদখবার জন্য একিট ডুমুর গােছ উঠল, কারণ িতিন েসই
পেথ যািচ্ছেলন। ৫ পের যীশু যখন েসই জায়গায় আসেলন,
তখন উপেরর িদেক েচেয় তােক বলেলন, সেক্কয়, শীঘ্র েনেম
এেসা, কারণ আজ েতামার ঘের আমােক থাকেত হেব। ৬ তােত
েস শীঘ্র েনেম আসল এবং আনেন্দর সােথ তঁার আিতথ্য করল।
৭ তা েদেখ সবাই বচসা কের বলেত লাগল, ইিন একজন পাপীর
ঘের রাত্র যাপন করেত েগেলন। ৮ তখন সেক্কয় দঁািড়েয় প্রভুেক
বলল, প্রভু, েদখুন, আমার সম্পিত্তর অেধর্ক আিম গিরবেদর
দান কির; আর যিদ অন্যায় কের কােরার িকছু িজিনস িনেয়
থািক, তার চারগুণ িফিরেয় েদব। ৯ তখন যীশু তােক বলেলন,
আজ এই ঘের পিরত্রাণ এেলা; েযেহতু এ ব্যিক্তও অব্রাহােমর
সন্তান। ১০ কারণ যা হািরেয় িগেয়িছল, তােক েখঁাজ ও উদ্ধার
করেত মানবপুত্র এেসেছন।

দশিট মুদ্রার কািহিন

১১ যখন তারা এই সব কথা শুনিছল, তখন িতিন একিট গল্পও
বলেলন, কারণ িতিন িযরুশােলেমর কােছ এেসিছেলন; আর
তারা অনুমান করিছল েয, ঈশ্বেরর রােজ্যর প্রকাশ তখনই হেব।
১২ অতএব িতিন বলেলন, ভদ্রবংশীয় এক ব্যিক্ত রাজ্য িফিরেয়
িনেয় আসেবন বেল দরুেদেশ েগেলন। ১৩ আর িতিন িনেজর দশ
জন চাকরেক েডেক দশিট েসানার মুদ্রা িদেয় বলেলন, আিম েয
পযর্ন্ত না আিস, এ িদেয় ব্যবসা কর। ১৪ িকন্তু তঁার প্রজারা তােক
ঘৃণা করত, তারা তঁার িপছেন েলাক পািঠেয় িদল, বলল,
আমােদর ইচ্ছা নয় েয, এ ব্যিক্ত আমােদর উপের রাজত্ব কের।
১৫ পের িতিন রাজপদ প্রাপ্ত হেয় যখন িফের আসেলন, তখন,
যােদরেক টাকা িদেয়িছেলন, েসই দাসেদরেক তঁার কােছ েডেক
আনেত বলেলন, েযন িতিন জানেত পােরন, তারা ব্যবসােয় েক
কত লাভ কেরেছ। ১৬ তখন প্রথম ব্যিক্ত তঁার সামেন এেস বলল,
প্রভু, আপনার মুদ্রা েথেক আর দশ মুদ্রা হেয়েছ। ১৭ িতিন তােক
বলেলন, ধন্য! উত্তম দাস, তুিম অিত অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হেল;
এজন্য দশটা শহেরর উপের কতৃর্ ত্ব কর। ১৮ িদ্বতীয় ব্যিক্ত এেস
বলল, প্রভু, আপনার মুদ্রা েথেক আর পঁাচ মুদ্রা হেয়েছ। ১৯ িতিন

তােকও বলেলন, তুিমও পঁাচিট শহেরর কতর্ া হও। ২০ পের আর
একজন এেস বলল, প্রভু, েদখুন, এই আপনার মুদ্রা; আিম এটা
রুমােল েবঁেধ েরেখিছলাম; ২১ কারণ আিম আপনার সম্বেন্ধ ভীত
িছলাম, কারণ আপিন কিঠন েলাক, যা রােখনিন, তা তুেল েনন
এবং যা েবােননিন, তা কােটন। ২২ িতিন তােক বলেলন, দষু্ট দাস,
আিম েতামার মুেখর প্রমােণ েতামার িবচার করব। তুিম না
জানেত, আিম কিঠন েলাক, যা রািখনা তাই তুেল িনই এবং যা
বুিননা তাই কািট? ২৩ তেব আমার টাকা েপাদ্দারেদর কােছ েকন
রাখিন? তা করেল আিম এেস সুেদর সােথ তা আদায় করতাম।
২৪ আর যারা কােছ দঁািড়েয়িছল, িতিন তােদর বলেলন, এর
কাছ েথেক ঐ মুদ্রা নাও এবং যার দশ মুদ্রা আেছ, তােক দাও।
২৫ তারা তঁােক বলল, প্রভু, ওর েয দশিট মুদ্রা আেছ।- ২৬ আিম
েতামােদর বলিছ, যার আেছ, তােক েদওয়া যােব; িকন্তু যার
েনই, তার যা আেছ, তাও তার কাছ েথেক েনওয়া যােব। ২৭ িকন্তু
আমার এই েয শত্রুরা যারা চাইিন েয, আিম তােদর উপের
রাজত্ব কির, তােদর এখােন আন, আর আমার সামেন হত্যা কর।

িযরুশােলেম যীশুর প্রেবশ।

২৮ এই সব কথা বেল িতিন তােদর আেগ আেগ চলেলন,
িযরুশােলেমর িদেক উঠেত লাগেলন। ২৯ পের যখন ৈজতুন
নামক পবর্েতর পােশ ৈবৎফগী ও ৈবথিনয়া গ্রােমর কােছ
আসেলন, তখন িতিন দইু জন িশষ্যেক পািঠেয় িদেলন, বলেলন,
৩০ বলেলন, েতামরা সামেনর ঐ গ্রােম যাও; গ্রােম েঢাকা মাত্রই
মুেখ েদখেব একিট গাধার বাচ্চা বঁাধা আেছ, যার ওপের েকান
মানুষ কখনও বেসিন; েসটােক খুেল আন।" ৩১ আর যিদ েকউ
েতামােদরেক বেল, এিট েকন খুলেছা? তেব এইভােব বলেব,
এেত প্রভুর প্রেয়াজন আেছ। ৩২ তখন যােদর পাঠােনা হল, তারা
িগেয় িতিন েযমন বেলিছেলন েসই রকমই েদখেত েপেলন।
৩৩ যখন তারা গাধার বাচ্চািটেক খুলিছেলন, তখন মািলেকরা
তােদরেক বলল, গাধার বাচ্চািটেক খুলেছা েকন? ৩৪ তারা
বলেলন, এেত প্রভুর প্রেয়াজন আেছ। ৩৫ পের তারা েসিটেক
যীশুর কােছ এেন তার িপেঠর ওপের িনেজেদর কাপড় েপেত
তার উপের যীশুেক বসােলন। ৩৬ পের যখন িতিন েযেত
লাগেলন, েলােকরা িনেজর িনেজর কাপড় রাস্তায় েপেত িদল।
৩৭ আর িতিন ৈজতুন পবর্ত েথেক নামবার কাছাকািছ জায়গায়
এেসেছন, এমন সমেয়, েসই িশেষ্যরা েয সব অেলৗিকক কাজ
েদেখিছল, েসই সেবর জন্য আনেন্দর সােথ িচৎকার কের
ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বলেত লাগল, ৩৮ “ধন্য েসই রাজা, িযিন
প্রভুর নােম আসেছন,; স্বেগর্ শািন্ত এবং উধর্েলােক মিহমা।”
৩৯ তখন েলাকেদর মেধ্য েথেক কেয়ক জন ফরীশী তঁােক বলল,
গুরু, আপনার িশষ্যেদর ধমক িদন। ৪০ িতিন উত্তর করেলন,
আিম েতামােদর বলিছ, এরা যিদ চুপ কের থােক, পাথর সব
েচঁিচেয় উঠেব। ৪১ পের যখন িতিন কােছ আসেলন, তখন
িযরূশােলম শহরিট েদেখ তার জন্য দঃুিখত হেয় ক্রন্দন করেলন,
৪২ বলেলন, তুিম, তুিমই যিদ আজেকর িদেন যা যা শািন্তজনক
তা বুঝেত! িকন্তু এখন েস সব েতামার দিৃষ্ট েথেক েগাপন থাকল।
৪৩ কারণ েতামার উপের এমন সময় আসেব, েযসমেয় েতামার
শত্রুরা েতামার চারিদেক েদয়াল গঁাথেব, েতামােক িঘের রাখেব,
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েতামােক সবিদেক অবেরাধ করেব, ৪৪ এবং েতামােক ও েতামার
মধ্যবতর্ী েতামার সন্তানেদর ভূিমসাৎ করেব, েতামার মেধ্য
পাথেরর উপের পাথর থাকেত েদেব না; কারণ েতামার ঈশ্বেরর
তত্ত্বাবধােনর সময় তুিম েবােঝািন।

ধমর্গৃেহ যীশু।

৪৫ পের িতিন উপাসনা ঘের প্রেবশ করেলন এবং যত েলাক
েকনা েবচা করিছল তােদর সবাইেক বাইের েবর কের িদেত শুরু
করেলন, ৪৬ তাহােদর বলেলন, েলখা আেছ, “আমার ঘরেক
প্রাথর্নার ঘর বলা হেব,” িকন্তু েতামরা এটােক “ডাকাতেদর
গুহায় পিরণত কেরেছা”। ৪৭ আর িতিন প্রিতিদন ধমর্গৃেহ
উপেদশ িদেতন। আর প্রধান যাজেকরা ও ব্যবস্থার িশক্ষকরা
এবং েলাকেদর প্রধােনরাও তঁােক েমের েফলার েচষ্টা করেত
লাগল; ৪৮ িকন্তু কীভােব তা করেব তার েকােনা উপায় তারা
খুঁেজ েপল না, কারণ েলােকরা সবাই একমেন তঁার কথা শুনত।

িযরুশােলেম যীশুর উপেদশ।

এক িদন যীশু মিন্দের েলাকেদর উপেদশ িদেচ্ছন ও
সুসমাচার প্রচার করেছন, এর মেধ্য প্রধান যাজেকরা ও

ব্যবস্থার িশক্ষকরা প্রাচীনেদর সেঙ্গ এেস উপিস্থত হেলা এবং
তােক বলল, আমােদর বেলা তুিম েকান ক্ষমতায় এই সব করছ?
২ েকই বা েতামােক এই ক্ষমতা িদেয়েছ? ৩ িতিন উত্তের তােদর
বলেলন, আিমও েতামােদর একিট কথা িজজ্ঞাসা কির, আমােক
বল; ৪ েযাহেনর বািপ্তষ্ম স্বগর্রাজ্য েথেক হেয়িছল, না মানুেষর
েথেক? ৫ তখন তারা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের বলল,
"যিদ বিল স্বগর্ েথেক, তাহেল এ আমােদরেক বলেব, তেব
েতামরা তঁােক িবশ্বাস কর িন েকন? ৬ আর যিদ বিল, মানুেষর
েথেক, তেব েলােকরা সবাই আমােদর পাথর মারেব; কারণ
তােদর ধারণা হেয়েছ েয, েযাহন ভাববাদী িছেলন। ৭ তারা উত্তর
করল, আমরা জািন না, েকাথা েথেক। ৮ যীশু তােদর বলেলন,
তেব আিমও িক ক্ষমতায় এসব করিছ, েতামােদর বলব না।

গৃহকতর্ া ও কৃষকেদর গল্প

৯ পের িতিন েলাকেদর এই গল্পকথা বলেত লাগেলন; েকােনা
ব্যিক্ত আঙ্গেুরর বাগান কেরিছেলন, পের তা কৃষকেদর কােছ
জমা িদেয় অেনক িদেনর জন্য অন্য েদেশ চেল েগেলন। ১০ পের
চািষেদর কােছ আঙুর েখেতর ফেলর ভাগ েনবার জন্য, ফল
পাকার সিঠক সমেয় এক চাকরেক তােদর কােছ পািঠেয়
িদেলন; িকন্তু কৃষেকরা তার চাকরেক মারধর কের খািল হােত
পািঠেয় িদল। ১১ পের িতিন আর এক দাসেক পাঠােলন, তারা
তােকও মারধর ও অপমান কের খািল হােত িবদায় করল।
১২ পের িতিন তৃতীয় দাসেক পাঠােলন, তারা তােকও আহত
কের বাইের েফেল িদল। ১৩ তখন আঙ্গরু েক্ষেতর কতর্ া বলেলন,
আিম িক করব? আমার িপ্রয় েছেলেক পাঠাব; হয়েতা তারা
তােক সম্মান করেব; ১৪ িকন্তু কৃষেকরা তঁােক েদেখ িনেজেদর
মেধ্য বলাবিল করেত লাগল, এই ব্যিক্তই উত্তরািধকারী; এস,
আমরা এেক েমের েফিল, েযন উত্তরািধকার আমােদরই হয়।

১৫ পের তারা েছেলিটেক ধের েমের েফলল এবং আঙ্গরু েখেতর
বাইের েফেল িদেলা। ১৬ এরপর েসই আঙুর েখেতর মািলক
তােদর িক করেবন? িতিন এেস েসই চািষেদর েমের েফলেবন
এবং েখত অন্য চািষেদর কােছ েদেবন। এই কথা শুেন তারা
বলল, ঈশ্বর এমন না করুক। ১৭ িকন্তু িতিন তােদর িদেক
তািকেয় বলেলন, তেব যা েলখা আেছ তার অথর্ িক, “েয
পাথরিটেক গঁাথেকরা অগ্রাহ্য কেরেছ, তােকই ঘেরর েকােনর
প্রধান পাথর করা হেয়েছ?” ১৮ েসই পাথেরর উপের যারা
পড়েব, েস েভেঙ যােব; িকন্তু েসই পাথর যার উপের পড়েব,
তােক চুরমার কের েফলেব। ১৯ েসই সমেয় ব্যবস্থার িশক্ষকরা ও
প্রধান যাজেকরা তার উপের হস্তেক্ষপ করেত েচষ্টা করল; আর
তারা েলাকেদর ভয় করল; কারণ তারা বুেঝিছল েয, িতিন
তােদরই িবষেয় েসই গল্প বেলিছেলন।

শাসনকতর্ ােদর জন্য কতর্ব্য িবষেয় িশক্ষা

২০ তখন তারা তার উপের নজর েরেখ, এমন কেয়ক জন
গুপ্তচর পািঠেয় িদল, যারা ছদ্মেবশী ধািমর্ক সাজেব, েযন তার
কথা ধের তােক রাজ্যপােলর কতৃর্ ত্ব ও কতৃর্ পেক্ষর কােছ সমপর্ণ
করেত পাের। ২১ তারা তঁােক িজজ্ঞাসা করল, েহ গুরু, আমরা
জািন, আপিন সিঠক কথা বেলন ও সিঠক িশক্ষা েদন, কােরার
পক্ষপািতত্ব কের কথা বেলন না, িকন্তু সত্যভােব ঈশ্বেরর পেথর
িবষেয় িশক্ষা িদেচ্ছন। ২২ ৈকসরেক কর েদওয়া আমােদর উিচত
িক না? ২৩ িকন্তু িতিন তােদর চালািক বুঝেত েপের বলেলন,
২৪ আমােক একিট িদনার েদখাও; এেত কার মূিতর্  ও নাম েলখা
আেছ? ২৫ তারা বলল, ৈকসেরর, তখন িতিন তােদর বলেলন,
তেব যা যা ৈকসেরর, ৈকসরেক দাও, আর যা ঈশ্বেরর, ঈশ্বরেক
দাও। ২৬ এেত তারা েলাকেদর সামেন তঁার কথার েকােনা ত্রূিট
ধরেত পারল না, বরং তঁার উত্তের আশ্চযর্্য েবাধ করেত লাগল।

পরকােলর িবষেয় িশক্ষা

২৭ আর সদ্দকূীেদর যারা প্রিতবাদ কের বেল, পুনরুত্থান েনই,
তােদর কেয়ক জন কােছ এেস তােক িজজ্ঞাসা করল, ২৮ "েহ
গুরু, েমািশ আমােদর জন্য িলেখেছন, কােরার ভাই যিদ স্ত্রীেক
েরেখ মারা যায়, আর তার সন্তান না থােক, তেব তার ভাই েসই
স্ত্রীেক িবেয় কের িনেজর ভাইেয়র বংশ রক্ষা করেব।" ২৯ ভােলা,
েকােনা একিট পিরবাের সাতিট ভাই িছল; প্রথম জন একিট
স্ত্রীেক িবেয় করল, আর েস সন্তান না েরেখ মারা েগল। ৩০ পের
িদ্বতীয় ও তৃতীয় ভাই েসই স্ত্রীেক িবেয় করল; ৩১ এইভােব
সাতজনই সন্তান না েরেখ মারা েগল। ৩২ েশেষ েসই স্ত্রীও মারা
েগল। ৩৩ অতএব মৃতু্য েথেক জীিবত হওয়ার সময় ঐ সাত
জেনর মেধ্য েস কার স্ত্রী হেব? তারা সাতজনই েতা তােক িবেয়
কেরিছল। ৩৪ যীশু তােদর বলেলন, এই জগেতর সন্তােনরা িবেয়
কের এবং িববািহতা হয়। ৩৫ িকন্তু যারা েসই জগেতর এবং
মৃতেদর মেধ্য েথেক পুনরুত্থােনর অিধকারী হবার েযাগ্য বেল
গণ্য হেয়েছ, তারা না িবেয় করেব, না তােদর িবেয় েদওয়া হেব।
৩৬ তারা আর মরেতও পাের না, কারণ তারা দতূেদর সমান এবং
পুনরুত্থােনর সন্তান হওয়ায় ঈশ্বেরর সন্তান। ৩৭ আবার মৃেতরা
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েয উত্থািপত হয়, এটা েমািশও েঝােপর বৃত্তােন্ত েদিখেয়েছন;
কারণ িতিন প্রভুেক "অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বরও
যােকােবর ঈশ্বর "বেলন। ৩৮ ঈশ্বর েতা মৃতেদর ঈশ্বর নন, িকন্তু
জীিবতেদর; কারণ তঁার সামেন সবাই জীিবত। ৩৯ তখন কেয়ক
জন ব্যবস্থার িশক্ষক বলল, "েহ গুরু, আপিন ভােলা বেলেছন!"
৪০ বাস্তেব েসই েথেক তােক আর েকােনা কথা িজজ্ঞাসা করেত
তােদর সাহস হেলা না।

যীশুর শত্রুরা িনরুত্তর হয়

৪১ আর িতিন তােদর বলেলন, েলােক েকমন কের খ্রীষ্টেক
দায়ূেদর সন্তান বেল? ৪২ দায়ূদ েতা আপিন গীতপুস্তেক বেলন,
"প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন, তুিম আমার ডানিদেক বস,
৪৩ যতক্ষণ না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পােয়র তলায় না
রািখ।" ৪৪ অতএব দায়ূদ তঁােক প্রভু বেলন; তেব িতিন কীভােব
তঁার সন্তান? ৪৫ যখন সবই শুনিছল তখন িতিন িনেজর
িশষ্যেদর বলেলন, ৪৬ "ব্যবস্থার িশক্ষকেদর েথেক সাবধান,
তারা লম্বা লম্বা কাপড় পের েবড়ােত চায় এবং হােট বাজাের
েলাকেদর শুেভচ্ছা জানায়, সমাজঘের প্রধান প্রধান আসন এবং
েভােজ প্রধান প্রধান জায়গা ভালবােস; ৪৭ এই সব েলােকরা
িবধবােদর সব বািড় দখল কের, আর ছলনা কের বড় বড়
প্রাথর্না কের, এই সব েলােকরা িবচাের অেনক েবিশ শািস্ত পােব।

সিত্যকােরর দােনর িবষেয় িশক্ষা

পের িতিন েচাখ তুেল েদখেলন, ধনবােনরা ভান্ডাের
িনেজর িনেজর দান রাখেছ। ২ আর িতিন েদখেলন

এক গিরব িবধবা েসখােন দিুট পয়সা রাখেছ; ৩ তখন িতিন
বলেলন, আিম েতামােদর সত্য বলিছ, এই গিরব িবধবা সবার
েথেক েবিশ দান েরেখেছ। ৪ কারণ এরা সবাই িনেজর িনেজর
বাড়িত টাকা েথেক িকছু িকছু দােনর মেধ্য রাখল, িকন্তু এ
িনেজর অনাটন সেত্ত্বও এর যা িকছু িছল, সবই রাখল।

িযরুশােলেমর িবনাশ ও িনেজর িদ্বতীয় আগমেনর িবষেয়
িশক্ষা

৫ আর যখন েকউ েকউ ঈশ্বেরর গৃেহর িবষেয় বলিছেলন, ওটা
েকমন সুন্দর সুন্দর পাথের ও উত্সগর্ীকৃত িজিনেস সুেশািভত,
িতিন বলেলন, ৬ "েতামরা এই েয সব েদখছ, এমন সময়
আসেছ, যখন এর একখািন পাথর অন্য পাথেরর উপের থাকেব
না, সমস্তই ধ্বংস হেব।" ৭ তারা তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, "েহ
গুরু, তেব এসব ঘটনা কখন হেব? আর যখন এসব ঘটনা ঘটেব
তখন তার িচহ্নই বা িক?" ৮ িতিন বলেলন, েদখ, ভ্রান্ত হেয়া না;
কারণ অেনেক আমার নাম ধের আসেব, বলেব, আিমই িতিন ও
সময় িনকটবতর্ী; েতামরা তােদর িপছেন েযও না। ৯ আর যখন
েতামরা যুেদ্ধর ও গণ্ডেগােলর কথা শুনেব, ভয় পােব না, কারণ
প্রথেম এই সব ঘটেবই ঘটেব িকন্তু তখনই েশষ না। ১০ পের
তােদর বলেলন, জািতর িবরুেদ্ধ জািত ও রােজ্যর িবরুেদ্ধ রাজ্য
উঠেব। ১১ িবশাল িবশাল ভূিমকম্প এবং জায়গায় জায়গায়
দিূভর্ ক্ষ ও মহামারী হেব, আর আকােশ ভয়ঙ্কর লক্ষণ এবং মহৎ

িচহ্ন হেব। ১২ িকন্তু এই সব ঘটনার আেগ েলােকরা েতামােদর
বিন্দ করেব, েতামােদর িনযর্াতন করেব, সমাজঘের ও কারাগাের
সমপর্ণ করেব; আমার নােমর জন্য েতামােদর রাজােদর ও
শাসনকতর্ ােদর সামেন আনা হেব। ১৩ সােক্ষ্যর জন্য এই সব
েতামােদর প্রিত ঘটেব। ১৪ অতএব মেন মেন ৈতির েথেকা েয, িক
উত্তর িদেত হেব, তার জন্য আেগ িচন্তা করেব না। ১৫ কারণ
আিম েতামােদর এমন কথা ও বুিদ্ধ েদব েয, েতামােদর
িবপেক্ষরা েকউ প্রিতেরাধ করেত িক উত্তর িদেত পারেব না।
১৬ আর েতামরা বাবা মা, ভাই, আত্মীয় ও বনু্ধেদর দ্বারা সমিপর্ত
হেব এবং েতামােদর কাউেক কাউেকও তারা েমের েফলেব।
১৭ আর আমার নােমর জন্য েতামরা সবার ঘৃণার পাত্র হেব।
১৮ িকন্তু েতামােদর মাথার একটা চুল নষ্ট হেব না। ১৯ েতামরা
িনেজেদর ৈধেযর্্য িনেজেদর প্রাণরক্ষা করেব। ২০ আর যখন
েতামরা িযরুশােলমেক ৈসন্যসামন্ত িদেয় েঘরা েদখেব, তখন
জানেব েয, তার ধ্বংস িনকটবতর্ী। ২১ তখন যারা িযহূিদয়ায়
থােক, তারা পাহািড় অঞ্চেল পািলেয় যাক এবং যারা শহেরর
মেধ্য থােক, তারা বাইের যাক; আর যারা গ্রামাঞ্চেল থােক, তারা
শহের না আসুক। ২২ কারণ তখন প্রিতেশােধর সময়, েয সব
কথা েলখা আেছ েস সব পূণর্ হবার সময়। ২৩ হায়!, েসই সমেয়
গভর্ বতী ও স্তন্যদাত্রী স্ত্রীেলাকেদর ভয়ঙ্কর দদুর্শা! কারণ ভূিমেত
মহাসংকট এবং এই জািতর ওপর েক্রাধ েনেম আসেব।
২৪ েলােকরা তরবািরর আঘােত মারা পড়েব; এবং বিন্দ হেয়
সকল অইহূিদর মেধ্য সমিপর্ত হেব; আর অইহূিদেদর সময়
সম্পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত িযরুশােলম সব জািতর কােছ পদদিলত
হেব। ২৫ আর সূেযর্্য, চঁােদ ও তারকামন্ডেল নানা িচহ্ন েদখা যােব
এবং পৃিথবীেত সমস্ত জািত কেষ্ট ভুগেব, তারা সমুেদ্রর ও
েঢউেয়র গজর্েন উিদ্বগ্ন হেব। ২৬ ভেয় এবং পৃিথবীেত যা যা ঘটেব
তার আশঙ্কায়, মানুেষরা অজ্ঞান হেয় যােব; কারণ আকােশর
সব শিক্ত িবচিলত হেব। ২৭ আর েসই সমেয় তারা মানবপুত্রেক
পরাক্রম ও মহা প্রতােপর সেঙ্গ েমঘেযােগ কের আসেত েদখেব।
২৮ িকন্তু এসব ঘটনা শুরু হেল েতামরা উপেরর িদেক তািকও।
মাথা েতাল, কারণ েতামােদর মুিক্ত আসন্ন। ২৯ আর িতিন
তােদরেক একিট গল্প বলেলন, ডুমুরগাছ ও আর সব গাছ েদখ;
৩০ যখন েসগুিলর নতুন পাতা গজায়, তখন তা েদেখ েতামরাই
িনেজরাই বুঝেত পার েয, এখন গরমকাল িনকটবতর্ী।
৩১ েসইভােব েতামরাও যখন এই সব ঘটেছ েদখেব, তখন
জানেব, ঈশ্বেরর রাজ্য িনকটবতর্ী। ৩২ আিম েতামােদর সত্য
বলিছ, েয পযর্ন্ত এসব পূণর্ না হয়, েসই পযর্ন্ত এই কােলর
েলাকেদর মৃতু্য হেব না। ৩৩ আকােশর ও পৃিথবীর িবনাশ হেব,
িকন্তু আমার বােক্যর িবনাশ কখনও হেব না। ৩৪ িকন্তু িনেজেদর
িবষেয় সাবধান েথেকা, েরােগ ও েভাগিবলােস এবং কােজর
িচন্তায় েতামােদর হৃদয় েযন ভারাক্রান্ত না হয় এবং জীবেন েযন
ভয় না আেস, আর েসই িদন হঠাৎ ফঁােদর মেতা েতামােদর
ওপের এেস পড়েব; ৩৫ কারণ েসই িদন সমস্ত পৃিথবীর েলােকর
উপের আসেব। ৩৬ িকন্তু েতামরা সব সমেয় েজেগ েথেকা এবং
প্রাথর্না কেরা, েযন এই েযসব ঘটনা ঘটেব, তা এড়ােত এবং
মানবপুেত্রর সামেন দঁাড়ােত, শিক্তমান হও। ৩৭ আর িতিন
প্রিতিদন মিন্দের উপেদশ িদেতন এবং প্রিতরােত বাইের িগেয়
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ৈজতুন নােম পবর্েত িগেয় থাকেতন। ৩৮ আর সব েলাক তঁার
কথা শুনবার জন্য খুব েভাের মিন্দের তঁার কােছ আসত।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

তখন খািমরহীন রুিটর পবর্, যােক িনস্তারপব্বর্ বেল,
কাছাকািছ িছল; ২ আর প্রধান যাজেকরা ও ব্যবস্থার

িশক্ষেকরা কীভােব তঁােক হত্যা করেত পাের, তারই েচষ্টা
করিছল, কারণ তারা েলাকেদর ভয় করত।

ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদার িবশ্বাসঘাতকতা।

৩ আর শয়তান ঈষ্কিরেয়াতীয় নােম িযহূদার িভতের প্রেবশ
করল, এ েসই বােরা জেনর একজন। ৪ তখন েস িগেয় প্রধান
যাজকেদর ও েসনাপিতেদর সােথ কথাবাতর্ া বলল, কীভােব
তঁােক তােদর হােত সমপর্ণ করেত পারেব। ৫ তখন তারা
আনিন্দত হল ও তােক টাকা িদেত প্রিতজ্ঞা করল। তােত েস
রািজ হল এবং ৬ জনতার নজেরর বাইের তঁােক ধিরেয় েদবার
সুেযাগ খুঁজেত লাগল।

িনস্তারপব্বর্ ও প্রভুর েভাজ পালন

৭ পের খািমরহীন রুিটর িদন, অথর্াৎ েয িদন িনস্তারপেব্বর্র
েমষশাবক বিল িদেত হত, েসই িদন আসল। ৮ তখন িতিন িপতর
ও েযাহনেক পািঠেয় িদেয় বলেলন, েতামরা িগেয় িনস্তারপেব্বর্র
েভাজ প্রস্তুত কর, আমরা েভাজন করব। ৯ তারা বলেলন,
েকাথায় প্রস্তুত করব? ১০ আপনার ইচ্ছা িক? িতিন তােদরেক
বলেলন, েদখ, েতামরা সবাই শহের ঢুকেল এমন একজন
েলােকর েদখা পােব, েয একটা কলিসেত কের জল িনেয় যােচ্ছ;
েতামরা তার েপছেন েপছেন েযও; েস েয বািড়েত ঢুকেব।
১১ আর েসই বািড়র মািলকেক েবােলা, গুরু বেলেছন, েযখােন
আিম আমার িশষ্যেদর সেঙ্গ িনস্তারপেব্বর্র েভাজ েখেত পাির,
আমার েসই অিতিথশালা েকাথায়? ১২ তােত েস েতামােদর
সাজােনা একিট ওপেরর বড় ঘর েদিখেয় েদেব; ১৩ েসই
জায়গায় প্রস্তুত কর। তারা িগেয়, িতিন েযরকম বেলিছেলন,
েসরকম েদখেত েপেলন; পের তঁারা িনস্তারপেব্বর্র েভাজ ৈতরী
করেলন। ১৪ পের সময় হেল িতিন ও েপ্রিরতরা একসেঙ্গ েভােজ
অংশগ্রহণ করেলন। ১৫ তখন িতিন তােদর বলেলন, আমার
দঃুখেভােগর আেগ েতামােদর সােথ আিম এই িনস্তারপেব্বর্র
েভাজ েভাজন করেত আিম খুব ইচ্ছা করিছ; ১৬ কারণ আিম
েতামােদর বলিছ, েয পযর্ন্ত ঈশ্বেরর রােজ্য এ পূণর্ না হয়, েসই
পযর্ন্ত আিম এ আর েভাজন করব না। ১৭ পের িতিন পানপাত্র
িনেয় ধন্যবাদ িদেয় বলেলন, এটা নাও এবং িনেজেদর মেধ্য ভাগ
কর; ১৮ কারণ আিম েতামােদর বলিছ, েয পযর্ন্ত ঈশ্বেরর
রােজ্যর আগমন না হয়, এখন েথেক েসই পযর্ন্ত আিম আঙ্গরু
ফেলর রস পান করব না। ১৯ পের িতিন রুটী িনেয় ধন্যবাদ িদেয়
ভাঙেলন এবং তােদরেক িদেলন, আর বলেলন, " এটা আমার
শরীর েযটা েতামােদর েদওয়া হেয়েছ।" এিট আমার স্মরেণ
কর।" ২০ আর েসইভােব িতিন খাওয়ার পর পানপাত্রও িনেয়
বলেলন, এই পানপাত্র আমার রেক্তর নতুন িনয়ম, েয রক্ত

েতামােদর জন্য বািহত হয়। ২১ িকন্তু েদখ, েয ব্যিক্ত আমােক
সমপর্ণ করেছ, তার হাত আমার সেঙ্গ েটিবেলর উপের রেয়েছ।
২২ কারণ েযমন িনধর্ািরত হেয়েছ েসই অনুসােরই মানবপুত্র
যােচ্ছন, িকন্তু িধক েসই ব্যিক্তেক, যার মাধ্যেম িতিন সমিপর্ত
হন। ২৩ তখন্ তারা এেক অপরেক িজজ্ঞাসা করেত লাগেলন,
তেব আমােদর মেধ্য এ কাজ েক করেব? ২৪ আর তােদর মেধ্য
এই িনেয় তকর্  শুরু হল েয, তােদর মেধ্য েক েশ্রষ্ঠ বেল গণ্য।
২৫ িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, অইহূিদেদর রাজারাই তােদর
উপের প্রভুত্ব কের এবং তােদর উপর যার কতৃর্ ত্ব থােক তােক
সম্মানীয় শাসক বেল। ২৬ িকন্তু েতামরা েসই রকম হেয়া না; বরং
েতামােদর মেধ্য েয েশ্রষ্ঠ, েস েছােটার মত েহাক; এবং েয প্রধান,
েস দােসর মত েহাক। ২৭ কারণ, েক েশ্রষ্ঠ? েয েভাজেন বেস, না
পিরেবশন কের? েয েভাজেন বেস েসই িক না? িকন্তু আিম
েতামােদর মেধ্য দােসর মত আিছ। ২৮ েতামরাই আমার সব
পরীক্ষায় েতা আমার সেঙ্গ রেয়ছ; ২৯ আর আমার িপতা েযমন
আমার জন্য িনধর্ারণ কেরেছন, আিমও েতমিন েতামােদর জন্য
এক রাজ্য িনধর্ারণ করিছ, ৩০ েযন েতামরা আমার রােজ্য
আমার সেঙ্গ েভাজন পান কর; আর েতামরা িসংহাসেন বেস
ইস্রােয়েলর বােরা বংেশর িবচার করেব। ৩১ িশেমান, িশেমান,
েদখ, গেমর মত েচেল েবর করার জন্য শয়তান েতামােদর
িনেজর বেল েচেয়েছ; ৩২ িকন্তু আিম েতামার জন্য প্রাথর্না
কেরিছ, েযন েতামােদর িবশ্বােস ভাঙ্গন না ধের; আর তুিমও
একবার িফরেল পর েতামার ভাইেদর সুিস্থর করও। ৩৩ িতিন
তােক বলেলন, প্রভু, আপনার সেঙ্গ আিম কারাগাের েযেত এবং
মরেতও রািজ আিছ। ৩৪ িতিন বলেলন, িপতর আিম েতামােক
বলিছ, েয পযর্ন্ত তুিম আমােক েচন না বেল িতনবার অস্বীকার
করেব, েসই পযর্ন্ত আজ েমারগ ডাকেব না। ৩৫ আর িতিন
তােদর বলেলন, আিম যখন থিল, ঝুিল ও জেুতা ছাড়া
েতামােদর পািঠেয়িছলাম, তখন িক িকছুরই অভাব হেয়িছল?
তারা বলেলন িকছুই না। ৩৬ তখন িতিন তােদর বলেলন, এখন
যার থিল আেছ, েস তা িনেয় যাক, েসইভােব ঝুিলও িনেয় িনক;
এবং যার েনই, েস িনেজর েপাষাক িবিক্র কের তেলায়ার িকনুক।
৩৭ কারণ আিম েতামােদর বলিছ, এই েয কথা শােস্ত্র েলখা
আেছ, "আর িতিন অধািমর্কেদর সেঙ্গ গণ্য হেলন" তা আমােত
পূণর্ হেত হেব; কারণ আমার িবষেয় যা, তা পূণর্ হেচ্ছ। ৩৮ তখন
তারা বলেলন, প্রভু, েদখুন, দিুট তেলায়ার আেছ। িতিন তােদর
বলেলন, এই যেথষ্ট।

েগৎিশমানী বাগােন যীশুর করুন দঃুখ প্রকাশ।

৩৯ পের িতিন বাইের এেস িনেজর িনয়ম অনুসাের ৈজতুন পবর্েত
েগেলন এবং িশষ্যরাও তার িপছন িপছন েগেলন। ৪০ েসই
জায়গায় আসেল পর িতিন তােদর বলেলন, েতামরা প্রাথর্না কর,
েযন প্রেলাভেন না পড়। ৪১ পের িতিন তােদর েথেক িকছু দেূর
িগেয় হঁাটু েগেড় বেস প্রাথর্না করেত লাগেলন, বলেলন, ৪২ িপতা
যিদ েতামার ইচ্ছা হয়, আমার েথেক এই দঃুেখর পানপাত্র দরূ
কর; তবুও আমার ইচ্ছা নয়, েতামারই ইচ্ছা পূণর্ েহাক ৪৩ তখন
স্বগর্ েথেক এক দতূ েদখা িদেয় তঁােক সবল করেলন। ৪৪ পের
িতিন করুন দঃুেখ মগ্ন হেয় আেরা একমেন প্রাথর্না করেলন;
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আর তার ঘাম েযন রেক্তর আকাের বড় বড় েফঁাটা হেয় জিমেত
পড়েত লাগল। ৪৫ পের িতিন প্রাথর্না কের উঠেল পর িশষ্যেদর
কােছ এেস েদখেলন, তারা দঃুেখর জন্য ঘুিমেয় পেড়েছ, ৪৬ আর
তােদর বলেলন, েকন ঘুমাচ্ছ? ওঠ, প্রাথর্না কর, েযন প্রেলাভেন
না পড়।

যীশু শত্রুেদর হােত বিন্দ হেলন।

৪৭ িতিন কথা বলেছন, এমন সময় েদখ, অেনক েলাক এবং যার
নাম িযহূদা েসই বােরা জেনর মেধ্য একজন েস তােদর আেগ
আেগ আসেছ; েস যীশুেক চুম্বন করবার জন্য তঁার কােছ
আসল। ৪৮ িকন্তু যীশু তােক বলেলন, িযহূদা, চুম্বেনর মাধ্যেম িক
মানবপুত্রেক সমপর্ণ করছ? ৪৯ তখন িক িক ঘটেব, তা েদেখ
যারা তঁার কােছ িছেলন, তারা বলেলন, প্রভু আমরা িক
তেলায়ােরর আঘাত করব? ৫০ আর তােদর মেধ্য এক ব্যিক্ত
মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কের তার ডান কান েকেট
েফলেলন। ৫১ িকন্তু যীশু উত্তের বলেলন, এই পযর্ন্ত শান্ত হও।
পের িতিন তার কান স্পশর্ কের তােক সুস্থ করেলন। ৫২ আর
তার িবরুেদ্ধ েয প্রধান যাজেকরা, ধমর্গৃেহর েসনাপিত ও
প্রাচীেনরা এেসিছল, যীশু তােদর বলেলন, েলােক "েযমন দসু্যর
িবরুেদ্ধ যায়, েতমিন খড়গ ও লািঠ িনেয় িক েতামরা আসেল?
৫৩ আিম যখন প্রিতিদন ধমর্গৃেহ েতামােদর সেঙ্গ িছলাম, তখন
আমায় উপের হাত রােখিন; িকন্তু এই েতামােদর সময় এবং
অন্ধকােরর কতৃর্ ত্ব।"

িপতর যীশুেক িতনবার অস্বীকার কেরন।

৫৪ পের তারা তঁােক ধের িনেয় েগল এবং মহাযাজেকর বািড়েত
আনেলা; আর িপতর দেূর েথেক িপছন িপছন চলেলন। ৫৫ পের
েলােকরা উেঠােনর মেধ্য আগুন জ্বািলেয় একসেঙ্গ বসেল িপতর
তােদর মেধ্য বসেলন। ৫৬ িতিন েসই আেলার কােছ বসেল এক
দাসী তােক েদেখ তার িদেক এক নজের েচেয় বলল, এ ব্যিক্ত
ওর সেঙ্গ িছল। ৫৭ িকন্তু িতিন অস্বীকার কের বলেলন, না, নারী!
আিম ওেক িচিন না। ৫৮ একটু পের আর একজন তােক েদেখ
বলল, তুিমও তােদর একজন। িপতর বলেলন, না, আিম নই।
৫৯ ঘন্টাখােনক পের আর একজন েজার িদেয় বলল, সিত্য, এ
ব্যিক্তও তঁার সেঙ্গ িছল, কারণ এ গালীলীয় েলাক। ৬০ তখন
িপতর বলেলন, েদখ, তুিম িক বলছ, আিম বুঝেত পারিছ না।
িতিন কথা বলিছেলন, আর অমিন েমারগ েডেক উঠল। ৬১ আর
প্রভু মুখ িফিরেয় িপতেরর িদেক নজর িদেলন; তােত প্রভু এই েয
কথা বেলিছেলন, "আজ েমারগ ডাকবার আেগ তুিম িতনবার
আমােক অস্বীকার করেব।" তা িপতেরর মেন পড়ল। ৬২ আর
িতিন বাইের িগেয় কান্নায় েভেঙ পড়েলন।

যাজকেদর ও রাজ্যপােলর সামেন যীশুর িবচার।

৬৩ আর েয েলােকরা যীশুেক ধেরিছল, তারা তঁােক ঠাট্টা ও
মারধর করেত শুরু করল। ৬৪ আর তঁার েচাখ েঢেক িজজ্ঞাসা
করল, ভাববাণী বল েদিখ, "েক েতােক মারেলা?" ৬৫ আর তারা
ঈশ্বরিনন্দা কের তঁার িবরুেদ্ধ আেরা অেনক কথা বলেত লাগল।

েহেরাদ এবং িপলােতর হােত যীশু।

৬৬ যখন িদন হল, তখন েলাকেদর প্রাচীন েনতারা, প্রধান
যাজেকরা ও ব্যবস্থার িশক্ষক একসেঙ্গ িমিলত হল এবং
িনেজেদর সভার মেধ্য তঁােক িনেয় এেস বলল। ৬৭ তুিম যিদ েসই
খ্রীষ্ট হও, তেব আমােদর বল, িতিন তােদর বলেলন, "যিদ
েতামােদর বিল, েতামরা িবশ্বাস করেব না; ৬৮ আর যিদ
েতামােদর িজজ্ঞাসা কির, েকােনা উত্তর েদেব না;" ৬৯ িকন্তু এখন
েথেক মানবপুত্র ঈশ্বেরর শিক্তর ডান পােশ বেস থাকেবন।
৭০ তখন সবাই বলল, তেব তুিম িক ঈশ্বেরর পুত্র? িতিন তােদর
বলেলন, েতামরাই েতা বলছ েয, "আিমই েসই।" ৭১ তখন তারা
বলল," আর সােক্ষ্য আমােদর িক প্রেয়াজন? আমরা িনেজরাই
েতা তঁার মুেখ শুনলাম।"

পের তারা সবাই উেঠ যীশুেক পীলােতর কােছ িনেয়
েগল। ২ আর তারা তঁার উপের েদাষ িদেয় বলেত

লাগল, আমরা েদখেত েপলাম েয, এই ব্যিক্ত আমােদর জািতেক
িবপেথ িনেয় যােচ্ছ, ৈকসরেক কর িদেত বারণ কের, আর বেল
েয, আিম েসই খ্রীষ্ট রাজা। ৩ তখন পীলাত তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলন, তুিমই িক ইহূিদেদর রাজা? যীশু তঁােক বলেলন, তুিমই
বলেল। ৪ তখন পীলাত প্রধান যাজকেদর ও েলাকেদর উেদ্দেশ্য
বলেলন, আিম এই ব্যিক্তর েকােনা েদাষ পািচ্ছ না। ৫ িকন্তু তারা
আরও েজার কের বলেত লাগল, এ ব্যিক্ত সমস্ত িযহূিদয়ায় এবং
গালীল েথেক এই জায়গা পযর্ন্ত িশক্ষা িদেয় েলাকেদর েক্ষিপেয়
তুলেছ। ৬ এই শুেন পীলাত িজজ্ঞাসা করেলন, এ ব্যিক্ত িক
গালীলীয়? ৭ পের যখন িতিন জানেত পারেলন, ইিন েহেরােদর
রােজ্যর েলাক, তখন তঁােক েহেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলন,
কারণ েসই সময় িতিন িযরুশােলেম িছেলন। ৮ যীশুেক েদেখ
েহেরাদ খুব আনিন্দত হেলন, কারণ িতিন তঁার িবষেয়
শুেনিছেলন, এই অেনকিদন েথেক তঁােক েদখেত ইচ্ছা
কেরিছেলন এবং তঁার অেলৗিকক েকােনা িচহ্ন েদখবার আশা
করেত লাগেলন। ৯ িতিন তঁােক অেনক কথা িজজ্ঞাসা করেলন,
িকন্তু যীশু তােক েকােনা উত্তর িদেলন না। ১০ আর প্রধান
যাজকরা ও ধমর্িশক্ষেকরা দঁািড়েয় প্রবলভােব তঁার উপের
েদাষােরাপ করিছল। ১১ আর েহেরাদ ও তঁার েসনারা তঁােক তুচ্ছ
করেলন ও ঠাট্টা করেলন এবং দামী েপাষাক পিরেয় তঁােক
পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলন। ১২ েসই িদন েথেক েহেরাদ ও
পীলাত দজুেন বনু্ধ হেয় উঠেলন, কারণ আেগ তােদর মেধ্য
শত্রুতা িছল। ১৩ পের পীলাত প্রধান যাজকরা, তত্ত্বাবধায়ক ও
েলাকেদর একসেঙ্গ েডেক তােদর বলেলন, ১৪ েতামরা এ
ব্যিক্তেক আমার কােছ এই বেল এেনছ েয, এ েলাকেক িবপেথ
িনেয় যায়; আর েদখ, আিম েতামােদর সামেন িবচার করেলও,
েতামরা এর উপের েযসব েদাষ িদচ্ছ, তার মেধ্য এই ব্যিক্তর
েকােনা েদাষ েদখেত েপলাম না। ১৫ আর েহেরাদও পানিন,
কারণ িতিন এেক আমােদর কােছ পািঠেয় িদেয়েছন; আর েদখ,
এ ব্যিক্ত প্রাণদেণ্ডর েযাগ্য িকছুই কের িন। ১৬ অতএব আিম
এেক শািস্ত িদেয় েছেড় েদব। ১৭ (ঐ পেবর্র সময় তােদর জন্য
এক জনেক েছেড় িদেতই হত।) ১৮ িকন্তু তারা দলবদ্ধ হেয় সবাই
িচৎকার কের বলল, এেক দরূ কর, আমােদর জন্য বারাব্বােক
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েছেড় দাও। ১৯ শহেরর মেধ্য দাঙ্গা ও মানুষ হত্যার দােয় েসই
ব্যিক্ত কারাবদ্ধ হেয়িছল। ২০ পের পীলাত যীশুেক মুক্ত করবার
ইচ্ছায় আবার তােদর কােছ কথা বলেলন। ২১ িকন্তু তারা েচঁিচেয়
বলেত লাগল, কু্রেশ দাও, ওেক কু্রেশ দাও। ২২ পের িতিন তৃতীয়
বার তােদর বলেলন, েকন? এ িক অপরাধ কেরেছ? আিম মৃতু্য
দেণ্ডর েযাগ্য েকােনা েদাষই পাইিন। অতএব এেক শািস্ত িদেয়
েছেড় েদব। ২৩ িকন্তু তারা খুব েজাের বলেত লাগল, েযন তােক
কু্রেশ েদওয়া হয়; আর তারা আেরা েজাের িচৎকার করল।
২৪ তখন পীলাত তােদর িবচার অনুসাের করেত আেদশ িদেলন;
২৫ দাঙ্গা ও মানুষ হত্যার দােয় কারাবদ্ধ েয ব্যিক্তেক তারা চাইল,
িতিন তােক েছেড় িদেলন, িকন্তু যীশুেক তােদর ইচ্ছায় সমপনর্
করেলন।

যীশুর কু্রশােরাপণ ও মৃতু্য।

২৬ পের তারা তঁােক িনেয় যােচ্ছ, এর মেধ্য িশেমান নােম একজন
কুরীনীয় েলাক গ্রাম েথেক আসিছল, তারা তােক ধের তার কঁােধ
কু্রশ রাখল, েযন েস যীশুর িপছন িপছন তা িনেয় যায়। ২৭ আর
অেনক েলাক তঁার িপছন িপছন চলল; এবং অেনকগুিল
স্ত্রীেলাক িছল, তারা তঁার জন্য হাহাকার ও কান্নাকািট
করিছেলন। ২৮ িকন্তু যীশু তােদর িদেক িফের বলেলন, "ওেগা
িযরুশােলেমর েমেয়রা, আমার জন্য েকঁেদা না, বরং িনেজেদর
এবং িনেজর িনেজর সন্তানেদর জন্য কঁাদ।" ২৯ কারণ েদখ,
এমন সময় আসেছ েযসময় েলােক বলেব, ধন্য েসই
স্ত্রীেলােকরা, যারা বন্ধ্যা, যােদর গভর্  কখেনা সন্তান প্রসব কের
িন, যােদর স্তন কখেনা িশশুেদর পান করায়িন। ৩০ েসই সময়
েলােকরা পবর্তগণেক বলেত শুরু করেব, আমােদর উপের পড়;
এবং পাহাড়গুেলােক বলেব, আমােদর েঢেক রােখা। ৩১ কারণ
েলােকরা সরস গােছর প্রিত যিদ এমন কের, তেব শুকেনা গােছ
িক না ঘটেব? ৩২ আরও দজুন অপরাধীেক মৃতু্যদণ্ড েদবার জন্য
তঁার সেঙ্গ িনেয় যাওয়া হিচ্ছল। ৩৩ পের মাথার খুিল নােম
জায়গায় িনেয় িগেয় তারা েসখােন তঁােক এবং েসই দজুন
অপরাধীেক কু্রেশ িদল, এক জনেক তার ডান পােশ ও অপর
জনেক বাম পােশ রাখল। ৩৪ তখন যীশু বলেলন, িপতা, এেদর
ক্ষমা কর, কারণ এরা িক করেছ, তা জােন না। পের তারা তঁার
জামা-কাপড়গুিল িনেজেদর মেধ্য ভাগ করল। ৩৫ েলােকরা
দঁািড়েয় েদখিছল। ইহূিদ শাসেকরা তঁােক ব্যঙ্গ কের বলেত
লাগল, ওই ব্যিক্ত অন্য েলাকেক রক্ষা করত, যিদ িতিন ঈশ্বেরর
েসই মেনানীত খ্রীষ্ট, তেব িনেজেক রক্ষা করুক, ৩৬ আর
েসনারাও তঁােক ঠাট্টা করল, তঁার কােছ অম্লরশ িনেয় বলেত
লাগল, ৩৭ তুিম যিদ ইহূিদেদর রাজা হও, তেব িনেজেক রক্ষা
কর, ৩৮ আর তঁার উপের ফলেক এই েলখা িছল, "এ ইহূিদেদর
রাজা।" ৩৯ আর েয দজুন অপরাধীেক কু্রেশ েঝালােনা হেয়িছল,
তােদর মেধ্য একজন খ্রীষ্টেক িনন্দা কের বলেত লাগল, তুিম
নািক েসই খ্রীষ্ট? িনেজেক ও আমােদর রক্ষা কর। ৪০ িকন্তু
অন্যজন উত্তর িদেয় তােক ধমক িদেয় বলল, তুিম িক ঈশ্বরেক
ভয় কর না? তুিমও েতা একই শািস্ত পাচ্ছ। ৪১ আর আমরা েয
শািস্ত পািচ্ছ তা ন্যায্য; কারণ যা যা কেরিছ, তারই েযাগ্য শািস্ত
পািচ্ছ; িকন্তু ইিন অন্যায় কাজ িকছুই কেরনিন। ৪২ পের েস

বলল, যীশু, আপিন যখন িনেজর রােজ্য আসেবন, তখন
আমােক মেন করেবন। ৪৩ িতিন তােক বলেলন, আিম েতামােক
সিত্য বলিছ, আজই তুিম আমার সেঙ্গ স্বগর্রােজ্য যােব।

যীশুর মৃতু্য।

৪৪ তখন েবলা প্রায় বােরাটা আর িতনটা পযর্ন্ত সারা েদশ
অন্ধকারময় হেয় থাকল। ৪৫ সূেযর্্যর আেলা থাকেলা না, আর
মিন্দেরর পদর্ াটা মাঝামািঝ িচের ভাগ হেয় েগল। ৪৬ আর যীশু
খুব েজাের িচৎকার কের বলেলন, িপতা, েতামার হােত আমার
আত্মা সমপর্ণ করলাম; আর এই বেল িতিন প্রাণ ত্যাগ করেলন।
৪৭ যা ঘটল, তা েদেখ শতপিত ঈশ্বেরর েগৗরব কের বলেলন,
সিত্যই, এই ব্যিক্ত ধািমর্ক িছেলন। ৪৮ আর েযসব েলাক এই দশৃ্য
েদখার জন্য এেসিছল, তারা এই সব েদেখ বুক চাপড়ােত
চাপড়ােত িফের েগল। ৪৯ আর তঁার পিরিচত সবাই এবং েয
স্ত্রীেলােকরা তঁার সেঙ্গ গালীল েথেক এেসিছেলন তারা দেূর এই
সব েদখিছেলন।

যীশুর সমািধ।

৫০ আর েদখ, েযােষফ নােম এক ব্যিক্ত িছেলন, িতিন মন্ত্রী, এক
সৎ ধািমর্ক েলাক, ৫১ এই ব্যিক্ত ওেদর পিরকল্পনােত ও কােজ
সম্মত িছেলন না; িতিন অিরমািথয়া ইহূিদ শহেরর েলাক; িতিন
ঈশ্বেরর রােজ্যর জন্য অেপক্ষা করিছেলন। ৫২ এ ব্যিক্ত
পীলােতর কােছ িগেয় যীশুর মৃতেদহ চাইেলন; ৫৩ পের তা
নািমেয় ঐ চাদের জড়ােলন এবং পাথর িদেয় ৈতরী এক কবেরর
মেধ্য তােক রাখেলন, যােত কখেনা কাউেক রাখা হয়িন। ৫৪ েসই
িদন আেয়াজেনর িদন এবং িবশ্রামবার প্রায় শুরু হেয় িগেয়িছল।
৫৫ আর েয স্ত্রীেলােকরা তঁার সােথ গালীল েথেক এেসিছেলন,
তারা িপছন িপছন িগেয় েসই কবর এবং কীভােব তঁার মৃতেদহ
রাখা যায়, তা েদখেলন; ৫৬ পের িফের িগেয় সুগিন্ধ দ্রব্য ও েতল
প্রস্তুত করেলন। তখন তঁারা ঈশ্বেরর আেদশ অনুযায়ী
িবশ্রামবাের িবশ্রাম িনেলন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বেগর্ গমন।

সপ্তােহর প্রথম িদন তারা খুব েভাের উেঠ ঐ কবেরর
কােছ এেলন, েয সুগিন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত কেরিছেলন তা

িনেয় আসেলন; ২ আর েদখেলন, কবর েথেক পাথরটা সরােনা
রেয়েছ, ৩ িকন্তু িভতের িগেয় প্রভু যীশুর মৃতেদহ েদখেত েপেলন
না। ৪ তারা এই িবষেয় ভাবেছন, এমন সমেয়, েদখ, উজ্জ্বল
েপাষাক পরা দজুন পুরুষ তােদর কােছ দঁাড়ােলন। ৫ তখন তারা
ভয় েপেয় মািটর িদেক মুখ নীচু করেল েসই দইু ব্যিক্ত তােদর
বলেলন, মৃতেদর মেধ্য জীিবেতর েখঁাজ করছ েকন? ৬ িতিন
এখােন েনই, িকন্তু উেঠেছন। গালীেল থাকেত িতিন েতামােদর যা
বেলিছেলন, তা মেন কর; ৭ িতিন েতা বেলিছেলন, মানবপুত্রেক
পাপী মানুষেদর হােত সমিপর্ত হেত হেব, কু্রশােরািপত হেত এবং
তৃতীয় িদেন উঠেত হেব। ৮ তখন তঁার েসই কথা গুিল তােদর
মেন পড়ল; ৯ আর তারা কবর েথেক িফের িগেয় েসই এগােরা
জন িশষ্যেক ও অন্য সবাইেক এই সব খবর িদেলন। ১০ এরা
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মগ্দলীনী মিরয়ম, েযাহানা ও যােকােবর মা মিরয়ম; আর এেদর
সেঙ্গ অন্য স্ত্রীেলাকরাও েপ্রিরতেদর এই সব কথা বলেলন।
১১ িকন্তু এই সব কথা তােদর দিৃষ্টেত গেল্পর মত মেন হল; তারা
তােদর কথায় িবশ্বাস করেলন না। ১২ তা সেত্ত্বও িপতর উেঠ
িগেয় কবেরর কােছ েদৗেড় েগেলন এবং নীচু হেয় ভােলা কের
েদখেলন, শুধু কাপড় পের রেয়েছ; আর যা ঘেটেছ, তােত
অবাক হেয় িনেজর জায়গায় িফের েগেলন।

ইম্মায়ুর পেথ।

১৩ আর েদখ, েসই িদন তােদর দজুন িযরুশােলম েথেক সাত
মাইল দেূর ইম্মায়ূ নােম গ্রােম যািচ্ছেলন, ১৪ এবং তারা ঐ সব
ঘটনার িবষেয় এেক অপের কথাবাতর্ া বলিছেলন। ১৫ তারা
কথাবাতর্ া ও এেক অপের িজজ্ঞাসাবাদ করেছন, এমন সমেয়
যীশু িনেজ এেস তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ েযেত লাগেলন; ১৬ িকন্তু
তােদর েচাখ বন্ধ হেয়িছল, তাই তঁােক িচনেত পারেলন না।
১৭ িতিন তােদর বলেলন, েতামরা চলেত চলেত এেক অপের েয
সব কথা বলাবিল করছ, েস সব িক? তারা িবষন্ন ভােব দঁািড়েয়
থাকেলন। ১৮ পের িক্লয়পা নােম তােদর একজন উত্তর কের
তঁােক বলেলন, আপিন িক একা িযরুশােলেম বাস করেছন, আর
এই কেয়ক িদেনর মেধ্য েসখােন েযসব ঘটনা ঘেটেছ, তা জােনন
না? ১৯ িতিন তােদরেক বলেলন, িক িক ঘটনা? তারা তঁােক
বলেলন, নাসরতীয় যীশুর িবষেয় ঘটনা, িযিন ঈশ্বেরর ও সব
েলােকর সামেন ও কােজ ও কথায় মহান ভাববাদী িছেলন;
২০ আর কীভােব প্রধান যাজেকরা ও আমােদর শাসেকরা
প্রাণদেণ্ডর জন্য েদাষী কের তােক সমপর্ণ করেলন, ও কু্রেশ
িদেলন। ২১ িকন্তু আমরা আশা করিছলাম েয, িতিন েসই ব্যিক্ত,
িযিন ইস্রােয়লেক মুক্ত করেবন। আর এসব ছাড়া আজ িতনিদন
হেচ্ছ, এসব ঘেটেছ। ২২ আবার আমােদর কেয়ক জন স্ত্রীেলাক
আমােদর অবাক করেলন; তারা েভাের তঁার কবেরর কােছ
িগেয়িছেলন, ২৩ আর তঁার মৃতেদহ েদখেত না েপেয় এেস
বলেলন, স্বগর্ দতূেদর ও েদখা েপেয়িছ এবং তঁারা বেলন, িতিন
জীিবত আেছন। ২৪ আর আমােদর সঙ্গীেদর যারা কবেরর কােছ
িগেয়িছল, তারাও েসই স্ত্রীেলােকরা েযমন বেলিছেলন, েতমিন
েদখেত েপেয়িছেলন, িকন্তু তঁােক েদখেত পানিন। ২৫ তখন িতিন
তােদর বলেলন, েহ অবুঝরা এবং ধীর হৃদেয়র েলােকরা,
ভাববাদীরা েয সব কথা বেলেছন, েসই সেব িবশ্বাস করেত পার
না ২৬ খ্রীেষ্টর িক প্রেয়াজন িছল না েয, এই সব দঃুখেভাগ কেরন
ও িনেজর মিহমায় প্রেবশ কেরন? ২৭ পের িতিন েমািশ েথেক ও
সমস্ত ভাববাদী েথেক শুরু কের সব শােস্ত্র তঁার িনেজর িবষেয়
েয সব কথা আেছ, তা তােদর বুিঝেয় িদেলন। ২৮ পের তারা
েযখােন যািচ্ছেলন, েসখােন েসই গ্রােমর কােছ আসেলন; আর
িতিন দেূর যাবার ভাব েদখােলন। ২৯ িকন্তু তারা অনুেরাধ কের
বলেলন, আমােদর সেঙ্গ থাকুন, কারণ সন্ধ্যা হেয় আসল, েবলা
প্রায় চেল েগেছ। তােত িতিন তােদর সেঙ্গ থাকার জন্য গৃেহ
ঢুকেলন। ৩০ পের যখন িতিন তােদর সেঙ্গ খাবার েখেত বসেলন,
তখন রুিট িনেয় ধন্যবাদ করেলন এবং েভেঙ তােদর িদেত

লাগেলন। ৩১ অমিন তােদর েচাখ খুেল েগল, তারা তঁােক িচনেত
পারেলন, আর িতিন তােদর েথেক অদশৃ্য হেলন। ৩২ তখন তারা
পরস্পরেক বলেলন, পেথর মেধ্য যখন িতিন আমােদর সেঙ্গ
কথা বলিছেলন, আমােদর কােছ শােস্ত্রর অথর্ বুিঝেয় িদিচ্ছেলন,
তখন আমােদর িভতের আমােদর হৃদয় িক উদ্দীপ্ত হেয় উঠিছল
না? ৩৩ আর তারা েসই সমেয়ই উেঠ িযরুশােলেম িফের েগেলন;
এবং েসই এগােরা জনেক ও তােদর সঙ্গীেদর একসেঙ্গ েদখেত
েপেলন; ৩৪ তারা বলেলন, প্রভু িনশ্চয় উেঠেছন এবং িশেমানেক
েদখা িদেয়েছন। ৩৫ পের েসই দজুন পেথর ঘটনার িবষেয় এবং
রুিট ভাঙার সময় তারা কীভােব তঁােক িচনেত েপেরিছেলন, এই
সব িবষেয়ও বলেলন।

িশষ্যেদর সামেন যীশুর আিবভর্ াব।

৩৬ তারা এেক অপর এই কথাবাতর্ া বলেছন, ইিতমেধ্য িতিন
িনেজ তােদর মােঝ দঁাড়ােলন, ও তােদর বলেলন, েতামােদর
শািন্ত েহাক। ৩৭ এেত তারা খুব ভয় েপেয় মেন করেলন, ভূত
েদখিছ। ৩৮ িতিন তােদর বলেলন, েকন উিদ্বগ্ন হচ্ছ? েতামােদর
মেন সেন্দহ জাগেছ েকন? ৩৯ আমার হাত ও আমার পা েদখ, এ
আিম িনেজ; আমােক স্পশর্ কর, আর েদখ; কারণ আমায়
েযমন েদখছ, ভূেতর এই রকম হাড় মাংস েনই। ৪০ এই বেল
িতিন তােদর হাত ও পা েদখােলন। ৪১ তখনও তারা এত
আনিন্দত হেয়িছল েয িবশ্বাস করেত পারিছেলন না ও অবাক
হিচ্ছল, তাই িতিন তােদর বলেলন, েতামােদর কােছ এখােন িক
িকছু খাবার আেছ? ৪২ তখন তারা তঁােক একিট ভাজা মাছ
িদেলন। ৪৩ িতিন তা িনেয় তােদর সামেন েখেলন। ৪৪ পের িতিন
তােদর বলেলন, েতামােদর সেঙ্গ থাকেত থাকেত আিম
েতামােদর যা বেলিছলাম, আমার েসই কথা এই, েমািশর
ব্যবস্থায় এবং ভাববাদীেদর পুস্তেক এবং গীতসংিহতায় আমার
িবষেয় যা যা েলখা আেছ, েস সব অবশ্য পূণর্ হেব। ৪৫ তখন
িতিন তােদর মন খুেল িদেলন, েযন তারা শাস্ত্র বুঝেত পাের,
৪৬ আর িতিন তােদর বলেলন, এই কথা েলখা আেছ েয, খ্রীষ্ট
দঃুখেভাগ করেবন এবং তৃতীয় িদেন মৃতেদর মেধ্য েথেক
উঠেবন; ৪৭ আর তঁার নােম পাপ ক্ষমার জন্য মন েফরােনার
কথা সব জািতর কােছ প্রচািরত হেব িযরুশােলম েথেক শুরু
করা হেব। ৪৮ েতামরাই এসেবর সাক্ষী। ৪৯ আর েদখ আমার
িপতা যা প্রিতজ্ঞা কেরেছন, তা আিম েতামােদর কােছ পাঠািচ্ছ;
িকন্তু েয পযর্ন্ত স্বগর্ েথেক আসা শিক্ত না পাও, েসই পযর্ন্ত
েতামরা ঐ শহের থাক।

যীশুর স্বগর্ােরাহন।

৫০ পের িতিন তােদর ৈবথিনয়া পযর্ন্ত িনেয় েগেলন; এবং হাত
তুেল তােদর আশীবর্াদ করেলন। ৫১ পের এই রকম হল, িতিন
আশীবর্াদ করেত করেত তােদর েথেক আলাদা হেলন এবং স্বেগর্
েযেত লাগেলন। ৫২ আর তারা তঁােক প্রণাম কের মহানেন্দ
িযরুশােলেম িফের েগেলন; ৫৩ এবং সবর্ক্ষণ ধমর্গৃেহ েথেক
ঈশ্বেরর ধন্যবাদ করেত লাগেলন।
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েযাহন

বাক্য - েদেহ মূিতর্মান এবং মহত্ত্ব।

শুরুেত বাক্য িছেলন এবং বাক্য ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলন
এবং বাক্যই ঈশ্বর িছেলন। ২ এই এক বাক্য শুরুেত

ঈশ্বেরর সােথ িছেলন। ৩ সব িকছুই তঁার মাধ্যেম সৃিষ্ট হেয়েছ, যা
হেয়েছ, তার েকােনা িকছুই তঁােক ছাড়া সৃিষ্ট হয়িন। ৪ তঁার মেধ্য
জীবন িছল এবং েসই জীবন মানবজািতর আেলা িছল। ৫ েসই
আেলা অন্ধকােরর মেধ্য দীিপ্ত িদেচ্ছ, আর অন্ধকার আেলােক
জয় করেত পারল না। ৬ ঈশ্বর একজন মানুষেক পাঠােলন তঁার
নাম িছল েযাহন। ৭ িতিন স্বাক্ষী িহসােব এেসিছেলন েসই
আেলার জন্য সাক্ষ্য িদেত, েযন সবাই তঁার সাক্ষ্য শুেন িবশ্বাস
কের। ৮ েযাহন েসই আেলা িছেলন না, িকন্তু িতিন এেসিছেলন
েযন েসই আেলার িবষেয় িতিন সাক্ষ্য িদেত পােরন। ৯ িতিনই
প্রকৃত আেলা িযিন পৃিথবীেত আসিছেলন এবং িযিন সব
মানুষেক আেলািকত করেবন। ১০ িতিন পৃিথবীর মেধ্য িছেলন
এবং পৃিথবী তঁার দ্বারা সৃিষ্ট হেয়িছল আর পৃিথবী তঁােক িচনত
না। ১১ িতিন তঁার িনেজর জায়গায় এেসিছেলন আর তঁার
িনেজর েলােকরাই তঁােক গ্রহণ করল না। ১২ িকন্তু যতজন মানুষ
তঁােক গ্রহণ করল, যারা তঁার নােম িবশ্বাস করল, েসই সব
মানুষেক িতিন ঈশ্বেরর সন্তান হওয়ার অিধকার িদেলন,
১৩ যােদর জন্ম রক্ত েথেক নয়, মাংিসক অিভলাস েথেকও নয়,
মানুেষর ইচ্ছা েথেকও নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছা েথেকই হেয়েছ।
১৪ এখন েসই বাক্য েদেহ পিরণত হেলন এবং আমােদর সােথ
বসবাস করেলন। আমরা তঁার মিহমা েদেখিছ, যা িপতার কাছ
েথেক আসা একমাত্র পুেত্রর েয মিহমা, েসই অনুগ্রেহ ও সেত্য
পূণর্ মিহমা আমরা েদেখিছ। ১৫ েযাহন তঁার িবষেয় সাক্ষ্য িদেয়
িচত্কার কের বলেলন, "ইিন েস জন যঁার সম্বেন্ধ আিম আেগ
বেলিছলাম, িযিন আমার পের আসেছন, িতিন আমার েথেক
অেনক মহান, কারণ িতিন আমার আেগ িছেলন।" ১৬ কারণ
তঁার পূণর্তা েথেক আমরা সবাই অনুগ্রেহর উপর অনুগ্রহ
েপেয়িছ। ১৭ কারণ ব্যবস্থা েমািশর মাধ্যেম েদওয়া হেয়িছল আর
অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টর মাধ্যেম এেসেছ। ১৮ ঈশ্বরেক েকউ
কখনও েদেখিন। েসই এক ও একমাত্র ব্যিক্ত, িযিন িনেজ ঈশ্বর,
িযিন িপতার সেঙ্গ আেছন, িতিনই তঁােক প্রকাশ কেরেছন।

যীশুর িবষেয় েযাহেনর সাক্ষ্য।

১৯ এখন েযাহেনর সাক্ষ্য হল, যখন ইহূিদ েনতারা কেয়ক জন
যাজক ও েলবীয়েক িযরূশােলম েথেক েযাহেনর কােছ এই কথা
িজজ্ঞাসা করেত পাঠাল, ‘আপিন েক?’ ২০ িতিন অস্বীকার না
কের স্পষ্ট কথায় উত্তর িদেলন, "আিম েসই খ্রীষ্ট নই"। ২১ আর

তারা তঁােক িজজ্ঞাসা করল, "তেব আপিন েক? আপিন িক
এিলয়?" িতিন বলেলন, "আিম না।" তারা বলল, "আপিন িক
ভাববাদী?" িতিন উত্তের বলেলন, "না" ২২ তখন তারা তঁােক
বলল, "আপিন েক বলুন, যােত, যঁারা আমােদর পািঠেয়েছন,
তঁােদরেক আমরা উত্তর িদেত পাির। আপিন আপনার িনেজর
িবষেয় িক বেলন?" ২৩ িতিন বলেলন, "মরূপ্রােন্ত একজন
িচত্কার কের েঘাষণা করেছ, আিম হলাম তঁার রব; েযমন
িযশাইয় ভাববাদীর বইেত েযমন েলখা আেছ, েতামরা প্রভুর
রাজপথ েসাজা কর,”। ২৪ আর যােদরেক েযাহেনর কােছ
পাঠােনা হেয়িছল তারা িছল ফরীশী। তারা তঁােক িজজ্ঞাসা
করেলা এবং বলল ২৫ আপিন যিদ েসই খ্রীষ্ট না হন, এিলয় না
হন, েসই ভাববাদীও না হন, তেব বািপ্তষ্ম িদেচ্ছন েকন?
২৬ েযাহন উত্তর িদেয় তােদর বলেলন, আিম জেল বািপ্তষ্ম
িদিচ্ছ। িকন্তু েতামােদর মেধ্য এমন একজন আেছন, যােক
েতামরা েচেনা না। ২৭ ইিন হেলন েসই িযিন আমার পের
আসেছন; আিম তঁার জেুতার দিড়র বঁাধন েখালবার েযাগ্যও
নই। ২৮ যদর্ন নদীর অপর পাের ৈবথিনয়া গ্রােম েযখােন েযাহন
বািপ্তষ্ম িদিচ্ছেলন েসই জায়গায় এই সব ঘটনা ঘেটিছল।

যীশু ঈশ্বেরর েমষশাবক।

২৯ পেরর িদন েযাহন যীশুেক িনেজর কােছ আসেছ েদেখ
বলেলন, ঐ েদখ ঈশ্বেরর েমষশাবক, িযিন পৃিথবীর সব পাপ
িনেয় যান। ৩০ ইিনই েসই মানুষ, যঁার সম্বেন্ধ েয আিম আেগ
বেলিছলাম, আমার পের এমন একজন মানুষ আসেছন, িযিন
আমার েথেক মহান কারণ িতিন আমার আেগ েথেকই িছেলন।
৩১ আর আিম তঁােক িচনতাম না, িকন্তু িতিন যােত
ইস্রােয়লীয়েদর কােছ প্রকািশত হন, েসইজন্য আিম এেস জেল
বািপ্তষ্ম িদিচ্ছ। ৩২ আর েযাহন সাক্ষ্য িদেয় বলেলন, আিম পিবত্র
আত্মােক পায়রার মেতা স্বগর্ েথেক েনেম আসেত েদেখিছ এবং
তঁার উপের থাকেত েদেখিছ। ৩৩ আিম তঁােক িচনতাম না, িকন্তু
িযিন আমােক জেল বািপ্তষ্ম িদেত পািঠেয়েছন িতিনই আমােক
বলেলন, তুিম যঁার উপের পিবত্র আত্মােক েনেম এেস থাকেত
েদখেব, িতিনই েসই মানুষ িযিন পিবত্র আত্মায় বািপ্তষ্ম েদন।
৩৪ আর আিম েদেখিছ ও সাক্ষ্য িদেয়িছ েয, ইিনই হেলন ঈশ্বেরর
পুত্র।

যীশুর প্রথম িশষ্যেদর গ্রহণ।

৩৫ পেরর িদন আবার েযমন েযাহন তঁার দইু জন িশেষ্যর সেঙ্গ
দঁািড়েয় িছেলন; ৩৬ তখন যীশু েহঁেট যােচ্ছন এমন সময় েদখেত
েপেয় েযাহন বলেলন ঐ েদেখা ঈশ্বেরর েমষশাবক। ৩৭ েসই দইু
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িশষ্য েযাহেনর কােছ এই কথা শুেন যীশুর িপছন িপছন চলেত
লাগেলন। ৩৮ তখন যীশু িপছেনর িদেক তািকেয় তােদরেক তঁার
িপছন িপছন আসেত েদেখ বলেলন, েতামরা িক চাও? তঁারা
উত্তর িদেয় বলেলন, "রিব্ব- (অনুবাদ করেল এর মােন হল
গুরু)- আপিন েকাথায় থােকন?" ৩৯ যীশু তঁােদরেক বলেলন,
"এেসা এবং েদেখা"। িতিন েয জায়গায় থাকেতন তখন তারা
েসই জায়গায় িগেয় েদখেলন এবং েসই িদন তঁার সেঙ্গ থাকেলন;
তখন েবলা অনুমােন িবকাল চারটা। ৪০ েযাহেনর কথা শুেন েয
দইু জন যীশুর সেঙ্গ চেল িগেয়িছল তঁােদর মেধ্য একজন িছল
িশেমান িপতেরর ভাই আিন্দ্রয়। ৪১ িতিন প্রথেম িনেজর ভাই
িশেমানেক খুঁেজ পান এবং তঁােক বেলন, "আমরা মশীেহর েদখা
েপেয়িছ" (অনুবাদ করেল যার মােন হয় খ্রীষ্ট) ৪২ িতিন তঁােক
যীশুর কােছ আনেলন। যীশু তঁার িদেক েদখেলন এবং বলেলন,
"তুিম েযাহেনর েছেল িশেমান। েতামােক ৈকফা নােম ডাকা হেব"
(অনুবাদ করেল যার মােন হয় িপতর)

যীশু িফিলপ ও নথেনলেক ডাকেলন।

৪৩ পেরর িদন যখন যীশু গালীেল যাওয়ার জন্য িঠক করেলন,
িতিন িফিলেপর েখঁাজ েপেলন এবং তঁােক বলেলন, আমার সেঙ্গ
এেসা। ৪৪ িফিলপ িছেলন ৈবৎৈসদার েলাক; আিন্দ্রয় ও িপতরও
েসই একই শহেরর েলাক। ৪৫ িফিলপ নথেনলেক খুঁেজ েপেলন
এবং তঁােক বলেলন, েমািশর ব্যবস্থা ও ভিবষ্যৎ বক্তারা যঁার কথা
িলেখিছেলন, আমরা তঁােক েপেয়িছ; িতিন েযােষেফর েছেল
নাসরতীয় যীশু। ৪৬ নথেনল তঁােক বলেলন, নাসরৎ েথেক িক
ভােলা িকছু আসেত পাের? িফিলপ তঁােক বলেলন, এেসা এবং
েদখ। ৪৭ যীশু নথেনলেক িনেজর কােছ আসেত েদেখ তঁার
সমেন্ধ বলেলন, ঐ েদখ একজন প্রকৃত ইস্রােয়লীয়, যার মেন
েকােনা ছলনা েনই। ৪৮ নথেনল তঁােক বলেলন, েকমন কের
আপিন আমােক িচনেলন? যীশু উত্তর িদেয় তঁােক বলেলন,
িফিলপ েতামােক ডাকবার আেগ যখন তুিম েসই ডুমুরগােছর
িনেচ িছেল তখন েতামােক আিম েদেখিছলাম। ৪৯ নথেনল তঁােক
উত্তর কের বলেলন, রিব্ব, আপিনই হেলন ঈশ্বেরর পুত্র,
আপিনই হেলন ইস্রােয়েলর রাজা। ৫০ যীশু উত্তর িদেয় তঁােক
বলেলন, কারণ আিম েতামােক বললাম, েসই ডুমুরগােছর িনেচ
আিম েতামােক েদেখিছলাম এই কথা বলার জন্যই তুিম িক
িবশ্বাস করেল? এর সব িকছুর েথেকও মহৎ িকছু েদখেত পােব।
৫১ যীশু বলেলন, সত্য সত্য আিম েতামােদরেক বলিছ, েতামরা
েদখেব স্বগর্ খুেল েগেছ এবং ঈশ্বেরর দেূতরা মানবপুেত্রর উপর
িদেয় উঠেছন এবং নামেছন।

যীশুর কােযর্্যর শুরু।

তৃতীয় িদেন গালীেলর কান্না শহের এক িবেয় িছল এবং
যীশুর মা েসখােন িছেলন; ২ আর েসই িবেয়েত যীশুর

ও তঁার িশষ্যেদরও িনমন্ত্রণ হেয়িছল। ৩ যখন আঙ্গরু রস েশষ
হেয় েগল যীশুর মা তঁােক বলেলন, ওেদর আঙ্গরু রস েনই।
৪ যীশু তঁােক বলেলন, েহ নারী এই িবষেয় েতামার সেঙ্গ আমার
িক কাজ আেছ? আমার সময় এখনও আেসিন। ৫ তঁার মা

চাকরেদর বলেলন, ইিন েতামােদর যা িকছু করেত বেলন তাই
কর। ৬ েসখােন ইহূিদ ধেমর্র িনয়ম অনুযায়ী িবশুদ্ধ করার জন্য
পাথেরর ছয়িট জালা বসান িছল, তার এক একিটেত প্রায় িতন
মণ কের জল ধরত। ৭ যীশু তােদরেক বলেলন "ঐ সব
জালাগুিল জল িদেয় ভিতর্  কর"। সুতরাং তারা েসই পাত্রগুিল
কাণায় কাণায় জেল ভিতর্  করল। ৮ পের িতিন েসই চাকরেদর
বলেলন, এখন িকছুটা এখান েথেক তুেল িনেয় েভাজন কতর্ ার
কােছ িনেয় যাও। তখন তারা তাই করেলা। ৯ েসই আঙ্গরু রস যা
জল েথেক করা হেয়েছ, েভাজন কতর্ া পান কের েদখেলন এবং
তা েকাথা েথেক িনেয় আসা হেয়েছ তা জানেতন না িকন্তু েয
চাকেররা জল তুেলিছল তারা জানেতা তখন েভাজন কতর্ া
বরেক ডাকেলন ১০ এবং তােক বলেলন, সবাই প্রথেম ভােলা
আঙ্গরু রস পান করেত েদয় এবং পের যখন সবার পান করা
হেয় যায় তখন প্রথেমর েথেক একটু িনম্নমােনর আঙ্গরু রস পান
করেত েদয়; িকন্তু তুিম ভােলা আঙ্গরু রস এখন পযর্ন্ত েরেখছ।
১১ এইভােব যীশু গালীল েদেশর কান্নােত এই প্রথম িচহ্ন িহসােব
আশ্চযর্্য কাজ কের িনেজর মিহমা প্রকাশ করেলন; তখন তঁার
িশেষ্যরা তঁােক িবশ্বাস করেলন।

যীশু মিন্দর পিরষ্কার করেলন।

১২ এই সব িকছুর পের িতিন, তঁার মা ও ভাইেয়রা এবং তঁার
িশষ্যরা কফরনাহূেম েনেম েগেলন এবং েসখােন িকছুিদন
থাকেলন।

১৩ ইহূিদেদর িনস্তারপব্বর্ খুব কােছ তখন যীশু িযরূশােলেম
েগেলন। ১৪ পের িতিন মিন্দেরর মেধ্য েদখেলন েয েলােক গরু,
েমষ ও পায়রা িবিক্র করেছ এবং টাকা বদল করার েলাকও বেস
আেছ; ১৫ তখন িতিন ঘাস িদেয় একটা চাবুক ৈতরী করেলন
এবং েসইিট িদেয় সব গরু, েমষ ও মানুষেদরেক উপাসনা ঘর
েথেক েবর কের িদেলন এবং টাকা বদল করার েলাকেদর টাকা
িতিন ছিড়েয় িদেয় েটিবলগুিলও উেল্ট িদেলন; ১৬ িতিন পায়রা
িবেক্রতােদর উেদ্দেশ্য বলেলন, "এই জায়গা েথেক এই সব িনেয়
যাও; আমার িপতার গৃহেক ব্যবসার জায়গা বানােনা বন্ধ
কেরা।" ১৭ তঁার িশষ্যেদর মেন পড়ল েয, পিবত্র শােস্ত্র েলখা
আেছ, “েতামার গৃেহর উেদ্যাগ আমােক গ্রাস করেব।” ১৮ তখন
ইহূিদরা উত্তর িদেয় যীশুেক বলেলন, তুিম আমােদরেক িক িচহ্ন
েদখােব েয িক ক্ষমতায় এই সব কাজ তুিম করছ? ১৯ যীশু উত্তর
িদেয় তােদরেক বলেলন, েতামরা এই মিন্দর েভেঙ েফল, আিম
িতন িদেনর মেধ্য আবার েসটা ওঠাব। ২০ তখন ইহূিদরা বলল,
এই মিন্দর ৈতরী করেত েছচিল্লশ বছর েলেগেছ আর তুিম িক
িতন িদেনর মেধ্য েসটা ওঠােব? ২১ যিদও ঈশ্বেরর মিন্দর বলেত
িতিন িনেজর শরীেরর কথা বলিছেলন। ২২ সুতরাং যখন িতিন
মৃতেদর মধ্য েথেক উঠেলন তখন তঁার িশষ্যেদর মেন পড়ল েয,
িতিন এই কথা আেগ বেলিছেলন এবং তঁারা শােস্ত্রর কথায় এবং
যীশুর বলা কথার উপর িবশ্বাস করেলন। ২৩ িতিন যখন উদ্ধার
পেবর্র সময় িযরূশােলেম িছেলন, তখন েয সব অেলৗিকক কাজ
কেরিছেলন, তা েদেখ অেনেক তঁার নােম িবশ্বাস করল। ২৪ িকন্তু
যীশু িনেজ তােদর ওপের িনেজর সম্বেন্ধ িবশ্বাস করেলন না,
কারণ িতিন সবাইেক জানেতন, ২৫ এবং েকউ েয মানুষ জািতর
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সমেন্ধ সাক্ষ্য েদয়, এেত তার প্রেয়াজন িছল না; কারণ মানুষ
জািতর অন্তের িক আেছ তা িতিন িনেজ জানেতন।

নতুন জন্ম ও িবশ্বাস সম্বেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

ফরীশীেদর মেধ্য নীকদীম নােম একজন মানুষ িছেলন;
িতিন একজন ইহূিদ সভার েনতা। ২ এই মানুষিট

রািত্রেত যীশুর কােছ এেস তঁােক বলেলন, রিব্ব, আমরা জািন
েয আপিন একজন গুরু এবং ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছন;
কারণ আপিন এই েয সব আশ্চযর্্য কাজ করেছন তা ঈশ্বর সেঙ্গ
না থাকেল েকউ করেত পাের না। ৩ যীশু উত্তর িদেয় তােক
বলেলন, আিম েতামােদর সিত্য সিত্য বলিছ, কারুর নতুন জন্ম
না হওয়া পযর্ন্ত েস ঈশ্বেরর রাজ্য েদখেত পাের না। ৪ নীকদীম
তঁােক বলেলন, মানুষ যখন বুেড়া হয় তখন েকমন কের তার
আবার জন্ম হেত পাের? েস েতা আবার মােয়র গেভর্  িফের িগেয়
িদ্বতীয়বার জন্ম িনেত পাের না, েস িক তা পাের? ৫ যীশু উত্তর
িদেলন, আিম েতামােদর সিত্য সিত্য বলিছ, যিদ েকউ জল এবং
আত্মা েথেক না জন্ম েনয় তেব েস ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করেত
পাের না। ৬ যা মানুষ েথেক জন্ম েনয় তা মাংিসক এবং যা আত্মা
েথেক জন্ম েনয় তা আত্মাই। ৭ েতামােদর অবশ্যই নতুন জন্ম
হেত হেব এই কথা আিম বললাম বেল েতামরা িবিষ্মত হেয়া না।
৮ বাতাস েয িদেক ইচ্ছা কের েসই িদেক বেয় চেল। তুিম শুধু
তার শব্দ শুনেত পাও িকন্তু েকান িদক েথেক আেস অথবা েকান
িদেক চেল যায় তা জান না; আত্মা েথেক যারা জন্ম েনয় প্রেত্যক
জন েসই রকম। ৯ নীকদীম উত্তর কের তঁােক বলেলন, এ সব
েকমন ভােব হেত পাের? ১০ যীশু তঁােক উত্তর িদেয় বলেলন,
তুিম একজন ইস্রােয়েলর গুরু, আর তুিম এখেনা এ সব বুঝেত
পারছ না? ১১ সত্য, সত্যই, আমরা যা জািন তাই বলিছ এবং যা
েদেখিছ তারই সাক্ষ্য িদই। আর েতামরা আমােদর সাক্ষ্য গ্রাহ্য
কর না। ১২ আিম যিদ জাগিতক িবষেয় েতামােদর বিল এবং
েতামরা িবশ্বাস না কর, তেব যিদ স্বেগর্র িবষেয় বিল েতামরা
েকমন কের িবশ্বাস করেব? ১৩ আর স্বেগর্ েকউ ওেঠিন শুধুমাত্র
িযিন স্বগর্ েথেক েনেম এেসিছেলন িতিন ছাড়া, আর িতিন হেলন
মানবপুত্র। ১৪ আর েমািশ েযমন মরূপ্রােন্ত েসই সাপেক উঁচুেত
তুেলিছেলন, িঠক েতমিন মানবপুত্রেকও উঁচুেত অবশ্যই তুলেত
হেব, ১৫ সুতরাং যারা সবাই তঁােত িবশ্বাস করেব তারা অনন্ত
জীবন পােব। ১৬ কারণ ঈশ্বর জগতেক এত ভালবাসেলন েয,
িনেজর একমাত্র পুত্রেক দান করেলন, েযন েয েকউ তঁােত
িবশ্বাস কের েস িবনষ্ট না হয় িকন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ কারণ
ঈশ্বর জগতেক েদাষী প্রমাণ করেত পুত্রেক জগেত পাঠানিন
িকন্তু জগত েযন তঁার মাধ্যেম পিরত্রাণ পায়। ১৮ েয তঁােত িবশ্বাস
কের তােক েদাষী করা হয় না। েয িবশ্বাস না কের তােক েদাষী
বেল আেগই িঠক করা হেয়েছ কারণ েস অিদ্বতীয় ঈশ্বেরর
পুেত্রর নােম িবশ্বাস কের িন। ১৯ িবচােরর কারণ হেলা এই েয,
পৃিথবীেত আেলা এেসেছ এবং মানুেষরা আেলা েথেক অন্ধকার
েবিশ ভালেবেসেছ, কারণ তােদর কমর্গুিল িছল মন্দ। ২০ কারণ
প্রেত্যেক যারা মন্দ কাজ কের তারা আেলােক ঘৃণা কের এবং
তােদর সব কেম্মর্র েদাষ যােত প্রকাশ না হয় তার জন্য তারা
আেলার কােছ আেস না। ২১ যিদও, েয সত্য কাজ কের েস

আেলার কােছ আেস, েযন তার সব কাজ ঈশ্বেরর ইচ্ছামত করা
হেয়েছ বেল প্রকাশ পায়।

যীশুর সমেন্ধ েযাহেনর প্রচার।

২২ তারপের যীশু এবং তঁার িশষ্যরা িযহূিদয়া েদেশ েগেলন,
আর িতিন েসখােন তঁােদর সেঙ্গ থাকেলন এবং বািপ্তষ্ম িদেত
লাগেলন। ২৩ আর েযাহনও শালীম েদেশর কােছ ঐেনান নােম
একিট জায়গায় বািপ্তষ্ম িদিচ্ছেলন, কারণ েসই জায়গায় অেনক
জল িছল। আর মানুেষরা তঁার কােছ আসেতা এবং বািপ্তষ্ম িনত।
২৪ কারণ তখনও েযাহনেক েজলখানায় পাঠােনা হয়িন।
২৫ তখন একজন ইহূিদর সেঙ্গ িবশুদ্ধ হওয়ার িবষয় িনেয়
েযাহেনর িশষ্যেদর তকর্  িবতকর্  হল। ২৬ তারা েযাহেনর কােছ
িগেয় তঁােক বলল রিব্ব, িযিন যদর্ েনর অপর পাের আপনার সেঙ্গ
িছেলন এবং যঁার সমেন্ধ আপিন সাক্ষ্য িদেয়িছেলন, েদখুন িতিন
বািপ্তষ্ম িদেচ্ছন এবং সবাই তঁার কােছ যােচ্ছ। ২৭ েযাহন উত্তর
িদেয় বলেলন, স্বগর্ েথেক যতক্ষণ না মানুষেক িকছু েদওয়া
হেয়েছ ততক্ষণ তা ছাড়া েস আর িকছুই েপেত পাের না।
২৮ েতামরা িনেজরাই আমার সাক্ষী েয, আিম বেলিছ আিম েসই
খ্রীষ্ট নই, িকন্তু আিম বেলিছ তঁার আেগ আমােক পাঠােনা
হেয়েছ। ২৯ যার কােছ কেন আেছ েসই বর; িকন্তু বেরর বনু্ধ েয
দঁািড়েয় বেরর কথা শুেন, েস তঁার গলার আওয়াজ শুেন খুব
আনিন্দত হয়; িঠক েসইভােব আমার এই আনন্দ পূণর্ হল।
৩০ িতিন অবশ্যই বড় হেবন, আিম অবশ্যই েছাট হব। ৩১ িযিন
উপর েথেক আেসন, িতিন সব িকছুর প্রধান; েয পৃিথবী েথেক
আেসন েস পৃিথবীর এবং েস পৃিথবীর িজিনেষরই কথাই বেল;
িযিন স্বগর্ েথেক আেসন, িতিন সব িকছুর প্রধান। ৩২ িতিন যা
িকছু েদেখেছন ও শুেনেছন, তারই সাক্ষ্য িদেচ্ছন, আর তঁার
সাক্ষ্য েকউ গ্রহণ কের না। ৩৩ েয তঁার সাক্ষ্য গ্রহণ কেরেছ, েস
িনিশ্চত কেরেছ েয ঈশ্বর সত্য। ৩৪ কারণ ঈশ্বর যােক
পািঠেয়েছন িতিন ঈশ্বেরর বাক্য বেলন; কারণ ঈশ্বর আত্মা েমেপ
েদন না। ৩৫ িপতা পুত্রেক ভালবােসন এবং সব িকছুই তঁার হােত
িদেয়েছন। ৩৬ েয েকউ পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কেরেছ, েস অনন্ত
জীবন েপেয়েছ; িকন্তু েয েকউ পুত্রেক না েমেন চেল েস জীবন
েদখেত পােব না িকন্তু ঈশ্বেরর েক্রাধ তার উপের থাকেব।

শমরীয়া নারীেক েদওয়া যীশুর িশক্ষা ও তার ফল।

প্রভু যখন জানেত পারেলন েয, ফরীশীরা শুেনেছ, যীশু
েযাহেনর েচেয় অেনক েবিশ িশষ্য কেরন এবং বািপ্তষ্ম

েদন ২ যিদও যীশু িনেজ বািপ্তষ্ম িদেতন না িকন্তু তঁার িশষ্যরাই
িদেতন, ৩ তখন িতিন িযহূিদয়া ছাড়েলন এবং আবার গালীেল
চেল েগেলন। ৪ আর গালীেল যাবার সময় শমিরয়ার মধ্য িদেয়
তঁােক েযেত হল। ৫ তখন িতিন শুখর নামক শমিরয়ার এক
শহেরর কােছ আসেলন; যােকাব তঁার পুত্র েযােষফেক েয জিম
দান কেরিছেলন এই শহর তার কােছ। ৬ আর েসই জায়গায়
যােকােবর কূপ িছল। তখন যীশু হঁাটেত হঁাটেত ক্লান্ত হেয় পড়েল
েসই কূেপর পােশ বসেলন। তখন অনুমােন দপুুর েবলা িছল।
৭ শমিরয়ার একজন স্ত্রীেলাক জল তুলেত এেসিছেলন এবং
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যীশু তােক বলেলন, "আমােক পান করবার জন্য একটু জল
দাও"। ৮ কারণ তঁার িশেষ্যরা খাবার েকনার জন্য শহের
িগেয়িছেলন। ৯ তখন শমরীয় স্ত্রীেলাকটী তঁােক বলেলন, আপিন
ইহূিদ হেয় েকমন কের আমার কােছ পান করবার জন্য জল
চাইেছন? আিম ত একজন শমরীয় স্ত্রীেলাক।- কারণ
শমরীয়েদর সেঙ্গ ইহূিদেদর েকােনা আদান প্রদান েনই। ১০ যীশু
উত্তের তােক বলেলন, তুিম যিদ জানেত, ঈশ্বেরর দান িক, আর
েক েতামােক বলেছন, ‘আমােক পান করবার জল দাও,’ তেব
তঁারই কােছ তুিম চাইেত এবং িতিন হয়েতা েতামােক জীবনদায়ী
জল িদেতন। ১১ স্ত্রীেলাকটী তঁােক বলল, মহাশয়, জল েতালার
জন্য আপনার কােছ বালিত েনই এবং কূপটীও গভীর; তেব েসই
জীবন জল আপিন েকাথা েথেক েপেলন? ১২ আমােদর
িপতৃপুরুষ যােকাব েথেক িক আপিন মহান? িযিন আমােদরেক
এই কূপ িদেয়েছন, আর এই কূেপর জল িতিন িনেজ ও তঁার
পুেত্ররা পান করেতন ও তার পশুর পালও পান করত। ১৩ যীশু
উত্তর িদেয় তােক বলেলন, েয েকউ এই জল পান কের, তার
আবার িপপাসা পােব; ১৪ িকন্তু আিম েয জল েদব তা েয েকউ
পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না; বরং আিম
তােক েয জল েদব তা তার অন্তের এমন জেলর েফায়ারার মত
হেব যা অনন্ত জীবন পযর্ন্ত উথিলেয় উঠেব। ১৫ স্ত্রীেলাকটী তঁােক
বলল, মহাশয়, েসই জল আমােক িদন েযন আমার িপপাসা না
পায় এবং জল েতালার জন্য এখােন না আসেত হয়। ১৬ যীশু
তােক বলেলন, যাও আর েতামার স্বামীেক এখােন েডেক িনেয়
এেসা। ১৭ স্ত্রীেলাকটী উত্তের তঁােক বলেলন, আমার স্বামী েনই।
যীশু তােক উত্তের বলেলন, তুিম ভালই বেলছ েয, আমার স্বামী
েনই; ১৮ কারণ েতামার পঁাচিট স্বামী িছল এবং এখন েতামার
সেঙ্গ েয আেছ েস েতামার স্বামী নয়; এটা তুিম সত্য কথা বেলছ।
১৯ স্ত্রীেলাকটী তঁােক বলল, মহাশয়, আিম েদখিছ েয আপিন
একজন ভিবষ্যৎ বক্তা। ২০ আমােদর পূবর্পুরুেষরা এই পবর্েতর
উপর উপাসনা করেতন িকন্তু আপনারা বেল থােকন েয,
িযরূশােলমই হেলা েসই জায়গা েয জায়গায় মানুেষর উপাসনা
করা উিচত। ২১ যীশু তােক উত্তর িদেয় বলেলন, েহ নারী,
আমােক িবশ্বাস কর; একটা সময় আসেছ যখন েতামরা না এই
পবর্েত না িযরূশােলেম িপতার উপাসনা করেব। ২২ েতামরা যােক
জান না তােক উপাসনা করছ; আমরা যােক জািন তারই
উপাসনা কির, কারণ ইহূিদেদর মধ্য েথেকই পিরত্রাণ আসেব।
২৩ যিদও এমন সময় আসেছ বরং এখনই েসই সময়, যখন
প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সেত্য িপতার উপাসনা করেব;
কারণ বাস্তিবক িপতা এই রকম উপাসনাকারী েক েখঁাজ কেরন।
২৪ ঈশ্বর আত্মা; এবং যারা তঁােক উপাসনা কের, তােদরেক
আত্মায় ও সেত্য উপাসনা করেত হেব। ২৫ স্ত্রীেলাকটী তঁােক
বলল, আিম জািন েয মশীহ আসেছন, যােক খ্রীষ্ট বেল, িতিন
যখন আসেবন তখন আমােদরেক সব িকছু জানােবন। ২৬ যীশু
তােক বলেলন, আিম, েয েতামার সেঙ্গ কথা বলিছ, আিমই েসই।
২৭ িঠক েসই সমেয় তঁার িশষ্যরা িফের আসেলন। আর তারা
আশ্চযর্্য হেলন েয িতিন েকন একিট স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ কথা
বলেছন, যিদও েকউ বেলনিন, আপিন িক চান? অথবা িক জন্য
তার সেঙ্গ কথা বলেছন? ২৮ তখন েসই স্ত্রীেলাকটী িনেজর

কলসী েফেল েরেখ শহের িফের েগল এবং েলাকেদর বলল,
২৯ এস, েদেখা একজন মানুষ আিম যা িকছু আজ পযর্ন্ত কেরিছ
িতিন সব িকছুই আমােক বেল িদেলন; িতিন িক েসই খ্রীষ্ট নন?
৩০ তারা শহর েথেক েবর হেয় তঁার কােছ আসেলন। ৩১ এর মেধ্য
িশষ্যরা তঁােক আেবদন কের বলেলন, রিব্ব, িকছু েখেয় িনন।
৩২ িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন, আমার কােছ খাবার জন্য খাদ্য
আেছ যার সম্পেকর্  েতামরা জান না। ৩৩ েসইজন্য িশেষ্যরা এেক
অপরেক বলেত লাগেলন, েকউ েতা ওনার খাবার জন্য িকছু
আেনিন, এেনেছ িক? ৩৪ যীশু তঁােদর বলেলন, আমার খাদ্য এই
েয িযিন আমােক পািঠেয়েছন েযন তঁার ইচ্ছা পালন কির এবং
তঁার কাজ সম্পূণর্ কির। ৩৫ েতামরা িক বল না, "এখেনা চার মাস
বািক তারপের শস্য কাটবার সময় আসেব? আিম েতামােদরেক
বলিছ, েচাখ তুেল শস্য েক্ষেতর িদেক তাকাও, শস্য েপেক েগেছ,
কাটার সময় হেয়েছ।" ৩৬ েয ফসল কােট েস েবতন পায় এবং
অনন্ত জীবেনর জন্য ফল জেড়া কের রােখ; সুতরাং েয বীজ
েবােন ও েয ফসল কােট সবাই একসেঙ্গ আনন্দ কের। ৩৭ কারণ
এই কথা সত্য েয, একজন েবােন অন্য একজন কােট। ৩৮ আিম
েতামােদর ফসল কাটেত পাঠালাম, যার জন্য েতামরা েকােনা
কাজ করিন; অন্য েলাক পিরশ্রম কেরেছ এবং েতামরা তােদর
পিরশ্রম করা েক্ষেত ঢুেকছ।

অেনক শমরীয় িবশ্বাস করেলন।

৩৯ েসই শহেরর শমরীেয়রা অেনেক তঁােত িবশ্বাস করল কারণ
েসই স্ত্রীেলাকটী সাক্ষ্য িদেয়িছল েয, আিম যা িকছু আজ পযর্ন্ত
কেরিছ িতিন আমােক সব িকছুই বেল িদেয়েছন। ৪০ সুতরাং েসই
শমরীেয়রা যখন তঁার কােছ আসল, তারা তখন তঁােক অনুেরাধ
করল েযন িতিন তােদর সেঙ্গ থােকন এবং তােত িতিন দইু িদন
েসখােন িছেলন। ৪১ এবং আরও অেনক েলাক তঁার কথা শুেন
িবশ্বাস করল; ৪২ তারা েসই স্ত্রীেলাকেক বলেত লাগল, আমরা
েয িবশ্বাস করিছ েস শুধুমাত্র েতামার কথা শুেন নয়, কারণ
আমরা িনেজরা শুেনিছ ও এখন জানেত েপেরিছ েয, ইিন হেলন
প্রকৃত জগেতর ত্রাণকতর্ া।

যীশু রাজকমর্ীর েছেলেক সুস্থ করেলন।

৪৩ েসই দইু িদেনর পর িতিন েসখান েথেক েবিরেয় গালীেল
যাবার জন্য রওনা িদেলন। ৪৪ কারণ যীশু িনেজ সাক্ষ্য
িদেয়িছেলন েয, ভিবষ্যৎ বক্তা তঁার িনেজর েদেশ সম্মান পান না।
৪৫ যখন িতিন গালীেল আসেলন তখন গালীলীেয়রা তঁােক
সাদের গ্রহণ কেরিছল, িযরূশােলেম পেবর্র সমেয় িতিন যা িকছু
কেরিছেলন, েস সব তারা েদেখিছল; কারণ তারাও েসই পেব্বর্
িগেয়িছল।

৪৬ পের িতিন আবার গালীেলর েসই কান্না শহের আসেলন,
েযখােন িতিন জলেক আঙ্গরু রস বািনেয়িছেলন। েসখােন
একজন রাজকমর্ী িছেলন যঁার েছেল কফরনাহূেম অসুস্থ িছল।
৪৭ যখন িতিন শুনেলন যীশু িযহূিদয়া েথেক গালীেল এেসেছন
িতিন তঁার কােছ েগেলন এবং অনুেরাধ করেলন েযন িতিন
আেসন এবং তঁার েছেলেক সুস্থ কেরন েয প্রায় মের যাবার মত
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হেয়িছল। ৪৮ তখন যীশু তঁােক বলেলন, িচহ্ন এবং িবষ্ময়জনক
কাজ যতক্ষণ না েদখ, েতামরা িবশ্বাস করেব না। ৪৯ েসই
রাজকমর্ী তঁােক বলেলন, েহ প্রভু আমার েছেলটা মরার আেগ
আসুন। ৫০ যীশু তঁােক বলেলন যাও, েতামার েছেল েবঁেচ েগেছ।
েসই েলাকিটেক যীশু েয কথা বলেলন িতিন তা িবশ্বাস করেলন
এবং তঁার িনেজর রাস্তায় চেল েগেলন। ৫১ যখন িতিন
যািচ্ছেলন, েসই সমেয় তঁার চাকেররা তঁার কােছ এেস বলল
আপনার েছেলিট েবঁেচ েগেছ। ৫২ তখন িতিন তােদর কােছ
িজজ্ঞাসা করেলন েকান সময় তার সুস্থ হওয়া শুরু হেয়িছল?
তারা তঁােক বলল, কাল প্রায় দপুুর একটার সমেয় তার জ্বর
েছেড় িগেয়েছ। ৫৩ তখন িপতা বুঝেত পারেলন, যীশু েসই
ঘন্টােতই তঁােক বেলিছেলন, েতামার েছেল েবঁেচ েগেছ; সুতরাং
িতিন িনেজ ও তঁার পিরবােরর সবাই িবশ্বাস করেলন।
৫৪ িযহূিদয়া েথেক গালীেল আসবার পর যীশু আবার এই
িদ্বতীয়বার আশ্চযর্্য কাজ করেলন।

যীশু আর একজন েরাগীেক সুস্থ কেরন, ও উপেদশ েদন।

এর পের ইহূিদেদর একিট উত্সব িছল এবং যীশু
িযরূশােলেম িগেয়িছেলন। ২ িযরূশােলেম েমষ ফটেকর

কােছ একিট পুকুর আেছ, ইব্রীয় ভাষায় েসই পুকুেরর নাম
ৈবেথসদা, তার পঁাচিট ছাদ েদওয়া ঘাট আেছ। ৩ েসই সব ঘােট
অেনেক যারা অসুস্থ মানুষ, অন্ধ, খঞ্জ ও যােদর শরীর শুিকেয়
েগেছ তারা পেড় থাকত। ৪ [তারা জলকম্পেনর অেপক্ষায়
থাকত। কারণ িবেশষ িবেশষ সমেয় ঐ পুকুের প্রভুর এক দতূ
েনেম আসেতন ও জল কম্পন করেতন; েসই জলকেম্পর পের
েয েকউ প্রথেম জেল নামত তার েয েকান েরাগ েহাক েস ভােলা
হেয় েযেতা।] ৫ েসখােন একজন অসুস্থ মানুষ িছল, েস আটিত্রশ
বছর ধের অচল অবস্থায় আেছ। ৬ যখন যীশু তােক পেড়
থাকেত েদখেলন এবং অেনকিদন ধের েসই অবস্থায় আেছ
জানেত েপের িতিন তােক বলেলন, "তুিম িক সুস্থ হেত চাও"?
৭ অসুস্থ মানুষিট উত্তর িদেলন, মহাশয়, আমার েকউ েনই েয,
যখন জল কিম্পত হয় তখন আমােক পুকুের নািমেয় েদয়; আিম
যখন েচষ্টা কির, অন্য একজন আমার আেগ েনেম পেড়। ৮ যীশু
তােক বলেলন, "উঠ, েতামার িবছানা তুেল নাও এবং েহঁেট
েবড়াও"। ৯ েসই মুহূেতর্ ই ওই মানুষিট সুস্থ হেয় েগল এবং িনেজর
িবছানা তুেল িনেয় েহঁেট েবড়ােত লাগল। েসই িদন িছল
িবশ্রামবার। ১০ সুতরাং যােক সুস্থ করা হেয়িছল তােক ইহূিদ
েনতারা বলেল, আজ িবশ্রামবার, ব্যবস্থা অনুসাের িবছানা বেয়
িনেয় যাওয়ার জন্য েতামার উিচত নয়। ১১ িকন্তু েস তােদরেক
উত্তর িদল, িযিন আমােক সুস্থ কেরেছন িতিন আমােক বলেলন,
"েতামার িবছানা তুেল িনেয় েহঁেট চেল যাও"। ১২ তারা তােক
িজজ্ঞাসা করল, েসই মানুষিট েক েয েতামােক বেলেছ, "িবছানা
তুেল িনেয় েহঁেট েবড়াও"। ১৩ যিদও েয মানুষিট সুস্থ হেয়িছল েস
জানত না িতিন েক িছেলন, কারণ েসই জায়গায় অেনক েলাক
থাকার জন্য যীশু েসখান েথেক িনেজেক সিরেয় িনেলন (চেল
িগেয়িছেলন)। ১৪ পের যীশু উপাসনা ঘের তােক েদখেত েপেলন
এবং তােক বলেলন, েদখ, তুিম সুস্থ হেয়ছ; আর কখেনা পাপ
কেরা না, পােছ েতামার প্রিত আর খারাপ িকছু ঘেট। ১৫ েসই

মানুষিট চেল েগল এবং ইহূিদ েনতােদর বলল েয, উিন যীশুই
িছেলন িযিন তােক সুস্থ কেরেছন।

পুেত্রর মাধ্যেম জীবন।

১৬ আর এই সব কারেণ ইহূিদ েনতারা যীশুেক তাড়না করেত
লাগল, কারণ িতিন িবশ্রামবাের এই সব কাজ করিছেলন।
১৭ যীশু তােদরেক উত্তর িদেলন, আমার িপতা এখনও পযর্ন্ত
কাজ কেরন এবং আিমও কির। ১৮ এই কারেণ ইহূিদরা তঁােক
েমের েফলার খুব েচষ্টা করিছল কারণ িতিন শুধু িবশ্রামবােরর
িনয়ম ভাঙিছেলন তা নয় িকন্তু িতিন ঈশ্বরেকও িনেজর িপতা
বেল িনেজেক ঈশ্বেরর সমান করেতন। ১৯ যীশু তােদরেক উত্তর
িদেয় বলেলন, সত্য, সত্য, পুত্র িনেজ েথেক িকছুই করেত পােরন
না, েকবল িপতােক যা িকছু করেত েদেখন, তাই কেরন; কারণ
িতিন যা িকছু কেরন পুত্রও েসই সব একইভােব কেরন।
২০ কারণ িপতা পুত্রেক ভালবােসন এবং িতিন িনেজ যা িকছু
কেরন সবই তঁােক েদখান এবং এর েথেকও মহৎ মহৎ কাজ
তঁােক েদখােবন েযন েতামরা সবাই আশ্চযর্্য হও। ২১ কারণ িপতা
েযমন মৃতেদর ওঠান এবং জীবন দান কেরন, েসই রকম পুত্রও
যােদরেক ইচ্ছা কেরন তােক জীবন েদন। ২২ কারণ িপতা কারও
িবচার কেরন না িকন্তু সব িবচােরর ভার পুত্রেক িদেয়েছন,
২৩ সুতরাং সবাই েযমন িপতােক সম্মান কের, েতমিন পুত্রেক
সবাই সম্মান কের। েয পুত্রেক সম্মান কের না, েস িপতােক
সম্মান কের না িযিন তঁােক পািঠেয়েছন। ২৪ সত্য, সত্যই বলিছ
েয েকউ আমার বাক্য শুেন এবং িযিন আমােক পািঠেয়েছন
তঁােক িবশ্বাস কের েস অনন্ত জীবন েপেয়েছ এবং তােক েদাষী
করা হেব না িকন্তু েস মৃতু্য েথেক জীবেন পার হেয় েগেছ।
২৫ সত্য, সত্যই বলিছ এমন সময় আসেছ, বরং এখন েসই সময়,
যখন মৃেতরা ঈশ্বেরর পুেত্রর গলার শব্দ শুনেব এবং যারা শুনেব
তারা জীিবত হেব। ২৬ কারণ িপতার েযমন িনেজেত জীবন
আেছ, েতমিন িতিন পুত্রেকও িনেজেত জীবন রাখেত িদেয়েছন।
২৭ এবং িতিন তঁােক িবচার করার অিধকার িদেয়েছন কারণ
িতিন মানবপুত্র। ২৮ এই জন্য িবিষ্মত হেয়া না, কারণ এমন সময়
আসেছ, যখন কবেরর মেধ্য যারা আেছ তারা সবাই তঁার গলার
শব্দ শুনেত পােব, ২৯ এবং যারা জীবেনর পুনরুত্থােনর জন্য
ভােলা কাজ কেরেছ ও যারা খারাপ কাজ কেরেছ তারা িবচােরর
পুনরুত্থােনর জন্য েবর হেয় আসেব। ৩০ আিম িনেজর েথেক
িকছুই করেত পাির না। আিম েযমন শুিন েতমন িবচার কির এবং
আমার িবচার ন্যায়পরায়ন কারণ আিম িনেজর ইচ্ছা পূণর্ করেত
েচষ্টা কির না িকন্তু আমােক িযিন পিঠেয়েছন তঁার ইচ্ছা পূণর্
করেত েচষ্ঠা কির।

যীশুর সমেন্ধ সাক্ষ্য।

৩১ আিম যিদ িনেজর সমেন্ধ িনেজ সাক্ষ্য িদই, তেব আমার
সাক্ষ্য সত্য হেব না। ৩২ আমার সমেন্ধ অন্য আর একজন সাক্ষ্য
িদেচ্ছন এবং আিম জািন েয আমার সমেন্ধ িতিন েয সাক্ষ্য
িদেচ্ছন েসই সাক্ষ্য সত্য। ৩৩ েতামরা েযাহেনর কােছ েলাক
পািঠেয়ছ এবং িতিন সেত্যর হেয় সাক্ষ্য িদেয়েছন। ৩৪ আিম েয
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সাক্ষ্য গ্রহণ কির তা মানুষ েথেক নয় তবুও আিম এই সব বলিছ
েযন েতামরা পিরত্রাণ পাও। ৩৫ েযাহন একজন জলন্ত ও
আেলাময় প্রদীপ িছেলন এবং েতামরা তঁার আেলােত িকছু সময়
আনন্দ করেত রািজ হেয়িছেল। ৩৬ িকন্তু েযাহেনর েদওয়া সাক্ষ্য
েথেক আমার আরও বড় সাক্ষ্য আেছ; কারণ িপতা আমােক েয
সব কাজ সম্পন্ন করেত িদেয়েছন, েয সব কাজ আিম করিছ,
েসই সব আমার উেদ্দেশ্য এই সাক্ষ্য েদয় েয িপতা আমােক
পািঠেয়েছন। ৩৭ আর িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন, িতিনই
আমার সম্পেকর্  সাক্ষ্য িদেয়েছন। তঁার গলার শব্দ েতামরা
কখনও েশানিন, তঁার আকারও কখেনা েদখিন। ৩৮ তঁার বাক্য
েতামােদর অন্তের থােক না; কারণ িতিন যােক পািঠেয়েছন
েতামরা তঁােক িবশ্বাস কর না। ৩৯ েতামরা পিবত্র শাস্ত্র েখঁাজ
কেরা কারণ েতামরা মেন কেরা েয তােতই েতামােদর অনন্ত
জীবন আেছ এবং এই একই বাক্য আমার সম্পেকর্  সাক্ষ্য েদয়;
৪০ এবং েতামরা জীবন পাবার জন্য আমার কােছ আসেত রািজ
হও না। ৪১ আিম মানুষেদর েথেক েগৗরব িনই না! ৪২ িকন্তু আিম
জািন েয েতামােদর হৃদেয় ঈশ্বেরর ভালবাসা েনই। ৪৩ আিম
আমার িপতার নােম এেসিছ এবং েতামরা আমােক গ্রহণ কর
না। যিদ অন্য েকউ তার িনেজর নােম আেস, তােক েতামরা গ্রহণ
করেব। ৪৪ েতামরা িকভােব িবশ্বাস করেব? েতামরা েতা এেক
অপেরর কাছ েথেক প্রশংসা গ্রহণ করছ িকন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বেরর
কাছ েথেক েয েগৗরব আেস তার েচষ্ঠা কর না। ৪৫ মেন কেরা না
েয আিম িপতার কােছ েতামােদর েদাষী করব। েসখােন আর
একজন আেছন িযিন েতামােদর েদাষী কেরন িতিন হেলন েমািশ
যঁার উপের েতামরা আশা েরেখছ। ৪৬ যিদ েতামরা েমািশেক
িবশ্বাস করেত তেব আমােকও িবশ্বাস করেত, কারণ আমার
সম্পেকর্ ই িতিন িলেখেছন। ৪৭ েযেহতু তঁার েলখায় িবশ্বাস কর
না, তেব আমার বােক্য িকভােব িবশ্বাস করেব?

যীশুর আরও দটুী অেলৗিকক কাজ ও তার উপেদশ।

এই সব িকছুর পের যীশু গালীল সাগেরর যােক
িতিবিরয়া- সাগরও বেল, তার অপর পাের চেল

েগেলন। ২ আর বহু মানুষ তঁার িপছেন িপছেন েযেত লাগল,
কারণ িতিন অসুস্থেদর উপের েয সব িচহ্ন- কাজ করেতন েস
সব তারা েদখত। ৩ যীশু পবর্েতর উপর উঠেলন এবং েসখােন
িনেজর িশষ্যেদর সেঙ্গ বসেলন। ৪ তখন িনস্তারপব্বর্, ইহূিদেদর
এই পব্বর্ খুব কােছই এেসিছল। ৫ যখন যীশু তাকােলন এবং
েদখেলন েয বহু মানুষ তঁার কােছ আসেছ তখন িতিন িফিলপেক
বলেলন, এেদর খাবােরর জন্য আমরা েকাথায় রুিট িকনেত
যাব? ৬ আর এই সব িতিন িফিলপেক পরীক্ষা করার জন্য
বলেলন, কারণ তা িতিন িনেজ জানেতন িক করেবন। ৭ িফিলপ
তঁােক উত্তর িদেলন, ওেদর জন্য দেুশা িদনােরর রুিট ও যেথষ্ট
নয় েয, প্রেত্যেক এমনিক অল্প কের পােব। ৮ তঁার িশষ্যেদর মেধ্য
একজন িশেমান িপতেরর ভাই আিন্দ্রয় যীশুেক বলেলন,
৯ এখােন একিট বালক আেছ যার কােছ যেবর পঁাচিট রুিট এবং
দটুী মাছ আেছ িকন্তু এত মানুেষর মেধ্য এইগুিল িদেয় িক হেব?
১০ যীশু বলেলন, "েলাকেদর বিসেয় দাও"। েসই জায়গায়
অেনক ঘাস িছল। সুতরাং পুরুেষরা বেস েগল, সংখ্যায় প্রায় পঁাচ

হাজার েলাক হেব। ১১ তখন যীশু েসই রুিট কয়িট িনেলন এবং
ধন্যবাদ িদেয় যারা বেসিছল তােদরেক ভাগ কের িদেলন;
েসইভােব মাছ কয়িটও তারা যতটা েচেয়িছল ততটা িদেলন।
১২ আর তারা তৃপ্ত কের খাবার পর িতিন িনেজর িশষ্যেদর
বলেলন, অবিশষ্ট গঁুড়াগঁাড়া সব জেড়া কর, েযন িকছুই নষ্ট না
হয়। ১৩ সুতরাং তঁারা জেড়া করেলন এবং ঐ পঁাচিট যেবর রুিট
র গঁুড়াগঁাড়ায় েসই মানুষেদর খাবার পর যা েবঁেচিছল তােত
বােরা ঝুিড় ভরেলন। ১৪ তখন েসই মানুেষরা তঁার আশ্চযর্্য কাজ
েদেখ বলেত লাগল, ইিন সত্যই েসই ভাববাদী যঁার পৃিথবীেত
আসার কথা আেছ। ১৫ যখন যীশু বুঝেত পারেলন েয, তারা
এেস রাজা করবার জন্য েজার কের তঁােক ধরেত আসেছ, তাই
িতিন আবার িনেজ একাই পবর্েত চেল েগেলন।

যীশু জেলর উপর হা াটেলন।

১৬ যখন সন্ধ্যা হেলা তঁার িশেষ্যরা সমুদ্রতীের চেল েগেলন।
১৭ তারা একিট েনৗকায় উঠেলন এবং সমুেদ্রর অপর পাের
কফরনাহূেমর িদেক চলেত লাগেলন। েস সময় অন্ধকার হেয়
এেসিছল এবং যীশু তখনও তঁােদর কােছ আেসনিন। ১৮ েসই
সময় ঝড় হিচ্ছল এবং সাগের বড় বড় েঢউ উঠিছল।
১৯ এইভােব যখন িশেষ্যরা েদড় বা দইু েক্রাশ বেয় েগেলন তঁারা
যীশুেক েদখেত েপেলন েয িতিন সমুেদ্রর উপর িদেয় েহঁেট
েনৗকার কােছ আসেছন এেত তঁারা ভয় েপেলন। ২০ তখন িতিন
তঁােদরেক বলেলন, "এ আিম, ভয় কর না"। ২১ তখন তঁারা
তঁােক েনৗকায় িনেত রািজ হেলন এবং তঁারা েযখােন যািচ্ছেলন
েনৗকা তক্ষিন েসই ডাঙা জায়গায় েপৗঁেছ েগল। ২২ পেরর িদন,
সাগেরর অপর পাের েযখােন মানুেষর দল দঁািড়েয়িছল তারা
েদেখিছল েয েসখােন একিট ছাড়া আর েকােনা েনৗকা েনই এবং
যীশু িশষ্যেদর সেঙ্গ েসই েনৗকায় ওেঠন িন েকবল তঁার িশেষ্যরা
চেল িগেয়িছেলন। ২৩ যিদও েসখােন িকছু েনৗকা িছল যা
িতিবিরয়া েথেক এেসিছল েযখােন প্রভু ধন্যবাদ েদবার পর
মানুেষরা রুিট েখেয়িছল। ২৪ যখন মানুেষর দল েদখল েয, না
যীশু না িশেষ্যরা েকউই েসখােন েনই, তখন তারা েসই সব
েনৗকায় চেড় যীশুর েখঁাজ করেত কফরনাহূেম েগল।

যীশু জীবেনর রুিট ।

২৫ সাগেরর অপর পাের তঁােক পাওয়ার পর তারা বলল, রিব্ব,
আপিন এখােন কখন এেসেছন? ২৬ যীশু তােদরেক উত্তর
িদেলন, বলেলন, সত্য সত্যই, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা
আশ্চযর্্য কাজ েদেখছ বেল আমার েখঁাজ করছ তা নয় িকন্তু
েসই রুিট েখেয়িছেল ও তৃপ্ত হেয়িছেল বেল। ২৭ েয খাবার নষ্ট
হেয় যায় তার জন্য কাজ কেরা না, িকন্তু েসই খাবােরর জন্য
কাজ কর েযটা অনন্ত জীবন পযর্ন্ত থােক যা মানবপুত্র
েতামােদর েদেবন, কারণ িপতা ঈশ্বর েকবল তঁােকই মুদ্রািঙ্কত
কেরেছন। ২৮ তখন তারা তঁােক বলল, আমরা েযন ঈশ্বেরর
কাজ করেত পাির, এ জন্য আমােদর িক করেত হেব? ২৯ যীশু
উত্তর িদেয় বলেলন, ঈশ্বেরর কাজ এই েয, েযন তঁােত েতামরা
িবশ্বাস কর যােক িতিন পািঠেয়েছন। ৩০ সুতরাং তারা তঁােক
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বলল, আপিন এমনিক আশ্চযর্্য কাজ করেবন যা েদেখ আমরা
আপনােক িবশ্বাস করব? আপিন িক করেবন? ৩১ আমােদর
পূবর্পুরুেষরা মরূপ্রােন্ত িগেয় মান্না েখেয়িছেলন, েযমন েলখা
আেছ, “িতিন খাবার জন্য তােদরেক স্বগর্ েথেক রুিট িদেলন।”
৩২ যীশু তােদরেক বলেলন, সত্য, সত্যই আিম েতামােদরেক
বলিছ, েমািশ েতামােদরেক স্বগর্ েথেক েতা েসই রুিট েদনিন,
িকন্তু আমার িপতাই েতামােদর েক স্বগর্ েথেক প্রকৃত রুিট
িদেচ্ছন। ৩৩ কারণ ঈশ্বরীয় রুিট হেলা যা স্বগর্ েথেক েনেম আেস
এবং পৃিথবীর মানুষেক জীবন েদন। ৩৪ সুতরাং তারা তঁােক
বলল, প্রভু, েসই রুিট সবসময় আমােদর িদন। ৩৫ যীশু তােদর
বলেলন, আিমই হলাম েসই জীবেনর রুিট । েয আমার কােছ
আেস তার আর িখেদ হেব না এবং েয আমার উপর িবশ্বাস কের
তার আর কখেনা িপপাসা পােব না। ৩৬ যিদও আিম েতামােদর
বেলিছ েয, েতামরা আমােক েদেখছ এবং এখেনা িবশ্বাস কর
না। ৩৭ িপতা েয সব আমােক েদন েস সব আমার কােছই আসেব
এবং েয আমার কােছ আসেব তােক আিম েকান ভােবই বাইের
েফেল েদেবা না। ৩৮ কারণ আিম স্বগর্ েথেক েনেম এেসিছ আমার
ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নয় িকন্তু তঁারই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য,
িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ৩৯ এবং িযিন আমােক পািঠেয়েছন
তঁার ইচ্ছা হেলা েয িতিন আমােক েয যােদর িদেয়েছন, তার
িকছুই েযন না হারাই, িকন্তু েশষ িদেন েযন তােদর জীিবত কের
তুিল। ৪০ কারণ আমার িপতার ইচ্ছা হেলা, েয েকউ পুত্রেক
েদেখ এবং তঁােত িবশ্বাস কের েস েযন অনন্ত জীবন পায় এবং
আিমই তােক েশষ িদেন জীিবত করব। ৪১ তখন ইহূিদ েনতারা
তঁার সম্পেকর্  বকবক করেত লাগল, কারণ িতিন বেলিছেলন,
"আিমই েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ"। ৪২ তারা বলল,
এ েযােষেফর পুত্র েসই যীশু নয় িক, যার িপতা মাতােক আমরা
জািন? এখন েস েকমন কের বেল, আিম স্বগর্ েথেক েনেম
এেসিছ? ৪৩ যীশু উত্তর িদেয় তােদরেক বলেলন, েতামরা
িনেজেদর মেধ্য বকবক করা বন্ধ কর। ৪৪ েকউ আমার কােছ
আসেত পারেব না যতক্ষণ না িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন
ও িতিন আকষর্ণ করেছন, আর আিম তােক েশষ িদেন জীিবত
কের তুলেবা। ৪৫ ভাববাদীেদর বইেত েলখা আেছ, “তারা সবাই
ঈশ্বেরর কােছ িশক্ষা পােব।” েয েকউ িপতার কােছ শুেন িশক্ষা
েপেয়েছ, েসই আমার কােছ আেস। ৪৬ েকউ েয িপতােক
েদেখেছ তা নয়, শুধুমাত্র িযিন ঈশ্বর েথেক এেসেছন েকবল
িতিনই িপতােক েদেখেছন। ৪৭ সত্য, সত্যই বলিছ েয িবশ্বাস কের
েস অনন্ত জীবন পায়। ৪৮ আিমই জীবেনর রুিট । ৪৯ েতামােদর
পূবর্পুরুেষরা মরূপ্রােন্ত মান্না েখেয়িছল এবং তারা মের িগেয়েছ।
৫০ এই হেলা েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ েযন মানুেষরা
এর িকছুটা খায় এবং না মের। ৫১ আিমই েসই জীবন্ত রুিট যা
স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ। েকউ যিদ এই রুিট র িকছুটা খায় তেব
েস িচরকাল জীিবত থাকেব। আিম েয রুিট েদব েসটা আমার
মাংস, পৃিথবীর মানুেষর জীবেনর জন্য। ৫২ ইহূিদরা খুব েরেগ
েগল ও এেক অপেরর সেঙ্গ তকর্  কের বলেত লাগেলা, েকমন
কের ইিন আমােদরেক খাবার জন্য িনেজর মাংস েদেব? ৫৩ যীশু
তােদরেক বলেলন, সত্য, সত্যই আিম েতামােদর বলিছ, যতক্ষণ
না েতামরা মানবপুেত্রর মাংস খােব ও তঁার রক্ত পান করেব

েতামােদর িনেজেদর জীবন পােব না। ৫৪ েয আমার মাংস খায়
ও আমার রক্ত পান কের েস অনন্ত জীবন েপেয়েছ এবং আিম
তােক েশষ িদেন জীিবত করব। ৫৫ কারণ আমার মাংস সত্য
খাবার এবং আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। ৫৬ েয েকউ আমার
মাংস খায় ও আমার রক্ত পান কের েস আমার মেধ্য থােক এবং
আিম তার মেধ্য থািক। ৫৭ েযমন জীবন্ত িপতা আমােক
পািঠেয়েছন এবং িপতার জন্যই আিম েবঁেচ আিছ, িঠক
েসইভােব েয েকউ আমােক খায়, েসও আমার মাধ্যেম জীিবত
থাকেব। ৫৮ এই হেলা েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ,
পূবর্পুরুেষরা েযমন েখেয়িছল এবং মেরিছল েসই রকম নয়। এই
রুিট েয খােব েস েস িচরকাল েবঁেচ থাকেব। ৫৯ যীশু এই সব
কথা কফরনাহূেম সমাজঘের উপেদশ েদবার সময় বলেলন।

মরূপ্রােন্ত যীশুর সেঙ্গ িশষ্য।

৬০ তঁার িশষ্যেদর মেধ্য অেনেক এই কথা শুেন বলল, এইগুিল
কিঠন উপেদশ, েক এইগুিল গ্রহণ করেব? ৬১ তঁার িশেষ্যরা এই
িনেয় তকর্  করেছ যীশু তা িনেজ অন্তের জানেত েপের তােদর
বলেলন, "এই কথায় িক েতামরা িবরক্ত হচ্ছ"? ৬২ তখন িক
ভাবেব? যখন মানবপুত্র আেগ েযখােন িছেলন েসখােন েতামরা
তঁােক উেঠ েযেত েদখেব? ৬৩ পিবত্র আত্মা জীবন েদন, মাংস
িকছু উপকার েদয় না। আিম েতামােদর েয সব কথা বেলিছ তা
হেলা আত্মা এবং জীবন। ৬৪ এখনও েতামােদর মেধ্য অেনেক
আেছ যারা িবশ্বাস কের না। কারণ যীশু প্রথম েথেক জানেতন
কারা িবশ্বাস কের না এবং েকই বা তঁােক শত্রুর হােত ধিরেয়
েদেব। ৬৫ িতিন বলেলন, এই জন্য আিম েতামােদরেক বেলিছ,
যতক্ষণ না িপতার কাছ েথেক ক্ষমতা েদওয়া হয়, েকউ আমার
কােছ আসেত পাের না। ৬৬ এই সেবর পের তঁার অেনক িশষ্য
িফের েগল এবং তঁার সেঙ্গ আর তারা চলােফরা করল না।
৬৭ তখন যীশু েসই বােরা জনেক বলেলন, েতামরাও িক দেূর
চেল েযেত চাও? ৬৮ িশেমান িপতর তঁােক উত্তর িদেলন, প্রভু,
কার কােছ আমরা যাব? আপনার কােছ অনন্ত জীবেনর বাক্য
আেছ; ৬৯ এবং আমরা িবশ্বাস কেরিছ ও েজেনিছ েয আপিন
হেলন ঈশ্বেরর েসই পিবত্র ব্যিক্ত। ৭০ যীশু তঁােদরেক বলেলন,
েতামােদর এই েয বােরা জনেক িক আিম মেনানীত কের িনই
িন? এবং েতামােদর মেধ্য একজন শয়তান আেছ। ৭১ এই কথা
িতিন ঈষ্কিরেয়াতীয় িশেমােনর পুত্র িযহূদার সমেন্ধ বলেলন,
কারণ েস েসই বােরা জেনর মেধ্য একজন িছল েয তঁােক
েবইমািন কের ধিরেয় েদেব।

িযরূশােলেম েদওয়া যীশুর উপেদশ।

এই সেবর পের যীশু গালীেলর মেধ্য েঘারােফরা করেত
লাগেলন, কারণ ইহূিদরা তঁােক েমের েফলবার েচষ্টা

কেরিছল বেল িতিন িযহূিদয়ােত েযেত চাইেলন না। ২ তখন
ইহূিদেদর কুিটরবাস পেবর্র সময় প্রায় এেস িগেয়িছল। ৩ অতএব
তঁার ভাইেয়রা তঁােক বলল, এই জায়গা েছেড় িযহূিদয়ােত চেল
যাও; েযন তুিম েয সব কাজ করছ তা েতামার িশেষ্যরাও েদখেত
পায়। ৪ েকউ েগাপেন কাজ কের না যিদ েস িনেজেক অপেরর
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কােছ েখালাখুিল জানােত চায়। যিদ তুিম এই সব কাজ কর তেব
িনেজেক জগেতর মানুেষর কােছ েদখাও। ৫ কারণ এমনিক তঁার
ভাইেয়রাও তঁােক িবশ্বাস করত না। ৬ তখন যীশু তােদর
বলেলন, আমার সময় এখনও আেসিন, িকন্তু েতামােদর সময়
সবসময় প্রস্তুত। ৭ পৃিথবীর মানুষ েতামােদরেক ঘৃণা করেত পাের
না িকন্তু আমােক ঘৃণা কের কারণ আিম তার সম্বেন্ধ এই সাক্ষ্য
িদই েয তার সব কাজ অসৎ। ৮ েতামরাই েতা উত্সেব যাও;
আিম এখন এই উত্সেব যাব না, কারণ আমার সময় এখনও
সম্পূণর্ হয়িন। ৯ তােদরেক এই কথা বলার পর িতিন গালীেল
থাকেলন। ১০ যিদও তঁার ভাইেয়রা উত্সেব যাবার পর িতিনও
েগেলন, েখালাখুিল ভােব নয় িকন্তু েগাপেন েগেলন। ১১ ইহূিদরা
উত্সেবর মেধ্য তঁার েখঁাজ করল এবং বলল, িতিন েকাথায়?
১২ িভেড়র মেধ্য মানুেষরা তঁার সম্পেকর্  অেনক আেলাচনা
করেত লাগেলা। অেনেক বলল, িতিন একজন ভাল েলাক;
আবার েকউ বলল, না, িতিন মানুষেদরেক িবপেথ িনেয় যােচ্ছ।
১৩ িকন্তু ইহূিদেদর ভেয় েকউ তঁার সম্পেকর্  েখালাখুিল িকছু
বলল না।

েভােজর সময় যীশুর িশক্ষা।

১৪ যখন উত্সেবর অেধর্ক সময় পার হেয় েগল তখন যীশু
উপাসনা ঘের িগেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন। ১৫ ইহূিদরা আশ্চযর্্য
হেয় েগল এবং বলেত লাগেলা, এই মানুষিট িশক্ষা না িনেয়
িকভােব এই রকম শাস্ত্র জ্ঞানী হেয় উঠল? ১৬ যীশু তােদরেক
উত্তর িদেয় বলেলন, আমার িশক্ষা আমার নয় িকন্তু তঁার িযিন
আমােক পািঠেয়েছন। ১৭ যিদ েকউ তঁার ইচ্ছা পালন করেব মেন
কের, েস এই িশক্ষার িবষয় জানেত পারেব, এই সকল ঈশ্বর
েথেক এেসেছ িকনা, না আিম িনেজর েথেক বিল। ১৮ যারা
িনেজর েথেক বেল তারা িনেজেদরই েগৗরব েখঁাজ কের িকন্তু
যারা তঁার সম্মান েখঁাজ কের িযিন তােদর পািঠেয়েছন িতিনই
সত্য এবং তঁােত েকান অধমর্ েনই। ১৯ েমািশ িক েতামােদরেক
েকােনা িনয়ম কানুন েদনিন? যিদও েতামােদর মেধ্য েকউই
এখেনা েসই িনয়ম পালন কের না। েকন েতামরা আমােক েমের
েফলার েচষ্টা করছ? ২০ েসই মানুেষর দল উত্তর িদল, েতামােক
ভূেত ধেরেছ, েক েতামােক েমের েফলার েচষ্টা করেছ? ২১ যীশু
উত্তর িদেয় তােদরেক বলেলন, আিম একটা কাজ কেরিছ, আর
েসজন্য েতামরা সকেল আশ্চযর্্য হচ্ছ। ২২ েমািশ েতামােদরেক
ত্বকেছদ করার িনয়ম িদেয়েছন, তা েয েমািশ েথেক নয় িকন্তু
পূবর্পুরুষেদর েথেক হেয়েছ এবং েতামরা িবশ্রামবাের িশশুেদর
ত্বকেছদ কের থাক। ২৩ েমািশর িনয়ম েযন না ভােঙ েসইজন্য
যিদ িবশ্রামবাের মানুেষর ত্বকেছদ করা হয়, তেব আিম
িবশ্রামবাের একজন মানুষেক সম্পূণর্ভােব সুস্থ কেরিছ বেল
আমার উপের েকন রাগ করছ? ২৪ বাইেরর েচহারা েদেখ িবচার
কেরা না িকন্তু ন্যায়ভােব িবচার কর।

যীশুই িক খ্রীষ্ট?

২৫ িযরূশােলম বসবাসকারীেদর মেধ্য েথেক কেয়ক জন
বলল, এই িক েস নয় যােক তারা েমের েফলার েচষ্টা করিছল?

২৬ আর েদখ, েস েতা েখালাখুিল ভােব কথা বলেছ আর তারা
ওনােক িকছুই বলেছ না। কারণ এটা হেত পাের না েয শাসেকরা
জানত েয ইিনই েসই খ্রীষ্ট, তাই নয় িক? ২৭ িকন্তু আমরা জািন
এই মানুষিট েকাথা েথেক এেলা; িকন্তু খ্রীষ্ট যখন আেসন তখন
িতিন েকাথা েথেক আেসন তা েকউ জােন না। ২৮ যীশু মিন্দের
খুব িচত্কার কের উপেদশ িদেলন এবং বলেলন, েতামরা
আমােক েচন এবং আিম েকাথা েথেক এেসিছ তাও জান। আিম
িনেজ েথেক আিসিন িকন্তু আমােক পািঠেয়েছন িতিন সত্য যােক
েতামরা েচন না। ২৯ আিম তঁােক জািন কারণ আিম তঁার কাছ
েথেক এেসিছ এবং িতিনই আমােক পািঠেয়েছন। ৩০ তারা তঁােক
ধরার জন্য েচষ্টা করিছল িকন্তু েকউ তঁার গােয় হাত িদল না
কারণ তখনও তঁার েসই সময় আেসিন। ৩১ যিদও মানুেষর দেলর
মেধ্য েথেক অেনেক তঁােত িবশ্বাস করল এবং বলল, খ্রীষ্ট যখন
আসেবন তখন এই মানুষিটর করা কাজ েথেক িক িতিন েবিশ
আশ্চযর্্য কাজ করেবন? ৩২ ফরীশীরা তঁার সম্পেকর্  জনগেনর
মেধ্য এই সব কথা িফসিফস কের বলেত শুনল এবং প্রধান
যাজেকরা ও ফরীশীরা তঁােক ধের আনবার জন্য কেয়ক জন
আিধকািরকেক পািঠেয় িদল। ৩৩ তখন যীশু বলেলন, আিম
এখন অল্প সমেয়র জন্য েতামােদর সেঙ্গ আিছ এবং তারপর
িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁার কােছ চেল যাব। ৩৪ েতামরা
আমােক েখঁাজ করেব িকন্তু আমােক পােব না; আিম েযখােন
যাব েসখােন েতামরা আসেত পারেব না। ৩৫ তখন ইহূিদরা এেক
অপরেক বলেত লাগল, এই মানুষিট েকাথায় যােব েয আমরা
তােক খুঁেজ পাব না? িতিন িক গ্রীকেদর মেধ্য িছন্নিভন্ন ইহূিদ
মানুেষর কােছ যােব এবং েসই সকল মানুষেদর িশক্ষা েদেবন?
৩৬ িতিন েয কথা বলেলন, "আমার েখঁাজ করেব িকন্তু আমােক
পােব না এবং আিম েযখােন যাই েসখােন েতামরা আসেত
পারেব না" এটা িক কথা? ৩৭ এখন েশষ িদন, উত্সেবর মহান
িদন, যীশু দঁািড়েয় িচত্কার কের বলেলন, কারুর যিদ িপপাসা
পায় তেব আমার কােছ এেস পান করুক। ৩৮ েয েকউ আমােত
িবশ্বাস কের, েযমন শােস্ত্র বলা আেছ, তার হৃদেয়র মধ্য েথেক
জীবন জেলর নদী বইেব। ৩৯ িকন্তু িতিন পিবত্র আত্মার সমেন্ধ
এই কথা বলেলন, যারা তঁােত িবশ্বাস করত তারা েসই আত্মােক
পােব, তখনও েসই আত্মা েদওয়া হয়িন কারণ েসই সময় পযর্ন্ত
যীশুেক মিহমািন্বত করা হয়িন। ৪০ যখন জনগেনর মধ্য েথেক
অেনেক এই কথা শুনল তখন তারা বলল ইিন সিত্যই েসই
ভাববাদী। ৪১ অেনেক বলল, ইিন হেলন েসই খ্রীষ্ট। িকন্তু েকউ
েকউ বলল, েকন? খ্রীষ্ট িক গালীল েথেক আসেবন? ৪২ শােস্ত্রর
বােক্য িক বেল িন, খ্রীষ্ট দায়ূেদর বংশ েথেক এবং দায়ূদ েযখােন
িছেলন েসই ৈবৎেলহম গ্রাম েথেক আসেবন? ৪৩ এইভােব
জনগেনর মেধ্য যীশুর িবষয় িনেয় মতেভদ হেলা। ৪৪ তােদর
মেধ্য িকছু েলাক তঁােক ধরেব বেল িঠক করেলা িকন্তু তার গােয়
েকউই হাত িদল না।

ইহূিদ েনতােদর অিবশ্বাস।

৪৫ তখন আিধকািরকরা প্রধান যাজকেদর ও ফরীশীেদর
কােছ িফের আসেল তঁারা তােদর বলেলন তােক িনেয় আসিন
েকন? ৪৬ আিধকািরকরা উত্তর িদেয় বলল, এই মানুষিট েযভােব
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কথা বেলন অন্য েকান মানুষ কখনও এই রকম কথা বেলনিন।
৪৭ ফরীশীরা তােদরেক উত্তর িদল, েতামরাও িক িবপেথ চািলত
হেল? ৪৮ েকােনা শাসেকরা অথবা েকােনা ফরীশী িক তঁােত
িবশ্বাস কেরেছন? ৪৯ িকন্তু এই েয মানুেষর দল েকােনা িনয়ম
জােন না এরা অিভশাপ গ্রস্থ। ৫০ নীকদীম ফরীশীেদর মেধ্য
একজন, িযিন আেগ যীশুর কােছ এেসিছেলন, িতিন তােদরেক
বলেলন, ৫১ আেগ েকােনা মানুেষর তার িনেজর কথা না শুেন
এবং েস িক কের তা না েজেন, আমােদর আইন কানুন িক
কাহারও িবচার কের? ৫২ তারা উত্তর িদেয় তঁােক বলল, তুিমও
িক গালীল েথেক এেসছ? েখঁাজ িনেয় েদখ গালীল েথেক েকান
ভাববাদী আেস না। ৫৩ তখন প্রেত্যেক তােদর িনেজর বািড়েত
চেল েগেলন।

যীশু ৈজতুন পবর্েত চেল েগেলন। ২ খুব সকােল িতিন
আবার মিন্দের আসেলন এবং সব মানুেষরা তঁার কােছ

আসল, তখন িতিন বেস তােদরেক িশক্ষা িদেলন। ৩ িশক্ষা
গুরুরা এবং ফরীশীরা ব্যিভচার কেরেছ এমন একজন
স্ত্রীেলাকেক ধের তঁার কােছ আনেলা ও তােদর মাঝখােন দঁাড়
করােলা। ৪ তখন তারা যীশুেক বলল, েহ গুরু, এই স্ত্রীেলাকটী
ব্যিভচার কেরেছ ও েসই কােজ ধরা পেড়েছ। ৫ আইন কানুেন
েমািশ এই রকম েলাকেক পাথর মারবার আেদশ আমােদর
িদেয়েছন; আপিন তার সম্পেকর্  িক বেলন? ৬ তারা তঁার পরীক্ষা
েনবার জন্য ও জােল েফলার জন্য এই কথা বলল েযন তঁার
নােম েদাষ েদবার সূত্র খুঁেজ পায়। িকন্তু যীশু মাথা িনচু কের
আঙ্গলু িদেয় মািটেত িলখেত লাগেলন। ৭ যখন তারা বারবার
তঁােক িজজ্ঞাসা করেত লাগল, িতিন মাথা তুেল দঁািড়েয়
তােদরেক বলেলন" েতামােদর মেধ্য যার েকােনা পাপ েনই
তােকই প্রথেম তার উপের পাথর মারেত দাও। ৮ িতিন আবার
মাথা িনচু কের তঁার আঙ্গলু িদেয় মািটেত িলখেত লাগেলন।
৯ যখন তারা এই কথা শুনল, তারা এক এক কের সবাই বাইের
চেল েগল, বড়রাই প্রথেম চেল িগেয়িছল, েশষ পযর্ন্ত যীশু একাই
অবিশষ্ট িছেলন এবং েসই স্ত্রীেলাকটী েয মাঝখােন দঁািড়েয়িছল।
১০ তখন যীশু মাথা তুেল দঁাড়ােলন এবং তােক বলেলন, েহ
নারী, েতামার উপর অিভেযাগকারীরা েকাথায়? েকউ েতামােক
েদাষী কের িন? ১১ েস বলল, না প্রভু, েকউ কের িন। তখন যীশু
বলেলন, আিমও েতামােক েদাষী করিছ না। যাও, এখন েথেক
আর পাপ কেরা না।

যীশুর সােক্ষ্যর ৈবধতা।

১২ যীশু আবার মানুেষর কােছ কথা বলেলন, িতিন বলেলন,
"আিম পৃিথবীর মানুেষর আেলা; েয েকউ আমার িপছন িপছন
আেস েস েকান ভােব অন্ধকাের চলেব না" িকন্তু জীবেনর আেলা
পােব। ১৩ তােত ফরীশীরা তঁােক বলল, তুিম িনেজর সম্পেকর্
িনেজ সাক্ষ্য িদচ্ছ; েতামার সাক্ষ্য সত্য নয়। ১৪ যীশু উত্তর িদেয়
তােদর বলেলন, "যিদও আিম িনেজর সম্পেকর্  িনেজ সাক্ষ্য িদই,
তবুও আমার সাক্ষ্য সত্য। কারণ আিম েকাথা েথেক এেসিছ,
েকাথায় বা যািচ্ছ তা জািন; িকন্তু েতামরা জােনা না আিম েকাথা
েথেক আিস বা েকাথায় যাই"। ১৫ েতামরা মানুেষর িচন্তাধারায়
িবচার করছ; আিম কারও িবচার কির না। ১৬ অবশ্য আিম যিদ

িবচার কির, আমার িবচার সত্য কারণ আিম একা নয় িকন্তু
আিম িপতার সেঙ্গ আিছ িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ১৭ এবং
েতামােদর আইেনও েলখা আেছ েয, দইু জন মানুেষর সাক্ষ্য
সত্য। ১৮ আিম িনেজ আমার সম্বেন্ধ সাক্ষ্য েদই এবং িপতা িযিন
আমােক পািঠেয়েছন িতিনও আমার সমেন্ধ সাক্ষ্য েদন। ১৯ তারা
তঁােক বলল, েতামার িপতা েকাথায়? যীশু উত্তর িদেলন,
"েতামরা না আমােক জান না আমার িপতােক জান; যিদ
েতামরা আমােক জানেত তেব আমার িপতােকও জানেত।
২০ এই সব কথা িতিন মিন্দের িশক্ষা েদবার সময় প্রণামী ভান্ডার
ঘের বলেলন এবং েকউ তঁােক ধরল না, কারণ তখনও তঁার
সময় আেসিন। ২১ িতিন আবার তােদরেক বলেলন, "আিম দেূর
যািচ্ছ, েতামরা আমােক েখঁাজ করেব এবং েতামােদর পােপ
মরেব। আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন আসেত পারেব
না"। ২২ ইহূিদরা বলল, েস িক আত্মহত্যা করেব তাই িতিন
বলেছন, আিম েযখােন যািচ্ছ েসখােন েতামরা আসেত পারেব
না? ২৩ যীশু তােদরেক বলেলন, েতামরা িনচ েথেক এেসছ আর
আিম স্বগর্ েথেক এেসিছ; েতামরা এই জগেতর িকন্তু আিম এই
জগেতর েথেক নয়। ২৪ অতএব আিম েতামােদর বেলিছলাম েয
েতামরা েতামােদর পােপ মরেব। কারণ যতক্ষণ না িবশ্বাস কর
েয, আিমই েয েসই, তেব েতামরা েতামােদর পােপই মরেব।
২৫ তখন তারা তঁােক বলল, তুিম েক? যীশু তােদরেক বলেলন,
"েসটাই েতা শুরু েথেক েতামােদর বেল আসিছ। ২৬ েতামােদর
সম্পেকর্  বলবার ও িবচার করবার জন্য আমার কােছ অেনক
কথা আেছ। যােহাক, িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন সত্য এবং
আিম তঁার কাছ েথেক েয সব শুেনিছ েসই সব আিম পৃিথবীর
মানুষেক বলিছ। ২৭ িতিন েয তােদরেক িপতার সমেন্ধ বলিছেলন
তা তারা বুঝেত পাের িন। ২৮ যীশু বলেলন, যখন েতামরা
মানবপুত্রেক উঁচুেত তুলেব তখন েতামরা জানেত পারেব েয
আিমই িতিন এবং আিম িনেজর েথেক িকছুই কির না, িকন্তু
িপতা আমােক েযমন েশখায় েতমন সব কথা বিল। ২৯ িযিন
আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমার সেঙ্গ আেছন এবং িতিন
আমােক একা েছেড় েদনিন, কারণ আিম সবসময় িতিন েয
কােজ সন্তুষ্ট হন েসই কাজ কির। ৩০ যীশু যখন এই সব কথা
বলিছেলন অেনেক তঁােত িবশ্বাস করল।

অব্রাহােমর সন্তানগণ।

৩১ েয ইহূিদরা তঁােক িবশ্বাস করল তােদরেক যীশু বলেলন,
"যিদ েতামরা আমার িশক্ষা েমেন চল, তাহেল েতামরা সত্যই
আমার িশষ্য; ৩২ এবং েতামরা েসই সত্য জানেব ও েসই সত্য
েতামােদর মুক্ত করেব। ৩৩ তারা তঁােক উত্তর িদল, আমরা
অব্রাহােমর বংশ এবং কখনও কারও দাস হইিন; আপিন েকমন
কের বলেছন েতামােদর মুক্ত করা হেব? ৩৪ যীশু তােদরেক উত্তর
িদেলন, সত্য, সত্যই আিম েতামােদরেক বলিছ, েয েকউ পাপ
কাজ কের েস হেলা পােপর দাস। ৩৫ দাস িচরকাল বািড়েত
থােক না িকন্তু সন্তান িচরকাল থােকন। ৩৬ অতএব ঈশ্বর পুত্র
যিদ েতামােদর মুক্ত কেরন তেব েতামরা সত্যই মুক্ত হেব।
৩৭ আিম জািন েয েতামরা অব্রাহােমর বংশধর; েতামরা আমােক
েমের েফলার জন্য েচষ্টা করছ, কারণ আমার বাক্য েতামােদর
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অন্তের জায়গা পায়িন। ৩৮ আিম আমার িপতার কােছ যা িকছু
েদেখিছ তাই বলিছ; আর েতামােদর িপতার কােছ েতামরা যা
িকছু শুেনছ, েসই সব করছ। ৩৯ তারা উত্তর িদেয় তঁােক বলল,
আমােদর িপতা হেলা অব্রাহাম। যীশু তােদরেক বলেলন,
"েতামরা যিদ অব্রাহােমর সন্তান হেত, তেব েতামরা অব্রাহােমর
কাজগুিল করেত। ৪০ আিম ঈশ্বেরর কােছ েয সত্য শুেনিছ তাই
েতামােদরেক বেলিছ তবুও, েতামরা আমােক েমের েফলার জন্য
েচষ্টা করছ"। অব্রাহাম এইগুিল কেরনিন। ৪১ েতামােদর িপতা েয
কাজ কের, েতামরাও েসই কাজ করছ। তারা তঁােক বলল,
আমােদর জন্ম অৈবধ ভােব হয়িন; আমােদর একমাত্র িপতা
আেছন, িতিন ঈশ্বর।

শয়তােনর সন্তানগণ।

৪২ যীশু তােদরেক বলেলন, ঈশ্বর যিদ েতামােদর িপতা হেতন,
তেব েতামরা আমােক ভালবাসেত, কারণ আিম ঈশ্বেরর কাছ
েথেক এেসিছ; আিম ত িনেজর েথেক আিসিন িকন্তু িতিনই
আমােক পািঠেয়েছন। ৪৩ েতামরা েকন আমার কথা বুঝেত
পারছ না? তার কারণ হেলা, আমার কথা েতামরা শুেন সহ্য
করেত পার না। ৪৪ শয়তান হেলা েতামােদর িপতা আর েতামরা
তার সন্তান এবং েতামােদর িপতার ইচ্ছা েতামরা পালন করেত
চাও। েস শুরু েথেকই খুিন িছল এবং েস সত্যেত থােক না কারণ
তার মেধ্য েকােনা সত্য েনই। েস যখন িমথ্যা কথা বেল, তখন েস
িনেজর স্বভাব েথেকই বেল কারণ েস িমথ্যাবাদী এবং েস সব
িমথ্যার বাপ। ৪৫ িকন্তু আিম সত্য বিল বেল েতামরা আমােক
িবশ্বাস কর না। ৪৬ েতামােদর মেধ্য েক আমােক পাপী বেল েদাষী
করেত পাের? যিদ আিম সত্য বিল, তেব েকন েতামরা আমােক
িবশ্বাস কর না? ৪৭ "েয েকউ ঈশ্বেরর েস ঈশ্বেরর সব কথা
েশােন; েতামরা ঈশ্বেরর কথা েশান না কারণ েতামরা ঈশ্বেরর
নও"।

যীশুর িনেজর িবষেয় েঘাষণা।

৪৮ ইহূিদরা উত্তর িদেয় তঁােক বলল, আমরা িক সত্য বিলিন েয
তুিম একজন শমরীয় এবং েতামােক ভূেত ধেরেছ? ৪৯ যীশু
উত্তর িদেলন, "আমােক ভূেত ধেরিন িকন্তু আিম িনেজর
িপতােক সম্মান কির আর েতামরা আমােক অসম্মান কর"।
৫০ আিম িনেজর েগৗরব েখঁাজ কির না; একজন আেছন িযিন
েখঁাজ কেরন এবং িতিন িবচারক। ৫১ সত্য, সত্যই আিম
েতামােদর বলিছ, েকউ যিদ আমার বাক্য েমেন চেল েস কখনও
মৃতু্য েদখেব না। ৫২ ইহূিদরা তঁােক বলল, এখন আমরা জানেত
পারলাম েয েতামােক ভূেত ধেরেছ। অব্রাহাম ও ভিবষ্যৎ বক্তারা
মের িগেয়েছন িকন্তু তুিম বলছ েকউ যিদ আমার বাক্য েমেন
চেল েস কখনও মৃতু্যর স্বাদ পােব না। ৫৩ তুিম িক আমােদর
পূবর্পুরুষ অব্রাহাম েথেকও মহান িযিন মের েগেছন? ভিবষ্যৎ
বক্তাও মের েগেছন। তুিম িনেজর সম্পেকর্  িক মেন কর? ৫৪ যীশু
উত্তর িদেলন, আিম যিদ িনেজেক েগৗরব কির, তেব আমার
েগৗরব িকছুই নয়; আমার িপতাই আমােক প্রশংসা করেছন, যঁার
সম্পেকর্  েতামরা বেল থাক েয, িতিন েতামােদর ঈশ্বর।

৫৫ েতামরা তঁােক জান না; িকন্তু আিম তঁােক জািন; আিম যিদ
বিল েয তঁােক জািন না তেব েতামােদর মত আিমও একজন
িমথ্যাবাদী হব। যিদও আিম তঁােক জািন এবং তঁার বাক্য েমেন
চিল। ৫৬ েতামােদর িপতা অব্রাহাম আমার িদন েদখবার আশায়
আনন্দ কেরিছেলন এবং িতিন তা েদেখিছেলন ও খুশী
হেয়িছেলন। ৫৭ তখন ইহূিদরা যীশুেক বলল, েতামার বয়স
এখনও পঞ্চাশ বছর হয়িন, তুিম অব্রাহামেক িক েদেখছ?
৫৮ যীশু তােদর বলেলন, সত্য, সত্যই আিম েতামােদরেক বলিছ
অব্রাহােমর জেন্মর আেগ েথেকই আিম আিছ। ৫৯ তখন তারা
তঁার উপর ছঁুেড় মারবার জন্য পাথর তুেল িনল িকন্তু যীশু
িনেজেক েগাপন করেলন এবং উপাসনা ঘর েথেক বাইের চেল
েগেলন।

যীশু একজন জন্ম েথেক অন্ধেক দিৃষ্ট দান কেরন। উত্তম
েমষপালেকর দষৃ্টান্ত।

এখন যীশু েযেত েযেত একজন েলাকেক েদখেত
েপেলন েস জন্ম েথেক অন্ধ। ২ তঁার িশেষ্যরা তঁােক

িজজ্ঞাসা করেলন, রিব্ব, েক পাপ কেরিছল এই েলাকিট না এই
েলাকটী বাবা মা, যােত এ অন্ধ হেয় হেয় জেন্মেছ? ৩ যীশু উত্তর
িদেলন, না এই েলাকিট পাপ কেরেছ, না এই েলাকটী বাবা মা
পাপ কেরেছ, িকন্তু এই েলাকটী জীবেন েযন ঈশ্বেরর কাজ
প্রকািশত হয় তাই এমন হেয়েছ। ৪ যতক্ষণ িদন আেছ ততক্ষণ
িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁার কাজ আমােদর করেত হেব।
রািত্র আসেছ যখন েকউ কাজ করেত পারেব না। ৫ আিম যখন
এই পৃিথবীেত আিছ, তখন আিমই হলাম পৃিথবীর আেলা। ৬ এই
কথা বলার পর িতিন মািটেত থুথু েফেল েসই থুথু িদেয় কাদা
করেলন; পের ঐ অন্ধ েলাকটী েচােখেত েসই কাদা মািখেয়
িদেলন। ৭ িতিন তঁােক বলেলন, যাও শীেলাহ সেরাবের িগেয় ধুেয়
েফল; অনুবাদ করেল এই নােমর মােন হয় ‘েপ্রিরত’। সুতরাং েস
িগেয় ধুেয় েফলল এবং েদখেত েদখেত িফের আসল। ৮ তখন
েলাকটী প্রিতেবশীরা এবং যারা আেগ তােক েদেখিছল েয, েস
িভক্ষা করত, তারা বলেত লাগল এিক েসই েলাকিট নয় েয বেস
িভক্ষা করত? ৯ েকউ েকউ বলল, এ েসই েলাক; অন্যরা বলল
না িকন্তু তারই মত; েস িকন্তু বলিছল 'আিম েসই েলাক'।
১০ তারা তখন তােক বলল, তেব িক কের েতামার চকু্ষ খুেল
েগল? ১১ েস উত্তর িদল, একজন মানুষ যােক যীশু নােম ডােক
িতিন কাদা কের আমার চকু্ষেত মািখেয় িদেলন এবং আমােক
বলেলন, শীেলােহ যাও এবং ধুেয় েফল; সুতরাং আিম িগেয় ধুেয়
েফললাম এবং দিৃষ্ট িফের েপলাম। ১২ তারা তােক বলল, েস
েকাথায়? েস বলল আিম জািন না।

ফরীশীেদর সুস্থতার সম্পেকর্  অেন্বষণ।

১৩ আেগ েয অন্ধ িছল তােক তারা ফরীশীেদর কােছ িনেয়
েগল। ১৪ েয িদন যীশু কাদা কের তার চকু্ষ খুেল েদন েসই িদন
িবশ্রামবার িছল। ১৫ তখন আবার ফরীশীরাও তােক িজজ্ঞাসা
করেত লাগল, িকভােব েস দিৃষ্ট েপল? েস তােদরেক বলল, িতিন
আমার েচােখর উপের কাদা লািগেয় িদেলন, পের আিম ধুইেয়
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১০

েফললাম এবং আিম এখন েদখেত পািচ্ছ। ১৬ তখন কেয়ক জন
ফরীশী বলল, এই মানুষিট ঈশ্বর েথেক আেসিন, কারণ েস
িবশ্রামবার েমেন চেল না। অেন্যরা বলল, েকমন কের একজন
পাপী মানুষ এই সব আশ্চযর্্য কাজ করেত পাের? সুতরাং তােদর
মেধ্য িবেভদ ৈতরী হল। ১৭ সুতরাং তারা আবার েসই অন্ধেক
িজজ্ঞাসা করেলা, তুিম তার সম্পেকর্  িক বল? কারণ েস েতামার
চকু্ষ খুেল িদেয়েছ। েসই অন্ধ মানুষিট বলল িতিন একজন
ভিবষ্যৎ বক্তা। ১৮ ইহূিদরা তখনও তার সম্পেকর্  িবশ্বাস করল না
েয, েস অন্ধ িছল আর দিৃষ্ট েপেয়েছ যতক্ষণ না তারা ঐ দিৃষ্টপ্রাপ্ত
মানুষিটর বাবা মােক েডেক তােদর কােছ িজজ্ঞাসা করল।
১৯ তারা তার বাবা মােক িজজ্ঞাসা করেলা, এিক েতামােদর পুত্র
যার সম্পেকর্  েতামরা বেল থাক এ অন্ধই জেন্মিছল? তেব এখন
িকভােব েস েদখেত পােচ্ছ? ২০ তার বাবা মা উত্তর িদেয় তােদর
বলল, আমরা জািন এই হেলা আমােদর েছেল এবং েস অন্ধই
জেন্মিছল, ২১ এখন িকভােব েদখেত পােচ্ছ তা আমরা জািন না
এবং েক বা এর চকু্ষ খুেল িদেয়েছ তাও আমরা জািন না; তােকই
িজজ্ঞাসা করুন, এখন েতা ওর বয়স হেয়েছ। িনেজর কথা িনেজ
বলেত পাের। ২২ তার বাবা মা ইহূিদেদর এই কথা বলল কারণ
তারা তােদর ভয় করত। কারণ ইহূিদরা আেগই িঠক কেরিছল
েকউ যিদ যীশুেক খ্রীষ্ট বেল স্বীকার কের তেব তােদরেক সমাজ
েথেক েবর কের েদওয়া হেব। ২৩ এই সব কারেণ তার বাবা মা
বলল, েস পূণর্ বয়ষ্ক তঁােকই িজজ্ঞাসা করুন। ২৪ সুতরাং তারা
িদ্বতীয়বার েসই অন্ধ মানুষেক েডেক তােক বলল ঈশ্বরেক
েগৗরব কর। আমরা জািন েয েস একজন পাপী। ২৫ তখন েসই
মানুষিট উত্তর িদল, িতিন পাপী িক না আিম তা জািন না। একটা
িজিনস জািন েয আিম অন্ধ িছলাম এবং এখন আিম েদখেত
পািচ্ছ। ২৬ তারা তােক বলল, েস েতামার সেঙ্গ িক কেরিছল?
িকভােব েস েতামার চকু্ষ খুেল িদল? ২৭ েস উত্তর িদল, আিম
একবার আপনােদরেক বেলিছ এবং আপনারা েশােনন িন; তেব
েকন আবার েসই কথা শুনেত চাইেছন? আপনারা েতা তঁার িশষ্য
হেত চান না, আপনারা িক হেত চাইেছন? ২৮ তখন তারা তােক
গািলগালাজ কের বলল, তুই হিল তার িশষ্য িকন্তু আমরা হলাম
েমািশর িশষ্য। ২৯ আমরা জািন েয ঈশ্বর েমািশর সেঙ্গ কথা
বেলিছেলন িকন্তু এ েকাথা েথেক এেসেছ তা আমরা জািন না।
৩০ েসই মানুষিট উত্তর িদল এবং তােদরেক বলল, এটাই হেলা
একটা আশ্চযর্্য িজিনস েয, িতিন েকাথা েথেক আসেলন
আপনারা তা জােনন না তবুও িতিন আমার চকু্ষ খুেল িদেয়েছন।
৩১ আমরা জািন েয ঈশ্বর পাপীেদর কথা েশােনন না, িকন্তু যিদ
েকান মানুষ ঈশ্বেরর ভক্ত হয় এবং তঁার ইচ্ছা েমেন চেল, ঈশ্বর
তার কথা েশােনন। ৩২ পৃিথবীর পূবর্কাল েথেক কখনও েশানা
যায় িন েয, েকােনা মানুষ জন্ম েথেক অন্ধ তােক চকু্ষ খুেল
িদেয়েছ। ৩৩ যিদ এই মানুষিট ঈশ্বর েথেক না আসেতন, তেব
িতিন িকছুই করেত পারেতন না। ৩৪ তারা উত্তর িদেয় তােক
বলল, তুই এেকবাের পােপই জন্ম িনেয়িছস, আর তুই আমােদর
িশক্ষা িদিচ্ছস? তখন তারা তােক সমাজ েথেক েবর কের িদল।

আিত্মক অন্ধত্বতা।

৩৫ যীশু শুনেলন েয, তারা তােক সমাজ েথেক েবর কের
িদেয়েছ। আর িতিন তার েদখা েপেয় বলেলন, তুিম িক
মানবপুত্রেক িবশ্বাস কর? ৩৬ েস উত্তর িদেয় বলল, িতিন েক
প্রভু? আিম েযন তঁােত িবশ্বাস কির? ৩৭ যীশু তােক বলেলন,
"তুিম তঁােক েদেখছ এবং িতিন হেলন িযিন েতামার সেঙ্গ কথা
বলেছন"। ৩৮ েসই মানুষিট বলল, আিম িবশ্বাস কির প্রভু; তখন
েস তঁােক প্রণাম করল। ৩৯ তখন যীশু বলেলন, িবচােরর জন্য
আিম এই পৃিথবীেত এেসিছ, েযন যারা েদখেত পায় না তারা
েদখেত পায় এবং যারা েদেখ তারা েযন অন্ধ হয়। ৪০ ফরীশীেদর
মেধ্য েথেক যারা তঁার সেঙ্গ িছল তারা এই সব কথা শুেন তঁােক
িজজ্ঞাসা করেলা, আমরাও িক অন্ধ? ৪১ যীশু তােদরেক
বলেলন, যিদ েতামরা অন্ধ হেত তেব েতামােদর হয়ত পাপ
থাকত না। যিদও এখন েতামরা বলছ েয, আমরা েদখেত পাই
সুতরাং েতামােদর পাপ আেছ।

যীশু ও তা ার েমষপাল।

সত্য, সত্য, আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ দরজা
িদেয় েমেষর েখঁায়ােড় না ঢুেক আর েকান রাস্তা িদেয়

েঢােক, েস হেলা েচার এবং ডাকাত। ২ িকন্তু েয দরজা িদেয়
েঢােক েস হেলা েমষেদর পালক। ৩ তােকই পাহারাদার দরজা
খুেল েদয় এবং েমেষরা তার আওয়াজ েশােন এবং েস নাম ধের
তার িনেজর েমষেদরেক ডােক ও েস বাইের িনেয় যায়। ৪ যখন
েস িনেজর সব েমষগুিলেক েবর কের, তখন েস তােদর আেগ
আেগ চেল এবং েমেষরা তার িপছন িপছন চেল কারণ তারা
তার গলার আওয়াজ েচেন। ৫ তারা েকান মেত অেচনা েলােকর
িপছেন যােব না, বরং তার কাছ েথেক পািলেয় আসেব কারণ
অেচনা েলােকর গলার আওয়াজ তারা েচেন না। ৬ এই গল্পিট
যীশু তােদরেক বলেলন, িকন্তু িতিন তােদরেক েয িক বলেলন তা
তারা বুঝেত পারল না। ৭ তখন যীশু আবার তােদরেক বলেলন,
সত্য, সত্যই আিম েতামােদরেক বলিছ, আিমই েসই েমষ
েখঁায়ােড়র দরজা। ৮ যারা সবাই আমার আেগ এেসিছল তারা
সবাই েচার ও ডাকাত িকন্তু েমেষরা তােদর আওয়াজ েশােন িন।
৯ আিমই েসই দরজা। যিদ েকউ আমার মধ্য িদেয় েঢােক েস
পিরত্রাণ পােব এবং েস িভতের আসেব ও বাইের যােব এবং চের
খাবার জায়গা পােব। ১০ েচার আেস চুির, বধ, ও ধ্বংস করবার
জন্য। আিম এেসিছ েযন তারা জীবন পায় এবং েসই জীবন
অিধক পিরমােণ পায়। ১১ আিমই হলাম উত্তম েমষপালক; উত্তম
েমষপালক েমষেদর জন্য িনেজর জীবন েদয়। ১২ েয ভাড়া করা
চাকর এবং েমষপালক নয়, েমষগুিল যার িনেজর নয়, েস
েনকেড় আসেত েদখেল েমষগুিল েফেল পালায়। এবং েনকেড়
তােদরেক ধের িনেয় যায় ও তােদর িছন্নিভন্ন কের েদয়। ১৩ েস
পালায় কারণ েস একজন কমর্চারী এবং েস েমষেদর জন্য িচন্তা
কের না। ১৪ আিমই হলাম উত্তম েমষপালক এবং আমার িনেজর
সবাইেক আিম িচিন আর আমার িনেজর সবাই আমােক েচেন,
১৫ িপতা আমােক জােনন এবং আিম িপতােক জািন; এবং
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১১

েমষেদর জন্য আিম িনেজর জীবন উত্সগর্ কির। ১৬ আমার
আরও অন্য েমষ আেছ েস সব এই েখঁায়ােড়র নয়। তােদরেকও
আিম অবশ্যই িনেয় আসব এবং তারা আমার গলার আওয়াজ
শুনেব তােত একটা েমেষর পাল হেব এবং একজন েমষপালক
হেব। ১৭ িপতা আমােক এই জন্য ভালবােসন, কারণ আিম
িনেজর জীবন উত্সগর্ কির আবার তা গ্রহণ কির। ১৮ েকউ
আমার েথেক তা িনেয় যায় না িকন্তু আিম িনেজর েথেকই তা
উত্সগর্ কির। আমার অিধকার আেছ তা উত্সগর্ করার এবং
আবার তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার আেছ। এই আেদশ
আিম িনেজর িপতা েথেক েপেয়িছ। ১৯ এই সব কথার জন্য
িযহুদীেদর মেধ্য আবার মতপাথর্ক্য হল। ২০ তােদর মেধ্য অেনেক
বলল, এেক ভূেত ধেরেছ এবং েস পাগল, েকন েতামরা তার
কথা শুনছ? ২১ অন্য েলােকরা বলল, এই সব ত ভূতগ্রস্ত
েলােকর মত কথা নয়। ভূত িক একজন অেন্ধর চকু্ষ খুেল িদেত
পাের?

িনজ ক্ষমতার সম্বেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

২২ তখন িযরূশােলেম মিন্দর প্রিতষ্ঠাতার উত্সব এেলা। তখন
িছল শীতকাল; ২৩ আর যীশু মিন্দেরর শেলামেনর বারান্দায়
েহঁেট েবড়ািচ্ছেলন। ২৪ তখন িযহুদীরা তঁােক িঘের ধরল এবং
তঁােক বলল, আর কত কাল আমােদর প্রাণ অিনিশ্চয়তায়
রাখেব। আপিন যিদ খ্রীষ্ট হন তেব স্পষ্ট কের আমােদরেক বলুন।
২৫ যীশু তােদরেক উত্তর িদেলন, আিম েতামােদরেক বেলিছ
িকন্তু েতামরা িবশ্বাস কর না। আিম েয সব কাজ আমার িপতার
নােম করিছ, েসই সব আমার সম্পেকর্  সাক্ষ্য িদেচ্ছ। ২৬ িকন্তু
েতামরা িবশ্বাস কর না কারণ েতামরা আমার েমষেদর মেধ্য নও।
২৭ আমার েমেষরা আমার আওয়াজ েশােন, আিম তােদর জািন
এবং তারা আমার িপছন িপছন চেল। ২৮ আিম তােদরেক অনন্ত
জীবন িদই, তারা কখনও িবনষ্ট হেব না এবং েকউ আমার হাত
েথেক তােদরেক েকেড় িনেত পারেব না। ২৯ আমার িপতা িযিন
তােদরেক আমােক িদেয়েছন িতিন সবার েথেক মহান এবং েকউ
িপতার হাত েথেক িকছুই েকেড় িনেত পাের না। ৩০ আিম ও িপতা
এক। ৩১ তখন িযহুদীরা আবার পাথর তুলল তঁােক মারবার
জন্য। ৩২ যীশু তােদর উত্তর িদেলন, "আিম িপতার েথেক
েতামােদরেক অেনক ভােলা কাজ েদিখেয়িছ, তার েকান
কাজগুিলর জন্য আমােক পাথর মারােত চাইছ? ৩৩ িযহুদীরা
তঁােক উত্তর িদল, েকােনা আশ্চযর্্য কােজর জন্য েতামােক পাথর
মারিছ না, িকন্তু ঈশ্বরিনন্দার জন্য, কারণ তুিম একজন মানুষ
হেয় িনেজেক ঈশ্বর কের তুলছ। ৩৪ যীশু তােদরেক উত্তর িদেয়
বলেলন, েতামােদর িনয়ম কানুেন িক েলখা েনই, “আিম
বললাম, েতামরা েদবতা”। ৩৫ যােদর কােছ ঈশ্বেরর বাক্য
এেসিছল, িতিন তােদর েতা েদবতার মত বেলিছেলন আর পিবত্র
শােস্ত্রর কথা বাদ েদওয়া েযেত পাের না ৩৬ যােক িপতা পিবত্র
করেলন ও পৃিথবীেত পাঠােলন, েতামরা েকন তঁােক বলেল েয,
তুিম ঈশ্বেরর িনন্দা করছ, কারণ আিম বললাম েয, আিম
ঈশ্বেরর পুত্র? ৩৭ যিদ আিম আমার িপতার কাজ না কির তেব
আমােক িবশ্বাস কর না। ৩৮ যিদও আিম এইগুিল করিছ, তবু
যিদ েতামরা আমােক িবশ্বাস না কর তেব েসই কােজর উপর

িবশ্বাস কর; েযন েতামরা জানেত পার ও বুঝেত পার েয িপতা
আমার মেধ্য আেছন এবং আিম িপতার মেধ্য আিছ। ৩৯ তারা
আবার তঁােক ধরেত েচষ্টা করল, িকন্তু িতিন তােদর এিড়েয়
হােতর বাইের দেূর চেল েগেলন। ৪০ যীশু আবার যদর্ েনর অপর
পাের েযখােন েযাহন প্রথেম বািপ্তষ্ম িদেতন েসই জায়গায় চেল
েগেলন এবং েসখােন থাকেলন। ৪১ অেনক মানুষ যীশুর কােছ
এেসিছল। তারা বলেত লাগেলা, েযাহন হয়ত েকান আশ্চযর্্য
কাজ কেরনিন িকন্তু এই মানুষিটর সম্পেকর্  েযাহন েয সব কথা
বেলিছেলন েস সবই সত্য। ৪২ েসখােন অেনক মানুষ যীশুেত
িবশ্বাস করল।

মৃত লাসারেক জীবন েদন।

একজন যঁার নাম লাসার িতিন অসুস্থ িছেলন, িতিন
মিরয়ম ও তঁার েবান মাথর্া ৈবথিনয়া গ্রােমর েলাক

িছেলন। ২ ইিন হেলন েসই লাসােরর েবান মিরয়ম, িযিন প্রভুেক
সুগিন্ধ েতল মািখেয় েদন এবং িনেজর মাথার চুল িদেয় তঁার পা
মুেছ েদন; তঁারই ভাই লাসার অসুস্থ িছেলন। ৩ েবােনরা তঁােক
বেল পাঠােলন, প্রভু, েদখুন আপিন যােক ভালবােসন েস অসুস্থ
হেয় পেড়েছ। ৪ যখন যীশু এই কথা শুনেলন, িতিন বলেলন, এই
অসুস্থতা মৃতু্যর জন্য হয়িন িকন্তু ঈশ্বেরর মিহমার জন্য হেয়েছ,
সুতরাং েযন ঈশ্বেরর পুত্র এর দ্বারা মিহমািন্বত হন। ৫ যীশু
মাথর্ােক ও তঁার েবানেক এবং লাসারেক ভালবাসেতন। ৬ যখন
িতিন শুনেলন েয লাসার অসুস্থ হেয়েছ, তখন েয জায়গায়
িছেলন যীশু েসই জায়গায় আরও দইু িদন থাকেলন। ৭ এই
সেবর পের িতিন িশষ্যেদর বলেলন, "চল আমরা আবার
িযহূিদয়ােত যাই"। ৮ িশেষ্যরা তঁােক বলেলন, রিব্ব, এই এক্ষেণ
ইহূিদরা আপনােক পাথর মারবার েচষ্ঠা করিছল, আর আপিন
আবার েসখােন িফের যােচ্ছন? ৯ যীশু উত্তর িদেলন, এক িদেন
িক বােরা ঘন্টা আেলা েনই? যিদ েকউ িদেনর আেলােত চেল েস
েহঁাচট খােব না কারণ েস এই পৃিথবীর আেলা েদেখ। ১০ িকন্তু
যিদ েস রােত চেল, েস েহঁাচট খায় কারণ আেলা তার মেধ্য েনই।
১১ যীশু এই সব কথা বলেলন এবং এই সব িকছুর পের িতিন
তঁােদরেক বলেলন, আমােদর বনু্ধ লাসার ঘুিমেয় পেড়েছ, িকন্তু
আিম যািচ্ছ েযন তােক ঘুম েথেক জাগােত পাির। ১২ তখন
িশেষ্যরা তঁােক বলেলন, প্রভু, েস যিদ ঘুিমেয় থােক তেব েস সুস্থ
হেব। ১৩ যীশু তঁার মৃতু্যর সম্বেন্ধ বেলিছেলন িকন্তু তঁারা মেন
করেলন েয, িতিন ঘুিমেয় িবশ্রাম িনেচ্ছন েসই কথা বলেছন।
১৪ তখন যীশু স্পষ্টভােব তঁােদরেক বলেলন লাসার মের েগেছ।
১৫ আর আিম েতামােদর জন্য আনন্দ করিছ েয, আিম েসখােন
িছলাম না েযন েতামরা িবশ্বাস কর। এখন চল আমরা তার কােছ
যাই। ১৬ েথামা, যােক িদদমুঃ [যমজ] বেল, িতিন সহ িশষ্যেদর
বলেলন চল, আমরাও যাই েযন যীশুর সেঙ্গ মরেত পাির।

যীশু লাসােরর েবানেদর সান্ত্বনা িদেলন।

১৭ যীশু যখন আসেলন িতিন শুনেত েপেলন েয, লাসার তখন
চার িদন হেয় েগেছ কবের আেছন। ১৮ ৈবথিনয়া িযরূশােলেমর
কােছ প্রায় িতন িকেলািমটার দরূ; ১৯ ইহূিদেদর মধ্য েথেক
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অেনেক মাথর্া ও মিরয়েমর কােছ এেসিছল তঁােদর ভাইেয়র জন্য
সান্ত্বনা িদেত। ২০ যখন মাথর্া শুনল েয, যীশু এেসেছন িতিন িগেয়
তঁার সেঙ্গ েদখা করেলন, িকন্তু মিরয়ম তখনও ঘের বেস িছেলন।
২১ মাথর্া তখন যীশুেক বলেলন, প্রভু, আপিন যিদ এখােন
থাকেতন আমার ভাই হয়ত মরত না। ২২ তেব এখনও আিম
জািন েয, যা িকছু আপিন ঈশ্বেরর কােছ চাইেবন, ঈশ্বর তা
আপনােক েদেবন। ২৩ যীশু তঁােক বলেলন, েতামার ভাই আবার
উঠেব। ২৪ মাথর্া তঁােক বলেলন, আিম জািন েয েশেষর িদেন
পুনরুত্থােন েস আবার উঠেব। ২৫ যীশু তঁােক বলেলন, আিমই
পুনরুত্থান ও জীবন; েয েকউ আমােক িবশ্বাস কের, েস মরেলও
জীিবত থাকেব। ২৬ এবং েয েকউ েবঁেচ আেছ এবং আমােত
িবশ্বাস কের েস কখনও মরেব না। এটা িক িবশ্বাস কর? ২৭ িতিন
তঁােক বলেলন, হঁ্যা প্রভু, আিম িবশ্বাস কির েয আপিনই েসই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র িযিন এই পৃিথবীেত আসেছন। ২৮ এই সব
কথা বেল িতিন চেল েগেলন এবং তার িনেজর েবান মিরয়মেক
েগাপেন ডাকেলন। িতিন বলেলন গুরু এখােন আেছন এবং
েতামােক ডাকেছন। ২৯ যখন েমির এই কথা শুনেলন িতিন শীঘ্র
উেঠ যীশুর কােছ েগেলন। ৩০ যীশু তখনও গ্রােমর মেধ্য
আেসনিন িকন্তু েযখােন মাথর্া তার সেঙ্গ েদখা কেরিছেলন েসই
জায়গােতই িছেলন। ৩১ তখন েয ইহূিদরা মিরয়েমর সেঙ্গ ঘেরর
মেধ্য িছল ও তঁােক সান্ত্বনা িদিচ্ছল, তারা যখন তঁােক তাড়াতািড়
উেঠ বাইের েযেত েদখল তখন তারাও তঁার িপছন িপছন েগল
এবং মেন করল, িতিন কবেরর কােছ কঁাদেত যােচ্ছন। ৩২ তখন
মিরয়ম েযখােন যীশু িছেলন েসখােন যখন আসেলন, তখন
তঁােক েদেখ তঁার পােয় পেড় বলেলন, প্রভু, আপিন যিদ এখােন
থাকেতন, আমার ভাই মরত না। ৩৩ যীশু যখন েদখেলন িতিন
কঁাদেছন, ও তঁার সেঙ্গ েয ইহূিদরা এেসিছল তারাও কঁাদেছ
তখন আত্মায় খুব অিস্থর হেয় উঠেলন ও উিদ্বগ্ন হেলন, ৩৪ িতিন
বলেলন "েতামরা তােক েকাথায় েরেখছ?" তঁারা তঁােক বলেলন,
প্রভু এেস েদখুন। ৩৫ যীশু কঁাদেলন। ৩৬ তখন ইহূিদরা বলল,
েদখ, িতিন লাসারেক কতটা ভালবাসেতন। ৩৭ িকন্তু তােদর মেধ্য
েথেক েকউ বলল, এই মানুষিট অেন্ধর চকু্ষ খুেল িদেয়েছন, ইিন
িক লাসােরর মৃতু্যও রক্ষা করেত পারেতন না?

যীশু লাসারেক মৃত েথেক ওঠােলন।

৩৮ তােত যীশু আবার মেন মেন অিস্থর হেয় কবেরর কােছ
েগেলন। েসই কবর একটা গুহা িছল এবং তার উপের একটা
পাথর েদওয়া িছল। ৩৯ যীশু বলেলন, "েতামরা পাথরটা সিরেয়
েফল"। েয মারা েগেছ লাসার তার েবান মাথর্া যীশুেক বলেলন,
প্রভু, এতক্ষণ ওই েদহ পেচ দগুর্ন্ধ হেয় েগেছ কারণ েস মারা
েগেছ আজ চার িদন। ৪০ যীশু তঁােক বলেলন, "আিম িক
েতামােক বিলিন েয, যিদ তুিম িবশ্বাস কর তেব ঈশ্বেরর মিহমা
েদখেত পােব?" সুতরাং তারা পাথরটা সিরেয় েফলল। ৪১ পের
যীশু আকােশর িদেক তািকেয় বলেলন, িপতঃ, েতামার ধন্যবাদ
িদই েয, তুিম আমার কথা শুেনছ। ৪২ আিম জানতাম তুিম
সবসময় আমার কথা েশান িকন্তু এই েয সব মানুেষর দল
আমার চারপােশ িঘের দঁািড়েয় আেছ এেদর জন্য এই কথা
বললাম, েযন তারা িবশ্বাস কের েয তুিমই আমােক পািঠেয়ছ।

৪৩ এই সব বলার পের িতিন িচত্কার কের েডেক বলেলন
লাসার, বাইের এস। ৪৪ তােত েসই মৃত মানুষিট েবিরেয়
আসেলন; তঁার পা ও হাত কবর কাপেড় জড়ােনা িছল এবং মুখ
গামছা িদেয় বঁাধা িছল। যীশু তােদরেক বলেলন, "তােক খুেল
দাও এবং েযেত দাও।"

যীশুেক হত্যার ষড়যন্ত্র।

৪৫ তখন ইহূিদেদর অেনেক যারা মিরয়েমর কােছ এেসিছল
এবং েদেখিছল যীশু যা কেরিছেলন, তারা তঁােত িবশ্বাস করল।
৪৬ িকন্তু তােদর কেয়ক জন ফরীশীেদর কােছ েগল এবং যীশু যা
িকছু কেরিছেলন তােদরেক বলল। ৪৭ তখন প্রধান যাজকগণ ও
ফরীশীরা মহাসভা কের বলেত লাগল আমরা এখন িক করব?
এ মানুষিট ত অেনক আশ্চযর্্য কাজ করেছ। ৪৮ আমরা যিদ
তঁােক এইভােব চলেত িদই, তেব সবাই তঁােকই িবশ্বাস করেব;
আর েরামীেয়রা এেস আমােদর েদশ এবং আমােদর জািত
উভয়ই েকেড় েনেব। ৪৯ িকন্তু তােদর মেধ্য একজন যার নাম
কায়াফা, েসই বছেরর মহাযাজক িছেলন তােদরেক বলেলন,
েতামরা িকছুই জােনা না। ৫০ আর েভেবও েদখ না েয, েতামােদর
জন্য এিট ভাল, আমােদর সব জািত নষ্ট হওয়ার েথেক বরং সব
মানুেষর জন্য একজন মরা ভােলা। ৫১ এই সব কথা েয িতিন
িনেজর েথেক বলেলন, তা নয়, িকন্তু েসই বৎসেরর মহাযাজক
হওয়ােত িতিন এই ভিবষ্যৎ বাণী বলেলন েয, আমােদর জািতর
জন্য যীশু মরেবন। ৫২ আর শুধুমাত্র েসই জািতর জন্য নয় িকন্তু
ঈশ্বেরর েয সব সন্তানরা ছিড়েয় িছিটেয় িছল, েসই সবাইেক েযন
জেড়া কের এক কেরন। ৫৩ সুতরাং েসই িদন েথেক তারা তঁােক
েমের েফলার জন্য ষড়যন্ত্র করেত লাগেলা। ৫৪ তখন যীশু আর
েখালাখুিল ভােব ইহূিদেদর মেধ্য চলােফরা করেলন না, িকন্তু
েসখান েথেক দেূর মরূপ্রােন্তর কােছ এক িনরাপদ জায়গা
ইফ্রিয়ম নামক শহের েগেলন, আর েসখােন িশষ্যেদর সেঙ্গ
থাকেলন।

যীশু উদ্ধার পেব্বর্ িযরূশােলেম যান ও উপেদশ েদন।

৫৫ তখন ইহূিদেদর িনস্তারপবর্ কােছ এেসিছল এবং অেনক
মানুষ িনেজেদরেক শুিচ করবার জন্য উদ্ধারপেব্বর্র আেগ েদশ
ও গ্রাম েথেক িযরূশােলেম েগল। ৫৬ তারা যীশুর েখঁাজ করেত
লাগল এবং মিন্দের দঁািড়েয় এেক অপরেক বলেত লাগেলা,
েতামরা িক মেন কর? িতিন িক এই পেব্বর্ আসেবন না? ৫৭ আর
প্রধান যাজেকরা ও ফরীশীরা আেদশ িদেয়িছল েয, যিদ েকউ
জােন যীশু েকাথায় আেছন, েস েযন খবর েদয় েযন তারা তঁােক
ধরেত পাের।

ৈবথিনয়ােত যীশুর অিভেষক।

িনস্তারপব্বর্ শুরুর ছয় িদন আেগ যীশু ৈবথিনয়ােত
এেলন। েযখােন লাসার িছেলন, যােক যীশু মৃতেদর

মধ্য েথেক উিঠেয়িছেলন। ২ সুতরাং তারা তঁার জন্য েসখােন
একটা েভােজর ব্যবস্থা কেরিছল এবং মাথর্া পিরেবশন
করিছেলন, তােদর মেধ্য লাসার িছল একজন েয েটিবেল যীশুর
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সেঙ্গ বেসিছল। ৩ তারপর মিরয়ম এক িলটার খুব দামী, সুগিন্ধ
লতা িদেয় ৈতরী খঁািট আতর এেন যীশুর পােয় মািখেয় িদেলন
এবং িনেজর চুল িদেয় তঁার পা মুিছেয় পিরষ্কার কের িদেলন;
বািড়িট আতেরর সুগেন্ধ ভের েগল।

৪ তঁার িশষ্যেদর মেধ্য একজন ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদা, েয যীশুর
সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করেব, েস বলল, ৫ "েকন এই আতর
িতনেশা িদনাের িবিক্র কের গিরবেদর িদেল না?" ৬ েস েয গিরব
েলাকেদর জন্য িচন্তা কের একথা বেলিছল তা নয়, িকন্তু কারণ
েস িছল একজন েচার: েসই টাকার থিল তার কােছ থাকত এবং
িকছু েস িনেজর জন্য িনেয় িনত।

৭ যীশু বলেলন, "আমার সমািধ িদেনর জন্য তার কােছ যা
আেছ েসটা তার কােছই রাখেত বল। ৮ গিরবেদর েতামরা
সবসময় েতামােদর কােছ পােব িকন্তু েতামরা আমােক সবসময়
পােব না।"

৯ ইহূিদেদর একদল েলােক জানেত পারল েয, যীশু এখােন
িছেলন, তারা েকবল যীশুর জন্য আেসিন, িকন্তু তারা অবশ্যই
লাসারেক েদখেত এেসিছল, যােক যীশু মৃতেদর মধ্য েথেক
উিঠেয়িছেলন। ১০ প্রধান যাজকরা একসেঙ্গ ষড়যন্ত্র করল েয
লাসারেক ও েমের েফলেত হেব; ১১ তার এই সব কারেণর জন্য
ইহূিদেদর মেধ্য অেনেক চেল িগেয় যীশুেক িবশ্বাস কেরিছল।

রাজকীয় প্রেবশ।

১২ পেরর িদন অেনক েলাক উত্সেব এেসিছল। তখন তারা
শুনেত েপল যীশু িযরূশােলেম আসেছন, ১৩ তারা েখঁজরু পাতা
িনেয়িছল এবং তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগল এবং িচত্কার
করেত লাগল, "েহাশান্না! িতিন ধন্য িতিন, িযিন প্রভুর নােম
আসেছন, িযিন ইস্রােয়েলর রাজা।" ১৪ যীশু একটা গাধাশাবক
েদখেত েপেলন এবং তার ওপর বসেলন; েযরকম েলখা িছল,
১৫ “ভয় েকােরা না, িসেয়ান কন্যা; েদখ, েতামার রাজা
আসেছন, একটা গাধাশাবেকর উপের বেস আসেছন।”

১৬ তঁার িশষ্যরা প্রথেম এই সব িবষয় বুঝেত পােরিন; িকন্তু
যীশু যখন মিহমািন্বত হেলন, তখন তঁােদর মেন পড়ল েয, তঁার
িবষেয় এই সব েলখা িছল এবং তারা তঁার প্রিত এই সব কেরেছ।

১৭ যীশু যখন লাসারেক কবর েথেক েবিরেয় আসেত
বেলিছেলন তখন েয সব েলাক তঁার সেঙ্গ িছল এবং িতিন
লাসারেক মৃতেদর মধ্য েথেক উিঠেয়েছন, েসই িবষেয় তারা
সাক্ষ্য িদিচ্ছল। ১৮ এটার আরও কারণ িছল েয েলােকরা তঁার
সেঙ্গ েদখা করেত িগেয়িছল কারণ তারা এই সব িচহ্ন কােজর
কথা শুেনিছল। ১৯ ফরীশীরা ঐ কারেণ তােদর মেধ্য বলেত
লাগেলা, "েদখ, েতামরা িকছু করেত পারেব না; েদখ, সারা
জগত তঁােক অনুসরণ করেছ।

যীশু তা ার মৃতু্যর ভিবষ্যৎবাণী করেলন।

২০ ঐ উত্সেব যারা উপাসনা করবার জন্য এেসিছল তােদর
মেধ্য কেয়ক জন গ্রীক িছল। ২১ তারা গালীেলর ৈবৎৈসদার
িফিলেপর কােছ িগেয়িছল এবং তােক িজজ্ঞাসা কেরিছল,
বেলিছল, "মহাশয়, আমরা যীশুেক েদখেত চাই। ২২ িফিলপ

িগেয় আিন্দ্রয়েক বলেলন; আিন্দ্রয় িফিলেপর সেঙ্গ িগেয় যীশুেক
বলেলন।

২৩ যীশু উত্তর কের তােদর বলেলন, "মানবপুত্রেক মিহমািন্বত
করার সময় এেসেছ। ২৪ সত্য, সত্য, আিম েতামােদর বলিছ,
গেমর বীজ মািটেত পেড় যিদ না মের, তেব এটা একটা মাত্র
থােক, িকন্তু যিদ এটা মের তেব এটা অেনক ফল েদেব।

২৫ েয েকউ তার িনেজর জীবনেক ভালবােস, েস তা হারােব;
িকন্তু েয েকউ এই জগেত তার জীবনেক ঘৃণা কের েস
অনন্তকােলর জন্য প্রাণ রক্ষা পােব। ২৬ েকউ যিদ আমার েসবা
কের, তেব েস আমােক অনুসরণ করুক; এবং আিম েযখােন
থাকব আমার েসবকও েসখােন থাকেব। েকউ যিদ আমার েসবা
কের, তেব িপতা তােক সম্মান করেবন।

২৭ আমার আত্মা এখন অিস্থর হেয়েছ: আিম িক বলব?
"িপতা, এই সমেয়র েথেক আমােক রক্ষা কর? িকন্তু এর জন্যই,
আিম এই সমেয় এেসিছ। ২৮ িপতা, েতামার নাম মিহমািন্বত
েহাক"। তখন স্বগর্ হইেত এই কথা েশানা েগল, ‘আিম তা
মিহমািন্বত কেরিছ এবং আবার মিহমািন্বত করব।’ ২৯ েয
েলােকরা েসখােন দঁািড়েয় শুেনিছল তারা বলল েয এটা েমেঘর
গজর্ন। অন্যরা বেলিছল, "েকান স্বগর্দতূ তঁার সেঙ্গ কথা
বলেলন।"

৩০ যীশু উত্তের বলেলন, "এই কথা আমার জন্য বলা হয়িন
িকন্তু েতামােদর জন্যই বলা হেয়েছ। ৩১ এখন এই জগেতর
িবচার হেব: এখন এই জগেতর শাসনকতর্ া িবতািড়ত হেব।

৩২ আর যিদ আমােক পৃিথবীর িভতর েথেক উপের েতালা হয়,
আিম সব েলাকেক আমার কােছ েটেন আনব।" ৩৩ এই কথার
মাধ্যেম িতিন েবাঝােলন, িকভােব তঁার মৃতু্য হেব।

৩৪ েলােকরা তঁােক উত্তর িদল, "আমরা িনয়ম েথেক শুেনিছ
েয খ্রীষ্ট িচরকাল থাকেবন। আপিন িকভােব বলেছন েয,
"মানবপুত্রেক অবশ্যই উঁচুেত েতালা হেব? তাহেল এই মানবপুত্র
েক?" ৩৫ যীশু তখন তােদর বলেলন, "আর অল্প সমেয়র জন্য
আেলা েতামােদর সােথ আেছ। যতক্ষণ েতামােদর কােছ আেলা
আেছ েতামরা চলেত থাক, যােত অন্ধকার েতামােদরেক গ্রাস না
কের। েয েকউ অন্ধকাের চেল, েস জােন না েস েকাথায় যােচ্ছ।
৩৬ যতক্ষণ েতামােদর কােছ আেলা আেছা, েসই আেলােত
িবশ্বাস কর েযন েতামরা আেলার সন্তান হেত পার।" যীশু এই
সব কথা বলেলন এবং তারপর চেল েগেলন এবং তােদর কাছ
েথেক িনেজেক েগাপন রাখেলন।

যীশুেত িবশ্বাস ও অিবশ্বােসর িবষয়।

৩৭ যিদও যীশু তােদর সামেন অেনক িচহ্ন-কাযর্্য কেরিছেলন,
তা সেত্ত্বও তারা তঁােত িবশ্বাস কের িন ৩৮ যােত িযশাইয়
ভাববাদীর বাক্য সমপূণর্ হয়, যা িতিন বেলিছেলন: “েহ প্রভু, েক
আমােদর প্রচার িবশ্বাস কেরেছ? আর কার কােছ প্রভুর বাহু
প্রকািশত হেয়েছ? ৩৯ এই জন্য তারা িবশ্বাস কের িন, কারণ
িযশাইয় আবার বেলেছন, ৪০ “িতিন তােদর েচাখ অন্ধ কেরেছন
এবং িতিন তােদর হৃদয় কিঠন কেরেছন; না হেল তারা েচাখ
িদেয় েদখত, হৃদেয় উপলিব্ধ করত ও আমার কােছ িফের
আসেতা এবং আিম তােদর সুস্থ করতাম।” ৪১ িযশাইয় এই সব
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িবষয় বেলিছেলন কারণ িতিন যীশুর মিহমা েদেখিছেলন এবং
তঁারই িবষয় বেলিছেলন। ৪২ তবুও অেনক শাসেকরা যীশুেক
িবশ্বাস কেরিছল; তারা ফরীশীেদর ভেয় স্বীকার করল না কারণ
যিদ তােদর সমাজ েথেক েবর কের েদয়। ৪৩ তারা ঈশ্বেরর কাছ
েথেক প্রশংসা পাওয়ার েচেয় মানুেষর কাছ েথেক েগৗরব েপেত
েবিশ ভালবাসত।

৪৪ যীশু েজাের িচত্কার কের বলেলন, "েয আমার উপের
িবশ্বাস কের েস েয েকবল আমার উপের িবশ্বাস কের তা নয়
িকন্তু িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁােকও, ৪৫ আর েয আমােক
েদেখ েস তঁােকও েদেখ িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ৪৬ আিম এই
জগেত আেলা িহসােব এেসিছ সুতরাং েয আমার উপের িবশ্বাস
কের েস অন্ধকাের থােক না। ৪৭ যিদ েকউ আমার কথা েশােন
িকন্তু মােন না, আিম তার িবচার কির না; কারণ আিম জগেতর
িবচার করেত আিসিন, িকন্তু জগতেক উদ্ধার করেত এেসিছ।

৪৮ েয েকউ আমােক ত্যাগ কের এবং আমার কথা অগ্রাহ্য
কের, একজন আেছন িযিন তােদর িবচার করেবন এটা হেলা
েসই বাক্য যা আিম বেলিছ েয েশষ িদেন তার িবচার করা হেব।
৪৯ কারণ আিম আমার িনেজর েথেক িকছু বিলিন। িকন্তু, এটা
িপতা বেলেছন িযিন আমােক পািঠেয়েছন, িতিন আমােক
আেদশ কেরেছন আিম িক বলেবা এবং িক কের বলেবা।
৫০ আিম জািন েয তঁার আেদেশই অনন্ত জীবন; সুতরাং েয
িবষয় আিম বিল িঠক িপতা আমােক েযমন বেলেছন, আিম
েতমনই তােদরেক বিল।"

মৃতু্যর আেগ িশষ্যেদর প্রিত যীশুর প্রেবাধ-বাক্য। যীশু
িশষ্যেদর পা েধায়ান।

িনস্তারপেব্বর্র আেগ, কারণ যীশু জানেতন েয এই
পৃিথবী েথেক িপতার কােছ যাবার সময় তঁার হেয়েছ,

তাই এই জগেত যারা তঁার িনেজর প্রীিতপাত্র িছল, িতিন
তােদরেক েশষ পযর্ন্তই েপ্রম করেলন। ২ আর রােতর খাবােরর
সময়, শয়তান আেগ েথেকই িশেমােনর েছেল ঈষ্কিরেয়াতীয়
িযহূদার মেন যীশুর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা জািগেয়
িদেয়িছল।

৩ যীশু জানেতন েয িপতা সব িকছুই তঁার হােত িদেয়িছেলন
এবং িতিন ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসিছেলন এবং ঈশ্বেরর কােছই
িফের যােচ্ছন। ৪ িতিন েভাজ েথেক উঠেলন এবং উপেরর
কাপড়িট খুেল রাখেলন। তারপর একিট েতায়ােল িনেলন এবং
িনেজর েকামের জড়ােলন। ৫ তারপের িতিন একিট গামলায়
জল ঢালেলন এবং িশষ্যেদর পা েধায়ােত শুরু করেলন এবং
েতায়ােল িদেয় পা মুিছেয় িদেলন। ৬ িতিন িশেমান িপতেরর কােছ
এেলন এবং িপতর তঁােক বলেলন, "প্রভু, আপিন িক আমার পা
ধুইেয় েদেবন?" ৭ যীশু উত্তের বলেলন, "আিম িক করিছ তা
তুিম এখন বুঝেত পারছ না িকন্তু পের এটা বুঝেত পারেব।"

৮ িপতর তঁােক বলেলন, "আপিন কখনও আমার পা ধুইেয়
েদেবন না।" যীশু উত্তের তঁােক বলেলন, যিদ আিম েতামার পা
ধুেয় না িদই, তেব আমার সেঙ্গ েতামার েকান সম্পকর্  েনই।
৯ িশেমান িপতর তঁােক বলেলন, "প্রভু, েকবল আমার পা
েধােবন না, িকন্তু আমার হাত ও মাথাও ধুইেয় িদন।"

১০ যীশু তঁােক বলেলন, েয েকউ স্নান কেরেছ, তার পা ছাড়া
আর িকছু েধায়ার দরকার েনই এবং েস সবর্ােঙ্গ পিরষ্কার;
েতামরা শুদ্ধ, িকন্তু েতামরা সকেল নও।" ১১ কারণ যীশু
জানেতন েক তঁার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করেব; এই জন্য িতিন
বলেলন, "েতামরা সবাই শুদ্ধ নও।"

১২ যখন যীশু তােদর পা ধুইেয় িদেলন এবং তঁার েপাষাক পের
আবার বেস তােদর বলেলন, "েতামরা িক জােনা আিম
েতামােদর জন্য িক কেরিছ? ১৩ েতামরা আমােক 'গুরু' এবং
'প্রভু' বেল ডাক এবং েতামরা িঠকই বল, কারণ আিমই েসই।

১৪ তারপর যিদ আিম প্রভু এবং গুরু হেয় েতামােদর পা ধুইেয়
িদই, তেব েতামরাও এেক অেন্যর পা ধুইেয় িদেত বাধ্য।
১৫ েসইজন্য আিম েতামােদর একটা উপমা িদেয়িছ সুতরাং
েতামােদরও এই রকম করা উিচত যা আিম েতামােদর জন্য
কেরিছ।

১৬ সত্য, সত্য, আিম েতামােদর যা বলিছ, একজন দাস তার
িনজর প্রভুর েথেক মহৎ নয়; িযিন পািঠেয়েছন তঁার েথেক যােক
পাঠােনা হেয়েছ িতিন মহৎ নয়। ১৭ যিদ েতামরা এই িবষয়গুেলা
জান, েতামরা যিদ তােদর জন্য এগুেলা কর েতামরা ধন্য হেব।

িনেজর িবরুেদ্ধ যীশুর িবশ্বাসঘাতকতার ভিবষ্যৎবাণী।

১৮ আিম েতামােদর সকেলর কথা বলিছ না, আিম যােদর
মেনানীত কেরিছ আিম তােদর জািন িকন্তু আিম এই কথা বলিছ
েয শাস্ত্র বাক্য পূণর্ হেবই: 'েয আমার রুিট েখেয়েছ, েস আমার
িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ।'

১৯ এটা ঘটবার আেগ আিম েতামােদর বলিছ েয যখন এটা
ঘটেব, েতামরা অবশ্যই িবশ্বাস করেব েয, আিমই েসই। ২০ সত্য,
সত্য, আিম েতামােদর বলিছ, েয আমােক গ্রহণ কের, িযিন
আমােক পািঠেয়েছন, েস তঁােকই গ্রহণ কের।"

িবশ্বাসঘাতকেক িনেদ্দর্ শকরণ।

২১ যখন যীশু এই কথা বলেলন, তখন িতিন আত্মােত কষ্ট
েপেলন, িতিন সাক্ষ্য িদেলন এবং বলেলন, "সত্য, সত্য, আিম
েতামােদর বলিছ েয েতামােদর মেধ্য একজন আমার সেঙ্গ
িবশ্বাসঘাতকতা করেব।" ২২ িশষ্যরা একজন অেন্যর িদেক
তাকােলা, তারা অবাক হল িতিন কার িবষয় বলেছন। ২৩ যীশুর
িশষ্যেদর মেধ্য একজন ঘিনষ্ট িশষ্য িছল, যােক যীশু েপ্রম
করেতন, েভােজর েটিবেল েয যীশুর েকােল েহলান িদেয়
বেসিছল।

২৪ তারপর িশেমান িপতর েসই িশষ্যেক ইশারা কের বলেলন,
"আমােদর বলুন েস েক, িতিন কার কথা বলেছন।" ২৫ ঐ িশষ্য
যীশুর েপছন িদেক েহেল বলেলন, "প্রভু, েস েক?"

২৬ যীশু তার উত্তের বলেলন, "েসই, যার জন্য আিম এই রুিট
র টুকেরাটা েডাবাব এবং তােক েদব। "সুতরাং তখন িতিন রুিট
ডুিবেয়, ঈষ্কিরেয়াতীয় িশেমােনর েছেল িযহূদােক িদেলন।
২৭ এবং রুিট িট েদবার পেরই, শয়তান তার মেধ্য প্রেবশ করল।
তারপর যীশু তােক বলেলন, "তুিম েযটা করছ েসটা তাড়াতািড়
কর।"
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২৮ েভােজর েটিবেলর েকউ কারণিট জানেত পােরিন েয যীশু
তােকই বেলিছল ২৯ িকছু েলাক িচন্তা কেরিছল েয, িযহূদার
কােছ টাকার থিল িছল বেল যীশু তােক বলেলন, "উত্সেবর
জন্য েয িজিনসগুেলা দরকার িকেন আন," অথবা েস েযন
অবশ্যই গিরবেদর িকছু িজিনস েদয়। ৩০ িযহূদা রুিট গ্রহণ
করার পর তাড়াতািড় েবিরেয় েগল; এবং তখন রাত িছল।

যীশুর নতুন আেদশ।

৩১ যখন িযহূদা চেল েগল, যীশু বলেলন, "এখন মানবপুত্র
মিহমািন্বত হেলন এবং ঈশ্বরও তঁােত মিহমািন্বত হেলন। ৩২ ঈশ্বর
পুত্রেক তঁার মাধ্যেম মিহমািন্বত করেবন এবং িতিন খুব
তাড়াতািড় তঁােক মিহমািন্বত হেবন। ৩৩ আমার িপ্রয় িশশুরা,
আিম অল্পকােলর জন্য েতামােদর সেঙ্গ আিছ। েতামরা আমােক
খুঁজেব এবং আিম ইহূিদেদর েযমন বেলিছলাম, ‘আিম েযখােন
যািচ্ছ, েসখােন েতামরা আসেত পার না।’ এখন আিম
েতামােদরও তাই বলিছ।

৩৪ এক নতুন আেদশ আিম েতামােদর িদিচ্ছ, েয েতামরা এেক
অন্যেক েপ্রম করেব; আিম েযমন েতামােদর েপ্রম কেরিছ,
সুতরাং েতামরাও এেক অন্যেক েপ্রম করেব। ৩৫ েতামরা যিদ
এেক অন্যেক েপ্রম কর, তেব তার মাধ্যেম সব েলােকরা জানেব
েয েতামরা আমার িশষ্য।"

৩৬ িশেমান িপতর তঁােক বলেলন, "প্রভু, আপিন েকাথায়
যােচ্ছন?" যীশু উত্তর িদেলন, "আিম েযখােন যািচ্ছ, েসখােন
েতামরা আমােক অনুসরণ েকার না, িকন্তু পের েতামরা আসেত
পারেব।"

৩৭ িপতর তঁােক বলেলন, "প্রভু, েকন এখন আপনােক
অনুসরণ করেত পাির না? আপনার জন্য আিম আমার জীবন
েদব।" ৩৮ যীশু উত্তের বলেলন, "আমার জন্য েতামরা িক
েতামােদর জীবন েদেব? সত্য, সত্য আিম েতামােক বলিছ,
েমারগ ডাকার আেগ তুিম িতনবার আমােক অস্বীকার করেব।"

"েতামােদর মন েযন অিস্থর না হয়। েতামরা ঈশ্বের
িবশ্বাস কর; আমােকও িবশ্বাস কর। ২ আমার িপতার

বািড়েত থাকার অেনক জায়গা আেছ; যিদ এরকম না হত, আিম
েতামােদর বলতাম, েসইজন্য আিম েতামােদর জন্য থাকার
জায়গা ৈতরী করেত যািচ্ছ। ৩ যিদ আিম যাই এবং েতামােদর
জন্য থাকার জায়গা ৈতরী কির, আিম আবার আসব এবং
আমার কােছ েতামােদর িনেয় যাব েযন আিম েযখােন থািক
েতামরাও েসখােন থাকেত পার,

৪ আিম েকাথায় যািচ্ছ েস পথ েতামরা জান।"

িপতার কােছ যাওয়ার পথ হেলা যীশু।

৫ েথামা যীশুেক বলেলন, "প্রভু, আমরা জািন না আপিন
েকাথায় যােচ্ছন; আমরা িকভােব পথটা জানব?" ৬ যীশু তঁােক
বলেলন, "আিমই পথ, আিমই সত্য এবং আিমই জীবন;
আমােক ছাড়া েকউ িপতার কােছ েযেত পাের না। ৭ যিদ েতামরা
আমােক জানেত, তেব েতামরা আমার িপতা েকও জানেত;
এখন েথেক েতামরা তঁােক েজেনছ এবং তঁােক েদেখছ।"

৮ িফিলপ যীশুেক বলেলন, "প্রভু, আমােদর িপতােক েদখান
এবং এটাই আমােদর জন্য যেথষ্ট হেব।" ৯ যীশু তঁােক বলেলন,
"িফিলপ, আিম এত িদন ধের েতামােদর সেঙ্গ আিছ তবুও তুিম
িক এখেনা আমােক িচনেত পারিন?" েয আমােক েদেখেছ েস
িপতােকও েদেখেছ; েতামরা িকভােব বলেত পােরা, 'িপতােক
আমােদর েদখান'?

১০ েতামরা িক িবশ্বাস কর না েয আিম িপতােত আিছ এবং
িপতা আমার মেধ্য আেছন? েয সব িশক্ষার কথা আিম
েতামােদর বলিছ েস সব আমার িনেজর কথা নয়; িকন্তু িপতা
আমার মেধ্য েথেক িনেজর কাজ করেছন। ১১ আমােক িবশ্বাস
কর েয, আিম িপতােত আিছ এবং িপতা আমার মেধ্য আেছন;
নতুবা আমার কােজর জন্যই আমােক িবশ্বাস কর।

১২ সত্য, সত্য, আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ আমােত
িবশ্বাস কের, আিম েয সব কাজ কির, েসও এই সব কাজ
করেব; এবং েস এর েথেকও মহান মহান কাজ করেব কারণ
আিম িপতার কােছ যািচ্ছ। ১৩ েতামরা আমার নােম যা িকছু
চাইেব, আিম তা করব, েযন িপতা তঁার পুেত্রর মাধ্যেম মিহমািন্বত
হন। ১৪ যিদ েতামরা আমার নােম িকছু চাও, তা আিম করব।

সেত্যর আত্মা িশষ্যেদর সহায়।

১৫ যিদ েতামরা আমােক ভালবােসা, তেব েতামরা আমার সব
আেদশ পালন করেব। ১৬ এবং আিম িপতার কােছ প্রাথর্না করব
এবং িতিন েতামােদর অন্য একজন সহায়ক েদেবন সুতরাং িতিন
িচরকাল েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন, ১৭ িতিন সেত্যর আত্মা।
জগত তঁােক গ্রহণ কের না কারণ েস তঁােক েদেখিন অথবা তঁােক
জােন না। েতামরা তঁােক জান, িতিন েতামােদর সেঙ্গ থােকন
এবং েতামােদর মেধ্য থাকেবন।

১৮ আিম েতামােদর একা েরেখ যাব না; আিম েতামােদর কােছ
িফের আসব। ১৯ িকছুিদন পের জগত আর আমােক েদখেত
পােব না, িকন্তু েতামরা আমােক েদখেত পােব। কারণ আিম
জীিবত আিছ, েতামরাও জীিবত থাকেব। ২০ েয িদন েতামরা
জানেব েয আিম আমার িপতার মেধ্য আিছ এবং েতামরা
আমার মেধ্য আছ এবং আিম েতামােদর মেধ্য আিছ।

২১ েয আমার সব আেদশ জােন এবং পালন কের, েসই
একজন েয আমােক ভালবােস; এবং েয আমােক ভালবােস
আমার িপতাও তােক ভালবাসেব এবং আিম তােক ভালবাসব
এবং আিম িনেজেক তার কােছ প্রকাশ করব। ২২ িযহূদা
(ঈষ্কিরেয়াতীয় নয়) যীশুেক বলেলন, "প্রভু, িক ঘেটেছ, েয
আপিন আমােদর কােছই িনেজেক েদখােবন জগেতর কােছ
নয়?"

২৩ যীশু উত্তর করেলন এবং তঁােক বলেলন, "েকউ যিদ
আমােক ভালবােস, েস আমার কথা পালন করেব। আমার িপতা
তােক ভালবাসেবন এবং আমরা তঁার কােছ আসব এবং তঁার
সেঙ্গ আমােদর বাস করার জায়গা ৈতরী করেবন। ২৪ েয েকউ
আমােক ভালবােস না আমার কথা পালন কের না। েয কথা
েতামরা শুনছ েসটা আমার নয় িকন্তু িপতার িযিন আমােক
পািঠেয়েছন।
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২৫ আিম েতামােদর এই সব িবষয় বেলিছ, যখন আিম
েতামােদর মেধ্য িছলাম। ২৬ যখন সহায়ক, পিবত্র আত্মা, যঁােদর
িপতা আমার নােম পাঠােবন, তঁারা েতামােদর সব িবষেয় িশক্ষা
েদেবন এবং আিম েতামােদর যা বেলিছ েস সব মেন কিরেয়
েদেবন। ২৭ আিম েতামােদর জন্য শািন্ত েরেখ যািচ্ছ; আমার
শািন্ত েতামােদর দান করিছ। জগত েযভােব েদয় আিম েসভােব
িদই না। েতামােদর মন েযন অিস্থর না হয় এবং মেন ভয় না
থােক।

২৮ েতামরা শুেনছ েয, আিম েতামােদর বেলিছ, 'আিম চেল
যািচ্ছ এবং আবার েতামােদর কােছ িফের আসব।' 'যিদ েতামরা
আমােক ভালবাসেত, তেব েতামরা আনন্দ করেত কারণ আিম
বাবার কােছ যািচ্ছ, কারণ বাবা আমার েচেয় মহান।' ২৯ এখন
ঐ সব ঘটবার আেগ আিম েতামােদর বলিছ, যখন এটা ঘটেব
েতামরা িবশ্বাস করেব।

৩০ আিম েতামােদর সেঙ্গ আর েবিশ কথা বলব না, কারণ
জগেতর শাসনকতর্ া আিসেতেছ। আমার উপের তঁার েকােনা
ক্ষমতা েনই, ৩১ িকন্তু জগত েযন জােন েয, আিম িপতােক
ভালবািস, িপতা আমােক যা আেদশ কেরন আিম েসই রকম
কির। ওঠ, আমরা এ জায়গা েছেড় চেল যাই।

যীশু আঙুরগাছ, িশষ্যরা ডালপালা।

আিমই সত্য আঙুরলতা এবং আমার িপতা একজন
আঙুর উত্পাদক। ২ িতিন আমার েথেক েসই সব

ডাল েকেট েফেলন েয ডােল ফল ধের না এবং েয ডােল ফল
ধের েসই ডালগুিল িতিন পিরষ্কার কেরন েযন তারা আেরা
অেনক েবিশ ফল েদয়। ৩ আিম েয বাতর্ ার কথা েতামােদর আেগ
বেলিছ তার জন্য েতামরা আেগ েথেকই শুিচ হেয়ছ। ৪ আমােত
থাক এবং আিম েতামােদর মেধ্য। েযমন আঙুর গােছর েথেক
িবিচ্ছন্ন হেয় েকােনা ডাল িনেজর েথেক ফল িদেত পাের না,
েতমনই েতামরা যিদ আমার মেধ্য না থাক তেব েতামরাও িদেত
পার না। ৫ আিম আঙুরগাছ; েতামরা শাখা প্রশাখা। েয েকউ
আমার মেধ্য থােক এবং আিম তার মেধ্য, েসই েলাক অেনক
ফেল ফলবান হেব, েয আমার েথেক দেূর থােক েস িকছুই
করেত পাের না। ৬ যিদ েকউ আমােত না থােক, তােক ডােলর
মত ছঁুেড় েফেল েদওয়া হয় এবং েস শুিকেয় যায়; েলােকরা
ডালগুেলা জেড়া কের েসগুেলােক আগুেনর মেধ্য েফেল েদয় ও
েসগুেলা পুেড় যায়। ৭ যিদ েতামরা আমার মেধ্য থাক এবং
আমার কথাগুেলা যিদ েতামােদর মেধ্য থােক, তেব েতামােদর যা
ইচ্ছা চাও এবং আিম েতামােদর জন্য তাই করব।

৮ এেত আমার িপতা মিহমািন্বত হন, যিদ েতামরা অেনক ফেল
ফলবান হও তেব েতামরা আমার িশষ্য হেব। ৯ িপতা েযমন
আমােক ভালেবেসেছন, আিমও েতমন েতামােদর ভােলা
েবেসিছ; আমার ভালবাসার মেধ্য থাক।

১০ েতামরা যিদ আমার আেদশগুিল পালন কর, েতামরাও
আমার ভালবাসার মেধ্য থাকেব েযমন আিম আমার িপতার
আেদশগুিল পালন কেরিছ এবং তঁার ভালবাসায় থািক।
১১ আিম েতামােদর এই সব িবষয় বেলিছ, েযন আমার আনন্দ
েতামােদর মেধ্য থােক এবং েতামােদর আনন্দ পূণর্ হয়।

১২ আমার আেদশ এই, েযন েতামরা এেক অন্যেক
ভালবাসেব, েযমন আিম েতামােদর ভালেবেসিছ। ১৩ কােরার
এর েচেয় েবিশ ভালবাসা েনই, েয িনেজর বনু্ধেদর জন্য িনেজর
জীবন েদেব।

১৪ েতামরা আমার বনু্ধ যিদ েতামরা এই সব িজিনস কর যা
আিম েতামােদর আেদশ কির। ১৫ েবিশিদন আর আিম
েতামােদর দাস বলব না, কারণ, দােসরা জােন না তােদর প্রভু িক
করেছ। আিম েতামােদর বনু্ধ বেলিছ, কারণ আমার িপতার
কােছ যা শুেনিছ, সবই েতামােদর প্রচার করিছ।

১৬ েতামরা আমােক মেনানীত কর িন, িকন্তু আিমই েতামােদর
মেনানীত কেরিছ এবং েতামােদর যাওয়ার জন্য েতামােদর
িনেয়াগ কেরিছ এবং ফল বহন কর এবং েতামােদর ফল েযন
থােক। েতামরা আমার নােম িপতার কােছ যা িকছু চাইেব, িতিন
েতামােদর তাই েদেবন।

১৭ এই আেদশ আিম েতামােদর িদিচ্ছ, েয েতামরা এেক
অন্যেক ভালবােসা।

জগত িশষ্যেদর ঘৃণা কের।

১৮ জগত যিদ েতামােদর ঘৃণা কের, েজন েয এটা েতামােদর
ঘৃণা করার আেগ আমােক ঘৃণা কেরেছ। ১৯ েতামরা যিদ এই
জগেতর হেত, তেব জগত েতামােদর িনেজর মত ভালবাসত;
িকন্তু কারণ েতামরা জগেতর নও এবং কারণ আিম েতামােদর
জগেতর বাইের েথেক মেনানীত কেরিছ, এই জন্য জগত
েতামােদর ঘৃণা কের।

২০ মেন েরেখা আিম েতামােদর যা বেলিছ, ‘একজন দাস তার
িনেজর প্রভুর েথেক মহৎ নয়।’ যিদও তারা আমােক কষ্ট
িদেয়েছ, তারা েতামােদরও কষ্ট েদেব; তারা যিদ আমার কথা
রাখত, তারা েতামােদর কথাও রাখত। ২১ তারা আমার নােমর
জন্য েতামােদর উপর এই সব করেব, কারণ তারা জােন না েক
আমােক পািঠেয়েছন। ২২ আিম যিদ না আসতাম এবং তােদর
কােছ কথা না বলতাম, তেব তােদর পাপ হত না; িকন্তু এখন
তােদর পাপ ঢাকবার েকােনা উপায় েনই।

২৩ েয আমােক ঘৃণা কের, েস আমার িপতােকও ঘৃণা কের।
২৪ যিদ আিম তােদর মেধ্য কাজ না করতাম যা অন্য েকউ

কের িন, তেব তারা পাপ করত না। িকন্তু এখন তারা আমােক
এবং আমার িপতা উভেয়র আচাযর্্য কাজ েদেখেছ এবং ঘৃণা
কেরেছ। ২৫ এটা ঘেটেছ েয তােদর িনয়েম েলখা এই কথা পূণর্
হেয়েছ: “তারা েকােনা কারণ ছাড়া আমােক ঘৃণা কেরেছ।”
২৬ যখন সহায়ক এেসেছ, যােক আিম িপতার কাছ েথেক
েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ, িতিন হেলন সেত্যর আত্মা, িযিন
িপতার কাছ েথেক এেসেছন, িতিন আমার িবষেয় সাক্ষ্য েদেবন।
২৭ েতামরাও সাক্ষ্য বহন করেব কারণ েতামরা প্রথম েথেক
আমার সেঙ্গ আছ।

"আিম েতামােদর এই সব কথা বেলিছ েযন েতামরা
বাধা না পাও। ২ তারা েতামােদর সমাজঘর েথেক

েবর কের েদেব; সম্ভবত, সময় আসেছ, যখন েয েকউ েতামােদর
হত্যা কের েতামরা মেন করেব েয েস ঈশ্বেরর জন্য েসবা কাজ
কেরেছ।
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৩ তারা এই সব করেব কারণ তারা িপতােক অথবা আমােক
জােন না। ৪ িকন্তু যখন সময় আসেব, েযন তােদর েতামরা মেন
করেত পার েয, আিম েতামােদর এই সেবর িবষয় বেলিছ, েসই
জন্য আিম েতামােদর এই সব কথা বেলিছ। আিম প্রথম েথেক
েতামােদর এই সব িবষয় বিলিন, কারণ আিম েতামােদর সেঙ্গ
িছলাম।

পিবত্র আত্মার কাজ।

৫ তাসেত্ত্বও, িযিন আমােক পািঠেয়েছন এখন আিম তঁার কােছ
যািচ্ছ; যিদও েতামােদর মেধ্য েকউ আমােক িজজ্ঞাসা কর িন,
'আপিন েকাথায় যােচ্ছন?'

৬ কারণ আিম েতামােদর এই সব কথা বেলিছ বেল েতামােদর
হৃদয় দঃুেখ পূণর্ হেয়েছ। ৭ তথািপ, আিম েতামােদর সিত্য বলিছ:
আমার চেল যাওয়া েতামােদর জন্য ভাল; যিদ আিম না যাই,
সহায়ক েতামােদর কােছ আসেবন না; িকন্তু আিম যিদ যাই, তেব
েতামােদর কােছ তঁােক পািঠেয় েদব।

৮ যখন িতিন আসেবন, সাহায্যকারী জগতেক অপরাধী করেব
পােপর িবষেয়, ন্যায়পরায়নতা িবষেয় এবং িবচােরর িবষেয়,
৯ পােপর িবষেয়, কারণ তারা আমােক িবশ্বাস কের না;
১০ ন্যায়পরায়নতা িবষেয়, কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্ছ এবং
েতামরা আমােক আর েদখেত পােব না; ১১ এবং িবচােরর
িবষেয়, কারণ এ জগেতর শাসনকতর্ া িবচািরত হেয়েছন।

১২ েতামােদর বলবার আমার অেনক িকছু আেছ, িকন্তু
েতামরা এখন তােদর বুঝেত পারেব না। ১৩ তথািপ, িতিন সেত্যর
আত্মা, যখন আসেবন িতিন েতামােদর সব সেত্যর উপেদশ
েদেবন; িতিন িনেজর েথেক কথা বলেবন না, িকন্তু িতিন যা িকছু
েশােনন েসগুেলাই বলেবন; এবং েয সব ঘটনা আসেছ িতিন েস
সব িবষেয় েতামােদর কােছ েঘাষণা করেবন। ১৪ িতিন আমােক
মিহমািন্বত করেবন, কারণ আমার যা িকছু আেছ, েসসব িতিন
িনেয় েতামােদর কােছ েঘাষণা করেবন।

১৫ িপতার যা িকছু আেছ েস সবই আমার; তা সেত্ত্বও আিম
বলিছ েয, আত্মা আমার কােছ যা িকছু আেছ, েসসব িনেয়
েতামােদর কােছ েঘাষণা করেবন। ১৬ িকছু সময় পের েতামরা
আমােক আর েদখেত পােব না; আবার িকছু সময় পের, েতামরা
আমােক েদখেত পােব।"

িশষ্যেদর দঃুখ আনেন্দ পিরবতর্ন।

১৭ তারপর তঁার িকছু িশষ্য িনেজেদর মেধ্য বলাবিল করেত
লাগেলন, "িতিন আমােদর এিক বলেছন, ‘িকছু কাল পের
েতামরা আমােক আর েদখেত পােব না,' এবং আবার, 'িকছু
কাল পের আবার, েতামরা আমােক েদখেত পােব,’ এবং, ‘কারণ
আিম িপতার কােছ যািচ্ছ'?"

১৮ অতএব তারা বলল, "এটা িক যা িতিন বলেছন, ‘িকছু
কাল'?, আমরা িকছু বুঝেত পারিছ না িতিন িক বলেছন।"

১৯ যীশু েদখেলন েয তঁারা তঁােক আগ্রেহর সেঙ্গ িজজ্ঞাসা
করেত চাইেছন এবং িতিন তঁােদর বলেলন, আিম যা বেলিছ,
"েতামরা িক এটা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কেরছ, েয আিম

িক বেলিছ, 'িকছু কােলর মেধ্য, েতামরা আমােক আর েদখেত
পােব না; আবার িকছু কাল পের, আমােক েদখেত পােব'?
২০ সিত্য, সিত্য, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা কঁাদেব এবং
িবলাপ করেব, িকন্তু জগত আনন্দ করেব; েতামরা দঃুখাতর্  হেব,
িকন্তু েতামােদর দঃুখ আনেন্দ পিরণত হেব। ২১ একজন স্ত্রীেলাক
দঃুখ পায় যখন তার প্রসব েবদনা হয় কারণ তার প্রসব কাল
এেস েগেছ; িকন্তু যখন েস সন্তান প্রসব কের, েস আর তার
ব্যাথার কথা কখেনা মেন কের না কারণ জগেত একিট িশশু
জন্মােলা এটাই তার আনন্দ।

২২ েতামরাও, েতামরা এখনও দঃুখ পাচ্ছ, িকন্তু আিম
েতামােদর আবার েদখব; এবং েতামােদর হৃদয় আনিন্দত হেব
এবং েকউ েতামােদর কাছ েথেক েসই আনন্দ িনেত পারেব না।
২৩ ওই িদেন েতামরা আমােক েকান প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেব না।
সিত্য, সিত্য, আিম েতামােদর বলিছ, যিদ েতামরা িপতার কােছ
িকছু চাও, িতিন আমার নােম েতামােদর তা েদেবন। ২৪ এখন
পযর্ন্ত েতামরা আমার নােম িকছু চাওিন; চাও এবং েতামরা গ্রহণ
করেব সুতরাং েতামরা আনেন্দ পূণর্ হেব।

২৫ আিম অস্পষ্ট ভাষায় এই সব িবষয় েতামােদর বললাম,
িকন্তু সময় আসেছ, যখন আিম েতামােদর আর অস্পষ্ট ভাষায়
কথা বলব না, িকন্তু পিরবেতর্  িপতার িবষয় েতামােদর েসাজা
ভােব বলব।

২৬ ওই িদন েতামরা আমার নােমই চাইেব এবং আিম
েতামােদর বলব না েয, আিম িপতার কােছ েতামােদর জন্য
প্রাথর্না করব; ২৭ কারণ িপতা িনেজই েতামােদর ভালবােসন,
কারণ েতামরা আমােক ভালেবেসছ এবং কারণ েতামরা িবশ্বাস
কেরছ েয আিম িপতার কাছ েথেক এেসিছ। ২৮ আিম িপতার
কাছ েথেক এেসিছ এবং জগেত এেসিছ; আবার একবার, আিম
জগত ত্যাগ করিছ এবং িপতার কােছ যািচ্ছ।"

২৯ তঁার িশষ্যরা বলেলন, "েদখুন, এখন আপিন েসাজা ভােব
কথা বলেছন, আপিন অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছন না। ৩০ এখন
আমরা জািন েয আপিন সব িকছুই জােনন এবং আপিন
দরকার মেন কেরন না েয েকউ আপনােক েকােনা প্রশ্ন িজজ্ঞাসা
কের। কারণ এই, আমরা িবশ্বাস কির েয, আপিন ঈশ্বেরর কাছ
েথেক এেসেছন। ৩১ যীশু তঁােদর উত্তর িদেলন, "েতামরা এখন
িবশ্বাস করছ?"

৩২ েদখ, সময় এেসেছ, হঁ্যা, সম্ভবত এেসেছ, যখন েতামরা
ছিড়েয় পড়েব, প্রেত্যেক িনেজর জায়গায় যােব এবং আমােক
একা েরেখ যােব। তথািপ আিম একা নই, কারণ িপতা আমার
সেঙ্গ আেছন। ৩৩ েতামােদর এই সব বললাম, েযন েতামরা
আমােত শািন্তেত থাক। জগেত েতামরা কষ্ট পােব, িকন্তু সাহস
কর, আিম জগতেক জয় কেরিছ।"

িশষ্যেদর জন্য যীশুর প্রাথর্না।

যীশু এই সব কথা বলেলন; তারপর িতিন তঁার েচাখ
স্বেগর্র িদেক তুলেলন এবং বলেলন, "িপতা, সময়

এেসেছ; েতামার পুত্রেক মিহমািন্বত কর, েযন েতামার পুত্র
েতামােক মিহমািন্বত কের ২ েযমন তুিম তঁােক সব মানুেষর
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উপের কতৃর্ ত্ব িদেয়ছ, যােদরেক তুিম তঁােক িদেয়ছ িতিন েযন
তােদর অনন্ত জীবন েদন।

৩ আর এটাই অনন্ত জীবন: েযন তারা েতামােক জানেত পাের,
একমাত্র সত্য ঈশ্বরেক এবং তুিম যােক পািঠেয়ছ, যীশু খ্রীষ্টেক।
৪ তুিম আমােক েয কাজ করেত িদেয়ছ, তা েশষ কের আিম
পৃিথবীেত েতামােক মিহমািন্বত কেরিছ। ৫ এখন িপতা, েতামার
উপিস্থেত আমােক মিহমািন্বত কর, জগত সৃিষ্ট হবার আেগ
েতামার কােছ আমার েয মিহমা িছল, তুিম েসই মিহমায় এখন
আমােক মিহমািন্বত কর।

যীশু তা ার িশষ্যেদর জন্য প্রাথর্না করেলন।

৬ জগেতর মধ্য েথেক তুিম েয েলাকেদর আমােক িদেয়ছ
আিম তােদর কােছ েতামার নাম প্রকাশ কেরিছ। তারা েতামারই
িছল এবং তােদর তুিম আমােক িদেয়ছ এবং তারা েতামার কথা
েরেখেছ। ৭ এখন তারা জােন েয, তুিম আমােক যা িকছু িদেয়ছ
েস সবই েতামার কাছ েথেক এেসেছ, ৮ তুিম আমােক েয সব
বাক্য িদেয়ছ আিম এই বাক্যগুিল তােদর িদেয়িছ। তারা তােদর
গ্রহণ কেরেছ এবং সিত্য েজেনেছ েয আিম েতামার কাছ েথেক
এেসিছ এবং তারা িবশ্বাস কেরেছ েয তুিম আমােক পািঠেয়েছা।

৯ আিম তােদর জন্য প্রাথর্না কির। আিম জগেতর জন্য প্রাথর্না
কির না িকন্তু যােদর তুিম আমােক িদেয়ছ, কারণ তারা
েতামারই। ১০ সব িজিনস যা আমার সবই েতামার এবং েতামার
িজিনসই আমার; আিম তােদর মেধ্য মিহমািন্বত হেয়িছ। ১১ আিম
আর েবিশক্ষণ জগেত েনই, িকন্তু এই েলােকরা জগেত আেছ
এবং আিম েতামােদর কােছ আসিছ। পিবত্র িপতা, েতামার নােম
তােদর রক্ষা কর যা তুিম আমােক িদেয়ছ েযন তারা এক হয়,
েযমন আমরা এক।

১২ যখন আিম তােদর সেঙ্গ িছলাম আিম েতামার নােম তােদর
রক্ষা কেরিছ যা তুিম আমােক িদেয়ছ; আিম তােদর পাহারা
িদেয়িছ এবং যার িবনষ্ট হওয়ার কথা িছল েস িবনাশ হেয়েছ,
েযন শােস্ত্রর কথা পূণর্ হয়। ১৩ এখন আিম েতামার কােছ
আসিছ; িকন্তু আিম জগেত থাকেতই এই সব কথা বেলিছ েযন
তারা আমার আনেন্দ িনেজেদর পূণর্ কের। ১৪ আিম তােদর
েতামার বাক্য িদেযিছ; জগত তােদর ঘৃণা কেরেছ, কারণ তারা
জগেতর নয়, েযমন আিম জগেতর নই।

১৫ আিম প্রাথর্না করিছ না েয তুিম তােদর জগত েথেক িনেয়
নাও, িকন্তু তােদর শয়তােনর কাছ েথেক রক্ষা কর। ১৬ তারা
জগেতর নয়, েযমন আিমও জগেতর নই। ১৭ তােদর সেত্য
পিবত্র কর; েতামার বাক্য সত্য।

১৮ তুিম আমােক জগেত পািঠেয়েছা এবং আিম তােদর জগেত
পািঠেয়িছ। ১৯ তােদর জন্য আিম িনেজেক পিবত্র কেরিছ েযন
তারা তােদরেকও সিত্যই পিবত্র কের।

যীশু সমস্ত িবশ্বাসীেদর জন্য প্রাথর্না করেলন।

২০ আিম েকবলমাত্র এেদর জন্য প্রাথর্না কির না, িকন্তু আরও
তােদর জন্য যারা তােদর বােক্যর মধ্য িদেয় আমােক িবশ্বাস
করেব ২১ সুতরাং তারা সবাই এক হেব, েযমন তুিম, িপতা,

আমার মেধ্য এবং আিম েতামার মেধ্য। আিম প্রাথর্না কির েয
তারাও েযন আমােদর মেধ্য থােক সুতরাং জগত িবশ্বাস করেব
েয তুিম আমােক পািঠেয়েছা।

২২ েয মিহমা তুিম আমােক িদেয়ছ তা আিম তােদর িদেয়িছ,
সুতরাং তারা এক হেব, েযমন আমরা এক। ২৩ আিম তােদর
মেধ্য এবং তুিম আমার মেধ্য, েযন তারা সম্পূণর্ভােব এক হয়;
েযন জগত জানেত পাের েয তুিম আমােক পািঠেয়েছা এবং
তােদর ভালেবেসছ, েযমন তুিম আমােক েপ্রম কেরছ।

২৪ িপতা, যােদর তুিম আমায় িদেয়ছ আিম আশাকির েয
তারাও আমার সেঙ্গ থােক েযখােন আিম থািক, তুিম আমায়
যােদর িদেয়েছা, তাহারাও েযন েসখােন আমার সেঙ্গ থােক
সুতরাং তারা েযন আমার মিহমা েদেখ, যা তুিম আমােক িদেয়ছ:
কারণ জগত সৃিষ্টর আেগ তুিম আমােক েপ্রম কেরিছেলন।

২৫ ধািমর্ক িপতা, জগত েতামােক জােন িন, িকন্তু আিম
েতামােক জািন; এবং এরা জােন েয তুিম আমােক পািঠেয়েছা।
২৬ আিম তােদর কােছ েতামার নাম প্রচার কেরিছ এবং আিম
এটা জানাব েয তুিম েয েপ্রেম আমােক েপ্রম কেরছ, তা তােদর
মেধ্য থােক এবং আিম তােদর মেধ্য থািক।"

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ, মৃতু্য ও সমািধ।

মহাযাজেকর সামেন যীশুর িবচার।

পের যীশু এই সব কথা বেলিছেলন, িতিন তঁার
িশষ্যেদর সেঙ্গ েবিরেয় িকেদ্রাণ উপত্যকা পার

হেয়িছেলন, েসখােন একিট বাগান িছল তার মেধ্য িতিন
ঢুেকিছেলন, িতিন এবং তঁার িশষ্যরা। ২ এখন িযহূদা , েয তঁার
সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরিছল, েসও জায়গাটা িচনত, কারণ
যীশু প্রায়ই তঁার িশষ্যেদর িনেয় েসখােন েযেতন।

৩ তারপর িযহূদা একদল ৈসন্য এবং প্রধান যাজকেদর কাছ
েথেক আিধকািরক গ্রহণ কেরিছল এবং ফরীশীরা লন্ঠন, মশাল
এবং তেরায়াল িনেয় েসখােন এেসিছল।

৪ তারপর যীশু, িযিন সব িকছু জানেতন েয তঁার উপর িক
ঘটেব, সামেনর িদেক েগেলন এবং তােদর িজজ্ঞাসা কেরিছেলন,
েতামরা কােক খুঁজেছা?" ৫ তারা তঁােক উত্তর িদল, "নাসরেতর
যীশুর।" যীশু তােদর উত্তর িদল, "আিম েস।" িযহূদা, েয তঁার
সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরিছল, েসও ৈসন্যেদর সেঙ্গ
দঁািড়েয়িছল।

৬ সুতরাং যখন িতিন তােদর বলেলন, "আিম হই," তারা
িপিছেয় েগল এবং মািটেত পেড় েগল। ৭ তারপের িতিন তােদর
আবার িজজ্ঞাসা করেলন, "েতামরা কার েখঁাজ করছ?" তারা
আবার বলল, "নাসরেতর যীশুর"।

৮ যীশু উত্তর করেলন, "আিম েতামােদর বললাম েয, আিমই
িতিন; সুতরাং েতামরা যিদ আমােক েখঁাজ, তেব অন্যেদর েযেত
দাও। ৯ এই ঘটনা ঘটল েযন িতিন েয কথা বেলিছেলন েস কথা
পূণর্ হয়। িতিন বেলিছেলন, "তুিম যােদর আমােক িদেয়িছেল,
আিম তােদর একজনেকও হারাই িন।"
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১০ তখন িশেমান িপতর, যার একটা তেরায়াল িছল, েসটা
টানেলন এবং মহাযাজকেদর দাসেক আঘাত কেরিছেলন এবং
তার ডান কান েকেট েফলেলন। েসই দােসর নাম িছল মল্ক।
১১ যীশু িপতরেক বলেলন, "তেরায়ালটা খােপর মেধ্য রাখ।
আমার িপতা আমােক েয দঃুেখর পানপাত্র িদেয়েছন, আিম িক
এটােত পান করব না?"

যীশুেক হানেনর কােছ আনা হেলা।

১২ সুতরাং একদল ৈসন্য এবং দলপিত ও ইহূিদেদর
আিধকািরকরা যীশুেক ধরল এবং তঁােক বঁাধেলা।

১৩ তারা প্রথেম তঁােক হানেনর কােছ িনেয় েগল, কারণ িতিন
কায়াফার শ্বশুর িছেলন, িযিন ওই বছের মহাযাজক িছেলন।
১৪ এখন কায়াফাই একজন িছেলন িযিন ইহূিদেদর উপেদশ
িদেয়িছেলন েয এটা িছল সুিবধাজনক উপায় েয েলাকেদর জন্য
একজন মানুষ মরেব।

িপতেরর প্রথম অস্বীকার।

১৫ িশেমান িপতর যীশুেক অনুসরণ কেরিছেলন এবং অন্য
একজন িশষ্যও কেরিছেলন। ওই িশষ্য মহাযাজকেক িচনেতন
এবং িতিন যীশুর সেঙ্গ মহাযাজেকর উেঠােন ঢুকেলন। ১৬ িকন্তু
িপতর দরজার বাইের দঁািড়েয় িছেলন। সুতরাং অন্য িশষ্য, যােক
মহাযাজক িচনেতন, বাইের েগেলন এবং মিহলা দাসীর সেঙ্গ
কথা বলেলন িযিন দরজা পাহারা িদিচ্ছেলন এবং িপতরেক
েভতের িনেয় েগেলন।

১৭ তারপর মিহলা দাসী িযিন দরজা পাহারা িদিচ্ছেলন
িপতরেক বলল, "তুিমও িক এই মানুষিটর িশষ্যেদর মেধ্য
একজন নও?" িতিন বলেলন, "আিম নই।" ১৮ এখন দােসরা
এবং আিধকািরকরা েসখােন দঁািড়েয় িছেলন; তারা কয়লার
আগুন ৈতরী কেরিছল, কারণ এটা িছল শীতকাল এবং তারা
তােদর গরম করিছল। িপতরও তােদর সেঙ্গ দঁািড়েয়িছল এবং
িনেজেক গরম করিছল।

যীশুেক মহাযাজেকর প্রশ্ন।

১৯ তারপর মহাযাজক যীশুেক তঁার িশষ্যেদর এবং তঁার
িশক্ষার িবষেয় িজজ্ঞাসা করেলন। ২০ যীশু তঁােক উত্তর িদেলন,
"আিম জগেতর কােছ েখালাখুিল ভােব কথা বেলিছ; আিম
সবসময় সমাজঘেরর মেধ্য এবং মিন্দেরর মেধ্য িশক্ষা িদেয়িছ
েযখােন সব ইহূিদরা একসেঙ্গ আসত। আিম েগাপেন িকছু
বিলিন। ২১ েকন আপিন আমােক িজজ্ঞাসা করেছন? আিম িক
বেলিছ েস িবষেয় যারা শুেনেছ তােদর িজজ্ঞাসা করুন। আিম
িক বেলিছ েস িবষেয় এই েলােকরা জােন।"

২২ যখন যীশু এই কথা বলেলন, তখন পােশ দঁািড়েয় থাকা
একজন আিধকািরক যীশুেক হাত িদেয় আঘাত কের বলেলন,
"মহাযাজকেদর সােথ িক এইভােব কথা বলা উিচত?" ২৩ যীশু
তাহােক উত্তর িদেলন, "আিম যিদ েকােনা িকছু খারাপ বেল
থািক, েসই খারােপর সাক্ষ্য দাও। যিদ আিম িঠক উত্তর িদেয়

থািক, েকন েতামরা আমােক মারছ?" ২৪ তারপের বঁাধা অবস্থায়
আন্না তঁােক কায়াফা মহাযাজকেদর কােছ পািঠেয় িদেলন।

িপতেরর িদ্বতীয় ও তৃতীয় অস্বীকার।

২৫ এখন িশেমান িপতর দঁািড়েয় িছেলন এবং িনেজেক গরম
করিছেলন। তখন েলােকরা তঁােক বলল, "তুিমও িক তঁার
িশষ্যেদর মেধ্য একজন নও?" িতিন এটা অস্বীকার করেলন
এবং বলেলন, "আিম হই না।"

২৬ মহাযাজেকর একজন দাস িপতর েয মানুষিটর কান েকেট
েফেলিছেলন তার একজন আত্মীয়, বলল, "আিম িক বাগােন
তঁার সেঙ্গ েতামােক েদিখিন?

২৭ তারপের িপতর আবার অস্বীকার করেলন এবং তকু্ষিন
েমারগ েডেক উঠল।

েদশাধ্যেক্ষর সামেন যীশুর িবচার।

২৮ পর িদন েভারেবলা তারা যীশুেক িনেয় কায়াফার কাছ
েথেক রাজবািড়েত েগল িকন্তু তারা িনেজরাই রাজবািড়েত
ঢুকেলা না যােত তারা অশুিচ না হয় এবং িনস্তারপেব্বর্র েভােজ
অংশগ্রহণ করেত পের। ২৯ সুতরাং পীলাত বাইের তােদর কােছ
েগেলন ও বলেলন, "েতামরা এই মানুষিটর িবরুেদ্ধ িক
অিভেযাগ করছ?" ৩০ তারা উত্তর কেরিছল এবং তঁােক বলল,
যিদ এই েলাকিট একজন অপরাধী না হত, আমরা আপনার
কােছ তােক সমপর্ণ করতাম না।"

৩১ সুতরাং পীলাত তােদর বলেলন, "েতামারই তােক িনেয়
যাও এবং েতামােদর আইনমেত তার িবচার কর। ইহূিদরা তঁােক
বলল, "েকান মানুষেক েমের েফলার অিধকার আমােদর আইেন
িবেধয় নয়। ৩২ তারা এই কথা বলেলন েযন যীশুর েসই বাক্য পূণর্
হয়, েয বাক্য িতিন বেলিছেলন েয, িতিন িকভােব মারা যােবন তা
ইশারায় বেলিছেলন।

৩৩ তারপর পীলাত আবার রাজবািড়েত ঢুেকিছেলন এবং
যীশুেক েডেকিছেলন; িতিন তঁােক বলেলন, "তুিম িক ইহূিদেদর
রাজা?" ৩৪ যীশু উত্তর কেরিছেলন, "আপিন িক িনেজর েথেক
এই কথা িজজ্ঞাসা করেছন অথবা অন্যরা আপনােক আমার
িবষেয় িজজ্ঞাসা করেত বেলেছ?" ৩৫ পীলাত উত্তর কেরিছেলন,
"আিম ইহূিদ নই, আিম িক? েতামার জািতর েলােকরা এবং
প্রধান যাজেকরা আমার কােছ েতামােক সমপর্ণ কেরেছ; তুিম
িক কেরছ?"

৩৬ যীশু উত্তর কেরিছেলন, "আমার রাজ্য এই জগেতর অংশ
নয়। যিদ আমার রাজ্য এই জগেতর অংশ হত, তেব আমার
রক্ষীরা যুদ্ধ করত, েযন আিম ইহূিদেদর হােত সমিপর্ত না হই;
বস্তুত আমার রাজ্য এখান েথেক আেসিন।" ৩৭ তারপর পীলাত
তঁােক বলেলন, "তুিম িক একজন রাজা?" যীশু উত্তর
কেরিছেলন, "আপিন বলেছন েয আিম একজন রাজা। আিম
এই উেদ্দেশ্যই জন্মগ্রহণ কেরিছ এবং এই উেদ্দেশ্যই জগেত
এেসিছ েয আিম সেত্যর সাক্ষ্য বহন করব। প্রেত্যেক যারা সেত্য
বাস করেত চায় তারা আমার কথা েশােন।"
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৩৮ পীলাত তঁােক বলেলন, "সত্য িক?" যখন িতিন এই কথা
বেলিছেলন, িতিন আবার বাইের ইহূিদেদর কােছ েগেলন এবং
তােদর বলেলন, "আিম এই মানুষটার েকান েদাষ েদখেত পািচ্ছ
না। ৩৯ েতামােদর একটা িনয়ম আেছ েয, আিম িনস্তারপেব্বর্র
সমেয় েতামােদর জন্য একজন মানুষেক েছেড় িদই। সুতরাং
েতামরা িক চাও আিম েতামােদর জন্য ইহূিদেদর রাজােক েছেড়
িদই? ৪০ তারপর তারা আবার েচঁিচেয় উঠল এবং বলল, "এই
মানুষিটেক নয়, িকন্তু বারাব্বােক।" বারাব্বা ডাকাত িছল।

যীশুেক কু্রেশ েদওয়ার দন্ড িদল।

তারপর পীলাত যীশুেক িনেয় তঁােক চাবুক মারেলন।
২ ৈসন্যরা কঁাটা বঁািকেয় একসেঙ্গ কের মুকুট ৈতরী

করেলা। তারা এটা যীশুর মাথায় পরাল এবং তঁােক েবগুনী
কাপড় পরাল। ৩ তারা তঁার কােছ এল এবং বলল, "ওেহ
িযহুদীেদর রাজা!" এবং তারা তঁােক তােদর হাত িদেয় আঘাত
করেত লাগল।

৪ তারপর পীলাত আবার বাইের েবিরেয় েগেলন এবং
েলাকেদর বলেলন, "েদখ, আিম েয মানুষিটেক েতামােদর কােছ
বাইের এেনিছ েতামরা জান েয আিম তঁার েকান েদাষ েদখেত
পাইিন।" ৫ সুতরাং যীশু বাইের এেলন; িতিন কঁাটার মুকুট এবং
েবগুনী কাপড় পের িছেলন। তারপর পীলাত তােদর বলেলন,
"েদখ, এখােন মানুষিটেক!" ৬ যখন প্রধান যাজেকরা এবং
আিধকািরকরা যীশুেক েদখল, তারা িচত্কার কের উেঠ বলল,
"তােক কু্রেশ দাও, তােক কু্রেশ দাও!" পীলাত তােদর বলেলন,
"েতামরা িনেজরাই তঁােক িনেয় যাও এবং তঁােক কু্রেশ দাও,
কারণ আিম তঁার েকান েদাষ েদখেত পািচ্ছ না।"

৭ িযহুদীরা পীলাতেক উত্তর িদেলন, "আমােদর একটা আইন
আেছ এবং েসই আইন অনুসাের তঁার মরা উিচত কারণ িতিন
িনেজেক ঈশ্বেরর পুত্র মেন কেরন।" ৮ পীলাত যখন এই কথা
শুনেলন, িতিন তখন আরও ভয় েপেলন, ৯ এবং িতিন আবার
রাজবািড়েত ঢুকেলন এবং যীশুেক বলেলন, "তুিম েকাথা েথেক
এেসছ?" তা সেত্ত্বও, যীশু তঁােক েকান উত্তর িদেলন না।

১০ তারপের পীলাত তঁােক বলেলন, "তুিম আমার সেঙ্গ কথা
বলছ না েকন? তুিম িক জান না েয েতামােক েছেড় েদবার
ক্ষমতাও আমার আেছ এবং েতামােক কু্রেশ েদবারও ক্ষমতাও
আমার আেছ?" ১১ যীশু তঁােক উত্তর িদেলন, "যিদ স্বগর্রাজ্য
েথেক েতামােক েদওয়া না হত, তেব আমার িবরুেদ্ধ েতামার
েকান ক্ষমতা থাকত না। সুতরাং েয েলাক েতামার হােত আমােক
সমপর্ণ কেরেছ তারই পাপ হত েবিশ।" ১২ এই উত্তের, পীলাত
তঁােক েছেড় িদেত েচষ্টা করেলন, িকন্তু িযহুদীরা িচত্কার কের
বলল, "আপিন যিদ এই মানুষিটেক েছেড় েদন, তেব আপিন
ৈকসেরর বনু্ধ নন: প্রেত্যেক যারা িনেজেক রাজা মেন কের, েস
ৈকসেরর িবপেক্ষ কথা বেল। ১৩ যখন পীলাত এই কথাগুেলা
শুেনিছেলন, িতিন যীশুেক বাইের এেনিছেলন এবং পাথর িদেয়
বঁাধােনা একটা জায়গায় িবচােরর আসেন বেসিছেলন, ইব্রীয়েত,
গব্বথা।

১৪ এই িদনিট িছল িনস্তারপেব্বর্র আেয়াজেনর িদন, েবলা প্রায়
বােরাটা। পীলাত িযহুদীেদর বলেলন, "েদখ, এখােন েতামােদর

রাজা!" ১৫ তারা িচত্কার কের উঠল, "তােক দরূ কর, তােক দরূ
কর; তােক কু্রেশ দাও!" পীলাত তােদর বলেলন, "েতামােদর
রাজােক িক কু্রেশ েদব?" প্রধান যাজক উত্তর িদেলন, "ৈকসর
ছাড়া আমােদর অন্য েকােনা রাজা েনই।"

যীশুর কু্রশােরাপণ।

১৬ তারপর পীলাত যীশুেক তােদর হােত সমপর্ণ করেলন েযন
তঁােক কু্রেশ েদওয়া হয়।

১৭ তারপর তারা যীশুেক িনল এবং িতিন িনেজর কু্রশ িনেজ
বহন কের েবিরেয় েগেলন, জায়গাটােক বলত মাথার খুিলর
জায়গা, ইব্রীয় ভাষায় েসই জায়গােক গলগথা বেল।

১৮ তারা েসখােন যীশুেক কু্রেশ িদল এবং তঁার সেঙ্গ আর দইু
জন মানুষেক িদল, দইু িদেক দইু জনেক, মাঝখােন যীশুেক।

১৯ পীলাত আরও একখানা েদাষপত্র িলেখ কু্রেশর উপর িদেক
লািগেয় িদেলন। েসখােন েলখা িছল: নাসরেতর যীশু, িযহুদীেদর
রাজা। ২০ িযহুদীরা অেনেক েসই েদাষপত্র পড়েলন, কারণ
েযখােন যীশুেক কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল েসই জায়গাটা নগেরর
কােছ। েদাষপত্রিট ইব্রীয়, েরামীয় ও গ্রীক ভাষায় েলখা িছল।

২১ তারপর িযহুদীেদর প্রধান যাজকরা পীলাতেক বলেলন,
"িলখেবন না, ‘িযহুদীেদর রাজা’ িকন্তু িলখুন েয, বরং িতিন
বলেলন, "আিম িযহুদীেদর রাজা।" ২২ পীলাত উত্তর িদেলন,
"আিম যা িলেখিছ, তা িলেখিছ।" ২৩ পের ৈসন্যরা যীশুেক কু্রেশ
িদল, তারা তঁার কাপড় িনল এবং েসগুেলােক চার টুকেরা
করেলা, প্রেত্যক ৈসন্য এক একটা অংশ িনল এবং জামািটও
িনল। ঐ জামাটায় েসলাই িছল না, উপর েথেক সবটাই েবানা।
২৪ তারপর তারা এেক অন্যেক বলল, "এটা আমরা পৃথকভােব
িছঁড়ব না, পিরবেতর্  এস আমরা ভাগ্য পরীক্ষা কের েদিখ, এটা
কার হেব।" এই ঘেটিছল েযন শােস্ত্রর বাক্য পূণর্ হয় বেল, “তারা
িনেজেদর মেধ্য আমার কাপড় ভাগ কেরিছল এবং আমার
কাপেড়র জন্য তারা ভাগ্য পরীক্ষা কেরিছল।”

২৫ ৈসন্যরা এই সব কেরিছল। যীশুর মা, তার মােয়র েবান,
েক্লাপার স্ত্রী মিরয়ম এবং মগ্দলীনী মিরয়ম এই স্ত্রীেলােকরা
যীশুর কু্রেশর পােশ দঁািড়েয় িছেলন। ২৬ যখন যীশু তঁার মােক
েদেখিছেলন এবং যােক িতিন েপ্রম করেতন েসই িশষ্য কােছ
দঁািড়েয় আেছন েদেখ, িতিন তঁার মােক বলেলন, "নারী, েদখ,
এখােন েতামার েছেল!" ২৭ তারপর িতিন েসই িশষ্যেক বলেলন,
"েদখ, এখােন েতামার মা!" েসই সময় েথেক ঐ িশষ্য তঁােক
িনেজর বািড়েত িনেয় েগেলন।

যীশুর মৃতু্য।

২৮ এর পের যীশু জানেতন েয সব িকছু এখন েশষ হেয়েছ,
শােস্ত্রর বাক্য েযন পূণর্ হয়, এই জন্য বলেলন, "আমার িপপাসা
েপেয়েছ।" ২৯ েসই জায়গায় িসরকায় ভিতর্  একটা পাত্র িছল,
সুতরাং তারা িসরকায় ভিতর্  একটা স্পঞ্জ এেসাব নেল লাগাল
এবং এটা উঁচুেত তুেল তঁার মুেখ ধরল। ৩০ যখন যীশু িসরকা
গ্রহণ করেলন, িতিন বলেলন, "েশষ হল।" িতিন তঁার মাথা নীচু
করেলন এবং আত্মা সমপর্ণ করেলন।
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৩১ এটাই িছল আেয়াজেনর িদন এবং আেদশ িছল েয
িবশ্রামবাের েসই মৃতেদহগুেলা কু্রেশর ওপের থাকেব না (কারণ
িবশ্রামবার িছল একটা িবেশষ িদন), িযহুদীরা পীলাতেক
িজজ্ঞাসা করেলন েয েলাকেদর পা গুিল েভেঙ েফেল এবং
তােদর েদহগুেলা িনেচ নামােনা হেব। ৩২ তারপর ৈসন্যরা
এেসিছল এবং প্রথম েলাকটী পা গুিল ভাঙেলা এবং িদ্বতীয়
েলাকিটরও যােদর যীশুর সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ করা হেয়িছল।
৩৩ তখন যারা যীশুর কােছ এেসিছল, তারা েদখল েয িতিন মারা
েগেছন, সুতরাং তারা তঁার পা গুিল ভাঙেলা না।

৩৪ তা সেত্ত্বও ৈসন্যেদর মেধ্য একজন বল্লম িদেয় তঁার পঁাজের
েখঁাচা িদল এবং তখনই রক্ত এবং জল েবিরেয় এল। ৩৫ একজন
েয েদেখিছল েস প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য িদেয়েছ এবং তার সাক্ষ্য সত্য;
িতিন জানেতন েয িতিন যা বলেছন সত্য েযন েতামরাও িবশ্বাস
করেত পার।

৩৬ এই সব আসল েযন এই শাস্ত্রীয় বাক্য পূণর্ হয়, “তঁার
একখানা হাড়ও ভাঙা হেব না।” ৩৭ আবার, অন্য শাস্ত্রীয় বাক্য
বেল, “তারা যােক িবদ্ধ কেরেছ তারা তঁােক েদখেব।”

যীশুর সমািধ

৩৮ এর পের অিরমািথয়ার েযােষফ, িযিন যীশুর একজন িশষ্য
িছেলন, িকন্তু িযহুদীেদর ভেয় লুিকেয় িছেলন, িতিন পীলাতেক
িজজ্ঞাসা করেলন েয িতিন যীশুর েদহ িনেয় েযেত পােরন।
পীলাত তঁােক অনুমিত িদেলন। সুতরাং েযােষফ এেলন এবং
তঁার মৃতেদহ িনেয় েগেলন। ৩৯ িযিন প্রথেম রােতরেবলা যীশুর
কােছ এেসিছেলন, েসই নীকদীমও এেলন। িতিন েমশােনা
গন্ধরস এবং অগুরু প্রায় েচৗিত্রশ িকেলাগ্রাম িনেয় এেলন।

৪০ সুতরাং তঁারা যীশুর মৃতেদহ িনেলন এবং িযহুদীেদর কবর
েদবার িনয়ম মত সুগন্ধ িজিনস িদেয় িলেনন কাপড় িদেয়
জড়ােলন। ৪১ েযখােন তঁােক কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল েসখােন
একটা বাগান িছল; এবং েসই বাগােনর মেধ্য একটা নতুন কবর
িছল, যার মেধ্য েকান েলাকেক কখন কবর েদওয়া হয়িন।
৪২ কারণ এটা িছল িযহুদীেদর আেয়াজেনর িদন কারণ কবরটা
খুব কােছ িছল, তঁারা এটার মেধ্য যীশুেক রাখেলন।

যীশুর পুনরুত্থান ও িশষ্যিদগেক বার বার দশর্ন দান।

যীশু মগ্দলীনী মিরয়মেক দশর্ন েদন।

সপ্তােহর প্রথম িদন সকােল, তখনও পযর্ন্ত অন্ধকার
িছল, মগ্দলীনী মিরয়ম কবেরর কােছ এেসিছেলন;

িতিন েদেখিছেলন কবর েথেক পাথর খানা গিড়েয় সরােনা
হেয়েছ। ২ সুতরাং িতিন েদৗড়ােলন এবং িশেমান িপতেরর কােছ
েগেলন এবং অন্য িশষ্য যীশু যােক ভালবাসেতন এবং তঁােদর
বলেলন, "তারা প্রভুেক কবর েথেক েবর কের িনেয় েগেছ এবং
আমরা জািন না তারা প্রভুেক েকাথায় েরেখেছ।"

৩ তারপর িপতর এবং অন্য িশষ্য েবিরেয় েগেলন এবং তারা
কবেরর িদেক েগেলন। ৪ তঁারা উভেয় একসেঙ্গ েদৗড়ােলন; অন্য
িশষ্য িপতরেক েপছেন েফলেলন এবং প্রথেম কবের

েপৗঁেছিছেলন। ৫ িতিন েহঁট হেয়িছেলন এবং িভতের তািকেয়
িছেলন; িতিন েসখােন িলেনন কাপড়গুিল পেড় থাকেত
েদেখিছেলন, িকন্তু িতিন েভতের েগেলন না।

৬ তারপর িশেমান িপতর তঁার পের েপৗঁছেলন এবং কবেরর
েভতের ঢুকেলন। িতিন েদেখিছেলন িলেনন কাপড়গুিল েসখােন
পেড় রেয়েছ, ৭ এবং েয কাপড়িট তঁার মাথার ওপের িছল। এটা
েসই িলেনন কাপেড়র সেঙ্গ িছল না িকন্তু এক জায়গায় গুিটেয়
রাখা িছল।

৮ তারপের অন্য িশষ্যও েভতের িগেয়িছল, একজন িযিন
কবেরর কােছ প্রথেম েপৗঁেছিছেলন; িতিন েদেখিছেলন এবং
িবশ্বাস কেরিছেলন। ৯ ওই সময় পযর্ন্ত তঁারা শােস্ত্রর কথা বুঝেত
পােরনিন েয মৃতেদর মধ্য েথেক যীশুেক আবার উঠেত হেব।

মগ্দলীনী মিরয়মেক যীশু েদখা িদেলন।

১০ সুতরাং িশষ্যরা আবার িনেজর বািড়েত চেল েগেলন।
১১ যিদও, মিরয়ম কবেরর বাইের দঁািড়েয় কঁাদেত কঁাদেত েহঁট

হেয়িছেলন এবং কবেরর েভতের তািকেয় িছেলন। ১২ িতিন
েদেখিছেলন সাদা কাপড় পের দইু জন স্বগর্দতূ বেস আেছন,
েযখােন যীশুর মৃতেদহ রাখা হেয়িছল, একজন তার মাথার
িদেক এবং অন্যজন পােয়র িদেক। ১৩ তঁারা তঁােক বলেলন,
"নারী, তুিম কঁাদছ েকন?" িতিন তঁােদর বলেলন, "কারণ তারা
আমার প্রভুেক িনেয় েগেছ এবং আিম জািন না তারা তােক
েকাথায় েরেখেছ।"

১৪ যখন িতিন এটা বলেলন, িতিন চািরিদেক ঘুরেলন এবং
েদখেলন যীশু েসখােন দঁািড়েয় আেছন, িকন্তু িতিন িচনেত
পােরনিন েয িতিনই যীশু। ১৫ যীশু তঁােক বলেলন, "নারী, কঁাদছ
েকন? তুিম কার েখঁাজ করছ?" িতিন েভেবিছেলন েয িতিন
িছেলন বাগােনর মািল, সুতরাং িতিন তােক বলেলন, "মহাশয়,
যিদ আপিন তঁােক িনেয় িগেয় থােকন, আমােক বলুন আপিন
েকাথায় তঁােক েরেখেছন এবং আিম তঁােক িনেয় আসব।"

১৬ যীশু তঁােক বলেলন, "মিরয়ম।" িতিন িনেজ ঘুরেলন এবং
ইব্রীয় ভাষায় তঁােক বলেলন, "রব্বূিণ," যােক বেল "গুরু।"
১৭ যীশু তঁােক বলেলন, "আমােক ছঁুয়না, কারণ এখনও আিম
উেধর্ িপতার কােছ যাই িন; িকন্তু আমার ভাইেদর কােছ যাও
এবং তােদর বল েয আিম উেধর্ আমার িপতার কােছ যাব এবং
েতামােদর িপতা এবং আমার ঈশ্বরও েতামােদর ঈশ্বর।"

১৮ মগ্দলীনী মিরয়ম এেলন এবং িশষ্যেদর বলেলন, "আিম
প্রভুেক েদেখিছ," এবং িতিন আমােক এইসব কথা বেলেছন।

যীশু িশষ্যেদর দইু বার েদখা েদন।

১৯ এটা েসই একই িদেনর সেন্ধ্যেবলা িছল, ওই িদন সপ্তােহর
প্রথম িদন এবং যখন দরজাগুেলা বন্ধ িছল েযখােন িশষ্যরা
িযহুদীেদর ভেয় একেত্র িছল, যীশু এেলন এবং তােদর মাঝখােন
দঁাড়ােলন এবং তঁােদর বলেলন, "েতামােদর শািন্ত েহাক।"
২০ যখন িতিন এই বেলিছেলন, িতিন তঁােদর তঁার দইু হাত এবং
তঁার পঁাজর েদখােলন। তারপর যখন িশষ্যরা প্রভুেক েদখেত
েপেয়িছল, তারা আনিন্দত হেয়িছল।
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২১ তারপর যীশু তােদর আবার বলেলন, "েতামােদর শািন্ত
েহাক। িপতা েযমন আমােক পািঠেয়েছন, েসই রকম আিমও
েতামােদর পাঠাই।" ২২ যখন যীশু এই বেলিছেলন, িতিন তঁােদর
উপের ফঁু িদেলন এবং তঁােদর বলেলন, "পিবত্র আত্মা গ্রহণ
কর। ২৩ েতামরা যােদর পাপ ক্ষমা করেব, তােদর ক্ষমা করা
হেব; তুিম যােদর পাপ ক্ষমা করেব না, তােদর পাপ ক্ষমা করা
হেব না।"

েথামােক যীশুর দশর্ন।

২৪ যীশু যখন এেসিছেলন, তখন েথামা, েসই বােরা জেনর
একজন, যােক িদদমুঃ বেল, িতিন তঁােদর সেঙ্গ িছেলন না।
২৫ পের অন্য িশষ্যরা তঁােক বলেলন, "আমরা প্রভুেক েদেখিছ।"
িতিন তঁােদর বলেলন, "আিম যিদ তঁার দইু হােত েপেরেকর িচহ্ন
না েদিখ এবং েসই েপেরেকর জায়গায় আমার আঙুল না িদই
এবং তঁার পঁাজেরর মেধ্য আমার হাত না িদই, তেব আিম িবশ্বাস
করব না।

২৬ আট িদন পের তঁার িশষ্যরা আবার েভতের িছেলন এবং
েথামা তঁােদর সেঙ্গ িছেলন। যখন দরজাগুেলা বন্ধ িছল তখন
যীশু এেসিছেলন, তােদর মাঝখােন দঁাড়ােলন এবং বলেলন,
"েতামােদর শািন্ত েহাক।" ২৭ তারপের িতিন েথামােক বলেলন,
েতামার আঙুল বািড়েয় দাও এবং আমার হাত দখুানা েদখ; আর
েতামার হাত বািড়েয় দাও আমার পঁাজেরর মেধ্য দাও; অিবশ্বাসী
হও না, িবশ্বাসী হও।

২৮ েথামা উত্তর কের তঁােক বলেলন, "আমার প্রভু এবং
আমার ঈশ্বর।" ২৯ যীশু তঁােক বলেলন, কারণ তুিম আমােক
েদেখছ, তুিম িবশ্বাস কেরছ। ধন্য তারা যারা না েদেখ িবশ্বাস
কেরেছ এবং তবুও িবশ্বাস কেরেছ।"

৩০ যীশু িশষ্যেদর সামেন অেনক িচহ্ন-কাজ কেরিছেলন, িচহ্ন
যা এই বইেত েলখা হয়িন। ৩১ িকন্তু এই সব েলখা হেয়েছ েযন
েতামরা িবশ্বাস কর েয যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র, আর িবশ্বাস
কর েযন তঁার নােম জীবন পাও।

যীশু সমুদ্রতীের কেয়ক জন িশষ্যেক েদখা েদন।

এর পের যীশু িতিবিরয়া সমুেদ্রর তীের িশষ্যেদর
কােছ আবার িনেজেক েদখােলন; িতিন এইভােব

িনেজেক েদখােলন। ২ িশেমান িপতর েথামার সেঙ্গ িছেলন যােক
িদদমুঃ বেল, গালীেলর কান্নাবাসী নথেনল, িসবিদেয়র েছেলরা
এবং যীশুর দইু জন অন্য িশষ্যও িছেলন। ৩ িশেমান িপতর
তােদর বলল, "আিম মাছ ধরেত যািচ্ছ।" তারা তঁােক বলল,
"আমরাও েতামার সেঙ্গ আসিছ।" তারা চেল েগল এবং একটা
েনৗকায় উঠল, িকন্তু সারা রােত তারা িকছু ধরেত পারল না।

৪ সকাল হেয় আসার সময়, যীশু তীের দঁািড়েয় িছেলন, িকন্তু
িশষ্যরা তঁােক িচনেত পারল না েয িতিনই যীশু। ৫ তারপর যীশু
তােদর বলেলন, "যুবকরা, েতামােদর কােছ িকছু খাবার আেছ?
তারা তঁােক উত্তর করল, "না।" ৬ িতিন তােদর বলেলন,
"েনৗকার ডান পােশ েতামােদর জাল েফল এবং েতামরা িকছু

েদখেত পােব।" সুতরাং তারা তােদর জাল েফলল, এত মাছ
পড়ল েয তারা আর তা েটেন তুলেত পারল না।

৭ তারপর, যীশু যােক েপ্রম করেতন েসই িশষ্য িপতরেক
বলল, "ইিনই প্রভু।" যখন িশেমান িপতর শুেনিছল েয ইিনই
প্রভু, তখন িতিন তার কাপড় পরেলন, (কারণ তঁার গােয় খুব
সামান্য কাপড় িছল) এবং সমুেদ্র ঝঁাপ িদেয় পড়েলন। ৮ অন্য
িশষ্যরা েনৗকােত আসল, তারা ডাঙা েথেক েবিশ দেূর িছল না,
মাত্র দেুশা িকউিবট এবং তারা মাছ ভিতর্  জাল েটেন এেনিছল।
৯ যখন তারা ডাঙায় উেঠিছল তারা কাঠ কয়লার আগুন
েদেখিছল যার ওপের মাছ আর রুিট িছল।

১০ যীশু তঁােদর বলেলন, "েয মাছ এখন ধরেল, তার েথেক
িকছু মাছ আন।" ১১ িশেমান িপতর তারপর উঠল এবং জাল
েটেন ডাঙায় তুলল, বড় মােছ ভিতর্ , ১৫৩; েসখােন অেনক মাছ
িছল, জাল েছঁেড় িন।

১২ যীশু তঁােদর বলেলন, "এস এবং সকােলর খাবার খাও।"
িশষ্যেদর কােরারও সাহস হল না েয, তঁােক িজজ্ঞাসা কেরন,
"আপিন েক?" তঁারা জানেতন েয িতিন প্রভু। ১৩ যীশু এেস ঐ
রুিট িনেলন এবং তঁােদর িদেলন এবং মাছও িদেলন। ১৪ মৃতেদর
মধ্য েথেক ওঠার পর যীশু এখন এই তৃতীয় বার িনেজর
িশষ্যেদর েদখা িদেলন।

যীশু িপতরেক আেদশ েদন।

১৫ তঁারা সকােলর খাবার খাওয়ার পর, যীশু িশেমান িপতরেক
বলেলন, েযাহেনর েছেল িশেমান, তুিম িক আমােক এগুিল েথেক
েবিশ ভালবােসা? িপতর তঁােক বলেলন, হঁ্যা, প্রভু; আপিন
জােনন েয আিম আপনােক ভালবািস। যীশু তঁােক বলেলন,
আমার েমষশাবকেক খাওয়াও। ১৬ আবার িতিন িদ্বতীয়বার
তঁােক বলেলন, েযাহেনর েছেল িশেমান, তুিম িক আমােক
ভালবােসা? িপতর তঁােক বলেলন, "হঁ্যা, প্রভু; আপিন জােনন েয
আিম আপনােক ভালবািস।" যীশু তঁােক বলেলন, আমার
েমষেদর পালন কর। ১৭ িতিন তৃতীয় বার তঁােক বলেলন,
েযাহেনর েছেল িশেমান, তুিম িক আমােক ভালবাস? িপতর
দঃুিখত হেলন কারণ, যীশু তঁােক বেলিছেলন তৃতীয় বার, "তুিম
িক আমােক ভালবাস?" িতিন তঁােক বলেলন, "প্রভু, আপিন সব
িকছু জােনন; আপিন জােনন েয, আিম আপনােক ভালবািস।"
যীশু তঁােক বলেলন, "আমার েমষেদর খাওয়াও। ১৮ সত্য, সত্য,
আিম েতামােক বলিছ, যখন তুিম যুবক িছেল, তখন িনেজর
জন্য িনেজই েকামর বঁাধেত এবং েযখােন ইচ্ছা েবড়ােত; িকন্তু
যখন বুেড়া হেব, তখন েতামার হাত বাড়ােব এবং অন্যজন
েতামায় েকামর েবঁেধ েদেব এবং েযখােন েযেত েতামার ইচ্ছা েনই
েসখােন েতামােক িনেয় যােব।

১৯ এই কথা বেল যীশু িনেদর্শ করেলন েয, িপতর িকভােব
মৃতু্য িদেয় ঈশ্বেরর মিহমা করেবন। এই কথা বলবার পর িতিন
িপতরেক বলেলন, "আমােক অনুসরণ কর।"

২০ িপতর মুখ েফরােলন এবং েদখেলন, েয িশষ্যেক যীশু
ভালবাসেতন িতিন তােদর অনুসরণ করেছন িযিন রােতর
খাবােরর সময় তঁার পঁাজেরর িদেক েহেল বেসিছেলন এবং
বলেলন "প্রভু, েক আপনার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করেব?
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২১ িপতর তঁােক েদেখ তারপর যীশুেক বলেলন, "প্রভু, এর িক
হেব?"

২২ যীশু তঁােক বলেলন, "আিম যিদ ইচ্ছা কির েস আমার
আসা পযর্ন্ত জীিবত থােক, তােত েতামার িক? তুিম আমােক
অনুসরণ কর।" ২৩ সুতরাং ভাইেদর মেধ্য এই কথা রেট েগল,
েসই িশষ্য মরেব না। যীশু িপতরেক বেলন িন েয, অন্য িশষ্য

মরেব না, িকন্তু, "আিম যিদ ইচ্ছা কির েয েস আমার আসা
পযর্ন্ত জীিবত থােক, তােত েতামার িক?"

২৪ েসই িশষ্যই এই সব িবষেয় সাক্ষ্য িদেচ্ছন এবং এই সব
িলখেছন; এবং আমরা জািন েয তঁার সাক্ষ্য সত্য। ২৫ েসখােন
যীশু আরও অেনক কাজ কেরিছেলন। যিদ প্রেত্যকিট এক এক
কের েলখা যায়, তেব আমার মেন হয়, িলখেত িলখেত এত বই
হেয় উঠেব েয জগেতও তা ধরেব না।
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১

২

েপ্রিরত

যীশুেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হেলা।

িপ্রয় িথয়িফল, প্রথম বইটা আিম েসই সমস্ত িবষয় িনেয়
িলেখিছ, যা যীশু করেত এবং িশক্ষা িদেত শুরু

কেরিছেলন, েসিদন পযর্ন্ত, ২ েযিদন িতিন িনেজর মেনানীত
েপ্রিরতেদর পিবত্র আত্মার মাধ্যেম আেদশ িদেয় স্বেগর্ েগেলন।
৩ িনেজর দঃুখ সহ্য করার পর িতিন অেনক প্রমাণ িদেয় তঁােদর
কােছ িনেজেক জীিবত েদখােলন, চিল্লশ িদন ধের তঁােদর কােছ
েদখা িদেলন এবং ঈশ্বেরর রােজ্যর ব্যাপাের িবিভন্ন কথা
বলেলন। ৪ আর িতিন তঁােদর সেঙ্গ িমেল এই িনেদর্শ িদেলন,
েতামরা িযরুশােলম েথেক বাইের েযও না, িকন্তু িপতার প্রিতজ্ঞা
করা েয দােনর কথা আমার কােছ শুেনছ, তঁার অেপক্ষা কর।
৫ কারণ েযাহন জেল বািপ্তষ্ম িদেতন, িকন্তু েতামরা িকছুিদন পর
পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইিজত হেব। ৬ সুতরাং তঁারা সকেল একসেঙ্গ
তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, প্রভু, এই িক েসই সময়, যখন আপিন
ইস্রােয়েলর হােত রাজ্য প্রিতস্থাপন করেবন ? ৭ িতিন তােদরেক
বলেলন, "েযসব সময় বা কাল িপতা িনেজর অিধকাের
েরেখেছন তা েতামােদর জানার িবষয় নয়। ৮ িকন্তু পিবত্র আত্মা
েতামােদর উপের এেল েতামরা শিক্ত পােব; এবং েতামরা
িযরূশােলম, সমস্ত িযহূদীয়া, শমিরয়া েদেশ এবং পৃিথবীর েশষ
পযর্ন্ত আমার সাক্ষী হেব।" ৯ যখন প্রভু যীশু এসব কথা
বলেছন, িতিন তঁােদর েচােখর সামেন স্বেগর্ উেঠ েযেত লাগেলন,
একিট েমঘ তঁােদর দিৃষ্টপথ েথেক তঁােক েঢেক িদল। ১০ িতিন
যােচ্ছন আর তঁারা আকােশর িদেক এক নজের েচেয় আেছন,
এমন সময়, সাদা েপাশাক পরা দজুন মানুষ তােদর কােছ
দঁাড়ােলন; ১১ আর তঁারা বলেলন, "িপ্রয় গািলেলর েলােকরা,
েতামরা আকােশর িদেক তািকেয় দঁািড়েয় আছ েকন? এই েয
যীশু েতামােদর কাছ েথেক স্বেগর্ েগেলন, তঁােক েযমন স্বেগর্
েযেত েদখেল, িঠক েতমিন তঁােক িফের আসেত েদখেব।"

১২ তখন তঁারা ৈজতুন পবর্ত েথেক িযরূশােলেম িফের েগেলন।
েসই পবর্ত িযরুশােলেমর কােছ, এক িবশ্রামবােরর পথ।
১৩ শহের িগেয় েযখােন তঁারা িছেলন, েসই উপেরর ঘের েগেলন
িপতর, েযাহন, যােকাব ও আিন্দ্রয়, িফিলপ ও েথামা, বথর্লময় ও
মিথ, আলেফেয়র েছেল যােকাব ও ঈশ্বরভক্ত িশেমান, জীলট
এবং যােকােবর (ভাই) িযহূদা, ১৪ তঁারা সকেলই মিহলােদর এবং
যীশুর মা মিরয়ম ও যীশুর ভাইেদর সেঙ্গ এক হৃদেয় প্রাথর্না
করেত থাকেলন।

িযহূদার পেদ একজন েপ্রিরেতর িনেয়াগ

১৫ েসসময় এক িদন প্রায় একেশা কুিড় জন এক জায়গায়
একেত্র িছেলন, েসখােন িপতর ভাইেদর মেধ্য দঁািড়েয় বলেলন-
১৬ "িপ্রয় ভাইেয়রা, যারা যীশুেক ধেরিছল, তােদর পথ
েদিখেয়িছেলন েয িযহূদা, তার ব্যাপাের পিবত্র আত্মা দায়ূেদর
মুখ েথেক আেগই যা বেলিছেলন, েসই শাস্ত্রীয় বাক্য সফল হওয়া
দরকার িছল। ১৭ কারণ েসই ব্যিক্ত আমােদর সেঙ্গ িছল এবং
এই পিরচযর্্যা কােজর লােভর ভািগদার হেয়িছল। ১৮ েস মন্দ
কােজর েরাজগার িদেয় একিট জিম িকেনিছল। তারপর েস
মাথা িনচু অবস্থায় মািটেত পড়ল, তার েপট েফেট যাওয়ােত
নািড় ভঁুড়ী সব েবর হেয় পড়ল; ১৯ আর িযরুশােলেমর সকল
েলােক েসটা জানেত েপেরিছল, এজন্য তােদর ভাষায় ঐ জিম
হকলদামা অথর্াৎ "রক্তাক্ত ভূিম" নােম পিরিচত"। ২০ কারণ
গীতসংিহতায় েলখা আেছ, "তার ভূিম খািল েহাক, তােত বাস
কের এমন েকউ না থাক এবং তার পালেকর পদ অন্য কাউেক
েদওয়া েহাক।" ২১ সুতরাং , েসিদন পযর্ন্ত, যতিদন িতিন
আমােদর মেধ্য চলােফরা করেতন, ততিদন সবসময় যঁারা
আমােদর সঙ্গ িদেয়েছ, ২২ েযাহেনর বািপ্তষ্ম েথেক শুরু কের
েযিদন প্রভু যীশুেক আমােদর কাছ েথেক স্বেগর্ উিঠেয় েনওয়া
হয়, এঁেদর একজন আমােদর সেঙ্গ তঁার পুনরুত্থােনর সাক্ষী হন,
এটা অবশ্যই দরকার।" ২৩ তখন তঁারা এই দ'ুজনেক দঁাড়
করােলন, েযােষফ যঁােক বাশর্বা বেল, যঁার উপািধ যুষ্ঠ,- ২৪ এবং
মত্তিথয়; আর তঁারা প্রাথর্না করেলন, েহ প্রভু, তুিম সবার হৃদয়
জান, সুতরাং এই দ'ুজেনর মেধ্য যােক মেনানীত কেরছ তােক
েদিখেয় দাও। ২৫ িযহূদা িনেজর জায়গােত যাওয়ার জন্য এই েয
েসবার ও েপ্রিরেতর পদ েছেড় িগেয়েছ, তার পিরবেতর্  পদ
গ্রহেণর জন্য েদিখেয় দাও। ২৬ পের তারা দজুেনর জন্য গুিলবঁাট
করেলন, আর মত্তিথেয়র নােম গুিল পড়ল, তােত িতিন এগােরা
জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ েযাগ িদেলন।

পঞ্চশত্তমীর িদেন পিবত্র আত্মার আগমন

এর পের যখন পঞ্চশত্তমীর িদন এেলা, তঁারা সবাই
একমেন, এক জায়গায় িমিলত হেয় প্রাথর্নায় িছেলন।

২ তখন হঠাৎ স্বগর্ েথেক প্রচণ্ড গিতর বায়ুর শেব্দর মত শব্দ
এেলা, েয ঘের তঁারা বেস িছেলন, েসই ঘেরর সব জায়গায় তা
ছিড়েয় পড়ল। ৩ এবং িজেভর মত েদখেত এমন অেনক
আগুেনর িশখা তঁারা েদখেত েপেলন এবং েসগুেলা তঁােদর
প্রেত্যেকর উপর অবিস্থিত করল। ৪ তারফেল তঁারা সবাই পিবত্র
আত্মায় পিরপূণর্ হেলন, আত্মা যােক েযমন েযমন ভাষা বলার
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শিক্ত িদেলন, েসভােব তঁারা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলেত আরম্ভ
করেলন। ৫ েসসময় িযরূশােলেম বসবাসকারী িযহূদীরা এবং
আকােশর িনেচ প্রেত্যক জািত েথেক আসা ঈশ্বেরর েলােকরা,
েসখােন িছেলন। ৬ েসই শব্দ শুেন েসখােন অেনেক জেড়া হল
এবং তারা সবাই খুবই অবাক হেয় েগল, কারণ সবাই তােদর
িনেজর িনেজর ভাষায় তঁােদর কথা বলেত শুনেলন। ৭ তখন
সবাই খুবই আশ্চযর্্য ও অবাক হেয় বলেত লাগেলা, এই েয
েলােকরা কথা বলেছন এরা সবাই িক গালীলীয় না? ৮ তেব
আমরা েকমন কের আমােদর িনেজেদর ভাষায় ওেদর কথা
বলেত শুনিছ? ৯ পাথর্ীয়, মাদীয় ও এলমীয় এবং েমেসাপেটিময়া
িযহূিদয়া ও কাপ্পাদিকয়া, পন্ত ও এিশয়া, ১০ ফুরুিগয়া ও
পামু্ফিলয়া, িমশর এবং লুিবয়া েদেশর কুিরনীেয়র কােছ
বসবাসকারী এবং েরাম েদেশর বািসন্দারা। ১১ িযহূদী ও িযহূদী
ধেমর্ ধমর্ান্তিরত অেনেক এবং ক্রীতীয় ও আরেবর বািসন্দা েয
আমরা, সবাই িনেজর িনেজর ভাষায় ঈশ্বেরর আশ্চযর্্য ও উত্তম
কােজর কথা ওেদর মুখ েথেক শুনিছ। ১২ এসব েদেখ তারা
সবাই আশ্চযর্্য ও িনবর্াক হেয় একজন অন্য জনেক বলেত
লাগেলা, এসেবর মােন িক? ১৩ আবার অেনেক ব্যঙ্গ কের বলেত
লাগেলা এরা আঙ্গেুরর রস পান কের মাতাল হেয়েছ।

িপতেরর বকৃ্ততা

১৪ তখন িপতর এগােরা জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ দঁািড়েয় েজার
গলায় তঁােদর উেদ্দেশ্য বলেলন, েহ িযহূদী ও িযরূশােলেমর
বািসন্দারা, আপনােদর এর অথর্ জানা দরকার, তাই আপনারা
আমার কথা মন িদেয় শুনুন। ১৫ কারণ আপনারা যা ভাবেছন তা
নয়, এই েলােকরা েকউই মাতাল নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল
ন'টা। ১৬ িকন্তু এটা েসই ঘটনা, যার িবষেয় েযােয়ল ভাববাদী
বেলেছন, ১৭ "েশেষর িদেন এমন হেব, ঈশ্বর বেলন, আিম সমস্ত
মাংেসর উপের আমার আত্মা েঢেল েদব, তারফেল েতামােদর
েছেল ও েমেয়রা ভাববাণী বলেব, েতামােদর যুবেকরা দশর্ন পােব
ও েতামােদর বৃদ্ধরাও স্বপ্ন েদখেব। ১৮ আবার েসই িদনগুেলায়
আিম আমার দাস ও দাসীেদর উপের আমার আত্মা েঢেল েদব,
আর তারা ভাববাণী বলেব। ১৯ আিম আকােশ িবিভন্ন অদু্ভত
লক্ষণ এবং নীেচ পৃিথবীেত নানারকম িচহ্ন, রক্ত, আগুনও
েধঁায়ার বাষ্পকুণ্ডলী েদখাব। ২০ প্রভুর েসই মহান ও িবেশষ
িদেনর আগমেনর আেগ সূযর্্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হেয় যােব এবং চঁাদ
রেক্তর মত লাল হেয় যােব, ২১ আর এমন হেব, প্রেত্যেক যারা
প্রভুর নােম ডাকেব, তারা পিরত্রাণ পােব।" ২২ েহ ইস্রােয়েলর
েলােকরা এই কথা শুনুন। নাসরেতর যীশু অেলৗিকক, পরাক্রম
ও িচহ্ন কােজর মাধ্যেম আপনােদর কােছ ঈশ্বর েথেক প্রমািণত
মানুষ, তঁার মাধ্যেম ঈশ্বর আপনােদর মধ্য এই সমস্ত কাজ
কেরেছন, েযমন আপনারা সবাই জােনন; ২৩ তঁােক ঈশ্বেরর পূবর্
পিরকল্পনা ও জ্ঞান অনুসাের সমপর্ণ করা হেয়িছল আর
আপনারা তঁােক অধািমর্কেদর িদেয় কু্রেশ হত্যা কেরিছেল।
২৪ ঈশ্বর মৃতু্য যন্ত্রণা িশিথল কের তঁােক মৃতু্য েথেক তুেলেছন;
কারণ তঁােক ধের রাখা মৃতু্যর সাধ্য িছল না। ২৫ কারণ দায়ূদ
তঁার িবষয় বেলেছন, "আিম প্রভুেক সবসময় আমার সামেন
েদখতাম; কারণ িতিন আমার ডানিদেক আেছন, েযন আিম

অিস্থর না হই। ২৬ এই জন্য আমার মন আনিন্দত ও আমার
িজভ উল্লাস কের; আর আমার শরীরও আশায় (িনভর্ েয়)
বসবাস করেব; ২৭ কারণ তুিম আমার প্রাণ মৃতু্যেলােক ত্যাগ
করেব না, আর িনেজর ভক্তেক ক্ষয় েদখেত েদেব না। ২৮ তুিম
আমােক জীবেনর পথ েদিখেয়ছ, েতামার শ্রীমুখ িদেয় আমােক
আনেন্দ পূণর্ করেব।" ২৯ ভাইেয়রা েসই পূবর্পুরুষ দায়ূেদর িবষয়
আিম েজার িদেয় বলেত পাির েয, িতিন মারা েগেছন এবং তঁােক
কবর েদওয়া হেয়েছ, আর তঁার কবর আজ পযর্ন্ত আমােদর
মেধ্য আেছ। ৩০ সুতরাং, িতিন ভাববাদী িছেলন এবং জানেতন,
ঈশ্বর শপথ কের এই প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন েয, তঁার বংেশর এক
জনেক তঁার িসংহাসেন বসােবন; ৩১ এবং িতিন খ্রীেষ্টর মৃতু্য
েথেক জীিবত হবার িবষয় এই কথা বেলিছেলন েয, তঁােক
মৃতু্যেলােক ত্যাগ করা হয়িন, তঁার মাংস ক্ষয় হেব না। ৩২ এই
যীশুেকই ঈশ্বর মৃতু্য েথেক তুেলেছন, আমরা সবাই যার সাক্ষী।
৩৩ সুতরাং, েতামরা যা েদখছ ও শুনছ তা এই, েয, ঈশ্বেরর
ডানপােশ উত্থােনর পর এবং প্রিতজ্ঞামত িপতার েথেক পিবত্র
আত্মা গ্রহণ করার পর, িতিন তা েঢেল িদেয়েছন। ৩৪ কারণ
দায়ূদ স্বেগর্ ওেঠনিন, িকন্তু িনেজ এই কথা বেলেছন, "প্রভু
আমার প্রভুেক বলেলন, তুিম আমার ডানিদেক বস, ৩৫ যতক্ষণ
না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পা রাখার জায়গায় পিরণত
কির।" ৩৬ "সুতরাং ইস্রােয়েলর সমস্ত বংশ িনিশ্চত ভােব জানুন
েয, যােক আপনারা কু্রেশ িদেয়িছেলন, েসই যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু
ও খ্রীষ্ট উভয়ই কেরেছন।"

িতন হাজার েলাক মণ্ডলীেত যুক্ত হয়

৩৭ এই কথা শুেন তােদর হৃদেয় খুব আঘাত লাগল এবং তারা
িপতর ও অন্য েপ্রিরতেদর বলেলন, "ভাইেয়রা আমরা িক
করব?" ৩৮ তখন িপতর তােদর বলেলন, "আপনারা প্রেত্যেক
আপনােদর পাপ ক্ষমার জন্য মন েফরান এবং যীশু খ্রীেষ্টর নােম
বািপ্তষ্ম িনন, তাহেল পিবত্র আত্মার দান পােবন। ৩৯ কারণ এই
প্রিতজ্ঞা আপনােদর ও আপনােদর সন্তানেদর জন্য এবং যারা
দেূর ও যত েলাকেক প্রভু আমােদর ঈশ্বর েডেক আনেবন।"
৪০ আেরাও অেনক কথা বেল িতিন সাক্ষ্য িদেয়িছেলন ও তােদর
অনুেরাধ কের বেলিছেলন, "এই কােলর মন্দ েলােকেদর হাত
েথেক েতামরা িনেজেদর রক্ষা কর"। ৪১ তখন যারা িপতেরর
কথা শুনল, তারা বািপ্তষ্ম িনল, তারফেল েসই িদন প্রায় িতন
হাজার আত্মা তঁােদর সেঙ্গ যুক্ত হেলা।

িবশ্বাসীেদর সহভাগীতা।

৪২ আর তারা েপ্রিরতেদর িশক্ষায় ও সহভাগীতায় (িনেজেদর
মেধ্য সব িকছু ভাগ কের িনেতন), রুিট ভাঙায় ও প্রাথর্নায় সময়
কাটােতন। ৪৩ তখন সবার মেধ্য ভয় উপিস্থত হেলা এবং
েপ্রিরতরা অেনক আশ্চযর্্য কাজ ও িচহ্ন-কাযর্্য সাধন করেতন।
৪৪ আর যারা িবশ্বাস করেলা, তারা সব িকছু একসেঙ্গ রাখেতন;
৪৫ আর তারা তােদর সমস্ত সম্পিত্ত ও জায়গা জিম িবিক্র কের,
যার েযমন প্রেয়াজন হত তােক েতমন অথর্ েদওয়া হত। ৪৬ আর
তারা প্রিতিদন একমেন মিন্দের েযেতন এবং বািড়েত আনেন্দ
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ভাঙা রুিট েখেতন ও আনেন্দর সেঙ্গ এবং সরল মেন খাবার
েখেতন, ৪৭ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেতন এবং এেক সকল
মানুেষর কােছ তঁারা ভালবাসার পত্র পিরিচত হেলন। আর যারা
পিরত্রাণ পািচ্ছল, প্রভু তােদর প্রিতিদন িবশ্বাসীেদর সেঙ্গ িনযুক্ত
করেতন।

জন্ম েথেক েখাাড়া ব্যিক্তেক সুস্থ করেলন। িপতর ও েযাহেনর
সাক্ষ ও কারাবাস।

এক িদন িবকাল িতনেটয় প্রাথর্নার সময় িপতর ও
েযাহন উপাসনা ঘের যািচ্ছেলন।

২ েসসময় মানুেষরা এক ব্যিক্তেক বহন কের িনেয় আসিছল।
েসই ব্যিক্ত মােয়র গভর্  হেত েখঁাড়া। তােক প্রিতিদন মিন্দেরর
সুন্দর নােম এক দরজার কােছ েরেখ িদত, যােত, মিন্দের যারা
প্রেবশ কের, তােদর কােছ িভক্ষা চাইেত পাের।

৩ েস যখন িপতর ও েযাহনেক মিন্দের প্রেবশ করেত েদখেলা,
তখন তােদর কােছ িভক্ষা চাইল।

৪ তােত েযাহেনর সােথ িপতরও তার িদেক একদিৃষ্টেত েচেয়
বলেলন, আমােদর িদেক তাকাও।

৫ তােত েস তােদর িদেক তািকেয় রইল এবং তােদর কাছ
েথেক িকছু পাবার জন্য অেপক্ষা করিছল।

৬ তখন িপতর উত্তর কের বলেলন" রূপা িকংবা েসানা আমার
কােছ েনই" িকন্তু যা আেছ তা েতামােক েদেবা "নাসরতীয় যীশু
খ্রীেষ্টর নােম েহঁেট েবড়াও।

৭ পের িপতর তার ডান হাত ধের তুলেলন, তােত তখনই তার
পা এবং পােয়র েগাড়ালী সবল হেলা।

৮ আর েস লাফ িদেয় উেঠ দঁাড়ােলা এবং েস হঁাটেত হঁাটেত,
কখনও লাফােত লাফােত এবং ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত
তােদর সােথ উপাসনা প্রাঙ্গেণ প্রেবশ করেলা।

৯ সমস্ত েলাক যখন তােক হঁাটেত ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত
েদখেলা,

১০ তখন তারা তােক েদেখ িচনেত পারেলা েয এ েসই ব্যিক্ত েয
মিন্দেরর সুন্দর নামক দরজায় বেস িভক্ষা করত, আর তার প্রিত
এই ঘটনা ঘটায় তারা খুবই চমৎকৃত এবং অবাক হেলা।

িপতর েশ্রাতােদর উেদ্দেশ্য বকৃ্ততা িদেলন।

১১ আর যখন েলােকরা িভখারীেক িপতর ও েযাহেনর সেঙ্গ
েদখল তখন সকেল চমৎকৃত হেলা এবং শেলামেনর নােম
িচিহ্নত বারান্দায় তােদর কােছ েদৗেড় আসেলা।

১২ এই সকল েদেখ িপতর সকলেক বলেলন েহ ইস্রােয়লীয়
েলােকরা এই মানুষিটর িবষেয় েকন অবাক হেচ্ছ। আর আমরাই
আমােদর শিক্ত বা ভিক্ত গুেন এেক চলবার ক্ষমতা িদেয়িছ,
এসব মেন কের েকনই বা আমােদর প্রিত এক নজের তািকেয়
আছ?

১৩ অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈশ্বর, আমােদর
িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, আপনার দাস েসই যীশুেক মিহমািন্বত
কেরেছন, যােক েতামরা শত্রুর হােত িবচােরর জন্য সমপর্ণ

কেরিছেল এবং পীলাত যখন তঁােক েছেড় িদেত িসদ্ধান্ত
িনেয়িছেলন, তখন তঁার সামেন েতামরা অস্বীকার কেরিছেল।

১৪ েতামরা েসই পিবত্র ও ধািমর্ক ব্যিক্তেক অস্বীকার কেরিছেল
এবং েতামরা েচেয়িছেল তঁার পিরবেতর্  েযন েতামােদর হােত
একজন খুিনেক সমপর্ণ করা হয়,

১৫ িকন্তু েতামরা জীবেনর সৃিষ্টকতর্ ােক বধ কেরিছেল; ঈশ্বর
তঁােক মৃতেদর মধ্য হেত উিঠেয়েছন, আমরা তার সাক্ষী।

১৬ আর প্রভুর নােম িবশ্বােস এই ব্যিক্ত সবল হেয়েছ, যােক
েতামরা েদখছ ও েচন, যীশুেত তঁার িবশ্বাসই েতামােদর সকেলর
সামেন তঁােক এই সম্পূণর্ সুস্থতা িদেয়েছ।

১৭ এখন, ভাইেয়রা, আিম জািন েয েতামরা অজ্ঞানতার সেঙ্গ
এই কাজ কেরছ, েযমন েতামােদর শাসেকরা কেরিছেলন।

১৮ িকন্তু ঈশ্বর তঁার খ্রীেষ্টর দঃুখেভােগর সম্বেন্ধ েযসকল
ভাববাণী সমস্ত ভাববাদীর মুখ িদেয় আেগ জািনেয়িছেলন, েস
সব এখন পূণর্ কেরেছন।

১৯ অতএব, েতামরা মন েফরাও, ও েফর, েযন েতামােদর পাপ
সব মুেছ েফলা হয়, েযন এরূেপ ঈশ্বেরর কাছ েথেক আিত্মক
িবশ্রাম আেস,

২০ আর েতামােদর জন্য পূবর্িনদ্ধর্ ািরত খ্রীষ্ট যীশুেক িনরূপণ
কেরেছন।

২১ আর িতিন েসই, যােক স্বগর্ িনশ্চয়ই গ্রহণ কের রাখেব,
েযপযর্ন্ত না সকল িবষেয়র পুনরায় স্থাপেনর সময় উপিস্থত হয়,
েয সমেয়র সম্বেন্ধ ঈশ্বর তঁার পিবত্র ভাববাদীেদর মুখ িদেয়
বেলেছন, যঁারা পূবর্কাল হেত হেয় আসেছন।

২২ েমািশ েতা বেলিছেলন, "ঈশ্বর েতামােদর জন্য েতামােদর
ভাইেদর মধ্য েথেক আমার মেতা এক ভাববাদীেক উৎপন্ন
করেবন, িতিন েতামােদর যা যা বলেবন, েস সব িবষেয় েতামরা
সবই শুনেব;

২৩ আর এখন হেব েয, যঁারা এই ভাববাদীর কথা না শুনেব, েস
মানুষেদর মধ্য েথেক ধ্বংস হেব"।

২৪ আর শমূেয়ল ও তঁার পের যতজন ভাববাদী কথা বেলেছন,
তঁারাও সবাই এই সমেয়র কথা বেলেছন।

২৫ েতামরা েসই ভাববাদীগণ এবং েসই িনয়েমরও সন্তান, যা
ঈশ্বর েতামােদর িপতৃপুরুষেদর সিহত প্রিতজ্ঞা স্থাপন
কেরিছেলন, িতিন েযমন অব্রাহামেক বেলিছেলন, "েতামার
বংেশ পৃিথবীর সকল পিরবার আশীবর্াদ পােব"।

২৬ ঈশ্বর িনেজর দাসেক উৎপন্ন করেলন এবং প্রথেমই তঁােক
েতামােদর কােছ পাঠােলন, েযন িতিন েতামােদর প্রেত্যকেক সব
অধমর্ হেত িফিরেয় তার দ্বারা েতামােদর আশীবর্াদ কেরন।

ধমর্ধােম িপতর ও েযাহন।

য্খন িপতর এবং েযাহন েলােকেদর কােছ কথা
বলিছেলন িঠক েসসমেয় যাজেকরা ও ধমর্ধােমর

েসনাপিত এবং সদ্দকূীরা তাড়াতািড় তােদর কােছ এেস হািজর
হেলন। ২ তারা গভীর সমস্যায় পেড়িছল কারণ তারা েলােকেদর
উপেদশ িদেতন এবং িযশু েয মৃতেদর মধ্য েথেক পুনরুত্থান
হেয়েছন তা প্রচার করেতন। ৩ আর তারা তােদরেক ধের পেরর
িদন পযর্ন্ত আটেক েরেখিছেলন, ৪ কারণ তখন সন্ধ্যা হেয়
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িগেয়িছল, তবুও যারা কথা শুনিছল তােদর মেধ্য অেনেক িবশ্বাস
কেরিছল, তােদর মেধ্য পুরুেষর সংখ্যা কমেবিশ পঁাচ হাজার
মেতা িছল। ৫ পেরর িদন েলােকেদর শাসেকরা, প্রাচীেনরা ও
িশক্ষা গুরুরা িযরুশােলেম সেমেবত হেয়িছেলন, ৬ এবং হানন
মহাযাজক, কায়াফা, েযাহন, আেলকসান্দর, আর মহাযাজেকর
িনেজর েলােকরা উপিস্থত িছেলন। ৭ তারা তােদরেক মিধ্যখােন
দঁাড় কিরেয় িজজ্ঞাসা করেলন িক ক্ষমতায় বা কার নােম
েতামরা এই কাজ কেরছ? ৮ তখন িপতর পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্
হেয় তােদরেক বেলিছেলন েহ েলােকেদর শাসেকরা ও
প্রাচীনবগর্, ৯ একিট দবুর্ল মানুেষর উপকার করার জন্য যিদ
আজ আমােদরেক িজজ্ঞাসা করা হয় িকভােব এই েলাকিট সুস্থ
হেয়েছ, ১০ তেব আপনারা সকেল ও সমস্ত ইস্রােয়লবাসী এই
জানুক েয, নাসরতীয় যীশু খ্রীেষ্টর নােম যােক আপনারা কু্রেশ
িদেয়িছেলন, যােক ঈশ্বর মৃতেদর মধ্য েথেক উিঠেয়িছেলন,
তঁারই গুেন এই ব্যিক্ত আপনােদর কােছ সুস্থ শরীের দঁািড়েয়
আেছ। ১১ িতিন েসই পাথর েযিট গঁাথেকরা েয আপনারা
আপনােদর দ্বারাই অবেহিলত হেয়িছল, যা েকান প্রধান প্রস্তর
হেয় উেঠেছ। ১২ আর অন্য কােরাও কােছ পিরত্রাণ েনই, কারণ
আকােশর নীেচ ও মানুষেদর মেধ্য দত্ত এমন আর েকােনাও নাম
েনই েয নােম আমরা পিরত্রাণ েপেত পাির। ১৩ েসসময় িপতর ও
েযাহেনর সাহস েদেখ এবং এরা েয অিশিক্ষত সাধারণ েলাক
এটা েদেখ তারা অবাক হেয়িছেলন এবং িচনেত পারেলন েয
এঁরা যীশুর সেঙ্গ িছেলন। ১৪ আর ঐ সুস্থ ব্যিক্তিট তঁােদর সেঙ্গ
দঁািড়েয় আেছ েদেখ তারা তঁােদর িবরুেদ্ধ িকছু বলেত পারেলা
না। ১৫ িকন্তু তারা েপ্রিরতেদর সভা কক্ষ েথেক বাইের েযেত
আজ্ঞা িদেলন এবং িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা করেত থাকেলা
১৬ েয এই েলােকেদর িনেয় িক করা যায়? কারণ তারা েয
অেলৗিকক কাজ কেরিছল তা িযরূশােলেমর েলােকরা েজেন
িগেয়িছল; আমরা তা অস্বীকার করেত পাির না। ১৭ িকন্তু এই
কথা েযন েলােকেদর মেধ্য না ছড়ায়, তাই তারা এেদর ভয়
েদিখেয় বলল তারা েযন এই নােম কাউেক িকছু না বেল।
১৮ তাই তারা িপতর এবং েযাহনেক িভতের ডাকেলা এবং তঁােদর
িনেদর্শ করেলা কাউেক েযন িকছু না বেল এবং যীশুর নােম
িশক্ষা না েদয়। ১৯ িপতর ও েযাহন উত্তর িদেয় তােদর বলেলন,"
ঈশ্বেরর কথা েছেড় আপনােদর কথা শুনা ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত উিচত
িকনা আপনারা িবচার করুন। ২০ িকন্তু আমরা যা েদেখিছ ও
শুেনিছ তা না বেল থাকেত পািরনা" ২১ পের তারা িপতর ও
েযাহনেক আেরাও ভয় েদিখেয় েছেড় িদেলন। কারণ েলােকর
ভেয় তঁােদর শািস্ত েদবার েপল না কারণ যা করা হেয়িছল তার
জন্য সমস্ত েলাক ঈশ্বেরর েগৗরব করিছল ২২ েয ব্যিক্ত এই
অেলৗিকক কােজর দ্বারা সুস্থ হেয়িছল িতিন কমেবশ চিল্লশ
বছেরর উপের িছেলন।

িবশ্বাসীেদর প্রাথর্না।

২৩ তােদর েছেড় েদওয়ার পর তারা িনেজেদর সঙ্গীেদর কােছ
েগেলন এবং প্রধান যাজক ও প্রাচীনরা তােদর েয কথা বেলিছল
তা তােদর জানােলন। ২৪ যখন তারা একথা শুেনিছল তারা
একসেঙ্গ উচ্চস্বের ঈশ্বেরর জন্য বেলিছল, প্রভু তুিম িযিন

আকাশমণ্ডল, পৃিথবী, সমুদ্র এবং তার মেধ্য যা িকছু আেছ সব
িকছুর সৃিষ্ট কতর্ া। ২৫ তুিম েতামার দাস আমােদর িপতা দাউেদর
মুখ েথেক পিবত্র আত্মার দ্বারা কথা বেলছ 'েযমন অিযহূদীরা
েকন কলহ করল? েলােকরা েকন অনথর্ক িবষেয় ধ্যান করল?
২৬ পৃিথবীর রাজারা একসেঙ্গ দঁাড়ােলা, শাসেকরা একসেঙ্গ
জমােয়ত হেলা প্রভুর িবরুেদ্ধ এবং তঁার অিভিষক্ত খ্রীেষ্টর
িবরুেদ্ধ; ২৭ কারণ সিত্য যীশু িযিন েতামার পিবত্র দাস যােক
তুিম অিভিষক্ত কেরছ, তঁার িবরুেদ্ধ েহেরাদ ও পন্তীয় পীলাত
অিযহূদীেদরও এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ িমিলত
হেয়িছল, ২৮ েযন েতামার হােতর ও েতামার জ্ঞােনর দ্বারা আেগ
েয সমস্ত িবষয় িঠক করা হেয়িছল তা সম্পন্ন কের। ২৯ আর
এখন েহ প্রভু তােদর ভয় প্রদশর্েনর প্রিত েদেখা; এবং েতামার
এই দােসেদর দঢ়ৃ সাহেসর সেঙ্গ েতামার কথা বলার শিক্ত দাও,
েরাগ ভােলা হয় তাই আশীবর্াদ কেরা; ৩০ আর েতামার পিবত্র
দাস যীশুর নােম েযন িচহ্ন ও আশ্চর্ য্য কাজ সম্পূণর্ হয়। ৩১ তারা
েয স্থােন একত্র হেয় প্রাথর্না কেরিছেলন েসই মুহূেতর্  েসই
জায়গায় েকঁেপ উেঠিছল এবং তঁারা সকেল পিবত্র আত্মায় পূণর্
হেলন ও সাহেসর সেঙ্গ ঈশ্বেরর বাক্য প্রচার করেত থাকেলন।

িশষ্যেদর েপ্রম, েপ্রিরতেদর ক্ষমতা ও সাহস।

৩২ আর েয বহুেলাক যারা িবশ্বাস কেরিছল, তারা এক হৃদয়
ও এক প্রােণর িবশ্বাসী িছল; তােদর একজনও িনেজর সম্পিত্তর
মেধ্য িকছুই িনেজর বলত না, িকন্তু তােদর সব িকছু সবর্
সাধারেণর থাকত। ৩৩ আর েপ্রিরতরা খুব ক্ষমতার সেঙ্গ প্রভু
যীশুর পুনরুত্থান িবষেয় সাক্ষ্য িদেতন এবং তােদর সকেলর
ওপের মহা অনুগ্রহ িছল। ৩৪ এমনিক তােদর মেধ্য েকউই গিরব
িছল না; কারণ যারা জিমর অথবা ঘর বািড়র অিধকারী িছল,
তারা তা িবিক্র কের সম্পিত্তর টাকা আনেতা ৩৫ এবং তারা
েপ্রিরতেদর পােয়র কােছ রাখেতা, পের যার েযমন দরকার
তােক েতমন েদওয়া হত। ৩৬ আর েযােষফ যােক েপ্রিরতরা
বাণর্বা নাম িদেয়িছেলন অনুবাদ করেল এই নােমর মােন
উৎসাহদাতা িযিন েলবীয় ও জািতেত কুপ্রীয়, ৩৭ তার এক
টুকেরা জিম িছল, িতিন তা িবিক্র কের তার টাকা এেন
েপ্রিরতেদর চরেণ রাখেলন।

অনিনয় এবং সােফরা।

এখন অনিনয় নােম একজন েলাক িছল এবং তার স্ত্রী
সােফরা একিট জিম িবিক্র করল, ২ আর েস েসই

িবক্রেয়র টাকার িকছু অংশ িনেজর কােছ রাখল আর বািক
অংশ েপ্রিরতেদর কােছ িদেয় িদল, এই িবষেয় তার স্ত্রীও
জানেতা। ৩ তখন িপতর তােক বলল, অনিনয় েতামার মেন েকন
শয়তানেক কাজ করেত িদেল েয পিবত্র আত্মার কােছ িমেথ্য
বলেল আর জিমর টাকা েথেক িকছুটা িনেজর কােছ েরেখ
িদেল? ৪ জিমটা িবিক্রর আেগ এটা িক েতামার িছল না? এবং
িবিক্রর পরও িক েতামার অিধকাের িছল না? তেব তুিম েকমন
কের এই িজিনসগুিল েতামার হৃদেয় ভাবেল? তুিম মানুেষর
কােছ িমেথ্য বলেল তা নয়, িকন্তু ঈশ্বরেকই বলেল। ৫ অনিনয়
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এই সব শুেন পেড় িগেয় মারা েগল। এবং যারা শুনল তারা খুব
ভয় েপেয় েগল। ৬ যুবেকরা এিগেয় আসেলা এবং তােক কাপেড়
জড়ােলা এবং বাইের িনেয় িগেয় কবর িদল ৭ প্রায় িতন ঘন্টা
পের, তার স্ত্রী এেসিছল িকন্তু েস জানেতা না িক হেয়েছ ৮ িপতর
তােক বলল," আমােক বলত, েতামরা েসই জিম িক এত
টাকােত িবিক্র কেরিছেল?" েস বলল, "হঁ্যা, এত টাকােতই।"
৯ তারপর িপতর তােক বলেলন, "েতামরা প্রভুর আত্মােক
পরীক্ষা করার জন্য েকমন কের এক িচত্ত হেল? েদখ, যারা
েতামার স্বামীর কবর িদেয়েছ, তারা দরজায় এেসেছ এবং
েতামােক িনেয় যােব"। ১০ তখনই সােফরা তার পােয় পেড় মারা
যায়। এবং যুবেকরা িভতের এেস েদখল, েস মৃত; তারা তােক
বাইের িনেয় েগল এবং তার স্বামীর পােশ কবর িদল। ১১ সমস্ত
মণ্ডলী এবং যারা একথা শুনল সবাই খুব ভয় েপেয় েগল

েপ্রিরতরা অেনকেক সুস্থ করেলন।

১২ েপ্রিরতেদর মাধ্যেম অেনক িচহ্ন-কাযর্্য ও অেলৗিকক কাজ
সম্পন্ন হেত লাগল। তারা সকেল একমেন শেলামেনর বারান্দােত
একিত্রত হত। ১৩ িকন্তু অন্য েলােকরা তঁােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত
সাহস করত না, তা সেত্ত্বও েলােকরা তঁােদর উচ্চমূল্য িদল।
১৪ আর দেল দেল অেনক পুরুষ ও স্ত্রীেলাক প্রভু যীশুেত িবশ্বাসী
হেয় তঁােদর সােথ সংযুক্ত হেত লাগল। ১৫ এমনিক েলােকরা
অসুস্থ েরাগীেদর িনেয় রাস্তার মােঝ িবছানায় এবং খােট শুইেয়
রাখেতা, যােত িপতর যখন আসেব তখন তঁার ছায়া তােদর ওপর
পেড়। ১৬ িযরুশােলেমর চারপােশর িবিভন্ন শহর েথেক অেনক
েলাক অসুস্থ েরাগী ও অশুিচ আত্মায় পাওয়া ব্যিক্তেদর িনেয়
একিত্রত হত এবং তারা সুস্থ হেয় েযত।

েপ্রিরতরা অত্যাচািরত হেলন।

১৭ পের মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা অথর্াৎ সদ্দকূী সম্প্রদােয়র
েলােকরা েপ্রিরতেদর প্রিত ঈষর্ায় পিরপূণর্ হেলন। ১৮ এবং
েপ্রিরতেদর েগ্রপ্তার কের সাধারণ কারাগাের বন্ধ কের িদেলন।
১৯ িকন্তু রািত্রেবলায় প্রভুর এক দতূ এেস েজলখানার দরজা
খুেল িদেলন এবং েপ্রিরতেদর বাইের িনেয় আসেলন এবং
বলেলন, ২০ "যাও, উপাসনা ঘেরর মেধ্য দঁািড়েয় এই নতুন
জীবেনর সমস্ত কথা েলাকেদর বল।" ২১ এই সব েশানার পর
েপ্রিরেতরা েভারেবলায় উপাসনা ঘের িগেয় উপেদশ িদেত
লাগেলন। ইিতমেধ্য, মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইস্রােয়েলর
েলােকেদর গন্যমান্য ব্যিক্তেদর িনেয় এক মহাসভা ডাকল এবং
েপ্রিরতেদর আনার জন্য কারাগাের েলাক পাঠােলা। ২২ িকন্তু
যখন েসই আিধকািরকরা কারাগাের েপৗঁছেলা, তারা েদখল
েপ্রিরেতরা েসখােন েনই, সুতরাং তারা িফের েগল এবং এই
সংবাদ িদল, ২৩ "আমরা েদখলাম েজলখানার দরজা সুদঢ়ৃভােব
বন্ধ আেছ এবং দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দঁািড়েয় আেছ,
িকন্তু যখন আমরা দরজা খুেল িভতের েগলাম কাউেক েদখেত
েপলাম না।" ২৪ তখন উপাসনা ঘেরর রক্ষী বািহনীর প্রধান এবং
প্রধান যাজেকরা এই কথা শুেন আশ্চযর্্য হেয় ভাবেত লাগল, এর
পিরণিত িক হেব। ২৫ তারপর েকানও একজন েলাক এেলা এবং

তােদর বলল, "শুনুন, েয েলােকেদর আপনারা কারাগাের
েরেখিছেলন তারা মিন্দের দঁািড়েয় েলাকেদর উপেদশ িদেচ্ছন"
২৬ তখন উপাসনা ঘেরর রক্ষী বািহনীর প্রধান েসনাপিত তার
েসনােদর িনেয় েসখােন েগল ও েপ্রিরতেদর িনেয় এল িকন্তু তারা
েকােনারকম েজার করল না, কারণ তারা েলাকেদর ভয় করত
েয েলােকরা হয়ত তােদর পাথর ছঁুেড় েমের েফলেব। ২৭ পের
তারা েপ্রিরতেদর মহাসভায় এেন দঁাড় করােলন, মহাযাজক
েপ্রিরতেদর িজজ্ঞাসাবাদ করেলন, ২৮ বলেলন, "আমরা যীশুর
নােম িশক্ষা িদেত দঢ়ৃভােব আেদশ িদেয়িছলাম, তা সেত্ত্বও েদখ,
েতামরা েতামােদর িশক্ষায় িযরূশােলম পূণর্ কেরছ এবং েসই
ব্যিক্তর রেক্তর দােয় আমােদর েদাষী করেত চাইছ।" ২৯ িকন্তু
িপতর এবং অন্য েপ্রিরতরা বলল, "আমােদর মানুেষর েথেক
বরং ঈশ্বেরর আজ্ঞােক েমেন চলেত হেব! ৩০ আমােদর
িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর েসই যীশুেক উত্থািপত কেরেছন, যােক
আপনারা কু্রেশ টািঙেয় হত্যা কেরেছন। ৩১ ঈশ্বর যীশুেকই
রাজপুত্র ও ত্রাণকতর্ ারূেপ উন্নত কের তঁার ডান হাত িদেয় স্থাপন
কেরেছন, েযন ইস্রােয়লেক মন পিরবতর্ ন ও পােপর ক্ষমা দান
কেরন। ৩২ এসব িবষেয়র আমরাও সাক্ষী এবং পিবত্র আত্মাও
সাক্ষী, েয আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবাহকেদর িদেয়েছন ৩৩ এই
কথা শুেন তারা েক্রােধ উন্মত্ব হেলন ও েপ্রিরতেদর েমের েফলার
জন্য মনস্থ করেলন। ৩৪ িকন্তু মহাসভায় গমলীেয়ল নােম এক
ফরীশী িছেলন, ইিন ব্যবস্থা গুরু, যােক েলােকরা মান্য করত,
িতিন উঠেলন এবং েপ্রিরতেদর িকছুক্ষেণর জন্য বাইের িনেয়
যাওয়ার আজ্ঞা িদেলন। ৩৫ পের প্রহরীরা েপ্রিরতেদর বাইের
িনেয় যাওয়ার পর, িতিন বলেলন, "েহ, ইস্রােয়েলর েলােকরা,
েতামরা েসই েলােকেদর িনেয় িক করেত উদ্যত হেয়ছ, েস িবষেয়
মেনােযাগী হও। ৩৬ ইিতপূেবর্ থুদা নােম একজন িনেজেক মহান
বেল দাবী কেরিছল এবং কমেবিশ চারেশা জন েলাক তার সেঙ্গ
যুক্ত হেয়িছল; েস িনহত হেল পর তার অনুগামীরা সব ছিড়েয়
পড়ল, েকউই থাকেলা না। ৩৭ েসই ব্যিক্তর পর েলাক গণনা
করার সময় গালীলীয় িযহূদা উদয় হয় ও কতকগুিল েলাকেক
িনেজর দেল টােন, পের েসও িনহত হয়, আর তার অনুগামীরাও
ছিড়েয় পেড় ৩৮ এখন আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা ওই
েলাকেদর েথেক দেূর থাক এবং তােদর েছেড় দাও, যিদ এই
মন্ত্রণা বা কাজ মানুেষর েথেক হেয় থােক, তেব তা ব্যথর্ হেব।
৩৯ িকন্তু যিদ ঈশ্বর েথেক হেয় থােক, তেব তােদর বন্ধ করা
েতামােদর পেক্ষ সম্ভব নয়, হয়েতা েদখা যােব েয, েতামরা
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করছ। ৪০ তখন তারা গমলীেয়েলর কথায়
একমত হেলন, আর েপ্রিরতেদর েডেক এেন প্রহার করেলন এবং
যীশুর নােম েকােনাও কথা না বলেত িনেদর্শ িদেলন এবং
তােদরেক েছেড় িদেলন। ৪১ তখন েপ্রিরেতরা মহাসভা েথেক
আনন্দ করেত করেত চেল েগেলন, কারণ তারা যীশুর নােমর
জন্য অপমািনত হওয়ার েযাগ্য বেল িবেবিচত হেয়িছল।
৪২ তারপর প্রেত্যক িদন, েপ্রিরেতরা উপাসনা ঘের ও বািড়েত
বািড়েত অনবরত যীশু খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন।
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৭

সাতজন েসবাকারীর িনেয়াগ।

আর এ সমেয়, যখন িশষ্যেদর সংখ্যা েবেড় যািচ্ছল,
তখন গ্রীক ভাষার িযহূদীরা ইব্রীয়েদর িবরুেদ্ধ ঝগড়া

করেত লাগল, কারণ প্রিতিদেনর খাবােরর পিরেষবা েথেক
তােদর িবধবা মিহলারা বাদ যািচ্ছল। ২ তখন েসই বােরা জন
(েপ্রিরত) িশষ্যেদর কােছ েডেক বলল, আমরা েয ঈশ্বেরর বাক্য
েছেড় খাবার পিরেবশন কির, তা িঠক নয়। ৩ িকন্তু িপ্রয়
ভাইেয়রা, েতামরা িনেজেদর মেধ্য েথেক সুনামধন্য এবং আত্মায়
ও জ্ঞােন পিরপূণর্ সাত জনেক েবেছ নাও; তঁােদর আমরা এই
কােজর দািয়ত্ব েদব। ৪ িকন্তু আমরা প্রাথর্নায় ও তঁার বােক্যর
েসবায় যুক্ত থাকব। ৫ এই কথায় সমস্ত েলাক খুিশ হল, আর
তারা এই ক'জনেক মেনানীত করেলা, িস্তফান- এ ব্যিক্ত িবশ্বােস
ও পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ িছেলন- এবং িফিলপ, প্রখর,
নীকানর, তীেমান, পািমর্না, ও িনকালয়, ইিন আিন্তয়িখয়াস্থ
ধমর্ান্তিরত িবশ্বাসী; ৬ তঁারা এেদরেক েপ্রিরতেদর সামেন উপিস্থত
করল এবং তঁারা তােদর মাথায় হাত েরেখ প্রাথর্না করেলন।
৭ আর ঈশ্বেরর বাক্য ছিড়েয় েগল এবং িযরুশােলেম িশষ্যেদর
সংখ্যা বাড়েত লাগল; আর যাজকেদর মেধ্য অেনক েলাক
িবশ্বাস করল।

িস্তফানেক িঘের ধরল।

৮ আর িস্তফান অনুগ্রেহ ও শিক্তেত পূণর্ হেয় েলাকেদর মেধ্য
অেনক আশ্চযর্্য লক্ষণ ও িচহ্ন-কাজ করেত লাগেলন। ৯ িকন্তু
যােক িলবত্তর্ীনয়েদর সমাজঘর [ধমর্গৃহ] বেল, তার কেয়ক জন
এবং কুিরনীয় ও আেলকসািন্দ্রয় েলাক এবং িকিলিকয়া ও
এিশয়ার কতগুেলা েলাক উেঠ িস্তফােনর সােথ তকর্  িবতকর্
করেত লাগল। ১০ িকন্তু িতিন েয জ্ঞান ও েয আত্মার শিক্তেত
কথা বলিছেলন, তার িবেরাধ করার ক্ষমতা তােদর িছল না।।
১১ তখন তারা কেয়ক জন েলাকেক েগাপেন প্রেরাচনা িদল,
আর তারা বলল, আমরা িস্তফানেক েমািশর ও ঈশ্বেরর িনন্দা ও
অপমান জনক কথা বলেত শুেনিছ। ১২ তারা জনগণেক এবং
প্রাচীনেদর ও ব্যবস্থার িশক্ষকেদর রািগেয় তুলেলা এবং
িস্তফানেক মারার জন্য ধরল ও মহাসভায় িনেয় েগল; ১৩ এবং
িমথ্যাসাক্ষী দঁাড় করাল যারা বলল, এ ব্যিক্ত পিবত্র স্থােনর ও
ব্যবস্থার িবরুেদ্ধ ঈশ্বরিনন্দার কথা বলা বন্ধ কের িন; ১৪ কারণ
আমরা এেক বলেত শুেনিছ েয, েসই নাসরতীয় যীশু এই স্থান
েভেঙ েফলেব এবং েমািশ আমােদর কােছ েয সমস্ত িনয়ম কানুন
িদেয়েছন, েসগুেলা পােল্ট েদেব। ১৫ তখন যারা সভােত
বেসিছল, তারা সকেল তঁার প্রিত এক নজের েদখল, তঁার মুখ
স্বগর্দেূতর মেতা েদখািচ্ছল।

ধমর্ধােম িস্তফােনর বকৃ্ততা।

পের মহাযাজক বলেলন, এসব কথা িক সত্য? িতিন
বলেলন, ২ িপ্রয় ভাইেয়রা ও িপতারা, শুনুন। আমােদর

িপতা অব্রাহাম হারেণ বাস করার আেগ েযসমেয় িমসপেটিময়ায়
িছেলন, েসসময় মিহমার ঈশ্বর তঁােক দশর্ন িদেয়িছেলন, ৩ িতিন

বলেলন, "তুিম িনেজর েদশ েথেক ও সমস্ত আত্মীয় স্বজনেদর
কাছ েথেক বাইের েবর হও এবং আিম েযেদশ েতামােক েদখাই,
েসেদেশ চল।" ৪ তখন িতিন কলদীয়েদর েদশ েথেক েবর হেয়
এেস হারেণ বসবাস করেলন; আর তঁার িপতার মৃতু্যর পর
(ঈশ্বর) তঁােক েসখান েথেক এেদেশ আনেলন, েযেদেশ
আপনারা এখন বাস করেছন। ৫ িকন্তু এেদেশ তঁােক অিধকার
িদেলন না, এক টুকেরা জিমও না; আব্রাহাম প্রিতজ্ঞা করেলন
েয, িতিন তঁােক ও তঁার পের তঁার বংশেক অিধকার েদেবন,
যিদও তখন তঁার েকানও সন্তান হয়িন। ৬ আর ঈশ্বর এমন
বলেলন েয, "তঁার বংশ িবেদেশ বাস করেব এবং েলােক তােদর
দাস বানােব ও তােদর প্রিত চারেশা বছর পযর্ন্ত অত্যাচার
করেব;" ৭ আর তারা েয জািতর দাস হেব, আিমই তােদর িবচার
করব," এটা ঈশ্বর আরও বলেলন, "তারপের তারা বাইের
েবিরেয় আসেব এবং এই স্থােন আমার আরাধনা করেব।"
৮ আর িতিন অব্রাহামেক ত্বকেছেদর প্রিতজ্ঞা িদেলন, আর
এভােব অব্রাহাম ইসাহাক েক জন্ম িদেলন এবং আটিদেনর িদন
তঁার ত্বকেছদ করল: পের ইসাহাক যােকােবর এবং যােকাব েসই
বােরা জন িপতৃকুলপিতর জন্ম িদেলন। ৯ আর িপতৃকুলপিতরা
েযােষেফর উপর িহংসা কের তঁােক িবিক্র করেল িতিন িমশের
যান এবং ঈশ্বর তঁােদর সেঙ্গ িছেলন। ১০ িকন্তু ঈশ্বর তঁার সােথ
সােথ িছেলন এবং তঁার সমস্ত দ:ুখকষ্ট েথেক তঁােক উদ্ধার
করেলন, আর িমশেরর রাজা ফেরৗেনর কােছ অনুগ্রহ ও জ্ঞানীর
পিরচয় িদেলন; এজন্য ফেরৗণ তঁােক িমশেরর ও িনেজর সমস্ত
ঘেরর অধ্যক্ষ পেদ িনযুক্ত করেলন। ১১ পের সমস্ত িমশের ও
কনােন দিূভর্ ক্ষ হল, েলােকরা খুব কষ্ট েপেত থাকল, আর
আমােদর পূবর্পুরুষেদর খাবােরর অভাব হল। ১২ িকন্তু িমশের
খাবার আেছ শুেন যােকাব আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রথমবার
পাঠােলন। ১৩ পের িদ্বতীয়বাের েযােষফ িনেজর ভাইেদর সােথ
পিরিচত হেলন এবং েযােষেফর বংশ সম্পেকর্  ফেরৗণ জানেত
পারেলন। ১৪ পের েযােষফ িনেজর িপতা যােকাবেক এবং
িনেজর সমস্ত বংশেক, পঁচাত্তর জন েলাকেক িনেজর কােছ
েডেক পাঠােলন। ১৫ তােত যােকাব িমশের েগেলন, পের তঁার ও
আমােদর পূবর্পুরুষেদর মৃতু্য হল। ১৬ আর তঁােদর িশিখেম এেন
কবর েদওয়া হেয়েছ এবং েয কবর অব্রাহাম রূেপা িদেয় িশিখেম
হােমার সন্তানেদর কাছ েথেক িকেনিছেলন, েসখােন কবরপ্রাপ্ত
হেয়েছ।

১৭ পের, ঈশ্বর অব্রাহােমর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই
প্রিতজ্ঞা পূণর্ হওয়ার সময় এিগেয় আসেল, েলােকরা িমশের
েবেড় সংখ্যায় অেনক হেয় উঠল, ১৮ েশেষ িমশেরর উপের এমন
আর একজন রাজা হেলন, েয েযােষফেক জানেতন না। ১৯ িতিন
আমােদর জািতর সােথ চালািক করেলন, আমােদর
পূবর্পুরুষেদর সােথ খারাপ ব্যবহার করেলন, উেদ্দেশ্য এই েয,
তঁােদর িশশুেদর েযন বাইের েফেল েদওয়া হয়, েযন তারা বঁাচেত
না পাের। ২০ েসই সময় েমািশর জন্ম হয়। িতিন ঈশ্বেরর েচােখ
সুন্দর িছেলন এবং িতনমাস পযর্ন্ত িপতার বািড়েত পািলত হন।
২১ পের তঁােক বাইের েফেল িদেল ফেরৗেণর েমেয় তুেল েনয়, ও
িনেজর েছেল করার জন্য লালন পালন করেলন। ২২ আর েমািশ
িমশ্রীয়েদর সমস্ত িশক্ষায় িশিক্ষত হেলন এবং িতিন বােক্য ও
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কােজ বলবান িছেলন। ২৩ পের তঁার প্রায় সম্পূণর্ চিল্লশ বছর
বয়স হওয়ার পর িনেজর ভাইেদর, ইস্রােয়ল সন্তানেদর, পিরচয়
করার ইচ্ছা তার হৃদেয় জাগেলা। ২৪ তখন এক জেনর উপর
অন্যায় করা হেচ্ছ েদেখ, িতিন তার পক্ষ িনেলন, ঐ িমশ্রীয়
েলাকেক েমের অত্যাচার সহ্য করা েলাকিটেক সুিবচার িদেলন।
২৫ িতিন মেন করেলন তার ভাইেয়রা বুেঝেছ েয, তঁার হােতর
দ্বারা ঈশ্বর তােদর মুিক্ত িদেচ্ছন; িকন্তু তারা বুঝল না। ২৬ আর
পেরর িদন তারা যখন মারামাির করিছল, তখন িতিন তােদর
কােছ িগেয় িমটমাট কের শািন্ত েদওয়ার েচষ্টা করেলন, বলেলন,
েহ িপ্রয়, েতামরা েতা ভাই, একজন অন্য জেনর সােথ অন্যায়
করছ েকন? ২৭ িকন্তু প্রিতেবশীর প্রিত অন্যায় কেরিছল েয
ব্যিক্ত, েস তােক েঠেল েফেল িদেয় বলল, েতামােক শাসনকতর্ া ও
িবচারকতর্ া কের আমােদর উপের েক িনযুক্ত কেরেছ?
২৮ কালেক েযমন েসই িমশ্রীয়েক েমের েফেলিছেল, েতমিন িক
আমােকও েমের েফলেত চাও? ২৯ এই কথায় েমািশ পািলেয়
েগল, আর িমিদয়ণ েদেশ িবেদশী হেয় বসবাস করেত লাগল;
েসখােন তার দইু েছেলর জন্ম হয়। ৩০ পের চিল্লশ বছর পূণর্ হেল
সীনয় পবর্েতর মরূপ্রােন্ত এক দতূ একটা েঝােপ অিগ্নিশখায়
তােক েদখা িদল। ৩১ েমািশ েস দশৃ্য েদেখ আশ্চযর্্য হেয় উঠল,
আরও ভােলা কের েদখার জন্য কােছ যািচ্ছল, এমন সমেয়
প্রভুর এক আওয়াজ েশানা েগল, বলেলন, ৩২ "আিম েতামার
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর
ঈশ্বর।" তখন েমািশ ভয় েপেয় ভাল কের আর েদখার সাহস
করেলন না। ৩৩ পের প্রভু তঁােক বলেলন, "েতামার পা েথেক
জেুতা খুেল েফল; কারণ েয জায়গােত তুিম দঁািড়েয় আছ, ওটা
পিবত্র স্থান। ৩৪ আিম িমশেরর মেধ্য আমার প্রজােদর দঃুখ ভাল
কের েদেখিছ, তােদর কান্না শুেনিছ, আর তােদর উদ্ধার করেত
েনেম এেসিছ, এখন এেসা, আিম েতামােক িমশের পাঠাই।"
৩৫ এই েয েমািশেক তারা অস্বীকার কেরিছল, বেলিছল,
েতামােক শাসনকতর্ া ও িবচারকতর্ া কের েক িনযুক্ত কেরেছ?
তঁােকই ঈশ্বর, েয দতূ েঝােপ তঁােক েদখা িদেয়িছল, েসই দেূতর
হােতর দ্বারা অধ্যক্ষ ও মুিক্তদাতা কের পাঠােলন। ৩৬ িতিন
িমশের, েলািহত সমুেদ্র ও মরূপ্রােন্ত চিল্লশ বছর পযর্ন্ত নানারকম
অদু্ভত লক্ষণ ও িচহ্ন-কাজ কের তােদর েবর কের আনেলন।
৩৭ ইিন েসই েমািশ, েয ইস্রােয়ল সন্তানেদর একথা বেলিছেলন,
"ঈশ্বর েতামােদর জন্য েতামােদর ভাইেদর মেধ্য েথেক আমার
মেতা একজন ভাববাদীেক উৎপন্ন করেব।" ৩৮ িতিনই মরূপ্রােন্ত
ইহূিদেদর সােথ সভােত িছেলন; েয দতূ সীনয় পবর্েত তঁার সােথ
কথা বেলিছেলন,। িতিনই তঁার এবং আমােদর পূবর্পুরুষেদর
সােথ িছেলন। িতিন আমােদর েদওয়ার জন্য জীবনদায়ী
বাক্যসকল েপেয়িছেলন। ৩৯ আমােদর পূবর্পুরুেষরা তঁার কথা
মানেত চাইল না, বরং তঁােক েঠেল েফেল িদেলন, আর মেন মেন
আবার িমশেরর িদেক িফরেলন, ৪০ হােরাণেক বলেলন,
"আমােদর জন্য েদবতা ৈতির কর, তঁারাই আমােদর আেগ আেগ
যােবন, কারণ এই েয েমািশ িমশর েদশ েথেক আমােদর েবর
কের আনেলন, তঁার িক হল, আমরা জািন না।" ৪১ আর েসই
সময় তারা একটা বাছুর ৈতির করেলন এবং েসই মূিতর্ র উেদ্দেশ্য
বিল উৎসগর্ করেলন, ও িনেজেদর হােতর ৈতির িজিনেস আনন্দ

করেত লাগেলন। ৪২ িকন্তু ঈশ্বর খুিশ হেলন না, তঁােদর
আকােশর বািহনী পূেজা করার জন্য সমপর্ণ করেলন; েযমন
ভাববাদী গ্রেন্থ েলখা আেছ,

"িপ্রয় ইস্রােয়ল েলােকরা, মরূপ্রােন্ত চিল্লশ বছর পযর্ন্ত েতামরা
িক আমার উেদ্দেশ্য পশুবিল ও বিলদান উপহার উৎসগর্
কেরিছেল?

৪৩ েতামরা বরং েমালেকর তঁাবু ও িরফন েদবতার তারা তুেল
িনেয় বহন কেরছ, েসই মূিতর্ গুেলা, যা েতামরা পূেজা করার জন্য
গেড়িছেল;

আর আিম েতামােদর বািবেলর ওিদেক িনবর্ািসত করব।"
৪৪ েযমন িতিন আেদশ কেরিছেলন, সাক্ষ্য তঁাবু মরূপ্রােন্ত
আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ িছল, িযিন েমািশেক বেলিছেলন,
তুিম েযমন নমুনা েদখেল, েসরকম ওটা ৈতির কর। ৪৫ আর
আমােদর পূবর্পুরুেষরা তােদর সমেয় ওটা েপেয় িযেহাশূেয়র
কােছ আনেলন, যখন েসই জািতগেনর অিধকাের প্রেবশ করল,
যােদর ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুেষর সামেন েথেক তািড়েয়
িদেলন। েসই তঁাবু দায়ূেদর সময় পযর্ন্ত িছল। ৪৬ ইিন ঈশ্বেরর
দিৃষ্টেত অনুগ্রহ েপেলন এবং যােকােবর ঈশ্বেরর জন্য একিট ঘর
িনম্মর্ান করার জন্য অনুমিত চাইেলন; ৪৭ িকন্তু শেলামন তঁার
জন্য একিট গৃহ িনমর্াণ করেলন। ৪৮ অথচ মহান ঈশ্বর হােতর
ৈতির গৃেহ বাস কেরন না; েযমন ভাববাদী বেলন।

৪৯ "স্বগর্ আমার িসংহাসন, পৃিথবী আমার পা রাখার স্থান; প্রভু
বেলন, েতামরা আমার জন্য েকমন বাসস্থান বানােব?

৫০ অথবা আমার িবশ্রােমর স্থান েকাথায়? আমার হাতই িক এ
সমস্ত ৈতরী কের িন?" ৫১ েহ ঘাড়শক্ত েলােকরা এবং হৃদেয় ও
কােন অিচ্ছন্নত্বেকরা, েতামরা সবসময় পিবত্র আত্মার প্রিতেরাধ
কের থাক; েতামােদর পূবর্পুরুেষরা েযমন, েতামরাও িঠক েতমন।
৫২ েতামােদর পূবর্পুরুেষরা েকান ভাববাদীেক তাড়না না
কেরেছ? তারা তঁােদর েমের েফেলিছল, যঁারা আেগই েসই
ধািমর্েকর আসার কথা জানত, যােক িকছুিদন আেগ েতামরা
শত্রুর হােত তুেল িদেল ও েমের েফেলিছেল; ৫৩ েতামরা সকেল
দতূেদর দ্বারা েমািশর আেদশ েপেয়িছেল, িকন্তু পালন করিন।

িস্তফানেক পাথর েমের হত্যা।

৫৪ এই কথা শুেন মহাসভার সদস্যরা আঘাতগ্রস্ত হেলা,
িস্তফােনর িদেক েচেয় দঁােত দঁাত ঘষেত লাগল। ৫৫ িকন্তু িতিন
পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় স্বেগর্র িদেক এক নজের েচেয় ঈশ্বেরর
মিহমা েদখেলন এবং যীশু ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয় আেছন,
৫৬ আর িতিন বলেলন, েদখ, আিম েদখিছ, স্বগর্ েখালা রেয়েছ,
মানবপুত্র ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয় আেছন। ৫৭ িকন্তু তারা খুব
েজাের িচৎকার কের উঠল, িনেজ িনেজর কান েচেপ ধরল এবং
একসােথ তঁার উপের িগেয় পড়ল; ৫৮ আর তঁােক শহর েথেক
েবর কের পাথর মারেত লাগল; এবং সাক্ষীরা িনেজ িনেজর
কাপড় খুেল েশৗল নােমর একজন যুবেকর পােয়র কােছ রাখল।
৫৯ এিদেক তারা িস্তফানেক পাথর মারিছল, আর িতিন তঁার নাম
েডেক প্রাথর্না করেলন, েহ প্রভু যীশু আমার আত্মােক গ্রহণ
কেরা। ৬০ পের িতিন হঁাটু েপেত েজাের েজাের বলেলন, প্রভু,
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এেদর িবরুেদ্ধ এই পাপ ধর না। এই বেল িতিন মারা েগেলন।
আর েশৗল তার হত্যার আেদশ িদিচ্ছেলন।

িফিলেপর প্রচার

েসই িদন িযরূশােলম মণ্ডলীর উপর ভীষণ অত্যাচার
শুরু হল, তারফেল েপ্রিরতরা ছাড়া অন্য সবাই িযহূিদয়া

ও শমিরয়ায় ছিড়েয় পড়ল। ২ কেয়ক জন ভক্ত েলাক িস্তফানেক
কবর িদেলন ও তঁার জন্য গভীর েশাক প্রকাশ করেলন। ৩ িকন্তু
েশৗল মণ্ডলীেক ধ্বংস করার জন্য, ঘের ঘের ঢুেক পুরুষ ও
মিহলােদর ধের টানেত টানেত এেন েজেল বিন্দ করেত
লাগেলন।

শমিরয়ােত িফিলপ।

৪ তখন যারা চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় পেড়িছল, তারা েস সব
জায়গায় সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলা। ৫ আর িফিলপ
শমিরয়ার শহের িগেয় েলােকেদর কােছ খ্রীষ্টেক প্রচার করেত
লাগেলন। ৬ েলােকরা িফিলেপর কথা শুনল ও তঁার সমস্ত
আশ্চযর্্য কাজ েদেখ একমেন তঁার কথা শুনেত লাগেলা ৭ কারণ
মন্দ আত্মায় পাওয়া অেনক েলােকেদর মেধ্য েথেক েসই
আত্মারা িচৎকার কের েবর হেয় এেলা এবং অেনক পক্ষাঘাতী
(অসাড়) ও েখঁাড়া েলােকরা সুস্থ েহাল; ৮ ফেল েসই শহের
মহাআনন্দ হল।

যাদকুর িশেমান।

৯ িকন্তু িশেমান নােম এক ব্যিক্ত িছেলন, িযিন আেগ েথেকই
েসই নগের যাদ ুেদখােতন ও শমরীয় জািতর েলােকেদর অবাক
কের িদেতন, আর িনেজেক একজন মহান ব্যিক্ত িহসােব প্রকাশ
করেতন; ১০ তার কথা েছাট বড় সবাই শুনত, আর বলত, এই
ব্যিক্ত ঈশ্বেরর েসই শিক্ত, যা মহান নােম পিরিচত। ১১ েলােকরা
তার কথা শুনত, কারণ িতিন বহু িদন ধের তােদর যাদ ুেদিখেয়
অবাক কের েরেখিছেলন। ১২ িকন্তু িফিলপ ঈশ্বেরর রাজ্য ও
যীশু খ্রীেষ্টর নাম সুসমাচার প্রচার করেল তারা তঁার কথায়
িবশ্বাস করল, আর পুরুষ ও মিহলারা বািপ্তষ্ম িনল। ১৩ আর
িশমন িনেজও িবশ্বাস করেলন, ও বািপ্তষ্ম িনেয় িফিলেপর সেঙ্গ
সেঙ্গ থাকেলন; এবং আশ্চযর্্য ও শিক্তশালী কাজ েদেখ অবাক
হেয় েগেলন। ১৪ িযরূশােলেমর েপ্রিরতরা যখন শুনেত েপেলন
েয শমরীয়রা ঈশ্বেরর বাক্য গ্রহণ কেরেছ, তখন তঁারা িপতর ও
েযাহন েক তােদর কােছ পাঠােলন। ১৫ যখন তঁারা আসেলন,
তঁারা তােদর জন্য প্রাথর্না করেলন, েযন তারা পিবত্র আত্মা পায়;
১৬ কারণ তখন পযর্ন্ত তারা পিবত্র আত্মা পায়িন; তারা শুধু প্রভু
যীশুর নােম বািপ্তষ্ম িনেয়িছেলন। ১৭ তখন তঁারা তােদর মাথায়
হাত রাখেলন (হস্তাপর্ণ), আর তারা পিবত্র আত্মা েপল। ১৮ এবং
িশমন যখন েদখল, েপ্রিরতেদর হাত রাখার (হস্তাপর্ণ) মাধ্যেম
পিবত্র আত্মা পাওয়া যােচ্ছ, তখন েস তঁােদর কােছ টাকা এেন
বলেলন, ১৯ আমােকও এই ক্ষমতা িদন, েযন আিম যার উপের
হাত রাখব (হস্তাপর্ণ) েসও পিবত্র আত্মা পায়। ২০ িকন্তু িপতর
তােক বলেলন, েতামার রূপা েতামার সেঙ্গ ধ্বংস েহাক, কারণ

ঈশ্বেরর দান তুিম টাকা িদেয় িকনেত চাইছ। ২১ এই িবষেয়
েতামার েকােনাও অংশ বা েকােনাও অিধকার েনই; কারণ
েতামার হৃদয় ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত িঠক নয়। ২২ সুতরাং েতামার এই
মন্দ িচন্তা েথেক মন েফরাও; এবং প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর,
তাহেল হয়ত, েতামার হৃদেয়র পাপ ক্ষমা হেলও হেত পাের;
২৩ কারণ আমরা েদখিছ েতামার মেধ্য িহংসা আেছ আর তুিম
পােপর কােছ বিন্দ। ২৪ তখন িশমন বলেলন, আপনারাই আমার
জন্য প্রাথর্না করুন, েযন আপনারা যা িকছু বলেলন তা েযন
আমার সেঙ্গ না ঘেট। ২৫ পের তঁারা সাক্ষ্য িদেলন ও প্রভুর
সম্বেন্ধ আেরাও অেনক কথা বলেলন এবং িযরূশােলেম যাবার
সময় তঁারা শমরীয়েদর গ্রােম গ্রােম সুসমাচার প্রচার করেলন।

িফিলপ ও ইিথয়িপয় নপুংসক।

২৬ পের প্রভুর একজন দতূ িফিলপেক বলেলন, দিক্ষেণ িদেক,
েয রাস্তাটা িযরূশােলম েথেক ঘসার িদেক েনেম েগেছ, েসই
িদেক যাও; েসই জায়গাটা মরূপ্রােন্ত অবিস্থত। ২৭ তাই িতিন
যাত্রা শুরু করেলন আর, ইিথয়পীয় েদেশর এক ব্যিক্তর সেঙ্গ
তঁার েদখা হেলা, িযিন ইিথয়পীেয়র কান্দািক রানীর রাজেত্বর
অধীেন িনযুক্ত উঁচু পেদর একজন নপুংসক, িযিন রানীর প্রধান
েকাষাধ্যক্ষ িছেলন, িতিন আরাধনা করার জন্য িযরূশােলেম
এেসিছেলন; ২৮ িফের যাবার সময়, রেথ বেস িযশাইয়
ভাববাদীর বই পড়িছেলন। ২৯ তখন আত্মা িফিলপেক বলেলন
তুিম েসই ব্যিক্তর রেথর সেঙ্গ সেঙ্গ যাও। ৩০ তখন িফিলপ রেথর
সঙ্গ িনেলন এবং শুনেত েপেলন, েসই ব্যিক্ত িযশাইয় ভাববাদীর
বই পড়িছেলন; িফিলপ বলেলন, আপিন যা পড়েছন, েস
িবষয়গুেলা িক বুঝেত পারেছন? ৩১ ইিথয়পীয় বলেলন, েকউ
সাহায্য না করেল, আিম িকভােব বুঝব? তখন িতিন িফিলপেক
তঁার রেথ আসেত এবং তার সােথ বসেত অনুেরাধ করেলন।
৩২ িতিন শােস্ত্রর েয অংশটা পড়িছেলন, তা হেলা, েযমন েমষ
বিলদান করার জন্য িনেয় যাওয়া হয়, েতমন িতিনও বিল হেলন
এবং েলাম ছঁাটাইকারীেদর কােছ েমষ েযমন চুপ থােক, েতমন
িতিনও চুপ কের থাকেলন। ৩৩ তঁার হীনাবস্তায় (অসহায়) তঁােক
িবচার করা হল, তঁার সমকালীন েলােকেদর বণর্না েক করেত
পাের? কারণ তঁার প্রাণ পৃিথবী েথেক িনেয় েনওয়া হেলা।"
৩৪ নপুংসক তােক িজজ্ঞাসা করেলন এবং প্রাথর্নার সেঙ্গ জানেত
চাইেলন, ভাববাদী কার িবষেয় এই কথা বলেছন? িনেজর
িবষেয় না অন্য কােরা িবষয়। ৩৫ তখন িফিলপ শােস্ত্রর অংশ
েথেক শুরু কের, প্রভু যীশুর সুসমাচার তােক জানােলন।
৩৬ তঁারা রাস্তা িদেয় েযেত েযেত একিট জলাশেয়র কােছ
উপিস্থত হেলন; তখন নপুংসক বলেলন, এই েদখুন, জল আেছ,
বািপ্তষ্ম িনেত আমার বাধা েকাথায়? ৩৭ ৩৮ পের িতিন রথ
থামােনার আেদশ িদেলন, িফিলপ ও নপুংসক দজুেনই জেল
নামেলন এবং িফিলপ তঁােক বািপ্তষ্ম িদেলন। ৩৯ তঁারা যখন জল
েথেক উঠেলন, প্রভুর আত্মা িফিলপেক িনেয় চেল েগেলন এবং
নপুংসক তঁােক আর কখেনা েদখেত েপেলন না, িকন্তু আনন্দ
করেত করেত তঁার বািড় চেল েগেলন। ৪০ এিদেক িফিলপ েক
অসেদােদ েদখেত পাওয়া েগল; আর িতিন শহের শহের
সুসমাচার প্রচার করেত করেত ৈকসিরয়ােত উপিস্থত হেলন।
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৯

েশৗেলর মন পিরবতর্ন ও যীশুর প্রচার।

েশৗল তখনও প্রভুর িশষ্যেদর ভয় েদখােতন ও হত্যা
করিছেলন, িতিন প্রধান মহাযাজকেদর কােছ

িগেয়িছেলন এবং,
২ দেম্মশকস্থ সমাজ সকেলর জন্য িচিঠ চাইেলন, েযন িতিন

েসই পেথ যাওয়া পুরুষ ও স্ত্রী েযসব েলাকেক পােবন, তােদর
েবঁেধ িযরুশােলেম িনেয় আসেত পােরন।

৩ যখন যািচ্ছেলন, আর দেম্মশেকর িনকেট যখন েপৗঁছেলন,
হঠাৎ আকাশ হেত আেলা তার চািরিদেক চমিকেয় উঠল।

৪ এবং িতিন মািটেত পেড় েগেলন আর এমন বাণী শুনেলন"
েশৗল, েশৗল, েকন আমােক কষ্ট িদচ্ছ?

৫ িতিন বলেলন, "প্রভু, তুিম েক?" প্রভু বলেলন, আিম যীশু,
যােক তুিম কষ্ট িদচ্ছ;

৬ িকন্তু ওঠ, শহের প্রেবশ কর, েতামােক িক করেত হেব, তা
বলা হেব।

৭ আর তঁার সাথীরা অবাক হেয় দঁািড়েয় রইল এবং ঐ বাণী
তারা শুনল িকন্তু তারা েকােনাও িকছুই েদখেত েপল না।

৮ েশৗল পের মািট হইেত উঠেলন, িকন্তু যখন েচাখ খুলেল
িতিন িকছুই েদখেত েপেলন না; আর তার সঙ্গীরা তঁার হাত ধের
তঁােক দেম্মশেক িনেয় েগল।

৯ আর িতিন িতনিদন অবিধ েকােনাও িকছুই েদখেত েপেলন
না এবং িকছুই েখেলন না বা পান করেলন না।

১০ দেম্মশেক অনিনয় নােম একজন িশষ্য িছেলন। প্রভু তঁােক
দশর্েনর মাধ্যেম বলেলন, "অনণীয়"। িতিন বলেলন, প্রভু, "েদখ
আিম এখােন",

১১ প্রভু তখন তঁােক বলেলন "উঠ এবং সরল নামক রাস্তায়
িগেয় িযহূদার বািড়েত তাসর্ নগেরর েশৗল নামক এক ব্যিক্তর
েখঁাজ কর; কারণ িতিন প্রাথর্না করেছন;

১২ েশৗল দশর্ন েদখেলন েয, অনিনয় নােম এক ব্যিক্ত এেস
তঁার উপর হাত রাখেলন েযন েস পুনরায় েদখেত পায়।

১৩ অনিনয় উত্তের বলেলন, প্রভু, আিম অেনেকর কাছ েথেক
এই ব্যিক্তর িবষয় শুেনিছ, েস িযরুশােলেম েতামার মেনানীত
পিবত্র েলাকেদর প্রিত কত িনযর্াতন কেরেছ;

১৪ এই জায়গােতও যত েলাক েতামার নােম ডােক, েসই সব
েলাকেক েবঁেধ িনেয় যাওয়ার ক্ষমতা েস প্রধান যাজকেদর কাছ
েথেক েপেয়েছ।

১৫ িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, তুিম যাও, কারণ অিযহূদীেদর ও
রাজােদর এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য আমার নাম বহন
করার জন্য েস আমার মেনানীত ব্যিক্ত;

১৬ কারণ আিম তঁােক েদখােবা, আমার নােমর জন্য তঁােক
কত কষ্টেভাগ করেত হেব।

১৭ সুতরাং অনিনয় চেল েগেলন এবং েসই বািড়েত িগেয় তঁার
উপর হাত েরেখ বলেলন, ভাই েশৗল, প্রভু যীশু, িযিন েতামার
আসবার পেথ েতামােক েদখা িদেয়িছেলন, িতিন আমােক
পািঠেয়েছন, েযন তুিম আবার দিৃষ্ট িফের পাও এবং পিবত্র
আত্মায় পূণর্ হও।

১৮ আর েসই মূহুেতর্  তঁার চকু্ষ েথেক েযন একটা মােছর আঁশ
পেড় েগল এবং িতিন দিৃষ্ট িফের েপেলন এবং উেঠ বািপ্তষ্ম
িনেলন;

েশৗল দেম্মশেক ও িযরুশােলেম েগেলন।

১৯ পের িতিন েখেলন এবং শিক্ত েপেলন। আর িতিন
দেম্মশেকর িশষ্যেদর সােথ িকছুিদন থাকেলন;

২০ সেঙ্গ সেঙ্গই িতিন সমাজঘের িগেয় যীশুর বাণী প্রচার
করেত লাগেলন, েয িতিনই ঈশ্বেরর পুত্র।

২১ আর যারা তঁার কথা শুনল, তারা সবাই আশ্চযর্্য হেলা,
বলেত লাগল, এিক েসই েলাকিট নয়, েয, যারা িযরুশােলেম
যীশুর নােম ডাকত তােদর উেচ্ছদ কের িদেতা? এবং েস এখােন
এেসেছন েযন তােদর েবঁেধ প্রধান যাজকেদর কােছ িনেয় যায়।

২২ িকন্তু েশৗল িদন িদন শিক্ত েপেলন এবং দেম্মশেক
বসবাসকারী িযহূদীেদর উত্তর েদবার পথ িদেলন না এবং প্রমাণ
িদেত লাগেলন েয ইিনই েসই খ্রীষ্ট।

২৩ আর অেনকিদন পার হেয় েগেল, িযহূদীরা তঁােক েমের
েফলার পিরকল্পনা করেলা;

২৪ িকন্তু েশৗল তােদর চালািক পিরকল্পনা জানেত পারেলন।
আর তারা েযন তঁােক েমের েফলেত পাের েসজন্য িদনরাত
নগেরর দরজায় পাহারা িদেত লাগল।

২৫ িকন্তু তঁার িশষ্যরা রােত তঁােক িনেয় একিট ঝুিড়েত কের
পঁািচেলর উপর িদেয় বাইের নািমেয় িদল।

২৬ পের িতিন যখন িযরুশােলেম েপৗঁেছ িশষ্যেদর সেঙ্গ েযাগ
িদেত েচষ্টা করেলন, সকেল তঁােক ভয় করেলা, িতিন েয িশষ্য তা
িবশ্বাস করল না।

২৭ তখন বাণর্বা তার হাত ধের েপ্রিরতেদর কােছ িনেয় েগেলন
এবং পেথর মেধ্য কীভােব প্রভুেক েদখেত েপেয়িছেলন, ও প্রভু
েয তঁার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন এবং িকভােব িতিন দেম্মশেক
যীশুর নােম সাহেসর সেঙ্গ প্রচার কেরিছেলন, এসব তঁােদর
কােছ বলেলন।

২৮ আর েশৗল িযরুশােলেম তঁােদর সেঙ্গ থাকেতন এবং িভতের
ও বাইের যাওয়া আসা করেতন, প্রভুর নােম সাহেসর এর সেঙ্গ
প্রচার করেলন,

২৯ আর িতিন গ্রীক ভাষাবাদী িযহূদীেদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া ও
তকর্  করেতন; িকন্তু তারা তঁােক েমের েফলার জন্য েচষ্টা করেত
লাগল।

৩০ যখন ভাইেয়রা এটা জানেত পারল, তঁােক ৈকসিরয়ােত
িনেয় েগেলন এবং েসখান েথেক তাসর্ নগের পািঠেয় িদেলন।

িপতেরর দিুট আশ্চযর্্য কাজ।

৩১ সুতরাং তখন িযহূদীয়া, গালীল ও শমিরয়ার সব জায়গায়
মণ্ডলী শািন্ত েভাগ ও বৃিদ্ধ েপেত লাগল এবং প্রভুর ভেয় ও
পিবত্র আত্মার সান্ত্বনায় চলেত চলেত মণ্ডলী সংখ্যায় অেনক
হেয় উঠল।
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ঐিনয় ও দকর্ া।

৩২ আর িপতর সব স্থােন ঘুরেত ঘুরেত লুদ্দা শহের
বসবাসকারী পিবত্র েলাকেদর কােছ েগেলন।

৩৩ েসখােন িতিন ঐিনয় নােম এক ব্যিক্তর েদখা পান, েস আট
বছর িবছানায় িছল, কারণ তার পক্ষাঘাত (অবসাঙ্গতা)
হেয়িছল।

৩৪ িপতর তােক বলেলন, ঐিনয়, যীশু খ্রীষ্ট েতামােক সুস্থ
করেলন, ওঠ এবং েতামার িবছানা পাত। তােত েস তখনই উঠল।

৩৫ তখন লুদ্দা ও শারেণ বসবাসকারী সব েলাক তােক েদখেত
েপল এবং তারা প্রভুর প্রিত িফরল।

৩৬ আর েযাফােত এক িশষ্যা িছল তার নাম টািবথা, অনুবাদ
করেল এই নােমর অথর্ দকর্ া (হিরণী); িতিন গিরবেদর জন্য
নানান সৎ কাজ ও দান করেতন।

৩৭ েসই সময় িতিন অসুস্থ হেয় পেড়ন এবং মারা যান;
েসখানকার েলােকরা তঁােক স্নান করােলন এবং ওপেরর ঘের
শুইেয় রাখেলন।

৩৮ আর লুদ্দা যােফার কাছাকািছ হওয়ােত এবং িপতর লুদ্দায়
আেছন শুেন, িশষ্যরা তঁার কােছ দইু জন েলাক পািঠেয় এই বেল
অনুেরাধ করেলন, "েকােনাও েদির না কের আমােদর এখােন
আসুন"।

৩৯ আর িপতর উেঠ তােদর সেঙ্গ চলেলন। যখন িতিন
েপৗঁছেলন, তারা তঁােক উপেরর ঘের িনেয় েগল। আর সব
িবধবারা তঁার চািরিদেক দঁািড়েয় কঁাদেত থাকেলা এবং দকর্ া
তােদর সেঙ্গ থাকার সময় েয সমস্ত আঙরাখা ও বস্ত্র ৈতির
কেরিছেলন, েসই সমস্ত েদখােত লাগেলা।

৪০ তখন িপতর সবাইেক ঘেরর বাইের েবর কের িদেলন, হঁাটু
পাতেলন এবং প্রাথর্না করেলন, তারপর েসই মৃতেদেহর িদেক
িফের িতিন বলেলন, "টািবথা ওঠ"। তােত িতিন েচাখ খুলেলন
এবং িপতরেক েদেখ উেঠ বসেলন।

৪১ তখন িপতর হাত িদেয় তােক ওঠােলন এবং িবশ্বাসীেদর ও
িবধবােদর েডেক তােক জীিবত েদখােলন।

৪২ এই ঘটনা যােফার সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল এবং অেনক
েলাক প্রভুেক িবশ্বাস করেলা।

৪৩ আর িপতর অেনকিদন যাবৎ যােফােত িশমন নােম
একজন চমর্ িশল্পীর বািড়েত িছেলন।

ৈকসিরয়ার কনর্ীিলেয়র িববরণ

ৈকসিরয়া নগের কনর্ীিলয় নােম একজন েলাক
িছেলন, িতিন ইতািলর ৈসন্যদেলর শতপিত িছেলন।

২ িতিন ঈশ্বরভক্ত এবং পিরবােরর সকেলর সেঙ্গ ঈশ্বরেক ভয়
করেতন, অেনক েলাকেক প্রচুর পিরমােণ দান করেতন এবং সব
সময়ই ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেতন। ৩ এক িদন প্রায় দপুুর
িতনেটর সময় কনর্ীিলয় একিট দশর্ন েদখেত েপেয়িছেলন েয
ঈশ্বেরর এক দতূ তার কােছ িভতের এেস বলেলন কনর্ীিলয়,

৪ তখন কনর্ীিলয় তঁার প্রিত একভােব তািকেয় ভেয়র সেঙ্গ
বলেলন প্রভু িক চান? দতূ তঁােক বলেলন েতামার প্রাথর্না ও

েতামার দান সকল স্মারক ৈনেবদ্য িহসােব স্বেগর্ ঈশ্বেরর সামেন
উপিস্থত হেয়েছ,

৫ এখন তুিম যােফােত েলাক পাঠাও এবং িশেমান যােক িপতর
বেল, তােক েডেক আন। ৬ িতিন িশেমান নােম একজন মুিচর
বািড়েত আেছন, তঁার বািড়িট সমুেদ্রর ধাের, ৭ কনর্ীিলয়র সেঙ্গ
েয দতূ কথা বেলিছেলন িতিন চেল যাবার পর কনর্ীিলয় বািড়র
চাকরেদর মেধ্য দজুনেক এবং যারা সব সময়ই তঁার েসবা করত,
তােদর একজন ভক্ত েসনােক ডাকেলন, ৮ আর তােদর সব কথা
বেল যােফােত পাঠােলন।

িপতেরর দশর্ন।

৯ পেরর িদন তারা পথ ধের েযেত েযেত যখন নগেরর কােছ
হািজর হেলন, তখন িপতর ছােদর উপের প্রাথর্না করার জন্য
উঠেলন অনুমান ছটার সময়। ১০ িতিন কু্ষধাতর্  হেলন এবং িকছু
েখেত চাইেলন। িকন্তু যখন েলােকরা খাবার ৈতির করিছল, এমন
সমেয় িতিন অিভভূত হেয় পড়েলন, ১১ আর েদখেলন, আকাশ
খুেল েগেছ এবং একিট বড় চাদর েনেম আসেছ তার চারিট
েকান ধের পৃিথবীেত নািমেয় েদওয়া হেচ্ছ; ১২ আর তার মেধ্য
পৃিথবীর সব রকেমর পশু, সরীসৃপ এবং আকােশর পাখীরা
আেছ। ১৩ পের তঁার প্রিত আকাশ েথেক এই বাণী হেলা ওঠ
িপতর, "মার এবং খাও"।

১৪ িকন্তু িপতর বলেলন, প্রভু এমন না েহাক; আিম েকানওিদন
েকােনাও অপিবত্র ও অশুিচ বস্তু খাইিন।

১৫ তখন িদ্বতীয়বার আবার এই বাণী হল, ঈশ্বর যা শুিচ
কেরেছন, তুিম তা অপিবত্র বলও না, ১৬ এইভােব িতনবার হেলা,
পের আবার ঐ চাদরিট আকােশ উেঠ েগল। ১৭ িপতর েয দশর্ন
েপেয়িছেলন, তার অথর্ িক হেত পাের, এই িবষেয় মেন মেন
ভাবিছেলন িঠক েসই সমেয় েদেখা, কনর্ীিলেয়র েপ্রিরত েলােকরা
িশেমােনর বািড়র েখঁাজ কের দরজার কােছ এেস দঁাড়ােলা,
১৮ আর েডেক িজজ্ঞাসা করেলা, িশেমান যােক িপতর বেল,
িতিন িক এখােন থােকন? ১৯ িপতর েসই দশর্েনর িবষেয়
ভাবিছেলন, এমন সমেয় আত্মা বলল, েদেখা িতনজন েলাক
েতামার েখঁাজ করেছ। ২০ িকন্তু তুিম উেঠ নীেচ যাও, তােদর সেঙ্গ
যাও, েকানও সেন্দহ কেরা না কারণ আিমই তােদর পািঠেয়িছ।
২১ তখন িপতর েসই েলােকেদর কােছ েনেম িগেয় বলেলন,
েদেখা েতামরা যার েখঁাজ করেছা, আিম েসই ব্যিক্ত, েতামরা িক
জন্য এেসছ? ২২ তারা বলল, একজন শতপিত কনর্ীিলয় নােম
পিরিচত, একজন ধািমর্ক েলাক, িযিন ঈশ্বরেক ভয় কেরন এবং
সমস্ত িযহূদী জািতর মেধ্য িবখ্যাত, িতিন পিবত্র দেূতর দ্বারা এমন
আেদশ েপেয়েছন, েযন আপনােক েডেক িনজ বািড়েত এেন
আপনার মুেখর কথা েশােনন।

কনর্ীিলয়র বািড়েত িপতর।

২৩ তখন িপতর তােদর িভতের েডেক এেন তােদর েসবা
করেলন। পরিদন উেঠ িতিন তােদর সেঙ্গ েগেলন, আর যােফাত
িনবাসী ভাইেদর মেধ্য িকছু জন তােদর সেঙ্গ েগল। ২৪ পেরর
িদন তারা ৈকসিরয়ােত প্রেবশ করেলন; তখন কনর্ীিলয় িনেজর
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েলাকেদর ও বনু্ধেদর এক জায়গায় েডেক তােদর অেপক্ষা
করিছেলন। ২৫ পের িপতর যখন প্রেবশ করেলন, েসই সময়
কনর্ীিলয় তার সেঙ্গ েদখা কের তঁার পােয় পেড় প্রণাম করেলন।
২৬ িকন্তু িপতর তঁােক তুলেলন, বলেলন উঠুন; আিম িনেজও
একজন মানুষ। ২৭ তারপর িপতর কনর্ীিলেয়র সেঙ্গ আলাপ
করেত করেত প্রেবশ কের েদখেলন, অেনক েলাক জমা হেয়েছ।
২৮ তখন িতিন তােদর বলেলন, আপনারা জােনন, অন্য জািতর
সেঙ্গ েযাগ েদওয়া অথবা তার কােছ আসা িযহূদী েলােকর পেক্ষ
িনয়েমর বাইের; িকন্তু আমােক ঈশ্বর েদিখেয়েছন েয, েকােনাও
মানুষেক অধািমর্ক অথবা অশুিচ বলা উিচত নয়। ২৯ এই জন্য
আমােক েডেক পাঠােনা হেল আিম েকােনাও আপিত্ত না কেরই
এেসিছ; এখন িজজ্ঞাসা কির, আপনারা িক কারেণ আমােক
েডেক পািঠেয়েছন? ৩০ তখন কনর্ীিলয় বলেলন, আজ চার িদন
হেলা, আিম এই সময় পযর্ন্ত িনেজর ঘেরর মেধ্য েবলা অনুমান
িতনেটর সময় প্রাথর্না করিছলাম, েসই সময় একজন পুরুষ
েতেজাময় েপাশাক পের আমার সামেন দঁাড়ােলন; ৩১ িতিন
বলেলন, কনর্ীিলয়, েতামার প্রাথর্না গ্রহণ করা হেয়েছ এবং
েতামার দান সকল ঈশ্বেরর সামেন স্মরণ করা হেয়েছ।
৩২ অতএব যােফােত েলাক পািঠেয় িশেমান যােক িপতর বেল,
তঁােক েডেক আেনা; েস সমুেদ্রর ধাের িশেমান মুিচর বািড়েত
আেছন। ৩৩ এই জেন্য আিম সেঙ্গ সেঙ্গ আপনার কােছ েলাক
পািঠেয় িদলাম; আপিন এেসেছন ভােলাই কেরেছন, অতএব
এখন আমরা সকেল ঈশ্বেরর সাক্ষােৎ উপিস্থত আিছ; প্রভু
আপনােক েযসকল আেদশ কেরেছন, তা শুনেবা। ৩৪ তঁার পর
িপতর তার মুখ খুেল তােদর বলেত লাগেলন সিত্য আিম বুঝেত
পারলাম েয ঈশ্বর কােরাও মুখেচেয় িবচার কেরন না। ৩৫ িকন্তু
সব জািতর মেধ্য েয েকউ তঁােক ভয় কের ও ধমর্াচরণ কের,
ঈশ্বর তােক গ্রহণ কেরন। ৩৬ েতামরা জন েয িতিন ইস্রােয়েলর
েলােকেদর কােছ একিট বাক্য েঘাষণা কেরেছন; যখন িতিন
যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম শািন্তর সুসমাচার প্রচার কেরেছন; িযিন
সকেলর প্রভু। ৩৭ আপনারা সকেল এই ঘটনা জােনন, যা
েযাহেনর দ্বারা প্রচািরত বািপ্তেষ্মর পর গালীল েথেক শুরু হেয়
সমগ্র িযহূদীয়ােত ছিড়েয় পড়ল; ৩৮ ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর
কথা, কীভােব ঈশ্বর তঁােক পিবত্র আত্মােত ও শিক্তেত অিভিষক্ত
কেরিছেলন; ভােলা কাজ কের েবড়ােতন এবং শয়তান দ্বারা
পীিড়ত সমস্ত েলাকেক সুস্থ করেতন; কারণ ঈশ্বর তঁার সেঙ্গ
িছেলন। ৩৯ আর িতিন িযহূদীেদর জনপেদ ও িযরুশােলেম যা যা
কেরেছন, েসই সকেলর সাক্ষী; আবার েলােক তঁােক কু্রেশ
টািঙেয় হত্যা করল। ৪০ তঁােক ঈশ্বর তৃতীয় িদেন ওঠােলন, প্রমাণ
কের েদখােলন সমস্ত েলােকর কােছ এমন নয়, ৪১ িকন্তু পূেবর্
ঈশ্বেরর দ্বারা মেনানীত সাক্ষীেদর, অথর্াৎ আমােদর েদখা
িদেলন, আর মৃতেদর মধ্য েথেক তঁার পুনরুত্থান হেল পর তঁার
সেঙ্গ আমরা েভাজন ও পান করলাম। ৪২ আর িতিন িনেদর্শ
করেলন, েযন আমরা েলাকেদর কােছ প্রচার কির ও সাক্ষ্য িদই
েয, ইিনই েসই ব্যিক্ত যােক ঈশ্বর জীিবত ও মৃতেদর িবচারকতর্ া
িনযুক্ত কেরেছন। ৪৩ তঁার পেক্ষ সকল ভিবষ্যৎ বক্তারা এই সাক্ষ্য
েদন, েয েকউ তঁােক িবশ্বাস কের, েস তঁার নােমর গুেণ পােপর
ক্ষমা পােব। ৪৪ িপতর এই কথা বলেছন িঠক েসই সমেয় যত

েলাক বাক্য শুনিছল, প্রেত্যেকর উপের পিবত্র আত্মা েনেম
এেলন। ৪৫ তখন িপতেরর সেঙ্গ আসা িবশ্বাসী িছন্নত্বক েলাক
সব আশ্চর্ য্য হেলন, কারণ অিযহূদীেদর উপেরও পিবত্র
আত্মারূপ দান েদওয়া হেলা; ৪৬ কারণ তারা তােদর নানা ভাষায়
কথা বলেত ও ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন করেত শুনেলন। তখন
িপতর উত্তর কের বলেলন, ৪৭ "এই েয েলােকরা আমােদর মতই
পিবত্র আত্মা েপেয়ছ, েকউ িক এেদর জেল বািপ্তষ্ম িদেত বাধা
িদেত পাের?" ৪৮ পের িতিন তােদর যীশু খ্রীেষ্টর নােম বািপ্তষ্ম
েদবার আেদশ িদেলন। তখন তারা িকছুিদন তােক থাকেত
অনুেরাধ করেলন।

িপতর তা ার কােযর্্যর িববরণী িদেলন।

এখন েপ্রিরতরা এবং িযহুিদয়ার ভাইেয়রা শুনেত
েপেলন েয, অিযহূদী েলােকরাও ঈশ্বেরর বাক্য গ্রহণ

কেরেছ। ২ আর যখন িপতর িযরুশােলেম আসেলন, তখন
িছন্নত্বক (িযহূদী) েলােকরা তঁােক েদাষী কের বলেলন, ৩ তুিম
অিচ্ছন্নত্বক (অিযহুিদ) েলাকেদর ঘের িগেয়ছ, ও তােদর সেঙ্গ
খাবার েখেয়ছ। ৪ িকন্তু িপতর তখন তঁােদর আেগর ঘটনা
ভালভােব বুিঝেয় িদেলন, ৫ বলেলন, 'আিম যােফা নগের প্রাথর্না
করিছলাম, এমন সময় অিভভূত অবস্থায় এক দশর্ন েপলাম,
েদখলাম, একিট বড় চাদেরর মত েকানও পাত্র েনেম আসেছ,
যার চারেকাণ ধের আকাশ েথেক নািমেয় েদওয়া হেচ্ছ এবং
েসটা আমার কােছ এেলা। ৬ আিম েসটার িদেক এক নজের
েচেয় িচন্তা করেত লাগলাম, আর েদখলাম, তার মেধ্য পৃিথবীর
চার পা িবিশষ্ট পশু ও বন্য পশু, সরীসৃপ ও আকােশর পাখীরা
আেছ; ৭ আর আিম একিট আওয়াজও শুনলাম, যা আমােক
বলল, ওঠ, িপতর, মােরা, আর খাও। ৮ িকন্তু আিম বললাম,
প্রভু, এমন না েহাক; কারণ অপিবত্র িকংবা অশুিচ েকানও
িজিনসই আমার মুেখর েভতের যায়িন। ৯ িকন্তু িদ্বতীয়বার
আকাশ েথেক এই বাণী হেলা, ঈশ্বর যা শুিচ কেরেছন, তুিম
তােদর অশুিচ বলও না। ১০ এমন িতনবার হেল; পের েস সমস্ত
আবার আকােশ েটেন িনেয় েগল। ১১ আর েদখলাম, খুব
তাড়াতািড় িতনজন পুরুষ, েয বািড়েত আমরা িছলাম, েসখােন
এেস দঁাড়ােলা; ৈকসিরয়া েথেক আমার কােছ পাঠােনা হেয়িছল।
১২ আর আত্মা আমােক সেন্দহ না কের তােদর সেঙ্গ েযেত
বলেলন। আর এই ছয়জন ভাইও আমার সেঙ্গ েগেলন। পের
আমরা েসই েলাকটী বািড়েত েগলাম। ১৩ িতিন আমােদর
বলেলন েয, িতিন এক দেূতর দশর্ন েপেয়িছেলন েসই দতূ তঁার
বািড়র মেধ্য দঁািড়েয় বলেলন, যােফােত েলাক পািঠেয়
িশেমানেক েডেক আেনা, যার অন্য নাম িপতর; ১৪ েস েতামােক
এমন কথা বলেব, যার দ্বারা তুিম ও েতামার সমস্ত পিরবার মুিক্ত
পােব। ১৫ পের আিম কথা বলেত শুরু করেল, তােদর উপেরও
পিবত্র আত্মা এেসিছেলন, েযমন আমােদর উপের শুরুেত
হেয়িছল। ১৬ তােত প্রভুর কথা আমােদর মেন পড়ল, েযমন িতিন
বেলিছেলন, 'েযাহন জেল বািপ্তষ্ম িদত, িকন্তু েতামরা পিবত্র
আত্মার বািপ্তষ্ম পােব।' ১৭ সুতরাং, তারা প্রভু যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী
হওয়ার পর, েযমন আমােদর েতমন তঁােদরও ঈশ্বর সমান
আশীবর্াদ িদেলন, তখন আিম েক েয ঈশ্বরেক বাধা িদেত পাির?
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১৮ এই সব কথা শুেন তঁারা চুপ কের থাকেলন এবং ঈশ্বেরর
েগৗরব করেলন, বলেলন, তাহেল েতা ঈশ্বর অিযহূদীর
েলাকেদরও জীবেনর জন্য মন পিরবতর্ েনর সুেযাগ কের
িদেয়েছন।

অন্তয়িখয়েত মণ্ডলী।

১৯ ইিতমেধ্য িস্তফােনর মৃত্যর পের িবশ্বাসীেদর প্রিত েয তাড়না
হেয়িছল, তার জন্য সকেল িযরূশােলম েথেক চািরিদেক ছিড়েয়
েগল, তারা ৈফনীিকয়া, কুপ্র, ও আিন্তয়িখয়া পযর্ন্ত চািরিদেক
ঘুের েকবল িযহূদীেদর কােছ বাক্য [সুসমাচার] প্রচার করেত
লাগল অন্য কাউেক নয়। ২০ িকন্তু তােদর মেধ্য কেয়ক জন
কুপ্রীয় ও কুিরিনয় েলাক িছল; তারা আিন্তয়িখয়ােত এেস
গ্রীকেদর কােছ বলল ও প্রভু যীশুর িবষেয় সুসমাচার প্রচার
করল। ২১ আর প্রভুর হাত তােদর ওপের িছল এবং অেনক
েলাক িবশ্বাস কের প্রভুর কােছ িফরল। ২২ পের তােদর িবষেয়
িযরুশােলেমর মণ্ডলীর েলােকরা জানেত পারল; এজন্য এরা
আিন্তয়িখয়া পযর্ন্ত বাণর্বােক পাঠােলন। ২৩ যখন িতিন িনেজ
এেস ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েদখেলন, িতিন আনন্দ করেলন; এবং
িতিন তােদরেক উৎসাহ িদেত লাগেলন েযন তারা সমস্ত সম্পূণর্
হৃদয় িদেয় প্রভুেত যুক্ত থােক; ২৪ কারণ িতিন সৎেলাক এবং
পিবত্র আত্মায় ও িবশ্বােস পূণর্ িছেলন। আর অেনক েলাক
প্রভুেত যুক্ত হল। ২৫ পের িতিন েশৗেলর েখঁােজ তােষর্ েগেলন।
২৬ িতিন যখন তঁােক েপেলন, িতিন তঁােক আিন্তয়িখয়ােত
আনেলন। আর তারা সম্পূণর্ এক বছর পযর্ন্ত মণ্ডলীেত িমিলত
হেতন এবং অেনক েলাকেক িশক্ষা িদেতন; আর প্রথেম
আিন্তয়িখয়ােতই িশেষ্যরা 'িখ্রষ্টান' নােম পিরিচত হল। ২৭ এখন
এই সময় কেয়ক জন ভাববাদী িযরুশােলম েথেক
আিন্তয়িখয়ােত আসেলন। ২৮ তােদর মেধ্য আগাব নােম একজন
উেঠ আত্মার দ্বারা জানােলন েয, সমস্ত পৃিথবীেত এক
মহাদিূভর্ ক্ষ হেব; েসটা েক্লৗিদেয়র শাসনকােল ঘটল। ২৯ তােত
িশেষ্যরা, প্রেত্যেক িনজ িনজ সামথর্্য অনুসাের, িযহুিদয়ার
ভাইেদর েসবার জন্য সাহায্য পাঠােত িস্থর করেলন; ৩০ এবং
েসই মত কাজও করেলন, বাণর্বা ও েশৗেলর হাত িদেয়
প্রাচীনেদর কােছ টাকা পািঠেয় িদেলন।

যােকােবর হত্যা ও িপতেরর মুিক্ত

এখন, েসই সমেয় েহেরাদ রাজা মণ্ডলীর
কেয়কজেনর ওপের অত্যাচার করার জন্য হাত

ওঠােলন। ২ িতিন েযাহেনর ভাই যােকাবেক তেলায়ার িদেয় হত্যা
করেলন। ৩ তােত িযহূদীরা খুিশ হেলা েদেখ েস আবার
িপতরেকও ধরেলন। তখন তাড়ীশূন্য (িনস্তারপব্বর্) পেবর্র সময়
িছল। েস তঁােক ধরার পর েজেলর মেধ্য রাখেলন, ৪ এবং তঁােক
পাহারা েদওয়ার জন্য চারিট কু্ষদ্র ৈসিনক দল, এমন চারিট েসনা
দেলর কােছ েছেড় িদেলন; মেন করেলন, িনস্তারপেব্বর্র পের
তঁােক েলাকেদর কােছ হািজর করেবন। ৫ সুতরাং িপতরেক
েজেলর মেধ্য বিন্দ রাখা হেয়িছল, িকন্তু মণ্ডলী তঁার জন্য
ঈশ্বেরর কােছ আন্তিরকভােব প্রাথর্না করিছল। ৬ পের েহেরাদ

েযিদন তঁােক বাইের আনেবন, তার আেগর রােত িপতর দইু জন
েসনার মেধ্য দিুট েশকেলর দ্বারা বঁাধা অবস্থায় ঘুিমেয় িছেলন
এবং দরজার সামেন রক্ষীরা েজলখানািট পাহারা িদিচ্ছল।
৭ েদেখা, েসই সময় প্রভুর এক দতূ তঁার কােছ এেস দঁাড়ােলন
এবং েজেলর ঘর আেলাময় হেয় েগল। িতিন িপতরেক
কুিক্ষেদেশ আঘাত কের জািগেয় বলেলন, তাড়াতািড় ওেঠা।
তখন তঁার দহুাত েথেক েশকল খুেল েগল। ৮ পের তঁােক দতূ
বলেলন, েকামড় বঁাধ ও েতামার জেুতা পর, েস তখন তাই
করেলা। পের দতূ তঁােক বলেলন, গােয় কাপড় িদেয় আমার
িপছন িপছন এেসা। ৯ তােত িতিন েবর হেয় তার িপছন িপছন
েযেত লাগেলন; িকন্তু দেূতর দ্বারা যা করা হল, তা েয সিত্যই, তা
িতিন জানেত পারেলন না, বরং মেন করেলন, িতিন স্বপ্ন
েদখেছন। ১০ পের তঁারা প্রথম ও িদ্বতীয় পাহারাদারেদর দল
িপছেন েফেল, েলাহার দরজার কােছ আসেলন, েযখান িদেয়
শহের যাওয়া যায়; েসই দরজার িখল খুেল েগল; তােত তঁারা
েবর হেয় একটা রাস্তার েশষ পযর্ন্ত েগেলন, আর তখন দতূ তঁার
কাছ েথেক চেল েগেলন। ১১ তখন িপতর বুঝেত েপের বলেলন,
এখন আিম বুঝলাম, প্রভু িনেজ দতূেক পাঠােলন, ও েহেরােদর
হাত েথেক এবং িযহূদী েলাকেদর সমস্ত মেনর আশা েথেক
আমােক উদ্ধার করেলন। ১২ এই ব্যাপাের আেলাচনা কের িতিন
মিরয়েমর বািড়র িদেক চেল েগেলন, ইিন েসই েযাহেনর মা, যার
নাম মাকর্ ; েসখােন অেনেক জেড়া হেয়িছল ও প্রাথর্না করিছল।
১৩ পের িতিন বাইেরর দরজায় ধাক্কা মারেল েরাদা নােমর
একজন দাসী শুনেত েপেলা; ১৪ এবং িপতেরর গলার আওয়াজ
শুনেত েপেয় আনেন্দ দরজা খুলেলা না, িকন্তু েভতের িগেয়
সংবাদ িদল, িপতর দরজার সামেন দঁািড়েয় আেছন। আর তারা
তােক বলল, তুিম উন্মাদ হেয়ছ, িকন্তু েস মেনর েজাের বলেত
লাগেলা, না, এটাই িঠক। ১৫ তখন তারা বলল, উিন তঁার দতূ।
১৬ িকন্তু িপতর আঘাত করেত থাকেলন; তখন তারা দরজা খুেল
তােক েদখেত েপল ও আশ্চযর্্য হেলা। ১৭ তােত িতিন হাত িদেয়
সবাইেক চুপ থাকার ইশারা করেলন এবং প্রভু কীভােব তঁােক
েজল েথেক মুক্ত কের এেনেছন, তা তােদর কােছ খুেল বলেলন,
আর এও বলেলন, েতামরা যােকাবেক ও ভাইেদর এই সংবাদ
দাও; পের িতিন েবর হেয় অন্য জায়গায় চেল েগেলন। ১৮ এখন,
যখন িদন হেলা, েসখােন ৈসিনেদর মেধ্য েকােনা কু্ষদ্র উেত্তজনা
িছল না, িপতেরর িবষেয় যা িকছু ঘেটিছল

েহেরােদর মৃতু্য।

১৯ পের েহেরাদ তঁার েখঁাঁজ কেরিছেলন এবং িকন্তু তঁােক
পাওয়া যায়িন, না পাওয়ােত রক্ষীেদর িজজ্ঞাসা কের তােদর
মৃতু্যদন্ড েদওয়ার আেদশ িদেলন এবং িযহূদীয়া েথেক চেল িগেয়
ৈকসিরয়ােত বসবাস করেলন। ২০ আর িতিন েসারীয় ও
সীেদানীয়েদর উপের খুবই েরেগ িছেলন, িকন্তু তারা একমত হেয়
তার কােছ আসল এবং রাজার ঘুমােনার ঘেরর প্রধান ভারপ্রাপ্ত
ব্লাস্তেক বুিঝেয় িনেজর পেক্ষ েটেন িমলন করার অনুেরাধ
করেলন। তখন তারা শািন্ত চাইল, কারণ রাজার েদশ েথেক
তােদর েদেশ খাবার সামগ্রী আসত। ২১ তখন এক িনিদর্ ষ্ট িদেন
েহেরাদ রাজার েপাশাক পের িবচারাসেন বেস তােদর কােছ

েপ্রিরত ১১:১৮ ৭৪৮ েপ্রিরত ১২:২১



১৩

ভাষণ েদন। ২২ তখন জনগণ েজাের িচৎকার কের বলল, এটা
েদবতার আওয়াজ, মানুেষর না। ২৩ আর প্রভুর এক দতূ েসই
মুহূেতর্  তােক আঘাত করেলন, কারণ িতিন ঈশ্বরেক েগৗরব
িদেলন না; আর তার েদহ েপাকা-মাকড় েখেয় েফলােত মৃতু্য
হল। ২৪ িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য বৃিদ্ধ েপল এবং চািরিদেক ছিড়েয়
পড়ল। ২৫ আর বাণর্বা ও েশৗল আপনােদর েসবার কাজ েশষ
করার পের িযরুশােলম েথেক চেল েগেলন; েযাহন, যার নাম
মাকর্ , তঁােক সেঙ্গ িনেলন।

সুসমাচার প্রচােরর জন্য েপৗেলর প্রথম যাত্রা

এখন আিন্তয়িখয়ার মণ্ডলীেত বাণর্বা, িশেমান, যােক
নীেগর বলা হত কুরীনীয় লুিকয়, মনেহম (িযিন

েহেরাদ রাজার পািলত ভাই) এবং েশৗল, নােম কেয়ক জন
ভাববাদী ও িশক্ষক িছেলন। ২ তঁারা প্রভুর আরাধনা ও উপবাস
করিছেলন, এমন সময় পিবত্র আত্মা বলেলন, আিম বাণর্বা ও
েশৗলেক েয কােজর জন্য েডেকিছ, েসই কাজ ও আমার জন্য
এেদর পৃথক কের রােখা। ৩ তখন তঁারা সভার পর উপবাস ও
প্রাথর্না করেলন এবং এই মানুষগুিলর উপের তঁােদর হাত
রাখেলন (হস্তাপর্ণ) ও তঁােদর িবদায় জানােলন।

কুেপ্র।

৪ এইভােব পিবত্র আত্মা তঁােদর িসলূিকয়ােত পাঠােলন এবং
েসখান েথেক জাহােজ কের কুেপ্র েগেলন। ৫ তঁারা সােলামীেত
উপিস্থত হেলন এবং েসখােন িযহূদীেদর সমাজঘের ঈশ্বেরর
বাক্য প্রচার করেত লাগেলন; এবং েযাহন (মাকর্ ) তঁােদর
সহকারী রূেপ েযাগ েদন। ৬ তঁারা সমস্ত দ্বীপ ঘুের পাফঃ শহের
উপিস্থত হেলন। েসখােন তঁারা একজন িযহূদী যাদকুর ও ভণ্ড
ভাববাদীেক েদখেত েপেলন, তঁার নাম বর-যীশু; ৭ েস রাজ্যপাল
েসিগর্য় েপৗেলর সেঙ্গ থাকত; িতিন একজন বুিদ্ধমান েলাক।
িতিন বাণর্বা ও েশৗলেক কােছ ডাকেলন ও ঈশ্বেরর বাক্য শুনেত
চাইেলন। ৮ িকন্তু ইলুমা, েসই যাদকুর (মায়াবী) (এইভােব নােমর
অনুবাদ করা হেয়েছ) তােদর িবেরািধতা করিছল; েস েচষ্টা
করিছল েযন রাজ্যপাল িবশ্বাস েথেক মুখ িফিরেয় েনয়। ৯ িকন্তু
েশৗল, যােক েপৗল বলা হয়, িতিন পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেয়
তঁার িদেক একভােব তািকেয় বলেলন, ১০ তুিম সমস্ত
ছলচাতুিরেত ও মন্দ অভ্যােস পূণর্, িদয়াবেলর (শয়তান) সন্তান,
তুিম সব রকম ধািমর্কতার শত্রু, তুিম প্রভুর েসাজা পথেক বঁাকা
করেত িক থামেব না? ১১ এখন েদখ, প্রভুর হাত েতামার উপের
আেছ, তুিম অন্ধ হেয় যােব, িকছুিদন সূযর্্য েদখেত পােব না। আর
সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার উপর এক গভীর অন্ধকার েনেম এেলা, তারফেল
েস হাত ধের চালােনার েলােকর েখঁাজ করেত এিদক ওিদক
চলেত লাগল। ১২ তখন প্রাচীন েরােমর শাসক েসই ঘটনা ও
প্রভুর উপেদশ শুেন আশ্চযর্্য হেলন এবং িবশ্বাস করেলন।

িপিষিদয়ার আিন্তয়িখয়ায় সুসমাচার প্রচার

১৩ েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা পাফঃ েথেক জাহােজ কের
পামু্ফিলয়ার পগর্া শহের উপিস্থত হেলন। তখন েযাহন (মাকর্ )

তােদর েছেড় চেল েগেলন ও িযরূশােলেম িফের েগেলন।
১৪ িকন্তু তঁারা পগর্া েথেক এিগেয় িপিষিদয়ার আিন্তয়িখয়ায়
উপিস্থত হেলন; এবং িবশ্রামবাের (সপ্তােহর েশষ িদন) তঁারা
সমাজঘের িগেয় বসেলন। ১৫ ব্যবস্থা ও ভাববাদীেদর বই পাঠ
সমাপ্ত হেল পর সমাজঘেরর েনতারা তঁােদর কােছ একটা বাতর্ া
পাঠােলন এবং বলেলন ভাইেয়রা, েলােকেদর কােছ িশক্ষা
েদওয়ার যিদ িকছু থােক আপনারা বলুন। ১৬ তখন েপৗল
দঁািড়েয় হাত েনেড় বলেত লাগেলন, েহ ইস্রােয়েলর েলােকরা, েহ
ঈশ্বেরর ভয়কারীরা, শুনুন। ১৭ এই ইস্রােয়ল জািতর ঈশ্বর
আমােদর পূবর্পুরুষেদর মেনানীত কেরেছন এবং এই জািত যখন
িমশর েদেশ প্রবাস করিছল, তখন তােদরেক উন্নত (বংশ বৃিদ্ধ)
করেলন এবং তঁার শিক্ত িদেয় তােদরেক বার কের আনেলন।
১৮ আর িতিন মরূপ্রােন্ত প্রায় চিল্লশ বছর তঁােদর সেঙ্গ থাকেলন।
১৯ পের িতিন কনােনর সাত জািতেক উেচ্ছদ করেলন ও
ইস্রােয়ল জািতেক েসই সমস্ত জািতর েদশ িদেলন। এইভােব
চারেশা পঞ্চাশ বছর েকেট যায়। ২০ এর পের শমুেয়ল ভাববাদীর
সময় পযর্ন্ত তােদর কেয়ক জন িবচারক িদেলন। ২১ তারপের
তারা একজন রাজা চাইল, তারফেল ঈশ্বর তােদর চিল্লশ
বছেরর জন্য িবন্যামীন বংেশর িকেসর েছেল েশৗলেক িদেলন।
২২ পের িতিন তঁােক সিরেয় তােদর রাজা হবার জন্য দায়ূদেক
উত্থািপত করেলন, যঁার িবষেয় ঈশ্বর বলেলন িতিন িছেলন
দাউদ, 'আিম িযশেয়র পুত্র দায়ূদেক েপেয়িছ, েস আমার মেনর
মত েলাক, েস আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করেব। ২৩ এই
মানুষিটর বংশ েথেকই ঈশ্বেরর শপথ অনুযায়ী ইস্রােয়েলর জন্য
এক উদ্ধারকতর্ ােক, যীশুেক উপিস্থত করেলন; ২৪ তঁার আসার
আেগ েযাহন সমস্ত ইস্রােয়ল জািতর কােছ মন পিরবতর্ েনর
বািপ্তেষ্মর কথা প্রচার কেরিছেলন। ২৫ এবং েযাহেনর কাজ যখন
েশষ হেয় এেসিছল, িতিন বলেতন, আিম েক, েতামরা িক মেন
কর? আিম েসই খ্রীষ্ট নই। িকন্তু েদখ, আমার পের এমন এক
ব্যিক্ত আসেছন, তঁার জেুতার িফেত েখালার েযাগ্যতাও আমার
েনই। ২৬ েহ ভাইেয়রা, অব্রাহােমর বংেশর সন্তানরা, ও েতামরা
যত েলাক ঈশ্বরেক ভয় কর, আমােদর কােছই এই পিরত্রােণর
বাক্য পাঠােনা হেয়েছ। ২৭ কারণ িযরুশােলেমর অিধবাসীরা
এবং তােদর শাসেকরা তঁােক িচনেত পােরিন এবং ভাববাদীেদর
েয সমস্ত বাক্য িবশ্রামবাের পড়া হয়, েসই কথা তঁারা বুঝেত
পােরিন, িকন্তু তঁােক শািস্ত িদেয় েসই সব বাক্য সফল কেরেছ।
২৮ যিদও তারা প্রাণদেন্ডর জন্য েকান েদাষ তঁার মেধ্য পায়িন,
তারা িপলােতর কােছ দাবী জানােলা, েযন তঁােক মৃতু্যদন্ড েদওয়া
হয়। ২৯ তঁার িবষেয় যা িকছু েলখা হেয়িছল, েসগুেলা িসদ্ধ হেল
তঁােক কু্রশ েথেক নািমেয় কবর েদওয়া হয়। ৩০ িকন্তু ঈশ্বর তঁােক
মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত করেলন। ৩১ আর যারা তঁার সেঙ্গ
গালীল েথেক িযরূশােলেম এেসিছেলন, তঁােদর িতিন অেনকিদন
পযর্ন্ত েদখা িদেলন; তঁারাই এখন সমস্ত মানুেষর কােছ তঁার
সাক্ষী। ৩২ তাই আমরা আপনােদর কােছ এই সুসমাচার জানািচ্ছ
যা, ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয,
৩৩ ঈশ্বর যীশুেক জীিবত কের আমােদর সন্তানেদর পেক্ষ তঁার
প্রিতজ্ঞা সম্পূণর্ কেরেছন, েযমন িদ্বতীয় গীেতও েলখা আেছ,
"তুিম আমার পুত্র, আজ আিম েতামােক জন্ম িদেয়িছ।" ৩৪ আর
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িতিন েয তঁােক মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত কেরেছন এবং তঁার
েদহ েয আর কখেনাও ক্ষয় হেব না, এই িবষেয় ঈশ্বর বেলেছন,
"আিম েতামােদর িবশ্বস্তেদর দায়ূেদর পিবত্র িনয়ম ও িনিশ্চত
আশীবর্াদ গুেলা েদব"। ৩৫ এই জন্য িতিন অন্য গীেতও বেলেছন,
"তুিম েতামার সাধু েক ক্ষয় েদখেত েদেব না"। ৩৬ দায়ূদ, তঁার
েলােকেদর মেধ্য ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করেলন ও মারা েগেলন
এবং তঁােক িপতৃপুরুষেদর কােছ কবর েদওয়া হেলা ও তঁার েদহ
ক্ষয় েপল। ৩৭ িকন্তু ঈশ্বর যােক জীিবত কেরেছন, িতিন ক্ষয়
েদেখনিন। ৩৮ সুতরাং েহ আমার ভাইেয়রা, আপনােদর জানা
দরকার েয, এই ব্যিক্তর মাধ্যেমই পাপ ক্ষমার িবষেয় প্রচার করা
হেচ্ছ; ৩৯ আর েমািশর ব্যবস্থা িদেয় আপনারা পােপর ক্ষমা
পানিন, িকন্তু েয েকউ েসই ব্যিক্তেক িবশ্বাস করেব েস পােপর
ক্ষমা লাভ করেব। ৪০ তাই সাবধান েহান, ভাববাদীরা যা বেল
েগেছন তা েযন আপনােদর জীবেন না ঘেট, ৪১ "েহ অবাধ্যরা,
েদখ আর অবাক হও এবং ধ্বংস হও; কারণ েতামােদর সমেয়
আিম এমন কাজ করব েয, েসই সব কােজর কথা যিদ েকউ
েতামােদর বেল, তবুও েতামরা িবশ্বাস করেব না।" ৪২ েপৗল ও
বাণর্বা সমাজঘর েছেড় যাওয়ার সময়, েলােকরা তঁােদর
অনুেরাধ করেলন, েযন তঁারা পেরর িবশ্রামবাের এই িবষেয়
আেরাও িকছু বেলন। ৪৩ সমাজঘেরর সভা েশষ হবার পর
অেনক িযহূদী ও িযহূদী ধমর্ান্তিরত ভক্ত েলােকরা েপৗল ও
বাণর্বার সেঙ্গ সেঙ্গ েগল; তঁারা তােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, ও
ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িস্থর থাকেত বলেলন। ৪৪ পেরর িবশ্রামবাের
শহেরর প্রায় সমস্ত েলাক ঈশ্বেরর বাক্য শুনেত সমেবত হেলা।
৪৫ যখন িযহূদীরা েলােকর সমােবশ েদখেলা, তারা িহংসায়
পিরপূণর্ হল এবং তঁােক িনন্দা করেত করেত েপৗেলর কথায়
প্রিতবাদ করেত লাগল। ৪৬ িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা সাহেসর সেঙ্গ
উত্তর িদেলন ও বলেলন, প্রথেম েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর বাক্য
প্রচার করা উিচত; েদখলাম েতামরা এই িবষয়িটেক অগ্রাহ্য কের
দেুর সিরেয় িদেয়ছ, আর িনেজেদর অনন্ত জীবেনর অেযাগ্য
কের তুেলছ, তাই আমরা অিযহূদীেদর কােছ যাব। ৪৭ কারণ প্রভু
আমােদর এমনই আেদশ িদেয়েছন, "আিম েতামােক সমস্ত
জািতর কােছ আেলার মত কেরিছ, েযন তুিম পৃিথবীর সমস্ত
মানুেষর কােছ পিরত্রাণ স্বরূপ হও।" ৪৮ এই কথা শুেন
অিযহূদীর েলােকরা খুিশ হল এবং ঈশ্বেরর বােক্যর েগৗরব
করেত লাগেলা; ও যারা অনন্ত জীবেনর জন্য মেনানীত
হেয়িছল, তারা িবশ্বাস করল। ৪৯ এবং প্রভুর েসই বাক্য ঐ
অঞ্চেলর সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল। ৫০ িকন্তু িযহূদীরা ভক্ত
ভদ্র মিহলা ও শহেরর প্রধান েনতােদর উেত্তিজত কের, েপৗল ও
বাণর্বার উপর অত্যাচার শুরু করল এবং তঁােদর শহেরর
সীমানার বাইের তঁােদর তািড়েয় িদল। ৫১ তখন তঁারা েসই
েলােকেদর িবরুেদ্ধ পােয়র ধূেলা েঝেড় েফেল ইকিনেয় েগেলন।
৫২ এবং িশষ্যরা আনেন্দ ও পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেত
থাকেলন।

িবিভন্ন স্থােন সুসমাচার প্রচার।

এর পের েপৗল ও বাণর্বা ইকিনেয় িযহূদীেদর
সমাজঘের প্রেবশ করেলন এবং এমন স্পষ্টভােব

কথা বলেলন েয, িযহূদী ও গ্রীকেদর মেধ্য অেনেক িবশ্বাস
করল। ২ িকন্তু েয িযহূদীরা অবাধ্য হেলা, তারা ভাইেদর িবরুেদ্ধ
অিযহূদীর েলােকেদর প্রাণ উেত্তিজত ও েক্ষিপেয় তুলল।
৩ সুতরাং তঁারা আেরাও অেনকিদন েসখােন থাকেলন, সাহেসর
সেঙ্গ এবং প্রভুর শিক্তর সেঙ্গ কথা বলেতন; আর িতিন প্রভুর
অনুগ্রেহর কথা বলেতন এবং প্রভুও েপৗল এবং বাণর্বার হাত
িদেয় িবিভন্ন িচহ্ন এবং আশ্চযর্্য কাজ করেতন। ৪ এরফেল
শহেরর েলােকরা দভুােগ ভাগ হেলা, একদল িযহূদীেদর আর
একদল েপ্রিরতেদর পক্ষ িনল। ৫ তখন অিযহূদীর ও িযহূদীেদর
িকছু েলােকরা তােদর েনতােদর সেঙ্গ যুিক্ত পরামশর্ কের, তঁােদর
অপমান ও পাথর মারার পিরকল্পনা করল। ৬ তঁারা তােদর
পিরকল্পনা বুঝেত েপের লুকায়িনয়ার, লুস্ত্রা ও দবর্ী শহের এবং
তার চারপােশর অঞ্চেল পািলেয় েগেলন; ৭ আর েসখােন তঁারা
সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন।

লুস্ত্রা ও দবর্ী।

৮ লুস্ত্রায় একজন ব্যিক্ত বেস থাকেতন, তার দঁাড়ােনার
েকােনাও শিক্ত িছল না, েস জন্ম েথেকই েখঁাড়া, কখেনাও হঁাটা
চলা কের িন। ৯ েসই ব্যিক্ত েপৗেলর কথা শুনিছেলন; েপৗল তার
িদেক একভােব তাকােলন, ও েদখেত েপেলন সুস্থ হবার জন্য
তার িবশ্বাস আেছ, ১০ িতিন উঁচুস্বের তােক বলেলন, েতামার
পােয় ভর িদেয় েসাজা হেয় দঁাড়াও; তেব েস লাফ িদেয় দঁাড়াল
ও হঁাটেত লাগেলা। ১১ েপৗল যা করেলন, তা েদেখ েলােকরা
লুকানীয় ভাষায় উঁচুস্বের বলেত লাগল, েদবতারা মানুষ রূপ
িনেয় আমােদর মেধ্য এেসেছ। ১২ তারা বাণর্বােক দ্ুযিপতর
(িজউস) এবং েপৗলেক মকুর্ িরয় (হারেমশ) বলল, কারণ েপৗল
প্রধান বক্তা িছেলন। ১৩ এবং শহেরর সামেন দ্ুযিপতেরর েয
মিন্দর িছল, তার যাজক (পুেরািহত) কেয়কটা ষঁাড় ও মালা
িনেয় শহেরর মূল দরজার সামেন েলােকেদর সেঙ্গ বিলদান
করেত চাইল। ১৪ িকন্তু েপ্রিরতরা, বাণর্বা ও েপৗল, একথা শুেন
তঁারা িনেজর বস্ত্র িছঁড়েলন এবং েদৗেড় বাইের িগেয় েলােকেদর
উেদ্দেশ্য বলেলন, ১৫ মহাশেয়রা, আপনারা এমন েকন করেছন?
আমরাও আপনােদর মত সম সুখদঃুখেভাগী মানুষ; আমরা
আপনােদর এই সুসমাচার জানােত এেসিছ েয, এই সব অসার
বস্তু েথেক জীবন্ত ঈশ্বেরর কােছ আসুন, িযিন আকাশ, পৃিথবী,
সমুদ্র, ও সমুেদ্রর মেধ্য যা িকছু আেছ েস সমস্তই সৃিষ্ট কেরেছন।
১৬ িতিন অতীেত পুরুষ পরম্পরা অনুযায়ী সমস্ত জািতেক তােদর
ইচ্ছামত চলেত িদেয়েছন; ১৭ িকন্তু তবুও িতিন িনেজেক
প্রকািশত রাখেলন, িতিন মঙ্গল কেরেছন, আকাশ েথেক
আপনােদর বৃিষ্ট এবং ফল উৎপন্নকারী ঋতু িদেয় ফসল
িদেয়েছন ও আনেন্দ আপনােদর হৃদয় পিরপূণর্ কেরেছন।
১৮ এই সব কথা বেল েপৗল এবং বাণর্বা অেনক কেষ্ট তঁােদর
উেদ্দেশ্য বিল উৎসগর্ করা েথেক েলােকেদর থামােলন। ১৯ িকন্তু
আিন্তয়িখয়া ও ইকিনয় েথেক কেয়ক জন িযহূদী এেলা; তারা
েলােকেদর ইন্ধন িদল এবং েলােকরা েপৗলেক পাথর মারেলা
এবং তঁােক শহেরর বাইের েটেন িনেয় েগল, কারণ তারা মেন
করল, িতিন মারা েগেছন। ২০ িকন্তু িশষ্যরা তঁার চািরিদেক িঘের
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দঁাড়ােত িতিন উেঠ শহেরর মেধ্য প্রেবশ করেলন। পের িতিন
বাণর্বার সেঙ্গ দবর্ীেত চেল েগেলন।

িসিরয়ার অিন্তয়িখয়েত িফের েগেলন।

২১ তঁারা েসই শহের সুসমাচার প্রচার করেলন এবং অেনক
েলাক প্রভুর িশষ্য হেলা। তঁারা লুস্ত্রা েথেক ইকিনেয়, ও
আিন্তয়িখয়ায় িফের েগেলন; ২২ তঁারা েসই অঞ্চেলর িশষ্যেদর
প্রােণ শিক্ত েযাগােলন এবং তােদর ভরসা িদেলন, েযন তারা
িবশ্বােস িস্থর থােক। এবং তঁারা তােদর বলেলন আমােদর অেনক
কেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করেত হেব। ২৩ যখন
তঁারা তােদর জন্য প্রেত্যক মণ্ডলীেত প্রাচীনেদর িনেয়াগ করেলন
এবং উপবাস ও প্রাথর্না করেলন এবং যারা প্রভুেক িবশ্বাস
কেরিছেলন তােদর প্রভুর হােত সমপর্ণ করেলন। ২৪ পের তঁারা
িপিষিদয়ার মেধ্য িদেয় পামু্ফিলয়ায় েপৗঁছােলন। ২৫ এর পের
তঁারা পগর্ােত ঈশ্বেরর বাক্য প্রচার কের অত্তািলয়ােত চেল
েগেলন; ২৬ এবং েসখান েথেক জাহােজ কের আিন্তয়িখয়ায়
চেল েগেলন, েয কাজ তঁারা েশষ করেলন, েসই কােজর জন্য
িবশ্বাসীরা তঁােদর এই স্থােনই ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর কােছ িনেজেদর
সমপর্ণ কেরিছেলন। ২৭ তঁারা যখন িফের আসেলন, ও মণ্ডলীেক
এক করেলন এবং ঈশ্বর তঁােদর িদেয় েয সমস্ত কাজ
কেরিছেলন ও িকভােব অিযহূদীর েলােকেদর জন্য িবশ্বােসর
দরজা খুেল িদেয়েছন, েস সব কথা তােদর িবস্তািরত জানােলন।
২৮ পের তঁারা িশষ্যেদর সেঙ্গ অেনকিদন েসখােন থাকেলন।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীেত িযহূদী ও িভন্নজাতীয়েদর সমতার মীমাংসা।

পের িযহূদীয়া েথেক কেয়ক জন েলাক এল এবং
ভাইেদর িশক্ষা িদেত লাগল েয, েতামরা যিদ েমািশর

িনয়ম অনুযায়ী ত্বকেছদ না হও তেব মুিক্ত (পিরত্রাণ) পােব না।
২ আর তােদর সেঙ্গ েপৗেলর ও বাণর্বার এর অেনক তকর্ াতিকর্

ও বাদানুবাদ হেল ভাইেয়রা িস্থর করেলন, েসই তেকর্ র মীমাংসার
জন্য েপৗল ও বাণর্বা এবং তােদর আেরাও কেয়ক জন
িযরুশােলেম েপ্রিরতেদর ও প্রাচীনেদর কােছ যােবন।

৩ অতএব মণ্ডলী তােদর পািঠেয় িদেলন এবং তারা ৈফিনিকয়া
ও শমিরয়া েদশ িদেয় েযেত েযেত অিযহূদীেদর পিরবতর্ েনর
িবষয় বলেলন এবং সব ভাইেয়রা পরম আনিন্দত হেলা।

৪ যখন তারা িযরুশােলেম েপৗঁছেলন, মণ্ডলী এবং েপ্রিরতরা ও
প্রাচীনরা তােদর আহবান করেলন এবং ঈশ্বর তঁােদর সেঙ্গ েথেক
েয কাজ কেরেছন েসসকলই বলেলন।

৫ িকন্তু ফরীশী দল হইেত কেয়ক জন িবশ্বাসী দঁািড়েয় বলেত
লাগল, "তােদর ত্বকেছদ করা খুবই প্রেয়াজন এবং েমািশর
িনয়ম সকল পালেনর িনেদর্শ েদওয়া েহাক।

৬ সুতরাং েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা এই সকল িবষয় আেলাচনা
করার জন্য একিত্রত হেলা।

৭ অেনক তকর্ যুদ্ধ হওয়ার পর িপতর উেঠ দঁািড়েয় তােদর
বলেলন েহ ভাইগণ, েতামরা জােনা েয, অেনকিদন আেগ ঈশ্বর
েতামােদর মেধ্য আমােক মেনানীত কেরেছন, েযন আমার মুখ

েথেক অিযহূদীরা সুসমাচােরর বাক্য অবশ্যই শুেন এবং িবশ্বাস
কের।

৮ ঈশ্বর, িযিন হৃদেয়র অন্তঃকরণ জােনন, িতিন তােদর পেক্ষ
সাক্ষ্য িদেয়েছন, আমােদর েযমন, তােদরেকও েতমিন পিবত্র
আত্মা দান কেরেছন;

৯ এবং আমােদরও তােদর মেধ্য েকােনাও িবেশষ পক্ষপািতত্ব
রােখনিন, িবশ্বাস দ্বারা তােদর হৃদয় পিবত্র কেরেছন।

১০ অতএব এখন েকন েতামরা ঈশ্বেরর পরীক্ষা করেছা,
িশষ্যেদর ঘােড় েসই েযঁায়ালী েকন িদচ্ছ, যার ভার না আমােদর
পূবর্পুরুেষরা না আমরা বইেত পাির।

১১ িকন্তু আমরা িবশ্বাস কির তারা েযমন, আমরাও েতমিন প্রভু
যীশুর অনুগ্রহ দ্বারা পিরত্রাণ পােবা।

১২ তখন সকেল চুপ কের থাকেলা, আর বাণর্বার ও েপৗেলর
মাধ্যেম অিযহূদীেদর মেধ্য ঈশ্বর িক িক িচহ্ন-কাযর্্য ও অদু্ভত
লক্ষণ সাধন কেরেছন, তঁার িববরণ তােদর কাছ েথেক শুনিছল।

১৩ তােদর কথা েশষ হওয়ার পর, যােকাব উত্তর িদেয় বলেলন,
'েহ ভাইেয়রা' আমার কথা েশােনা।

১৪ ঈশ্বর িনেজর নােমর জন্য অিযহূদীর মধ্য হইেত একদল
মানুষেক গ্রহেণর উেদ্দেশ্য িকভােব প্রথেম তােদর আশীবর্াদ
কেরিছেলন, তা িশেমান ব্যাখ্যা করেলন।

১৫ আর ভিবষ্যৎ বক্তােদরর বাক্য তঁার সেঙ্গ েমেল, েযমন
েলখা আেছ,

১৬ "এই সেবর পের আিম িফের আসব, দাউেদর পেড় থাকা
ঘর আবার গঁাথব, সব ধ্বংসস্থান আবার গঁাথব এবং পুনরায়
স্থাপন করব,

১৭ সুতরাং, অবিশষ্ট সব েলাক েযন প্রভুেক েখঁাজ কের এবং
েয জািতেদর উপর আমার নাম িকিত্তর্ত হেয়েছ, তারা েযন সবাই
েখঁাজ কের।

১৮ প্রভু এই কথা বেলন, িযিন পূবর্কাল েথেক এই সকল িবষয়
জানান।

১৯ অতএব আমার িবচার এই েয, যারা িভন্ন্ জািতেদর মধ্য
েথেক ঈশ্বের েফের তােদর আমরা কষ্ট েদব না,

২০ িকন্তু তােদরেক িলেখ পাঠাব, েযন তারা প্রিতমা সংক্রান্ত
অশুিচতা, ব্যিভচার, গলািটেপ মারা প্রাণীর মাংস ও রক্ত েথেক
দেূর থােক।

২১ কারণ প্রেত্যক শহের বংশপরম্পরায় েমািশর জন্য এমন
েলাক আেছ, যারা তঁােক প্রচার কের এবং প্রেত্যক িবশ্রামবাের
সমাজ গৃহগুিলেত তঁার বই পড়া হেচ্ছ।'

অিযহূদী িবশ্বাসীেদর কােছ পিরষেদর িচিঠ।

২২ তখন েপ্রিরতরা এবং প্রাচীনরা আেগর সমস্ত মণ্ডলীর
সাহােয্য, িনেজেদর মধ্য হইেত মেনানীত েকােনা েকােনা
েলাকেক, অথর্াৎ বাশর্বা নােম পিরিচত িযহূদা এবং সীল, ভাইেদর
মেধ্য পিরিচত এই দইু জনেক েপৗল ও বাণর্বার সেঙ্গ
আিন্তয়িখয়ায় পাঠােত উপযুক্ত বুঝেলন;

২৩ এবং তঁােদর হােত এই রকম িলেখ পাঠােলন 'আিন্তয়িখয়া,
সুিরয়া ও িকিলিকয়াবাসী অিযহূদীয় ভাই সকেলর কােছ
েপ্রিরতেদর ও প্রাচীনেদর, ভাইেদর মঙ্গলবাদ।

েপ্রিরত ১৪:২১ ৭৫১ েপ্রিরত ১৫:২৩



১৬

২৪ আমরা শুনেত েপেয়িছ েয, আমরা যােদর েকােনাও
ত্বকেছদ আজ্ঞা েদইিন, েসই কেয়ক জন েলাক আমােদর েভতর
েথেক িগেয় কথার মাধ্যেম েতামােদর প্রাণ চঞ্চল কের েতামােদর
িচিন্তত কের তুেলেছ।

২৫ এই জন্য আমরা একমত হেয় িকছু েলাকেক মেনানীত
কেরিছ এবং আমােদর িপ্রয় েয বাণর্বা ও েপৗল, ২৬ আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােমর জন্য মেন প্রােণ েচষ্টা কেরেছন, তােদর
সেঙ্গ ওেদর েতামােদর কােছ পাঠােত উপযুক্ত মেন করলাম।

২৭ অতএব িযহূদা ও সীলেকও পািঠেয় িদলাম এরাও
েতামােদর েসই সকল িবষয় বলেবন।

২৮ কারণ পিবত্র আত্মার এবং আমােদর এটাই ভােলা বেল
মেন হেলা, েযন এই কেয়কটা প্রেয়াজনীয় িবষয় ছাড়া েতামােদর
ওপর েকােনা ভার না িদই,

২৯ ফেল প্রিতমার প্রসাদ এবং রক্ত ও গলািটেপ মারা প্রাণীর
মাংস ও ব্যিভচার হেত দেূর থাকা েতামােদর উিচত; এই সব
েথেক িনেজেদরেক দেূর রাখেল েতামােদর মঙ্গল হেব। েতামােদর
মঙ্গল েহাক।'

৩০ সুতরাং তারা, িবদায় িনেয় আিন্তয়িখয়ায় এেলন এবং
েলাক গুেলােক একত্র কের পত্র খািন িদেলন।

৩১ পড়ার পর তারা েসই আশ্বােসর কথায় আনিন্দত হেলা।
৩২ আর িযহূদা এবং সীল িনেজরাও ভাববাদী িছেলন বেল,

অেনক কথা িদেয় ভাইেদর আশ্বাস িদেলন ও শান্ত করেলন।
৩৩ িকছুিদন েসখােন থাকার পর, যঁারা তঁােদরেক

পািঠেয়িছেলন, তঁােদর কােছ িফের যাবার জন্য তঁারা ভাইেদর
কাছ েথেক শািন্তেত িবদায় িনেলন।

৩৪ ৩৫ িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা আিন্তয়িখয়ােত অন্যান্য অেনক
েলােকর সেঙ্গ থাকেলন, েযখােন তঁারা প্রভুর বাক্য িশক্ষা িদেতন
এবং সুসমাচার প্রচার করেতন।

সুসমাচার প্রচােরর জন্য েপৗেলর িদ্বতীয় যাত্রা:

৩৬ িকছুিদন পর েপৗল বাণর্বােক বলেলন, চল আমরা েয সব
শহের প্রভুর বাক্য প্রচার কেরিছলাম, েসই সব শহের িফের িগেয়
ভাইেদরেক পিরচযর্্যা কির এবং েদিখ তারা েকমন আেছ।

৩৭ আর বাণর্বা চাইেলন, েযাহন, যঁাহােক মাকর্  বেল তঁােকও
সেঙ্গ িনেয় যােবন।

৩৮ িকন্তু েপৗল ভাবেলন েয ব্যিক্ত পামু্ফিলয়ােত তােদর েছেড়
চেল িগেয়িছল এবং তােদর সেঙ্গ পুনরায় কােজ যায়িন েসই
মাকর্ েক সেঙ্গ েনওয়া িঠক হেব না।

৩৯ তখন তােদর মেধ্য মেনর অিমল হেলা, সুতরাং তারা
পরস্পর ভাগ হেয় েগল; এবং বাণর্বাস মাকর্ েক সেঙ্গ িনেয়
জাহােজ কের কুেপ্র েগেলন;

৪০ িকন্তু েপৗল সীলেক মেনানীত কের এবং ভাইেদর দ্বারা
প্রভুর অনুগ্রেহ সমিপর্ত হেয় িবদায় িনেলন।

৪১ এবং িতিন সুিরয়া ও িকিলিকয়া িদেয় েযেত েযেত মণ্ডলীেক
সুিস্থর ও শিক্তশালী করেলন।

েপৗল ও িসলােসর সেঙ্গ তীমিথর েযাগদান।

পের িতিন দবর্ীতও লুস্ত্রায় েপৗঁছেলন এবং েদখ
েসখােন তীমিথয় নামক এক িশষ্য িছেলন; িতিন এক

িবশ্বাসীনী িযহূদী মিহলার েছেল িকন্তু তঁার বাবা িছেলন গ্রীক।
২ লুস্ত্রা ও ইকিনয় বসবাসকারী ভাইেবান তঁার সম্পেকর্  ভােলা

সাক্ষ্য িদত।
৩ েপৗল চাইল েযন এই ব্যিক্ত তঁার সেঙ্গ যান; সুতরাং িতিন

তঁােক িনেয় িযহূদীেদর মতই ত্বকেছদ করেলন, কারণ সবাই
জানত েয তার িপতা গ্রীক।

৪ আর তারা েযমন শহর ঘুরেত ঘুরেত যািচ্ছল, তারা মণ্ডলী
গুেলােক িনেদর্শ িদেলন েযন িযরুশােলেমর েপ্রিরতরা ও
প্রাচীনেদর িলিখত আেদশগুিল পালন কের।

৫ এইভােব মণ্ডলীগণ িবশ্বােস সুদঢ়ৃ হেলা এবং িদেনর পর িদন
সংখ্যায় বাড়েত লাগল।

মািকদিনয়ার েলাকেদর িবষেয় েপৗেলর দশর্ন।

৬ েপৗল এবং তঁার স্বাথীরা ফরুিগয়া ও গালািতয়া েদশ িদেয়
েগেলন কারণ এিশয়া েদেশ বাক্য প্রচার করেত পিবত্র আত্মা
হেত বারণ িছল;

৭ তারা মুিশয়া েদেশর িনকেট েপৗঁেছ ৈবথুিনয়ায় েযেত েচষ্টা
করেলন, িকন্তু যীশুর আত্মা তােদরেক েযেত বাধা িদেলন।

৮ সুতরাং তারা মুিশয়া েদশ েছেড় েত্রায়ােত চেল েগেলন।
৯ রািত্রেত েপৗল এক দশর্ন েপেলন; এক মািকদনীয় পুরুষ

অনুেরােধর সেঙ্গ তঁােক ডাকেলন এবং বলেলন, মািকদিনয়ােত
এেস আমােদর সাহায্য করুন।

১০ িতিন েসই দশর্ন পাওয়ার সােথ সােথ আমরা মািকদিনয়া
েদেশ েযেত প্রস্তুুত হলাম, কারণ আমরা বুঝলাম তােদর মেধ্য
সুসমাচার প্রচােরর জন্য ঈশ্বর আমােদর েডেকেছন।

ইউেরাপ মহাখেন্ড সুসমাচার প্রচার শুরু।

১১ আমরা েত্রায়া েথেক জলপথ ধের েসাজা পেথ সামথ্রািকেত
এবং পেরর িদন িনয়াপিলেত েপৗঁছলাম।

১২ েসখান েথেক িফিলপীেত েগলাম; এিট মািকদিনয়ার ঐ
ভােগর প্রথম শহর এবং েরামীয়েদর বসবাস (উপিনেবশ)।
আমরা এই শহের িকছুিদন িছলাম।

১৩ আর িবশ্রামবাের শহেরর প্রধান দরজার বাইের নদীতীের
েগলাম, মেন করলাম েসখােন প্রাথর্নার জায়গা আেছ; আমরা
েসখােন বেস একদল স্ত্রীেলাক যারা এেসিছল তােদর সেঙ্গ কথা
বললাম।

১৪ আর থুয়ািতরা শহের লুিদয়া নােম এক ঈশ্বরভক্ত স্ত্রীেলাক,
িযিন েবগুেন কাপড় িবিক্র করেতন িতিন আমােদর কথা
শুনিছেলন। প্রভু তঁার হৃদয় খুেল িদেলন েযন িতিন েপৗেলর কথা
মেনােযাগ িদেয় েশােনন।

১৫ িতিন ও তঁার পিরবার বািপ্তষ্ম েনওয়ার পর িতিন অনুেরাধ
কের বলেলন, আপনারা যিদ আমােক প্রভুেত িবশ্বাসীনী বেল
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িবচার কেরন তেব আমার বািড়েত এেস থাকুন এবং িতিন
আমােদর যেত্নর সিহত িনেয় েগেলন।

িফিলপী শহের সুসমাচার প্রচার।

১৬ এক িদন আমরা েসই প্রাথর্নার জায়গায় যািচ্ছলাম, েসই
সময় অন্য েদবতার আত্মায় পূণর্ এক দাসী (যুবতী নারী)
আমােদর সামেন পড়ল, েস ভিবষ্যৎ বােক্যর মাধ্যেম তার
কতর্ ােদর অেনক লাভ কিরেয় িদত।

১৭ েস েপৗেলর এবং আমােদর িপছন চলেত চলেত েচঁচাইয়া
বলেলন এই ব্যিক্তরা হেলা ঈশ্বেরর দাস, এরা েতামােদর
পিরত্রােণর পথ বলেছন।

১৮ েস অেনকিদন পযর্ন্ত এই রকম করেত থাকেলা। িকন্তু েপৗল
িবরক্ত হেয় মুখ িফিরেয় েসই মন্দ আত্মােক বলেলন, আিম যীশু
খ্রীেষ্টর নােম েতামােক িনেদর্শ িদিচ্ছ, এর মধ্য েথেক েবর হও।
তােত েসই সময়ই েস েবর হেয় েগল।

১৯ িকন্তু তার কতর্ ারা েদখল েয, লােভর আশা েবর হেয় েগেছ
েদেখ েপৗল ও সীলেক ধের বাজাের তত্ত্বাবধায়েকর সামেন েটেন
িনেয় েগল;

২০ এবং শাসনকতর্ ােদর কােছ তােদর এেন বলল, এই ব্যিক্তরা
হেলা ইহূিদ, এরা আমােদর শহের অেনক সমস্যা সৃিষ্ট করেছ।

২১ আমরা েরামীয়, আমােদর েয সব িনয়ম কানুন গ্রহণ ও
পালন করেত িবেধয় নয় েসই সব এরা প্রচার করেছ।

২২ তােত েলাকরা তঁােদর িবরুেদ্ধ েগেলা এবং শাসনকতর্ া
তােদর েপাষাক (বস্ত্র) খুেল েফেল িদেলন ও লািঠ িদেয় মারার
জন্য আেদশ িদেলন।

২৩ তােদর অেনক মারার পর তারা েজেলর মেধ্য িদেলন এবং
সাবধােন পাহারা িদেত েজল রক্ষকেক িনেদর্শ িদেলন।

২৪ এই রকম আেদশ েপেয় েজল রক্ষী তােদর পােয় হঁািড় কাঠ
লািগেয় েজেলর িভতেরর ঘের বন্ধ কের রাখেলন।

২৫ িকন্তু মাঝরােত েপৗল ও সীল প্রাথর্না করেত করেত ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ্য আরাধনা ও গান করিছেলন, অন্য বন্দীরা তােদর গান
কান েপেত শুনিছল।

২৬ তখন হঠাৎ মহা ভূিমকম্প হেলা, এমনিক েজলখানার িভত
পযর্ন্ত েকঁেপ উঠল; এবং তখুিন সমস্ত দরজা খুেল েগল এবং
সকেলর িশকল বন্ধন মুক্ত হেলা।

২৭ তােত েজল রক্ষেকর ঘুম েভেঙ েগল এবং েজেলর
দরজাগুিল খুেল েগেছ েদেখ িনেজর খড়্গ েবর কের িনেজেকই
মারার জন্য প্রস্তুত হেলা, েস েভেবিছল বিন্দরা সকেল
পািলেয়েছ।

২৮ িকন্তু েপৗল িচৎকার কের েডেক বলেলন, িনেজর প্রাণ নষ্ট
কেরা না, কারণ আমরা সকেলই এখােন আিছ।

২৯ তখন িতিন আেলা আনেত বেল িভতের েদৗেড় েগেলন এবং
ভেয় কঁাপেত কঁাপেত েপৗল ও সীেলর সামেন পড়েলন;

৩০ এবং তঁােদর বাইের এেন বলেলন, মহাশেয়রা পিরত্রাণ
পাওয়ার জন্য আমার িক করেত হেব?

৩১ তঁারা বলেলন, তুিম ও েতামার পিরবার প্রভু যীশুেত িবশ্বাস
কেরা, তােত তুিম ও েতামার পিরবার পিরত্রাণ পােব।

৩২ পের তঁারা তােক এবং তার বািড়র সকল েলাকেক ঈশ্বেরর
বাক্য বলেলন।

৩৩ তখন েজল কতর্ া রােতর েসই সমেয় তঁােদর মােরর ক্ষতস্থান
সকল ধুেয় পিরষ্কার করেলা এবং তার পিরবােরর সকল সদস্য
ও িনেজ বািপ্তষ্ম িনল।

৩৪ পের েস তঁােদর উপেরর গৃহমেধ্য িনেয় িগেয় তােদর সামেন
খাবার িজিনস রাখল। এবং সমস্ত পিরবােরর সেঙ্গ ঈশ্বের িবশ্বাস
করােত েস খুবই আনিন্দত হেলা।

৩৫ পের যখন িদন হেলা, িবচার করা রক্ষীেদর বেল পাঠােলন
েয েসই েলাক গুেলােক েযেত েদওয়া েহাক।

৩৬ েজল রক্ষক েপৗলেক এই সংবাদ িদল েয, িবচার করা
আপনােদর েছেড় িদেত বেল পািঠেয়েছন। সুতরাং আপনারা
এখন বাইের আসুন এবং শািন্তেত যান।

৩৭ িকন্তু েপৗল তােদরেক বলেলন, তারা আমােদর িবচাের
েদাষী না কের সবার সামেন েমের েজেলর িভতর েজলখানায়
ঢুিকেয় িদেয়িছল, আমরা েতা েরামীয় েলাক, এখন িক েগাপেন
আমােদরেক েবর কের িদেচ্ছন? তা হেব না; তারা িনেজরাই
এেস আমােদরেক বাইের িনেয় যাক।

৩৮ যখন রক্ষীরা িবচারকেক এই সংবাদ িদল। তােত তারা েয
েরামীয়, একথা শুেন িবচার করা িভতু হেলন।

৩৯ িবচার করা তােদরেক িবনীত করেলন এবং বাইের িনেয়
িগেয় শহর েথেক চেল েযেত অনুেরাধ করেলন।

৪০ তখন েপৗল ও সীল েজল েথেক েবর হেয় লুিদয়ার বািড়েত
েগেলন। এবং যখন ভাইেদর সেঙ্গ েপৗল ও িসলাস এর েদখা
হেলা, তােদর অশান্ত করেলন এবং চেল েগেলন।

িথষলনীকীেত সুসমাচার প্রচার।

পের তারা আিম্ফপিল ও আপেল্লািনয়া িদেয় িগেয়
িথষলনীকীেত আসেলন। েসই জায়গায় িযহূদীেদর

এক সমাজ গৃহ িছল; ২ আর েপৗল তঁার িনয়ম অনুসাের তােদর
কােছ েগেলন এবং িতনিট িবশ্রামবাের তােদর সেঙ্গ শােস্ত্রর কথা
িনেয় আেলাচনা করেলন, েদখােলন েয, ৩ িতিন শােস্ত্রর বাক্য
খুেল েদখােলন েয খ্রীেষ্টর মৃতু্যেভাগ ও মৃতেদর মেধ্য েথেক
পুনরুত্থান হওয়া জরুির িছল এবং এই েয যীশুর িবষেয় আিম
েতামােদর কােছ প্রচার করিছ, িতিনই েসই খ্রীষ্ট। ৪ তােত
িযহূদীেদর মেধ্য কেয়ক জন সম্মিত জানােলা এবং েপৗেলর ও
সীেলর সােথ েযাগ িদল; আর ভক্ত গ্রীকেদর মেধ্য অেনক েলাক
ও অেনক প্রধান মিহলা তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেলন। ৫ িকন্তু
িযহূদীরা িহংসা কের বাজােরর কেয়ক জন দষু্ট েলাকেদর িনেয়
একিট দল ৈতরী কের শহের েগালমাল বঁািধেয় িদল এবং
যােসােনর বািড়েত হানা িদেয় েলাকেদর সামেন আনার জন্য
েপ্রিরতেদর খুঁজেত লাগল। ৬ িকন্তু তােদর না পাওয়ায় তারা
যােসান এবং কেয়ক জন ভাইেক ধের শহেরর কমর্কতর্ ারা এর
সামেন েটেন িনেয় েগল, িচৎকার কের বলেত লাগল, "এই েয
েলােকরা সারা জগেত েগালমাল কের েবড়ােচ্ছ, এরা এখােনও
উপিস্থত হেলা; ৭ যােসান এেদর আিতথ্য কেরেছ; আর এরা
সকেল ৈকসেরর িনেদর্ েশর িবরুদ্ধাচরণ কের বেল যীশু নােম
আরও একজন রাজা আেছন। ৮ যখন এই কথা শুনল তখন

েপ্রিরত ১৬:১৬ ৭৫৩ েপ্রিরত ১৭:৮



১৮

সাধারণ মানুেষরা এবং কমর্কতর্ ারা উেত্তিজত হেয় উঠল। ৯ তখন
তারা যােসােনর ও আর সবার জািমন িনেয় তােদরেক েছেড়
িদেলন।

িবরয়ােত।

১০ পের ভাইেয়রা েপৗল ও সীলেক ওই রািত্রেতই িবরয়ােত
পািঠেয় িদেলন। েসখােন উপিস্থত হেয় তাড়াতািড় িযহূদীেদর
সমাজ গৃেহ েগেলন। ১১ িথষলনীকীর িযহূদীেদর েথেক এরা ভদ্র
িছল; কারণ এরা সম্পূণর্ ইচ্ছার সেঙ্গ বাক্য শুনিছল এবং সত্য
িকনা তা জানার জন্য প্রিতিদন শাস্ত্র িবচার করেত লাগল।
১২ এরফেল তােদর মেধ্য অেনক ভদ্র এবং গ্রীকেদর মেধ্যও
অেনেক সম্ভ্রান্ত মিহলা ও পুরুষ িবশ্বাস করেলন ১৩ িকন্তু
িথষীলনীর িযহূদীরা যখন জানেত পারল েয, িবরয়ােতও
েপৗেলর মাধ্যেম ঈশ্বেরর বাক্য প্রচার হেয়েছ, তখন তারা
েসখােনও এেস েলােকেদর অিস্থর ও উেত্তিজত কের তুলেত
লাগল। ১৪ তখন ভাইেয়রা তাড়াতািড় েপৗলেক সমুদ্র পযর্ন্ত
যাওয়ার জন্য পাঠােলন; আর সীল ও তীমিথয় েসখােন
থাকেলন। ১৫ আর যারা েপৗলেক সেঙ্গ কের িনেয় িগেয়িছল,
তারা আথীনী পযর্ন্ত িনেয় েগল; আর তঁারা েযমন েপৗলেক েছেড়
চেল েগল, তারা তঁার কাছ েথেক সীল এবং তীমিথর অিত শীঘ্র
তঁার কােছ যােত আসেত পাের তার জন্য আেদশ েপল।

আথীনীেত সুসমাচার প্রচার

১৬ েপৗল যখন তঁােদর অেপক্ষায় আথানীেত িছেলন, তখন
শহেরর নানা জায়গায় প্রিতমা মূিতর্  েদেখ তঁার আত্মা উতপ্ত হেয়
উঠল। ১৭ এরফেল িতিন সমাজঘের িযহূদী ও ভক্ত েলাকেদর
কােছ এবং বাজাের প্রিতিদন যােদর সেঙ্গ েদখা হত, তােদর
কােছ যীশুর িবষেয় কথা বলেতন ১৮ আবার ইিপকুেরর ও
েস্তািয়কীেরর কেয়ক জন দাশর্িনক েপৗেলর সােথ তকর্  িবতকর্
করেত লাগল। আবার েকউ েকউ বলল, "এ বাচালটা িক বলেত
চায়?" আবার েকউ েকউ বলল, "ওেক অন্য েদবতােদর
প্রচারক বেল মেন হয়; "কারণ িতিন যীশু ও পুনরুত্থান িবষেয়
সুসমাচার প্রচার করেতন। ১৯ পের তারা েপৗেলর হাত ধের
আেরয়পােগ িনেয় িগেয় বলল, আমরা িক জানেত পাির, এই েয
নতুন িশক্ষা আপিন প্রচার করেছন, এটা িক ধরেনর? ২০ কারণ
আপিন িকছু অদু্ভত কথা আমােদর বেলেছন; এরফেল আমরা
জানেত চাই, এ সব কথার মােন িক। ২১ কারণ আথানীর সকল
েলাক ও েসখানকার বসবাসকারী িবেদশীরা শুধু নতুন েকােনা
কথা বলা বা েশানা ছাড়া অন্য িকছুেত সময় নষ্ট করত না।
২২ তখন েপৗল আেরয়পােগর মাঝখােন দঁািড়েয় বলেলন, "েহ
আথানীয় েলােকরা েদখিছ, েতামরা সব িবষেয় বড়ই
েদবতাভক্ত।" ২৩ কারণ েবড়ােনার সময় েতামােদর উপাসনার
িজিনস েদখেত েদখেত একিট েবিদ েদখলাম, যার উপর েলখা
আেছ, "অজানা েদবতার উেদ্দেশ্য "অতএব েতামরা েয অজানা
েদবতার আরাধনা করছ, তঁােক আিম েতামােদর কােছ প্রচার
করিছ। ২৪ ঈশ্বর িযিন জগত ও তঁার মেধ্যকার সব বস্তুু ৈতরী
কেরেছন। িতিনই স্বেগর্র ও পৃিথবীর প্রভু, সুতরাং মানুেষর হাত

িদেয় ৈতরী মিন্দের বাস কেরন না; ২৫ েকােনা িকছু অভােবর
কারেণ মানুেষর সাহায্যও েনন না, িতিনই সবাইেক জীবন ও
শ্বাস সব িকছুই িদেয়েছন। ২৬ আর িতিন একজন মানুষ েথেক
মানুেষর সকল জািত উত্পন্ন, িতিন বসবােসর জন্য এই পৃিথবী
িদেয়েছন; িতিন বসবােসর জন্য সময়সীমা িনধর্ারণ কেরেছন;
২৭ েযন তারা ঈশ্বেরর েখঁাজ কের, যিদ েকােনাও খুঁেজ খুঁেজ
তঁার েদখা পায়; অথচ িতিন আমােদর কারও কাছ েথেক দেূর
নয়। ২৮ কারণ ঈশ্বেরেতই আমারা জীিবত, আমােদর গিত ও
সত্তা; েযমন েতামােদর কেয়ক জন কিবও বেলেছন, "কারণ
আমরাও তঁার বংশধর।" ২৯ এরফেল আমরা যখন ঈশ্বর সন্তান,
তখন ঈশ্বরীয় স্বভাবেক মানুেষর িশল্প ও কল্পনা অনুসাের ৈতরী
েসানার িক রূপার িক পাথেরর সেঙ্গ তুলনা করা আমােদর উিচত
নয়। ৩০ ঈশ্বর েসই অজ্ঞানতার সময়েক উেপক্ষা কেরেছন, িকন্তু
এখন সব জায়গার সব মানুষেক মন পিরবতর্ ন করেত িনেদর্শ
িদেলন। ৩১ কারণ িতিন একিট িদন িঠক কেরেছন, েয িদেন
িনেজর মেনানীত ব্যিক্তর দ্বারা পৃিথবীর েলাকেক িবচার করেবন;
আর এই সেবর িবশ্বাসেযাগ্য প্রমাণ িদেয়েছন; ফেল মৃতেদর
মেধ্য েথেক তঁােক উিঠেয়েছন। ৩২ তখন মৃতেদর পুনরুত্থােনর
কথা শুেন েকউ েকউ উপহাস করেত লাগল; িকন্তু েকউ েকউ
বলল, আপনার কােছ এই িবষেয় আরও একবার শুনব।
৩৩ এইভােব েপৗল তােদর কাছ েথেক চেল েগেলন। ৩৪ িকন্তু
িকছু ব্যিক্ত তঁার সঙ্গ িনেয় যীশুেক িবশ্বাস করল; তােদর মেধ্য
আেরয়পাগীর িদয়নুিষয় এবং দামাির নােম একজন মিহলা ও
আেরাও কেয়ক জন িছেলন।

কিরেন্থ সুসমাচার প্রচার

তারপর েপৗল আথীনী েথেক চেল িগেয় কিরেন্থ
আিসেলন। ২ আর িতিন আিক্কলা নােম একজন

িযহূদীর েদখা েপেলন; িতিন জািতেত পন্তীয়, িকছুিদন আেগ
িনেজর স্ত্রী িপ্রিস্কল্লার সােথ ইতালীয়া েথেক আসেলন, কারণ
েক্লৗিদয় সমস্ত িযহূদীেদর েরাম েথেক চেল যাওয়ার আেদশ
কেরিছেলন। েপৗল তঁােদর কােছ েগেলন। ৩ আর িতিন সম
ব্যবসায়ী হওয়ােত তঁােদর সােথ বসবাস করেলন, ও তঁারা কাজ
করেত লাগেলন, কারণ তঁারা তঁাবু ৈতরীর ব্যবসায়ী িছেলন।
৪ প্রেত্যক িবশ্রামবাের িতিন সমাজঘের [ধমর্গৃেহ] বাক্য বলেতন
এবং িযহূদী ও গ্রীকেদর িবশ্বাস করেত উৎসাহ িদেতন। ৫ যখন
সীল ও তীমিথয় মািকদিনয়া েথেক আসেলন, তখন েপৗল বাক্য
প্রচার করিছেলন, যীশুই েয খ্রীষ্ট, তার প্রমাণ িযহূদীেদর
িদিচ্ছেলন। ৬ িকন্তু িযহূদীরা িবেরাধ ও িনন্দা করােত েপৗল
কাপড় েঝেড় তােদর বলেলন, েতামােদর রক্ত েতামােদর মাথায়
পড়ুক, আিম শুিচ; এখন েথেক অিযহূদীেদর কােছ চললাম।
৭ পের িতিন েসখান েথেক চেল িগেয় িতিতয় যুষ্ঠ নােম একজন
ঈশ্বর ভেক্তর বািড়েত েগেলন, যার বািড় সমাজঘেরর [ধমর্গৃেহর]
পােশই িছল। ৮ আর সমােজর ধমর্াধক্ষ্য িক্রস্প সমস্ত পিরবােরর
সােথ প্রভুেক িবশ্বাস করেলন; এবং কিরন্থীয়েদর মেধ্য অেনক
েলাক শুেন িবশ্বাস করল, ও বািপ্তষ্ম িনল। ৯ আর প্রভু রােত
স্বেপ্নর দ্বারা েপৗলেক বলেলন, ভয় কর না, বরং কথা বল, চুপ
েথেকা না; ১০ কারণ আিম েতামার সােথ সােথ আিছ, েতামােক
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িহংসা কের েকউই েতামােক আক্রমণ করেব না; কারণ এই
শহের আমার অেনক িবশ্বাসী আেছ। ১১ তােত িতিন েদড় বছর
বসবাস কের তােদর মেধ্য ঈশ্বেরর বাক্য িশক্ষা িদেলন।

১২ িকন্তু গাল্লীেয়া যখন আখায়া েদেশর প্রধান হেলা, তখন
িযহূদীরা একসােথ েপৗেলর িবরুেদ্ধ উঠল, ও তঁােক িবচারাসেন
িনেয় িগেয় বলল, ১৩ এই ব্যিক্ত ব্যবস্থার িবপরীেত ঈশ্বেরর
আরাধনা করেত েলাকেদর খারাপ বুিদ্ধ েদয়। ১৪ িকন্তু যখন
েপৗল মুখ খুলেত যািচ্ছেলন, তখন গািল্লেয়া িযহূদীেদর বলেলন,
েকােনা ব্যাপাের েদাষ বা অপরাধ যিদ হত, তেব, েহ িযহূদীরা,
েতামােদর জন্য ন্যায়িবচার করা আমার কােছ যুিক্ত সম্মত হত;
১৫ িকন্তু বাক্য বা নাম বা েতামােদর ব্যবস্থা সম্পেকর্  প্রশ্ন যিদ হয়;
তাহেল েতামরা িনেজরাই বুেঝ নাও, আিম ওসেবর জন্য
িবচারক হেত চাই না। ১৬ পের িতিন তােদর িবচারাসন েথেক
তািড়েয় িদেলন। ১৭ এরফেল সকেল ধমর্ প্রধান েসািস্থিনেক ধের
সমােজর িবচারাসেনর সামেন মারেত লাগল; আর গাল্লীয় েস
সকল িবষেয় িকছু মেনােযাগ করেলন না।

িপ্রিস্কল্লা ও আিকলা এবং আপেল্লা।

১৮ েপৗল আেরা অেনকিদন বসবাস করার পর ভাইেদর কাছ
েথেক িবদায় িনেয় সমুদ্র পেথ সুিরয়া েদেশ েগেলন এবং তঁার
সােথ িপ্রিস্কল্লা ও আিকলাও েগেলন; িতিন কংিক্রয়ােত মাথা
ন্যাড়া কেরিছেলন, কারণ তঁার এক শপথ িছল। ১৯ পের তঁারা
ইিফেষ েপৗছােলন, আর িতিন ঐ দজুনেক েসই জায়গােত
রাখেলন; িকন্তু িনেজ সমাজ গৃেহ [ধমর্গৃেহ] িগেয় িযহূদীেদর
কােছ বাক্য প্রচার করেলন। ২০ আর তঁারা িনেজেদর কােছ আর
িকছুিদন থাকেত তঁােক অনুেরাধ করেলও িতিন রািজ হেলন না;
২১ িকন্তু তােদর কােছ িবদায় িনেলন, বলেলন, ঈশ্বেরর ইচ্ছা
হেল আিম আবার েতামােদর কােছ িফের আসব। পের িতিন
জলপেথ ইিফষ েথেক চেল েগেলন। ২২ আর ৈকসিরয়ায় এেস
(িযরুশােলম) েগেলন এবং মণ্ডলীেক শুেভচ্ছা জািনেয় আেদশ
িদেয় েসখান েথেক আিন্তয়িখয়ায় চেল েগেলন।

সুসমাচার প্রচােরর জন্য েপৗেলর তৃতীয় যাত্রা

২৩ েসখােন িকছুিদন কাটােনার পর িতিন আবার চেল েগেলন
এবং পরপর গালািতয়া েদশ ও ফরুিগয়া ঘুের ঘুের িশষ্যেদর
আশ্বস্ত করেলন।

আপেল্লার িববরণ/ব্যাখ্যা

২৪ আপেল্লা নােম একজন িযহূদী, জািতেত, জন্ম েথেক
একজন আেলকসািন্দ্রয়, একজন ভাল বক্তা, ইিফেষ আসেলন;
িতিন শােস্ত্র জ্ঞানী িছেলন। ২৫ িতিন প্রভুর পেথর িবষেয় িশক্ষা
েপেয়িছেলন এবং আত্মার শিক্তেত যীশুর িবষেয় সূক্ষরূেপ কথা
বলেতন ও িশক্ষা িদেতন, িকন্তু িতিন শুধু েযাহেনর বািপ্তষ্ম
জানেতন। ২৬ িতিন সমাজঘের [ধমর্গৃেহ] সাহেসর সােথ কথা
বলেত শুরু করেলন। আর িপ্রিস্কল্লা ও আিক্কলা তার উপেদশ
শুেন তঁােক িনেজেদর কােছ আনেলন এবং ঈশ্বেরর পথ আেরা
ভােলাভােব বুিঝেয় িদেলন। ২৭ পের িতিন আখায়ােত েযেত

চাইেল ভাইেয়রা উৎসাহ িদেলন, আর তঁােক সােথ িনেত
িশষ্যেদর িচিঠ িলখেলন; তােত িতিন েসখােন েপৗঁেছ, যারা
অনুগ্রহ দ্বারা িবশ্বাস কেরিছল, তােদর অেনক উপকার করেলন।
২৮ কারণ যীশুই েয খ্রীষ্ট, এটা শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা প্রমাণ কের
আপেল্লা ক্ষমতার সেঙ্গ জনগেনর মেধ্য িযহূদীেদর একদম চুপ
করােলন।
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আপেল্লা েয সমেয় কিরেন্থ িছেলন, েসই সময় েপৗল
উত্তর অঞ্চল িদেয় িগেয় ইিফেষ আসেলন। েসখােন

কেয়ক জন িশেষ্যর েদখা েপেলন; ২ আর েপৗল তােদর বলেলন,
যখন েতামরা িবশ্বাসী হেয়িছেল তখন েতামরা িক পিবত্র আত্মা
েপেয়িছেল? তারা তঁােক বলল, পিবত্র আত্মা েয আেছন, েসই
কথা আমরা শুিনিন। ৩ িতিন বলেলন, তেব িকেস বাপ্তাইিজত
হেয়িছেল? তারা বলল, েযাহেনর বািপ্তেষ্মর। ৪ েপৗল বেললন,
েযাহন মন পিরবতর্ েনর বািপ্তেষ্মর বাপ্তাইিজত করেতন,
েলাকেদর বলেতন, িযিন তঁার পের আসেবন, তােক অথর্াৎ
যীশুেক তােদর িবশ্বাস করেত হেব। ৫ এই কথা শুেন তারা প্রভু
যীশুর নােম বািপ্তষ্ম িনল। ৬ আর েপৗল তােদর উপের হাত েরেখ
প্রাথর্না করেল পিবত্র আত্মা তােদর উপের আসেলন, তােত তারা
িবিভন্ন ভাষায় কথা বলেত ও ভিবষদ্বাণী করেত লাগল। ৭ তারা
সকেল েমাট বােরা জন পুরুষ িছল।

৮ পের িতিন সমাজঘের [ধমর্গৃেহ] িগেয় িতনমাস সাহেসর
সােথ কথা বলেলন, ঈশ্বেরর রােজ্যর িবষয় যুিক্তসহ বুিঝেয়
িদেলন। ৯ িকন্তু কেয়ক জন দয়াহীন ও অবাধ্য হেয় জনগেনর
সামেনই েসই পেথর িনন্দা করেত লাগল, আর িতিন তােদর কাছ
েথেক চেল িগেয় িশষ্যেদর আলাদা করেলন, প্রিতিদনই তূরােন্নর
িবদ্যালেয় বাক্য আেলাচনা করেত লাগেলন। ১০ এভােব দবুছর
চলল; তােত এিশয়ােত বসবাসকারী িযহূদী ও গ্রীক সকেলই
প্রভুর বাক্য শুনেত েপল। ১১ আর ঈশ্বর েপৗেলর হােতর মাধ্যেম
অেনক আশ্চযর্্য কাজ করেত লাগেলন; ১২ এমনিক েপৗেলর
শরীর েথেক তঁার রুমাল িকংবা গামছা অসুস্থ েলাকেদর কােছ
আনেল তােদর অসুখ েসের েযত এবং মন্দ আত্মা েবর হেয়
েযত।

১৩ আর কেয়ক জন ভ্রমণকারী িযহূদী ওঝারাও প্রভু যীশুর
নাম ব্যবহার কের মন্দ আত্মায় পাওয়া েলাকেদর সুস্থ করার
েচষ্টা করল, আর বলল, েপৗল যােক প্রচার কেরন, েসই যীশুর
নােম আিম েতামােদর েবর হেয় যাওয়ার আেদশ িদিচ্ছ। ১৪ আর
িস্কবা নােম একজন িযহূদী প্রধান যাজকেদর সাতিট েছেল িছল,
তারা এরকম করত। ১৫ তােত মন্দ আত্মা উত্তর িদেয় তােদর
বলল, যীশুেক আিম জািন, েপৗলেকও িচিন, িকন্তু েতামরা েক?
১৬ তখন েয েলাকিটেক মন্দ আত্মায় ধেরিছল, েস তােদর উপের
লাফ িদেয় পেড়, দজুনেক এমন শিক্ত িদেয় েচেপ ধরল েয, তারা
িববস্ত্র ও ক্ষতিবক্ষত হেয় ঘর েথেক পািলেয় েগল। ১৭ আর তা
ইিফেষর সমস্ত িযহূদী ও গ্রীক েলােকরা জানেত পারল, তােত
সকেল ভয় েপেয় েগল এবং প্রভু যীশুর নােমর েগৗরব করেত
লাগল। ১৮ আর অেনক িবশ্বাসীরা এেসিছল এবং অনুতপ্ত হেয়
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তােদর িনেজর িনেজর খারাপ কাজ স্বীকার ও েদখােত লাগল।
১৯ আর যারা জাদ ুকাজ করত, তােদর মেধ্য অেনেক িনেজর
িনেজর বই এেন একত্র কের সকেলর সামেন পুিড়েয় েফলল; েস
সব িকছুর দাম গুেন েদখা েগল, পঞ্চাশ হাজার রূপার মুদ্রা।
২০ আর এভােব প্রভুর বাক্য প্রতােপর সেঙ্গ বৃিদ্ধ েপেত ও ছড়ােত
লাগল।

২১ এই সব কাজ েশষ করার পর েপৗল আত্মায় িস্থর করেলন
েয, িতিন মািকদিনয়া ও আখায়া যাবার পর িযরুশােলম যােবন,
িতিন বলেলন, েসখােন যাওয়ার পের আমােক েরাম শহরও
েদখেত হেব। ২২ আর যঁারা তঁার পিরেষবা করেতন, তঁােদর
দজুনেক, তীমিথয় ও ইরাস্তেক, মািকদিনয়ােত পািঠেয় িতিন
িনেজ িকছুিদন এিশয়ায় থাকেলন।

ইিফেষ দাঙ্গা।

২৩ আর েসসমেয় এই পেথর িবষেয় িনেয় খুব হট্টেগাল শুরু
হেয় েগল। ২৪ কারণ িদমীিত্রয় নােম একজন েরৗপ্যিশল্পী
দীয়ানার রূপার মিন্দর িনমর্াণ করত এবং িশল্পীেদর যেথষ্ঠ কাজ
জিুগেয় িদত। ২৫ েসই েলাকিট তােদর এবং েসই ব্যবসার
িশল্পীেদর েডেক বলল, মহাশেয়রা, আপনারা জােনন, এই
কােজর দ্বারা আমরা উপাজর্ন কির। ২৬ আর আপনারা েদখেছন
ও শুনেছন, েকবল এই ইিফেষ নয়, প্রায় সমস্ত এিশয়ায় এই
েপৗল অেনক েলাকেক প্রভািবত কেরেছ, এই বেলেছ েয, েয
েদবতা হােতর ৈতরী, তারা ঈশ্বর না। ২৭ এেত এই ভয় হেচ্ছ,
েকবল আমােদর ব্যবসার দনুর্াম হেব, তা নয়; িকন্তু মহােদবী
িদয়ানার মিন্দর নগণ্য হেয় পড়েব, আবার েস তুচ্ছও হেব, যােক
সমস্ত এিশয়া, এমনিক, সমস্ত পৃিথবী পূেজা কের। ২৮ এই কথা
শুেন তারা খুব েরেগ িচৎকার কের বলেত লাগল, ইিফষীয়েদর
িদয়ানাই মহােদবী। ২৯ তােত শহের গন্ডেগাল েবেধ েগল; পের
েলােকরা একসােথ রঙ্গভূিমর িদেক ছুটল, মািকদনীয়ার গায় ও
আিরষ্টাখর্, েপৗেলর এইদজুন সহযাত্রীেক ধের িনেয় েগল।
৩০ তখন েপৗল েলাকেদর কােছ যাবার জন্য মন করেল িশেষ্যরা
তঁােক েযেত িদল না। ৩১ আর এিশয়ার প্রধানেদর মেধ্য কেয়ক
জন তঁার বনু্ধ িছল বেল তঁার কােছ েলাক পািঠেয় এই অনুেরাধ
করেলন, েযন িতিন রঙ্গভূিমেত িনেজর িবপদ ঘটােত না যান।
৩২ তখন নানা েলােক নানা কথা বেল িচৎকার করিছল, কারণ
সভােত গন্ডেগাল েবেধিছল এবং িক জন্য একত্র হেয়িছল, তা
েবিশরভাগই েলাক জানত না। ৩৩ তখন িযহূদীরা
আেলকসান্দরেক সামেন উপিস্থত করােত েলােকরা জনগেনর
মেধ্য েথেক তােক েবর করল; তােত আেলকসান্দর হােতর দ্বারা
ইশারা কের েলােকেদর কােছ পক্ষ সমথর্ন করেত েচষ্টা করেলন।
৩৪ িকন্তু যখন তারা জানেত পারল েয, েস, িযহূদী, তখন সকেল
একসুের অনুমান দঘুন্টা এই বেল িচৎকার করেত থাকল,
'ইিফষীয়েদর দীয়ানাই মহােদবী।' ৩৫ েশেষ শহেরর সম্পাদক
জনগনেক শান্ত কের বলেলন, িপ্রয় ইিফষীয় েলােকরা, বল
েদিখ, ইিফষীয়েদর শহের েয মহােদবী দীয়ানার এবং আকাশ
েথেক পিততা প্রিতমার গৃহমািজ্জর্ কা, মানুেষর মেধ্য েক না
জােন? ৩৬ সুতরাং এই কথা অস্বীকার করার েকােনা উপায় েনই
েজেন েতামােদর শান্ত থাকা এবং অিবেবচনার েকানও কাজ না

করা উিচত। ৩৭ কারণ এই েয েলাকেদর এখােন এেনছ, তারা
মিন্দর লুেটরাও নয়, আমােদর মহােদবীর িবরুেদ্ধ ধম্মর্িনন্দাও
কের িন। ৩৮ অতএব যিদ কারও িবরুেদ্ধ দীমীিত্রেয়র ও তার সহ
িশল্পীেদর েকােনা অিভেযাগ থােক, তেব আদালত েখালা আেছ,
েদেশর প্রধােনরাও আেছন, তারা পরস্পেরর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ
করুক। ৩৯ িকন্তু েতামােদর অন্য েকােনা দাবী দাওয়া যিদ থােক,
তেব প্রিতিদেনর সভায় তার সমাধান করা হয়। ৪০ সাধারনত:
আজেকর ঘটনার জন্য আমােক অত্যাচারী বেল আমােদর নােম
অিভেযাগ হওয়ার ভয় আেছ, েযেহতু এর েকান কারণ েনই, এই
জনসমাগেমর িবষেয় উত্তর েদওয়ার রাস্তা আমােদর েনই।
৪১ এই বেল িতিন সভার েলাকেদর িফিরেয় িদেলন।

মািকদিনয়া এবং গ্রীেসর মধ্য িদেয়।

েসই গন্ডেগাল েশষ হওয়ার পের েপৗল িশষ্যেদর
েডেক পাঠােলন এবং উৎসাহ িদেলন ও শুেভচ্ছা সহ

িবদায় িনেয় মািকদিনয়ােত যাবার জন্য েবিরেয় পড়েলন।
২ পের যখন েসই অঞ্চল িদেয় যািচ্ছেলন তখন েযেত েযেত

নানা কথার মেধ্য িদেয় িশষ্যেদর উৎসাহ িদেত িদেত গ্রীস েদেশ
এেস েপৗঁছেলন।

৩ েসই জায়গায় িতনমাস কাটােনার পর যখন িতিন জলপেথ
সুিরয়া েদেশ যাবার জন্য প্রস্তুত হেলন তখন িযহূদীরা তােদর
িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করােত িতিন িঠক করেলন েয িতিন মািকদিনয়া
িদেয় িফের যােবন।
৪ িবরয়া শহেরর পুেহর্ র পুত্র েসাপাত্র, িথেষালনীয় আিরষ্টাখর্ ও
িসকুন্দ, দাব্বর্ী শহেরর গায় তীমিথয় এবং এিশয়ার তুিখক ও
ত্রিফম এঁরা সকেল তঁার সেঙ্গ েগেলন।

৫ িকন্তু এঁরা এিগেয় িগেয়ও আমােদর জন্য েএায়ােত অেপক্ষা
করিছেলন।

৬ পের তাড়ীশূন্য রুিট র অনুষ্ঠান েশষ হেল আমরা িফিলপী
েথেক জলপেথ িগেয় পঁাচ িদেন েএায়ােত তঁােদর কােছ উপিস্থত
হলাম েসখােন সাত িদন িছলাম।

েত্রায়ােত উতুখেক মৃত েথেক ওঠােলন।

৭ সপ্তােহর প্রথম িদেন আমরা রুিট ভাঙার জন্য একিত্রত হেল
েপৗল পরিদন েসখান েথেক চেল যাবার জন্য পিরকল্পনা করায়
িতিন িশষ্যেদর কােছ মধ্যরািএ পযর্ন্ত বকৃ্ততা িদেয়িছেলন।

৮ আমরা েয ওপেরর ঘেরেত সবাই একিত্রত হেয়িছলাম
েসখােন অেনক প্রদীপ িছল।

৯ আর উতুখ নােম একজন যুবক জানালার ধাের বেসিছল,
েস গভীর ঘুেম মগ্ন হেয় পেড়িছল; এবং েপৗল আরও অেনকক্ষণ
ধের বকৃ্ততা িদেল েস গভীর ভােব ঘুিমেয় পড়ায় িতনতলা েথেক
নীেচ পেড় েগেল, তােত েলােকরা তােক মৃত অবস্থায় তুেল িনেয়
েগল।

১০ তখন েপৗল েনেম িগেয় তার গােয়র ওপের পড়েলন, ও
তােক জিড়েয় ধরেলন এবং বলেলন েতামরা িচৎকার কেরা না;
কারণ এর মেধ্য এখনও প্রাণ আেছ।
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১১ পের িতিন ওপের িগেয় রুিট েভেঙ েভাজন কের
অেনকক্ষণ, এমনিক, রািত্র েথেক সকাল পযর্ন্ত কথাবাতর্ া
করেলন, তারপর িতিন েসখান েথেক চেল েগেলন।

১২ আর তারা েসই বালকিটেক জীিবত অবস্থায় িফের েপেয়
অসাধারণ িবশ্বাস অজর্ন করেলা।

েপৗল ইিফেসর প্রাচীনেদর িবদায় িদেলন।

১৩ আর আমরা আেগ িগেয় জাহােজ উেঠ, আেসর উেদ্দেশ্য
যাত্রা করলাম এবং েসখান েথেক েপৗলেক তুেল েনওয়ার জন্য
মন িস্থর করলাম; এটা িতিন িনেজই ইচ্ছা কেরিছেলন, কারণ
িতিন স্থলপেথ যােবন বেল পিরকল্পনা কেরিছেলন।

১৪ পের িতিন আেস আমােদর সেঙ্গ এেল আমরা তঁােক তুেল
িনেয় িমতুলীনীেত এলাম।

১৫ েসখান েথেক জাহাজ খুেল পরিদন খীেয়র সামেন উপিস্থত
হলাম; িদ্বতীয় িদেন সামস দ্বীেপ েগলাম, পরিদন িমলীেত এলাম।

১৬ কারণ েপৗল ইিফষ েফেল েযেত িস্থর কেরিছেলন, যােত
এিশয়ােত তঁার েবিশ সময় কাটােত না হয়; িতিন তাড়াতািড়
করিছেলন েযন সাধ্য হেল পঞ্চসপ্তমীর িদন িযরুশােলেম
উপিস্থত থাকেত পােরন।

১৭ িমিলত েথেক িতিন ইিফেষ েলাক পািঠেয় মণ্ডলীর
প্রাচীনবগর্েক েডেক আনেলন।

১৮ তঁারা সবাই তঁার কােছ উপিস্থত হেল িতিন তঁােদরেক
বলেলন,- েতামরা জান, এিশয়া েদেশ এেস, আিম প্রথম িদন
পযর্ন্ত েতামােদর সেঙ্গ কীভােব সময় কািটেয়িছ,

১৯ পুেরাপুির নম্র মেন ও অশ্রুপােতর সােথ এবং িযহূদীেদর
ষড়যন্ত্র েথেক উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মেধ্য েথেক প্রভুর
েসবাকাযর্্য কেরিছ;

২০ মঙ্গল জনক েকানও কথা েগাপন না কের েতামােদর
সকলেক জানােত এবং সাধারেনর মেধ্য ও ঘের ঘের িশক্ষা
িদেত, িদ্বধােবাধ কিরিন;

২১ ঈশ্বেরর প্রিত মন েফরােনা এবং আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
উপর িবশ্বাস িবষেয় িযহূদী ও গ্রীকেদর কােছ সাক্ষ্য িদেয়
আসিছ।

২২ আর এখন েদখ, আিম আত্মােত বদ্ধ হেয় িযরূশােলেম
যািচ্ছ; েসখােন আমার প্রিত িক িক ঘটেব, তা জািন না।

২৩ এইটুকু জািন, পিবত্র আত্মা প্রেত্যক শহের আমার কােছ
এই বেল সাক্ষ্য িদেচ্ছন েয, বন্ধন ও েক্লশ আমার অেপক্ষা
করেছ।

২৪ িকন্তু আিম িনজ প্রাণেকও িকছুর মেধ্য গণ্য কির না,
আমার িনেজর প্রাণেক মূল্যবান বেল মেন কির না, েযন আিম
ঈশ্বেরর েদওয়া পেথ েশষ পযর্ন্ত েদৗেড়ােত পাির এবং ঈশ্বেরর
অনুগ্রেহর সুসমাচােরর জন্য সাক্ষ্য েদওয়ার েয েসবা কােজর
দািয়ত্ব প্রভু যীশুর েথেক েপেয়িছ, তা েশষ করেত পাির।

২৫ এবং েদেখা, আিম জািন েয, যােদর মেধ্য আিম েসই
রােজ্যর প্রচার কের েবিড়েয়িছ, েসই েতামরা সবাই আমার মুখ
আর েদখেত পােব না;

২৬ এই জেন্য আজ েতামােদর কােছ এই সাক্ষ্য িদিচ্ছ েয,
সবার রেক্তর দায় েথেক আিম শুিচ;

২৭ কারণ আিম েতামােদর ঈশ্বেরর সকল পিরকল্পনা জানােত
িদ্বধােবাধ কিরিন।

২৮ েতামরা িনেজেদর িবষেয় সাবধান এবং পিবত্র আত্মা
েতামােদর পিরচয় করার জন্য যােদর মেধ্য পালক কেরেছন,
েসই সমস্ত পােলর িবষেয় সাবধান হও, ঈশ্বেরর েসই মণ্ডলীেক
পিরচযর্্যা কর, যােক িতিন িনেজর রক্ত িদেয় িকেনেছন।

২৯ আিম জািন আিম চেল যাওয়ার পর দরুন্ত েনকেড়
েতামােদর মেধ্য আসেব এবং পােলর প্রিত মমতা করেব না,

৩০ এবং েতামােদর মেধ্য েথেক েকােনা েকােনা েলাক উেঠ
িশষ্যেদর িনেজেদর কােছ েটেন েনওয়ার জন্য িবপরীত কথা
বলেব।

৩১ সুতরাং েজেগ থােকা, মেন রাখেব আিম িতন বৎসর ধের
রাত িদন েচােখর জেলর সােথ প্রেত্যকেক েচতনা িদেত বন্ধ কের
িন।

৩২ এবং এখন ঈশ্বেরর কােছ ও তঁার অনুগ্রেহর বােক্যর কােছ
েতামােদর সমপর্ণ করলাম, িতিন েতামােদর েগঁেথ তুলেত ও
পিবত্রীকৃত সকেলর মেধ্য দায়ািধকার িদেত সক্ষম।

৩৩ আিম কারও রূপা বা েসানা বা কাপেড়র উপের েলাভ
কিরিন।

৩৪ েতামরা িনেজরাও জােনা, আমার িনেজর এবং আমার
সাথীেদর অভাব দরূ করার জন্য এই দইু হাত িদেয় পিরেষবা
কেরিছ।

৩৫ সমস্ত িবষেয় আিম েতামােদরেক দষৃ্টান্ত েদিখেয়িছ েয,
এইভােব পিরশ্রম কের দবুর্লেদর সাহায্য করেত হেব এবং প্রভু
যীশুর বাক্য স্মরণ করা উিচত এবং িতিন িনেজ বেলেছন "গ্রহণ
করা অেপক্ষা বরং দান করা ধন্য হওয়ার িবষয়।

৩৬ এই কথা বেল িতিন হঁাটু েপেত সকেলর সেঙ্গ প্রাথর্না
করেলন।

৩৭ তােত সকেল খুবই কঁাদেলন এবং েপৗেলর গলা ধের তঁােক
চুম্বন করেত লাগেলন;

৩৮ সবর্ােপক্ষা তঁার উক্ত এই কথার জন্য অিধক দঃুখ করেলন
েয, তারা তঁার মুখ আর েদখেত পােব না। পের জাহাজ পযর্ন্ত
তঁােক েছেড় আসেত েগেলন।

িযরুশােলেমর পেথ।

তােদর কাছ েথেক কেষ্ট িবদায় িনলাম এবং জাহাজ
কের েসাজা পেথ েকা দ্বীেপ আসলাম, পেরর িদন

েরাদঃ দ্বীেপ এবং েসখান েথেক পাতারায় েপৗেছালাম। ২ এবং
েসখােন এমন একিট জাহাজ েপলাম েযটা ৈফনীিকয়ায় যােব,
আমরা েসই জাহােজ কের রওনা হলাম। ৩ পের কুপ্র দ্বীপ
েদখেত েপলাম ও েসই দ্বীপেক আমােদর বঁািদেক েফেল, সুিরয়া
েদেশ িগেয়, েসাের নামলাম; কারণ েসখােন জাহােজর মালপত্র
নামােনার কথা িছল। ৪ এবং েসখােনর িশষ্যেদর েখঁাজ কের
আমরা েসখােন সাত িদন থাকলাম; তারা আত্মার দ্বারা েপৗলেক
িযরূশােলেম েযেত বারণ করেলন। ৫ েসই সাত িদন থাকার পর
আমরা রওনা িদলাম, তখন তারা সবাই স্ত্রী ও েছেল েমেয়েদর
সেঙ্গ িনেয় আমােদর শহেরর বাইের ছাড়েত এেলা, েসখােন
আমরা হঁাটু েগেড় প্রাথর্না কের এেক অপরেক িবদায় জানালাম।
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৬ আমরা জাহােজ উঠলাম, তঁারা িনেজেদর বািড় িফের েগেলন।
৭ পের েসাের জলপেথর যাত্রা েশষ কের তিলমািয়েত
েপৗেছালাম; ও ভাইেদর শুেভচ্ছা জানালাম এবং তােদর সেঙ্গ
এক িদন থাকলাম। ৮ পেরর িদন আমরা েসখান েথেক রওনা
হেয় ৈকসিরয়ায় েপৗছালাম এবং সুসমাচার প্রচারক িফিলপ,
িযিন েসই সাত জেনর একজন, তঁার বািড়েত আমরা থাকলাম।
৯ তঁার চার অিববািহতা েমেয় িছল, তঁারা ভাববাণী বলত।
১০ েসখােন আমরা অেনকিদন িছলাম এবং িযহূিদয়া েথেক
আগাব নাম একজন ভাববাদী উপিস্থত হেলন। ১১ এবং িতিন
আমােদর কােছ এেস েপৗেলর েকামরবন্ধন (েবল্ট) টা িনেয়,
িনেজর হাত পা েবঁেধ বলেলন, পিবত্র আত্মা এই কথা বলেছন,
এই েকামরবন্ধনীিট যঁার, তঁােক িযহূদীরা িযরূশােলেম এইভােব
বঁাধেব এবং অিযহূদী েলােকেদর হােত সমপর্ণ করেব। ১২ এই
কথা শুেন আমরাও েসখানকার ভাইেয়রা েপৗলেক অনুেরাধ
করলাম, িতিন েযন িযরূশােলেম না যান। ১৩ তখন েপৗল
বলেলন, েতামরা এিক করছ? েকঁেদ আমার হৃদয়েক েকন
চুরমার করছ? কারণ আিম প্রভু যীশুর নােমর জন্য িযরূশােলেম
েকবল বন্দী হেতই নয়, মরেতও প্রস্তুত আিছ। ১৪ এইভােব িতিন
আমােদর কথা শুনেত অসম্মত হেলন, তখন আমরা চুপ
করলাম এবং বললাম প্রভুরই ইচ্ছা পূণর্ েহাক।

১৫ এর পের আমরা িজিনসপত্র গুিছেয় িযরূশােলেম রওনা
িদলাম। ১৬ এবং ৈকসিরয়া েথেক কেয়ক জন িশষ্য আমােদর
সেঙ্গ এেলন; তঁারা কুপ্র দ্বীেপর ম্নােসান নাম এক জনেক সেঙ্গ
আনেলন; ইিন প্রথম িশষ্যেদর একজন, তঁার বািড়েতই আমােদর
অিতিথ হওয়ার কথা।

েপৗল িযরুশােলেম েপৗঁছােলন।

১৭ িযরূশােলেম উপিস্থত হেল ভাইেয়রা আমােদর আনেন্দর
সেঙ্গ গ্রহণ করেলন, ১৮ পেরর িদন েপৗল আমােদর সেঙ্গ
যােকােবর বািড় েগেলন; েসখােন প্রাচীেনরা সবাই উপিস্থত
হেলন। ১৯ পের িতিন তােদর শুেভচ্ছা জানােলন এবং ঈশ্বর তঁার
পিরচযর্্যার মেধ্য িদেয় অিযহূদীেদর মধ্য েয সব কাজ কেরেছন,
তার িবস্তািরত িববরণ িদেলন। ২০ এই কথা শুেন তঁারা ঈশ্বেরর
েগৗরব করেলন, তঁােক বলেলন, ভাই, তুিম জান, িযহূদীেদর মধ্য
হাজার হাজার েলাক িবশ্বাসী হেয়েছ, িকন্তু তারা সবাই ব্যবস্থা
পালন করেত বড়ই উেদ্যাগী। ২১ তারা েতামার িবষেয় এই কথা
শুেনেছ েয, তুিম অিযহূদীেদর মধ্য প্রবাসী িযহূদীেদর েমািশর
িবিধ ব্যবস্থা ত্যাগ করেত িশক্ষা িদচ্ছ, েযন তারা িশশুেদর
ত্বকেছদ না কের ও েসই মত না চেল। ২২ অতএব এখন িক করা
যায়? তারা শুনেত পােবই েয, তুিম এেসছ। ২৩ তাই আমরা
েতামায় যা বিল, তাই কর। আমােদর এমন চারজন পুরুষ আেছ,
যারা শপথ কেরেছ; ২৪ তুিম তােদর সেঙ্গ িগেয় িনেজেক শুিচ
কর এবং তােদর মাথা ন্যাড়া করার জন্য খরচ কর। তাহেল
সবাই জানেব, েতামার িবষেয় েয সমস্ত কথা তারা শুেনেছ,
েসগুেলা সিত্য নয়, বরং তুিম িনেজও ব্যবস্থা েমেন সিঠক িনয়েম
চলছ। ২৫ িকন্তু েয অিযহূদীরা িবশ্বাসী হেয়েছ, তােদর িবষয়
আমরা িবচার কের িলেখিছ েয, প্রিতমার প্রসাদ, রক্ত, গলািটেপ
মারা প্রাণীর মাংস এবং ব্যিভচার, এই সমস্ত িবষয় েথেক েযন

িনেজেদরেক রক্ষা কের। ২৬ পেরর িদন েপৗল েসই কেয়কজেনর
সেঙ্গ, িবশুদ্ধ হেয় মিন্দের প্রেবশ করেলন এবং তােদর বিল
উৎসগর্ করা েথেক িবশুদ্ধ হেত কত িদন সময় লাগেব, তা প্রচার
করেলন।

েপৗল বন্দী হেলন।

২৭ আর েসই সাত িদন েশষ হেল এিশয়া েদেশর িযহূদীরা
মিন্দের তঁার েদখা েপেয় সমস্ত জনতােক উেত্তিজত কের তুলল
এবং তঁােক ধের িচৎকার কের বলেত লাগেলা, ২৮ 'ইস্রােয়েলর
েলােকরা সাহায্য কর; এই েসই ব্যিক্ত, েয সব জায়গায় সবাইেক
আমােদর জািতর ও ব্যবস্থার এই জায়গার িবরুেদ্ধ িশক্ষা েদয়;
আবার এই গ্রীকেদরও মিন্দেরর মেধ্য এেনেছ, ও এই পিবত্র স্থান
অপিবত্র কেরেছ।' ২৯ কারণ তারা আেগই শহেরর মেধ্য ইিফষীয়
এিফমেক েপৗেলর সেঙ্গ েদেখিছল, মেন করল, েপৗল তােক
মিন্দেরর মেধ্য িনেয় এেসেছন। ৩০ তখন শহেরর েলােকরা
উেত্তিজত হেয় উঠল, েলােকরা েদৗেড় এেলা এবং েপৗলেক ধের
উপাসনা ঘেরর বাইের েটেন িনেয় েগল, আর সেঙ্গ সেঙ্গ উপাসনা
ঘেরর দরজাগুেলা বন্ধ কের িদল। ৩১ এইভােব তারা তঁােক হত্যা
করার েচষ্টা করল, তখন ৈসন্যদেলর প্রধান অিধনায়েকর কােছ
এই খবর এেলা েয, সমস্ত িযরূশােলেম গন্ডেগাল আরম্ভ হেয়েছ।
৩২ অমিন িতিন েসনােদর ও শতপিতেদর সেঙ্গ িনেয় তােদর
কােছ েদৗেড় েগেলন; তারফেল েলােকরা প্রধান অিধনায়কেক ও
েসনােদরেক েদখেত েপেয় েপৗলেক মারা বন্ধ করল। ৩৩ তখন
প্রধান েসনাপিত এেস তঁােক ধরল, ও দিুট িশকল িদেয় তঁােক
বাধার আেদশ িদেলন এবং িজজ্ঞাসা করেলন, এ েক, আর এিক
কেরেছ? ৩৪ ফেল জনতার মধ্য েথেক িবিভন্ন েলাক িচৎকার
কের িবিভন্ন প্রকার কথা বলেত লাগল; আর িতিন িকছুই বুঝেত
পারেলন না, তাই িতিন তঁােক দেুগর্ িনেয় েযেত আেদশ িদেলন।
৩৫ তখন িসঁিড়েত ওপের উপিস্থত হেল জনতার িক্ষপ্ততার জন্য
েসনারা েপৗলেক বেয় িনেয় েযেত লাগল; ৩৬ কারণ েলােকর
িভড় েপছন েপছন যািচ্ছল, আর িচৎকার কের বলেত লাগল
ওেক দরূ কর।

েপৗল জনতার উেদ্দেশ বকৃ্ততা িদেলন।

৩৭ তারা েপৗলেক িনেয় দেুগর্র িভতের ঢুকেত যােব, েপৗল
প্রধান েসনাপিতেক বলেলন, আপনার কােছ িক িকছু বলেত
পাির? িতিন বলেলন তুিম িক গ্রীক ভাষায় কথা বল? ৩৮ তেব
তুিম িক েসই িমশরীয় নও, েয এর আেগ িবেদ্রাহ কেরিছল, ও
গুপ্ত হত্যাকারীেদর চার হাজার জনেক সেঙ্গ কের মরূপ্রােন্ত
িগেয়িছল? ৩৯ তখন েপৗল বলেলন, আিম িযহূদী িকিলিকয়ার
তােষর্র েলাক, আিম একজন প্রিসদ্ধ শহেরর নাগিরক;
আপনােক অনুেরাধ করিছ, েলােকেদর সেঙ্গ কথা বলার
অনুমিত আমােক িদন। ৪০ আর িতিন অনুমিত িদেল েপৗল
িসঁিড়র ওপর দঁািড়েয় সবাইেক হাত িদেয় ইশারা করেলন; তখন
সবাই শান্ত হল, িতিন তােদর ইব্রীয় ভাষায় বলেলন।
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২২

২৩

েলােকেদর কােছ েপৗেলর বকৃ্ততা

ভাইেয়রা ও িপতারা, আিম এখন আপনােদর কােছ
আত্মপক্ষ সমথর্ন করিছ, শুনুন। ২ তখন িতিন ইব্রীয়

ভাষায় তােদর কােছ কথা বলেছন শুেন তারা সবাই শান্ত হেলা।
৩ আিম িযহূদী, িকিলিকয়ার তাষর্ শহের আমার জন্ম; িকন্তু এই
শহের গমলীেয়েলর কােছ মানুষ হেয়িছ, পূবর্পুরুষেদর আইন
কানুেন িনপুণভােব িশিক্ষত হেয়িছ; আর আজ আপনারা সবাই
েযমন আেছন, েতমিন আিমও ঈশ্বেরর জন্য উেদ্যাগী িছলাম।
৪ আিম এমনিক মৃতু্য পযর্ন্ত এই পেথর েলােকেদর অত্যাচার
করতাম, পুরুষ ও মিহলােদর েবঁেধ েজেল িদতাম। ৫ এই িবষেয়
মহাযাজক ও সমস্ত প্রাচীেনরা আমার সাক্ষী; তঁােদর কাছ েথেক
আিম ভাইেয়েদর জন্য িচিঠ িনেয়, দেম্মশেক িগেয়িছলাম; ও
যারা েসখােন িছল, তােদরেকও েবঁেধ িযরূশােলেম িনেয় আসার
জন্য িগেয়িছলাম, েযন তারা শািস্ত পায়। ৬ আর েযেত েযেত
দেম্মশেকর কাছাকািছ এেল, দপুুর েবলায় হঠাৎ আকাশ েথেক
তীব্র আেলা আমার চািরিদেক চমিকেয় উঠল। ৭ তােত আিম
মািটেত পেড় েগলাম, ও শুনেত েপলাম, েকউ েযন আমােক
বলেছ, েশৗল, েশৗল, েকন আমােক অত্যাচার করছ? ৮ আিম
িজজ্ঞাসা করলাম, প্রভু, আপিন েক? িতিন আমােক বলেলন,
আিম নাসরেতর যীশু, যােক তুিম অত্যাচার করছ। ৯ আর যারা
আমার সেঙ্গ িছল, তারাও েসই আেলা েদখেত েপল, িকন্তু িযিন
আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, তঁার কথা শুনেত েপল না। ১০ পের
আিম বললাম, প্রভু, আিম িক করব? প্রভু আমােক বলেলন,
উেঠ দেম্মশেক যাও, েতামােক যা যা করেত হেব বেল িঠক করা
আেছ, তা েসখােনই েতামােক বলা হেব। ১১ আর আিম েসই
আেলার েতেজ অন্ধ হেয় িগেয় িকছু েদখেত েপলাম না এবং
আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধের দেম্মশেক িনেয় েগল। ১২ পের
অনিনয় নােম এক ব্যিক্ত, িযিন ব্যবস্থা অনুযায়ী ধািমর্ক িছেলন
এবং েসখানকার সমস্ত িযহূদীেদর মেধ্য তঁার সুনাম িছল,
১৩ িতিন আমার কােছ এেস পােশ দঁািড়েয় বলেলন, ভাই েশৗল,
তুিম দিৃষ্ট শিক্ত লাভ কর; আর তখিন আিম তঁােক েদখেত
েপলাম। ১৪ এবং িতিন আমােক বলেলন, আমােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর েতামােক েবেছ িনেয়েছন, েযন তুিম তঁার
ইচ্ছা জানেত পার এবং েসই ধািমর্কেক েদখেত ও তঁার মুেখর
কথা শুনেত পাও; ১৫ কারণ তুিম যা িকছু েদেখছ ও শুেনছ, েসই
িবষেয় সমস্ত মানুেষর কােছ তঁার সাক্ষী হেব। ১৬ তাই এখন েকন
েদরী করছ? উেঠ, তঁার নােম িবশ্বাস কের বািপ্তষ্ম নাও, ও
েতামার পাপ ধুেয় েফল। ১৭ তারপের আিম িযরূশােলেম িফের
এেস এক িদন মিন্দের প্রাথর্না করিছলাম, এমন সময় অিভভূত
(অবেচতন মন) হেয় তঁােক েদখলাম, ১৮ িতিন আমােক বলেলন,
তাড়াতািড় কর, এখুিন িযরূশােলম েথেক েবর হও, কারণ এই
েলােকরা আমার িবষেয় েতামার সাক্ষ্য গ্রহণ করেব না। ১৯ আিম
বললাম, প্রভু, তারা জােন েয, যারা েতামােক িবশ্বাস কের, আিম
প্রেত্যক সমাজঘের তােদর বন্দী করতাম ও মারতাম;

২০ আর যখন েতামার সাক্ষী িস্তফানেক রক্তপাত হিচ্ছল, তখন
আিম িনেজ সামেন দঁািড়েয় সায় িদিচ্ছলাম, ও যারা তঁােক
মারিছল তােদর েপাশাক পাহারা িদিচ্ছলাম। ২১ িতিন আমােক

বলেলন, তুিম যাও, আিম েতামােক দেূর অিযহূদীেদর কােছ
পাঠাব।

িযহূদীরা িযরূশােলেম েপৗলেক হত্যা করেত েচষ্টা কের।

২২ েলােকরা এই পযর্ন্ত তঁার কথা শুনল, পের িচৎকার কের
বলল, এেক পৃিথবী েথেক দরূ কের দাও, ওেক বঁািচেয় রাখা
উিচত হয়িন। ২৩ তখন তারা িচৎকার কের তােদর েপাশাক খুেল,
ধূেলা ওড়ােত লাগল; ২৪ তখন েসনা প্রধান েপৗলেক দেুগর্র
িভতের িনেয় েযেত আেদশ িদেলন এবং বলেলন চাবুক েমের
এর পরীক্ষা করেত হেব, েযন িতিন জানেত পােরন েয, েকন
েলােকরা তঁােক েদাষ িদেয় িচৎকার করেছ। ২৫ পের যখন তারা
দিড় িদেয় তঁােক বঁাধেলা, তখন েয শতপিত কােছ দঁািড়েয়
িছেলন, েপৗল তঁােক বলেলন, েয ব্যিক্ত েরামীয় এবং িবচাের
েকােনা েদাষ পাওয়া যায়িন, তােক চাবুক মারা িক আপনােদর
উিচত? ২৬ এই কথা শুেন শতপিত েসনা প্রধােনর কােছ িগেয়
তঁােক বলেলন, আপিন িক করেত যােচ্ছন? এই েলাকিট েতা
েরামীয়। ২৭ তখন েসনা প্রধান কােছ িগেয় তঁােক বলেলন, বল
েদিখ, তুিম িক েরামীেয়র নাগিরক? িতিন বলেলন, হঁ্যা। ২৮ প্রধান
েসনাপিত বলেলন, এই নাগিরকত্ব আিম অেনক টাকা িদেয়
িকেনিছ। েপৗল বলেলন, িকন্তু আিম জন্ম েথেকই েরামীয়।
২৯ তখন যারা তঁােক প্রশ্ন করার জন্য ৈতরী হিচ্ছেলন, তারা
তখিন তঁার কাছ েথেক চেল েগল; আর িতিন েয েরামীয় এই
কথা জানেত েপের, ও তঁােক েবঁেধ িছল বেল, প্রধান েসনাপিতও
ভয় েপেলন।

ধমর্ধােমর সামেন।

৩০ িকন্তু পেরর িদন, িযহূদীরা তঁার উপর েকন েদাষ িদেচ্ছ,
সত্য জানার জন্য প্রধান েসনাপিত তঁােক েছেড় িদেলন, ও প্রধান
যাজকেদর ও মহাসভার েলােকেদর একসেঙ্গ আসেত আেদশ
িদেলন এবং েপৗলেক নািমেয় তঁােদর কােছ উপিস্থত করেলন।

আর েপৗল মহাসভার িদেক এক নজের তািকেয়
বলেলন, েহ ভাইেয়রা, আজ পযর্ন্ত আিম সব িবষেয়

িবেবেকর সেঙ্গ ঈশ্বেরর প্রজার মেতা আচরণ কের আসিছ।
২ তখন মহাযাজক অনিনয়, যারা কােছ দঁািড়েয়িছল, তােদরেক
আেদশ িদেলন, েযন তঁার মুেখ আঘাত কের। ৩ তখন েপৗল
তঁােক বলেলন, "েহ চুনকাম করা েদওয়াল, ঈশ্বর েতামােক
আঘাত করেবন; তুিম ব্যবস্থা িদেয় আমার িবচার করেত বেসছ,
আর ব্যবস্থায় িবপরীেত আমােক আঘাত করেত আেদশ িদচ্ছ?"
৪ তােত যারা কােছ দঁািড়েয়িছল তারা বলল, "তুিম িক ঈশ্বেরর
মহাযাজকেক এমিনভােব অপমান করছ?" ৫ েপৗল বলেলন,"
েহ ভাইেয়রা, আিম জানতাম না েয, উিন মহাযাজক; কারণ
েলখা আেছ, তুিম িনজ জািতর েলাকেদর তত্ত্বাবধায়কেক
খারাপ কথা বল না।" ৬ িকন্তু েপৗল যখন বুঝেত পারেলন েয,
তােদর একভাগ সদ্দকূী ও একভাগ ফরীশী, তখন মহাসভার
মেধ্য খুব েজাের িচৎকার কের বলেলন, "েহ ভাইেয়রা, আিম
ফরীশী এবং ফরীশীেদর সন্তান; মৃতেদর আশাও পুনরুত্থান
সম্বেন্ধ আমার িবচার হেচ্ছ। ৭ িতিন এই কথা বলেত না বলেত
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ফরীশী ও সদ্দকূীেদর মেধ্য িবেরাধ সৃিষ্ট হেলা; সভার মেধ্য দিুট
দল হেয় েগল। ৮ কারণ সদ্দকূীরা বেল, পুনরুত্থান েনই, স্বগর্দতূ
বা মন্দ আত্মা েনই; িকন্তু ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার কের। ৯ তখন
খুব েচঁচােমিচ হেলা এবং ফরীশী পেক্ষর মেধ্য কেয়ক জন
ব্যবস্থার িশক্ষক উেঠ দঁািড়েয় ঝগড়া কের বলেত লাগল, আমরা
এই েলাকটী মেধ্য েকােনা ভুল েদখেত পািচ্ছ না; েকােনা মন্দ
আত্মা িকংবা েকােনা দতূ যিদ এনার সােথ কথা বেল থােকন,
তােত িক? ১০ এইভােব খুব গন্ডেগাল হেল, যিদ তারা েপৗলেক
েমের েফেল, এই ভেয় েসনাপিত আেদশ িদেলন, ৈসন্যদল িগেয়
তােদর মেধ্য েথেক েপৗলেক দেুগর্ িনেয় যাক। ১১ পের রািত্রেত
প্রভু েপৗেলর কােছ দঁািড়েয় বলেলন, সাহস কর, কারণ আমার
িবষেয় েযমন িযরুশােলেম সাক্ষ্য িদেয়ছ, েতমিন েরােমও িদেত
হেব।

েপৗলেক হত্যার ষড়যন্ত্র।

১২ িদন হেল পর িযহূদীরা ষড়যন্ত্র করেলা এবং িনেজেদরেক
অিভশপ্ত করেলা, তারা বলল আমরা েয পযর্ন্ত েপৗলেক হত্যা না
কির, েস পযর্ন্ত খাবার ও জল পান করব না। ১৩ চিল্লশ জেনর
েবিশ েলাক একসেঙ্গ শপথ কের এই পিরকল্পনা করল। ১৪ তারা
প্রধান যাজকেদর ও প্রাচীনবেগর্র কােছ িগেয় বলল, আমরা এক
কিঠন শপথ কেরিছ, েয পযর্ন্ত েপৗলেক হত্যা না করব, েস পযর্ন্ত
িকছুই গ্রহণ করব না। ১৫ অতএব আপনারা এখন মহাসভার
সােথ সহস্রপিতর কােছ আেবদন করুন, েযন িতিন আপনােদর
কােছ তােক নািমেয় আেনন, বলুন েয, আপনারা আরও
সূক্ষরূেপ তার িবষেয় িবচার করেত প্রস্তুত হেয়েছন; আর েস
কােছ আসার আেগই আমরা তােক হত্যা করেত প্রস্তুত
থাকলাম। ১৬ িকন্তু েপৗেলর েবােনর েছেল তােদর এই ঘঁািট
বসােনার কথা শুনেত েপেয় দেুগর্র মেধ্য চেল িগেয় েপৗলেক
জানােলা। ১৭ তােত েপৗল একজন শতপিতেক কােছ েডেক
বলেলন, সহস্রপিতর কােছ এই যুবকেক িনেয় যান; কারণ তঁার
কােছ এর িকছু বলার আেছ। ১৮ তােত িতিন সেঙ্গ িনেয়
সহস্রপিতর কােছ িগেয় বলেলন, বিন্দ েপৗল আমােক কােছ
েডেক আপনার কােছ এই যুবকেক আনেত বলল, কারণ
আপনার কােছ এর িকছু বলার আেছ। ১৯ তখন সহস্রপিত তার
হাত ধের এক পােশ িনেয় িগেয় েগাপেন িজজ্ঞাসা করেলন,
আমার কােছ েতামার িক বলার আেছ? ২০ েস বলল, িযহূদীরা
আপনার কােছ এই অনুেরাধ করার পরামশর্ কেরেছ, েযন
আপিন কাল আরও সূক্ষরূেপ েপৗেলর িবষেয় জানার জন্য
তঁােক মহাসভায় িনেয় যান। ২১ অতএব আপিন তােদর কথা
গ্রাহ্য করেবন না, কারণ তােদর মেধ্য চিল্লশ জেনর েবিশ েলাক
তঁার জন্য ঘঁািট বিসেয়েছ; তারা এক কিঠন প্রিতজ্ঞা কেরেছ; েয
পযর্ন্ত তঁােক হত্যা না করেব, েস পযর্ন্ত েভাজন িক পান করেব না,
আর এখনই প্রস্তুত আেছ, আপনার অনুমিতর অেপক্ষা করেছ।
২২ তখন সহস্রপিত ঐ যুবকেক িনেদর্শ িদেয় িবদায় করেলন,
তুিম েয এই সব আমােক বেলছ তা কাউেকও বল না।

েপৗলেক ৈকসিরয়ােত পাঠােনা হেলা।

২৩ পের িতিন দইু জন শতপিতেক কােছ েডেক বলেলন,
ৈকসিরয়া পযর্ন্ত যাবার জন্য রািত্র ন-টার সমেয় দেুশা েসনা ও
সত্তর জন অশ্বােরাহী এবং দেুশা বশর্াধারী েলাক প্রস্তুত রােখা।
২৪ িতিন েঘাড়া প্রসুূ্তত রাখেত আেদশ িদেলন, েযন তারা েপৗলেক
তার উপের বিসেয় িনরাপেদ রাজ্যপাল েফিলেক্সর কােছ
েপৗিছেয় েদয়। ২৫ পের িতিন এরূপ একিট িচিঠ িলখেলন,
২৬ মহামিহম রাজ্যপাল ফীিলক্স সমীেপষু, েক্লািদয় লুিষেয়র
অিভবাদন। ২৭ িযহূদীরা এই েলাকিটেক ধের হত্যা করেত উদ্যত
হেল আিম ৈসন্যসহ উপিস্থত হেয় তঁােক উদ্ধার করলাম, কারণ
জানেত েপলাম েয, এই েলাকিট েরামীয়। ২৮ পের তারা িক
কারেণ এই েলাকটী ওপের েদাষ িদেচ্ছ তা জানবার জেন্য
তােদর মহাসভায় এই েলাকিটেক িনেয় েগলাম। ২৯ তােত আিম
বুঝলাম, তােদর ব্যবস্থা সম্বেন্ধ এর উপের েদাষ েদওয়া হেয়েছ,
িকন্তু মৃতু্যদন্ড বা েজলখানায় েদওয়ার মত অিভেযাগ এর নােম
হয়িন। ৩০ আর এই েলাকটী িবরুেদ্ধ চক্রান্ত হেব, এই সংবাদ
েপেয় আিম তাড়াতািড়ই আপনার কােছ পািঠেয় িদলাম। এর
উপর যারা েদাষ িদেয়েছ, তােদরও িনেদর্শ িদলাম, তারা
আপনার কােছ এর িবরুেদ্ধ যা বলবার থােক, বলুক। ৩১ পের
েসনারা আেদশ অনুসাের েপৗলেক িনেয় রািত্রেবলায়
আিন্তপািত্রেত েগল। ৩২ পরিদন অশ্বােরাহীেদর তঁােদর সেঙ্গ
যাবার জন্য েরেখ তারা দেুগর্ িফের আসেলা। ৩৩ ওরা
ৈকসিরয়ােত েপৗঁিছেয় রাজ্যপােলর হােত িচিঠিট িদেয় েপৗলেকও
তঁার কােছ উপিস্থত করল। ৩৪ িতিন িচিঠিট পেড় িজজ্ঞাসা
করেলন, এ েকান প্রেদেশর েলাক? তখন িতিন জানেত পারেলন
েস িকিলিকয়া প্রেদেশর েলাক। ৩৫ এই জানেত েপেয় রাজ্যপাল
বলেলন, যারা েতামার উপের েদাষ িদেয়েছ, তারা যখন আসেব
তখন েতামার কথা শুনব। পের িতিন েহেরােদর রাজবািটেত
তঁােক রাখেত আজ্ঞা িদেলন।

রাজ্যপােলর সামেন েপৗেলর িবচার

পঁাচিদন পের অনিনয় মহাযাজক, কেয়ক জন প্রাচীন
এবং ততুর্ ল্ল নােম একজন উিকলেক সেঙ্গ কের েসখােন

েগেলন এবং তারা েপৗেলর িবরুেদ্ধ রাজ্যপােলর কােছ আেবদন
করেলন; ২ েপৗলেক ডাকার পর ততুর্ ল্ল তঁার নােম এই বেল
েদাষােরাপ করেত লাগল, েহ মাননীয় ফীিলক্স, আপনার দ্বারা
আমরা মহা শািন্ত অনুভব করিছ এবং আপনার জ্ঞােনর দ্বারা
এই জািতর জন্য অেনক উন্নিত এেনেছ। ৩ এ আমরা সবাই সব
জায়গায় সব িকছু কৃতজ্ঞতার সেঙ্গ স্বীকার করিছ। ৪ িকন্তু েবিশ
কথা বেল েযন আপনােক কষ্ট না িদই, এই জন্য অনুেরাধ কির,
আপিন দয়া কের আমােদর কথা শুনুন। ৫ কারণ আমরা েদখেত
েপলাম, এই েলাকিট িবেদ্রাহী স্বরূপ, জগেতর সকল িযহূদীর
মেধ্য ঝগড়াকারী এবং নাসরতীয় দেলর েনতা, ৬ আর এ
ধমর্ধােমও অশুিচ করবার েচষ্টা কেরিছল, আমরা এেক ধেরিছ।
৭ িকন্তু যখন িলিসয়াস েসই েসনা আিধকািরক েপৗঁছােলা, েস
েজারপূবর্ক েপৗলেক আমােদর হাত েথেক িনেয় েগল। ৮ যখন
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আপিন এই সব িবষেয় েপৗলেক িজজ্ঞাসা করেবন তখন
আপিনও েস সমস্ত জানেত পারেবন েকন তােক েদাষারূপ করা
হেয়েছ। ৯ িযহূদীরাও সায় িদেয় বলল, এই সব কথা িঠক।
১০ পের রাজ্যপাল েপৗলেক কথা বলবার জন্য ইশারা করেল
িতিন এই উত্তর করেলন, আপিন অেনক বছর ধের এই জািতর
িবচার কের আসেছন, জানেত েপের আিম স্বচ্ছেন্দ আত্মপক্ষ
সমথর্ন করিছ। ১১ আপিন যাচাই করেত পারেবন, আজ বােরা
িদেনর েবিশ হয়িন, আিম উপাসনার জন্য িযরুশােলেম
িগেয়িছলাম। ১২ আর এরা ধমর্ধােম আমােক কােরার সােথ
ঝগড়া করেত, িকংবা জনতােক উেত্তিজত করেত েদেখিন,
সমাজ ঘেরও না, শহেরও না। ১৩ আর এখন এরা আমােক েয
সব েদাষ িদেচ্ছ, আপনার কােছ েস সমস্ত প্রমাণ করেত পাের
না। ১৪ িকন্তু আপনার কােছ আিম এই স্বীকার কির, এরা যােক
দল বেল, েসই পথ অনুসাের আিম িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বেরর
আরাধনা কের থািক; যা যা েমািশর িবিধ ব্যবস্থা এবং ভাববাদী
গ্রেন্থ েলখা আেছ, েস সব িবশ্বাস কির। ১৫ আর এরাও েযমন
অেপক্ষা কের থােক, েসইরূপ আিমও ঈশ্বের এই আশা করিছ
েয, ধািমর্ক ও অধািমর্ক দ-ুধরেনর েলােকর পুনরুত্থান হেব।
১৬ আর এ িবষেয় আিমও ঈশ্বেরর ও মানুষেদর প্রিত িবেবক
সবসময় পিরষ্কার রাখেত েচষ্টা করিছ। ১৭ অেনক বছর পের
আিম িনেজর জািতর` কােছ দান েদওয়ার এবং বিল উৎসগর্
করবার জন্য এেসিছলাম; ১৮ এই সমেয় েলােকরা আমােক
ধমর্ধােম শুিচ অবস্থায় েদেখিছল, িভড়ও হয়িন, গন্ডেগালও
হয়িন; িকন্তু এিশয়া েদেশর কেয়ক জন িযহূদী উপিস্থত িছল,
তােদরই উিচত িছল ১৯ েযন আপনার কােছ আমার িবরুেদ্ধ যিদ
তােদর েকােনা কথা থােক, তেব এখােন আেস এবং আমােক
েদাষােরাপ কের। ২০ অথবা এখােন উপিস্থত েলােকরাই বলুক,
আিম মহাসভার সামেন দঁাড়ােল এরা আমার িক অপরাধ
েপেয়েছ? ২১ না, শুধু এই এক কথা, যা তােদর মেধ্য দঁািড়েয়
েজাের বেলিছলাম, "মৃতেদর পুনরুত্থান িবষেয় আজ
আপনােদর সামেন আমার িবচার হেচ্ছ"। ২২ তখন ফীিলক্স, েসই
পেথর িবষেয় ভােলাভােবই জানেতন বেল, িবচার অসমাপ্ত
রাখেলন, বলেলন, লুিসয় সহস্রপিত যখন আসেবন, তখন আিম
েতামােদর িবচার সমাপ্ত করব। ২৩ পের িতিন শতপিতেক এই
আেদশ িদেলন, তুিম এেক বন্দী রাখ, িকন্তু স্বচ্ছেন্দ েরেখা, এর
েকােনা আত্মীয়েক এর েসবার জন্য আসেত বারণ কর না।
২৪ কেয়ক িদন পের ফীিলক্স দ্রুিষল্লা নােম িনেজর িযহুদী স্ত্রীর
সােথ এেস েপৗলেক েডেক পাঠােলন ও তার মুেখ খ্রীষ্ট যীশুর
প্রিত িবশ্বােসর িবষেয় শুনেলন। ২৫ েপৗল ন্যায়পরায়নতার,
আত্মসংযেমর এবং আগামী িদেনর িবচােরর িবষেয় বণর্না
করেল ফীিলক্স ভয় েপেয় উত্তর করেলন, এখন যাও, িঠক সময়
েপেল আিম েতামােক ডাকব। ২৬ িতিনও আশা কেরিছেলন েয,
েপৗল তােক টাকা েদেবন, এই জন্য বার বার তঁােক েডেক তঁার
সেঙ্গ কথা বলেতন। ২৭ িকন্তু দইু বছর পের পকর্ীয় ফীষ্ট
ফীিলেক্সর পেদ িনযুক্ত হেলন, আর ফীিলক্স িযহূদীেদর খুিশ
কের অনুগ্রহ পাবার জন্য েপৗলেক বিন্দ েরেখ েগেলন।

ফীেষ্টর সম্মুেখ েপৗেলর িবচার।

ফীষ্ট েসই প্রেদেশ আসার িতনিদন পের ৈকসিরয়া
হেত িযরুশােলেম েগেলন। ২ তােত প্রধান যাজকরা

এবং িযহূদীেদর প্রধান প্রধান েলাক তঁার কােছ েপৗেলর িবরুেদ্ধ
আেবদন করেলন ৩ আর অনুেরাধ কের তঁার িবরুেদ্ধ এই
অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করেত লাগেলন, েযন েপৗলেক
িযরুশােলেম েডেক পাঠান। তঁারা পেথর মেধ্য েপৗলেক হত্যা
করবার জন্য ফঁাদ বসােত চাইিছেলন। ৪ িকন্তু ফীষ্ট উত্তের কের
বলেলন, েপৗল ৈকসিরয়ােত বন্দী আেছ; আিমও েসখােন
অবশ্যই যাব ৫ অতএব েস বলল, েতামােদর মেধ্য যারা কতৃর্ পক্ষ
, তারা আমার সেঙ্গ েসখােন যাক, েসই ব্যিক্তর যিদ েকােনা েদাষ
থােক তেব তঁার উপের েদাষােরাপ করুক। ৬ আর তােদর কােছ
আটদশ িদেনর েবিশ থাকার পের িতিন ৈকসিরয়ােত চেল
েগেলন; এবং পেরর িদন িবচারাসেন বেস েপৗলেক আনেত
আেদশ িদেলন। ৭ িতিন হািজর হেল িযরুশােলম েথেক আসা
িযহূদীরা তঁার চািরিদেক দঁািড়েয় তঁার সম্পেকর্  অেনক বড় বড়
েদােষর কথা বলেত লাগেলা, িকন্তু তঁার প্রমাণ েদখােত পারল
না। ৮ এিদেক েপৗল িনেজর আত্মপক্ষ সমথর্ন কের বলেলন,
িযহূদীেদর ব্যবস্থার িবরুেদ্ধ, ধমর্ধােমর িবরুেদ্ধ, িকংবা ৈকসেরর
িবরুেদ্ধ আিম েকােনা অপরাধ কিরিন। ৯ িকন্তু ফীষ্ট িযহূদীেদর
অনুগ্রেহর পাত্র হবার ইচ্ছা করােত েপৗল েক উত্তর কের
বলেলন, তুিম িক িযরুশােলেম িগেয় েসখােন আমার নজের এই
সকল িবষেয় িবচািরত হেত সম্মত? ১০ েপৗল বলেলন, ৈকসেরর
িবচার আসেন সামেন দঁািড়েয় আিছ, এখােন আমার িবচার
হওয়া উিচত। আিম িযহূদীেদর প্রিত েকােনা অন্যায় কিরিন, এিট
আপনারা ভােলা কের জােনন। ১১ তেব যিদ আিম অপরাধী হই
এবং মৃতু্যর েযাগ্য িকছু কের থািক, তেব আিম মরেত অস্বীকার
কির না; িকন্তু এরা আমার ওপর েয েয েদাষ লািগেয়েছ এই
সকল যিদ িকছুই না হয় এেদর হােত আমােক সমপর্ণ করার
কােরা অিধকার েনই; আিম ৈকসেরর কােছ আপীল কির।
১২ তখন ফীষ্ট মন্ত্রী সভার সেঙ্গ পরামশর্ কের উত্তর িদেলন, তুিম
ৈকসেরর কােছ আপীল কেরেছা; ৈকসেরর কােছই যােব।

আিগ্রপ্প রাজার কােছ েপৗেলর আত্মপক্ষ সমথর্ন।

১৩ পের কেয়ক িদন গত হেল আিগ্রপ্প রাজা এবং বিনর্কী
ৈকসিরয়ায় হািজর হেলন এবং ফীষ্টেক শুেভচ্ছা জানােলন।
১৪ তারা দীঘর্ িদন েসইখােন বসবাস করেলন ও ফীষ্ট রাজার
কােছ েপৗেলর কথা উপিস্থত কের বলেলন, ফীিলক্স একিট
েলাকেক বন্দী কের েরেখ েগেছন; ১৫ যখন আিম িযরুশােলেম
িছলাম, তখন িযহূদীেদর প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবগর্ েসই
ব্যিক্তর িবষেয় আেবদন কের তঁার িবরুেদ্ধ শািস্তর অনুেরাধ
কেরিছেলন। ১৬ আিম তােদরেক এই উত্তর িদেয়িছলাম, যঁার
নােম েদাষ েদওয়া হয়, যাবৎ েদাষােরাপ কারীেদর সেঙ্গ সামনা
সামিন না হয় এবং আেরািপত েদাষ সম্বেন্ধ আত্মপক্ষ সমথর্েনর
অবসর না পায়, তাবৎ েকােনা ব্যিক্তেক সমপর্ণ করা েরামীয়েদর
প্রথা নয়। ১৭ পের তারা একসেঙ্গ এ স্থােন এেল আিম েদরী না
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কের পরিদন িবচারাসেন বেস েসই ব্যিক্তেক আনেত আেদশ
করলাম। ১৮ পের েদাষােরাপকারীরা দঁািড়েয়, আিম েয প্রকার
েদাষ অনুমান কেরিছলাম, েসই প্রকার েকােনা েদাষ তঁার িবষেয়
উঠল না; ১৯ িকন্তু তঁার িবরুেদ্ধ আপনােদর িনেজর ধমর্ িবষেয়
এবং যীশু নােম েকােনা মৃত ব্যিক্ত, যােক েপৗল জীিবত বিলত,
তঁার িবষেয় কেয়কিট তকর্  উপিস্থত করল। ২০ তখন এই সব
িবষয় িকভােব েখঁাজ করেত হেব, আিম িস্থর করেত পারলাম না
বেল বললাম, তুিম িক িযরুশােলেম িগেয় এই িবষেয় িবচািরত
হেত সম্মত? ২১ তখন েপৗল আপীল কের সম্রােটর িবচােরর
জন্য রিক্ষত থাকেত প্রাথর্না করায়, আিম েয পযর্ন্ত তঁােক
ৈকসেরর কােছ পািঠেয় িদেত না পাির, েসই পযর্ন্ত বন্দী কের
রাখার আজ্ঞা িদলাম। ২২ তখন আিগ্রপ্প ফীষ্টেক বলেলন আিমও
েসই ব্যিক্তর কােছ কথা শুনেত েচেয়িছলাম। ফীষ্ট বলেলন,
কালেক শুনেত পােবন:

আিগ্রপ্পর সম্মুেখ েপৗল।

২৩ অতএব পেরর িদন আিগ্রপ্প ও বণর্ীকী মহা জঁাকজমেকর
সেঙ্গ আসেলন এবং সহস্রপিতেদর ও নগেরর প্রধান েলাকেদর
সেঙ্গ সভাস্থােন হািজর হেলন, আর ফীেষ্টর এর আজ্ঞায় েপৗল
েক আনা হেলা। ২৪ তখন ফীষ্ট বলেলন, েহ রাজা আিগ্রপ্প এবং
আমােদর সেঙ্গ সভায় উপিস্থত মহাশেয়রা, আপনারা সকেল
এেক েদখেছন, এর িবষেয় িযহূদীেদর দল সেমত সমস্ত েলাক
িযরুশােলেম এবং এই স্থােন আমার কােছ আেবদন কের
উচ্চস্বের বেলিছল, ওঁর আর েবঁেচ থাকা উিচত নয়। ২৫ িকন্তু
আিম েদখেত েপলাম েয ঐ ব্যিক্ত প্রাণ দেন্ডর মেতা েকােনাও
কমর্ কের িন। তেব েস িনেজই যখন সম্রােটর কােছ আপীল
কেরেছ তখন আিম তঁােক সম্রােটর কােছ পাঠােনাই িঠক
করলাম। ২৬ িকন্তু মহান সম্রােটর কােছ িলখবার মত এমন
সিঠক িকছুই েপলাম না। েসইজন্যই আিম আপনােদর সকেলর
সামেন, িবেশষ কের রাজা আিগ্রপ্প আপনার সামেন তঁােক
এেনিছ যােত তঁােক িজজ্ঞাসা কের অন্তত আিম িলখেত পাির;
২৭ কারণ আমার মেত, েকােনা বন্দীেক চালান েদবার সময় তার
েদাষগুেলাও জানােনা উিচত।"

তখন আিগ্রপ্প েপৗল েক বলেলন, "েতামার িনেজর
পেক্ষ কথা বলবার জন্য েতামােক অনুমিত েদওয়া

হেলা"। তখন েপৗল হাত বািড়েয় িনেজর পেক্ষ এই কথা
বলেলন, ২ েহ রাজা আিগ্রপ্প, িযহূদীরা আমােক েয সব েদাষ
িদেয়েছ তার িবরুেদ্ধ আপনার সামেন আজ আমার িনেজর
পেক্ষ কথা বলবার সুেযাগ েপেয়িছ বেল আিম িনেজেক ধন্য
মেন করিছ, ৩ িবেশষ কের িযহূদীেদর রীিতনীিত এবং তেকর্ র
িবষয়গুেলা সম্বেন্ধ আপনার ভাল কেরই জানা আেছ। এই জন্য
ৈধযর্্য ধের আমার কথা শুনেত আিম আপনােক িবেশষভােব
অনুেরাধ করিছ। ৪ "েছেলেবলা েথেক, অথর্াৎ আমার জীবেনর
আরম্ভ েথেক আমার িনেজর জািতর এবং পের িযরুশােলেমর
েলাকেদর মেধ্য আিম িকভােব জীবন কািটেয়িছ িযহূদীরা সবাই
তা জােন। ৫ তারা অেনকিদন ধেরই আমােক েচেন এবং ইচ্ছা
করেল এই সাক্ষ্য িদেত পাের েয, আমােদর ধেমর্র ফরীশী নােম
েয েগঁাড়া দল আেছ আিম েসই ফরীশীর জীবনই কািটেয়িছ।

৬ ঈশ্বর আমার পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন
তােত আিম আশা রািখ বেল এখন আমার িবচার করা হেচ্ছ।
৭ আমােদর বােরা েগািষ্ঠর েলােকরা িদনরাত মনপ্রাণ িদেয়
ঈশ্বেরর উপাসনা কের েসই প্রিতজ্ঞার পূণর্তা েদখবার আশায়
আেছ। মহারাজা, েসই আশার জন্যই িযহূদীরা আমােক েদাষ
িদেচ্ছ। ৮ ঈশ্বর যিদ মৃতেদর জীিবত কেরন এই কথা অিবশ্বাস্য
বেল আপনারা েকন মেন করেছন? ৯ আিম িনেজই িবশ্বাস
করতাম, নাসরেতর যীশুর নােমর িবরুেদ্ধ যা করা যায় তার সবই
আমার করা উিচত, ১০ আর িঠক তাই আিম িযরুশােলেম
করিছলাম। প্রধান যাজকেদর কােছ েথেক কতৃর্ ত্ব েপেয় আিম
পিবত্রগনেদর মেধ্য অেনকেক েজেল িদতাম এবং তােদর েমের
েফলবার সময় তােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য িদতাম। ১১ তােদর শািস্ত
েদবার জন্য আিম প্রায়ই এক সমাজঘর েথেক অন্য সমাজঘের
েযতাম এবং ধম্মর্িনন্দা করার জন্য আিম তােদর উপর েজার
খাটাতামও। তােদর উপর আমার এত রাগ িছল েয, তােদর
উপর অত্যাচার করবার জন্য আিম িবেদেশর শহর গুেলােত
পযর্ন্ত েযতাম। ১২ "এইভােব একবার প্রধান যাজকেদর কােছ
েথেক কতৃর্ ত্ব ও আেদশ িনেয় আিম দেম্মশেক যািচ্ছলাম।
১৩ মহারাজ, তখন েবলা প্রায় দপুুর। পেথর মেধ্য সূেযর্্যর েথেকও
উজ্জ্বল এক আেলা স্বগর্ েথেক আমারও আমার সঙ্গীেদর
চারিদেক জ্বলেত লাগেলা। ১৪ আমরা সবাই মািটেত পেড়
েগলাম এবং আিম শুনলাম ইব্রীয় ভাষায় েক েযন আমােক
বলেছন,' েশৗল, েশৗল, েকন তুিম আমার উপর অত্যাচার করছ?
কঁাটায় বসােনা লািঠর মুেখ লািথ েমের িক তুিম িনেজর ক্ষিত
করছ না?' ১৫ "তখন আিম বললাম, 'প্রভু, আপিন েক?'
১৬ "প্রভু বলেলন, 'আিম যীশু, যঁার উপর তুিম অত্যাচার করছ।
এখন ওেঠা, েতামার পােয় ভর িদেয় দঁাড়াও। ঈশ্বেরর দাস ও
সাক্ষী িহসােব েতামােক িনযুক্ত করবার জন্য আিম েতামােক
েদখা িদলাম। তুিম আমােক েযভােব েদখেল এবং আিম
েতামােক যা েদখাব তা তুিম অন্যেদর কােছ বলেব। ১৭ েতামার
িনেজর েলােকেদর ও অিযহূদীেদর হাত েথেক আিম েতামােক
উদ্ধার করব। ১৮ তােদর েচাখ খুেল েদখবার জন্য ও অন্ধকার
েথেক আেলােত এবং শয়তােনর কতৃর্ ত্ব েথেক ঈশ্বেরর কােছ
িফিরেয় আনবার জন্য আিম েতামােক তােদর কােছ পাঠািচ্ছ,
েযন আমার উপর িবশ্বােসর ফেল তারা পােপর ক্ষমা পায় এবং
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য যােদর আলাদা কের রাখা হেয়েছ েসই পিবত্র
েলাকেদর মেধ্য তারা ক্ষমতা পায় পায়।' ১৯ "রাজা আিগ্রপ্প, এই
জন্য স্বগর্ েথেক এই দশর্েনর মধ্য িদেয় আমােক যা বলা হেয়েছ
তার অবাধ্য আিম হইিন। ২০ যারা দেম্মশেক আেছ প্রথেম তােদর
কােছ, পের যারা িযরুশােলেম এবং সমস্ত িযহূদী যার প্রেদেশ
আেছ তােদর কােছ এবং অিযহূদীেদর কােছ ও আিম প্রচার
কেরিছ েয, পাপ েথেক মন পিরবতর্ ন কের ঈশ্বেরর িদেক তােদর
েফরা উিচত, আর এমন কাজ করা উিচত যার দ্বারা প্রমাণ
পাওয়া যায় েয, তারা মন িফিরেয়েছ। ২১ এই জন্যই িযহূদীরা
আমােক উপাসনা ঘের ধের েমের েফলবার েচষ্টা কেরিছল
২২ িকন্তু ঈশ্বর আজ পযর্ন্ত আমােক সাহায্য কের আসেছন এবং
েসইজন্য আিম এখােন দঁািড়েয় েছাট বড় সবার কােছ সাক্ষ্য
িদিচ্ছ। ভাববাদীগণ এবং েমািশ যা ঘটবার কথা বেল েগেছন
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তার বাইের আিম িকছুই বলিছ না। ২৩ েসই কথা হেলা এই েয,
খ্রীষ্টেক দঃুখ েভাগ করেত হেব এবং িতিনই প্রথম উিত্থত হেবন ও
তঁার িনেজর জািতর েলাকেদর ও অিযহূদীেদর কােছ আেলার
রােজ্যর িবষেয় েঘাষণা করেত হেব।" ২৪ েপৗল এইভােব যখন
আত্মপক্ষ সমথর্ন করিছেলন তখন ফীষ্ট তঁােক বাধা িদেয়
িচৎকার কের বলেলন, "েপৗল, তুিম পাগল হেয় েগছ। তুিম
অেনক পড়াশুনা কেরছ আর েসই পড়াশুনাই েতামােক পাগল
কের তুলেছ।" ২৫ তখন েপৗল বলেলন, মাননীয় ফীষ্ট, আিম
পাগল নই। আিম যা বলিছ তা সিত্য এবং যুিক্ত পূণর্, ২৬ রাজা
েতা এই সব িবষয় জােনন এবং আিম তঁার সেঙ্গ সাহস পূবর্ক
কথা বলিছ আর এই কথা আিম িনশ্চয় জািন েয, এর িকছুই
তঁার েচাখ এড়ায়িন, কারণ এই সব ঘটনা েতা এক েকােন
ঘেটিন। ২৭ েহ রাজা আিগ্রপ্প, আপিন িক ভাববাদীেদর কথা
িবশ্বাস কেরন? আিম জািন আপিন কেরন।" ২৮ তখন আিগ্রপ্প
েপৗলেক বলেলন, "তুিম িক এত অল্প সমেয়র মেধ্যই আমােক
খ্রীষ্টান করবার েচষ্টা করছ?" ২৯ েপৗল বলেলন, "সময় অল্প
েহাক বা েবিশ েহাক, আিম ঈশ্বেরর কােছ এই প্রাথর্না কির েয,
েকবল আপিন নন, িকন্তু যঁারা আজ আমার কথা শুনেছন তঁারা
সবাই েযন এই িশকল ছাড়া আমার মত হন।" ৩০ তখন প্রধান
শাসনকতর্ া িফষ্ট ও বিনর্কী এবং যঁারা তঁােদর সেঙ্গ বেসিছল
সবাই উেঠ দঁাড়ােলন। ৩১ তারপর তঁারা েসই ঘর েছেড় চেল
েগেলন এবং এেক অন্যেক বলেত লাগেলন, "এই েলাকিট মৃতু্যর
শািস্ত পাবার বা েজল খাটবার মত িকছুই কের িন।" ৩২ আিগ্রপ্প
ফীষ্টেক বলেলন, "এই েলাকিট যিদ ৈকসেরর কােছ আপীল না
করত তেব তােক েছেড় েদওয়া েযত।"

েপৗেলর েরােম যাত্রা ও সুসমাচার প্রচার।

যখন িসদ্ধান্ত েনওয়া হেলা আমরা জাহােজ কের
ইতািলয়ােত যাত্রা করব, তখন েপৗল ও অন্য কেয়ক

জন বন্দী আগস্তীয় ৈসন্যদেলর যুিলয় নােম একজন শতপিতর
হােত সমিপর্ত হেলন।

২ পের আমরা আদ্রামুত্তীয় েথেক জাহােজ উেঠ যাত্রা করলাম,
েয জাহাজিট এিশয়ার উপকূেলর সমস্ত জায়গায় যােব।
মািকদিনয়ার িথষলনীকীর অিধবাসী আিরষ্টাখর্ আমােদর সেঙ্গ
িছেলন।

৩ পরিদন আমরা সীেদােন েপৗঁছলাম; েযখােন যুিলয় েপৗেলর
প্রিত সম্মােনর সােথ তাহােক বনু্ধবান্ধেবর কােছ িনেয় িগেয় যত্ন
েনওয়ার অনুমিত িদেলন।

৪ পের েসখান হেত জাহাজ খুেল সামেনর িদেক বাতাস
হওয়ায় আমরা কুপ্র দ্বীেপর আড়ােল আড়ােল চললাম।

৫ পের িকিলিকয়ার ও পামু্ফিলয়ার সামেনর সমুদ্র পার হেয়
লুিকয়া েদেশর মুরায় উপিস্থত হলাম।

৬ েসখােন শতপিত ইতািলয়ােত যািচ্ছল একখানা
আেলকজান্দ্রীয় জাহাজ েদখেত েপেয় আমােদর েসই জাহােজ
তুেল িদেলন।

৭ পের অেনকিদন ধীের ধীের জাহাজিট চেল অিতকেষ্ট ক্লীেদর
িনকেট েপৗঁছেলা, বাতােসর সহেযািগতায় না এেগােত েপের

আমরা সলেমািনর সম্মুখ িদেয় ক্রীতী দ্বীেপর আড়াল িদেয়
চললাম।

৮ আমরা খুবই কেষ্টর মেধ্য উপকূেলর ধার ধের েযেত েযেত
সুন্দর েপাতাশ্রয় নােম এক জায়গায় েপৗঁছালাম েযটা লােসয়া
শহেরর খুবই িনকটবতর্ী জায়গা।

৯ এইভােব অেনকিদন চেল যাওয়ায় িযহূদীেদর উপবাসপব্বর্
পার হেয় িগেয়িছল এবং জলযাত্রা খুবই সঙ্কটজনক হেয় পড়ায়
েপৗল তােদর পরামশর্ িদেলন।

১০ এবং বলেলন, মহাশেয়রা, আিম েদখেত পািচ্ছ েয, এই
জলযাত্রায় অেনক অিনষ্ট ও ক্ষিত হেব, তা শুধুমাত্র িজিনসপত্র
ও জাহােজর নয়, আমােদরও প্রাণহািন হেব।

১১ িকন্তু শতপিত েপৗেলর কথা অেপক্ষা ক্যােপ্টন ও
জাহােজর মািলেকর কথায় েবিশ মেনােযাগ িদেলন।

১২ আর ঐ েপাতাশ্রেয় শীতকাল কাটাবার জন্য সুিবধা না
হওয়ায় অিধকাংশ েলাক েসখান েথেক অন্যত্র যাওয়ার জন্য
পরামশর্ িদল েযন েকােনাও প্রকাের ৈফনীকায় েপৗঁেছ েসখােন
শীতকাল অিতবািহত করেত পাের। এই জায়গা ক্রীতীর এক
েপাতাশ্রয়, এটা উত্তরপূবর্ ও দিক্ষণপূবর্ অিভমুখী।

ঝড়।

১৩ পের যখন দিক্ষণ বায়ু হালকা ভােব বইেত লাগল তখন
তারা ভাবেলা েয, তারা যা চায় তা েপেয়েছ সুতরাং তারা ক্রীতীর
কূেলর িনকট িদেয় েনাঙ্গর নািমেয় জাহাজ চলেত লাগল।

১৪ িকন্তু অল্প িদন পর দীেপর উপকূল হেত উরাকুেলা
(আইলা) নােম এক শিক্তশালী ঝড় আঘাত করেত লাগল।

১৫ তখন জাহাজ ঝেড়র মেধ্য পেড় বায়ুর প্রিতেরাধ করেত না
পারায় আমরা জাহাজিট প্রিতকূেল েভেস েযেত িদলাম।

১৬ পের েকৗদা নােম একিট েছাট দ্বীেপর আড়ােল আড়ােল
চেল অেনক কেষ্ট েনৗকািট িনেজেদর বেশ আনেত পারলাম।

১৭ তখন নািবকরা েসটা তুেল িনেয় নানা উপােয় জাহােজর
পােশ দিড় িদেয় েবঁেধ রাখেলা; আর সুিত নামক চড়ােত িগেয়
েযন না পেড় তার ভেয় েনাঙ্গর নািমেয় চলল।

১৮ আমরা অিতশয় ঝেড়র মেধ্য পড়ায় পরিদন তারা মালপত্র
জেল েফেল িদেত লাগল।

১৯ তৃতীয় িদেন নািবকরা তােদর িনেজেদর িজিনসপত্র েফেল
িদল।

২০ যখন অেনকিদন যাবৎ সূযর্্য এবং তারা না েদখেত পাওয়ায়
এবং ভারী ঝড় ও বৃিষ্টপাত হওয়ায় আমােদর রক্ষা পাওয়ার
সমস্ত আশা ধীের ধীের চেল েগল।

২১ যখন সকেল অেনকিদন অনাহাের থাকেলা, েপৗল তােদর
মেধ্য উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, মহাশেয়রা, আমার কথা েমেন যিদ
ক্রীতী হেত জাহাজ না েছেড় আসেতন তেব এই ক্ষিত এবং
অিনষ্ট হেতা না।

২২ এখন আপনােদর উৎসািহত কির েয আপনারা সাহস
করুন, কারণ আপনােদর কারও প্রাণহািন হেব না িকন্তু শুধুমাত্র
জাহােজর ক্ষিত হেব।

২৩ কারণ আিম েয ঈশ্বেরর েলাক এবং যঁার আরাধনা কির,
তঁার এক দতূ গত রািত্রেত আমার কােছ দঁািড়েয় বলেলন,
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২৪ েপৗল, ভয় কেরা না, ৈকসেরর সামেন েতামােক দঁাড়ােত
হেব। এবং েদেখা, যারা েতামার সেঙ্গ যােচ্ছ ঈশ্বর তােদর
সবাইেকই েতামায় অনুগ্রহ কেরেছন।

২৫ অতএব মহাশেয়রা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বের আমার
এমন িবশ্বাস আেছ েয, আমার িনকেট েযমন বলা হেয়েছ েতমন
হেব।

২৬ িকন্তু েকানও দ্বীেপ িগেয় আমােদর পড়েত হেব।

ভাঙ্গা জাহাজ।

২৭ এইভােব আমরা আিদ্রয়া সমুেদ্র ধীের ধীের চলেত চলেত
যখন চতুদ্দর্শ রািত্র উপিস্থত হেলা, তখন নািবকরা অনুমান
করেত লাগেলা েয এখন প্রায় মধ্য রািত্র এবং েকানও েদেশর
িনকট েপৗঁেছেছ।

২৮ আর তারা জল েমেপ িবশ বঁাউ জল েপেলা; একটু পের
পুনরায় জল েমেপ পেনর বঁাউ েপেলা।

২৯ তখন আমরা েযন েকান পাথরময় স্থােন িগেয় না পিড় েসই
ভেয় তারা জাহােজর িপছন িদেক চারিট েনাঙ্গর েফেল প্রাথর্না
কের িদেনর অেপক্ষায় থাকেলা।

৩০ নািবকরা জাহাজ েথেক পালাবার েচষ্টা করিছল এবং
গলহীর িকছু আেগ েনাঙর েফলবার ছল কের েনৗকািট সমুেদ্র
নািমেয় িদেয়িছল,

৩১ িকন্তু েপৗল শতপিতেক ও েসনােদর বলেলন ওরা জাহােজ
না থাকেল আপনারা রক্ষা পােবন না।

৩২ তখন েসনারা েনৗকার দিড় েকেট েসিট জেল পড়েত িদল।
৩৩ পের িদন হেয় আসেছ এমন সময় েপৗল সকল েলাকেক

িকছু খাবার জন্য অনুেরাধ কের বলেলন, আজ েচৗদ্দ িদন হেলা,
আপনারা অেপক্ষা কের আেছন এবং না েখেয় আেছন, িকছুই
না েখেয় সময় কাটােচ্ছন।

৩৪ অতএব অনুেরাধ কির, েবঁেচ থাকার জন্য িকছু খান, আর
আপনােদর কারও মাথার একিটও েকশ নষ্ট হেব না।

৩৫ এই বেল েপৗল রুিট িনেয় সকেলর সামেন ঈশ্বেরর ধন্যবাদ
িদেলন, পের েসিট েভেঙ েভাজন করেত শুরু করেলন।

৩৬ তখন সকেল সাহস েপেলন এবং িনেজরাও েগেলন।
৩৭ েসই জাহােজ আমরা সবশুদ্ধ দেুশা িছয়াত্তর েলাক িছলাম।
৩৮ সকেল েখেয় তৃপ্ত হেল, পের তারা সমস্ত গম সমুেদ্র েফেল

িদেয় জাহােজর ভার হালকা করেলা।
৩৯ িদন হেল তারা েসই ডাঙা জায়গা িচনেত পারল না। িকন্তু

এমন এক খািড় েদখেত েপল, যার বািলময় চর িছল; তারা
তখন আেলাচনা করেলা যিদ পাের, তেব েসই চেরর উপের েযন
জাহাজ তুেল েদয়।

৪০ তারা েনাঙ্গর সকল েকেট সমুেদ্র ত্যাগ করেলা এবং সেঙ্গ
সেঙ্গ হােলর বঁাধন খুেল িদল; পের বাতােসর সামেন সামেনর
িদেকর পাল তুেল েসই বািলময় তীেরর িদেক চলেত লাগেলা।

৪১ িকন্তু দইু িদেক উত্তাল জল আেছ এমন জায়গায় িগেয়
পড়ােত চড়ার উপর জাহাজ আটেক েগল, তােত জাহােজর
সামেনর িদকটা েবঁেধ িগেয় অচল হেয় েগল, িকন্তু িপছন িদকটা
প্রবল েঢউেয়র আঘােত েভেঙ েযেত লাগেলা।

৪২ তখন েসনারা বিন্দেদর েমের েফলার পিরকল্পনা করেলা,
যােত েকউ সঁাতার িদেয় পািলেয় না যায়।

৪৩ িকন্তু শতপিত েপৗলেক রক্ষা করবার জন্য তােদর েসই
পিরকল্পনা বন্ধ করেলন এবং আেদশ িদেলন, যারা সঁাতার
জােন, তারা আেগ লাফ িদেয় ডাঙায় উঠুক;

৪৪ আর বািক সকেল তক্তা বা জাহােজর যা পায়, তা ধের
ডাঙায় উঠুক। এইভােব সবাই ডাঙায় উেঠ রক্ষা েপেলা।

িমিলতা দ্বীেপর তীর।

আমরা রক্ষা পাওয়ার পর জানেত পারলাম েয, েসই
দ্বীেপর নাম িমিলতা। ২ আর েসখানকার বব্বর্র

েলােকরা আমােদর প্রিত খুব ভােলা অিতিথেসবা করল, িবেশষ
কের বৃিষ্টর মেধ্য ও শীেতর জন্য আগুন জ্বািলেয় সকলেক
স্বাগত জানােলা। ৩ িকন্তু েপৗল এক েবাঝা কাঠ কুিড়েয় ঐ
আগুেন েফেল িদেল আগুেনর তােপ একটা িবষধর সাপ েবর
হেয় তঁার হােত েলেগ থাকল। ৪ তখন বব্বর্র েলােকরা তঁার হােত
েসই সাপিট ঝুলেছ েদেখ পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, এ
েলাকিট িনশ্চয় খুিন, সমুদ্র েথেক রক্ষা েপেলও ধমর্ এেক বঁাচেত
িদেলন না। ৫ িকন্তু িতিন হাত েঝেড় সাপিটেক আগুেনর মেধ্য
েফেল িদেলন, ও তঁার িকছুই ক্ষিত হল না। ৬ তখন তারা
অেপক্ষা করেত লাগল েয, িতিন ফুেল উঠেবন, িকংবা হঠাৎ
কের মের মািটেত পেড় যােবন; িকন্তু অেনকক্ষণ পযর্ন্ত অেপক্ষা
করার পর, তঁার েকােনা রকম খারাপ িকছু হেচ্ছ না েদেখ, তারা
অন্যভােব বুঝেত েপের বলেত লাগল, উিন েদবতা।

৭ ঐ স্থােনর কােছ েসই দ্বীেপর পুব্লীয় নােম প্রধােনর জিমজমা
িছল; িতিন আমােদর খুিশর সােথ গ্রহণ কের অিতিথস্বরূপ
িতনিদন পযর্ন্ত আমােদর েসবাযত্ন করেলন। ৮ েসই সময়
পুিব্লেয়র বাবা জ্বর ও আমাশা েরােগর জন্য িবছানােত শুেয়
থাকেতন, আর েপৗল িভতের তার কােছ িগেয় প্রাথর্নার সােথ
তার উপের হাত েরেখ তােক সুস্থ করেলন। ৯ এই ঘটনার পর
অন্য যত েরাগী ঐ দ্বীেপ িছল, তারা এেস সুস্থ হল। ১০ আর তারা
আমােদর অেনক সম্মান ও আদর যত্ন করল এবং আমােদর
িফের আসার সমেয় িবিভন্ন ধরেনর প্রেয়াজনীয় িজিনসপত্র
জাহােজ এেন িদল।

েরােম েপৗঁছােনা।

১১ িতনমাস চেল যাওয়ার পর আমরা আেলকসািন্দ্রয় এক
জাহােজ উেঠ যাত্রা করলাম; েসই জাহাজ ঐ দ্বীেপ শীতকাল
কাটািচ্ছল, তার মাথায় জমজ ভাইেয়র িচহ্ন িছল। ১২ পের
সুরাকুেষ লািগেয় আমরা েসখােন িতনিদন থাকলাম। ১৩ আর
েসখান েথেক ঘুের ঘুের রাগীেত চেল এলাম; এক িদন পর
দিক্ষণ বাতাস উঠল, আর িদ্বতীয় িদন পুিতয়লীেত উপিস্থত
হলাম। ১৪ েসই জায়গােত কেয়ক জন ভাইেয়র েদখা েপলাম,
আর তঁারা অনুেরাধ করেল সাত িদন তঁােদর সেঙ্গ থাকলাম;
এইভােব আমরা েরােম েপৗঁছাই। ১৫ আর েসখান েথেক ভাইেয়রা
আমােদর খবর েপেয় অিপ্পেয়র হাট ও িতন সরাই পযর্ন্ত
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আমােদর সােথ েদখা করেত এেসিছেলন; তােদর েদেখ েপৗল
ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কের সাহস েপেলন।

১৬ েরােম আমােদর েপৗছােনার পর েপৗল িনেজর পাহারাদার
েসনােদর সােথ স্বাধীন ভােব বাস করার অনুমিত েপেলন।

েরােম প্রহরীেদর পাহারায় েপৗেলর বকৃ্ততা।

১৭ আর িতন িদেনর পর িতিন িযহূদীেদর প্রধান প্রধান
েলাকেক েডেক একত্র করেলন; এবং তঁারা একসােথ হেল পর
িতিন তঁােদর বলেলন, িপ্রয় ভাইেয়রা, আিম যিদও িনেজর
জািতেদর িকংবা িপতার রীিতনীিতর িবপেক্ষ িকছুই কিরিন,
তবুও িযরুশােলম েথেক পািঠেয় বন্দীরূেপ েরামীয়েদর হােত
সমিপর্ত হেয়িছলাম; ১৮ আর তারা, আমার িবচার কের
প্রাণদেন্ডর মত েকােনা েদাষ না পাওয়ােত, আমােক মুিক্ত িদেত
েচেয়িছল; ১৯ িকন্তু িযহূদীরা িবেরাধ করায় আিম ৈকসেরর কােছ
আপীল করেত বাধ্য হলাম; িনেজর জািতর উপের েদাষােরাপ
করার েকােনাও কথা েয আমার িছল, তা নয়। ২০ েসই কারেণ
আিম আপনােদর সােথ েদখা ও কথা বলার জন্য আপনােদর
আমন্ত্রণ করলাম; কারণ ইস্রােয়লর েসই প্রত্যাশার জন্যই, আিম
েশকেল বিন্দ। ২১ তারা তঁােক বলল, আমরা আপনার িবষেয়
িযহূদীয়া েথেক েকােনা িচিঠ পাইিন; অথবা ভাইেদর মেধ্যও েকউ
এখােন এেস আপনার িবষেয় খারাপ সংবাদ েদনিন, বা খারাপ
কথাও বেলিন। ২২ িকন্তু আপনার মত িক, েসটা আমরা আপনার
মুখ েথেক শুনেত চাই; কারণ এই দেলর িবষেয় আমরা জািন
েয, সব জায়গােত েলােক এর িবরুেদ্ধ কথা বেল থােক।

২৩ পের তঁারা একিট িদন িঠক কের েসই িদন অেনেক তঁার
বািড়েত তঁার কােছ আসেলন; তঁােদর কােছ িতিন সকাল েথেক
সন্ধ্যা পযর্ন্ত ব্যাখ্যা কের ঈশ্বেরর রােজ্যর িবষেয় সাক্ষ্য িদেলন
এবং েমািশর ব্যবস্থা ও ভাববাদীেদর বই িনেয় যীশুর িবষেয়
তঁােদর েবাঝােত েচষ্টা করেলন। ২৪ তােত েকউ েকউ তঁার কথায়
িবশ্বাস করেলন, আর েকউ েকউ অিবশ্বাস করেলন। ২৫ এভােব
তঁােদর মেধ্য একমত না হওয়ায় তঁারা চেল েযেত লাগেলন;
যাওয়ার আেগ েপৗল এই একিট কথা বেল িদেলন, পিবত্র আত্মা
িযশাইয় ভাববাদীর দ্বারা আপনােদর পূবর্পুরুষেদর এই কথা
ভােলাই বেলিছেলন,

২৬ েযমন "এই েলাকেদর কােছ িগেয় বল, েতামরা কােন
শুনেব, িকন্তু েকােনা মেত বুঝেব না; এবং েচােখ েদখেব, িকন্তু
েকােনা মেত জানেব না, ২৭ কারণ এই েলাকেদর হৃদয় শক্ত
হেয়েছ, শুনেত তােদর কান ভারী হেয়েছ, ও তারা েচাখ বন্ধ
কেরেছ, েযন তারা েচােখ েদেখ এবং কােন শুেন, হৃদেয় বুেঝ
এবং িফের আেস, আর আিম তােদর সুস্থ কির।"

২৮ অতএব আপনারা জানুন, অিযহূদীেদর কােছ ঈশ্বেরর এই
পিরত্রাণ পাঠােনা হল; আর তারা শুনেব। 29 আর েপৗল সম্পূণর্
দবুছর পযর্ন্ত িনেজর ভাড়া করা ঘের থাকেলন এবং যত েলাক
তঁার কােছ আসত, সকলেকই গ্রহণ করেতন। ৩১ িতিন সম্পূণর্
সাহেসর সােথ ঈশ্বেরর রােজ্যর কথা প্রচার করেতন এবং প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর িবষেয় িশক্ষা িদেতন, েকউ তঁােক বঁাধা িদত না।
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১

েরামীয়

েপৗল, একজন যীশু খ্রীেষ্টর দাস, েপ্রিরত হবার জন্য
ডাকা হেয়েছ এবং ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচােরর জন্য

আলাদা ভােব মেনানীত কেরেছন, ২ েয সুসমাচার ঈশ্বর পিবত্র
শােস্ত্র িনেজর ভিবষ্যৎ বক্তােদর মাধ্যেম আেগ প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন; ৩ এই সুসমাচার গুিল তার পুেত্রর সম্পেকর্  িছল,
েদেহর িদক েথেক িযিন দায়ূেদর বংেশ জন্ম িনেয়েছন। ৪ পিবত্র
আত্মার শিক্তেত এবং পুনরুত্থােনর মাধ্যেম তঁােক ঈশ্বেরর পুত্র
বেল েঘাষণা করা হেয়েছ। িতিন হেলন যীশু খ্রীষ্ট আমােদর প্রভু।
৫ তঁার মাধ্যেমই যঁার নােমর জন্য ও সব জািতর মেধ্য িবশ্বােসর
ঈশ্বেরর আজ্ঞা েমেন চলার জন্য আমরা অনুগ্রহ এবং েপ্রিরতত্ত্ব
েপেয়িছ। ৬ েসই মানুেষর মেধ্য েতামরাও আছ এবং যীশু খ্রীেষ্টর
েলাক হবার জন্য েতামােদর েডেকেছন। ৭ েরােম ঈশ্বেরর িপ্রয়
মেনানীত পিবত্র যত েলাক আেছন েসই সব পিবত্র মানুেষর
কােছ এই িচিঠ িলখিছ। আমােদর িপতা ঈশ্বরও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর উপর আসুক।

েরােম পিরদশর্েনর জন্য েপৗেলর আকাঙ্খা।

৮ প্রথমতঃ আিম েতামােদর সবার জন্য যীশু খ্রীষ্টর মাধ্যেম
আমার ঈশ্বেরর কােছ ধন্যবাদ করিছ েয, েতামােদর িবশ্বাস
সমগ্র পৃিথবীেত প্রচািরত হেয়েছ। ৯ কারণ আিম যঁার আরাধনা
িনেজর আত্মায় তঁার পুেত্রর সুসমাচার কের থািক েসই ঈশ্বর
আমার সাক্ষী েয, আিম সবসময় েতামােদর নাম উেল্লখ কের
থািক, ১০ আমার প্রাথর্নার সময় আিম সবসময় অনুেরাধ কির
েযন, েয েকােনা ভােব ঈশ্বেরর ইচ্ছায় েতামােদর কােছ যাবার
জন্য সফল হেত পাির। ১১ কারণ আিম েতামােদর েদখার জন্য
ইচ্ছা করিছ, েযন আিম েতামােদর এমন েকান আিত্মক অনুগ্রহ
িদেত পাির যােত েতামরা মজবুত হেত পার; ১২ েসটা হেলা
আমরা েযন এেক অেন্যর অথর্াৎ েতামােদর ও আমার উভয়
পেক্ষর আন্তিরক িবশ্বােসর মাধ্যেম সবাই েযন িনেজ িনেজই
উত্সাহ পাই। ১৩

িমশর েথেক েপৗেলর চেল যাবার িসদ্ধান্ত।

এখন েহ ভাইেয়রা, আিম চাইনা েয েতামরা েযন এিবষেয়
অজানা থাক, আিম বারবার েতামােদর কােছ আসবার জন্য
ইচ্ছা কেরিছ- এবং আজ পযর্ন্ত বাধা েপেয় এেসিছ েযন আিম
েতামােদর মধ্য েথেক েকােনা ফল পাই েতমন ভােব অিযহূদী
অন্য সব মানুেষর মধ্য েথেকও ফল পাই। ১৪ আিম গ্রীক ও
বব্বর্র, উভয় জ্ঞানী ও েবাকা সবার কােছ ঋণী। ১৫ সুতরাং
আমার যতটা ক্ষমতা আেছ েতামরা যারা েরােম বাস কেরা সবার
কােছ সুসমাচার প্রচার করেত ৈতরী আিছ। ১৬ কারণ আিম

সুসমাচােরর জন্য েকােনা লজ্জা পাই না; কারণ এটা হেলা
প্রেত্যক িবশ্বাসীর পিরত্রােণর জন্য ঈশ্বেরর শিক্ত; প্রথেম ইহূিদর
জন্য এবং পের গ্রীকেদর জন্য। ১৭ কারণ এর মেধ্য ঈশ্বেরর এক
ধািমর্কতা িবশ্বােসর মধ্য িদেয়ই সুসমাচাের প্রকািশত হেয়েছ,
েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ, “ধািমর্ক ব্যিক্ত িবশ্বাস দ্বারাই েবঁেচ
থাকেব”।

যীশু খ্রীষ্ট দ্বারাই ধািমর্কতা লাভ হয়।

১৮ কারণ ঈশ্বেরর েক্রাধ েয সব মানুেষর ভিক্ত েনই তােদর
উপর এবং অধািমর্কেদর উপের স্বগর্ েথেক প্রকাশ পায় এবং
তােদর উপর যারা অধািমর্কতায় ঈশ্বেরর সত্যেক েচেপ রােখ।
১৯ কারণ ঈশ্বেরর সম্পেকর্  যা জানার তা তােদর কােছ প্রকাশ
হেয়েছ, কারণ ঈশ্বর িনেজই তা তােদর কােছ প্রকাশ কেরেছন।
২০ সাধারণত তঁার অদশৃ্য গুন অথর্াৎ তঁার িচরকােলর শিক্ত ও
ঈশ্বরীয় স্বভাব পৃিথবীর সৃিষ্টর সময় েথেক তঁার নানা কাযর্্য তঁার
সৃিষ্ট েথেকই মানুষ বুঝেত েপেরেছ। েসইজন্য তােদর কােছ উত্তর
েদবার জন্য েকােনা অজহুাত েনই। ২১ কারণ ঈশ্বরেক েজেনও
তারা তঁােক ঈশ্বর বেল তঁার েগৗরব কের িন, ধন্যবাদও েদয় িন;
িকন্তু িনেজেদর িচন্তাধারায় তারা িনেবর্াধ হেয় পেড়েছ এবং
তােদর বুিদ্ধহীন হৃদয় অন্ধকার হেয় েগেছ। ২২ িনেজেদরেক
জ্ঞানী বেল দাবী কের তারা মূখর্ই হেয়েছ। ২৩ তারা অক্ষয় ও
িচরস্থায়ী ঈশ্বেরর মিহমা পিরবতর্ ন কের স্থায়ী নয় এমন মানুেষর,
পাখীর, চার পা িবিশষ্ট পশুর ও সরীসৃেপর মূিতর্ র উপাসনা
করেছ। ২৪ েসই কারেণ ঈশ্বর তােদরেক িনেজর িনেজর হৃদেয়র
নানা কামনা বাসনায় তােদর হৃদয় অশুিচেত সম্পূণর্ করেত
েছেড় িদেলন, েস কারেণ তােদর েদহ িনেজরাই অসম্মান
কেরেছ; ২৫ তারা িমথ্যার জন্য ঈশ্বেরর সত্য পিরবতর্ ন কেরেছ
এবং সৃিষ্টকতর্ ার উপাসনার পিরবেতর্  সৃিষ্ট করা বস্তুর পূজা ও
আরাধনা করেছ, েসই ঈশ্বেরর নয় িযিন যুেগ যুেগ ধন্য। আেমন।
২৬ এই কারেণ ঈশ্বর তােদরেক জঘন্য ও অসম্মান কােজর জন্য
েছেড় িদেয়েছ; আর তােদর স্ত্রীেলােকরা স্বাভািবক কােজর
পিরবেত্তর্  অস্বাভািবক কাজ কের চেলেছ। ২৭ আর পুরুেষরাও
েসই রকম স্বাভািবক স্ত্রীসঙ্গ েছেড় পরস্পর কামনায় জ্বেল
উেঠেছ, পুরুষ পুরুেষ খারাপ কাজ সম্পন্ন করেছ েযটা একদম
িঠক নয় এবং িনেজেদর মেধ্যই িনেজ িনেজর খারাপ কােজর
জন্য শািস্ত পােচ্ছ। ২৮ আর েযমন তারা ঈশ্বরেক িনেজেদর
সতকর্ তা বেল মানেত চাই িন বেল, ঈশ্বর তােদরেক অনুিচত
কাজ করেত দিুষত মেন েছেড় িদেলন। ২৯ তারা সব রকম
অধািমর্কতা, িনচুতা, িবেদ্বষ, দষু্টতায় পিরপূণর্। তারা েলাভ ও
িহংসােত, মাৎসহ্য, বধ, িববাদ, ছল ও খারাপ উেদ্দেশ্য পূণর্;
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৩০ তারা সমােলাচনায়, িমথ্যাবাদী ও ঈশ্বরেক ঘৃণা কের, রাগী,
উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ িবষেয়র উৎপাদক, িপতামাতার অবাধ্য,
িনেবর্াধ, ৩১ তােদর েকােনা িবচার বুিদ্ধ েনই, তারা িবশ্বাস েযাগ্য
নয়, স্বাভািবক ভালবাসা তােদর েনই এবং দয়াহীন। ৩২ তােদর
ঈশ্বেরর এই িবচােরর কথা জানা িছল েয, যারা এইগুিল করেব
তারা মৃতু্যর েযাগ্য, িকন্তু তারা েয শুধু কের তা নয় িকন্তু েসইরূপ
যারা কের তােদরেকও সায় েদয়।

ইহূিদ প্রভৃিত মানুষমােত্রর পাপাব্স্থা

অতএব, মানুেষরা েতামােদর উত্তর েদবার েকােনা
অজহুাত েনই, েতামরা েয িবচার কেরছ, কারণ েয

িবষেয় েতামরা পেরর িবচার কের থাক, েসই িবষেয় িনেজেকই
েদাষী কের থাক; কারণ েতামরা েয িবচার করছ, েতামরা েসই
মত আচরণ কের থাক। ২ িকন্তু আমরা জািন েয, যারা এই সব
কাজ কের, সত্য অনুসাের ঈশ্বর তােদর িবচার কেরন। ৩ েহ
মানুষগণ, যারা এই সব কাজ কের তুিম তােদর িবচার কর
আবার তুিমও েসই একই কাজ কর। তেব তুিম িক ঈশ্বেরর
িবচার েথেক েরহাই পােব? ৪ অথবা তুিম িক জােনা তঁার মধুর
ভাব ও ৈধযর্্য ও িচরসিহষু্ণতা অবেহলা করছ? তুিম িক জােনা না
ঈশ্বেরর মধুর ভাব েতামােক মন পিরবতর্ েনর িদেক িনেয় যায়?
৫ িকন্তু েতামার এই শক্ত মেনাভােবর জন্য তুিম পাপ েথেক মন
পিরবতর্ ন করেত চাও না, েসজন্য তুিম িনেজ িনেজর জন্য এমন
ঈশ্বেরর েক্রাধ সঞ্চয় করছ, যা েক্রােধর ও ঈশ্বেরর ধািমর্কতার
প্রকাশ হেব। ৬ িতিন প্রেত্যক মানুষেক তার কাজ অনুযায়ী ফল
েদেবন, ৭ যারা ৈধেযর্্যর সেঙ্গ ভােলা কাজ কের েগৗরব, সম্মান
এবং সততায় অটল তারা অনন্ত জীবন পােব। ৮ িকন্তু যারা
িনেজেদর ইচ্ছায় চেল, যারা সত্যেক অবাধ্য কের এবং
অধািমর্কতার বাধ্য হয়, তােদর উপর েক্রাধ ও েরাষ, েক্লশ ও
সঙ্কট আসেব; ৯ এবং দঃুখ কষ্ট ও দদুর্শা প্রিতিট মানুষ যারা মন্দ
কাজ কেরেছ প্রথেম ইহূিদ এবং পের গ্রীেকর েলােকর উপের
আসেব। ১০ িকন্তু যারা ভােলা কাজ কেরেছ প্রিতিট মানুেষর
উপর প্রথেম ইহূিদর উপর পের গ্রীেকরও উপর েগৗরব, সম্মান ও
শািন্ত আসেব। ১১ কারণ ঈশ্বর পক্ষপািতত্ব কেরন না। ১২ কারণ
যত েলাক আইন কানুন ছাড়া পাপ কেরেছ, আইন কানুন ছাড়াই
তারা ধ্বংস হেব; এবং যারা আইন কানুেনর িভতের েথেক পাপ
কেরেছ তােদর আইন কানুেনর মাধ্যেমই িবচার করা হেব।
১৩ কারণ যারা িনয়ম কানুন েশােন তারা েয ঈশ্বেরর কােছ
ধািমর্কতা নয়, িকন্তু যারা িনয়ম কানুন েমেন চেল তারাই ধািমর্ক
বেল ধরা হেব। ১৪ কারণ যখন অিযহূদীর েকােনা িনয়ম কানুন
থােক না, আবার তারা যখন সাধারণত িনয়ম কানুন অনুযায়ী
আচার ব্যবহার কের, তখন েকান িনয়ম কানুন না থাকেলও
িনেজরাই িনেজেদর িনয়ম কানুন হয়; ১৫ এই সেবর মাধ্যেম তারা
েদখায় িনয়ম কানুন মেত যা করা উিচত তা তােদর হৃদেয় েলখা
আেছ, তােদর িবেবকও তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ সাক্ষ্য েদয় এবং
তােদর নানা িচন্তাধারা পরস্পর হয় তােদরেক েদাষী কের, নয়ত
তােদর পেক্ষ সমথর্ন কের- ১৬ েয িদন ঈশ্বর যখন আমার
সুসমাচার অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যেম মানুষেদর েগাপন
িবষয়গুিল িবচার করেবন।

ইহূিদ এবং ব্যবস্থা।

১৭ যিদ তুিম িনেজেক ইহূিদ নােম পিরিচত থাক তেব আইন
কানুেনর উপর িনভর্ র কর এবং ঈশ্বেরেত গিবর্ত হও। ১৮ তঁার
ইচ্ছা জােনা এবং েযগুিল িভন্ন এবং যা আইন কানুেন িনেদর্শ
েদওয়া আেছ েসই সব পরীক্ষা কের েদেখা। ১৯ যিদ তুিম িনিশ্চত
মেন কর েয তুিমই অন্ধেদর পথ-দশর্ক এবং আেলা যারা
অন্ধকাের বাস করেছ, ২০ েবাকােদর সংেশাধক, িশশুেদর
িশক্ষক এবং েতামার আইন কানুেনর ও সেত্যর জ্ঞান আেছ।
২১ যিদ তুিম অন্যেক িশক্ষা দাও, তুিম িক িনেজেক িশক্ষা দাও
না? তুিম যখন চুির করেত েনই বেল প্রচার কর, তুিম িক চুির
কেরা? ২২ তুিম েয ব্যিভচার করেত নাই বলছ, তুিম িক ব্যিভচার
করছ? তুিম েয মূিতর্ পূজা ঘৃণা করছ, তখন িক তুিম মিন্দর েথেক
ডাকািত করছ? ২৩ তুিম েয িনয়ম কানুেন আনন্দ ও গবর্ করছ,
তুিম িক িনয়ম কানুন অমান্য কের ঈশ্বেরর অসম্মান করছ?
২৪ কারণ িঠক েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ, েসই রকম েতামােদর
মাধ্যেম অিযহুদীেদর মেধ্য ঈশ্বেরর নােমর িনন্দা হেচ্ছ।’ ২৫ যিদ
তুিম আইন কানুন েমেন চল তেব ত্বকেছদ কের লাভ আেছ;
িকন্তু যিদ তুিম িনয়ম কানুন অমান্য কর তেব েতামার ত্বকেছদ
অত্বকেছদ হেয় পড়ল। ২৬ অতএব যিদ অত্বকেছদ েলাক
ব্যবস্থার িনয়ম কানুন সব পালন কের, তেব তার অত্বকেছদ িক
ত্বকেছদ বেল ধরা হেব না? ২৭ যার ত্বকেছদ করা হয়িন এমন
েলাক যিদ িনয়ম কানুন েমেন চেল, তেব েতামার কােছ িলিখত
আইন কানুন থাকা ও ত্বকেচ্ছদ সেত্ত্বও যিদ তুিম িনয়ম কানুন
অমান্য কর, েস েলাকিট িক েতামার িবচার করেব না? ২৮ কারণ
বাইের েথেক েয ইহূিদ েস ইহূিদ নয় এবং েদেহর বাইের েয
ত্বকেছদ তাহা প্রকৃত ত্বকেছদ নয়। ২৯ িকন্তু অন্তের েয ইহূিদ েসই
প্রকৃত ইহূিদ এবং হৃদেয়র েয ত্বকেছদ যা অক্ষের নয় িকন্তু
আত্মায় েসটাই হেলা ত্বকেছদ। েসই মানুেষর প্রশংসা মানুষ
েথেক হয় না িকন্তু ঈশ্বর েথেকই হয়।

ঈশ্বেরর িবশ্বস্ততা।

তেব ইহূিদেদর িবেশষ সুিবধা িক আেছ? এবং ত্বকেছদ
কেরই বা লাভ িক? ২ এটা সব িদক েথেক মহান।

প্রথমত, ঈশ্বেরর প্রকািশত বােক্য তােদর িবশ্বাস িছল। ৩ কারণ
েকােনা ইহূিদ যিদ অিবশ্বাসী হেয় থােক তােতই বা িক? তােদর
অিবশ্বাস িক ঈশ্বেরর িবশ্বস্ততােক ফলহীন করেব? ৪ তার েকােনা
মােন েনই। বরং, এমনিক প্রিতিট মানুষ িমথ্যাবাদী হেলও
ঈশ্বরেক সত্য বেল স্বীকার করা েহাক। েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ,
“তুিম হয়ত েতামার বােক্য ধািমর্ক বেল গণ্য হও এবং তুিম
িবচােরর সময় জয়ী হেব।” ৫ িকন্তু আমােদর অধািমর্কতা
ঈশ্বেরর ধািমর্কতা বুঝেত সাহায্য কের, আমরা তখন িক বলব?
ঈশ্বর অধািমর্ক নয় িযিন েক্রােধ প্রিতফল েদন, িতিন িক অন্যায়
কেরন?- আিম মানুেষর তকর্ শাস্ত্র অনুযায়ী বলিছ। ৬ ঈশ্বর
কখেনা অন্যায় কেরন না। কারণ তাহেল ঈশ্বর েকমন কের
পৃিথবীর মানুষেক িবচার করেবন? ৭ িকন্তু আমার িমথ্যার
মাধ্যেম যিদ ঈশ্বেরর সত্য প্রকাশ পায় এবং তঁার েগৗরব উপিচয়া
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পেড়, তেব আিম এখনও পাপী বেল িবচািরত হিচ্ছ েকন? ৮ আর
েকনই বা বলব না- েযমন আমােদর অেনক মন্দ আেছ এবং
েযমন তারা িনন্দা কের বেল েয আমরা বেল থািক- ‘চল আমরা
খারাপ কাজ কির, তেব েযন ভােলা ফল পাওয়া যায়’? তােদর
জন্য িবচার অবশ্যই আেছ।

েকউই ধািমর্ক নয়।

৯ তারপর িক হেলা? আমােদর অবস্থা িক অন্যেদর েথেক
ভােলা? তা েমােটই নয়। কারণ আমরা এর আেগ ইহূিদ ও গ্রীক
উভয়েক েদাষ িদেয়িছ েয, তারা সবাই পােপর মেধ্য আেছ।
১০ েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ, “ধািমর্ক েকউ েনই, একজনও েনই,
১১ এমন েকউই েনই েয েস েবােঝ। েকউই এমন েনই েয েস
ঈশ্বেরর সন্ধান কের। ১২ তারা সবাই িবপেথ িগেয়েছ, তারা
একসেঙ্গ অেকেজা হেয়েছ; এমন েকউ েনই েয ভােলা কাজ
কের, না, এতজেনর মেধ্য একজনও েনই। ১৩ তােদর গলা েযন
েখালা কবেরর মত। তােদর িজভ ছলনা কেরেছ। তােদর েঠঁােটর
িনেচ সােপর িবষ থােক। ১৪ তােদর মুখ অিভশাপ ও খারাপ
কথায় পিরপূণর্; ১৫ তােদর পা রক্তপােতর জন্য েজাের চেল।
১৬ তােদর রাস্তায় ধ্বংস ও যন্ত্রণা থােক। ১৭ তােদর েকােনা
শািন্তর পথ জানা েনই। ১৮ তােদর েচােখ েকােনা ঈশ্বর ভয় েনই।”
১৯ এখন আমরা জািন েয, আইেন যা িকছু বেলেছ, তা আইেনর
মেধ্য আেছ এমন েলাকেক বেলেছ; েযন প্রেত্যক মানুেষর মুখ
বন্ধ এবং সব পৃিথবীর মানুষ ঈশ্বেরর িবচােরর মুেখামুিখ হয়।
২০ এর কারণ হেলা আইেনর কাজ িদেয় েকান মাংসই তঁার
সামেন ধািমর্ক বেল গ্রহণ করা হেব না। কারণ আইন িদেয়
পােপর জ্ঞান আেস।

যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস িদেয়ই ধািমর্কতা লাভ হয়।

২১ িকন্তু এখন আইন কানুন ছাড়াই ঈশ্বেরর ধািমর্কতা প্রকাশ
হেয়েছ, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদীর মাধ্যেম তার জন্য সাক্ষ্য
েদওয়া হেচ্ছ। ২২ ঈশ্বেরর েসই ধািমর্কতা যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর
মাধ্যেম যারা সবাই িবশ্বাস কের তােদর জন্য। কারণ েসখােন
েকােনা িবেভদ েনই। ২৩ কারণ সবাই পাপ কেরেছ এবং ঈশ্বেরর
েগৗরব-িবহীন হেয়েছ, ২৪ সবাই িবনামূেল্য তঁারই অনুগ্রেহ, খ্রীষ্ট
যীশুেত প্রাপ্য মুিক্তর মাধ্যেম ধািমর্ক বেল গণ্য হয়। ২৫ তঁােকই
ঈশ্বর তঁার রেক্তর িবশ্বােসর মাধ্যেম প্রায়িশ্চত্ত কেরেছন অথর্াৎ
তঁার জীবন উত্সগর্ কেরেছন; েযন িতিন িনেজর ধািমর্কতা
েদখান- কারণ ঈশ্বেরর সেহ্যর গুেন মানুেষর আেগর পাপগুিল
ক্ষমা কের েকােনা শািস্ত েদয় িন। ২৬ আর এইগুিল হেয়েছ েযন
িনেজর ধািমর্কতা েদখান, কারণ েযন িতিন িনেজ ধািমর্ক থােকন
এবং েয েকউ যীশুেত িবশ্বাস কের তােকও ধািমর্ক বেল গণ্য
কেরন। ২৭ তেব গবর্ েকাথায় থাকেলা? তা দরূ হেয়েছ। িকন্তু
িকেসর জন্য েনই? কােজর জন্য িক? না; িকন্তু িবশ্বােসর
আইেনর জন্যই। ২৮ কারণ আমােদর িমমাংসা হেলা আইন
কানুেনর কাজ ছাড়াই িবশ্বােসর মাধ্যেমই মানুষ ধািমর্ক বেল
িবেবিচত হয়। ২৯ ঈশ্বর িক েকবল ইহূিদেদর ঈশ্বর? িতিন িক
অিযহূদীয়েদরও ঈশ্বর নন? হঁ্যা, িতিন অিযহূদীেদরও ঈশ্বর।

৩০ কারণ ঈশ্বর এক, িতিন িছন্নত্বক েলাকেদরেক িবশ্বােসর জন্য
এবং অিচ্ছন্নত্বক েলাকেদরেক িবশ্বােসর মাধ্যেম ধািমর্ক বেল
গণনা করেবন। ৩১ তেব আমরা িক িবশ্বাস িদেয় আইন কানুন
বন্ধ করিছ? তা কখনই না; বরং আমরা আইন কানুন প্রমাণ
করিছ।

িবশ্বােস অব্রাহােমর িবচার।

তেব আমােদর আিদিপতা অব্রাহাম এর সম্পেকর্
আমরা িক বলব? েদহ অনুসাের িতিন িক েপেয়িছেলন?

২ কারণ অব্রাহাম যিদ কােজর জন্য ধািমর্ক বেল গ্রহণ হেয়
থােকন, তেব তার গবর্ করার িবষয় আেছ; িকন্তু ঈশ্বেরর সামেন
নয়। ৩ কারণ শােস্ত্র িক বেল? “অব্রাহাম ঈশ্বরেক িবশ্বাস
করেলন এবং েসইজন্যই তঁােক ধািমর্ক বেল গ্রহণ করা হেলা।”
৪ আর েয কাজ কের তার েবতন অনুগ্রহ কের েদওয়া হয় না,
এটা তার পাওনা বেলই েদওয়া হয়। ৫ আর েয কাজ কের না
িকন্তু তঁারই উপের িবশ্বাস কের, িযিন ভিক্তহীনেক ধািমর্ক বেল
গ্রহণ কেরন, তার িবশ্বাসই ধািমর্কতা বেল ধরা হয়। ৬ দায়ূদও
েসই মানুষেক ধন্য বেলেছন, যার জন্য ঈশ্বর কাজ ছাড়াই
ধািমর্ক বেল গণনা কেরন, ৭ বেলেছন, “ধন্য তারা, যােদর অধমর্
গুিল ক্ষমা করা হেয়েছ যােদর পাপ ঢাকা েদওয়া হেয়েছ; ৮ ধন্য
েসই মানুষিট যার পাপ প্রভু ক্ষমা কের িদেয়েছন।” ৯ এই ‘ধন্য’
শব্দ িক িছন্নত্বক েলােকর জন্যই বলা হেয়েছ, না অিচ্ছন্নত্বক
েলােকর জন্যও বলা হেয়েছ? কারণ আমরা বিল, "অব্রাহােমর
জন্য তঁার িবশ্বাসেক ধািমর্কতা বেল ধরা হেয়িছল।" ১০ সুতরাং
েকমন কের তা গণ্য করা হেয়িছল? ত্বকেছদ অবস্থায়, না
অত্বকেছদ অবস্থায়? ত্বকেছদ অবস্থায় নয়, িকন্তু অত্বকেছদ
অবস্থায়। ১১ িতিন ত্বকেছদ িচহ্ন েপেয়িছেলন; এিট িছল েসই
িবশ্বােসর ধািমর্কতার মুদ্রাঙ্ক, যখন অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় িছল
তখনও তঁার এই িবশ্বাস িছল; কারণটা িছল েয, েযন অিচ্ছন্নত্বক
অবস্থায় যারা িবশ্বাস কের, িতিন তােদর সবার িপতা হন, েযন
তােদর জন্য েসই ধািমর্কতা গণ্য হয়; ১২ আর েযন িতিন ত্বকেছদ
মানুষেদরও িপতা হন; অথর্াৎ যারা ত্বকেছদ েকবল তােদর নয়,
িকন্তু িছন্নত্বক অবস্থায় িপতা অব্রাহােমর উপর িবশ্বাস েরেখ েয
িনজ পােয় চেল, িতিন তাহােদরও িপতা। ১৩ কারণ আইন
কানুেনর জন্য েয এই প্রিতজ্ঞা অব্রাহাম এবং তঁার বংশধরেক
কেরিছল তা নয়, িকন্তু িবশ্বােসর ধািমর্কতার মাধ্যেম তারা এই
পৃিথবীর অিধকারী হবার প্রিতজ্ঞা করা হেয়িছল। ১৪ কারণ যারা
আইন কানুন েমেন চেল এবং তারা যিদ উত্তরািধকারী হয় তেব
িবশ্বাসেক অেকেজা করা হেলা এবং েসই প্রিতজ্ঞােক বন্ধ করা
হেলা। ১৫ কারণ আইন কানুন েক্রাধ িনেয় আেস িকন্তু েযখােন
আইন কানুন েনই েসখােন অবাধ্যতাও েনই। ১৬ এই জন্য এটা
িবশ্বােসর মাধ্যেম হয়, সুতরাং েযন অনুগ্রহ অনুসাের হয়; এর
উেদ্দেশ্য হেলা, েযন েসই প্রিতজ্ঞা সমস্ত বংেশর জন্য হয়।
শুধুমাত্র যারা আইন কানুন েমেন চেল তারা নয়, িকন্তু যারা
অব্রাহােমর িবশ্বাসী বংেশর জন্য অটল থােক; (িযিন আমােদর
সবার িপতা, ১৭ েযমন িলিখত আেছ, “আিম েতামােক বহু
জািতর িপতা করলাম,”) েসই ঈশ্বেরর সাক্ষােৎই অব্রাহাম
িছেলন যােক িতিন িবশ্বাস করেলন, উিন হেলন ঈশ্বর িযিন
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মৃতেদর জীবন েদন এবং যা েনই তাহা আেছন বেলন;
১৮ অব্রাহােমর আশা না থাকা সেত্ত্বও িতিন িবশ্বাস করেলন, েযন
ঈশ্বেরর বাক্য অনুসাের িতিন বহু জািতর িপতা হন। আর েসই
বাক্য অনুযায়ী অব্রাহাম অেনক জািতর িপতা হেয়িছেলন।
১৯ আর িবশ্বােস দবুর্ল হেলন না যিদও তঁার বয়স প্রায় একেশা
বছর ও তার িনেজর শরীর মৃত প্রায় এবং সারার গভর্  ধারন
ক্ষমতা েশষ হেয় িগেয়িছল। ২০ িকন্তু ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞার কারেণ
অব্রাহাম অিবশ্বাস বশতঃ সেন্দহ করেলন না; িকন্তু িবশ্বােস শিক্ত
প্রাপ্ত হেয় ঈশ্বেরর েগৗরব করেলন, ২১ এবং িতিন িনিশ্চত িছেলন
েয, ঈশ্বর যা প্রিতজ্ঞা কেরেছন তা সফল করেত সমথর্ও আেছন।
২২ অতএব এই কারেণ ওটা তঁার িবশ্বােসর ধািমর্কতা বেল গণ্য
হেলা। ২৩ এখন তঁার জন্য গণ্য হেলা বেল এটা েয েকবল তঁার
জন্য েলখা হেয়েছ তা নয় িকন্তু আমােদরও জন্য; ২৪ আমােদর
জন্যও তা গণ্য হেব, কারণ িযিন আমােদর প্রভু যীশুেক মৃতেদর
মধ্য েথেক উিঠেয়েছন আমরা তঁার উপের িবশ্বাস করিছ।
২৫ েসই যীশু আমােদর পােপর জন্য সমিপর্ত হেলন এবং
আমােদর িনেদর্ াষ করার জন্য পুনরায় জীিবত হেলন।

শািন্ত ও আনন্দ।

অতএব িবশ্বােসর জন্য আমরা ধািমর্ক বেল গণ্য
হওয়ােত আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম আমরা

ঈশ্বেরর সেঙ্গ শািন্ত লাভ কেরিছ; ২ তঁারই মাধ্যেম আমরা
িবশ্বােস এই অনুগ্রেহর মেধ্য দঁািড়েয় আিছ এবং আমরা ঈশ্বেরর
মিহমা পাবার আশায় আনন্দ করিছ। ৩ শুধু এইটুকু নয়, িকন্তু
আমরা িবিভন্ন দঃুখ কেষ্টও আনন্দ করিছ, আমরা জািন েয দঃুখ
কষ্ট ৈধযর্্যেক উত্পন্ন কের। ৪ ৈধযর্্য পরীক্ষায় সফল হেত এবং
পরীক্ষার সফলতা আশােক উৎপন্ন কের; ৫ আর প্রত্যাশা িনরাশ
কের না, কারণ আমােদর েদওয়া তঁার পিবত্র আত্মার মাধ্যেম
ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর হৃদেয় পূণর্ কেরেছন। ৬ কারণ যখন
আমরা দবুর্ল িছলাম, িঠক েসই সমেয় খ্রীষ্ট ভিক্তহীনেদর জন্য
মরেলন। ৭ সাধারণত ধািমর্েকর জন্য েকউ প্রাণ েদয় না। েসটা
হেলা, ভােলা মানুেষর জন্য হয়ত েকউ সাহস কের প্রাণ িদেলও
িদেত পাের। ৮ িকন্তু ঈশ্বর আমােদর জন্য তঁার িনেজর ভালবাসা
প্রমাণ কেরেছন; কারণ আমরা যখন পাপী িছলাম, তখন খ্রীষ্ট
আমােদর জন্য মরেলন। ৯ সুতরাং এখন তঁার রেক্ত যখন ধািমর্ক
বেল গণ্য হেয়িছ, তখন আমরা িনশ্চয় তঁার মাধ্যেম ঈশ্বেরর
েক্রাধ েথেক মুিক্ত পাব। ১০ কারণ যখন আমরা শত্রু িছলাম,
তখন ঈশ্বেরর সেঙ্গ তঁার পুেত্রর মৃতু্য িদেয় আমরা িমিলত হলাম,
তেব িমিলত হেয় কত অিধক িনিশ্চত েয তঁার জীবেন পিরত্রাণ
পাব। ১১ শুধু তাই নয়, িকন্তু আমরাও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম
ঈশ্বের আনন্দ কের থািক, যঁার মাধ্যেম এখন আমরা পুনরায়
িমলন লাভ কেরিছ।

আদেমর পােপর ফল, ও যীশুর ধািমর্কতার ফল।

১২ অতএব, েযমন এক মানুেষর মধ্য িদেয় পাপ, ও পােপর
মাধ্যেম মৃতু্য পৃিথবীেত প্রেবশ কেরেছ; আর এইভােব মৃতু্য সব
মানুেষর কােছ পােপর মাধ্যেম উপিস্থত হেয়েছ, কারণ সবাই

পাপ কেরেছ। ১৩ কারণ িনয়েমর আেগ পৃিথবীেত পাপ িছল;
িকন্তু যখন আইন িছল না তখন পােপর িহসাব েলখা হয়িন।
১৪ তা সেত্ত্বও, যারা আদেমর মত আজ্ঞা অমান্য কের পাপ কের
িন, আদম েথেক েমািশ পযর্ন্ত তােদর উপেরও মৃতু্য রাজত্ব
কেরিছল। আর যার আসার কথা িছল আদম তঁারই প্রিতরূপ।
১৫ িকন্তু তবুও পাপ েয রকম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দান েসরকম নয়।
কারণ েসই এক জেনর পােপর জন্য যখন অেনেক মরল, তখন
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ এবং আর একজন যীশু খ্রীেষ্টর মধ্য িদেয়
অনুগ্রেহর েদওয়া দান অেনক মানুেষর জন্য আরও েবিশ
পিরমােণ উপেচ পড়ল। ১৬ কারণ এক জেনর পাপ করার জন্য
েযমন ফল হল এই দান েতমন নয়; কারণ িবচাের এক জেনর
পােপর জন্য অেনক মানুেষর শািস্তর েযাগ্য বেল ধরা হেয়েছ,
িকন্তু অনুগ্রহ দান অেনক মানুেষর পাপ েথেক ধািমর্ক গণনা
অবিধ। ১৭ কারণ েসই এক জেনর পােপর জন্য যখন েসই এক
জেনর মাধ্যেম মৃতু্য রাজত্ব করল, তখন েসই আর একজন যীশু
খ্রীেষ্টর মাধ্যেম, যারা অনুগ্রেহর ও ধািমর্কতা দােনর উপচয় পায়,
তারা কত না েবিশ িনিশ্চত জীবেন রাজত্ব করেব। ১৮ অতএব
েযমন এক জেনর অপরাধ িদেয় সব মানুষেক শািস্তর েযাগ্য বেল
ধরা হেয়েছ, িঠক েতমিন ধািমর্কতার একিট কােজর মধ্য িদেয়
অথর্াৎ যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম সব মানুষেক ধািমর্ক বেল ধের
েনওয়া হেয়েছ এবং অনন্ত জীবন েপেয়েছ। ১৯ কারণ েযমন েসই
একজন মানুেষর অবাধ্যতার জন্য অেনক মানুষেক পাপী বেল
ধরা হেয়েছ, িঠক েতমিন েসই আর এক জেনর বাধ্যতার মধ্য
িদেয় অেনক মানুষেক ধািমর্ক বেল ধরা হেব। ২০ িকন্তু আইন
সােথ সােথ আসেলা যােত অপরাধ আেরা েবেড় যায়, িকন্তু
েযখােন পাপ েবেড় েগল েসখােন অনুগ্রহ আরও েবিশ পিরমােণ
উপেচ পড়ল; ২১ এটা হেলা েযন, পাপ েযমন মৃতু্যেত রাজত্ব
কেরিছল, েতমিন আবার অনুগ্রহ েযন ধািমর্কতার মাধ্যেম অনন্ত
জীবেনর জন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম রাজত্ব কের।

িবশ্বােসর ফল ধম্মর্ আচরণ।

তেব আমরা িক বলব? অনুগ্রহ েযন েবিশ পিরমােণ
পাই েসইজন্য িক আমরা পাপ করেত থাকব? ২ এমনটা

কখেনা না েহাক। আমরা েতা পােপই মেরিছ, েকমন কের আমরা
আবার পােপর জীবেন বাস করব? ৩ েতামরা িক জান না েয,
আমরা যতজন খ্রীষ্ট যীশুেত বািপ্তষ্ম িনেয়িছ, সবাই তঁার মৃতু্যর
জন্যই বাপ্তাইিজত হেয়িছ? ৪ অতএব আমরা তঁার মৃতু্যর
উেদ্দেশ্য বািপ্তেষ্মর মাধ্যেম তঁার সেঙ্গ কবরপ্রাপ্ত হেয়িছ; েযন,
খ্রীষ্ট েযমন িপতার মিহমার মাধ্যেম মৃতেদর মধ্য েথেক উেঠেছন,
েতমিন আমরাও েযন জীবেনর নতুনতায় চিল। ৫ কারণ যখন
আমরা তঁার মৃতু্যর প্রিতরূপ তঁার সেঙ্গ যুক্ত হেয়িছ, তখন
অবশ্যই তঁার সেঙ্গ পুনরুত্থােনর প্রিতরূপ হব। ৬ আমরা েতা এটা
জািন েয, আমােদর পুরােনা মানুষ তঁার সেঙ্গ কু্রেশ েদওয়া
হেয়েছ, েযন পােপর েদহ নষ্ট হয় সুতরাং আমরা েযন আর
পােপর দাস হেয় না থািক। ৭ কারণ েয মেরেছ েস পাপ েথেক
ধািমর্ক বেল গণ্য হেয়েছ। ৮ িকন্তু আমরা যিদ খ্রীেষ্টর সেঙ্গ মের
থািক, তেব আমরা িবশ্বাস কির েয, তঁার সেঙ্গ আমরা জীবনও
পােবা। ৯ আমরা জািন েয, মৃতেদর মধ্য েথেক খ্রীষ্ট উেঠেছন
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এবং িতিন আর কখেনা মরেবন না, মৃতু্যর আর তঁার উপের
েকােনা কতৃর্ ত্ব েনই। ১০ কারণ তঁার েয মৃতু্য হেয়েছ তা িতিন
পােপর জন্য একবারই সবার জন্য মরেলন; িকন্তু িতিন েয
জীবেন এখন জীিবত আেছন তা িতিন ঈশ্বেরর জন্য জীিবত
আেছন। ১১ িঠক েতমিন েতামরাও িনেজেদর পােপর জন্য মৃত
বেল গণ্য কর, িকন্তু অন্য িদেক খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর জন্য
জীিবত আছ। ১২ অতএব পাপ েযন েতামােদর মরণশীল েদেহ
রাজত্ব না কের- যােত েতামরা তার অিভলাষ-গুিলেত বাধ্য হেয়
পড়; ১৩ আর িনেজেদর শরীেরর অঙ্গ অধািমর্কতার অস্ত্র িহসােব
পােপর কােছ সমপর্ণ কর না, িকন্তু িনেজেদর মৃতেদর মধ্য েথেক
জীিবত হেয়ছ েজেন ঈশ্বেরর কােছ িনজ প্রাণ সমপর্ণ কর এবং
িনেজেদর অঙ্গগুিল ধািমর্কতার অস্ত্র িহসােব ঈশ্বেরর কােছ
সমপর্ণ কর। ১৪ পাপেক েতামােদর উপের কতৃর্ ত্ব করেত অনুমিত
িদও না; কারণ েতামরা আইন কানুেনর অধীেন নয় িকন্তু
অনুগ্রেহর অধীেন আছ।

ধািমর্কতার দাস।

১৫ তেব িক? আমরা আইন কানুেনর অধীেন েনই, অনুগ্রেহর
অধীেন আিছ বেল িক পাপ করব? তা েযন কখেনা না হয়।
১৬ েতামরা িক জান না েয, আজ্ঞা েমেন চলার জন্য যার কােছ
দাসরূেপ িনেজেদরেক সমপর্ণ কর, যার আেদশ েমেন চল
েতামরা তারই দাস; হয়ত মৃতু্যর জন্য পােপর দাস, নয় েতা
ধািমর্কতার জন্য আেদশ েমেন চলার দাস? ১৭ িকন্তু ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ েহাক েয, কারণ েতামরা পােপর দাস িছেল, িকন্তু তবুও
েতামরা সমস্ত হৃদেয়র সিহত েয িশক্ষা েতামােদর েদওয়া
হেয়িছল তা েতামরা েমেন িনেয়ছ; ১৮ েতামরা পাপ েথেক স্বাধীন
হেয়ছ এবং েতামরা ধািমর্কতার দাস হেয়ছ। ১৯ েতামােদর
মাংিসক দবুর্লতার জন্য আিম মানুেষর মত বলিছ। কারণ,
েতামরা েযমন আেগ অধেমর্র জন্য িনেজেদর শরীেরর অঙ্গ
অশুিচতার ও অধেমর্র কােছ দাস সরূপ সমপর্ণ কেরিছেল,
েতমিন এখন পিবত্রতায় েবেড় ওঠার জন্য িনেজেদর েদেহর অঙ্গ
ধািমর্কতার কােছ দাস স্বরূপ সমপর্ণ কর। ২০ কারণ যখন
েতামরা পােপর দাস িছেল, তখন েতামরা ধািমর্কতার সম্পেকর্
স্বাধীন িছেল। ২১ এখন েয সব িবষেয় েতামােদর লজ্জা মেন
হেচ্ছ, তৎকােল েসই সেব েতামােদর িক ফল হত? বাস্তিবক েস
সকেলর পিরণাম মৃতু্য। ২২ িকন্তু এখন পাপ েথেক স্বাধীন হেয়
এবং ঈশ্বেরর দাসরূেপ সমিপর্ত েতামরা পিবত্রতার জন্য ফল
পাইেতছ এবং তার পিরণাম অনন্ত জীবন। ২৩ কারণ পােপর
েবতন মৃতু্য; িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দান হেলা আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট
যীশুেত অনন্ত জীবন।

ত্রাণকতর্ া যীশুর মাধ্যেম আইন েথেক মুিক্ত পাওয়া যায়।

েহ ভাইেয়রা, েতামরা িক জান না কারণ যারা আইন
কানুন জােন আিম তােদরেকই বলিছ, েয মানুষ যত

িদন জীিবত থােক, ততিদন পযর্ন্ত আইন কানুন তার উপের
কতৃর্ ত্ব কের? ২ কারণ যত িদন স্বামী জীিবত থােক ততিদন
স্ত্রীেলােকরা আইেনর মাধ্যেম তার কােছ বঁাধা থােক; িকন্তু স্বামী

মরেল েস স্বামীর িবেয়র আইন েথেক মুক্ত হয়। ৩ সুতরাং যিদ েস
স্বামী জীিবত থাকা সেত্ত্বও অন্য পুরুেষর সেঙ্গ বাস কের, তেব
তােক ব্যিভচারী বলা হেব; িকন্তু যিদ স্বামী মের যায় েস ঐ আইন
েথেক মুক্ত হয়, সুতরাং েস যিদ অন্য পুরুেষর সেঙ্গ বাস কের
তেবও েস ব্যিভচািরণী হেব না। ৪ অতএব, েহ আমার ভাইেয়রা,
খ্রীেষ্টর েদেহর মাধ্যেম আইন অনুসাের েতামােদরও মৃতু্য হেয়েছ,
েযন েতামরা অেন্যর অথর্াৎ িযিন মৃতেদর মধ্য েথেক উেঠেছন
তঁারই হও; যােত আমরা ঈশ্বেরর জন্য ফল উৎপন্ন করেত পাির।
৫ কারণ যখন আমরা মাংেসর অধীেন িছলাম, তখন আইন
কানুন আমােদর িভতর পােপর কামনা বাসনা গুিল জািগেয়
তুলত এবং মৃতু্যর জন্য ফল উৎপন্ন করবার জন্য আমােদর
শরীেরর মেধ্য কাজ করত। ৬ িকন্তু এখন আমরা িনয়ম কানুন
েথেক মুক্ত হেয়িছ; আমরা যােত আবদ্ধ িছলাম, তার জন্যই
আমরা মেরিছ, েযন আমরা পুরােনা েলখা আইেনর দাস নয়
িকন্তু আত্মায় নতুনতায় দােসর কাজ কির।

আইন িদেয় পাপ েথেক মুক্ত হেত পাের না।

৭ আমরা তেব িক বলব? আইন িক িনেজই পাপ? তা
েকানিদনই না; বরং পাপেক আিম জানতাম না যিদ িক না আইন
না থাকত; কারণ “েলাভ কর না,” এই কথা যিদ আইেন না
বলত, তেব েলাভ িক তা জানেত পারতাম না; ৮ িকন্তু পাপ
সুেযাগ িনেয় েসই আেদেশর মাধ্যেম আমার মেধ্য সব রকেমর
কামনা বাসনা সম্পন্ন কেরেছ; কারণ আইন ছাড়া পাপ মৃত।
৯ আিম একসময় আইন ছাড়াই েবঁেচ িছলাম, িকন্তু যখন আেদশ
আসেলা পাপ আবার জীিবত হেয় উঠল এবং আিম মরলাম।
১০ েয আেদশ জীবন আেন তােত আিম মৃতু্য েপলাম। ১১ কারণ
পাপ সুেযাগ িনেয় আেদেশর মাধ্যেম আমােক প্রতারণা করল
এবং েসই আেদশ িদেয়ই আমােক হত্যা করল। ১২ অতএব
আইন হেলা পিবত্র এবং আেদশ হেলা পিবত্র, ন্যায্য এবং
চমত্কার। ১৩ তেব যা উত্তম তা িক আমার মৃতু্য হেয় আসেলা?
তা েযন কখেনা না হয়। িকন্তু পাপ হেলা েযন সুশ্রী বস্তু িদেয়
আমার মৃতু্যর জন্য তা পাপ বেল প্রকাশ পায়, েযন আেদেশর
মাধ্যেম পাপ পিরমাণ ছাড়া পাপী হেয় ওেঠ। ১৪ কারণ আমরা
জািন আইন হেলা আিত্মক, িকন্তু আিম মাংিসক, আিম পােপর
কােছ িবিক্র হেয়িছ। ১৫ কারণ আিম যা প্রকৃত বুিঝ না তাই আিম
কির। কারণ আিম যা করেত চাই তাই আিম কির না, বরং আিম
যা ঘৃণা কির, েসটাই কের থািক। ১৬ িকন্তু আিম েযটা করেত চাই
না েসটা যিদ কির, তখন আইন েয িঠক তা আিম স্বীকার কের
েনই। ১৭ িকন্তু এখন আিম েকােনা মেতই েসই কাজ আর কির না
িকন্তু আমােত েয পাপ বাস কের েসই তা কের। ১৮ কারণ আিম
জািন েয আমার িভতের, অথর্াৎ আমার েদেহ ভােলা িকছু বাস
কের না। কারণ ভােলা েকােনা িকছুর ইচ্ছা আমার মেধ্য আেছ
বেট িকন্তু আিম তা কির না। ১৯ কারণ আিম েয ভােলা কাজ
করেত চাই েসই কাজ আিম কির না; িকন্তু যা আিম চাই না েসই
মন্দ কাজ আিম কির। ২০ এখন যা আিম করেত চাই না তাই যিদ
কির, তেব তা আর আিম েকােনা মেতই কির না, িকন্তু আমার
মেধ্য েয পাপ বাস কের েসই কের। ২১ অতএব আিম একটা মূল
তথ্য েদখেত পািচ্ছ েয, আিম িঠক কাজ করেত চাই িকন্তু প্রকৃত
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পেক্ষ মন্দ আমার মেধ্য উপিস্থত থােক। ২২ সাধারণত অভ্যন্তরীণ
মানুেষর ভাব অনুযায়ী আিম ঈশ্বেরর আইন কানুেন আনন্দ
কির। ২৩ িকন্তু আমার শরীেরর অেঙ্গ অন্য প্রকার এক মূল তথ্য
েদখেত পািচ্ছ; তা আমার মেনর মূল তেত্ত্বর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের
এবং পােপর েয িনয়ম আমার শরীেরর অঙ্গপ্রত্যেঙ্গ আেছ
আমােক তার বিন্দ দাস কের। ২৪ আিম একজন দঃুখদায়ক
মানুষ! েক আমােক এই মৃতু্যর েদহ েথেক উদ্ধার করেব?
২৫ িকন্তু আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম আিম ঈশ্বরেক
ধন্যবাদ েদই। অতএব একিদেক আিম িনেজ মন িদেয় ঈশ্বেরর
আইেনর েসবা কির, িকন্তু অন্য িদেক েদহ িদেয় পােপর মূল
তেত্ত্বর েসবা কির।

যীশুর মাধ্যেম পিরত্রাণ।

অতএব যারা এখন খ্রীষ্ট যীশুেত আেছ তােদর আর
েকােনা শািস্তর েযাগ্য অপরাধ েনই। ২ কারণ খ্রীষ্ট

যীশুেত জীবেনর আত্মার েয মূল তত্ত্ব, তা আমােক পােপর ও
মৃতু্যর মূল তথ্য েথেক মুক্ত কেরেছ। ৩ কারণ আইন কানুন েদেহর
মাধ্যেম দবুর্ল হেয় পড়ার জন্য যা করেত পাের িন তা ঈশ্বর
কেরেছন, িতিন িনেজর পুত্রেক আমােদর মত পাপময় েদেহ এবং
পােপর জন্য বিলরূেপ পািঠেয় িদেয়েছন এবং িতিন পুেত্রর
েদেহর মাধ্যেম পােপর িবচার কের েদাষী করেলন। ৪ িতিন এটা
কেরেছন যােত আইেনর িবিধগুিল আমােদর মেধ্য পূণর্ হয়,
আমরা যারা েদেহর বেশ নয় িকন্তু আত্মার বেশ চিল। ৫ কারণ
যারা েদেহর বেশ আেছ, তারা েদেহর িবষেয়র িদেকই মেনােযাগ
েদয়; িকন্তু যারা আত্মার অধীেন আেছ, তারা আিত্মক িবষয় এর
িদেক মেনােযাগ েদয়। ৬ কারণ েদেহর মেনাবৃিত্ত হেলা মৃতু্য িকন্তু
আত্মার মেনাবৃিত্ত জীবন ও শািন্ত। ৭ কারণ েদেহর মেনাবৃিত্ত
হেলা ঈশ্বেরর িবরুদ্ধতা, আর তা ঈশ্বেরর আইন েমেন চলেত
পাের না, বাস্তেব হেত পােরও না। ৮ যারা েদেহর অধীেন থােক
তারা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করেত সক্ষম নয়। ৯ যিদও, েতামরা েদেহর
অধীেন নও িকন্তু আত্মার অধীেন আছ যিদ বাস্তেব ঈশ্বেরর
আত্মা েতামােদর মেধ্য বাস কেরন। িকন্তু যিদ কেরা খ্রীেষ্টর
আত্মা েনই, তেব েস খ্রীেষ্টর েথেক নয়। ১০ যিদ খ্রীষ্ট েতামােদর
অন্তের থােকন, তেব একিদেক েদহ পােপর জন্য মৃত বেট, িকন্তু
অন্য িদেক ধািমর্কতার িদক েথেক আত্মা জীিবত। ১১ আর িযিন
মৃতেদর মধ্য েথেক যীশুেক উিঠেয়েছন, তঁার আত্মা যিদ
েতামােদর মেধ্য বাস কেরন, তেব িযিন মৃতেদর মধ্য েথেক খ্রীষ্ট
যীশুেক পুনরুিত্থত কেরেছন িতিন েতামােদর অন্তের বাস
করেছন এবং িনেজর আত্মার মাধ্যেম েতামােদর মরণশীল
েদহেকও জীিবত করেবন। ১২ সুতরাং, েহ ভাইেয়রা, আমরা ঋণী
িকন্তু েদেহর কােছ নয় েয, েদেহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন
করব। ১৩ কারণ যিদ েদেহর ইচ্ছায় জীবন যাপন কর, তেব
েতামরা িনিশ্চত ভােব মরেব, িকন্তু যিদ পিবত্র আত্মােত েদেহর
সব খারাপ কাজগুিল েমের েফল তেব জীিবত থাকেব।
১৪ কারণ যত েলাক ঈশ্বেরর আত্মায় পিরচািলত হয় তারা সবাই
ঈশ্বেরর পুত্র। ১৫ আর েতামরা দাসত্ব করবার জন্য আত্মা পাও
িন েয, আবার ভয় করেব; িকন্তু দত্তক পুেত্রর জন্য আত্মা
েপেয়ছ, েয মন্দ আত্মার মাধ্যেম আমরা আব্বা, িপতা, বেল

েডেক উিঠ। ১৬ আত্মা িনেজই আমােদর আত্মার সেঙ্গ সাক্ষ্য
িদেচ্ছ েয, আমরা ঈশ্বেররই সন্তান। ১৭ যখন আমরা সন্তান,
তখন আমরা উত্তরািধকারী, একিদেক ঈশ্বেরর উত্তরািধকারী
এবং অন্য িদেক খ্রীেষ্টর সহউত্তরািধকারী, যিদ বাস্তেব আমরা
তঁার সেঙ্গ দঃুখেভাগ কির, তেব েযন তঁার সেঙ্গ আমরা মিহমািন্বত
হই।

ভিবষ্যেতর মিহমা।

১৮ কারণ আমার িসদ্ধান্ত এই েয, আমােদর জন্য েয মিহমা
প্রকািশত হেব, তার সেঙ্গ এই বত্তর্মান সমেয়র কষ্ট ও দঃুখেভাগ
তুলনার েযাগ্য নয়। ১৯ কারণ সৃিষ্টর একান্ত আশা ঈশ্বেরর
পুত্রেদর প্রকােশর জন্য অেপক্ষা করেছ। ২০ কারণ সৃিষ্টর
উেদ্দশ্যটাই অসার হেয় েগেছ, এটা িনেজর আশায় হেলা তা নয়,
িকন্তু তঁার ইচ্ছােতই হেয়েছ এবং তার সেঙ্গ দঢ়ৃ আস্থাও
িদেয়েছন। ২১ এই আশা হেলা েয, সৃিষ্ট িনেজও িবনােশর দাসত্ব
েথেক মুক্ত হেয় ঈশ্বেরর সন্তানেদর মিহমায় স্বাধীনতা পােব।
২২ কারণ আমরা জািন েয, সব সৃিষ্ট এখনও পযর্ন্ত একসেঙ্গ
যন্ত্রণায় িচত্কার করেছ এবং একসেঙ্গ ব্যথা পােচ্ছ। ২৩ িকন্তু
শুধু তাই নয়; এমনিক আমরাও যােদর আত্মার প্রথম ফল
আেছ, েসই আমরা িনেজরাও দত্তক পুেত্রর জন্য িনেজেদর
শরীেরর মুিক্তর অেপক্ষা করেত করেত িনেজেদর মেধ্য যন্ত্রণায়
িচত্কার করিছ। ২৪ কারণ আমােদর দঢ়ৃ আস্থা আেছ েয
পিরত্রাণ েপেয়িছ। িকন্তু েয দঢ়ৃ আস্থা েদখেত পািচ্ছ তা আসেল
আস্থা নয়। কারণ েয যা েদেখ েস তার উপর েকন দঢ়ৃ আশা
করেব? ২৫ িকন্তু আমরা যা এখেনা েদখেত পায়িন তার উপর
যিদ দঢ়ৃ আস্থা কির, তেব ৈধেযর্্যর সেঙ্গ তার আশায় থািক।
২৬ িঠক েসইভােব আত্মাও আমােদর দবুর্লতায় সাহায্য কেরন;
কারণ আমরা জািন না েকমন কের প্রাথর্না করেত হয়, িকন্তু
আত্মা িনেজ মধ্যস্থতা কের যন্ত্রণার মাধ্যেম আমােদর জন্য
অনুেরাধ কেরন। ২৭ আর িযিন হৃদেয়র সন্ধান কেরন িতিন
জােনন আত্মার মেনাভাব িক, কারণ িতিন পিবত্রেদর জন্য
ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী মধ্যস্থতা কের অনুেরাধ কেরন। ২৮ এবং
আমরা জািন যারা ঈশ্বরেক ভালবােস, যারা তঁার সঙ্কল্প অনুযায়ী
মেনানীত, সবিকছু একসেঙ্গ তােদর মঙ্গেলর জন্য কাজ করেছ।
২৯ কারণ িতিন যােদর আেগ েথেক জানেতন, তােদরেক িনেজর
পুেত্রর প্রিতমূিত্তর্ র মত হবার জন্য আেগ েথেক িঠক কের
েরেখিছেলন; েযন িতিন অেনক ভাইেয়র মেধ্য প্রথমজাত ভাই
হন। ৩০ আর িতিন যােদরেক আেগ েথেক িঠক করেলন,
তােদরেক িতিন আহ্বানও করেলন। আর যােদরেক আহ্বান
করেলন, তােদরেক িতিন ধািমর্ক বেল গন্যও করেলন; আর
যােদরেক ধািমর্ক বেল গণ্য করেলন তােদরেক মিহমািন্বতও
করেলন। ৩১ এখন আমরা এই সব িবষেয় িক বলব? যখন ঈশ্বর
আমােদর পেক্ষ, তখন েক আমােদর িবরুেদ্ধ হেত পাের?
৩২ িযিন িনেজর পুেত্রর উপর মায়া করেলন না, িকন্তু আমােদর
সবার জন্য তঁােক দান করেলন, িতিন িক তঁার সেঙ্গ সবই
আমােদরেক অনুগ্রেহর সেঙ্গ দান করেবন না? ৩৩ ঈশ্বর যােদর
মেনানীত কেরেছন তােদর িবপেক্ষ েক অিভেযাগ করেব? ঈশ্বর
ত তােদরেক ধািমর্ক কেরন। ৩৪ তেব েক তােদর েদাষী করেব?
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িতিন িক খ্রীষ্ট যীশু িযিন মরেলন এবং িতিন গুরুত্বপূণর্ ভােব
মৃতেদর মধ্য েথেক উঠেলন; আর িতিনই ঈশ্বেরর দিক্ষেণ বেস
আেছন এবং আমােদর জন্য অনুেরাধ করেছন। ৩৫ েক
আমােদর খ্রীেষ্টর ভালবাসা েথেক পৃথক করেব? িক দারুন
যন্ত্রণা? িক কষ্ট? িক তাড়না? িক দিূভর্ ক্ষ? িক উলঙ্গতা? িক প্রাণ-
সংশয়? িক খড়্গ? ৩৬ েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ, “েতামার জন্য
আমরা সারাটা িদন ধের িনহত হিচ্ছ। আমরা পশুবেধর জন্য
েমেষর মত িবেবিচত হলাম।” ৩৭ িযিন আমােদরেক
ভালেবেসেছন, তঁারই মাধ্যেম আমরা এই সব িবষেয় িবজয়ী
অেপক্ষাও অেনক েবিশ জয়ী হেয়িছ। ৩৮ কারণ আিম িনশ্চয়
জািন েয, িক মৃতু্য, িক জীবন, িক দতূগণ, িক আিধপত্য সকল,
িক বতর্ মান িবষয়গুিল, িক ভিবষ্যেতর িবষয়, িক পরাক্রম,
৩৯ িক উচ্চ জায়গা, িক গভীরতা, এমনিক অন্য েকান সৃিষ্টর
িজিনস, েকােনা িকছুই আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর
ভালবাসা েথেক আমােদর আলাদা করেত পারেব না।

ইহূিদরা যীশু খ্রীষ্টেক অগ্রাহ্য করেছ। ইস্রােয়েলর পতেন
ঈশ্বেরর েদাষ নাই।

আিম খ্রীেষ্ট সিত্য কথা বলিছ, আিম িমথ্যা কথা বলিছ
না, পিবত্র আত্মােত আমার িবেবক এই সাক্ষ্য িদেচ্ছ

েয, ২ আমার হৃদেয় আিম গভীর দঃুখ এবং অেশষ কষ্ট পািচ্ছ।
৩ আমার ভাইেদর জন্য, যারা আমার জাতীর েলাক তােদর
জন্য, যিদ সম্ভব হত আিম িনেজই েদহ অনুযায়ী খ্রীেষ্টর কাছ
েথেক দরূ হেয় যাবার অিভশাপ গ্রহণ করতাম। ৪ কারণ যারা
ইস্রােয়লীয়। তঁারই সন্তান হওয়ার অিধকার, মিহমা, নানারকম
িনয়ম, আইেনর উপহার, ঈশ্বেরর আরাধনা এবং অেনক প্রিতজ্ঞা
কেরেছন, ৫ পূবর্পুরুষরা যঁােদর কাছ েথেক খ্রীষ্ট এেসেছন েদেহর
সম্মােন িযিন সব িকছুর উপের, ঈশ্বর, যুেগ যুেগ ধন্য, আেমন।

৬ িকন্তু এটা এমন নয় েয ঈশ্বেরর বাক্য িবফল হেয় পেড়েছ।
কারণ যারা ইস্রােয়েলর বংশধর তারা সকেল েয ইস্রােয়ল েথেক
তা নয়। ৭ এটা িঠক নয় সবাই অব্রাহােমর বংশধর সিত্য তঁার
সন্তান িকন্তু, “ইসহােকর বংশেকই েতামার বংশ বলা হেব।”

৮ েদেহর সন্তান হেলই েয তারা ঈশ্বেরর সন্তান, এমন নয়। িকন্তু
প্রিতজ্ঞার সন্তানেদর বংশধর বেল েগানা হেব। ৯ কারণ এটা
প্রিতজ্ঞার কথা “এই সময়ই আিম আসব এবং সারার একিট
েছেল হেব,”। ১০ িকন্তু েকবল এই নয়, িকন্তু পের িরিবকাও
একজন েলাক আমােদর িপতা ইসহাক দ্বারা গভর্ বতী হেয়িছেলন
১১ যখন সন্তােনরা জন্মায়িন, ভাল এবং খারাপ েকান িকছুই
কের িন, তখন- সুতরাং ঈশ্বেরর পিরকল্পনানুসাের কােজর জন্য
তােদর মেনানীত করেলন এবং কােজর জন্য নয়, িযিন
েডেকেছন তঁার ইচ্ছার জন্যই- ১২ এটা তােক বলা হেয়িছল,
“বড়জন েছাট জেনর দাস হেব।” ১৩ িঠক েযমন েলখা আেছ:
“আিম যােকাবেক ভালেবেসিছ, িকন্তু এেষৗেক ঘৃণা কেরিছ।”

১৪ তেব আমরা িক বলব? েসখােন ঈশ্বর অধািমর্কতা
কেরেছন? এটা কখন না। ১৫ কারণ িতিন েমািশেক বলেলন,
“আিম যােক দয়া কির, তােক দয়া করব এবং যার উপর করুণা
কির, তার উপর করুণা করব।” ১৬ সুতরাং েয ইচ্ছা কের তার

কারেণ নয়, েয েদৗড়ায় তার জন্য নয়, িকন্তু ঈশ্বর িযিন দয়া
কেরন।

১৭ কারণ শাস্ত্র ফেরৗণেক বেল, “আিম এই জন্যই েতামােক
উিঠেয়িছ, েযন েতামার উপর আমার ক্ষমতা েদখােত পাির এবং
েযন সারা পৃিথবীেত আমার নাম প্রচার হয়।” ১৮ সুতরাং িতিন
যােক ইচ্ছা, তােক দয়া কেরন এবং যােক ইচ্ছা, তােক কিঠন
কেরন।

১৯ তারপর তুিম আমােক বলেব, "িতিন আবার েদাষ ধেরন
েকন? কারণ তঁার ইচ্ছার প্রিতেরাধ েক করেব?" ২০ েহ মানুষ,
বরং, তুিম েক েয ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ উত্তর িদচ্ছ? ৈতরী করা
িজিনস িক িযিন ৈতরী করেছন তােক িক বলেত পাের, "আমােক
েকন তুিম এই রকম করেল?" ২১ কাদার ওপের কুম্ভকােরর িক
এমন অিধকার েনই েয, একই মািটর তাল েথেক একটা পাত্র
িবেশষভােব ব্যবহােরর জন্য এবং অন্য পাত্রটা েরাজ ব্যবহােরর
জন্য বানােত পাের?

২২ যিদ ঈশ্বর, িনেজর রাগ েদখাবার এবং িনেজর ক্ষমতা
জানাবার ইচ্ছা কেরন, িবনােশর জন্য পিরপক্ক রােগর
পাত্রগুিলর ওপর ৈধযর্্য ধের থােকন, ২৩ এই জন্য িতিন কের
থােকন, েযন েসই দয়ার পাত্রেদর ওপের িনেজর প্রতাপ-ধন
জানােত পােরন, যা িতিন মিহমার জন্য আেগ েথেক ৈতরী
কেরিছেলন ২৪ যােদর িতিন েডেকিছেলন, েকবল ইহূিদেদর মধ্য
েথেক নয়, িকন্তু আরও অিযহূদীেদর মধ্য েথেকও
আমােদরেকও।

২৫ েযমন িতিন েহােশয় গ্রেন্থ বেলন: “যারা আমার েলাক নয়,
তােদরেকও আিম িনেজর েলাক বলব এবং েয িপ্রয়তমা িছল
না, তােক িপ্রয়তমা বলব। ২৬ এবং েয জায়গায় তােদর বলা
হেয়িছল, ‘েতামরা আমার েলাক নও,’ েসই জায়গায় তােদর বলা
হেব ‘জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র’।”

২৭ িযশাইয় ইস্রােয়েলর িবষেয় খুব েজাের িচত্কার কের
বেলন, “ইস্রােয়ল সন্তানেদর সংখ্যা যিদ সমুেদ্রর বািলর মতও
হয়, এটার বািক অংশই রক্ষা পােব। ২৮ প্রভু এই ভূিমেত িনজ
বাক্য পালন করেবন, খুব তাড়াতািড় এবং সম্পূণর্ভােব।”
২৯ এবং িযশাইয় এটা আেগই বেলিছেলন, “বািহনীগেণর প্রভু
যিদ আমােদর জন্য একিটও বংশধর না রাখেতন, তেব আমরা
সেদােমর মত হতাম এবং ঘেমারার মত হতাম। ইস্রােয়েলর
পতেনর ফল িক?

ইস্রােয়েলর অিবশ্বাস।

৩০ তারপর আমরা িক বলব? অিযহূদীয়রা, যারা ধািমর্কতার
অনুশীলন করত না, তারা ধািমর্কতা েপেয়েছ, িবশ্বাস সমন্ধ
ধািমর্কতা েপেয়েছ; ৩১ িকন্তু ইস্রােয়ল, ধািমর্কতার আইেনর
অনুশীলন কেরও, েসই ব্যবস্থা পযর্ন্ত েপৗঁছেত পাের িন।

৩২ কারণ িক? কারণ িবশ্বাস িদেয় নয়, িকন্তু কাজ িদেয়।
৩৩ তারা েসই পাথের বাধা েপেয়িছল েয পাথের েহঁাচট পায়,
েযমন েলখা আেছ, “েদখ, আিম িসেয়ােন একটা বাধার পাথর
রাখিছ এবং একিট বাধার পাথর স্থাপন কেরিছ; েয তঁার উপের
িবশ্বাস কের েস লিজ্জত হেব না।”
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ভাইেয়রা, আমার মেনর ইচ্ছা এবং তােদর জন্য
ঈশ্বেরর কােছ আমার প্রাথর্না এই েয, তারা েযন মুিক্ত

পায়। ২ কারণ আিম তােদর হেয় এই সাক্ষ্য িদিচ্ছ েয ঈশ্বেরর
িবষেয় তােদর গভীর আগ্রহ আেছ, িকন্তু তা জ্ঞান অনুসাের নয়।
৩ কারণ তারা ঈশ্বেরর ধািমর্কতা িবষেয় িকছু জােন না এবং
িনেজেদর ধািমর্কতা েবাঝােনার েচষ্টা কের, তারা ঈশ্বেরর
ধািমর্কতার দাস হয়িন।

৪ কারণ ধািমর্কতার জন্য প্রেত্যক িবশ্বাসীর পেক্ষ খ্রীষ্টই
আইেনর পূণর্তা। ৫ কারণ েমািশ ধািমর্কতার িবষেয় িলেখেছন যা
আইন েথেক এেসেছ "েয েলাক আইেনর ধািমর্কতার অনুশীলন
কের, েস ধািমর্কতায় জীিবত থাকেব।

৬ িকন্তু িবশ্বােসর ধািমর্কতা েথেক যা আসেছ তা এই রকম
বেল, েতামার মেন মেন েবােলা না, ‘েক স্বেগর্ আেরাহণ করেব?’
(অথর্াৎ খ্রীষ্টেক নািমেয় আনবার জন্য), ৭ অথবা ‘েক নরেক
নামেব?’ অথর্াৎ মৃতেদর মধ্য েথেক খ্রীষ্টেক উেধর্ আনবার জন্য।"

৮ িকন্তু এিট িক বেল? "েসই কথা েতামার কােছ, েতামার মুেখ
এবং েতামার হৃদেয় রেয়েছ।"

িবশ্বােসর েয কথা, যা আমরা প্রচার কির। ৯ কারণ তুিম যিদ
‘মুেখ’ যীশুেক প্রভু বেল েমেন নাও এবং েতামার ‘হৃদেয়’ িবশ্বাস
কর েয, ঈশ্বর তঁােক মৃতেদর মধ্য েথেক উিঠেয়েছন, তুিম রক্ষা
পােব। ১০ কারণ েলােক মন িদেয় িবশ্বাস কের ধািমর্কতার জন্য
এবং েস মুেখ স্বীকার কের পিরত্রােণর জন্য।

১১ কারণ শাস্ত্র বেল, “েয েকউ তঁার উপের িবশ্বাস কের েস
লিজ্জত হেব না।” ১২ কারণ ইহূিদ ও গ্রীেকর মেধ্য েকােনা
পাথর্ক্য েনই। কারণ েসই একই প্রভু হেচ্ছন সকেলর প্রভু এবং
যারা তঁােক ডােক িতিন সবাইেক ধনবান (আশীবর্াদ) কেরন।
১৩ কারণ েয েকউ প্রভুর নােম ডােক েস মুিক্ত পােব।

১৪ -যারা তঁােক িবশ্বাস কের িন তারা েকমন কের তঁােক
ডাকেব? এবং যঁার কথা েশােন িন েকমন কের তঁােক িবশ্বাস
করেব? এবং প্রচারক না থাকেল েকমন কের তারা শুনেব?
১৫ এবং তােদর না পাঠােনা হেল, েকমন কের তারা প্রচার
করেব? েযমন েলখা আেছ, “যঁারা আনেন্দর সুসমাচার প্রচার
কেরন তঁােদর পাগুিল েকমন সুন্দর!”

১৬ িকন্তু তারা সবাই সুসমাচার েশােন িন। কারণ িযশাইয়
বেলন, “প্রভু, আমােদর বাতর্ া েক িবশ্বাস কেরেছ?” ১৭ সুতরাং
িবশ্বাস আেস েশানার মাধ্যেম এবং েশানা খ্রীেষ্টর বাক্যর মাধ্যেম
হয়।

১৮ িকন্তু আিম বিল, "তারা িক শুনেত পায়িন?" হঁ্যা িনশ্চই
েপেয়েছ।

“তােদর আওয়াজ সারা জগেত ছিড়েয় পেড়েছ এবং তােদর
কথা জগেতর সীমা পযর্ন্ত।”

১৯ আবার, আিম বিল, "ইস্রােয়ল িক জানেতা না? প্রথেম
েমািশ বেলন, “যারা জািত নয় তােদর িদেয় আিম েতামােদর
িহংসা জািগেয় তুলব। েবাঝাপড়া ছাড়া একটা জািতর মােন,
আিম েতামােদর রািগেয় তুলব।”

২০ এবং িযশাইয় খুব সাহসী এবং বেলন, “যারা আমার েখঁাজ
কের িন তারা আমােক েপেয়েছ। যারা আমার কথা িজজ্ঞাসা
কের িন আিম তােদর েদখা িদেয়িছ।” ২১ িকন্তু ইস্রােয়লেক িতিন

বেলন, “আিম সারা িদন ধের অবাধ্য এবং িবেরািধতা কের এমন
েলােকেদর িদেক আমার হাত বািড়েয় িদেয়িছলাম।”

পিতত ইস্রােয়ল েশেষ মুিক্ত পােব।

তেব আিম বিল, ঈশ্বর িক তার িনেজর েলাকেদর বাদ
িদেয়েছন? এটা কখনও না। আিমও ত একজন

ইস্রােয়লীয়, অব্রাহােমর একজন বংশধর, িবন্যামীেনর েগািষ্ঠর
েলাক। ২ ঈশ্বর তঁার েলাকেদর বাদ েদনিন যােদর িতিন আেগ
েথেক িচনেতন। েতামরা িক জান না, এিলেয়র িবষেয় শাস্ত্র িক
বেল, িকভােব িতিন ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর কােছ এইভােব
অনুেরাধ কেরন? ৩ “প্রভু, তারা েতামার ভাববাদীেদর বধ
কেরেছ, তারা েতামার সব যজ্ঞেবিদ েভেঙ িদেয়েছ এবং আিম
একাই অবিশষ্ট আিছ এবং আিমই একা েবঁেচ আিছ এবং তারা
আমার প্রাণ িনেত েচষ্টা করেছ।”

৪ িকন্তু ঈশ্বর তঁােক িক উত্তর িদেয়িছেলন? িতিন বেলিছেলন
“বােলর সামেন যারা হঁাটু পােত িন, এমন সাত হাজার েলাকেক
আিম িনেজর জন্য অবিশষ্ট েরেখিছ।” ৫ সুতরাং তারপের, এই
বতর্ মান কােলও অনুগ্রেহর মেনানীত অনুসাের অবিশষ্ট এক
অংশ রেয়েছ।

৬ িকন্তু এটা যিদ অনুগ্রহ দ্বারা হয়, তেব এটা কখনই কােজর
দ্বারা নয়। তা নাহেল অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই থাকত না। ৭ তেব
িক? ইস্রােয়ল যা েখঁাজ কের, তা পায়িন, িকন্তু মেনানীতরা তা
েপেয়েছ এবং বািকরা কিঠন হেয়েছ। ৮ এটা িঠক েযমন েলখা
আেছ, আজ অবিধ “ঈশ্বর তােদর জড়তার আত্মা িদেয়েছন,
এমন েচাখ যা িদেয় তারা েদখেত পােব না এবং এমন কান যা
িদেয় তারা শুনেত পােব না,।”

৯ এবং দায়ূদ বেলন, “তােদর েটিবল একটা জাল, একটা ফঁাদ
েহাক, বাধারূপ এবং তােদর প্রিতফলরূপ েহাক। ১০ তােদর েচাখ
অন্ধকারময় েহাক েযন তারা েদখেত না পায়; তােদর িপঠ
সবসময় বঁািকেয় রাখ।”

কলেমর শাখা।

১১ তারপের আিম বিল, তারা িক িবনােশর জন্য েহঁাচট
েপেয়েছ? এটা কখনও নয়। বরং তােদর পতেন অিযহূদীয়েদর
কােছ মুিক্ত উপিস্থত, েযন তােদর েভতের িহংসা জেন্ম।

১২ এখন তােদর পতেন যিদ জগেতর ধনাগম হয় এবং তােদর
ক্ষিতেত যখন অিযহূদীয়েদর ধনাগম হয়, তােদর পূণর্তায় আর
কত েবিশ না হেব?

১৩ এবং এখন অিযহূদীয়রা, আিম েতামােদর বলিছ। যতক্ষণ
আিম অিযহূদীয়েদর জন্য েপ্রিরত আিছ, আিম আমার েসবা
কােজর জন্য েগৗরব েবাধ করিছ: ১৪ সম্ভবত যারা আমার
িনেজর েদেহর তােদর আিম িহংসায় উেত্তিজত করব এবং
তােদর মেধ্য িকছু েলাকেক রক্ষা করব।

১৫ কারণ তােদর বাদ েদওয়ায় যখন জগেতর িমলন হল,
তখন তােদর গ্রহণ কের মৃতেদর মধ্য েথেক জীবনলাভ ছাড়া
আর িক হেব? ১৬ প্রথম ফলটা যিদ পিবত্র হয়, তেব ময়দার
িপন্ডও পিবত্র। িশকড় যিদ পিবত্র হয়, তেব শাখাগুিলও পিবত্র।
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১৭ িকন্তু যিদ িকছু শাখা েভেঙ েফলা হয় এবং তুিম, বন্য িজত
গােছর শাখা হেলও যিদ তােদর মেধ্য েতামােক কলমরূেপ
লাগান েগল, আর তুিম িজত গােছর প্রধান িশকেড়র সহভাগী
হেল, ১৮ তেব েসই শাখাগুিলর জন্য তুিম গবর্ কর না। িকন্তু যিদ
তুিম গবর্ কর, তুিম িশকড়েক সাহায্য করছ না, িকন্তু িশকড়ই
েতামােক সাহায্য করেছ।

১৯ তারপর তুিম বলেব, "আমােক কলমরূেপ লাগাবার জন্যই
কতগুিল শাখা েভেঙ েফলা হেয়েছ।" ২০ সত্য কথা! কারণ
অিবশ্বাস করার জন্যই উহােদর েভেঙ েফলা হেয়েছ, িকন্তু তুিম
েতামার িবশ্বােসর জন্যই দঁািড়েয় আছ। িনেজেক খুব বড় েভেবা
না, িকন্তু ভয় কর। ২১ কারণ ঈশ্বর যখন েসই আসল
ডালগুিলেক েরহাই েদনিন, তখন েতামারও েরহাই েদেবন না।

২২ তারপর, েদখ, ঈশ্বেরর দয়াভাব এবং কেঠার ভাব।
একিদেক যারা পেড় েগল েসই ইহূিদেদর উপর কেঠার ভাব
আসল, িকন্তু অন্য িদেক েতামার উপর ঈশ্বেরর দয়াভাব আসল,
যিদ েতামরা েসই দয়াভােবর মেধ্য থাক। নতুবা তুিমও িবিচ্ছন্ন
হেব।

২৩ এবং আরও, যিদ তারা িনেজেদর অিবশ্বােস না থােক, তেব
তােদর িফিরেয় গােছর সেঙ্গ লাগান যােব। কারণ ঈশ্বর আবার
তােদরেক আবার লাগােত রািজ আেছন। ২৪ কারণ েয িজত
গাছিট স্বাভািবক ভােব বন্য তা েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় এবং যিদ তুিম
েকেট িনেয় যখন স্বভােবর িবপরীেত ভােলা িজত গােছ লাগান
েগেছ, এই ইহূিদরা কত েবিশ, আসল ডালগুিল কারা, যারা
িনেজেদর িনেজর িজত গােছ কলম কের িফের লাগান যােব।

সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর পিরত্রাণ।

২৫ কারণ ভাইেয়রা, আিম চাই না েতামরা েযন এমন না হও,
এই লুকােনা মতবাদ, েযন িনেজেদর িচন্তায় বুিদ্ধমান না হও:
িকছু পিরমােণ ইস্রােয়েলর কিঠনতা ঘেটেছ, েয পযর্ন্ত
অিযহূদীয়েদর পূণর্ সংখ্যা না আেস।

২৬ এইভােব সমস্ত ইস্রােয়ল রক্ষা পােব, েযমন এটা েলখা
আেছ: “িসেয়ান েথেক উদ্ধারকতর্ া আসেবন; িতিন যােকাব
েথেক ভিক্ত েনই এমন ভাব দরূ করেবন। ২৭ এবং এটাই তােদর
জন্য আমার নতুন িনয়ম, যখন আিম তােদর সব পাপ দরূ
করব।”

২৮ এক িদক িদেয় ওরা সুসমাচােরর সম্বেন্ধ েতামােদর জন্য
শত্রু, িকন্তু অন্য িদক িদেয় ঈশ্বেরর মেনানীত িবষেয়
িপতৃপুরুষেদর জন্য িপ্রয়পাত্র। ২৯ কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দান ও
ঈশ্বেরর ডাক অপিরবতর্ নীয়।

৩০ কারণ েতামরা েযমন আেগ ঈশ্বেরর অবাধ্য িছেল, িকন্তু
এখন দয়া েপেয়ছ তােদর অবাধ্যতার জন্য, ৩১ েতমিন এখন
ইহূিদরা অবাধ্য হেয়েছ, েযন েতামােদর দয়া গ্রহেণ তারাও এখন
দয়া পায়। ৩২ কারণ ঈশ্বর সবাইেকই অবাধ্যতার কােছ েবঁেধ
েরেখেছন, েযন িতিন সবাইেক দয়া করেত পােরন।

ঈশ্বেরর মিহমাজ্ঞাপক শব্দসমূহ।

৩৩ আহা! ঈশ্বেরর ধন ও জ্ঞান এবং বুিদ্ধ েকমন গভীর! তঁার
িবচার সকল েবাঝা যায় না! তঁার পথ সকল েকমন আিবষ্কারক!
৩৪ "কারণ েক প্রভুর মনেক েজেনেছ? অথবা তঁার মন্ত্রীই বা েক
হেয়েছ? ৩৫ অথবা েক প্রথেম ঈশ্বরেক িকছু দান কেরেছ, এজন্য
তার পাওনা িদেত হেব? ৩৬ কারণ সব িকছুই তঁার কাছ েথেক ও
তঁার দ্বারা ও তঁার িনিমত্ত। যুেগ যুেগ তঁারই েগৗরব েহাক। আেমন।

ধম্মর্াচরণ িবষয়ক নানা িবিধ।

সুতরাং, েহ ভাইেয়রা, আিম অনুেরাধ করিছ ঈশ্বেরর
দয়ার মাধ্যেমই েতামরা েতামােদর শরীরেক জীবন্ত

বিলরূেপ, পিবত্র ও ঈশ্বেরর গ্রহণেযাগ্য েযটা েতামােদর আিত্মক
ভােব আরাধনা। ২ এই জগেতর মত হেয়া না, িকন্তু মনেক নতুন
কের গেড় তুেল নতুন হেয় ওঠ, েযন েতামরা পরীক্ষা কের
জানেত পার, ঈশ্বেরর ইচ্ছা িক, যা ভাল মেনর সেন্তাষজনক ও
িনখুঁত।

খ্রীেষ্টর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকেলর উপযুক্ত ব্যবহার।

৩ কারণ আিম বিল, আমােক েয অনুগ্রহ েদওয়া হেয়েছ তার
গুেণ আিম েতামােদর প্রেত্যকেক বলিছ, িনেজেক যতটা বড়
মেন করা উিচত তার েচেয় েবিশ বড় মেন কর না; িকন্তু ঈশ্বর
যােক যতটা িবশ্বাস িদেয়েছন, েসই অনুসাের েস ভােলা হবার
েচষ্টা করুক। ৪ কারণ িঠক েযমন আমােদর এক েদেহ অেনক
অঙ্গ, িকন্তু সব অঙ্গগুেলা একরকম কাজ কের না, ৫ িঠক
েসভােব আমরা সংখ্যায় অেনক হেলও, আমরা খ্রীেষ্টর এক েদহ
এবং প্রেত্যক সদস্য এেক অেন্যর।

৬ ঈশ্বেরর দয়া অনুসাের আমােদরেক আলাদা আলাদা দান
েদওয়া হেয়েছ। তদনুসাের যখন আমরা িবেশষ িবেশষ বরদান
প্রাপ্ত হইয়ািছ, যিদ কােরার বরদান হয় ভাববাণী; তেব এস,
িবশ্বােসর পিরমাণ অনুসাের ভাববাণী বিল; ৭ কােরার দান যিদ
পিরেষবা করা হয়, তেব েস পিরেষবা করুক। যিদ কােরার দান
হয় িশক্ষা েদওয়া, েস িশক্ষা িদক। ৮ েয উপেদশ েদওয়ার দান
েপেয়েছ, েস উপেদশ িদক; েয দান করার দান েপেয়েছ, েস
সরল ভােব দান করুক, েয শাসন করার দান েপেয়েছ, েস যত্ন
সহকাের করুক, েয দয়া করার দান েপেয়েছ, েস আনিন্দত মেন
দয়া করুক।

েপ্রম।

৯ ভালবাসার মেধ্য েযন েকােনা ছলনা না থােক। যা খারাপ
তােক ঘৃণা কর; যা ভাল তােক ধর। ১০ এেক অন্যেক ভাইেয়র
মত ভালবােসা; একজন অন্যেক েস্নহ কর; এেক অন্যেক েশ্রষ্ট
সম্মান কর। ১১ যেত্ন িশিথল হও না, আত্মায় উত্তপ্ত হও, প্রভুর
েসবা কর, েয আশা রেয়েছ তােত আনন্দ কর, ১২ আশায়
আনন্দ কর, কেষ্ট ৈধযর্্য ধর, অনবরত প্রাথর্না কর, ১৩ ঈশ্বেরর
পিবত্র েলাকেদর অভােবর সময় সহভাগী হও, অিতিথেদর েসবা
কর।
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১৪ যারা েতামােক অত্যাচার কের, তােদর আশীবর্াদ কর;
আশীবর্াদ কর অিভশাপ িদও না। ১৫ যারা আনন্দ কের, তােদর
সেঙ্গ আনন্দ কর; যারা কঁােদ, তােদর সেঙ্গ কঁাদ। ১৬ েতামােদর
এেক অেন্যর মেনাভাব েযন একরকম হয়। গবর্ ভােব েকােনা
িবষয় িচন্তা কর না, িকন্তু িনচু েশ্রনীর েলাকেদর গ্রহণ কর।
িনেজর িচন্তায় িনেজেক বুিদ্ধমান েভেবা না।

১৭ েকউ খারাপ করেল তার খারাপ কর না। সব েলােকর
দিৃষ্টেত যা ভােলা, যা ভােলা তাই িচন্তা কর। ১৮ যিদ সম্ভব হয়,
েতামরা যতটা পার, েলােকর সেঙ্গ শািন্তেত থাক।

১৯ েহ িপ্রয়রা, েতামরা িনেজরা প্রিতেশাধ িনও না, িকন্তু
ঈশ্বরেক শািস্ত িদেত দাও। কারণ েলখা আেছ, “প্রিতেশাধ
েনওয়া আমার কাজ; আিমই উত্তর েদব, এটা প্রভু বেলন।”

২০ “িকন্তু েতামার শত্রুর যিদ িখেদ পায়, তােক খাওয়াও। যিদ
েস িপপািসত হয়, তােক পান করাও। কারণ তুিম যিদ এটা কর
তাহেল তুিম তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা জেড়া কের রাখেব।”
২১ খারােপর কােছ পরািজত হও না, িকন্তু ভােলার দ্বারা
খারাপেক পরাজয় কর।

রাজা ও মানব সমােজর প্রিত কতর্ব্য।

প্রেত্যক আত্মা উচ্চ পদস্থ কতৃর্ পক্ষেদর েমেন চলুক,
কারণ ঈশ্বেরর েসই সমস্ত কতৃর্ পেক্ষর িঠক কের

েরেখেছন। এবং েয সকল কতৃ্তর্পক্ষ আেছন তােদর ঈশ্বর-িনযুক্ত
কেরন। ২ অতএব েয েকউ কতৃর্ পেক্ষর িবেরািধতা কের েস
ঈশ্বেরর আেদেশর িবেরািধতা কের; আর যারা িবেরািধতা কের,
তারা িনেজেদর উপের িবচার েডেক আনেব।

৩ কারণ কতৃর্ পক্ষরা ভােলা কােজর জন্য নয়, িকন্তু খারাপ
কােজর জন্য ভয়াবহ। তুিম িক তত্ত্বাবধায়েকর কােছ িনভর্ েয়
থাকেত চাও? ভােলা কাজ কর তেব তঁার কাছ েথেক প্রশংসা
পােব। ৪ কারণ েতামার ভােলা কােজর জন্য িতিন েতামার পেক্ষ
ঈশ্বেররই দাস। িকন্তু তুিম যিদ খারাপ কাজ কর, তেব ভীত হও,
েকােনা কারণ ছাড়া িতিন তেরায়াল ধেরন না। কারণ িতিন
ঈশ্বেরর দাস, যারা খারাপ কাজ কের, তােদর িতিন ঈশ্বেরর হেয়
শািস্ত েদন। ৫ অতএব তুিম মান্য কর রােগর ভেয় নয়, িকন্তু
িবেবেকর জন্য ঈশ্বেরর বশীভূত হওয়া দরকার।

৬ কারণ এই জন্য েতামরা কর িদেয় থাক। কারণ কতৃর্ পক্ষ
হেলা ঈশ্বেরর দাস, তারা েসই কােজ রত রেয়েছন। ৭ যার যা
প্রাপ্য, তােক তা দাও। যােক কর িদেত হয়, কর দাও; যােক শুল্ক
িদেত হয়, শুল্ক দাও; যােক ভয় করেত হয়, ভয় কর; যােক
সম্মান করেত হয়, সম্মান কর।

ভালবােসা, কারণ সময় সিন্নকট।

৮ েতামরা কােরার িকছু িনও না, েকবল এেক অন্যেক
ভালবােসা। কারণ েয তার প্রিতেবশীেক ভালবােস, েস
সম্পূণর্রূেপ িনয়ম পালন কেরেছ। ৯ কারণ, “ব্যিভচার কর না।
নরহত্যা কর না। চুির কর না। েলাভ কর না"- এবং যিদ আর
েকান আেদশ থােক, েস সব এই বােক্য এক কথায় বলা হেয়েছ,
“েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব।” ১০ ভালবাসা

প্রিতেবশীর খারাপ কের না। অতএব ভালবাসাই আইেনর পূণর্তা
সাধন কের।

১১ এই কারেণ, েতামরা বতর্ মান সময় জােনা, েতামােদর এখন
ঘুম েথেক েজেগ ওঠার সময় হেয়েছ। কারণ যখন আমরা িবশ্বাস
কেরিছলাম, তখন অেপক্ষা এখন মুিক্ত আমােদর আরও কােছ।
১২ রাত প্রায় েশষ এবং িদন হেয় আসেছ প্রায়। অতএব এস
আমরা অন্ধকােরর সব কাজ েছেড় িদই এবং আেলার অস্ত্রশস্ত্র
পিরধান কির।

১৩ এস আমরা িদেনর উপযুক্ত কাজ কির, ৈহ-হুেল্লাড় কের মদ
খাওয়া অথবা মাতলািমেত নয়, ব্যিভচার অথবা েভাগিবলাস
নয়, ঝগড়া-ঝঁািট অথবা িহংসােত নয়। ১৪ িকন্তু েতামরা প্রভু
যীশু খ্রীষ্টেক পিরধান কর এবং েদেহর ইচ্ছা পূণর্ করবার িদেক
মন িদও না।

দবুর্ল িবশ্বাসী ভাইেদর প্রিত কতর্ব্য।

িবশ্বােস েয দবুর্ল তােক গ্রহণ কর, আর েসই
প্রশ্নগুেলা সম্বেন্ধ িবচার কর না। ২ একিদেক একজন

েলােকর িবশ্বাস আেছ েয েস সব িকছু েখেত পাের, িকন্তু অন্য
িদেক েয দবুর্ল েস েকবল সিব্জ খায়।

৩ একজন েলাকেক েদখ েস সব িকছু খায় েস েযন এমন
েলাকেক তুচ্ছ না কের, েয সব িকছু খায় না এবং েদেখা েয সব
িকছু খায় না, েস েযন অেন্যর িবচার না কের, েয সব িকছু খায়।
কারণ ঈশ্বর তােক গ্রহণ কেরেছন। ৪ তুিম েক, েয অপেরর
চাকেরর িবচার কর? হয়ত িনজ প্রভুরই কােছ েস দঁািড়েয় থােক,
নয়ত পেড় যায়। িকন্তু তােক দঁাড় কিরেয় রাখেত হেব; কারণ
প্রভু তােক দঁাড় কিরেয় রাখেত পােরন।

৫ এক িদক িদেয় একজন এক িদেনর েচেয় অন্য িদনেক েবিশ
মূল্যবান মেন কের, আর এক িদক িদেয় একজন সব িদনেকই
সমান মূল্যবান মেন কের। প্রেত্যক েলাক িনজ িনজ মেন িস্থর
থাকুক। ৬ েয িদনেক মন েথেক মােন, েস প্রভুর জন্যই েমেন
চেল; এবং েয খায়, েস প্রভুর জন্যই খায়, কারণ েস ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কের। এবং েয খায় না, েসও প্রভুর জন্যই খায় না, িকন্তু
েসও ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কের।

৭ কারণ আমােদর মেধ্য েকউ িনেজর জন্য জীিবত থােক না
এবং েকউ িনেজর জন্য মের না। ৮ কারণ যিদ আমরা েবঁেচ
থািক, আমরা প্রভুরই জন্য েবঁেচ থািক; এবং যিদ আমরা মির,
তেব প্রভুরই জন্য মির। অতএব আমরা জীিবত থািক বা মির,
আমরা প্রভুরই। ৯ কারণ এই জন্য খ্রীষ্ট মরেলন এবং আবার
েবঁেচ উঠেলন, েযন িতিন মৃত ও জীিবত উভেয়রই প্রভু হন।

১০ িকন্তু েকন তুিম েতামার ভাইেয়র িবচার কর? এবং েকন
তুিম েতামার ভাইেক ঘৃণা কর? কারণ আমরা সবাইত ঈশ্বেরর
িবচােরর আসেনর সামেন দঁাড়াব। ১১ কারণ েলখা আেছ, “প্রভু
বলেছন, "েযমন আিম জীিবত আিছ, "আমার কােছ প্রেত্যেকই
হঁাটু পাতেব এবং প্রেত্যকিট িজভ ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব।”

১২ সুতরাং আমােদর প্রেত্যক জনেক ঈশ্বেরর কােছ িনেজেদর
িহসাব িদেত হেব।
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১৩ সুতরাং, এস, আমরা েযন আর এেক অেন্যর িবচার না
কির, িকন্তু পিরবেতর্  এই িঠক কির, েযন যা েদেখ তার ভাই মেন
বাধা েপেত পাের অথবা ফঁােদ না পড়েত হয়।

১৪ আিম জািন এবং প্রভু যীশুেত ভােলাভােব বুেঝিছ েয
েকােনা িজিনসই অপিবত্র নয়, িকন্তু েয অপিবত্র মেন কের তার
কােছ েসটা অপিবত্র। ১৫ েকান খাবােরর জন্য যিদ েতামার ভাই
দঃুখ পায়, তেব তুিম আর ভালবাসার িনয়েম চলছ না। যার জন্য
খ্রীষ্ট মরেলন, েতামার খাবার দ্বারা তােক নষ্ট কেরা না।

১৬ সুতরাং েতামােদর যা ভাল কাজ তা এমন ভােব কেরা না যা
েদেখ েলাক িনন্দা কের। ১৭ কারণ ঈশ্বেরর রােজ্য খাওয়া এবং
পান করাই সব িকছু নয়, িকন্তু ধািমর্কতা, শািন্ত এবং পিবত্র
আত্মােত আনন্দই সব।

১৮ কারণ েয এইভােব খ্রীেষ্টর েসবা কের, েস ঈশ্বেরর
গ্রহণেযাগ্য এবং েলােকেদর কােছও ভােলা। ১৯ সুতরাং যা
করেল শািন্ত হয় এবং যার দ্বারা এেক অন্যেক গেড় তুলেত পাির,
এস আমরা েসই সব করার েচষ্টা কির।

২০ খাবােরর জন্য ঈশ্বেরর কাজেক নষ্ট হেত িদও না। সব
িজিনসই শুদ্ধ, িকন্তু েকউ যিদ িকছু খায় এবং অন্য েলােকর
বাধা সৃিষ্ট হয়, তার জন্য তা খারাপ। ২১ মাংস খাওয়া, মদ পান
করা, অন্য েকােনা িকছু খাওয়া িঠক নয় যােত েতামার ভাই
অসন্তুষ্ট হয়।

২২ েতামার েয িবশ্বাস আেছ তা েতামার এবং ঈশ্বেরর সামেনই
রাখ। ধন্য েসই েলাক েয যা গ্রহণ কের তােত েস িনেজর িবচার
কেরন। ২৩ যিদ েস েখেয় সেন্দহ প্রকাশ কের তেব েস েদাষী,
কারণ এটা িবশ্বােস কের িন; এবং যা িকছু িবশ্বােস না করা
তাহাই পাপ।

এখন আমরা যারা বলবান আমােদর উিচত দবুর্লেদর
দবুর্লতা বহন করা আর িনেজেদরেক সন্তুষ্ট না করা।

২ আমােদর প্রেত্যেকর উিচত প্রিতেবশীর ভােলার জন্য তােদর
গেড় েতালার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য ভােলা িকছু কাজ করা।
৩ কারণ খ্রীষ্টও িনেজেক সন্তুষ্ট করেলন না; িকন্তু এটা িঠক েযমন
েলখা িছল, “যারা েতামােক িতরস্কার কের, তােদর িতরস্কার
আমার উপের পড়ল।” ৪ কারণ পিবত্র শােস্ত্র আেগ যা েলখা
হেয়িছল, তা আমােদর িশক্ষা েদবার জন্যই, যােত েসই শাস্ত্র
েথেক আমরা ৈধযর্্য এবং উত্সাহ েপেয় আমরা আশা পাই।

৫ এখন ৈধেযর্্যর ও সান্ত্বনার ঈশ্বর েতামােদর এমন মন িদন
যােত েতামরা খ্রীষ্ট যীশুর মত এেক অেন্যর সেঙ্গ েতামরা একমন
হও, ৬ েযন েতামরা মেন ও মুেখ এক হেয় আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর ঈশ্বেরর ও িপতার েগৗরব কর।

ইহূিদ ও অিযহূদীয়েদর প্রিত যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রম।

৭ সুতরাং েতামরা এেক অন্যেক গ্রহণ কর, েযমন খ্রীষ্ট
েতামােদরেকও গ্রহণ কেরিছেলন, ঈশ্বেরর েগৗরেবর জন্য।

৮ কারণ আিম বিল েয, ঈশ্বেরর কথা েয সিত্য তা প্রমাণ করার
জন্যই খ্রীষ্ট িছন্নত্বককারীেদর দাস হেয়িছেলন, েযন িতিন
িপতৃপুরুষেদর েদওয়া প্রিতজ্ঞাগুিল িঠক কেরন, ৯ এবং
অিযহূদীয়রা েযন ঈশ্বেরর দয়ার জন্যই তঁার েগৗরব কের। এটা
েযমন েলখা আেছ, “এই জন্য আিম জািত সকেলর মেধ্য

েতামার েগৗরব করব এবং েতামার নােম প্রশংসা গান করব।”
১০ আবার িতিন বেলন, “আনন্দ কর অিযহূদীগণ, তঁার
েলাকেদর সেঙ্গ।” ১১ আবার, “েতামরা সব অিযহূদীরা প্রভুর
প্রশংসা কর, সব েলােকরা তঁার প্রশংসা করুক।” ১২ আবার
িযশাইয় বেলন, “িযশেয়র িশকড় থাকেব এবং অিযহূদীেদর
উপর রাজত্ব করেত একজন উঠেবন, তঁারই উপের অিযহূদীগণ
আশা রাখেব।” ১৩ আশা দান কারী ঈশ্বর েতামােদর িবশ্বােসর
মধ্য িদেয় আনেন্দ এবং শািন্তেত েতামােদর পিরপূণর্ করুন, েযন
পিবত্র আত্মার শিক্তেত েতামােদর মেনর আশা উপেচ পেড়।

উপসংহার

১৪ আমার ভাইেয়রা, আিম েতামােদর িবষেয় একথা িবশ্বাস
কির েয, েতামােদর মন মঙ্গল ইচ্ছায় পূণর্, সব রকম জ্ঞােন পূণর্,
এেক অন্যেক েচতনা িদেতও সমথর্।

১৫ িকন্তু কেয়কটা িবষয় েতামােদর মেন কিরেয় েদবার জন্য
আিম সাহস কের িলখলাম, কারণ ঈশ্বেরর দ্বারা আমােক এই
দান েদওয়া হেয়েছ: ১৬ আমােক েযন অিযহূদীয়েদর কােছ খ্রীষ্ট
যীশুর দাস কের পািঠেয়েছ, ঈশ্বেরর সুসমাচােরর যাজকেদর
কাজ কির, েযন অিযহূদীয়রা পিবত্র আত্মােত পিবত্র হেয়
উপহার িহসােব গ্রহণেযাগ্য হয়।

১৭ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় িবষেয় খ্রীষ্ট যীশুেত আমার গবর্ করবার
অিধকার আেছ। ১৮ আিম েকান িবষেয় কথা বলেত সাহস করব
না যা খ্রীষ্ট আমার মধ্য িদেয় কেরনিন েযন অিযহূদীয়রা েসই
সকল পালন কের। ১৯ িতিন বােক্য ও কােজ নানা িচেহ্নর
শিক্তেত ও অদূ্ভত লক্ষেণ, পিবত্র আত্মার শিক্তেত; এইভােব
কাজ কেরেছন েয, িযরূশােলম েথেক ইল্লুিরকা পযর্ন্ত চািরিদেক
আিম খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার কেরিছ।

২০ এবং আমার লক্ষ্য হেচ্ছ সুসমাচার প্রচার করা, খ্রীেষ্টর নাম
েয জায়গায় কখনও বলা হয়িন েসখােন, অন্য েলােকর গঁাথা
িভেতর উপের আমােক েযন গেড় তুলেত না হয়। ২১ এটা েযমন
েলখা আেছ: "যােদর কােছ তঁার িবষয় বলা হয়িন, তারা েদখেত
পােব এবং যারা েশােন িন, তারা বুঝেত পারেব।” ২২ এই
কারেণর জন্য আিম েতামােদর কােছ অেনকবার আসেত েচেয়ও
বাধা েপেয়িছ।

েরাম পিরদশর্েনর েপৗেলর পিরকল্পনা।

২৩ িকন্তু এখন এই সব এলাকায় আমার আর েকােনা জায়গা
েনই এবং অেনক বছর ধের েতামােদর কােছ আসার জন্য আশা
করিছ।

২৪ যখন আিম েস্পেন যাব, আিম আশাকির েয যাবার সমেয়
েতামােদর েদখব এবং েতামরা আমােক এিগেয় েদেব, পের আিম
েতামােদর সেঙ্গ িকছুটা সময় কািটেয় আনন্দ করব। ২৫ িকন্তু
এখন আিম পিবত্রজেনর েসবা করেত িযরূশােলেম যািচ্ছ।

২৬ কারণ িযরূশােলেমর পিবত্রেদর মেধ্য যারা গিরব, তােদর
জন্য মািকদিনয়া ও আখায়া েদশীয়রা আনিন্দত হেয় িকছু
সহভাগীতা মূলক দান সংগ্রহ কেরেছ। ২৭ হঁ্যা, আনন্দ সহকাের
তারা এই কাজ কেরিছল সম্ভবত, তারা ওেদর কােছ ঋণী আেছ।
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১৬

কারণ যখন অিযহূদীয়রা আিত্মক িবষেয় তােদর সহভাগী
হেয়েছ, তখন ওরাও সাংসািরক িদক েথেক িজিনস িদেয় েসবা
করবার জন্য ঋণী িছল।

২৮ সুতরাং, যখন েসই কাজ সম্পন্ন কেরিছ এবং ছাপ িদেয়
েসই ফল তােদর েদবার পর, আিম েতামােদর কাছ েথেক েস্পন
েদেশ যাব। ২৯ আিম জািন েয, যখন েতামােদর কােছ আসব,
তখন খ্রীেষ্টর সম্পূণর্ আশীবর্াদ িনেয় আসব।

৩০ ভাইেয়রা, এখন আিম েতামােদর কােছ অনুেরাধ কির
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর এবং আত্মার ভালবাসায় েতামরা
একসেঙ্গ আমার জন্য প্রাথর্না কর ঈশ্বেরর কােছ। ৩১ আিম েযন
িযহূদীয়ার অবাধ্য েলাকেদর েথেক রক্ষা পাই এবং িযরূশােলেমর
কােছ আমার েয েসবা তা েযন পিবত্রেদর কােছ গ্রহণেযাগ্য হয়,
৩২ ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আিম েযন েতামােদর কােছ িগেয় আনেন্দ
েতামােদর সেঙ্গ প্রাণ জড়ুােত পাির। ৩৩ শািন্তর ঈশ্বর েতামােদর
সকেলর সেঙ্গ থাকুন। আেমন।

ব্যিক্তগত শুেভচ্ছা।

আমােদর েবান, িকংিক্রয়াস্থ মণ্ডলীর পিরচািরকা,
ৈফবীর জন্য আিম েতামােদর কােছ আেদশ করিছ,

২ েযন েতামরা তঁােক প্রভুেত গ্রহণ কর, পিবত্রগেণর যথােযাগ্য
ভােব, গ্রহণ কর এবং েয েকান িবষেয় েতামােদর হেত
উপকােরর তঁার প্রেয়াজন হেত পাের, তা কর; কারণ িতিনও
অেনেকর এবং আমার িনেজরও উপকািরণী হেয়েছন।

ভাই ভিগনীেদর প্রিত মঙ্গলবাদ।

৩ খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সহকারী িপ্রষ্কা এবং আিক্কলােক
শুেভচ্ছা জানাও; ৪ তঁারা আমার প্রাণরক্ষার জন্য িনেজেদর
প্রাণ িদেয়িছেলন। আিম তঁােদর ধন্যবাদ িদই এবং েকবল আিম
নই, িকন্তু অিযহূদীয়েদর সব মণ্ডলীও। ৫ তঁােদর বািড়র
মণ্ডলীেকও শুেভচ্ছা জানাও। আমার িপ্রয় ইেপিনত, িযিন খ্রীেষ্টর
জন্য এিশয়া েদেশর প্রথম তঁােক শুেভচ্ছা জানাও।

৬ শুেভচ্ছা মিরয়মেক, িযিন েতামােদর জন্য কেঠার পিরশ্রম
কেরেছন। ৭ আমার স্বজাতীয় ও আমার সহবিন্দ আন্দ্রনীক ও
যুিনয়েক শুেভচ্ছা জানাও, তঁারা েপ্রিরতেদর মেধ্য সুপিরিচত ও
আমার আেগ খ্রীেষ্টর আিশ্রত হন। ৮ প্রভুেত আমার িপ্রয় েয
আমিপ্লয়াত, তঁােক শুেভচ্ছা জানাও। ৯ খ্রীেষ্ট আমােদর সহকারী
উব্বর্াণেক এবং আমার িপ্রয় স্তাখুেক শুেভচ্ছা জানাও। ১০ খ্রীেষ্ট
পরীক্ষািসদ্ধ আিপিল্লেক শুেভচ্ছা জানাও। আিরষ্টাবুেলর
পিরজনেদর শুেভচ্ছা জানাও। ১১ আমােদর িনেজর জােতর

েলাক েহেরািদেয়ানেক শুেভচ্ছা জানাও। নািকর্ েসর
পিরজনবেগর্র মেধ্য যঁারা প্রভুেত আেছন, তঁােদর শুেভচ্ছা
জানাও। ১২ ত্রুেফণা ও ত্রুেফষা, যঁারা প্রভুেত পিরশ্রম কেরন,
তঁােদর শুেভচ্ছা জানাও। িপ্রয় পষর্ী, িযিন প্রভুেত অত্যন্ত পিরশ্রম
কেরেছন, তােক শুেভচ্ছা জানাও। ১৩ প্রভুেত মেনানীত রূফেক,
আর তঁার মােক িযিন আমারও মা তােদরেকও শুেভচ্ছা জানাও।
১৪ হিম্মর্পােত্রাবা, হম্মর্া এবং ভাইেদরেক শুেভচ্ছা জানাও।

১৫ িফললগ ও যুিলয়া, নীিরয় ও তঁার েবান এবং ওলুম্প এবং
তঁােদর সেঙ্গ সব পিবত্র েলাকেক শুেভচ্ছা জানাও। ১৬ েতামরা
পিবত্র চুম্বেন এেক অন্যেক শুেভচ্ছা জানাও। খ্রীেষ্টর সব মণ্ডলী
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছ।

১৭ ভাইেয়রা, এখন আিম েতামােদর কােছ চালনা করিছ,
েতামরা েয িশক্ষা েপেয়ছ, তার িবপরীেত যারা দলাদিল ও বাধা
েদয়, তােদর িচেন রাখ ও তােদর েথেক দেূর থাক। ১৮ কারণ এই
রকম েলােকরা আমােদর প্রভু খ্রীেষ্টর ধন্যবােদর দাস হয় না,
িকন্তু তার িনেজর েপেটর েসবা কের। মধুর কথা এবং আত্মতৃিপ্ত
কর কথা িদেয় সরল েলাকেদর মন েভালায়।

১৯ কারণ েতামােদর বাধ্যতার উদাহরেণর কথা সব েলােকর
কােছ েপৗঁেছেছ। সুতরাং েতামােদর জন্য আিম আনন্দ করিছ,
িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয, েতামরা ভােলা িবষেয় িবজ্ঞ ও খারাপ
িবষেয় অমািয়ক হও। ২০ আর শািন্তর ঈশ্বর তাড়াতািড়
শয়তানেক েতামােদর পােয়র তলায় দিলত করেবন। আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ থাকুক।

২১ আমার সেঙ্গ কাজ কের তীমিথয় েতামােক শুেভচ্ছা
জানােচ্ছ এবং আমারা এ স্বজাতীয় লুিকয়, যােসান ও
েসািষপাত্র েতামােদরেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন। ২২ আিম তিত্তর্য়
এই িচিঠ খানা িলখিছ প্রভুেত েতামােদরেক শুেভচ্ছা জানািচ্ছ।

23 আমার এবং সব মণ্ডলীর অিতিথ েসবাকারী গায়
েতামােদরেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন। এই নগেরর িহসাব রক্ষক
ইরাস্ত এবং ভাই কাত্তর্  েতামােদরেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন।
২৫ িযিন েতামােদরেক িস্থর রাখার ক্ষমতা আমার সুসমাচার
অনুসােরও যীশু খ্রীষ্ট-িবষয়ক প্রচার অনুসাের, েসই েগাপন
তেত্ত্বর প্রকাশ অনুসাের, যা পূবর্কাল পযর্ন্ত না বলা িছল, ২৬ িকন্তু
যা এখন প্রকািশত হেয়েছ এবং ভাববাদীেদর েলখা ঈশ্বেরর
বাক্য িদেয়, অনন্ত ঈশ্বেরর আেদশমত, সবাইেক িবশ্বােস অনুগত
করার জন্য, সব জািতর েলাকেদর কােছ প্রচার করা হেয়েছ,
২৭ যীশু খ্রীষ্ট একমাত্র িতিনই ঈশ্বর িতিনই জ্ঞানী তঁার মধ্য িদেয়
িচরকাল তঁারই েগৗরব েহাক। আেমন।
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১ কিরন্থীয়

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত হওয়ার জন্য
যােক ডাকা হেয়েছ এবং ভাই েসািস্থিন- ২ কিরেন্থ

অবিস্থত ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক, খ্রীষ্ট যীশু যােদর পিবত্র কেরেছন ও
যােদর পিবত্র হওয়ার জন্য েডেকেছন তঁােদর এবং যারা সমস্ত
জায়গায় আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম ডােক, তঁােদর
সবাইেক এই িচিঠ িলখিছ; িতিন তঁােদর এবং আমােদর প্রভু।
৩ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর অনুগ্রহ ও
শািন্ত দান করুন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদরেক েদওয়া
হেয়েছ, তার জন্য আিম েতামােদর িবষেয় সবসময় ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ করিছ; ৫ কারণ তঁার দ্বারা েতামরা সব িবষেয়, সমস্ত
কথাবাতর্ ায় ও সমস্ত জ্ঞােন ধনবান (সমৃদ্ধ) হেয়ছ । ৬ িতিন
েতামােদর সমস্ত জ্ঞােন ধনবান কেরেছ, এইভােব খ্রীেষ্টর সাক্ষ্য
েতামােদর মেধ্য সুিনিশ্চত (দঢ়ৃ) করা হেয়েছ। ৭ এই জন্য েতামরা
েকান আিত্মক দােন িপিছেয় পড়িন; আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
প্রকােশর অেপক্ষা করছ; ৮ আর িতিন েতামােদরেক েশষ পযর্ন্ত
িস্থর রাখেবন এবং আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িদেন েযন িনেদর্ াষ
থাক। ৯ ঈশ্বর িবশ্বস্ত, যঁার মাধ্যেম েতামরা তঁার পুত্র, আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সহভাগীতার জন্য ডাকা হেয়েছ।

মণ্ডলীেত দলাদিল।

১০ িকন্তু েহ ভাই এবং েবােনরা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
নােম আিম েতামােদরেক অনুেরাধ কের বিল, েতামরা সবাই
একই কথা বল, েতামােদর মেধ্য দলাদিল না েহাক, িকন্তু েযন
েতামােদর এক মন হয় ও িবচাের একমত হও। ১১ কারণ, েহ
আমার ভাইেয়রা, আিম েক্লায়ীর পিরবােরর েলােকেদর কাছ
েথেক েতামােদর িবষেয় খবর েপেয়িছ েয, েতামােদর মেধ্য
িববাদ (দলাদিল) আেছ। ১২ আিম এই কথা বলিছ েয, েতামরা
সবাই বেল থাক, "আিম েপৗেলর," আর আিম "আপেল্লার,"
আর আিম "ৈকফার," আর আিম "খ্রীেষ্টর।" ১৩ খ্রীষ্ট িক ভাগ
হেয়েছন? েপৗল িক েতামােদর জন্য কু্রেশ মৃতু্যবরণ কেরেছ?
অথবা েতামরা িক েপৗেলর নােম বািপ্তষ্ম িনেয়ছ? ১৪ ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কির েয, আিম েতামােদর মেধ্য ক্রীষ্প ও গায়েক
(গায়ুশ) ছাড়া আর কাউেকই বািপ্তষ্ম িদই িন, ১৫ েযন েকউ না
বেল েয, েতামরা আমার নােম বািপ্তষ্ম িনেয়ছ। ১৬ আর
িস্তফােনর পিরবােরর েলাকেদর বািপ্তষ্ম িদেয়িছ, আর কাউেক
েয বািপ্তষ্ম িদেয়িছ, তা জািন না। ১৭ কারণ খ্রীষ্ট আমােক বািপ্তষ্ম

েদওয়ার জন্য পাঠান িন, িকন্তু সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তা
জ্ঞােনর বাক্য নয়, েযন খ্রীেষ্টর কু্রশ িবফেল না যায়।

খ্রীেষ্টর কু্রেশর সুসমাচােরর গুরুত্ব।

১৮ কারণ েসই খ্রীেষ্টর কু্রেশর কথা, যারা ধ্বংস হেচ্ছ, তােদর
কােছ মূখর্তা, িকন্তু পিরত্রাণ পািচ্ছ েয আমরা আমােদর কােছ
তা ঈশ্বেরর মহা শিক্ত। ১৯ কারণ েলখা আেছ, "আিম জ্ঞানীেদর
জ্ঞান নষ্ট করব, বুিদ্ধমানেদর বুিদ্ধ ব্যথর্ করব।" ২০ জ্ঞানীেলাক
েকাথায়? ব্যবস্থার িশক্ষকরা েকাথায়? এই যুেগর যুিক্তবাদীরা
(যারা তকর্  কের) েকাথায়? ঈশ্বর িক জগেতর জ্ঞানেক মূখর্তায়
পিরণত কেরনিন? ২১ কারণ, ঈশ্বেরর জ্ঞােন যখন জগত তার
িনেজর জ্ঞান িদেয় ঈশ্বরেক জানেত পাের িন, তখন প্রচােরর
মূখর্তার মাধ্যেম িবশ্বাসকারীেদর পাপ েথেক উদ্ধার করেত
ঈশ্বেরর সুবাসনা হল। ২২ কারণ ইহূিদরা আশ্চযর্্য িচহ্ন চায় এবং
গ্রীেকরা জ্ঞােনর েখঁাজ কের; ২৩ িকন্তু আমারা কু্রেশ হত খ্রীষ্টেক
প্রচার কির; িতিন ইহূিদেদর কােছ বাধার মেতা ও অইহূিদেদর
(গ্রীকেদর) কােছ মূখর্তার মেতা, ২৪ িকন্তু ইহূিদ ও গ্রীক, যােদর
ডাকা হেয়েছ তােদর সবার কােছ খ্রীষ্ট ঈশ্বেররই মহাশিক্ত ও
ঈশ্বেররই জ্ঞান। ২৫ কারণ ঈশ্বেরর েয মূখর্তা, তা মানুেষর
জ্ঞােনর েথেক েবিশ জ্ঞানী এবং ঈশ্বেরর েয দবুর্লতা, তা মানুেষর
শিক্তর েথেক েবিশ শিক্তশালী। ২৬ কারণ, েহ ভাই এবং েবােনরা,
েতামােদর আহ্বান েদখ, েযেহতু মাংেসর অনুসাের জ্ঞানী অেনক
েনই, ক্ষমতাশালী অেনক েনই, উচ্চপদস্থও অেনক েনই; ২৭ িকন্তু
ঈশ্বর জগেতর সমস্ত মূখর্ িবষয়েক েবেছ িনেলন, েযন জ্ঞানীেদর
লজ্জা েদন এবং ঈশ্বর জগেতর সমস্ত দবুর্ল িবষয় মেনানীত
করেলন, েযন শিক্তশালী িবষয়গুিলেক লজ্জা েদন। ২৮ এবং
জগেতর যা যা নীচ ও যা যা তুচ্ছ, যা যা িকছুই নয়, েসই সমস্ত
ঈশ্বর মেনানীত করেলন, েযন, যা যা আেছ, েস সমস্ত িকছুেক
মূল্যহীন কেরন; ২৯ েযন েকান মাংস ঈশ্বেরর সামেন অহঙ্কার
প্রকাশ করেত না পাের। ৩০ কারণ ঈশ্বেরর জন্যই েতামরা েসই
খ্রীষ্ট যীশুেত আছ, িযিন ঈশ্বেরর েথেক আমােদর জন্য জ্ঞান,
ধািমর্কতা ও পিবত্রতা এবং প্রােণর মুিক্তদাতা হেয়েছন, ৩১ েযমন
েলখা আেছ, "েয ব্যিক্ত গবর্ কের, েস প্রভুেতই গবর্ করুক।"

আর েহ ভাইেয়রা, আিম যখন েতামােদর কােছ
িগেয়িছলাম, তখন সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যেম িকম্বা

জ্ঞােনর গুরুত্ব অনুযায়ী েতামােদরেক েয ঈশ্বেরর সাক্ষ্য প্রচার
করেত উপিস্থত হেয়িছলাম, তা নয়। ২ কারণ আিম মেন িঠক
কেরিছলাম, েতামােদর মেধ্য েথেক আর িকছুই জানব না,
একমাত্র যীশু খ্রীষ্টেক এবং তঁােক কু্রেশ হত বেলই, জানব।
৩ আর আিম েতামােদর কােছ দবুর্লতা, ভয় ও ভেয় ত্রাসযুক্ত
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িছলাম, ৪ আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার েতামােদর
প্রেলািভত করার জন্য তা জ্ঞােনর বাক্য িছল না, বরং তঁারা
পিবত্র আত্মার মহাশিক্তর প্রমাণ িছল, ৫ েযন েতামােদর িবশ্বাস
মানুেষর জ্ঞােন না হয়, িকন্তু েযন ঈশ্বেরর মহাশিক্তেত হয়।

ঈশ্বরীয় জ্ঞােনর গুরুত্ব।

৬ তবুও আমরা আিত্মক পিরপক্কেদর মেধ্য জ্ঞােনর কথা
বলিছ, িকন্তু েসই জ্ঞান এই যুেগর নয় বা এই যুেগর
তত্ত্বাবধায়কেদর নয়, তারা েতা মূল্যহীন হেয় পড়েছন। ৭ িকন্তু
আমরা েগাপন উেদ্দেশ্য রূেপ অথর্াৎ ঈশ্বেরর েসই জ্ঞােনর কথা
বলিছ, েসই গুপ্ত জ্ঞান, যা ঈশ্বর আমােদর েগৗরেবর জন্য জগত
পূবর্কাল েথেকই িঠক কের েরেখিছেলন। ৮ এই যুেগর
তত্ত্বাবধায়কেদর মেধ্য েকউ তা জােনন িন; কারণ যিদ জানেতন,
তেব েগৗরেবর প্রভুেক কু্রেশ িদেতন না। ৯ িকন্তু েযমন েলখা
আেছ, "েচাখ যা েদেখিন, কান যা েশােন িন এবং যা মানুষ
কখেনা হৃদেয় িচন্তাও কের িন, যা ঈশ্বর, যারা তঁােক েপ্রম কের,
তােদর জন্য ৈতরী কেরেছন।” ১০ কারণ আমােদর কােছ ঈশ্বর
তঁার আত্মার মাধ্যেম তা প্রকাশ কেরেছন, কারণ আত্মা সমস্ত
িকছুই েখঁাজ কেরন, এমনিক ঈশ্বেরর গভীর িবষয়গুিলও েখঁাজ
কেরন। ১১ কারণ মানুেষর িবষয়গুিল মানুষেদর মেধ্য েক জােন?
একমাত্র মানুেষর অন্তেরর আত্মা জােন; েতমিন ঈশ্বেরর
িবষয়গুিল েকউ জােন না, একমাত্র ঈশ্বেরর আত্মা জােনন।
১২ িকন্তু আমরা জগেতর মন্দ আত্মােক পাইিন, িকন্তু েসই
আত্মােক েপেয়িছ যা ঈশ্বেরর, েযন ঈশ্বর অনুগ্রেহর সেঙ্গ
আমােদরেক যা যা দান কেরেছন, তা জানেত পাির। ১৩ আমরা
েসই সমস্ত িবষেয়রই কথা, যা মানুেষর িশক্ষা অনুযায়ী জ্ঞােনর
কথা িদেয় নয়, িকন্তু আত্মার িশক্ষা অনুযায়ী কথা বলিছ;
আিত্মক িবষয় আিত্মক িবষেয়র সেঙ্গ েযাগ করিছ। ১৪ িকন্তু
জাগিতক ব্যিক্ত ঈশ্বেরর আত্মার িবষয়গুিল গ্রহণ কেরন না,
কারণ তার কােছ েস সব মূখর্তা; আর েস সব েস জানেত পাের
না, কারণ তা আিত্মক ভােব িবচািরত হয়। ১৫ িকন্তু েয আিত্মক,
েস সমস্ত িবষেয়র িবচার কের; িকন্তু অন্য কারুর দ্বারা েস
িবচািরত হয় না। ১৬ কারণ "েক প্রভুর মন েজেনেছ েয, তঁােক
উপেদশ িদেত পাের?” িকন্তু খ্রীেষ্টর মন আমােদর আেছ।

প্রচারেকরা ঈশ্বেরর সহকমর্ী ও ঈশ্বেরর ধেনর েকাষাধ্যক্ষ।

আর, েহ ভাইেয়রা, আিম েতামােদরেক আিত্মক
েলাকেদর মেতা কথা বলেত পাির িন, িকন্তু মাংিসক

েলাকেদর মেতা, খ্রীেষ্টর িবষয় িশশুেদর মেতা কথা বেলিছ।
২ আিম েতামােদর দধু পান কিরেয়িছলাম, শক্ত খাবার েখেত
িদই িন, এমনিক এখনও েতামােদর শক্ত খাবার খাওয়ার শিক্ত
েনই; ৩ কারণ এখনও েতামরা মাংিসক ই আছ; বাস্তিবক যখন
েতামােদর মেধ্য িহংসা এবং ঝগড়া আেছ, তখন েতামরা িক
মাংিসক না এবং মানুেষর রীিত েমেন িক চলছ না? ৪ কারণ
যখন েতামােদর একজন বেল, "আিম েপৗেলর," আর একজন,
"আিম আপেল্লার," তখন েতামরা িক সাধারণ (জাগিতক)
মানুেষর মেতা বল না? ৫ ভাল, েক আপেল্লা? আর েক েপৗল?

তারা েতা দাস মাত্র, যােদর মাধ্যেম েতামরা িবশ্বাসী হেয়ছ; আর
এক এক জনেক প্রভু েযমন িদেয়েছন। ৬ আিম েরাপণ করলাম,
আপেল্লা জল িদেলন, িকন্তু ঈশ্বর বৃিদ্ধ িদেত থাকেলন।
৭ অতএব েয েরাপণ কের েস িকছুই নয়, েয জল েদয় েসও িকছু
নয়, বৃিদ্ধদাতা ঈশ্বরই সব িকছু। ৮ আর েয েরাপণ কের ও েয
জল েদয় দজুেনই এক এবং েয েযমন পিরশ্রম কের, েস েতমন
িনেজর েবতন পােব। ৯ কারণ আমরা ঈশ্বেররই সহকমর্ী; েতামরা
ঈশ্বেররই েক্ষত, ঈশ্বেররই গঁাথিন। ১০ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ দান
আমােক েদওয়া হেয়েছ, েসই অনুযায়ী আিম জ্ঞানী গঁাথেকর
মেতা িভিত্তমূল স্থাপন কেরিছ; আর তার উপের অন্যজনও
গঁাথেছ; িকন্তু প্রেত্যকজন েদখুক, েকমন ভােব েস তার উপের
গঁােথ। ১১ কারণ েকবল যা স্থািপত হেয়েছ, তা ছাড়া অন্য
িভিত্তমূল েকউ স্থাপন করেত পাের না, িতিন যীশু খ্রীষ্ট। ১২ িকন্তু
এই িভিত্তমূেলর উপের েসানা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড়,
ঘাস িদেয় যিদ েকউ গঁােথ, তেব প্রেত্যক ব্যিক্তর কাজ প্রকািশত
হেব। ১৩ কারণ েসই িদনই তা প্রকাশ করেব, কারণ েসই িদেনর
প্রকাশ আগুেনই হেব; আর প্রেত্যেকর কাজ েয িক রকম, েসই
আগুনই তার পরীক্ষা করেব; ১৪ েয যা েগঁেথেছ, তার েসই কাজ
যিদ থােক, তেব েস েবতন পােব। ১৫ যার কাজ পুেড় যায়, েস
ক্ষিতগ্রস্থ হেব, িকন্তু েস িনেজ উদ্ধার পােব। এমন ভােব পােব,
েযন েস আগুেনর মেধ্য িদেয় পার হেয় এেসেছ। ১৬ েতামরা িক
জান না েয, েতামরা ঈশ্বেরর মিন্দর এবং ঈশ্বেরর আত্মা
েতামােদর অন্তের বাস কেরন? ১৭ যিদ েকউ ঈশ্বেরর মিন্দর নষ্ট
কের, তেব ঈশ্বর তােক ধ্বংস করেবন, কারণ ঈশ্বেরর মিন্দর
পিবত্র, আর েসই পিবত্র মিন্দর েতামরাই। ১৮ েকউ িনেজেক না
ঠকাক। েতামােদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত যিদ িনেজেক এই যুেগ
জ্ঞানী বেল মেন কের, তেব েস জ্ঞানী হবার জন্য মূখর্ েহাক।
১৯ েযেহতু এই জগেতর েয জ্ঞান, তা ঈশ্বেরর কােছ মূখর্তা।
কারণ েলখা আেছ, "িতিন জ্ঞানীেদরেক তােদর ছলচাতুিরেত
(বুিদ্ধেত) ধেরন।" ২০ আবার, "প্রভু জ্ঞানীেদর তকর্  িবতকর্
জােনন েয, েস সব িকছুই তুচ্ছ।" ২১ তাই েকউ েযন মানুষেক
িনেয় গবর্ প্রকাশ না কের। কারণ সব িকছুই েতামােদর; ২২ েপৗল,
িক আপেল্লা, িক ৈকফা, িক জগত, িক জীবন, িক মরণ, িক
বতর্ মােনর িবষয়, িক ভিবষ্যৎ িবষয়, সবই েতামােদর; ২৩ আর
েতামরা খ্রীেষ্টর ও খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর।

খ্রীেষ্টর েপ্রিরত।

েলােক আমােদরেক এমন মেন করুক েয, আমরা
খ্রীেষ্টর কমর্চারী ও ঈশ্বেরর গুপ্ত িবষেয়র তত্ত্বাবধায়ক

যার উপর েদখােশানার ভার েদওয়া হেয়েছ। ২ আর এই
জায়গায় কমর্চারীেদর এমন গুণ চাই, েযন তােক িবশ্বস্ত েদখেত
পাওয়া যায়। ৩ িকন্তু েতামােদর মাধ্যেম অথবা েকােনা মানুেষর
িবচার সভায় েয আমার িবচার হয়, তা আমার কােছ খুবই
সাধারণ িবষয়; এমনিক, আিম আমার িনেজরও িবচার কির না।
৪ কারণ আিম আমার িনেজর িবরুেদ্ধ িকছু জািন না, তবুও
আিম িনেদর্ াষ বেল প্রমািণত হই না; িকন্তু িযিন আমার িবচার
কেরন, িতিন প্রভু। ৫ অতএব েতামরা সমেয়র আেগ, েয পযর্ন্ত
প্রভু না আেসন, েসই পযর্ন্ত েকান িবচার কেরা না; িতিনই
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অন্ধকােরর সমস্ত েগাপন িবষয় আেলােত প্রকাশ করেবন এবং
হৃদেয়র সমস্ত েগাপন িবষয়ও প্রকাশ করেবন এবং েসই সময়
প্রেত্যেক ঈশ্বেরর কােছ িনেজর িনেজর প্রশংসা পােব। ৬ েহ
ভাইেয়রা ও েবােনরা , আিম আমার িনেজর ও আপেল্লার
উদাহরণ িদেয় েতামােদর জন্য এই সব কথা বললাম; েযন
আমােদর কাছ েথেক েতামরা এই িশক্ষা পাও েয, যা েলখা
আেছ, তা অিতক্রম করেত েনই, েতামরা েকউ েযন একজন
অন্য জেনর িবপেক্ষ মেন অহঙ্কার না কর। ৭ কারণ েক
েতামােদর মধ্য পক্ষপািতত্ব সৃিষ্ট কেরেছ? আর এমনিক আেছ যা
েতামরা িবনামূেল্য পাও িন, এমনই বা েতামার িক আেছ? আর
যখন েপেয়ছ; আর যা পাও িন, এমন মেন কের েকন অহঙ্কার
করছ? ৮ েতামরা এখন পূণর্ হেয়ছ! এখন ধনী হেয়ছ! আমােদর
ছাড়া রাজত্ব েপেয়ছ! আর রাজত্ব েপেল ভালই হত, েতামােদর
সেঙ্গ আমরাও রাজত্ব েপতাম। ৯ কারণ আমার মেন হয়,
েপ্রিরতরা েয আমরা, ঈশ্বর আমােদরেক মৃতু্যদন্ডপ্রাপ্ত
েলােকেদর মেতা িমিছেলর েশেষর সািরেত প্রদশর্নীর জন্য
েরেখেছন; কারণ আমরা জগেতরও দতূেদর ও মানুেষর
েকৗতুহেলর িবষয় হেয়িছ। ১০ আমরা খ্রীেষ্টর জন্য মূখর্, িকন্তু
েতামরা খ্রীেষ্ট বুিদ্ধমান; আমরা দবুর্ল, িকন্তু েতামরা শিক্তশালী;
েতামরা সম্মািনত, িকন্তু আমরা অসম্মািনত। ১১ এখনকার এই
সময় পযর্ন্ত আমরা কু্ষধাতর্ , তৃষ্ণাতর্  ও বস্ত্রহীন অবস্থায় জীবন
যাপন করিছ, আর খুবই খারাপভােব আমােদরেক অত্যাচার
করা হেয়েছ এবং আমরা আশ্রয় িবহীন; ১২ আর আমরা
িনেজেদর হােত খুবই কিঠন পিরশ্রম করিছ, অপমািনত হেয়ও
আশীবর্াদ করিছ এবং অত্যাচার সহ্য করিছ, ১৩ িনন্দার পত্র
হেলও অনুেরাধ করিছ; আজ পযর্ন্ত আমরা িযহুদীরা েযন
জগেতর আবজর্না, েযন সকল বস্তুর জঞ্জাল হেয় আিছ।
১৪ আিম েতামােদরেক লজ্জা েদওয়ার জন্য নয়, িকন্তু আমার
িপ্রয় সন্তান মেন কের েতামােদরেক েচতনা েদওয়ার জন্য এই
সব িলখিছ। ১৫ কারণ যিদও খ্রীেষ্ট েতামােদর দশ হাজার িশক্ষক
থােক তবুও েতামােদর বাবা অেনক নয়; কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত
সুসমাচােরর মাধ্যেম আিমই েতামােদরেক জন্ম িদেয়িছ।
১৬ অতএব েতামােদরেক অনুেরাধ কির, েতামরা আমার মেতা
হও। ১৭ এই জন্য আিম তীমিথয়েক েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ;
িতিন প্রভুেত আমার িপ্রয় ও িবশ্বস্ত সন্তান; িতিন েতামােদরেক
খ্রীষ্ট যীশুর িবষেয় আমার সমস্ত িশক্ষা মেন করােবন, যা আিম
সব জায়গায় সব মণ্ডলীেত িশক্ষা িদেয় থািক। ১৮ আিম
েতামােদর কােছ আসব না েজেন েকউ েকউ গিবর্ত হেয় উেঠেছ।
১৯ িকন্তু প্রভু যিদ ইচ্ছা কেরন, তেব আিম খুব তাড়াতািড়ই
েতামােদর কােছ যাব এবং যারা গিবর্ত হেয় উেঠেছ, তােদর কথা
নয়, িকন্তু তােদর ক্ষমতা জানব। ২০ কারণ ঈশ্বেরর রাজ্য কথায়
নয়, িকন্তু শিক্তেত। ২১ েতামােদর ইচ্ছা িক? আিম িক েবত িনেয়
েতামােদর কােছ যাব? না ভালবাসা ও নম্রতার আত্মায় যাব?

মণ্ডলী শাসেনর কথা।

বাস্তিবক েশানা যােচ্ছ েয েতামােদর মেধ্য ব্যিভচার
আেছ, আর এমন ব্যিভচার, যা অিযহুদীেদর মেধ্য েনই,

এমনিক, েতামােদর মেধ্য একজন তার বাবার স্ত্রীর সেঙ্গ অৈবধ

সম্পকর্  েরেখেছ। ২ আর েতামরা গবর্ করছ! বরং দঃুখ কর িন
েকন, েযন এমন কাজ েয ব্যিক্ত কেরেছ, তােক েতামােদর মধ্য
েথেক েবর কের েদওয়া হয়? ৩ আিম, েদেহ অনুপিস্থত হেলও
আত্মােত উপিস্থত হেয়, েয ব্যিক্ত এই কাজ কেরেছ, তা উপিস্থত
ব্যিক্তর মেতা তার িবচার কেরিছ; ৪ আমােদর প্রভু যীশুর নােম
শিক্তেত েতামরা এবং আমার আত্মা এক জায়গায় সমেবত হেল,
৫ আমােদর প্রভু যীশুর শিক্তেত েসই ব্যিক্তর েদেহর ধ্বংেসর
জন্য শয়তােনর হােত সমপর্ণ করেত হেব, েযন প্রভু যীশুর িদেন
আত্মা উদ্ধার পায়। ৬ েতামােদর অহঙ্কার করা ভাল নয়। েতামরা
িক জান না েয, অল্প খািমর ময়দার সমস্ত তালেক খািমের পূণর্
কের েফেল। ৭ পুরেনা খািম েবর কের িনেজেদর শুিচ কর; েযন
েতামরা নতুন তাল হেত পার েতামরা েতা খািম িবহীন। কারণ
আমােদর িনস্তারপেব্বর্র েমষশাবক বিল হেয়েছন, িতিন খ্রীষ্ট।
৮ অতএব এেসা, আমরা পুরেনা খািমর িদেয় নয়, িহংসা ও
মন্দতার খািমর িদেয় নয়, িকন্তু সরলতার ও সত্য খািমর িবহীন
রুিট িদেয় পবর্িট পালন কির। ৯ আিম আমার িচিঠেত
েতামােদরেক িলেখিছলাম েয, ব্যিভচারীেদর সেঙ্গ সম্পকর্  না
রাখেত; ১০ এই জগেতর ব্যিভচারী, িক েলাভী, িক (পরধনগ্রাহী)
েয েজার কের পেরর সম্পিত্ত গ্রহণ কের, িক প্রিতমা পূজারীেদর
সেঙ্গ এেকবাের সম্পকর্  রাখেবনা, তা নয়, কারণ তা করেত হেল
েতামােদরেক পৃিথবীর বাইের েযেত হেব। ১১ িকন্তু এখন
েতামােদরেক িলখিছ েয, েকান ব্যিক্ত িবশ্বাসী ভাই হেয় যিদ,
ব্যিভচারী, িক েলাভী, িক প্রিতমা পূজারী, িক কটুভাষী, িক
মাতাল, িক িক (অত্যাচারী) েয েজার কের পেরর সম্পিত্ত গ্রহণ
কের, তেব তার সেঙ্গ সম্পকর্  রাখেত েনই, এমন ব্যিক্তর সেঙ্গ
খাবারও েখেত েনই। ১২ কারণ বাইেরর েলাকেদর িবচাের আমার
িক লাভ? মণ্ডলীর িভতেরর েলাকেদর িবচার িক েতামরা কর
না? ১৩ িকন্তু বাইেরর েলাকেদর িবচার ঈশ্বর করেবন। েতামরা
িনেজেদর মেধ্য েথেক েসই মন্দ ব্যিক্তেক েবর কের দাও।

িববাদ ও ব্যিভচােরর িবষেয় কথা।

েতামােদর মধ্য িক কারও সাহস আেছ েয, আর এক
জেনর িবরুেদ্ধ েকান কথা থাকেল তার িবচার পিবত্র

ভাইেদর কােছ িনেয় না িগেয় অধািমর্কেদর কােছ িনেয় যায়?
২ অথবা েতামরা িক জান না েয, ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা
জগেতর িবচার করেবন? আর জগেতর িবচার যিদ েতামরা কর,
তেব েতামরা িক সামান্য িবষেয়র িবচার করেত পার না?
৩ েতামরা িক জান না েয, আমরা স্বগর্ দতূেদর িবচার করব?
তাহেল এই জীবেনর িবষয়গুেলা েতা সামান্য িবষয়। ৪ অতএব
েতামরা যিদ ৈদনিন্দন জীবন সংক্রান্ত িবষেয়র িবচার কর, তেব
মণ্ডলীেত যারা িকছুরই মেধ্য গণ্য নয়, তােদরেকই েকন িবচাের
বসাও? ৫ আিম েতামােদর লজ্জার জন্য এই কথা বলিছ। এটা
েকমন? েতামােদর মেধ্য িক এমন জ্ঞানী একজনও েনই েয,
ভাইেয়েদর মধ্য ঝগড়া হেল তার িবচার করেত পাের? ৬ িকন্তু
ভাইেয়র সেঙ্গ ভাই িবচার স্থােন ঝগড়া কের, তা আবার
অিবশ্বাসীেদর (জগেতর েলাকেদর) কােছ। ৭ েতামরা েয
পরস্পেরর িবরুেদ্ধ িবচার চাও, এেত বরং েতামােদরই িবেশষ
ক্ষিত হেচ্ছ। বরং অন্যায় সহ্য কর না েকন? বরং বিঞ্চত হও না
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েকন? ৮ িকন্তু েতামরাই অন্যায় করছ, ঠকাচ্ছ, আর তা
ভাইেয়েদর সেঙ্গই করছ। ৯ অথবা েতামরা িক জান না েয,
অধািমর্েকরা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পােব না? িনেজেদর
ঠিকও না; যারা ব্যিভচারী, যারা প্রিতমা পূজারী, িক পুরুষ
েবশ্যা, িক সমকামী, ১০ িক েচার, িক েলাভী, িক মাতাল, িক
কটুভাষী, িক ঠক, তারা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পােব না।
১১ আর েতামরা েকউ েকউ েসই প্রকােরর েলাক িছেল; িকন্তু
েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম ও আমােদর ঈশ্বেরর আত্মায়
িনেজেদরেক পিরষ্কার কেরছ, পিবত্র্র হেয়ছ, িনেদর্ াষ বেল গণ্য
হেয়ছ।

ব্যিভচার।

১২ সব িকছু করা আমার কােছ আইন সম্মত, িকন্তু সব িকছুই
েয ভােলার জন্য তা নয়; সব িকছুই আমার জন্য আইন িবেধয়,
িকন্তু আিম তােদর েকােনা ক্ষমতার অধীন হব না। ১৩ খাবার
েপেটর জন্য এবং েপট খাবােরর জন্য, িকন্তু ঈশ্বর এই
সবিকছুরই েশষ করেবন। েদহ ব্যািভচােরর জন্য নয়, িকন্তু প্রভুর
জন্য এবং প্রভু েদেহর জন্য। ১৪ আর ঈশ্বর িনেজর শিক্তেত
প্রভুেক মৃতু্য েথেক জীিবত কেরেছন, আমােদরেকও জীিবত
করেবন। ১৫ েতামরা িক জান না েয, েতামােদর শরীর খ্রীেষ্টর
অঙ্গ? তেব িক আিম খ্রীেষ্টর অঙ্গ িনেয় িগেয় েবশ্যার অঙ্গ করব?
তা দেূর থাকুক। ১৬ অথবা েতামরা িক জান না, েয ব্যিক্ত
েবশ্যােত সংযুক্ত হয়, েস তার সেঙ্গ এক েদহ হয়? কারণ িতিন
বেলন, "েস দইু জন এক েদহ হেব।" ১৭ িকন্তু েয ব্যিক্ত প্রভুেত
যুক্ত হয়, েস তঁার সেঙ্গ এক আত্মা হয়। ১৮ েতামরা ব্যিভচার
েথেক দেূর থাক। মানুষ অন্য েয েকান পাপ কের, তা তার েদেহর
বাইের; িকন্তু েয ব্যিভচার কের, েস তার েদেহর িবরুেদ্ধ পাপ
কের। ১৯ অথবা েতামরা িক জান েয, েতামােদর েদহ পিবত্র
আত্মার মিন্দর, িযিন েতামােদর অন্তের থােকন, যােক েতামরা
ঈশ্বেরর কাছ েথেক েপেয়ছ? ২০ আর েতামরা িনেজর না, কারণ
মূল্য িদেয় েতামােদর েকনা হেয়েছ। অতএব েতামােদর েদেহ
ঈশ্বেরর মিহমা কর।

িবেয়র সমেন্ধ িশক্ষা।

আবার েতামরা েয সব িবষেয়র কথা আমােক িলেখছ,
তার িবষয়; েকান মিহলােক স্পশর্ না করা পুরুেষর

ভাল; ২ িকন্তু ব্যিভচার িনবারেণর জন্য প্রেত্যক পুরুেষর িনেজর
িনেজর স্ত্রী থাকুক এবং প্রেত্যক স্ত্রীর িনেজর িনেজর স্বামী
থাকুক। ৩ স্বামী স্ত্রীেক তার প্রাপ্য িদক; আর েতমিন স্ত্রীও
স্বামীেক িদক। ৪ িনেজর েদেহর উপের স্ত্রীর অিধকার েনই, িকন্তু
স্বামীর আেছ; আর েতমিন িনেজর েদেহর উপের স্বামীরও
অিধকার েনই, িকন্তু স্ত্রীর আেছ। ৫ েতামরা একজন অন্যেক
বিঞ্চত কেরা না; শুধু প্রাথর্নার জন্য দজুেন একপরামশর্ হেয়
িকছুিদেনর জন্য আলাদা থাকেত পার; পের আবার েতামরা
িমিলত হেব, েযন শয়তান েতামােদর অসংযমতার জন্য
েতামােদরেক পরীক্ষায় না েফেল। ৬ আিম আেদেশর মত নয়,
িকন্তু অনুমিতর সেঙ্গ এই কথা বলিছ। ৭ আর আমার ইচ্ছা এই

েয, সবাই েযন আমার মেতা হয়; িকন্তু প্রেত্যক জন ঈশ্বর েথেক
িনেজর িনেজর অনুগ্রহ দান েপেয়েছ একজন একরকম,
অন্যজন অন্য আর এক রকেমর। ৮ িকন্তু অিববািহত েলাকেদর
ও িবধবােদর কােছ আমার এই কথা, তারা যিদ আমার মত
থাকেত পাের, তেব তােদর পেক্ষ তা ভাল; ৯ িকন্তু তারা যিদ
ইিন্দ্রয় দমন করেত না পাের, তেব িবেয় করুক; কারণ আগুেন
জ্বলা অেপক্ষা বরং িবেয় করা ভাল। ১০ আর িববািহত েলাকেদর
এই িনেদর্শ িদিচ্ছ, আিম িদিচ্ছ তা নয়, িকন্তু প্রভুই িদেচ্ছন, স্ত্রী
স্বামীর কাছ েথেক চেল না যাক, যিদ চেল যায়, ১১ তেব েস
অিববািহত থাকুক, িকংবা স্বামীর সেঙ্গ আবার িমিলত েহাক,
আর স্বামীও স্ত্রীেক ত্যাগ না করুক। ১২ িকন্তু আর সবাইেক
আিম বিল, প্রভু নয়; যিদ েকান ভাইেয়র অিবশ্বাসীনী স্ত্রী থােক,
আর েসই স্ত্রী তার সেঙ্গ বাস করেত রািজ হয়, তেব েস তােক
ত্যাগ না করুক; ১৩ আবার েয স্ত্রীর অিবশ্বাসী স্বামী আেছ, আর
েসই ব্যিক্ত যিদ তার সেঙ্গ বাস করেত রািজ হয়, তেব েস
স্বামীেক ত্যাগ না করুক। ১৪ কারণ অিবশ্বাসী স্বামী েসই স্ত্রীেত
পিবত্র হেয়েছ এবং অিবশ্বািসনী স্ত্রী েসই স্বামীেত পিবত্র হেয়েছ;
তা না হেল েতামােদর সন্তােনরা অপিবত্র হত, িকন্তু আসেল তারা
পিবত্র। ১৫ তবুও অিবশ্বাসী যিদ চেল যায়, তেব েস চেল যাক;
এমন পিরিস্থিতেত েসই ভাই িক েসই েবান তােদর প্রিতজ্ঞাবদ্ধ
নয়, িকন্তু ঈশ্বর আমােদরেক শািন্তেতই েডেকেছন। ১৬ কারণ, েহ
নারী, তুিম িক কের জান েয, তুিম েতামার স্বামীেক পাপ েথেক
উদ্ধার করেব িক না? অথবা েহ স্বামী, তুিম িক কের জান েয,
তুিম েতামার স্ত্রীেক পাপ েথেক উদ্ধার করেব িক না? ১৭ শুধু প্রভু
যােক েযমন অংশ িদেয়েছন, ঈশ্বর যােক েযমন ভােব েডেকেছন,
েস েতমন ভােবই জীবন চালাক। আর এই রকম আেদশ আিম
সব মণ্ডলীেত িদেয় থািক। ১৮ েকউ িক িছন্নত্বক্ হেয়ই ডাক
েপেয়েছ? তেব েস ত্বকেছেদর িচহ্ন েলাপ না করুক। েকউ িক
অিচ্ছন্নত্বক অবস্থায় ডাক েপেয়েছ? েস ত্বকেছদ না করুক।
১৯ ত্বকেছদ িকছুই নয়, অত্বকেছদও িকছু নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর
আেদশ পালনই সবেথেক বড় িবষয়। ২০ েয ব্যিক্তেক েয
আহ্বােন তােক ডাকা হেয়েছ, েস তােতই থাকুক। ২১ তুিম িক
দাস হেয়ই ডাক েপেয়ছ? িচন্তা কেরা না; িকন্তু যিদ স্বাধীন হেত
পার, বরং তাই কর। ২২ কারণ প্রভুেত েয দাসেক ডাকা হেয়েছ,
েস প্রভুর স্বাধীন েলাক; তবুও েয স্বাধীন েলাকেক ডাকা হেয়েছ,
েস খ্রীেষ্টর দাস। ২৩ েতামােদর মূল্য িদেয় েকনা হেয়েছ, মানুেষর
দাস হেয়া না। ২৪ েহ ভাইেয়রা, প্রেত্যকজনেক েয অবস্থায় ডাকা
হেয়েছ, েস েসই অবস্থায় ঈশ্বেরর কােছ থাকুক। ২৫ আর
কুমারীেদর িবষেয় আিম প্রভুর েকান আেদশ পাইিন, িকন্তু িবশ্বস্ত
হওয়ার জন্য প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত েলােকর মেতা আমার মত প্রকাশ
করিছ। ২৬ তাই আমার মেন হয়, উপিস্থত সঙ্কেটর জন্য এটা
ভাল, অথর্াৎ অমিন থাকা মানুেষর পেক্ষ ভাল। ২৭ তুিম িক স্ত্রীর
সেঙ্গ িববাহ বন্ধেন যুক্ত? তেব মুক্ত হেত েচষ্টা কেরা না। তুিম িক
স্ত্রীর েথেক মুক্ত বা অিববািহত? তেব স্ত্রী পাওয়ার আশা কেরা
না। ২৮ িকন্তু িবেয় করেল েতামার পাপ হয় না; আর কুমারী যিদ
িবেয় কের, তেব তারও পাপ হয় না। তবুও এমন েলাকেদর
শরীের অেনক কষ্ট আসেব; আর েতামােদর জন্য আমার মমতা
হেচ্ছ। ২৯ িকন্তু আিম এই কথা বলিছ, ভাইেয়রা, সময় খুবই কম,
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এখন েথেক যােদর স্ত্রী আেছ, তারা এমন চলুক, েযন তােদর স্ত্রী
েনই, ৩০ আর যারা কঁাদেছ, তারা েযন কঁাদেছ না; যারা আনন্দ
করেছ, তারা েযন আনন্দ করেছ না; যারা েকনাকাটা করেছ,
তারা েযন মেন কের িকছুই না রােখ; ৩১ আর যারা সংসােরর
িবষেয়র সেঙ্গ জিড়ত, েযন েস পুেরাপুির ভােব সংসােরর
িবষেয়র সেঙ্গ জিড়ত না এমন মেন করুক, কারণ এই সংসােরর
অিভনয় েশষ হেত চেলেছ। ৩২ িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয,
েতামরা িচন্তা মুক্ত হও। েয অিববািহত, েস প্রভুর িবষয় িচন্তা
কের, িকভােব প্রভুেক সন্তুষ্ট করেব। ৩৩ িকন্তু েয িববািহত, েস
সংসােরর িবষয় িচন্তা কের, িকভােব তার স্ত্রীেক সন্তুষ্ট করেব; েস
ঈশ্বরও স্ত্রীেক সন্তুষ্ট করার েচষ্টা কের। ৩৪ আর অিববািহত স্ত্রী ও
কুমারী প্রভুর িবষয় িচন্তা কের, েযন েদেহ ও আত্মােত পিবত্র
হয়; িকন্তু িববািহত স্ত্রী সংসােরর িবষয় িচন্তা কের, িকভােব তার
স্বামীেক সন্তুষ্ট করেব। ৩৫ এই কথা আিম েতামােদর িনেজর
ভােলার জন্য বলিছ, েতামােদর ফঁােদ েফলার জন্য নয়, িকন্তু
েতামরা েযন যা সিঠক তাই কর এবং একমেন প্রভুেত আসক্ত
থাক। ৩৬ িকন্তু যিদ কারও মেন হয় েয, েস তার বাগদত্তার প্রিত
সিঠক ব্যবহার করেছ না, যিদ িবেয়র বয়স পার হেয় থােক, আর
তােক িবেয় েদওয়া সিঠক বেল মেন হয়, তেব েস যা ইচ্ছা কের,
তাই করুক; এেত তার েকান পাপ হয় না, েস িবেয় করুক।
৩৭ িকন্তু েয ব্যিক্ত হৃদেয় িঠক, যার েকান প্রেয়াজন েনই এবং েয
িনেজর অিধকার সম্পেকর্  িনেজই মািলক, েস যিদ িনেজর
েমেয়েক হৃদেয় বাগদত্তারূেপ িস্থর কের থােক তেব ভাল কের।
৩৮ অতএব েয তার বাগদত্তার িবেয় েদয়, েস ভাল কের এবং েয
না েদয়, েস আরও ভাল কের। ৩৯ যত িদন স্বামী জীিবত থােক,
ততিদন স্ত্রী আবদ্ধ থােক, িকন্তু স্বামীর মৃতু্যর পর েস স্বাধীন হয়,
যােক ইচ্ছা কের, তার সেঙ্গ িবেয় করেত পাের, িকন্তু শুধু
প্রভুেতই। ৪০ িকন্তু আমার মেত েস িবেয় না করেল আরও ধন্য।
আর আমার মেন হয়, আিমও ঈশ্বেরর আত্মােক েপেয়িছ।

প্রিতমার প্রসােদর িবষেয় কথা।

আর প্রিতমার কােছ উত্সগর্ করা বিলর িবষয়; আমরা
জািন েয, আমােদর সকেলর জ্ঞান আেছ। জ্ঞান গিবর্ত

কের, িকন্তু ভালবাসাই েগঁেথ েতােল। ২ যিদ েকউ মেন কের, েস
িকছু জােন, তেব েয রকম জানা উিচত, েতমন এখনও জােন না;
৩ িকন্তু যিদ েকউ ঈশ্বরেক ভালবােস, েসই তঁার জানা েলাক।
৪ ভাল, প্রিতমার কােছ উত্সগর্ বিল খাওয়ার িবষেয় আমরা
জািন, প্রিতমা জগেত িকছুই নয় এবং ঈশ্বর এক ছাড়া িদ্বতীয়
আর েকউ েনই। ৫ কারণ িক স্বেগর্ িক পৃিথবীেত যােদরেক েদবতা
বলা হয়, এমন অেনক যিদও আেছ, বাস্তেব অন্য েদবতা ও
অেনক প্রভু আেছ- ৬ তবুও আমােদর জ্ঞােন একমাত্র ঈশ্বর েসই
িপতা, যঁার েথেক সবই হেয়েছ ও আমরা যঁার জন্য এবং একমাত্র
প্রভু েসই যীশু খ্রীষ্ট, যঁার মাধ্যেম সব িকছুই হেয়েছ এবং আমরা
যঁার জন্য আিছ। ৭ তেব সবার মেধ্য এ জ্ঞান েনই; িকন্তু িকছু
েলাক আজও প্রিতমার সেঙ্গ সম্পকর্  থাকায় প্রিতমার কােছ
উত্সগর্ করা বিল মেন কের েসই বিল েভাজন কের এবং তােদর
িবেবক দবুর্ল বেল তা দিূষত হয়। ৮ িকন্তু খাদ্য দ্রব্য আমােদরেক
ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণেযাগ্য করায় না; তা না েভাজন করেল

আমােদর ক্ষিত হয় না, আর েভাজন করেলও আমােদর িবেশষ
িকছু লাভ হয় না। ৯ িকন্তু সাবধান, েতামােদর এই অিধকার েযন
েকান ভােবই দবুর্লেদর জন্য বাধা না হয়। ১০ কারণ, েতামার েতা
জ্ঞান আেছ, েতামােক যিদ েকউ েদবতার মিন্দের েভাজেন
বসেত েদেখ, তেব েস দবুর্ল েলাক বেল তার িবেবক িক প্রিতমার
কােছ উৎসগর্ করা বিল েভাজন করেত সাহস পােব না? ১১ তাই
েতামার জ্ঞান িদেয় েসই ভাই যার জন্য খ্রীষ্ট মারা েগেছন, েসই
দবুর্ল ব্যিক্ত নষ্ট হেব। ১২ এইভােব ভাইেয়েদর িবরুেদ্ধ পাপ
করেলও তােদর দবুর্ল িবেবেক আঘাত করেল, েতামরা খ্রীেষ্টর
িবরুেদ্ধ পাপ কর। ১৩ অতএব খাদ্য দ্রব্য যিদ আমার ভাইেয়র
জন্য বাধার সৃিষ্ট কের, তেব আিম কখনও মাংস খাব না, যিদ
এর জন্য আমার ভাইেয়র বাধার কারণ হই।

েপৗেলর েপ্রিরতত্ত্ব িবষেয় কথা।

আিম িক স্বাধীন না? আিম িক েপ্রিরত না? আমােদর
প্রভু যীশুেক আিম িক েদিখিন? েতামরাই িক প্রভুেত

আমার কােজর ফল না? ২ আিম যিদও অেনক েলােকর কােছ
েপ্রিরত না হই, তবুও েতামােদর জন্য েপ্রিরত বেট, কারণ প্রভুেত
েতামরাই আমার েপ্রিরত পেদর প্রমাণ। ৩ যারা আমার পরীক্ষা
কের, তােদর কােছ আমার উত্তর এই। ৪ খাওয়া-দাওয়ার
অিধকার িক আমােদর েনই? ৫ অন্য সব েপ্রিরত ও প্রভুর ভাই ও
েবােনরা ও ৈকফা, এেদর মত িনেজর িবশ্বাসী স্ত্রীেক সেঙ্গ িনেয়ই
নানা জায়গায় যাবার অিধকার িক আমােদর েনই? ৬ িকংবা
পিরশ্রম ত্যাগ করবার অিধকার িক েকবল আমারও বাণর্বার
েনই? ৭ েকােনা ৈসিনক কখন িনেজর সম্পিত্ত ব্যয় কের িক যুেদ্ধ
যায়? েক দ্রাক্ষােক্ষত্র ৈতরী কের তার ফল খায় না? অথবা েয
েমষ চরায় েস িক েমষেদর দধু খায় না? ৮ আিম িক মানুেষর
ক্ষমতার মেতা এ সব কথা বলিছ? অথবা ব্যবস্থায় িক এই কথা
বেল না? ৯ কারণ েমািশর ব্যবস্থায় েলখা আেছ, “েয বলদ শস্য
মােড় তার মুেখ জালিত েবঁধ না।” ঈশ্বর িক বলেদরই িবষেয়
িচন্তা কেরন? ১০ িকংবা সবসময় আমােদর জন্য এটা বেলন?
িকন্তু আমােদরই জন্য এটা েলখা হেয়েছ, কারণ েয চাষ কের,
তার আশােতই চাষ করা উিচত; এবং েয শস্য মােড়, তার ভাগ
পাবার আশােতই শস্য মাড়া উিচত। ১১ আমরা যখন েতামােদর
কােছ আিত্মক বীজ বুেনিছ, তখন যিদ েতামােদর কাছ েথেক
িকছু িজিনস পাই, তেব তা িক ভােলা িবষয়? ১২ যিদ েতামােদর
উপের কতৃর্ ত্ব করবার অন্য েলাকেদর অিধকার থােক, তেব
আমােদর িক আরও েবিশ অিধকার েনই? তা সেত্ত্বও আমরা এই
কতৃর্ ত্ব ব্যবহার কিরিন, িকন্তু সবই সহ্য করিছ, েযন খ্রীেষ্টর
সুসমাচােরর েকান বাধার সহভাগী হয়িন। ১৩ েতামরা িক জান না
েয, পিবত্র িবষেয়র কাজ যারা কের, তারা পিবত্র জায়গার
খাবার খায় এবং যারা যজ্ঞেবিদর েসবা কের তারা যজ্ঞেবিদর
অংশ পায়। ১৪ েসইভােব প্রভু সুসমাচার প্রচারকেদর জন্য এই
আেদশ িদেয়েছন েয, তােদর জীিবকা সুসমাচার েথেকই হেব।
১৫ িকন্তু আিম এর িকছুই ব্যবহার কিরিন, আর আমার সম্বেন্ধ
েয এভােব করা হেব, েসজন্য আিম এ সব িলখিছ না; কারণ েয
েকউ আমার গবর্ িনষ্ফল করেব, তা অেপক্ষা আমার মরণ ভাল।
১৬ কারণ আিম যিদও সুসমাচার প্রচার কির, তবু আমার গবর্
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করবার িকছুই েনই; সুসমাচার প্রচার করা আমার কতর্ ব্য, কারণ
এিট আমার অবশ্য করণীয়; িধক আমােক, যিদ আিম সুসমাচার
প্রচার না কির। ১৭ আিম যিদ িনেজর ইচ্ছায় এটা কির, তেব
আমার পুরষ্কার আেছ; িকন্তু যিদ িনেজর ইচ্ছায় না কির, তবুও
প্রধান কমর্চারী িহসােব িবশ্বাস কের কােজর দািয়ত্ব আমার হােত
েদওয়া রেয়েছ। ১৮ তেব আমার পুরষ্কার িক? তা এই েয,
সুসমাচার প্রচার করেত করেত আিম েসই সুসমাচারেক
িবনামূেল্য প্রচার কির, েযন সুসমাচার সম্বেন্ধ েয অিধকার
আমার আেছ, তার পূণর্ ব্যবহার না কির। ১৯ কারণ সবার
অধীেন না হেলও আিম সকেলর দাসত্ব স্বীকার করলাম, েযন
অেনক েলাকেক লাভ করেত পাির। ২০ আিম ইহূিদেদরেক লাভ
করবার জন্য ইহূিদেদর কােছ ইহূিদর মত হলাম; িনেজ িনয়েমর
অধীন না হেলও আিম ব্যবস্থার অধীন েলাকেদরেক লাভ
করবার জন্য িনয়েমর অধীনেদর কােছ তােদর মত হলাম।
২১ আিম ঈশ্বেরর িনয়ম িবহীন নই, িকন্তু খ্রীেষ্টর ব্যবস্থার অনুগত
রেয়িছ, তা সেত্ত্বও িনয়ম িবহীন েলাকেদরেক লাভ করবার জন্য
িনয়ম িবহীনেদর কােছ িনয়ম িবহীনেদর মত হলাম। ২২ দবুর্লেদর
লাভ করবার জন্য আিম দবুর্লেদর কােছ দবুর্ল হলাম; সম্ভাব্য
সব উপােয় িকছু েলাকেক রক্ষা করবার জন্য আিম সকেলর
কােছ তােদর মত হলাম। ২৩ আিম সবই সুসমাচােরর জন্য কির,
েযন তার সহভাগী হই। ২৪ েতামরা িক জান না েয, েদৗড়
প্রিতেযািগতায় যারা েদৗড়ায়, তারা সবাই েদৗড়ায়, িকন্তু এক
জনমাত্র পুরষ্কার পায়? েতামরা এইভােব েদৗড়াও, েযন পুরষ্কার
পাও। ২৫ আর েয েকউ মল্লযুদ্ধ কের, েস সব িবষেয় ইিন্দ্রয় দমন
কের। তারা অস্থায়ী িবজয় মুকুট পাবার জন্য তা কের, িকন্তু
আমরা অক্ষয় মুকুট পাবার জন্য কির। ২৬ অতএব আিম
এইভােব েদৗড়ািচ্ছ েয িবনালেক্ষ্য নয়; এভােব মুিষ্টযুদ্ধ করিছ েয
শূেন্য আঘাত করিছ না। ২৭ বরং আমার িনেজর শরীরেক প্রহার
কের দাসেত্ব রাখিছ, যিদ অন্য েলাকেদর কােছ প্রচার করবার
পর আিম িনেজ েকান ভােব অেযাগ্য হেয় না পিড়।

খারাপ েথেক পৃথক থাকবার কথা।

কারণ, েহ ভাইেয়রা, আমার চাই েয, েতামরা একথা
জােনা েয, আমােদর িপতৃপুরুেষরা সকেল েসই

েমেঘর িনেচ িছেলন, ও সকেল সমুেদ্রর মেধ্য িদেয় িগেয়িছেলন;
২ এবং সবাই েমািশর অনুগামী হেয় েমেঘ ও সমুেদ্র বািপ্তষ্ম
িনেয়িছেলন, ৩ এবং সকেল একই আিত্মক খাবার েখেয়িছেলন;
৪ আর, সকেল একই আিত্মক জল পান কেরিছেলন; কারণ,
তঁারা এমন এক আিত্মক ৈশল েথেক জল পান করেতন; যা
তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল; আর েসই ৈশল খ্রীষ্ট। ৫ িকন্তু তঁােদর
মেধ্য অিধকাংশ েলােকর প্রিত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হনিন, ফেল, তঁারা
প্রান্তেরর মেধ্য মারা েগেলন। ৬ এই সব িবষয় আমােদর
দষৃ্টান্তস্বরূেপ ঘেটিছল, েযন তঁারা েযমন মন্দ অিভলাষ
কেরিছেলন, আমরা েতমিন মন্দ িবষেয়র অিভলাষ না কির।
৭ আবার েযমন তঁােদর মেধ্য িকছু পূজারী প্রিতমা পূেজা শুরু
কেরিছল, েতামরা েতমিন প্রিতমা পূেজা কর না; েযমন েলখা
আেছ, “েলােকরা েভাজন- পান করেত বসল, পের উেঠ দঁািড়েয়
নাচেত শুরু করল।” ৮ আবার েযমন তঁােদর মেধ্য িকছু েলাক

ব্যিভচার কেরিছল এবং এক িদেন েতইশ হাজার েলাক মারা
েগল, আমরা েযন েতমিন ব্যিভচার না কির। ৯ আর েযমন
তঁােদর মেধ্য িকছু েলাক প্রভুর পরীক্ষা কেরিছল এবং সােপর
কামেড় মারা িগেয়িছল, আমরা েযন েতমিন প্রভুর পরীক্ষা না
কির। ১০ আর েযমন তঁােদর মেধ্য িকছু েলাক ঝগড়া কেরিছল
এবং ধ্বংসকারী স্বগর্দেূতর মাধ্যেম ধ্বংস হেয় িগেয়িছল, েতামরা
েতমিন ঝগড়া কর না। ১১ এই সকল তােদর প্রিত দষৃ্টান্তস্বরূপ
ঘেটিছল এবং আমােদরই েচতনার জন্য েলখা হল; কারণ,
আমরা েশষ যুেগ এেস েপৗেছিছ। ১২ অতএব েয মেন কের,
আিম দঁািড়েয় আিছ, েস সাবধান েহাক, যিদ পেড় যায়। ১৩ মানুষ
যা সহ্য করেত পাের, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা েতামােদর প্রিত
হয়িন; আর ঈশ্বের িবশ্বস্ত থাক; িতিন েতামােদর প্রিত েতামােদর
শিক্তর অিতিরক্ত পরীক্ষা হেত েদেবন না, িকন্তু পরীক্ষার সেঙ্গ
সেঙ্গ রক্ষার পথও কের েদেবন, যা েতামরা সহ্য করেত পার।
১৪ অতএব, েহ আমার িপ্রয়তেমরা, মূিতর্ পূজা েথেক পািলেয়
যাও। ১৫ আিম েতামােদরেক বুিদ্ধমান েজেন বলিছ; আিম যা
বিল, েতামরাই িবচার কর। ১৬ আমরা ধন্যবােদর েয পানপাত্র
িনেয় ধন্যবাদ কির, তা িক খ্রীেষ্টর রেক্তর সহভাগীতা নয়?
আমরা েয রুিট ভাঙ্গী, তা িক খ্রীেষ্টর শরীেরর সহভাগীতা নয়?
১৭ কারণ অেনেক েয আমরা, আমরা এক রুিট , এক েদহ;
কারণ আমরা সবাই েসই এক রুিট র অংশীদার। ১৮ ইস্রােয়ল
জািতর কথা মেন কের েদহেক েদখ; যারা বিল েভাজন কের,
তারা িক যজ্ঞেবিদর সহভাগী নয়? ১৯ তেব আিম িক বলিছ?
মূিতর্ র কােছ উৎসগর্ বিল িক িকছুরই মেধ্য গণ্য? অথবা মূিতর্  িক
িকছুরই মেধ্য গণ্য? ২০ বরং অইহূিদরা যা যা বিল দান কের, তা
ভূতেদর উেদ্দেশ্য বিলদান কের, ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য নয়; আর
আমার এমন ইচ্ছা না েয, েতামরা ভূতেদর সহভাগী হও।
২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতেদর পানপাত্র, েতামরা এই উভয় পােত্র
পান করেত পার না; প্রভুর েটিবল ও ভূতেদর েটিবল, েতামরা
এই উভয় েটিবেলর অংশীদার হেত পার না। ২২ অথবা আমরা
িক প্রভুেক ঈষর্ািন্বত করিছ? তঁার েথেক িক আমরা বলবান?
২৩ "সব িকছুই আইন সম্মত," িকন্তু সবই েয আমােদর জন্য
িবেধয় অথবা অন্যেদর জন্য িবেধয়, তা নয়; হঁ্যা, "সবই আইন
সম্মত," িকন্তু সবই েয তােদর আিত্মক জীবেন দঢ়ৃভােব গেড়
েতােল, তা না। ২৪ েকউই স্বাথর্ েচষ্টা না করুক, িকন্তু প্রেত্যক জন
অপেরর জন্য ভােলা করার েচষ্টা করুক। ২৫ েয েকােনা িজিনস
বাজাের িবিক্র হয়, িবেবেকর জন্য িকছু িজজ্ঞাসা না কের তা
খাও; ২৬ েযেহতু, “পৃিথবী ও তার সব িজিনস প্রভুরই।”
২৭ অিবশ্বাসীেদর মেধ্য েকউ যিদ েতামােদরেক িনমন্ত্রণ কের,
আর েতামরা েযেত ইচ্ছা কর, তেব িবেবেকর জন্য িকছুই
িজজ্ঞাসা না কের, েয েকােনা সামগ্রী েতামােদর সামেন রাখা হয়,
তাই েখেয়া। ২৮ িকন্তু যিদ েকউ েতামােদরেক বেল, এ মূিতর্ র
কােছ উৎসগর্ বিল, তেব েয জানাল, তার জন্য এবং িবেবেকর
জন্য তা েখেয়া না। ২৯ েয িবেবেকর কথা আিম বললাম, তা
েতামার নয়, িকন্তু েসই অন্য ব্যিক্তর। কারণ আমার স্বাধীনতা
েকন পেরর িবেবেকর দ্বারা িবচািরত হেব? ৩০ যিদ আিম ধন্যবাদ
িদেয় খাই, তেব যার কারেণ আিম ধন্যবাদ কির, তার জন্য আিম
েকন িনন্দার সহভাগী হই? ৩১ অতএব েতামরা খাবার খাও, িক
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পান কর, িক যা িকছু কর, সবই ঈশ্বেরর েগৗরবােথর্ কর। ৩২ িক
ইহূিদ, িক গ্রীক, িক ঈশ্বেরর মণ্ডলী, কােরা বঁাধা সৃিষ্ট কর না;
৩৩ েযমন আিমও সব িবষেয় সবার প্রীিতকর হই, িনেজর ভােলা
চাই না, িকন্তু অেনেকর ভােলা চাই, েযন তারা পিরত্রাণ পায়।
৩৪ েযমন আিমও খ্রীেষ্টর অনুকরণকারী, েতামরা েতমিন আমার
অনুকরণকারী হও।

ঈশ্বেরর আরাধনা িবষেয় কথা।

আমার অনুকারী হও, েযমন আিম খ্রীেষ্টর অনুকারী।

আরাধনার ৈবিশষ্ট।

২ আিম েতামােদরেক প্রশংসা করিছ েয, েতামরা সব িবষেয়
আমােক স্মরণ কের থাক এবং েতামােদর কােছ িশক্ষামালা েয
রকেমর িদেয়িছ, েসই ভােবই তা ধের আছ। ৩ িকন্তু আমার ইচ্ছা
এই েয, েযন েতামরা জান েয, প্রেত্যক পুরুেষর মাথা খ্রীষ্ট এবং
স্ত্রীর মাথা পুরুষ, আর খ্রীেষ্টর মাথা ঈশ্বর। ৪ েয েকােনা পুরুষ
মাথা েঢেক প্রাথর্না কের, িকংবা ভাববাণী বেল, েস িনেজর
মাথার অপমান কের। ৫ িকন্তু েয েকােনা স্ত্রী মাথা না েঢেক
প্রাথর্না কের, িকংবা ভাববাণী বেল, েস িনেজর মাথার অপমান
কের; কারণ েস ন্যাড়া মাথা মিহলার সমান হেয় পেড়। ৬ ভাল,
স্ত্রী যিদ মাথা েঢেক না রােখ, েস চুলও েকেট েফলুক; িকন্তু চুল
েকেট েফলা িক মাথা ন্যাড়া করা যিদ স্ত্রীর লজ্জার িবষয় হয়,
তেব েস মাথা েঢেক রাখুক। ৭ বাস্তিবক মাথা েঢেক রাখা
পুরুেষর উিচত না, কারণ, েস ঈশ্বেরর প্রিতমূিত্তর্  ও েতজ; িকন্তু
স্ত্রী পুরুেষর েগৗরব। ৮ কারণ পুরুষ স্ত্রীেলাক েথেক না, িকন্তু
স্ত্রীেলাক পুরুষ েথেক। ৯ আর স্ত্রীর জন্য পুরুেষর সৃিষ্ট হয়িন,
িকন্তু পুরুেষর জন্য স্ত্রীর। ১০ এই কারেণ স্ত্রীর মাথায় কতৃর্ েত্বর
িচহ্ন রাখা কতর্ ব্য দতূেদর জন্য। ১১ তা সেত্ত্বও প্রভুেত স্ত্রীও পুরুষ
ছাড়া না, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া না। ১২ কারণ েযমন পুরুষ
েথেক স্ত্রী, েতমিন আবার স্ত্রী িদেয় পুরুষ হেয়েছ, িকন্তু সবই
ঈশ্বর েথেক। ১৩ েতামরা িনেজেদর মেধ্য িবচার কর, মাথা না
েঢেক ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করা িক স্ত্রীর উপযুক্ত? ১৪ প্রকৃিত
িনেজও িক েতামােদরেক িশক্ষা েদয় না েয, পুরুষ যিদ লম্বা চুল
রােখ, তেব তা তার অপমােনর িবষয়; ১৫ িকন্তু স্ত্রীেলাক যিদ লম্বা
চুল রােখ, তেব তা তার েগৗরেবর িবষয়; কারণ েসই চুল
আবরেণর জন্য তােক েদওয়া হয়েছ। ১৬ েকউ যিদ এই িবষেয়
তকর্  করেত চায়, তেব এই ধরেনর ব্যবহার আমােদর েনই এবং
ঈশ্বেরর মণ্ডলীেদর মেধ্যও েনই।

প্রভুর েভােজর িবষয়।

১৭ এই িনেদর্শ েদবার জন্য আিম েতামােদর প্রশংসা কির না,
কারণ েতামরা েয সমেবত হেয় থাক, তােত ভাল না হেয় বরং
খারাপই হয়। ১৮ কারণ প্রথেম, শুনেত পািচ্ছ, যখন েতামরা
মণ্ডলীেত একত্র হও, তখন েতামােদর মেধ্য দ্বন্দ্ব হেয় থােক এবং
এটা িকছুটা িবশ্বাস কেরিছ। ১৯ আর বাস্তিবক েতামােদর মেধ্য
দল িবভাগ হওয়া আবশ্যক, েযন েতামােদর সামেন যারা প্রকৃত
তােদর েচনা যায়। ২০ যাইেহাক, েতামরা যখন এক জায়গায়

একত্র হও, তখন প্রভুর েভাজ খাওয়া হয় না, কারণ খাওয়ার
সময় ২১ প্রেত্যক জন অেন্যর আেগ তার িনেজর খাবার খায়,
তােত েকউ বা কু্ষিধত থােক, আবার েকউ বা েবিশ খায় হয়। এ
েকমন? ২২ খাওয়া-দাওয়ার জন্য িক েতামােদর বািড় েনই?
অথবা েতামরা িক ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক অমান্য করছ এবং যােদর
িকছুই েনই, তােদরেক লজ্জা িদচ্ছ? আিম েতামােদরেক িক
বলব? িক েতামােদর প্রশংসা করব? এ িবষেয় প্রশংসা কির না।
২৩ কারণ আিম প্রভুর েথেক এই িশক্ষা েপেয়িছ এবং
েতামােদরেকও িদেয়িছ েয, প্রভু যীশু েয রািত্রেত সমিপর্ত হন,
েসই রািত্রেত িতিন রুিট িনেলন এবং ধন্যবাদ িদেয় ভাঙেলন,
২৪ ও বলেলন, "এটা আমার শরীর, এটা েতামােদর জন্য;
আমােক স্মরণ কের এটা কর"। ২৫ েসইভােব িতিন খাওয়ার পর
পানপাত্রও িনেয় বলেলন, "এই পানপাত্র আমার রেক্তর নতুন
িনয়ম; েতামরা যত বার পান করেব, আমােক স্মরণ কের এটা
কর"। ২৬ কারণ যত বার েতামরা এই রুিট খাও এবং পানপােত্র
পান কর, তত বার প্রভুর মৃতু্য প্রচার কর, েয পযর্ন্ত িতিন না
আেসন। ২৭ অতএব েয েকউ অেযাগ্যভােব প্রভুর রুিট েভাজন
িকংবা পানপােত্র পান করেব, েস প্রভুর শরীেরর ও রেক্তর দায়ী
হেব। ২৮ িকন্তু মানুষ িনেজর পরীক্ষা করুক এবং এইভােব েসই
রুিট খাওয়া ও েসই পানপােত্র পান করুক। ২৯ কারণ েয ব্যিক্ত
খায় ও পান কের, েস যিদ তার েদহ না েচেন, তেব েস িনেজর
িবচার আজ্ঞায় েভাজন ও পান কের। ৩০ এই কারণ েতামােদর
মেধ্য প্রচুর েলাক দবুর্ল ও অসুস্থ আেছ এবং অেনেক মারা
েগেছ। ৩১ আমরা যিদ িনেজেদরেক িনেজরা িচনতাম, তেব
আমরা িবচািরত হতাম না; ৩২ িকন্তু আমরা যখন প্রভুর মাধ্যেম
িবচািরত হই, তখন শািসত হই, েযন জগেতর সােথ িবচািরত না
হই। ৩৩ অতএব, েহ আমার ভাইেয়রা েতামরা যখন খাওয়া-
দাওয়ার জন্য একত্র হও, তখন একজন অেন্যর জন্য অেপক্ষা
কর। ৩৪ যিদ কারও িখেদ লােগ, তেব েস বািড়েত খাওয়া দাওয়া
করুক; েতামােদর একত্র হওয়া েযন িবচােরর জন্য না হয়। আর
সব িবষয়, যখন আিম আসব, তখন আেদশ করব।

পিবত্র আত্মার িবিভন্ন অনুগ্রহ দান।

আর েহ ভাইেয়রা, আিত্মক দান সব িবষেয় েতামরা
েয অজানা থােকা, আিম এ চাইনা। ২ যখন েতামরা

অিযহুদীয় িছেল, তখন েযমন চলেত, েতমিন িনবর্াক প্রিতমােদর
িদেকই চলেত। ৩ এই জন্য আিম েতামােদরেক জানািচ্ছ েয,
ঈশ্বেরর আত্মায় কথা বলেল, েকউ বেল না, ‘যীশু শাপগ্রস্ত’
এবং পিবত্র আত্মার আেবশ ছাড়া েকউ বলেত পাের না, ‘যীশু
প্রভু’। ৪ অনুগ্রহ দান নানা ধরেনর, িকন্তু আত্মা এক; ৫ এবং
েসবা কাজ নানা ধরেনর, িকন্তু প্রভু এক; ৬ এবং কােজর গুণ
নানা ধরেনর, িকন্তু ঈশ্বর এক; িতিন সব িকছুেত সব কােজর
সমাধানকতর্ া। ৭ িকন্তু প্রেত্যক জনেক মঙ্গেলর জন্য আত্মার দান
েদওয়া। ৮ কারণ এক জনেক েসই আত্মার মাধ্যেম প্রজ্ঞার বাক্য
েদওয়া হয়, আর এক জনেক েসই আত্মানুসাের জ্ঞােনর বাক্য,
৯ আবার এক জনেক েসই আত্মােত িবশ্বাস, আবার এক জনেক
েসই একই আত্মােত আেরােগ্যর নানা অনুগ্রহ দান, ১০ আবার
এক জনেক অেলৗিকক কাজ করার গুণ, আবার এক জনেক
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ভাববাণী বলার, আবার এক জনেক আত্মােদরেক িচেন েনবার
শিক্ত, আবার এক জনেক নানা ধরেনর ভাষায় কথা বলবার
শিক্ত এবং আবার এক জনেক িবেশষ িবেশষ ভাষার অথর্
করবার শিক্ত েদওয়া হয়; ১১ িকন্তু এই সব কাজ একমাত্র েসই
আত্মা কেরন; িতিন িবেশষভােব ভাগ কের যােক যা িদেত ইচ্ছা
কেরন, তােক তা েদন। ১২ কারণ েযমন েদহ এক, আর তার
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অেনক এবং েদেহর সমস্ত অঙ্গ, অেনক হেলও, এক
েদহ হয়, খ্রীষ্টও েসই রকম। ১৩ ফেল, আমরা িক িযহুদী িক গ্রীক,
িক দাস িক স্বাধীন, সবাই এক েদহ হবার জন্য একই পিবত্র
আত্মােত বািপ্তষ্ম িনেয়িছ এবং সবাই এক আত্মা েথেক পান
কেরিছ। ১৪ আর বাস্তিবক েদহ একিট অঙ্গ না, অেনক। ১৫ পা
যিদ বেল, আিম েতা হাত না, তার জন্য েদেহর অংশ নই, তেব তা
েয েদেহর অংশ না, এমন নয়। ১৬ আর কান যিদ বেল, আিম
েতা েচাখ না, তার জন্য েদেহর অংশ নই, তেব তা েয েদেহর
অংশ না, এমন নয়। ১৭ পুেরা েদহ যিদ েচাখ হত, তেব কান
েকাথায় থাকত? এবং পুেরা েদহ যিদ কান হত, তেব নাক
েকাথায় থাকত? ১৮ িকন্তু ঈশ্বর অঙ্গ সব এক কের েদেহর মেধ্য
েযমন ইচ্ছা কেরেছন, েসইভােব বিসেয়েছন। ১৯ এবং পুেরাটাই
যিদ একিট অঙ্গ হত, তেব েদহ েকাথায় থাকত? ২০ সুতরাং এখন
অঙ্গ অেনক বেট, িকন্তু েদহ এক। ২১ আর েচাখ হাতেক বলেত
পাের না, েতামােক আমার প্রেয়াজন েনই; আবার মাথাও পা দিুট
েক বলেত পাের না, েতামােদরেক আমার প্রেয়াজন েনই; ২২ বরং
েদেহর েয সব অঙ্গেক অেপক্ষাকৃত দবুর্ল বেল মেন হয়, েসগুিল
েবিশ প্রেয়াজনীয়। ২৩ আর আমারা েদেহর েয সকল অঙ্গেক
অেপক্ষাকৃত অনাদরণীয় বেল মেন কির, েসগুিলেক েবিশ
আদের ভূিষত কির এবং আমােদর েয অঙ্গগুিল শ্রীহীন,
েসইগুিল আেরা েবিশ সুশ্রী হয়; ২৪ আমােদর েয সকল অঙ্গ
সুন্দর আেছ, েসগুিলর েবিশ আদেরর প্রেয়াজন েনই। বাস্তিবক,
ঈশ্বর েদহ সংগিঠত কেরেছন, অসম্পূণর্েক েবিশ আদর
কেরেছন, ২৫ েযন েদেহর মেধ্য িবেচ্ছদ না হয়, িকন্তু সব অঙ্গ
েযন পরস্পেরর জন্য সমানভােব িচন্তা কের। ২৬ আর এক অঙ্গ
দঃুখ েপেল তার সােথ সব অঙ্গই দঃুখ পায় এবং এক অঙ্গ
মিহমািন্বত হেল তার সােথ সব অঙ্গই আনন্দ কের। ২৭ েতামরা
খ্রীেষ্টর েদহ এবং এক একজন এক একিট অঙ্গ। ২৮ আর ঈশ্বর
মণ্ডলীেত প্রথেম েপ্রিরতেদর, িদ্বতীয়েত ভাববাদীেদরেক,
তৃতীয়েত িশক্ষকেদরেক স্থাপন কেরেছন; তারপের নানা ধরেনর
অেলৗিকক কাজ, তারপের সুস্থ করার অনুগ্রহ দান, উপকার,
শাসনপদ, নানা ধরেনর ভাষা িদেয়েছন। ২৯ সবাই িক েপ্রিরত?
সবাই িক ভাববাদী? সবাই িক িশক্ষক? সবাই িক আশ্চযর্্য কাজ
করেত পাের? ৩০ সবাই িক সুস্থ করার অনুগ্রহ দান েপেয়েছ?
সবাই িক িবেশষ িবেশষ ভাষা বেল? সবাই িক ব্যাখ্যা কের
বুিঝেয় েদয়? ৩১ েতামরা েশ্রষ্ঠ দান েপেত প্রবল উত্সাহী হও।
এবং আিম েতামােদরেক আরও সম্পূণর্ ভােলা এক রাস্তা
েদখািচ্ছ।

েপ্রেমর উৎকৃষ্টতার িবষয়।

যিদ আিম মানুষেদর এবং দতূেদর ভাষাও বিল, িকন্তু
আমার েপ্রম না থােক, তেব আিম শব্দ সৃিষ্টকারী

িপতল ও ঝমঝমকারী করতাল হেয় পেড়িছ। ২ আর যিদ
ভাববাণী পাই, ও সব গুপ্ত সেত্য ও জ্ঞােন পারদশর্ী হই এবং যিদ
আমার সম্পূণর্ িবশ্বাস থােক যােত আিম পবর্তেক স্থানান্তর
করেত পাির, িকন্তু আমার মেধ্য েপ্রম না থােক, তেব আিম িকছুই
না। ৩ এবং যিদ আমার সব িকছু দিরদ্রেদর েভাজন করাই এবং
যিদ আিম েপাড়াবার জন্য িনেজর েদহ দান কির, িকন্তু যিদ
আমার ভালবাসা না থােক, তেব আমার িকছুই লাভ েনই।
৪ ভালবাসা িচরসিহষু্ণ, ভালবাসা দয়ালু, ঈষর্া কের না, ভালবাসা
আত্মশ্লাঘা কের না, ৫ গবর্ কের না, খারাপ ব্যবহার কের না,
স্বাথর্পরতা কের না, েরেগ যায় না, কােরার ভুল ধের না,
৬ ভালবাসা অধািমর্কতায় আনন্দ কের না, িকন্তু সেত্য আনন্দ
কের; ৭ সবই বহন কের, সবই িবশ্বাস কের, সবই আশা কের,
সবই ৈধযর্্য ধের সহ্য কের। ৮ ভালবাসা কখনও েশষ হয় না। িকন্তু
যিদ ভাববাণী থােক, তার েলাপ হেব; যিদ িবেশষ িবেশষ ভাষা
থােক, েস সব েশষ হেব; যিদ জ্ঞান থােক, তার েলাপ হেব।
৯ কারণ আমরা িকছু অংেশ জািন এবং িকছু অংেশ ভাববাণী
বিল; ১০ িকন্তু যা পূণর্ তা আসেল, যা আংিশক তার েলাপ হেব।
১১ আিম যখন িশশু িছলাম, তখন িশশুর মত কথা বলতাম,
িশশুর মত িচন্তা করতাম, িশশুর মত িবচার করতাম; এখন
মানুষ হেয়িছ বেল িশশু মনভাবগুিল ত্যাগ কেরিছ। ১২ কারণ
এখন আমরা আয়নায় অস্পষ্ট েদখিছ, িকন্তু েসই সমেয় সামনা
সামিন হেয় েদখব; এখন আিম িকছু অংেশ জািন, িকন্তু েসই
সমেয় আিম িনেজ েযমন পিরিচত হেয়িছ, েতমিন পিরচয় পাব।
১৩ আর এখন িবশ্বাস, প্রত্যাশা এবং ভালবাসা; এই িতনিট
আেছ, িকন্তু এেদর মেধ্য ভালবাসাই েশ্রষ্ঠ।

ভাববাণী বলবার ও িবেশষ ভাষায় কথা বলবার িবষয়।

েতামরা ভালবাসার অেন্বষণ কর এবং আিত্মক
উপহােরর জন্য প্রবল উত্সাহী হও, িবেশষভােব েযন

ভাববাণী বলেত পার। ২ কারণ েয ব্যিক্ত িবেশষ ভাষায় কথা
বেল, েস মানুেষর কােছ না, িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ বেল; কারণ
েকউ তা েবােঝ না, কারণ েস আত্মায় গুপ্ত সত্য কথা বেল।
৩ িকন্তু েয ব্যিক্ত ভাববাণী বেল, েস মানুেষর কােছ েগঁেথ তুলবার
এবং উত্সাহ ও সান্ত্বনার কথা বেল। ৪ েয ব্যিক্ত িবেশষ ভাষায়
কথা বেল, েস িনেজেক েগঁেথ েতােল, িকন্তু েয ব্যিক্ত ভাববাণী
বেল, েস মণ্ডলীেক েগঁেথ েতােল। ৫ আিম চাই, েযন েতামরা
সবাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলেত পার, িকন্তু আেরা চাই,
েযন ভাববাণী বলেত পার; কারণ েয িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা
বেল, মণ্ডলীেক েগঁেথ তুলবার জন্য েস যিদ অথর্ বুিঝেয় না েদয়,
তেব ভাববাণী প্রচারক তার েথেক মহান। ৬ এখন, েহ ভাইেয়রা
এবং েবােনরা, আিম েতামােদর কােছ এেস যিদ িবেশষ িবেশষ
ভাষায় কথা বিল, িকন্তু েতামােদর কােছ সত্য প্রকাশ িকংবা
জ্ঞান িকংবা ভাববাণী িকংবা িশক্ষার িবষেয় কথা না বিল, তেব
আমার েথেক েতামােদর িক উপকার হেব? ৭ বঁাশী েহাক, িক
বীণা েহাক, সুরযুক্ত িনষ্প্রাণ বস্তুও যিদ স্পষ্ট না বােজ, তেব
বঁাশীেত বা বীণােত িক বাজেছ, তা িকভােব জানা যােব? ৮ আর
তুরীর ধ্বিন যিদ অস্পষ্ট হয়, তেব িকভােব েক জানেত পারেব
েয, কখন যুেদ্ধর জন্য েসনাবািহনী ৈতরী হেব? ৯ েতমিন েতামরা
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যিদ ভাষার মাধ্যেম, যা সহেজ েবাঝা যায়, এমন কথা না বল,
তেব িক বলেছ, তেব তা িকভােব জানা যােব? তুিম কথা বলেল
এবং েকউই বুঝেত পারেলা না। ১০ হয়েতা জগেত এত প্রকার
ভাষা আেছ, আর অথর্িবহীন িকছুই েনই। ১১ িকন্তু আিম যিদ
ভাষার অথর্ না জািন, তেব আিম তার কােছ একজন বব্বর্েরর
মত হব এবং েসও আমার কােছ একজন বব্বর্েরর মত হেব।
১২ অতএব েতামরা যখন আিত্মক বরদান পাওয়ার জন্য
সম্পূণর্ভােব উেদ্যাগী, তখন প্রবল উত্সােহর সােথ েযন
মণ্ডলীেক েগঁেথ তুলেত পােরা। ১৩ এই জন্য েয ব্যিক্ত িবেশষ
ভাষায় কথা বেল, েস প্রাথর্না করুক, েযন েস অনুবাদ কের িদেত
পাের। ১৪ কারণ যিদ আিম িবেশষ ভাষায় প্রাথর্না কির, তেব
আমার আত্মা প্রাথর্না কের, িকন্তু আমার মন ফলহীন থােক।
১৫ তেব আিম িক করব? আিম আত্মােত প্রাথর্না কিরব, িকন্তু
আিম েসই সােথ মন িদেয় প্রাথর্না করব; আিম আত্মােত গান
করব এবং আিম েসই সােথ বুিদ্ধেতও গান করব। ১৬ তাছাড়া
যিদ তুিম আত্মােত ঈশ্বেরর প্রশংসা কর, তেব িকভােব বাইেরর
েলাক "আেমন" বলেব যখন তুিম ধন্যবাদ দাও, যিদও েস জােন
না তুিম িক বলছ? ১৭ কারণ তুিম সুন্দরভােব ধন্যবাদ িদচ্ছ
িঠকই, িকন্তু েসই ব্যিক্তেক েগঁেথ েতালা হয় না। ১৮ আিম ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ করিছ, েতামােদর সকেলর েথেক আিম েবিশ ভাষায়
কথা বিল; ১৯ িকন্তু মণ্ডলীর মেধ্য, িবেশষ ভাষায় দশ সহস্র
কথার েথেক, বরং বুিদ্ধর মাধ্যেম পঁাচিট কথা বলেত চাই, েযন
অন্য েলাকেদরেকও িশক্ষা িদেত পাির। ২০ ভাইেয়রা এবং
েবােনরা, েতামরা িচন্তা-ভাবনায় িশশুর মত হেয়া না, বরঞ্চ
িহংসােত িশশুেদর মত হও, িকন্তু বুিদ্ধেত পিরপক্ক হও। ২১ িনয়েম
েলখা আেছ, “আিম পরভাষীেদর মাধ্যেম এবং পরেদশীেদর
েঠঁােটর মাধ্যেম এই েলাকেদর কােছ কথা বলব এবং তারা তখন
আমার কথা শুনেব না, একথা প্রভু বেলন।” ২২ অতএব েসই
িবেশষ িবেশষ ভাষা িবশ্বাসীেদর জন্য নয়, িকন্তু অিবশ্বাসীেদরই
জন্য িচহ্নস্বরূপ; িকন্তু ভাববাণী অিবশ্বাসীেদর জন্য নয়, িকন্তু
িবশ্বাসীেদরই জন্য। ২৩ যিদ, সব মণ্ডলী এক জায়গায় একত্র
হেল এবং সবাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বেল এবং সাধারণ
েলাক এবং অিবশ্বাসী েলাক প্রেবশ কের, তেব তারা িক বলেব
না েয, েতামরা পাগল? ২৪ িকন্তু সবাই যিদ ভাববাণী বেল এবং
েকান অিবশ্বাসী অথবা সাধারণ েলাক প্রেবশ কের, তেব েস
সবার মাধ্যেম েদাষী হয়, েস সবার মাধ্যেম িবচািরত হয়, ২৫ তার
হৃদেয় েগাপনভাব সব প্রকাশ পায়; এবং এইভােব েস অেধামুেখ
পেড় ঈশ্বেরর উপাসনা করেব, বলেব, বাস্তিবকই ঈশ্বর েতামােদর
মেধ্য আেছন।

সুশৃঙ্খল আরাধনা।

২৬ ভাইেয়রা এবং েবােনরা, তারপর িক? েতামরা যখন একত্র
হও, তখন কােরা গীত থােক, কােরা িশক্ষার িবষেয় থােক, কােরা
সত্য প্রকােশর িবষেয় থােক, কােরা িবেশষ ভাষা থােক, কােরা
অথর্ িবেশ্লষণ থােক, সবই েগঁেথ েতালবার জন্য েহাক। ২৭ যিদ
েকউ িবেশষ ভাষায় কথা বেল, তেব দইু জন, িকংবা েবিশ হেল
িতনজন বলুক, এক এক কের বলুক এবং েকউ একজন অথর্
বুিঝেয় িদক। ২৮ িকন্তু যিদ েসখােন েকােনা অনুবাদক না থােক,

তেব েসই ব্যিক্ত মণ্ডলীেত নীরব হেয় থাকুক, েকবল িনেজর ও
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কথা বলুক। ২৯ আর ভাববাদীরা দইু িকংবা
িতনজন কথা বলুক, অন্য সবাই েস িক বলল তা উপলিব্ধ
করুক। ৩০ িকন্তু এমন আর কারও কােছ যিদ িকছু প্রকািশত
হয়, েয বেস রেয়েছ, তেব েসই ব্যিক্ত নীরব থাকুক। ৩১ কারণ
েতামরা সবাই এক এক কের ভাববাণী বলেত পার, েযন সবাই
িশক্ষা পায়, ও সবাই উত্সািহত হয়। ৩২ আর ভাববাদীেদর
আত্মা ভাববাদীেদর িনয়ন্ত্রেণ থােক; ৩৩ কারণ ঈশ্বর িবশৃঙ্খলার
ঈশ্বর না, িকন্তু শািন্তর, েযমন পিবত্র েলাকেদর সকল মণ্ডলীেত
হেয় থােক। ৩৪ স্ত্রীেলােকরা মণ্ডলীেত নীরব থাকুক, কারণ কথা
বলবার অনুমিত তােদরেক েদওয়া যায় না, বরং েযমন িনয়মও
বেল, তারা বশীভূতা হেয় থাকুক। ৩৫ আর যিদ তারা িকছু
িশখেত চায়, তেব িনেজর িনেজর স্বামীেক ঘের িজজ্ঞাসা করুক,
কারণ মণ্ডলীেত স্ত্রীেলােকর কথা বলা অপমােনর িবষয়। ৩৬ বল
েদিখ, ঈশ্বেরর বাক্য িক েতামােদর েথেক েবর হেয়িছল? িকংবা
েকবল েতামােদরই কােছ এেসিছল? ৩৭ েকউ যিদ িনেজেক
ভাববাদী িকংবা আিত্মক বেল মেন কের, তেব েস বুঝুক, আিম
েতামােদর কােছ যা যা িলখলাম, েস সব প্রভুর আজ্ঞা। ৩৮ িকন্তু
যিদ না জােন, েস না জানুক। ৩৯ অতএব, েহ আমার ভাইেয়রা
এবং েবােনরা, েতামরা ভাববাণী বলবার জন্য আগ্রহী হও; এবং
িবেশষ িবেশষ ভাষা বলেত বারণ েকােরা না। ৪০ িকন্তু সবই
সুন্দর ও সুিনয়িমতভােব করা েহাক।

িবশ্বাসীেদর েশষ সমেয়র পুনরুত্থান।

েহ ভাইেয়রা এবং েবােনরা, েতামােদরেক েসই
সুসমাচার জানািচ্ছ, েয সুসমাচার েতামােদর কােছ

প্রচার কেরিছ, যা েতামরা গ্রহণও কেরছ, যােত েতামরা দঁািড়েয়
আছ; ২ আর তারই মাধ্যেম, আিম েতামােদর কােছ েয কথােত
সুসমাচার প্রচার কেরিছ, তা যিদ ধের রাখ, তেব পিরত্রাণ পাচ্ছ;
না হেল েতামরা বৃথা িবশ্বাসী হেয়ছ। ৩ ফেল প্রথম গুরুত্বপূণর্
িবষয় আিম েতামােদর কােছ এই িশক্ষা িদেয়িছ এবং এটা
িনেজও েপেয়িছ েয, শাস্ত্রানুসাের খ্রীষ্ট আমােদর পােপর জন্য
মারা েগেলন। ৪ ও কবরপ্রাপ্ত হেলন, আর শাস্ত্রানুসাের িতিন
তৃতীয় িদেন উত্থািপত হেয়েছন; ৫ আর িতিন ৈকফােক, পের েসই
বােরা জনেক েদখা িদেলন; ৬ তারপের একবাের পঁাচেশার েবিশ
ভাই এবং েবানেক েদখা িদেলন, তােদর অিধকাংশ েলাক েবঁেচ
আেছ, িকন্তু েকউ েকউ িনদ্রাগত হেয়েছ। ৭ তারপের িতিন
যােকাবেক, পের সকল েপ্রিরতেদর েদখা িদেলন। ৮ সবার েশেষ
অসমেয় িশশুর মত জেন্মিছ েয আিম, িতিন আমােকও েদখা
িদেলন। ৯ কারণ েপ্রিরতেদর মেধ্য আিম সবেচেয় েছােটা, বরং
েপ্রিরত নােম আখ্যাত হবার অেযাগ্য, কারণ আিম ঈশ্বেরর
মণ্ডলী তাড়না করতাম। ১০ িকন্তু আিম যা আিছ, ঈশ্বেরর
অনুগ্রেহই আিছ; এবং আমার প্রিত প্রদত্ত তঁার অনুগ্রহ িনরথর্ক
হয়িন, বরং তঁােদর সবার েথেক আিম েবিশ পিরশ্রম কেরিছ, তা
না, িকন্তু আমার সহবত্তর্ী ঈশ্বেরর অনুগ্রহই কেরেছ; ১১ অতএব
আিম হই, আর তঁারাই েহান, আমরা এইভােব প্রচার কির এবং
েতামরা এইভােব িবশ্বাস কেরছ।

১ কিরন্থীয় ১৪:১০ ৭৮৬ ১ কিরন্থীয় ১৫:১১



মৃতেদর পুনরুত্থান।

১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বেল প্রচািরত হেচ্ছন েয, িতিন মৃতেদর
মধ্য েথেক উত্থািপত হেয়েছন, তখন েতামােদর েকউ েকউ েকমন
কের বলেছ েয, মৃতেদর পুনরুত্থান েনই? ১৩ মৃতেদর পুনরুত্থান
যিদ না হয়, তেব খ্রীষ্টও েতা উত্থািপত হয়িন। ১৪ আর খ্রীষ্ট যিদ
উত্থািপত না হেয় থােকন, তাহেল েতা আমােদর প্রচারও বৃথা,
েতামােদর িবশ্বাসও বৃথা। ১৫ আবার আমরা েয ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ
িমথ্যা সাক্ষী, এটাই প্রকাশ পােচ্ছ; কারণ আমরা ঈশ্বেরর িবষেয়
এই সাক্ষ্য িদেয়িছ েয, িতিন খ্রীষ্টেক উত্থাপন কেরেছন; িকন্তু যিদ
মৃতেদর উত্থাপন না হয়, তাহেল িতিন তঁােক উত্থাপন কেরনিন।
১৬ কারণ মৃতেদর উত্থাপন যিদ না হয়, তেব খ্রীষ্টও উত্থািপত
হনিন। ১৭ আর খ্রীষ্ট যিদ উত্থািপত হেয় না থােকন, তাহেল
েতামােদর িবশ্বাস িমথ্যা, এখন েতামরা িনেজর িনেজর পােপ
রেয়ছ। ১৮ সুতরাং যারা খ্রীেষ্ট মারা িগেয়েছ, তারাও িবনষ্ট
হেয়েছ। ১৯ শুধু এই জীবেন যিদ খ্রীেষ্ট দয়ার প্রত্যাশা কের থািক,
তেব আমরা সব মানুেষর মেধ্য েবিশ দভুর্ াগা। ২০ িকন্তু বাস্তিবক
খ্রীষ্ট মৃতেদর মধ্য েথেক উত্থািপত হেয়েছন, িতিন মৃতেদর
অিগ্রমাংশ। ২১ কারণ মানুেষর মাধ্যেম েযমন মৃতু্য এেসেছ,
েতমন আবার মানুেষর মাধ্যেম মৃতেদর পুনরুত্থান এেসেছ।
২২ কারণ আদেম েযমন সবাই মের, েতমিন আবার খ্রীেষ্টই সবাই
জীবনপ্রাপ্ত হেব। ২৩ িকন্তু প্রেত্যক জন িনেজর িনেজর েশ্রণীেত;
খ্রীষ্ট অিগ্রমাংশ, পের খ্রীেষ্টর েলাক সব তঁার আগমন কােল।
২৪ তারপের পিরণাম হেব; তখন িতিন সব আিধপত্য, সব কতৃর্ ত্ব
এবং পরাক্রম েক পরাস্ত করেল পর িপতা ঈশ্বেরর হােত রাজত্ব
সমপর্ণ করেবন। ২৫ কারণ যত িদন না িতিন “সব শত্রুেক তঁার
পদতেল না রাখেবন,” তঁােক রাজত্ব করেতই হেব। ২৬ েশষ শত্রু
েয মৃতু্য, েসও িবলুপ্ত হেব। ২৭ কারণ “ঈশ্বর সবই বশীভূত কের
তঁার পদতেল রাখেলন।” িকন্তু যখন িতিন বেলন েয, সবই
বশীভূত করা হেয়েছ, তখন স্পষ্ট েদখা যায়, িযিন সবই তঁার
বশীভূত করেলন, তঁােক বাদ েদওয়া হল। ২৮ আর সবই তঁার
বশীভূত করা হেল পর পুত্র িনেজও তঁার বশীভূত হেবন, িযিন
সবই তঁার িনয়ন্ত্রেণ েরেখিছেলন; েযন ঈশ্বরই সেবর্সবর্া হন।
২৯ অথবা, মৃতেদর জন্য যারা বািপ্তষ্ম েনয়, তারা িক করেব?
মৃেতরা যিদ এেকবােরই উত্থািপত না হয়, তাহেল ওেদর জন্য
তারা আবার েকন বািপ্তষ্ম েনেব? ৩০ আর আমরাই েকন ঘন্টায়
ঘন্টায় িবপেদর মেধ্য পিড়? ৩১ ভাইেয়রা এবং েবােনরা,
আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর িবষেয় আমার েয গবর্,
তার েদাহাই িদেয় বলিছ, আিম প্রিতিদন মারা যািচ্ছ। ৩২ ইিফেষ
পশুেদর সােথ েয যুদ্ধ কেরিছ, তা যিদ মানুেষর মত কের থািক,
তেব তােত আমার িক লাভ হেব? মৃেতরা যিদ উত্থািপত না হয়,
তেব “এস, আমরা খাওয়া দাওয়া কির, কারণ কাল মারা যাব।”
৩৩ ভ্রান্ত হেয়া না, কুসংস্কার িশষ্টাচার নষ্ট কের। ৩৪ ধািমর্ক হবার
জন্য েচতনায় িফের এস, পাপ কর না, কারণ কার কার ঈশ্বর-
জ্ঞান েনই; আিম েতামােদর লজ্জার জন্য এই কথা বলিছ।

পুনরুিত্থত শরীর।

৩৫ িকন্তু েকউ বলেব, মৃতরা িকভােব উত্থািপত হয়? িকভােব
বা েদেহ আেস? ৩৬ েহ িনেবর্াধ, তুিম িনেজ যা েবােনা, তা না
মরেল জীিবত করা যায় না। ৩৭ আর যা েবােনা, েয মৃতেদহ
উৎপন্ন হেব, তুিম তাহা েবােনা না; বরং গেমরই েহাক, িক অন্য
েকান িকছুরই েহাক, বীজমাত্র বুনছ; ৩৮ আর ঈশ্বর তােক েয
েদহ িদেত ইচ্ছা করেলন, তাই েদন; আর িতিন প্রেত্যক বীজেক
তার িনেজর মৃত েদহ েদন। ৩৯ সকল মাংস এক ধরেনর মাংস
না; িকন্তু মানুেষর এক ধরেনর, পশুর মাংস অন্য ধরেনর, পািখর
মাংস অন্য ধরেনর, ও মােছর অন্য ধরেনর। ৪০ আর স্বগর্ীয় েদহ
আেছ, ও পািথর্ব মৃতেদহ আেছ; িকন্তু স্বগর্ীয় েদহগুিলর এক
প্রকার েতজ, ও পািথর্ব েদহগুিলর অন্য ধরেনর। ৪১ সূেযর্্যর এক
প্রকার েতজ, চেন্দ্রর আর এক ধরেনর েতজ, ও নক্ষত্রেদর আর
এক প্রকার েতজ; কারণ েতজ সম্বেন্ধ একিট নক্ষত্র েথেক অন্য
নক্ষত্র িভন্ন। ৪২ মৃতেদর পুনরুত্থানও েসই রকম। ক্ষেয় েবানা
যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; ৪৩ অনাদের েবানা যায়,
েগৗরেব উত্থাপন করা হয়; দবুর্লতায় েবানা যায়, শিক্তেত
উত্থাপন করা হয়; ৪৪ প্রািণক েদহ েবানা যায়, আিত্মক েদহ
উত্থাপন করা হয়। যখন মৃতেদহ আেছ, তখন আিত্মক েদহও
আেছ। ৪৫ এইভােব েলখাও আেছ, প্রথম “মানুষ” আদম
“সজীব প্রাণী হল,” েশষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হেলন।
৪৬ িকন্তু যা আিত্মক, তা প্রথম না, বরং যা প্রািণক, তাই প্রথম;
যা আিত্মক তা পের। ৪৭ প্রথম মানুষ পৃিথবীর ধূেলা েথেক,
িদ্বতীয় মানুষ স্বগর্ েথেক। ৪৮ মািটর ব্যিক্তরা েয মািটর মত এবং
স্বগর্ীয় ব্যিক্তরা েসই স্বগর্ীেয়র মত। ৪৯ আর আমরা েযমন েসই
মািটর প্রিতমূিত্তর্  ধারণ কেরিছ, েতমিন েসই স্বগর্ীয় ব্যিক্তর
প্রিতমূিত্তর্ও ধারণ করব। ৫০ আিম এই বিল, ভাইেয়রা এবং
েবােনরা, রক্তমাংস ও মাংস ঈশ্বেরর রােজ্যর অিধকারী হেত
পাের না; এবং ক্ষয় অক্ষয়তার অিধকারী হয় না। ৫১ েদখ, আিম
েতামােদরেক এক গুপ্ত সত্য বিল; আমরা সবাই মারা যাব না,
িকন্তু সবাই রূপান্তরীকৃত হব; ৫২ এক মুহূেতর্ র মেধ্য, েচােখর
পলেক, েশষ তুরী ধ্বিন হেব; কারণ তুরী বাজেব, তােত মৃেতর
অক্ষয় হেয় উত্থািপত হেব এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হব।
৫৩ কারণ এই ক্ষয়ণীয়েক অক্ষয়তা পিরধান করেত হেব এবং
এই মত্তর্ ্যেক অমরতা পিরধান করেত হেব। ৫৪ আর এই ক্ষয়ণীয়
যখন অক্ষয়তা পিরিহত হেব এবং এই মত্তর্ ্য যখন অমরতা
পিরিহত হেব, তখন এই েয কথা েলখা আেছ, তা সফল হেব,
৫৫ “মৃতু্য জেয় কবিলত হল।” “মৃতু্য, েতামার জয় েকাথায়?
মৃতু্য, েতামার হুল েকাথায়?” ৫৬ মৃতু্যর হুল হল পাপ, ও পােপর
শিক্ত হেলা িনয়ম। ৫৭ িকন্তু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ েহাক, িতিন
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম আমােদরেক জয় প্রদান
কেরন। ৫৮ অতএব, েহ আমার িপ্রয় ভাইেয়রা এবং েবােনরা,
সুিস্থর হও, িনশ্চল হও, প্রভুর কােজ সবসময় উপিচেয় পড়,
কারণ েতামরা জান েয, প্রভুেত েতামােদর পিরশ্রম িনষ্ফল না।
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উপহার সংগ্রেহর িনয়ম। িচিঠর উপসংহার।

আর পিবত্রেদর জন্য চঁাদার িবষেয়, আিম গালািতয়া
েদশস্থ সব মণ্ডলীেক েয আেদশ িদেয়িছ, েসইভােব

েতামরাও কর। ২ সপ্তােহর প্রথম িদেন েতামরা প্রেত্যেক
িনেজেদর কােছ িকছু িকছু েরেখ িনেজর িনেজর সঙ্গিত
অনুসাের অথর্ সঞ্চয় কর; েযন আিম যখন আসব, তখনই চঁাদা
না হয়। ৩ পের আিম উপিস্থত হেল, েতামরা যােদরেক েযাগ্য মেন
করেব, আিম তােদরেক িচিঠ িদেয় তােদর মাধ্যেম েতামােদর
েসই অনুগ্রহ িযরূশােলেম পািঠেয় েদব। ৪ আর আমারও যিদ
যাওয়া উপযুক্ত হয়, তেব তারা আমার সেঙ্গ যােব।

ব্যিক্তগত অনুেরাধ।

৫ মািকদিনয়া েদশ িদেয় যাত্রা সমাপ্ত হেলই আিম েতামােদর
ওখােন যাব, কারণ আিম মািকদিনয়া েদশ িদেয় েযেত প্রস্তুত
আিছ। ৬ আর হয়েতা েতামােদর কােছ িকছুিদন থাকব, িক
জািন, শীতকালও কাটাব; তাহেল আিম েযখােনই যাই, েতামরা
আমােক এিগেয় িদেয় আসেত পারেব। ৭ কারণ েতামােদর সােথ
এবার অল্প সমেয়র সাক্ষাৎ করেত চাই না; কারণ আমার
প্রত্যাশা এই েয, যিদ প্রভুর অনুমিত হয়, আিম েতামােদর কােছ
িকছু সময় থাকব। ৮ িকন্তু পঞ্চাশত্তমী পযর্ন্ত আিম ইিফেষ আিছ;
৯ কারণ আমার জন্য এক চওড়া দরজা েখালা রেয়েছ এবং
কাযর্্যসাধক অেনক। ১০ তীমথীয় যিদ আেসন, তেব েদেখা, েযন
িতিন েতামােদর কােছ িনভর্ েয় থােকন, কারণ েযমন আিম কির,
েতমিন িতিন প্রভুর কাজ করেছন; অতএব েকউ তঁােক েহয় জ্ঞান
না করুক। ১১ িকন্তু তঁােক শািন্তেত এিগেয় েদেব, েযন িতিন
আমার কােছ আসেত পােরন, কারণ আিম অেপক্ষা করিছ েয,

িতিন ভাইেদর সােথ আসেবন। ১২ আর ভাই আপেল্লার িবষেয়
বলিছ; আিম তঁােক অেনক িবনিত কেরিছলাম, েযন িতিন
ভাইেদর সােথ েতামােদর কােছ যান; িকন্তু এখন েযেত
েকােনাভােব তঁার ইচ্ছা হল না; সুেযাগ েপেলই যােবন।
১৩ েতামরা েজেগ থাক, িবশ্বােস দঁািড়েয় থাক, বীরত্ব েদখাও,
বলবান হও। ১৪ েতামােদর সব কাজ েপ্রেম েহাক। ১৫ আর েহ
ভাইেয়রা এবং েবােনরা, েতামােদরেক িনেবদন করিছ; েতামরা
িস্তফােনর আত্মীয়েক জান, তঁারা আখায়া েদেশর অিগ্রমাংশ
এবং পিবত্রেদর েসবায় িনেজেদরেক িনযুক্ত কেরেছন;
১৬ েতামরাও এই ধরেনর েলাকেদর এবং যতজন কােজ সাহায্য
কেরন, ও পিরশ্রম কেরন, েসই সকেল বশবত্তর্ী হন।
১৭ িস্তফােনর, ফতুর্ নােতর ও আখািয়েকর আসার কারেণ আিম
আনন্দ করিছ, কারণ েতামােদর ভুল তঁারা পূণর্ কেরেছন;
১৮ কারণ তঁারা আমার এবং েতামােদরও আত্মােক আপ্যািয়ত
কেরেছন। অতএব েতামরা এই ধরেনর েলাকেদরেক িচেন মান্য
কর।

েশষ শুেভচ্ছা।

১৯ এিশয়ার মণ্ডলী সব েতামােদরেক অিভবাদন জানােচ্ছ।
আিক্কলা ও িপ্রষ্কা এবং তঁােদর গৃহিস্থত মণ্ডলী েতামােদরেক
প্রভুেত অেনক অিভবাদন জানােচ্ছন। ২০ ভাই এবং েবােনরা
সবাই েতামােদরেক অিভবাদন জানােচ্ছন। েতামরা পিবত্র চুম্বেন
এেক অপরেক অিভবাদন কর। ২১ আিম েপৗল িনেজর হােত
িলখলাম। ২২ েকােনা ব্যিক্ত যিদ প্রভুেক না ভালবােস, তেব েস
শাপগ্রস্ত েহাক; মারাণ আথা [প্রভু আসেছন] ২৩ প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সােথ থাকুক। ২৪ খ্রীষ্ট যীশুেত আমার
ভালবাসা েতামােদর সবার সােথ থাকুক। আেমন।
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২ কিরন্থীয়

শুেভচ্ছা ও ঈশ্বেরর ধন্যবাদ।

আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত হেয়িছ
এবং ভাই তীমিথয় ও কিরেন্থ ঈশ্বেরর েয আেছ মণ্ডলী

এবং সমস্ত আখায়া প্রেদেশ েয সমস্ত পিবত্র েলাক আেছন,
তঁােদর সবার কােছ এই িচিঠ িলখলাম। ২ আমােদর িপতা ঈশ্বর
এবং প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর সহবত্তর্ী েহাক।

সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর।

৩ ধন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বরও িপতা, িতিনই দয়ার
িপতা এবং সব সান্ত্বনার ঈশ্বর; ৪ িতিন সব দঃুখ কেষ্টর সময়
আমােদর সান্ত্বনা েদন, েযন আমরা িনেজরাও ঈশ্বর েথেক েয
সান্ত্বনা পাই েসই সান্ত্বনা িদেয় অন্যেদরেকও সান্ত্বনা িদেত পাির।
৫ কারণ খ্রীেষ্টর দঃুখেভােগর মত েযমন আমােদর প্রচুর
পিরমােণ দঃুখ কষ্ট েপেত হয়, েতমিন খ্রীেষ্টর মাধ্যেম আমরাও
প্রচুর পিরমােণ সান্ত্বনা পাই। ৬ িকন্তু যিদ আমরা দঃুখ কষ্ট পাই
তেব েসটা েতামােদর সান্ত্বনা ও পিরত্রােণর জন্য; অথবা যিদ
আমরা সান্ত্বনা পাই, তেব েসটা েতামােদর সান্ত্বনার জন্য; যখন
েতামরা েসই দঃুখ কষ্ট আমােদর মত েভাগ করেব তখন এই
সান্ত্বনা ৈধেযর্্যর সেঙ্গ সহ্য করেত সাহায্য করেব। ৭ এবং
েতামােদর ওপর আমােদর দঢ়ৃ আশা আেছ; কারণ আমরা জািন
েতামরা েযমন দঃুখ কেষ্টর ভাগী, েতমিন সান্ত্বনারও সহভাগী।
৮ কারণ, েহ ভাইেয়রা, আমােদর ইচ্ছা িছল না েয েতামােদর এই
িবষয়গুিল অজানা থাকুক েয, এিশয়ায় আমরা কত কেষ্ট
পেড়িছলাম, েসখােন আমরা অত্যন্ত দঃুখ কেষ্ট এবং সেহ্যর
অিতিরক্ত চােপ পেড়, এমনিক আমরা জীবেনর আশাও েছেড়
িদেয়িছলাম; ৯ সিত্যই, আমরা েভেবিছলাম েয আমরা এবার
মারা যােবা। িকন্তু এই অবস্থা আমােদর জন্যই হেয়িছল েযন
আমরা িনেজেদর ওপর িনভর্ র না কের ঈশ্বেরর উপের িনভর্ র
কির িযিন মৃতেদর জীিবত কেরন। ১০ িতিনই এত বড় মৃতু্য েথেক
আমােদর উদ্ধার কেরেছন এবং িতিন আবার আমােদর উদ্ধার
করেবন। আমরা তঁারই উপর দঢ়ৃ প্রত্যাশা কেরিছ েয, আর তাই
িতিন আমােদর ভিবষ্যেতও উদ্ধার করেবন; ১১ আর েতামরাও
আমােদর জন্য প্রাথর্না কের সাহায্য করছ, েযন অেনেকর
প্রাথর্নার ফেল আমরা অনুগ্রেহ পূণর্ েয দয়া (বা দান) েপেয়িছ
তার জন্য ঈশ্বরেক অেনেকই ধন্যবাদ েদেব।

েপৗেলর কিরেন্থ যাওয়ার পিরকল্পনা।

১২ এখন আমােদর গেবর্র িবষয় হেলা এই েয, মানুেষর িবেবক
সাক্ষ্য িদেচ্ছ, ঈশ্বেরর েদওয়া পিবত্রতায় ও সরলতায় এবং

ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আমরা পৃিথবীেত এবং েতামােদর মেধ্য জীবন
কািটেয়িছ িকন্তু জাগিতক জ্ঞােনর পিরচালনায় নয়। ১৩ আর
আমরা এমন েকান িকছুর িবষেয় িলখিছ না, একমাত্র তাই
িলখিছ যা েতামরা পাঠ করও েসই িবষেয় স্বীকার কর, আর
আশাকির, েতামরা েশষ পযর্ন্ত তা স্বীকার করেব। ১৪ সিত্যই
েতামরা েযমন িকছুটা আমােদর মেন কর েয আমরাই েতামােদর
গেভর্ র কারণ, প্রভু যীশুর আসার িদেন েতামরাও িঠক েসই
একইভােব আমােদর গেবর্র কারণ হেব। ১৫ আর আমার
এইগুিলর ওপর দঢ়ৃ িবশ্বাস িছল বেলই, আিম আেগই েতামােদর
কােছ যাব বেল িঠক কেরিছলাম, েযন েতামরা িদ্বতীয়বার
আশীবর্াদ প্রাপ্ত হও; ১৬ আর আমার পিরকল্পনা িছল েয
মািকদিনয়ায় যাওয়ার পেথ আিম েতামােদর কােছ যাব এবং
পের মািকদিনয়া েথেক পুনরায় েতামােদর কােছ যাব, আর পের
েতামরা িযহূিদয়ায় যাওয়ার পেথ আমােক এিগেয় িদেয় আসেব।
১৭ আিম যখন পিরকল্পনা করিছলাম তখন িক আিম অিস্থর
হেয়িছলাম? অথবা আিম িক সাধারণ মানুেষর মত পিরকল্পনা
কেরিছলাম েয আিম একই সমেয় হঁ্যা হঁ্যা আবার না না বেল
থািক? ১৮ িকন্তু ঈশ্বর িবশ্বস্ত েতমিন েতামােদর জন্য আমােদর
কথা ‘হঁ্যা’ আবার ‘না’ হয় না। ১৯ কারণ ঈশ্বেরর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট
যােক িসলবান, তীমিথ এবং আিম েতামােদর কােছ প্রচার
কেরিছ, িতিন ‘হঁ্যা’ বা ‘না’ হনিন, িকন্তু সবসময় ‘হঁ্যা’ হেয়েছন।
২০ কারণ ঈশ্বেরর সব প্রিতজ্ঞা তঁার মেধ্যই ‘হঁ্যা’ হয়, েসইজন্য
তঁার মাধ্যেম আমরা ‘আেমন’ বিল, েযন আমােদর মাধ্যেম
ঈশ্বেরর েগৗরব হয়। ২১ আর িযিন েতামােদর সেঙ্গ আমােদর
খ্রীেষ্ট যুক্ত কেরেছন এবং আমােদর অিভিষক্ত কেরেছন, িতিন
হেলন ঈশ্বর; ২২ আর িতিন আমােদর শীলেমাহর িদেয়েছন এবং
পের িক েদেবন তার বায়না িহসােব আমােদর হৃদেয় পিবত্র
আত্মা িদেয়েছন। ২৩ িকন্তু আিম িনেজর প্রােণর ওপের িদিব্য
েরেখ এবং ঈশ্বরেক সাক্ষী কের বলিছ, েতামােদর মমতা িদেত
আিম কিরেন্থ আেসিন। ২৪ কারণ এটা নয় েয আমরা েতামােদর
িবশ্বােসর ওপের িনয়ন্ত্রণ করিছ বরং আমরা েতামােদর সেঙ্গ
কাজ করিছ যােত েতামরা আনন্দ পাও, কারণ েতামরা িবশ্বােসর
ওপর দঁািড়েয় আছ।

েসইজন্য আিম িনেজ িসদ্ধান্ত িনেয়িছলাম েয, আবার
মেন কষ্টজনক পিরিস্থিতেত েতামােদর কােছ আসব না।

২ আিম যিদ েতামােদর দঃুখ িদই, তেব েক আমােক আনন্দ
েদেব? শুধুমাত্র েতামােদর কাছ েথেক আিম আনন্দ পাই, যারা
আমার মাধ্যেম দঃুখ েপেয়েছ। ৩ আর আিম এই কথা
িলেখিছলাম, েযন আিম আসেল যােদর েথেক আমার আনন্দ
পাওয়া উিচত তােদর েথেক েযন মেনাদঃুখ না পাই; কারণ
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েতামােদর সবার িবষেয় আমার দঢ়ৃ িবশ্বাস এই েয, আমার
আনেন্দই েতামােদর সবার আনন্দ। ৪ কারণ অেনক দঃুখ ও
মেনর কষ্ট িনেয় এবং অেনক েচােখর জল েফলেত েফলেত
েতামােদর কােছ িলেখিছলাম; েতামােদর দঃুখ েদবার জন্য নয়
বরং েতামােদর জন্য আমার েয গভীর ভালবাসা আেছ তা
েতামােদর জানােনার জন্য।

পাপীেদর জন্য ক্ষমা।

৫ যিদ েকউ দঃুখ িদেয় থােক তেব েস শুধু আমােক দঃুখ েদয়
িন িকন্তু িকছু পিরমােণ েতামােদরও সবাইেক িদেয়েছ।
৬ েতামােদর অিধকাংশ েলােকরা তােক েয শািস্ত িদেয়েছ েসটা
তার জন্য যেথষ্ট। ৭ সুতরাং েতামরা বরং তােক শািস্তর বদেল
ক্ষমা কর এবং সান্ত্বনা দাও, েযন অিতিরক্ত মেনাদঃুেখ েসই
ব্যিক্ত হতাশ হেয় না পেড়। ৮ েসই কারেণ িবেশষ কের আিম
অনুেরাধ কির তার জন্য েতামােদর েয ভালবাসা আেছ তা প্রমাণ
কর। ৯ েতামরা সব িবষেয় বাধ্য আছ িকনা েসটা যাচাই করার
জন্য আিম েতামােদর কােছ িলেখিছলাম। ১০ যিদ েতামরা
কাউেক ক্ষমা কর তেব আিমও েসইভােব তােক ক্ষমা কির;
কারণ আিম যিদ েকান িকছু ক্ষমা কের থািক, তেব েতামােদর
জন্য খ্রীেষ্টর উপিস্থিতেত তা কেরিছ। ১১ েযন শয়তান আমােদর
মেনর ওপের েকান চালািক না করেত পাের কারণ তার
পিরকল্পনাগুিল আমােদর অজানা েনই।

খ্রীেষ্টর মাধ্যেম জয়লাভ।

১২ আিম যখন খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার করেত েত্রায়ােত
িগেয়িছলাম, তখন প্রভু আমার সামেন একটা দরজা খুেল
িদেয়িছেলন, ১৩ আমার িবশ্বাসী ভাই তীতেক না েপেয় আমার
মেন েকােনা শািন্ত িছল না। সুতরাং তােদর কাছ েথেক িবদায়
িনেয় আিম মািকদিনয়ায় চেল েগলাম। ১৪ ঈশ্বরেক ধন্যবাদ েয
িতিন সবসময় আমােদর িনেয় খ্রীেষ্ট িবজয় যাত্রা কেরন এবং
তঁার িবষয় জানা হেলা সুগেন্ধর মত আর এই সুগন্ধ আমােদর
মাধ্যেম সব জায়গায় প্রচািরত হেচ্ছ। ১৫ কারণ যারা উদ্ধার
পােচ্ছ ও যারা ধ্বংস হেচ্ছ এেদর সকেলর কােছ আমরা ঈশ্বেরর
কাছ েথেক খ্রীেষ্টর সুগেন্ধর মত। ১৬ যােদর মৃতু্য হেচ্ছ তােদর
কােছ আমরা মৃতু্যর গন্ধ স্বরূপ এবং যারা উদ্ধার পােচ্ছ তােদর
কােছ জীবেনর সুগন্ধ, যার ফল হেলা অনন্ত জীবন। এই কােজর
জন্য েযাগ্য েক আেছ? ১৭ কারণ আমরা অন্যেদর মত নয়, েয,
ঈশ্বেরর বাক্য িনেজর লােভর জন্য িবকৃত করিছ। বরং শুদ্ধতার
সেঙ্গ ঈশ্বেরর েলাক িহসােব আমরা ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত খ্রীেষ্টর কথা
বলিছ।

আমরা িক আবার িনেজেদর প্রশংসা করেত শুরু
কেরিছ? আমােদর েথেক েতামােদর এবং েতামােদর

কাছ েথেক আমােদর েকােনা সুখ্যািত পেত্রর দরকার েনই, িকম্বা
অন্য কারও মত িক সুপািরেশর দরকার আেছ? ২ েতামরা
িনেজরাই আমােদর হৃদেয় েলখা সুপািরেশর িচিঠ, যা সবাই
জােন এবং পেড়। ৩ েযেহতু েতামরা খ্রীেষ্টর িচিঠ যা আমােদর
পিরচযর্্যার ফল বেল প্রকাশ পাচ্ছ; তা কািল িদেয় েলখা নয়,

িকন্তু জীবন্ত ঈশ্বেরর আত্মা িদেয় েলখা, পাথেরর ফলেক নয়,
িকন্তু মাংেসর হৃদয় ফলেক েলখা হেয়েছ। ৪ এবং খ্রীেষ্টর মাধ্যেম
ঈশ্বেরর ওপর আমােদর এই রকম দঢ়ৃ িবশ্বাস আেছ। ৫ এটা নয়
েয আমরা িনেজরাই িনেজেদর গুেণ িকছু করেত পাির, বরং
আমােদর েসই েযাগ্যতা ঈশ্বর েথেকই পাই; ৬ িতিনই আমােদর
নতুন িনয়ম জানাবার জন্য েযাগ্য কেরেছন এবং তা অক্ষেরর
নয় িকন্তু পিবত্র আত্মায় পিরচালনা হবার েযাগ্য কেরেছন;
কারণ অক্ষর মৃতু্য আেন িকন্তু আত্মা জীবন েদয়।

নতুন িনয়েমর গিরমা।

৭ পাথের েলখা আেছ েয পুরােনা িনয়ম যার ফল মৃতু্য, েসই
ব্যবস্থা আসার সময় এমন ঈশ্বেরর মিহমা প্রকািশত হেলা েয,
েমািশর মুখও ঈশ্বেরর আেলায় উজ্জ্বল হেয় উঠল এবং যিদও
েসই উজ্জ্বলতা কেম যািচ্ছল তবুও ইস্রােয়লীেয়রা েমািশর মুেখর
িদেক একদেৃষ্ট তাকােত পাের িন,- ৮ ব্যবস্থার ফল যিদ এত
মিহমাময় হয় তেব পিবত্র আত্মার কােজর ফল িক আরও েবিশ
পিরমােণ মিহমাময় হেব না? ৯ কারণ েদাষীেদর ব্যবস্থা যিদ
মিহমাপুণর্ হয় তেব ধািমর্কতার ব্যবস্থা কত না েবিশ মিহমাময়
হেব। ১০ আেগ েয সব েগৗরবপূণর্ িছল এখন তার আর েগৗরব
েনই। কারণ তার েথেক এখনকার ব্যবস্থা অেনক েবিশ
েগৗরবময়, ১১ কারণ যা েশষ হেয় যািচ্ছল তা যখন এত
মিহমাময় তেব যা িচরকাল থােক তা আরও কত না েবিশ
মিহমাময়।

ঈশ্বেরর কােজর জন্য মেনানীত ব্যিক্ত।

১২ অতএব, আমােদর এই রকম দঢ়ৃ আশা আেছ বেলই
আমরা সাহেসর সেঙ্গ কথা বিল; ১৩ আর আমরা েমািশর মত নই
কারণ েমািশ তঁার মুখ েঢেক েরেখিছেলন েযন ইস্রােয়েলর
সন্তানগণ তঁার উজ্জ্বলতা েদখেত না পায়। ১৪ িকন্তু তােদর মন
খুব শক্ত হেয়িছল। কারণ পুরাতন িনয়েমর বইেত েসই পুরােনা
ব্যবস্থা যখন পড়া হয় তখন তােদর অন্তের েসই একই পদর্ া েদখা
যায় যা েখালা যায় না কারণ তা খ্রীেষ্ট হ্রাস পায়; ১৫ িকন্তু আজও
েয েকান সমেয় েমািশর িনয়ম পড়ার সময় ইস্রােয়িলেদর হৃদয়
ঢাকা থােক। ১৬ িকন্তু হৃদয় যখন প্রভুর প্রিত িফের, তখন পদর্ া
উিঠেয় েফলা হয়। ১৭ প্রভুই েসই আত্মা, েযখােন প্রভুর আত্মা
েসখােন স্বাধীনতা। ১৮ আমােদর মুেখ েকান আবরণ েনই, এই
মুেখ আয়নার মত প্রভু যীশুর মিহমা আরও উজ্জ্বল ভােব
প্রিতফিলত কির, এই কাজ পিবত্র আত্মার মাধ্যেম হয় ও ধীের
ধীের প্রভুর সাদেৃশ্য রূপান্তিরত হই।

তা ােদর সরলতা ও সাহস।

েযেহতু আমরা েসবা কােজর দািয়ত্ব েপেয়িছ েসইজন্য
আমরা ঈশ্বেরর দয়া েপেয়িছ এবং আমরা িনরাশ হই

না; ২ বরং অেন্যরা েয সব লজ্জার ও গুপ্ত কাজ কের তা আমরা
কির না। আমরা ছলনা কির না এবং ঈশ্বেরর বাক্যেক ভুল
ব্যাখ্যা কির না, িকন্তু ঈশ্বেরর সামেন সত্য প্রকাশ কের মানুেষর
িবেবক িনেজেদরেক েযাগ্য কের েতােল। ৩ িকন্তু আমােদর
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সুসমাচার যিদ ঢাকা থােক, তেব যারা ধ্বংস হেয় যােচ্ছ তােদর
কােছই ঢাকা থােক। ৪ এই যুেগর েদবতা অথর্াৎ জগেতর
শাসনকতর্ ারা অিবশ্বাসী েলাকেদর মনেক অন্ধ কের েরেখেছ
েযন ঈশ্বেরর প্রিতমূিত্তর্  েয খ্রীষ্ট, তঁার েগৗরেবর সুসমাচােরর
আেলা তারা েদখেত না পায়। ৫ কারণ আমরা িনেজেদরেক
প্রচার করিছ না িকন্তু যীশু খ্রীষ্টেক প্রভু বেল প্রচার করিছ এবং
িনেজেদরেক যীশু খ্রীেষ্টর জন্য েতামােদর দাস বেল প্রচার
করিছ। ৬ কারণ েসই ঈশ্বর িযিন বলেলন, ‘অন্ধকার েথেক
আেলা প্রকাশ হেব এবং িতিন আমােদর হৃদেয় আেলা
েজ্বেলিছেলন েযন তঁার মিহমা েবাঝার জন্য আেলা প্রকাশ পায়
আর এই মিহমা যীশু খ্রীেষ্টর মুখমন্ডেল আেছ।

তােদর দবুর্লতা ও অথর্।

৭ িকন্তু এই সম্পদ আমরা মািটর পােত্র (আমােদর পািথর্ব
েদহ) েরেখিছ, েযন েলােক বুঝেত পাের েয এই মহাশিক্ত
আমােদর েথেক নয় িকন্তু ঈশ্বেরর কাছ েথেকই এেসেছ।
৮ আমরা সব িদক িদেয় কেষ্ট আিছ িকন্তু আমরা েভেঙ পিড় িন;
িদেশহারা হেলও আমরা হতাশ হেয় পড়িছ না, ৯ অত্যাচািরত
হেলও ঈশ্বর আমােদর ত্যাগ কেরনিন, মািটেত ছঁুেড় েফলেলও
আমরা নষ্ট হেয় যাইিন। ১০ আমরা সবসময় আমােদর েদেহ
যীশুর মৃতু্য বেয় িনেয় চেলিছ, েযন যীশুর জীবনও আমােদর
শরীের প্রকািশত হয়। ১১ আমরা জীিবত হেলও যীশুর জন্য
সবসময় মৃতু্যমুেখ তুেল েদওয়া হেচ্ছ েযন আমােদর মানুষ
শরীের যীশুর জীবন প্রকািশত হয়। ১২ এই কারেণ আমােদর
মেধ্য মৃতু্য কাজ করেছ এবং জীবন েতামােদর মেধ্য কাজ হেচ্ছ।
১৩ আর আমােদর কােছ িবশ্বােসর েসই আত্মা আেছ, েযরূপ
শােস্ত্র েলখা আেছ, “আিম িবশ্বাস করলাম, তাই কথা বললাম;”
িঠক েসই রকম আমরাও িবশ্বাস করিছ তাই কথাও বলিছ;
১৪ কারণ আমরা জািন িযিন প্রভু যীশুেক জীিবত কের
তুেলেছন, িতিন যীশুর সেঙ্গ আমােদর জীিবত কের তুলেবন
এবং েতামােদর সামেন হািজর করেবন। ১৫ কারণ সব িকছুই
েতামােদর জন্য হেয়েছ, েযন ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ অেনক
েলাকেক েদওয়া হেয়েছ েসই অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং
ঈশ্বেরর প্রচুর েগৗরবােথর্ আরও েবিশ কের ধন্যবাদ েদওয়া হয়।

পর জীবেনর জন্য তা ােদর আশা।

১৬ সুতরাং আমরা কখেনা হতাশ হেয় পিড় না, যিদও
আমােদর বািহ্যক েদহিট নষ্ট হেচ্ছ িকন্তু আমােদর অভ্যন্তরীক
মানুষিট িদেন িদেন নতুন হেচ্ছ। ১৭ ফেল আমরা এই অল্প
সমেয়র জন্য েয সামান্য কষ্টেভাগ করিছ তার জন্য আমরা
িচরকাল ধের ঈশ্বেরর মিহমা পাব েযটা কখেনা মাপা যায় না।
১৮ কারণ আমরা যা েদখা যায় তা েদখিছ না বরং তার িদেকই
েদখিছ যা েদখা যায় না। কারণ যা যা েদখা যায় তা অল্প িদেনর
জন্য, িকন্তু যা েদখা যায় না তা িচরকােলর জন্য স্থায়ী।

আমােদর স্বগর্ীয় আবাস।

আমরা জািন েয, এই পৃিথবীেত েয তঁাবুেত বাস কির
অথর্াৎ েয েদেহ থািক েসিট যিদ নষ্ট হেয় যায় তেব

ঈশ্বেরর ৈতরী আমােদর জন্য একটা ঘর আেছ েসিট মানুেষর
হােত ৈতরী নয় িকন্তু অনন্তকালস্থায়ী যা স্বেগর্ আেছ। ২ এই
ৈদিহক শরীের আমরা যন্ত্রণায় চীত্কার করিছ এবং সমস্ত
অন্তকরণ িদেয় ইচ্ছা করিছ েয স্বেগর্র েসই েদহ িদেয় আমােদর
েঢেক িদক; ৩ কারণ আমরা যখন েসটা পরব তখন আর উলঙ্গ
থাকব না। ৪ আর এটা সিত্য েয আমরা এই জীবেন কষ্ট পািচ্ছ
ও যন্ত্রণায় চীত্কার করিছ; কারণ আমরা বস্ত্র িবহীন হেত চাই
না, িকন্তু েসই নতুন বস্ত্র পরেত চাই, যােত মৃতু্যর অধীেন থাকা
েদহ েযন জীিবত থাকা েদেহ বদেল যায়। ৫ িযিন আমােদর এই
জন্য সৃিষ্ট কেরেছন িতিন হেলন ঈশ্বর, আর িতিন বায়না িহসােব
আমােদর পিবত্র আত্মা িদেয়েছন। ৬ েসইজন্য আমরা সবসময়
সাহস করিছ, আর আমরা জািন েয, যত িদন এই েদেহ বাস
করিছ ততিদন প্রভুর েথেক দেূর আিছ; ৭ কারণ আমরা
িবশ্বােসর মাধ্যেম চলােফরা কির, যা েদখা যায় তার মাধ্যেম নয়।
৮ সুতরাং আমােদর সাহস আেছ এবং েদেহর ঘর েথেক দরূ হেয়
আমরা প্রভুর সেঙ্গ বাস করা ভােলা মেন করিছ। ৯ েসইজন্য
আমােদর লক্ষ্য হেলা, আমরা ঘের বাস কির িকংবা প্রবাসী হই
েযন, তঁােকই খুশী কির। ১০ কারণ অবশ্যই আমােদর সবাইেক
খ্রীেষ্টর িবচার আসেনর সামেন হািজর হেত হেব, েযন এই েদেহ
থাকেত যা িকছু কেরিছ তা ভােলা কাজ েহাক বা খারাপ কাজ
েহাক েসই িহসােব আমরা সবাই েসই মত ফল পাই।

তা ারা খ্রীেষ্টর রাজদতূ।

১১ অতএব প্রভুর ভয় েয িক েসটা জানাবার জন্য আমরা
মানুষেক েবাঝাবার েচষ্টা করিছ। আমরা েয িক তা ঈশ্বর স্পষ্ট
জােনন এবং আমার আশা েতামােদর িবেবেকর কােছও েসটা
স্পষ্ট হেয় আেছ। ১২ আমরা আবার েতামােদর কােছ
িনেজেদরেক প্রশংসা করিছ না িকন্তু েতামরা েযন আমােদর
িনেয় গবর্ করেত পােরা তার জন্য কারণ িদিচ্ছ, সুতরাং যারা
হৃদয় েদেখ নয় িকন্তু বািহর েদেখ গবর্ কের, েতামরা েযন
তােদরেক উত্তর িদেত পােরা। ১৩ কারণ যিদ আমরা হতবুিদ্ধ হেয়
থািক, তেব েসটা ঈশ্বেরর জন্য; এবং যিদ সুস্থ মেন থািক তেব
েসটা েতামােদর জন্যই। ১৪ কারণ খ্রীেষ্টর েপ্রম আমােদর বেশ
েরেখ চালােচ্ছ; কারণ আমরা ভাল কের বুেঝিছ েয, একজন
সবার জন্য মৃতু্যবরণ করেলন তাই সবাই মৃতু্যবরণ করল।
১৫ আর খ্রীষ্ট সবার জন্য মৃতু্যবরণ করেলন, েযন, যারা েবঁেচ
আেছ তারা আর িনেজেদর জন্য নয় িকন্তু িযিন তােদর জন্য
মৃতু্যবরণ করেলন ও উত্থািপত হেলন তঁারই জন্য েবঁেচ থােক।
১৬ আর এই কারেণ এখন েথেক আমরা আর কাউেকও মানুেষর
অনুসাের িবচার কির না; যিদও খ্রীষ্টেক একসময় মানুেষর
অনুসাের িবচার কেরিছলাম, িকন্তু এখন আর কাউেক এইভােব
িবচার কির না। ১৭ সাধারণত, যিদ েকউ খ্রীেষ্টেত থােক, তেব েস
নতুন ভােব সৃিষ্ট হেয়েছ; তার পুরােনা িবষয়গুিল েশষ হেয় েগেছ,
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েদখ, েসগুিল নতুন হেয় উেঠেছ। ১৮ আর এই সবগুিল ঈশ্বর
েথেকই হেয়েছ; িযিন খ্রীেষ্টর মাধ্যেম িনেজর সেঙ্গ আমােদর
িমলন করেলন এবং অন্যেদর সেঙ্গ িমলন করার জন্য পিরচযর্্যার
কাজ আমােদর িদেয়েছন; ১৯ এর মােন হেলা, ঈশ্বর খ্রীেষ্টর
মাধ্যেম িনেজর সেঙ্গ পৃিথবীর িমলন করিছেলন, তােদর পােপর
ভুলগুিল আর তােদর বেল গণ্য করেলন না এবং েসই িমলেনর
সুখবর প্রচার করার দািয়ত্ব আমােদর িদেলন। ২০ সুতরাং খ্রীেষ্টর
রাজদতূ িহসােব আমরা তঁার কাজ করিছ; আর ঈশ্বর েযন
আমােদর মাধ্যেম িনেজই তঁার অনুেরাধ করেছন, আমরা খ্রীেষ্টর
হেয় এই িবনিত করিছ েয েতামরাও ঈশ্বেরর সেঙ্গ িমিলত হও।
২১ িযিন পাপ জােনন না, েসই খ্রীষ্ট যীশুেক িতিন আমােদর
পােপর সহভাগী হেলন, েযন আমরা খ্রীেষ্টেত ঈশ্বেরর ধািমর্কতায়
ধািমর্ক হই।

কমর্ীেদর দঃুখেভাগ ও জয়লাভ।

েসইজন্য আমরা ঈশ্বেরর সহকমর্ী হেয় েতামােদর কােছ
অনুেরাধ করিছ েয, েতামরা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ অকারেণ

গ্রহণ কর না। ২ কারণ িতিন বেলন, “আিম উপযুক্ত সমেয়
েতামার প্রাথর্না শুেনিছ এবং পিরত্রাণ পাওয়ার িদেন েতামােক
সাহায্য কেরিছ।” েদখ, এখন উপযুক্ত সময়; েদখ, এখন উদ্ধার
পাওয়ার িদন।

েপৗেলর কষ্ট।

৩ আর আমরা এমন েকান কাজ কির না যােত েকউ েকােনা
ভােব প্রভুর পেথ চলেত বাধা পায়, কারণ আমরা আশাকির না
েয, েসই পিরচযর্্যার কাজ কলিঙ্কত হয়। ৪ বরং ঈশ্বেরর দাস বেল
সব িবষেয় আমরা িনেজেদর েযাগ্য প্রমাণ কির, ৈধযর্্য, মাণুিষক
অত্যাচার, কষ্ট, দঃুখ কষ্ট ইত্যািদর মেধ্যও আমরা তঁার দাস বেল
প্রমাণ িদিচ্ছ, ৫ অেনক ৈধেযর্্য, িবিভন্ন প্রকার েক্লেশ, অভােবর
মেধ্য, সঙ্কেট, প্রহাের, কারাবােস, কত দাঙ্গায়, পিরশ্রেম, কতিদন
না ঘুিমেয় কািটেয়িছ, কতিদন না েখেয় কািটেয়িছ; ৬ শুদ্ধ
জীবেনর মাধ্যেম, জ্ঞােন, সহ্যগুেন, মধুর ভােব, পিবত্র আত্মায়,
প্রকৃত ভালবাসায়, ৭ সেত্যর বােক্যর প্রচার িদেয়, ঈশ্বেরর
শিক্তেত; দিক্ষণ ও বাম হােত ধািমর্কতার অস্ত্র িদেয় আমরা
প্রমাণ িদিচ্ছ, ৮ আমােদর িবষেয় ভােলা বলুক আর মন্দ বলুক
এবং েগৗরব িদক বা অসম্মান করুক আমরা আমােদর কাজ
করিছ, েলােক আমােদর িমথ্যাবাদী বেল েদাষী করেলও আমরা
িনেজেদরেক সত্যবাদী বেল জািন। ৯ আমরা কাজ করিছ তবুও
েযন, েকউ আমােদর িচনেত চায় না িকন্তু সবাই আমােদর েচেন;
আমরা মৃতেদর মত িকন্তু েদেখা আমরা জীিবত আিছ, আমােদর
শাসন করা হেচ্ছ িকন্তু আমােদর মৃতু্য হয়িন, ১০ দঃুিখত, িকন্তু
সবসময় আনন্দ করিছ; আমরা দীনহীন দিরেদ্রর মত তবুও
আমরা অেনকেক ধনী করিছ; আমােদর েযন িকছুই েনই, অথচ
আমরা সব িকছুর অিধকারী।

কিরন্থীয়েদর সদভােব েপৗেলর আনন্দ।

১১ েহ কিরন্থীেয়রা, েতামােদর কােছ আমরা সব সত্য কথাই
বেলিছ এবং আমােদর হৃদয় খুেল সব বেলিছ। ১২ েতামরা
আমােদর কােছ পূণর্ স্বাধীনতা েপেয়ছ িকন্তু েতামরা িনেজেদর
হৃদেয় স্বাধীন নও। ১৩ আিম েতামােদর কােছ সন্তােনর মতই
বেলিছ এখন েতামরা েসইরূপ প্রিতদােনর জন্য েতামােদর হৃদয়
বড় কেরা।

অসম েযায়ািলেত আবদ্ধ হেয়া না।

১৪ েতামরা অিবশ্বাসীেদর সেঙ্গ একই েযায়ালীেত আবদ্ধ হেয়া
না; কারণ ধেম্মর্র সেঙ্গ অধেমর্র েযাগ েকাথায় আেছ?
অন্ধকােরর সেঙ্গ আেলারই বা িক সহভাগীতা আেছ? ১৫ আর
বলীয়ােলর [শয়তােনর] সেঙ্গ খ্রীেষ্টরই বা িক িমল আেছ? অথবা
অিবশ্বাসীর সেঙ্গ িবশ্বাসীরই বা িক অিধকার আেছ? ১৬ আর
প্রিতমােদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর মিন্দেররই বা িক সম্পকর্ ? কারণ
আমরা জীবন্ত ঈশ্বেরর মিন্দর, ঈশ্বর েযমন পিবত্র শােস্ত্র
বেলেছন, “আিম তােদর মেধ্য বাস করব এবং চলােফরা করব
এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব, ও তারা আমার িনেজর েলাক
হেব।” ১৭ অতএব প্রভু এই কথা বলেছন, “েতামরা তােদর মধ্য
েথেক েবর হেয় এেসা ও আলাদা হেয় থাক এবং অশুিচ িজিনস
স্পশর্ কর না; তাহেল আিম েতামােদর গ্রহণ করব। ১৮ আিম
েতামােদর িপতা হব এবং েতামরা আমার েছেল ও েমেয় হেব,
এই কথা সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন।”

িপ্রয়তেমরা, যখন এই সব প্রিতজ্ঞা আমােদর জন্য করা
হেয়েছ তখন এস, আমরা েদেহর ও আত্মার সব

অশুিচতা েথেক িনেজেদরেক শুচী কির, েযমন আমরা ঈশ্বেরর
ভেয় পিবত্রতার পথ অনুসরণ কির।

েপৗেলর আনন্দ

২ আমােদর জন্য েতামােদর মেন জায়গা ৈতরী কর; কারণ
আমরা কারও কােছ অন্যায় কিরিন, কাউেকও েতা ক্ষিত কের
িন অথবা কােরা কাছ েথেক সুেযাগও িনই িন। ৩ আিম েতামােদর
েদাষী করবার জন্য একথা বলিছ না; কারণ আেগই বেলিছ েয,
েতামরা আমােদর হৃদেয় আছ এবং মির ত একসেঙ্গ মরেবা ও
বঁািচ ত একসেঙ্গ বঁাচব। ৪ েতামােদর ওপর আমার অেনক
িবশ্বাস আেছ এবং েতামােদর জন্য আিম খুবই গিবর্ত; সব দঃুখ
কেষ্টর মেধ্যও আিম সান্ত্বনােত পিরপূণর্ এবং আিম আনেন্দ
উপেচ পড়িছ। ৫ যখন আমরা মািকদিনয়ােত এেসিছলাম
তখনও আমােদর শরীর একটুও িবশ্রাম পায়িন; বরং সব িদক
েথেক আমরা কষ্ট েপেয়িছ কারণ বাইের যুদ্ধ ও গন্ডেগাল িছল
আর অন্তের ভয় িছল। ৬ িকন্তু ঈশ্বর, িযিন ভগ্ন হৃদয়েক সান্ত্বনা
েদন, িতিন তীেতর েপৗঁছােনার মাধ্যেম আমােদর সান্ত্বনা িদেলন;
৭ আর শুধুমাত্র তীেতর েপৗঁছােনার মাধ্যেম নয় িকন্তু েতামােদর
কাছ েথেক িতিন েয সান্ত্বনা েপেয়িছেলন তার জন্য আমরাও
সান্ত্বনা েপেয়িছ, যখন িতিন েতামােদর মহান েস্নহ, েতামােদর
দঃুখ এবং আমার জন্য েতামােদর িবেশষ িচন্তা ভাবনার কথা
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বলেলন, তােত আিম আরও েবিশ আনন্দ েপেয়িছ। ৮ যিদও
আমার িচিঠ েতামােদর দঃুিখত কেরিছল, তবুও আিম
অনুেশাচনা কির না- যিদও আিম অনুেশাচনা কেরিছলাম- যখন
আিম েদখেত েপলাম েয, েসই পত্র িকছু সমেয়র জন্য েতামােদর
মেন দঃুখ িদেয়েছ; ৯ এখন আিম আনন্দ করিছ; েতামােদর মেন
দঃুখ হেয়েছ েসজন্য নয়, িকন্তু েতামােদর মেনর দঃুখ েয মন
পিরবতর্ ন কেরেছ তার জন্যই। কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছা মতই েতামরা
এই মন দঃুখ েপেয়ছ, সুতরাং েতামােদর েযন আমােদর মাধ্যেম
েকান িবষেয় ক্ষিত না হয়। ১০ কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী েয
দঃুখ যা উদ্ধােরর জন্য পাপ েথেক মন পিরবতর্ ন করেত সাহায্য
কের, েযটা অনুেশাচনীয় নয়, িকন্তু জগত েথেক েয দঃুখ আেস
তা মৃতু্যেক েডেক আেন। ১১ কারণ েদখ, ঈশ্বর েথেক মেনর দঃুখ
েতামােদর মেনর দঢ়ৃতা এেনেছ েতামােদর মেন কত ইচ্ছা
হেয়িছল েয েতামরা িনেজেদর িনেদর্ াষ বেল প্রমাণ করেব,
পােপর ওপর কত ঘৃণা হেয়িছল, কতটা ভয় িছল, আর মেন
েকমন আগ্রহ এেসিছল, কত িচন্তা ভাবনা হেয়িছল এবং পােপর
শািস্তর জন্য কত ইচ্ছা হেয়িছল! সব েক্ষেত্র েতামরা
িনেজেদরেক ঐ ব্যাপাের শুদ্ধ েদিখেয়ছ। ১২ যিদও আিম
েতামােদর কােছ িলেখিছলাম, িকন্তু েয অপরাধ কেরেছ অথবা
যার ওপর অন্যায় করা হেয়েছ তােদর জন্য নয়, িকন্তু আমােদর
জন্য েতামােদর েয সিত্যই ভালবাসা আেছ তা েযন ঈশ্বেরর
সামেন েতামােদর কােছ প্রকাশ পায় েসইজন্য িলেখিছলাম।
১৩ েসইজন্যই আমরা উত্সাহ েপেয়িছ; আর আমােদর এই
উত্সােহর সেঙ্গ তীেতর আনন্দ েদেখ আরও অেনক আনিন্দত
হেয়িছ, কারণ েতামােদর সকেলর মাধ্যেম তঁার আত্মা খুিশ
হেয়েছ। ১৪ কারণ তঁার কােছ যিদ েতামার জন্য েকােনা িবষেয়
গবর্ কের থািক, তােত আিম লিজ্জত নই। তার বদেল আমারা
েযমন েতামােদর কােছ সব সত্যভােব বেলিছ, েতমিন তীেতর
কােছ েতামােদর জন্য আমােদর েসই গবর্ সত্য হল। ১৫ আর
েতামরা সবাই তােক ভয় ও সম্মােনর সেঙ্গ গ্রহণ কের বাধ্যতা
েদিখেয়িছেল, তা স্মরণ করেত করেত েতামােদর ওপর তঁার
হৃদেয় ভালবাসা অেনক েবেড় েগেছ। ১৬ আিম খুবই আনন্দ
করিছ েয, সব িকছুেত েতামােদর ওপর আমার দঢ়ৃ আশ্বাস
জিন্মেয়েছ।

দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর ফল। মািকদিনয়া েদেশর
মণ্ডলীেদর দানশীলতা।

মািকদিনয়া মণ্ডলীর ভাই এবং েবানেদরেক ঈশ্বেরর েয
অনুগ্রহ দান েদওয়া হেয়েছ তা আমরা েতামােদর

জানােত চাই। ২ যিদও িবশ্বাসীরা খুব কেষ্টর মেধ্য িদন কাটািছল,
তা সেত্ত্বও তারা খুব আনেন্দ িছল এবং তােদর দািরদ্রতা সেত্ত্বও
তারা িনেজেদর ক্ষমতার েথেক েবিশ দান িদেয়িছল।

৩ আিম সাক্ষী িদিচ্ছ তারা তােদর সামথর্্য অনুযায়ী দান
কেরিছল এবং তােদর সামেথর্্যর েথেকও েবিশ দান িদেয়িছল
এবং তােদর িনেজর ইচ্ছায়। ৪ তারা খুব আগ্রেহর সেঙ্গ
আমােদর কােছ িমনিত কেরিছল িবশ্বাসীেদর পিরেষবায়,
সহভাগীতায় এবং অনুগ্রেহ িবেশষভােব েযন অংশগ্রহণ করেত
পাের। ৫ আমােদর আশা অনুযায়ী এটা ঘেটিন, িকন্তু প্রথেম তারা

িনেজেদরেক প্রভুেক িদেয়িছল এবং তারপর ঈশ্বেরর ইচ্ছা
অনুযায়ী আমােদর িদেলন। ৬ েসইজন্য আমরা তীতেক
ডাকলাম, িতিন আেগ েথেক েযমন েতামার সেঙ্গ শুরু
কেরিছেলন, েতমন েতামােদর মেধ্য অনুগ্রেহর কাজ েশষ কেরন।

ভাইেদর পরস্পর উপকার করা উিচত। প্রভু যীশু
দানশীলতার আদশর্।

৭ িকন্তু েতামরা সব িবষেয় ভাল িবশ্বােস, বকৃ্ততায়, জ্ঞােন,
অধ্যাবসােয় এবং আমােদর ওপর েতামােদর ভালবাসা, তুিমও
িনিশ্চত ভােব এই অনুগ্রেহর কােজ উপেচ পড়।

৮ আিম এই কথা আেদশ কের বলিছ না িকন্তু েতামােদর
আন্তিরক ভালবাসার সেঙ্গ অন্য েলাকেদর পিরশ্রেমর তুলনা েনই
৯ েতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহর কথা জােনা,
যিদও িতিন ধনী িছেলন, েতামােদর জন্য গিরব হেলন, সুতরাং
েতামরা েযন তঁার দািরদ্রতাই ধনী হেত পার। ১০ এই িবষেয় আিম
েতামােদর উপেদশ িদিচ্ছ িকভােব েতামরা সাহায্য পােব: এক
বছর আেগও েতামরা িকছু করেত শুরু কেরা িন, িকন্তু েতামরা
এটা করার ইচ্ছা কেরিছেল। ১১ এখন এই কাজ েশষ কর।
সুতরাং েয আগ্রহ এবং ইচ্ছা িনেয় এই কাজ কেরিছেল, তারপর
েতামরাও েতামােদর ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ েশষ করেত পারেব।
১২ যিদ আগ্রেহর সেঙ্গ কাজ কের এই কােজর অিস্তত্ব রাখ, এিট
একিট ভােলা এবং গ্রহণেযাগ্য িবষয়, একজন েলােকর িক
আেছ, যার েনই তার কােছ িতিন িকছু চান না। ১৩ এই কােজ
অন্যেদর উপশম এবং েতামরা েবাঝা হেব। িকন্তু েসখােন
সুিবচার হেব। ১৪ বত্তর্মান সমেয় েতামােদর প্রাচুযর্্য তােদর যা
প্রেয়াজন তা েযাগান েদেব এবং ঐ ভােব েসখােন সুিবচার হেব,
১৫ এইভােব েলখা আেছ, “যার অেনক িছল তার িকছুই অবিশষ্ট
থাকেলা না; িকন্তু যার কম িছল তার অভাব হল না।”

তীতেক কিরেন্থ পাঠােনা হেলা।

১৬ িকন্তু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ িদই, িতিন তীেতর হৃদেয় েসই রকম
আন্তিরক যত্ন িদেয়িছেলন েয রকম আমার েতামােদর ওপর
আেছ। ১৭ িতিন েকবলমাত্র আমােদর আেবদন গ্রহণ কেরনিন,
িকন্তু এটার বাপ্যাের িতিন েবিশ আগ্রহী, িতিন িনেজর ইচ্ছায়
েতামােদর কােছ এেলন। ১৮ এবং আমরা তঁার সেঙ্গ েসই ভাইেক
পাঠালাম, িযিন সব মণ্ডলীর প্রশংসা সুসমাচার প্রচােরর মাধ্যেম
কেরিছেলন। ১৯ েকবল এই নয়, িকন্তু মণ্ডলীর দ্বারা িতিনও
িনেয়াগ হেয়িছেলন তঁার সেঙ্গ এই দান বেয় িনেয় যাবার ও এই
অনুগ্রহ কাযর্্য প্রভুর িনেজর েগৗরেবর জন্য এবং আমােদর
আগ্রহ প্রকাশ করার জন্যই পিরেষবা সম্পািদত হেচ্ছ।
২০ আমরা এই সম্ভবনােক এিড়েয় চলিছ এই মহৎ দান সংগ্রেহর
জন্য েকউ েযন আমােদর েদাষ না েদয়। ২১ আমরা েয শুধু প্রভুর
দিৃষ্টেত সম্মান িনেয় চিল তা নয় আমরা েলােকেদর সামেন ও
েসইভােব চিল। ২২ এবং এই ভাইেদর েতামােদর সেঙ্গ পাঠািচ্ছ,
তােদর সেঙ্গ ওপর ভাইেক পাঠালাম যােক আমরা সবসময়
পরীক্ষা কের এবং েদেখ অেনক কােজ উেদ্যাগী িকন্তু েবিশ
পিরশ্রমী েসই ভাইেক পাঠালাম, কারণ েতামােদর মেধ্য তঁার

২ কিরন্থীয় ৭:৮ ৭৯৩ ২ কিরন্থীয় ৮:২২



৯
১০

মহান আশা আেছ ২৩ তীেতর জন্য, িতিন আমােদর অংশীদার
এবং েতামােদর সহ দাস। আমােদর ভাইেদর যঁােদর মণ্ডলীগুিল
পািঠেয়িছল খ্রীেষ্টর েগৗরেবর জন্য। ২৪ সুতরাং তােদর েতামার
ভালবাসা েদখাও, তােদর েদখাও েকন আমারা েতামােদর িনেয়
অপর মণ্ডলী গুিলর মেধ্য গবর্ েবাধ কির।

ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকেদর পিরেষবার িবষয়, েতামােদর
কােছ েলখার আমার েকান প্রেয়াজন েনই। ২ আিম

েতামােদর ইচ্ছা সম্বেন্ধ জািন, আিম মািকদনীয়ার েলাকেদর
জন্য গবর্ েবাধ কির। আিম তােদর বেলিছলাম েয গত বছর
েথেকই আখায়া ৈতরী হেয় রেয়েছ। েতামােদর আগ্রহ তােদর
েবিশরভাগ েলাকেক উৎসািহত কের তুেলেছ।

৩ এখন আিম ভাইেদর পাঠািচ্ছ, সুতরাং েতামােদর িনেয়
আমােদর েয অহঙ্কার তা েযন ব্যথর্ না হয় এবং আিম েতামােদর
েয ভােব বলেবা েতামরা েসইভােব ৈতরী হেব। ৪ নয়ত, যিদ
েকােনা মািকদনীয় েলাক আমার সেঙ্গ আেস এবং েতামােদর
ৈতরী না েদেখ, আমরা লজ্জায় পড়ব েতামােদর িবষয় আমার
িকছু বলার থাকেব না েতামােদর িবষয় িনিশ্চত থাকেবা।
৫ সুতরাং আিম িচন্তা কেরিছলাম ভাইেদর েতামার কােছ আেগ
আসার প্রেয়াজন িছল এবং েতামরা েয আশীবর্ােদর প্রিতজ্ঞা
কেরিছেল েস িবষেয় আেগ েথেক ব্যবস্থা করা। এইভােব ৈতরী
থােকা েযন স্বাধীন ভােব দান িদেত পার এবং েতামােদর দান
িদেত েজার করা না হয়।

েয পিরমােণ বুিন, েসই পিরমােণ কািটব।

৬ িবষয়িট এই: েয অল্প পিরমােণ বীজ বুনেব েস অল্প
পিরমােণ শস্য কাটেব এবং েয েলাক আশীবর্ােদর সেঙ্গ বীজ
েবােন েস আশীবর্ােদর সেঙ্গ শস্য কাটেব। ৭ প্রেত্যেক িনেজর মেন
েয রকম পিরকল্পনা কেরেছ েসইভােব দান করুক মেনর দঃুেখ
অথবা িদেত হেব বেল দান না িদক কারণ খুশী মেন েয দান কের
ঈশ্বর তােক ভালবােসন। ৮ এবং ঈশ্বর েতামােদর সব রকম
আশীবর্াদ উপেচ িদেত পােরন, সুতরাং, সবসময়, সব িবষেয়,
েতামােদর সব রকম প্রেয়াজেন, সব রকম ভােলা কােজ েতামরা
এিগেয় চল। ৯ এটা এইভােব েলখা আেছ, “েস তার ধনসম্পদ
ভাগ কের িদেয়েছ এবং গিরবেদর দান কেরেছ; তার ধািমর্কতা
িচরকাল স্থায়ী।” ১০ িযিন চাষীর জন্য বীজ এবং খাবােরর জন্য
রুিট েযাগান েদন, িতিন আেরা েযাগান েদেবন এবং েরাপেণর
জন্য েতামােদর বীজ বহুগুণ করেবন এবং েতামােদর ধািমর্কতার
ফল বািড়েয় েদেবন। ১১ েতামরা সব িদক িদেয়ই ধনী হেব যােত
দান করেত পার এবং এইভােব আমােদর িভতর িদেয় ঈশ্বরেক
ধন্যবাদ েদওয়া হেব। ১২ েতামােদর এই পিরেষবার মাধ্যেম
েকবলমাত্র পিবত্র েলাকেদর অভাব পূরণ করেব তা নয় িকন্তু
ঈশ্বেরর অেনক আরাধনার মাধ্যেম ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য ছিড়েয়
পড়েছ। ১৩ েতামরা েয িবশ্বস্ত েতামােদর এই েসবা কাজ তা
প্রমাণ করেব েতামরা আেরা ঈশ্বরেক মিহমািন্বত করেব খ্রীেষ্টর
সুসমাচাের পাপ স্বীকার কের ও বাধ্য হেয় এবং েতামােদর ও
সকেলর দান। ১৪ এবং তারা অেনকিদন ধের েতামােদর জন্য
প্রাথর্না করেছ কারণ ঈশ্বেরর অিত মহান অনুগ্রেহর আশা

েতামােদর ওপর পড়েব। ১৫ ব্যাখ্যা করা যায় না এমন দােনর
জন্য ঈশ্বেরর ধন্যবাদ েহাক।

েপৗেলর েপ্রিরত্ব ও ক্ষমতা।

আিম েপৗল িনেজ খ্রীেষ্টর নম্রতা ও ভদ্রতার জন্য
েতামােদর অনুেরাধ করিছ আিম নািক েতামােদর

উপিস্থিতেত নম্র ও ভদ্র থািক, িকন্তু েতামােদর অনুপিস্থিতেত
েতামােদর প্রিত কেঠার হই।

২ আিম েতামােদর কােছ িবনিত কির েয, যখন আিম
েতামােদর মেধ্য উপিস্থত থািক, তখন আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ
কেঠার হওয়ার আমার প্রেয়াজন েনই, েযমন আিম মেন
কেরিছলাম েয আমােক কেঠার হেত হেব, তখন আিম তােদর
প্রিতেরাধ কেরিছলাম যারা মেন কের েয আমরা মাংেসর বেশ
চিল।

৩ যিদও আমরা মাংেস চিল, আমরা শরীর অনুযায়ী যুদ্ধ কির
না। ৪ আমরা েয সব অস্ত্রশস্ত্র িদেয় যুদ্ধ কির েসটা মাংিসক নয়।
তার পিরবেতর্  তােদর েয ঐশ্বিরক ক্ষমতা আেছ তার মাধ্যেম
দগুর্সমূহ ধ্বংস করার করার জন্য ঈশ্বেরর কােছ পরাক্রমী।
আমরা সমস্ত িবতকর্  এবং,

৫ ঈশ্বর-জ্ঞােনর িবরুেদ্ধ েয সব িজিনস মিহমািন্বত হেয় মাথা
েতােল তােদরও আমরা ধ্বংস কির এবং আমরা সব মেনর
ভাবনােক বন্দী কের খ্রীেষ্টর প্রিত বাধ্য হেয়িছ। ৬ আর েতামােদর
সম্পূণর্ বাধ্য হওয়ার পর আমরা সমস্ত অবাধ্যতােক উিচত শািস্ত
িদেত প্রস্তুত আিছ।

৭ সামেন যা আেছ েতামরা তাই েদখছ। যিদ েকউ যিদ িনেজর
উপের িবশ্বাস েরেখ বেল েয েস খ্রীেষ্টর েলাক, তেব েস আবার
িনেজই িনেজর িবচার কের বুঝুক, েস েযমন, আমরাও েতমিন
খ্রীেষ্টর েলাক, ৮ যিদ আিম আমােদর ক্ষমতার সামান্য একটু
েবিশ অহঙ্কার েদখােলও আিম লজ্জা পাব না, প্রভু েতামােদর
ধ্বংস করার জন্য নয় িকন্তু েতামােদর গঠন করার জন্য েসই
ক্ষমতা িদেয়েছন।

৯ আিম েতামােদর এটা েবাঝােত চাইিছ না েয আিম েতামােদর
আমার িচিঠর মাধ্যেম ভয় েদখািচ্ছ। ১০ িকছু েলাক বেল, "তঁার
িচিঠগুেলা গুরুত্বপূণর্ এবং শিক্তশালী, িকন্তু শরীেরর িদক েথেক
িতিন দবুর্ল এবং তঁার কথা েশানার উপযুক্ত নয়।"

১১ এই রকম েলােকরা বুঝুক েয আমােদর অনুপিস্থিতেত িচিঠ
িদেয় যা বেলিছ, েসখােন িগেয়ও একই কথা বলব। ১২ এই
ধরেনর েলাকেদর সেঙ্গ েশ্রণীভুক্ত বা তুলনা করার সাহস কির
না, যারা তােদর প্রশংসা তারা িনেজরাই কের, িকন্তু তারা যখন
িনেজেদর সেঙ্গ অন্যেদর পিরমাপ করেব এবং িনেজেদর
প্রেত্যেকর সেঙ্গ তুলনা করেব।

১৩ আমরা পিরমােণর অিতিরক্ত গবর্ করব না, েকবল ঈশ্বর
আমােদর েয কাজ করেত িদেয়েছন এবং আমরা েকবল কাজ
করব েযরকম িতিন আমােদর কাজ করেত বেলেছন; আমােদর
কােজর পিরমােণর মেধ্য েতামরাও আছ। ১৪ তা েতামােদর কােছ
েপৗঁছায় না, আমরা েয সীমা অিতক্রম করিছ, এমন নয়, আমরা
প্রথেম খ্রীেষ্টর সুসমাচার িনেয় েতামােদর কােছ িগেয়িছলাম।
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১৫ ঈশ্বর অন্যেদর েয কাজ িদেয়েছন তা িনেয় আমরা অহঙ্কার
কির না, যিদ আমরা ঐ কাজ কির, তা সেত্ত্বও, আমরা
আশাকির েয েতামরা ঈশ্বরেক েবিশ িবশ্বাস করেব এবং
এইভােব ঈশ্বর আমােদর কাজ করার জন্য আেরা বড় জায়গা
ভাগ কের েদেবন। ১৬ আমরা এই আশাকির, েতামরা েযখােন
বাস কর তার েথেক দেূরর েলােকেদর কােছ সুসমাচার েপৗঁেছ
িদেত পারব, আমরা আমােদর িনেজেদর কােজর প্রশংসা করব
না েযমন ঈশ্বেরর অন্য দােসরা কের, তােদর িনেজর জায়গার
মেধ্য তারা তঁার প্রচার কের।

১৭ শােস্ত্রর কথায়, “েয অহঙ্কার কের, েস প্রভুেক িনেয়ই
অহঙ্কার করুক।" ১৮ যখন একজন িনেজর কােজর প্রশংসা
কের, ঈশ্বর তার কােজর পুরষ্কার েদন না, তার পিরবেতর্ , েস
পুরষ্কার পায় ঈশ্বর যার প্রশংসা কেরন।

েপৗল ভাক্ত েপ্রিরত।

আমার ইচ্ছা, েযন আমার একটু মূখর্ািমর প্রিত
েতামরা সহ্য কর, িকন্তু বাস্তেব েতামরা আমার জন্য

সহ্য করছ। ২ ঈশ্বরীয় ঈষর্ায় েতামােদর জন্য আমার ঈষর্া হেচ্ছ,
আিম েতামােদর এক বেরর সেঙ্গ িবেয় িদেত প্রিতজ্ঞা কেরিছ,
েযন শুদ্ধ বাগদত্তার মত েতামােদর খ্রীেষ্টর কােছ উপহার িদেত
পাির।

৩ িকন্তু আিম েতামােদর িবষেয় িচন্তা করিছ, আিম ভয় পািচ্ছ
েয েকউ েতামােদর ফঁােদ েফেলেছ, শয়তান েযমন হবােক ফঁােদ
েফেলিছল। আিম ভয় েপেয়িছলাম েকউ েতামােদর প্রেরািচত
কের শুদ্ধ মেন খ্রীষ্টেক ভালবাসেত বাধা িদেচ্ছ। ৪ যিদ অন্য
েকউ েতামােদর কােছ আেস এবং আমরা েয যীশুেক প্রচার
কেরিছ তার েথেক অন্য েকান সুসমাচার প্রচার কের, অথবা যিদ
তারা চায় ঈশ্বেরর আত্মা েথেক অন্য েকােনা মন্দ আত্মােক
েতামােদর গ্রহণ করােত, অথবা অন্য রকম সুখবর পাও, তেব
েতামরা তা ভাল ভােবই সহ্য কেরছ।

৫ কারণ আিম মেন কির না েয ঐ সব "িবেশষ েপ্রিরতরা,"
আমার েথেক মহান। ৬ িকন্তু যিদও আিম বকৃ্ততায় নগণ্য, তবুও
জ্ঞােন নগণ্য নই, এই সমস্ত িবষেয় আমরা সমস্ত েলােকর মেধ্য
েতামােদর কােছ প্রকাশ কেরিছ।

৭ েতামােদর েসবা করেত িগেয় িনেজেক িনচু কেরিছ এইভােব
আমার পিরবেতর্  েতামােদর প্রশংসা কেরিছ আিম িক ভুল
কেরিছ? িবনামূেল্য েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার
কের আিম িক পাপ কেরিছ? ৮ েতামােদর েসবা করার জন্য
আিম অন্য মণ্ডলীেক লুট কের টাকা গ্রহণ কেরিছ। ৯ একটা
সময় িছল যখন আিম েতামােদর কােছ িছলাম তখন আমার
অেনক িজিনেসর প্রেয়াজন িছল, িকন্তু আিম েতামােদর েকােনা
টাকার কথা বিলিন, কারণ মািকদিনয়া েথেক েয ভাইরা
এেসিছল তারাই আমার সব প্রেয়াজন িমিটেয়িছল, আিম যােত
েকান িবষেয় েতামােদর ভার স্বরূপ না হই, এইভােব িনেজেক
রক্ষা কেরিছ।

১০ খ্রীেষ্টর সম্পূণর্ সেত্য আিম বলিছ এবং তঁার জন্য আিম
িকভােব কাজ কেরিছ। সুতরাং আখায়ার সব জায়গার
প্রেত্যেকর জন্য কাজ চািলেয় যাব এই িবষেয় সবাই জানুক।

১১ েকন? আিম িক েতামােদর ভালবািস না? ঈশ্বর জােনন আিম
েতামােদর ভালবািস।

১২ আিম এইভােবই েসবা কাজ চািলেয় যাব, সুতরাং যারা
বেল আমােদর সমান তােদর থািমেয় েদব, তােদর অহঙ্কােরর
দােনর জন্য তােদর ক্ষমা করব না। ১৩ এই রকম েলােকরা ভণ্ড
েপ্রিরত, িনেজেদর ঈশ্বেরর পাঠােনা বেল দাবী কের। এই
কমর্চারীরা সবসময় িমথ্যা কথা বেল এবং তারা িনেজেদর খ্রীষ্ট
এর েপ্রিরত বেল প্রচার কের।

১৪ এেত আশ্চেযর্্যর িকছুই েনই, কারণ শয়তানও দ্বীিপ্তময়
দেূতর রূপ ধারণ কের। ১৫ েস আেরা প্রচার কের তার দােসরা
ঈশ্বেরর েসবা কের; তারা ভােলা প্রচার কের, তােদর েযাগ্যতা
অনুসাের ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন।

খ্রীেষ্টর জন্য েপৗেলর দঃুখেভাগ।

১৬ েকউ েযন আমােক েবাকা মেন না কের, িকন্তু যিদ তুিম
আমােক সিত্যই েবাকা মেন কর, েযন আিমও একটু গবর্ েবাধ
কির। ১৭ এখন আিম েযভােব কথা বলিছ, তা প্রভুর ক্ষমতায়
বলিছ না; িকন্তু আিম একজন েবাকার মত কথা বলিছ।
১৮ অেনেকই যখন ৈদিহক ভােব অহঙ্কার করেছ, তখন, আিমও
গবর্ করব।

১৯ েতামরা িনিশ্চত ভােব আনেন্দর সেঙ্গ আমার েবাকািম সহ্য
করছ, যিদও েতামরা িনেজেদর বুিদ্ধমান ভাব! ২০ কারণ েকউ
যিদ েতামােদর দাস কের, েতামােদর ধ্বংস কের, যিদ েতামােদর
বন্দী কের, যিদ অহঙ্কার কের, চড় মাের; তখন েতামরা তা সহ্য
কের থাক। ২১ আিম লজ্জা েপেয়িছলাম, কারণ যখন আমরা
েতামােদর সেঙ্গ িছলাম; েতামােদর আেরা ভীরুর মত পিরচালনা
কেরিছলাম।

২২ ওরা িক ইব্রীয়? সুতরাং আিমও তাই। তারা িক ইস্রােয়লীয়?
সুতরাং আিমও তাই। তারা িক অব্রাহােমর বংশ? সুতরাং আিমও
তাই। ২৩ তারা িক খ্রীেষ্টর দাস? আিম পাগেলর মত কথা বলিছ;
আিম তােদর েথেক েবিশ পিরশ্রম করিছ; আিম তােদর েথেক
েবিশ কারাবাস কেরিছ; আিম তােদর েথেক েবিশ িনদারুন
আঘাত েপেয়িছ এবং আিম তােদর েথেক অেনক েবিশ বার
মৃতু্যমুেখ পেড়িছ।

২৪ ইহূিদরা আমােক পঁাচ বার চাবুক িদেয় ঊনচিল্লশ বার
েমেরিছল। ২৫ িতনবার েবত িদেয় েমেরেছ, একবার তারা
আমােক পাথর িদেয় েমেরেছ, িতনবার জাহাজ ডুিব হেয়িছল
এবং আিম এক রাত ও এক িদন জেলর মেধ্য কািটেয়িছ।
২৬ যাত্রায় অেনকবার, নদীর ভয়াবহতা, ডাকাতেদর কাছ েথেক
িবপদ এেসেছ, আমার িনেজর েলাকেদর কাছ েথেক িবপদ
এেসেছ, ইহূিদেদর ও অইহূিদেদর কাছ েথেক িবপদ এেসেছ,
নগেরর কাছ েথেক িবপদ এেসেছ, বন্য জায়গা েথেক িবপদ
এেসেছ, সাগর েথেক িবপদ এেসেছ, ভণ্ড ভাইেদর কাছ েথেক
িবপদ এেসেছ যারা আমােদর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ।

২৭ আিম কেষ্টর মেধ্যও কিঠন পিরশ্রম কেরিছ, কখেনা না
ঘুিমেয় কািটেয়িছ; িকছু না েখেয় েথেকিছ িখেদয় এবং িপপাসায়
কষ্ট েপেয়িছ, শীেত ও যেথষ্ট কাপেড়র অভােব কষ্ট েপেয়িছ।
২৮ ঐ সব িবষয় ছাড়াও আিম প্রিতিদন সব মণ্ডলী গুিলর জন্য
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১২

ভয় পািচ্ছলাম তারা িক করেছ। ২৯ েসখােন েকউ দবুর্ল হেলও
আিম দবুর্ল না হই, েয অন্য কাউেক পােপ েফলেত চায়, তখন
আমার িক রাগ হয় না?

৩০ যিদ আিম অহঙ্কার কির, এই রকম িজিনসগুিলর জন্যই
েকবলমাত্র অহঙ্কার করব, েয িজিনসগুেলা প্রকাশ কের েয
আিম কত দবুর্ল। ৩১ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা ও ঈশ্বর যুেগ যুেগ
যঁােক ধন্য কের- িতিন জােনন আিম িমথ্যা কথা বলিছ না।

৩২ দেম্মশক নগের আিরতা রাজার িনযুক্ত শাসনকতর্ া আমােক
ধরবার জন্য েসই নগেরর চািরিদেক পাহারাদার েরেখিছেলন।
৩৩ িকন্তু আমার বনু্ধ আমােক একিট ঝুিড়েত কের েদওয়ােলর
জানলা িদেয় আমােক নগেরর বাইের নািমেয় িদেয়িছল,
এইভােব আিম তঁার কাছ েথেক পািলেয় িগেয়িছলাম।

েপৗেলর স্বগর্ীয় দশর্ন।

আিম অবশ্যই িনেজেক রক্ষা কের চলব, সুতরাং
অহঙ্কার করব িকছু দশর্েনর িবষয় যা প্রভু আমােক

িদেয়েছন। ২ েচাদ্দ বছর আেগ একজন েলাক খ্রীেষ্ট েযাগদান
কেরিছেলন যােক আিম িচিন স্বগর্ পযর্ন্ত তােক তুেল েনওয়া
হেয়িছল- েকবলমাত্র ঈশ্বর জােনন যখন িতিন আমােক উপের
তুেলেছন েকবলমাত্র আমার আত্মা অথবা আমার েদহেক।

৩ এবং আিম আমার শরীের অথবা েকবলমাত্র আমার
আত্মায়, ঈশ্বর একাই জােনন- ৪ স্বেগর্ পরমেদশ নামক এক
জায়গায় আমােক িনেয় যাওয়া হেয়িছল। েসখােন আিম িকছু
শুেনিছলাম যা িছল আমার কােছ আেরা পিবত্র সম্ভব হেল
েতামােদর বলেবা। ৫ আিম ঐ িবষেয় অহঙ্কার করেত পাির িকন্তু
যা সব ঘটেছ তা ঈশ্বর কেরেছন, আিম না। আমার জন্য আিম
অহঙ্কার করেত পাির েকবলমাত্র এই িবষেয় ঈশ্বর িকভােব
আমার উপর কাজ করেছন, আিম একজন দবুর্ল মানুষ।

৬ যিদ আিম িনেজর িবষেয় অহঙ্কার করেত চাই, তেব আিম
িনেবর্াধ হব না, কারণ আিম সিত্যই বলেবা। েয েকােনা ভােবই,
আিম আর অহঙ্কার করব না, সুতরাং েকবলমাত্র তুিম আমার
িবচার কেরা তুিম িক শুেনছ আমােক বল, অথবা আেগই তুিম
আমার িবষেয় িক েজেনছ বল। ৭ আর ঐ িনগূরতেত্ত্বর
অসাধারণ গুরুত্ব থাকার জন্য আিম েযন খুব েবিশ অহঙ্কার না
কির, এই জন্য আমার েদেহ একিট কঁাটা, শয়তােনর এক দতূ,
আমােক েদওয়া হল, েযন েস আমােক আঘাত কের, েযন আিম
খুব েবিশ অহঙ্কার না কির।

৮ এই িবষয় িনেয় আিম প্রভুর কােছ িতনবার প্রাথর্না
কেরিছলাম, েযন এটা আমােক েছেড় চেল যায়। ৯ িকন্তু িতিন
আমােক বেলিছেলন, আমার অনুগ্রহ েতামার জন্য যেথষ্ট। কারণ
যখন তুিম দবুর্ল হেয় পড়েব তখন আমার শিক্ত দবুর্লতায় কাজ
কের, আমার দবুর্লতার জন্য আিম আেরা তাড়াতািড় অহঙ্কার
েবাধ করব, সুতরাং খ্রীেষ্টর শিক্ত আমার উপর অবস্থান কের।
১০ আিম সব িকছুর সামনা সামিন হেত পাির কারণ খ্রীষ্ট আমার
সেঙ্গ আেছন। এটা হেত পাের আিম অবশ্যই দবুর্ল, অথবা
অন্যরা আমােক ঘৃণা করেব, আমােক ভীষণ কষ্ট করেত হেব,
অথবা অন্যরা আমােক েমের েফলার েচষ্টা করেব। তঁার
নানারকম দয়ার জন্য আমােক কষ্টেভাগ করেত হেব। েয েকােনা

ঘটনায়, যখন আমার শিক্ত চেল যােব, তখেনা আিম শিক্তশালী।

কিরন্থীয়েদর জন্য েপৗেলর উেদ্বগ।

১১ আিম যখন এইভােব িলখিছ, আিম আমার িনেজর প্রশংসা
করিছ। িকন্তু আিম এই রকম কেরিছ কারণ েতামার উপর
আমার িবশ্বাস আেছ। আিম িঠক এই রকমই ভােলা "িবেশষ
েপ্রিরতেদর" যিদও আিম সিত্যই িকছুই না। ১২ প্রকৃত
েপ্রিরতেদর েচনার সত্য সংেকত আিম েতামােদর িদেয়িছ খুব
ৈধযর্্য সহকাের আিম েতামােদর মেধ্য েয অেলৗিকক কাজ
কেরিছ: িবস্ময়কর অেলৗিকক কাজ যা প্রমাণ কের আিম
সিত্যই যীশু খ্রীেষ্টর দাস। ১৩ িনিশ্চত কের বলিছ েতামরা অন্য
সব মণ্ডলীর কােছ গুরুত্বপূণর্! েকবলমাত্র একটা িবষেয় েতামরা
আলাদা িছেল েয আিম েতামােদর কাছ েথেক েকােনা টাকা িনই
িন যা তােদর কাছ েথেক িনেয়িছ। আমার অন্যায় কােজর জন্য
আমােক ক্ষমা কর!

কিরন্থীয়েদর প্রিত েশষ িনেবদন।

১৪ সুতরাং এই েশান! আিম এখন এই তৃতীয় বার েতামােদর
কােছ যাবার জন্য ৈতরী হেয় আিছ এবং এই যাত্রায়, অন্য
সকেলর মত, আিম েতামােদর কােছ েকােনা টাকা চাইব না।
আিম িকছু চাই না েকবল েতামােদর চাই। আিম েতামােদর কােছ
িক চাই! েতামরা আমােদর মতামত জােনা যা আমরা আমােদর
পিরবাের অনুসরণ কের চিল: েছেলেমেয়রা তােদর বাবামােয়র
খরচ চালােব না িকন্তু বাবামােয়রা েছেল েমেয়েদর খরচ জিমেয়
রাখেবন। ১৫ আিম খুব খুিশ হেয়ই েতামােদর জন্য সব িকছু
করব, যিদও এর মােন আিম আমার জীবন েদব। যিদ এই মােন
েবাঝায় আিম েতামােদর ভালবািস িচরকােলর েথেক েবিশ,
িনিশ্চত ভােব েতামরাও আমােক আনেন্দ িচরকােলর েচেয় েবিশ
ভালবাসেব।

১৬ সুতরাং, েকউ অবশ্যই বলেব েয আিম েতামােদর টাকার
কথা বিলিন, আিম েকৗশেল েতামােদর বাধা িদেয় আমার
িনেজর প্রেয়াজেনর সব খরচ আিম কেরিছ। ১৭ ভােলা, আিম
কাউেক েতামােদর কােছ পািঠেয় কখন েতামােদর ঠকাই িন
তাছাড়া আিম েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ, আিম িক কেরিছ?
১৮ উদাহরণ, আিম তীতেক এবং অন্য ভাইেক েতামার কােছ
পািঠেয়িছলাম, িকন্তু তােদর সাহায্য করার জন্য তারা েতামােদর
িকছু বেলিন, তারা িক কেরেছ? তীত কখন তার খরচ েতামােদর
িদেত বেলিন, েস িক কেরেছ? তীত এবং অন্য ভাই েতামার সেঙ্গ
আমার মতই ব্যবহার কেরেছ, একই রকম নয় িক? আমরা
আমােদর জায়গায় একইভােব বাস কেরিছ; েতামরা কখন
আমােদর জন্য েকােনা খরচ করেব না।

১৯ েতামরা িঠক িচন্তা করিন েয এই িচিঠেত আিম আমার
েদাষ কাটােনার েচষ্টা কেরিছ, তুিম িক িঠক? ঈশ্বর জােনন েয
আিম খ্রীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত আিছ এবং যা আিম িলেখিছ সব িকছু
তঁার আেদেশ বলবান হেয় েতামরা তঁােক িবশ্বাস কর। কথা
কিহেতিছ; আর, িপ্রয়তেমরা, সবই েতামােদরেক েগঁেথ তুলবার
জন্য বলিছ। ২০ িকন্তু যখন আিম েতামােদর কােছ আসব, আিম
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েযরকম ইচ্ছা কেরিছলাম আিম েতামােদর েসরকম েদখেত
পাবনা। আিম যখন েতামােদর কােছ আসব আমােক িকছু
েশানােত চাইেব না। আিম ভয় পািচ্ছ েয েতামরা েতামােদর মেধ্য
ঝগড়া করেব, এেক অপরেক িহংসা করেব, েতামােদর মেধ্য
েকউ রাগ করেব। আিম ভয় পািচ্ছ েতামােদর মেধ্য েকউ
িনেজেক প্রধান করেব, যা িনেয় েতামরা এেক অপেরর সেঙ্গ
কথা বলেব এবং েতামােদর মেধ্য েকউ খুব স্বাথর্পর হেব।
২১ যখন আিম েতামােদর কােছ আসব, আিম েতামােদর েদেখ
ভয় পাব, ঈশ্বর আমােক নত করেবন, অেনেক ঈশ্বেরর িদেক
পাপ েথেক, অপিবত্রতা েথেক ও ব্যিভচার েথেক মন েফরােব না
েসইজন্য আিম দঃুিখত ও েশাকাতর্  হব।

েশষ সতকর্ীকরণ।

এই তৃতীয় বার আিম েতামােদর কােছ যািচ্ছ এই
িবষয়গুেলা আেলাচনার জন্য। এই িবষেয়

আেলাচনার িনয়ম পািঠেয় অপেরর িবরুেদ্ধ প্রেত্যকিট
েদাষােরাপ িনভর্ র কের দইু অথবা িতনজন সাক্ষীর কথায়, িঠক
এক জেনর কথায় নয়। ২ আিম যখন িদ্বতীয়বার েসখােন িছলাম
আিম তােদর বেলিছলাম যারা আেগ পাপ কেরেছ, তােদর ও
অন্য সবাইেক আিম আেগই বেলিছ ও বলিছ, যিদ আবার
আিস, আিম মমতা করব না।

৩ আিম েতামােদর বলিছ কারণ েতামরা প্রমাণ চাইছ েয খ্রীষ্ট
আমার িভতর িদেয় কথা বলেছন, িতিন েতামােদর িবষেয় দবুর্ল
নন; তবুও িতিন তঁার মহান শিক্ত িদেয় েতামােদর সেঙ্গ কাজ
করেছন। ৪ আমরা খ্রীেষ্টর উদাহরণ েথেক িশক্ষা পাই, কারণ
িতিন যখন দবুর্ল িছেলন তখন তারা তঁােক কু্রেশ িদেয়িছল,
তবুও ঈশ্বর তঁােক আবার জীিবত কেরেছন। আমরাও তঁার সেঙ্গ
বাস কের দবুর্ল হেয়িছ এবং তঁার উদাহরণ অনুসরণ করিছ,
িকন্তু তঁার সেঙ্গ, এই পাপ সম্পেকর্  েতামােদর সেঙ্গ যখন কথা
বলেবা তখন ঈশ্বর আমােদর ক্ষমতাবান করেবন যা েতামােদর
েকউ কথা িদেয়েছন।

৫ েতামরা প্রেত্যেক অবশ্যই পরীক্ষা কের েদখ িতিন িকভােব
জীিবত; েতামরা প্রমাণ কর েয ঈশ্বর েতামােদর ভালবােসন এবং

করুণা কেরন তা েতামরা িবশ্বাস কর। েতামরা অবশ্যই
েতামােদর িনেজেদর পরীক্ষা কর: েতামরা িক েদেখছ েয যীশু
খ্রীষ্ট েতামােদর িভতের বাস করেছন? িতিন েতামােদর প্রেত্যেকর
মেধ্য বাস কেরন, অবশ্য যিদ েতামরা এই পরীক্ষায় ব্যথর্ হও।
৬ এবং আিম আশাকির েয েতামরা েদখেব েয খ্রীষ্টও আমােদর
মেধ্য বাস কেরন।

৭ এখন আমরা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কির েয েতামরা
েকানিকছু ভুল করেব না। আমরা এই জন্য প্রাথর্না কির কারণ
আমরা চাই েতামােদর েথেক আেরা ভােলা েদখােত ঐ পরীক্ষায়
পাস কের। তাসেত্ত্বও, আমরা েতামােদর জানােত চাই এবং িঠক
িজিনস কর। যিদ আমরা অক্ষম হই, আমরা চাই েতামরা সফল
হও। ৮ আমরা যা কির সত্য তা দমন কের; সেত্যর িবরুেদ্ধ
আমরা িকছু করেত পািরনা।

৯ যখন আমরা দবুর্ল হই এবং েতামরা বলবান হও তখন
আমরা আনন্দ কির। আমরা প্রাথর্না কির েয েতামরা সবসময়
অবশ্যই সম্পূণর্রূেপ ঈশ্বরেক িবশ্বাস করও মান্য কর। ১০ আিম
এখন েতামােদর কাছ েথেক চেল যাব েসইজন্য আিম এই সব
িলখিছ। যখন আিম েতামােদর কােছ আসব, আিম েতামােদর
সেঙ্গ কেঠার আচরণ করব না। কারণ ঈশ্বর আমােক একজন
েপ্রিরত কেরেছন, আিম তঁার ক্ষমতা ব্যবহার কের েতামােদর
উত্সাহ িদেত পছন্দ কির িকন্তু েতামােদর দবুর্ল করেত চাই না।

েশষ শুেভচ্ছা।

১১ সবেশেষ এই বিল, ভাইেয়রা আনন্দ কর! আেগর
আচরেণর েথেক এখনকার আচার এবং আচরণ ভােলা কর
এবং ঈশ্বর েতামােদর সাহস েদেবন। এেক অপেরর সেঙ্গ একমত
হও এবং শািন্তেত একসেঙ্গ বাস কর। যিদ েতামরা এই সব কাজ
কর, ঈশ্বর, েতামােদর ভালবাসেবন এবং শািন্ত েদেবন,
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন। ১২ এেক অপরেক শুেভচ্ছা জানাও ও
পিবত্র চুম্বন দাও।

১৩ সব পিবত্র েলােকরা েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছ। ১৪ প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, ঈশ্বেরর ভালবাসা এবং পিবত্র আত্মার
সহভাগীতা েতামােদর সকেলর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুক।
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২

গালাতীয়

েপৗেলর েপ্রিরতত্ত্ব পদ।

েপৗল, খ্রীেষ্টর একজন েপ্রিরত, এই েপ্রিরত পদ েকান
মানুেষর কাছ েথেক বা েকান মানুেষর মাধ্যেমও নয়,

িকন্তু যীশু খ্রীষ্ট এবং িপতা ঈশ্বর িযিন মৃতেদর মেধ্য েথেক তঁােক
উিঠেয়েছন তঁােদর মাধ্যেমই েপেয়িছ, ২ এবং আমার সেঙ্গ সব
ভাইেয়রা, গালািতয়ার মণ্ডলীেদর প্রিত। ৩ আমােদর িপতা ঈশ্বর
এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর প্রিত অনুগ্রহ ও শািন্ত দান করুন।
৪ িতিন আমােদর পােপর জন্য িনেজেক প্রদান করেলন, েযন
আমােদর ঈশ্বরও িপতার ইচ্ছা অনুসাের আমােদরেক এই
উপিস্থত মন্দ যুগ েথেক উদ্ধার কেরন। ৫ যুগপযর্্যােয়র যুেগ যুেগ
ঈশ্বেরর মিহমা েহাক। আেমন।

অন্য েকােনা সুসমাচার েনই।

৬ আিম অবাক হিচ্ছ েয, খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহ িযিন েতামােদরেক
আহ্বান কেরেছন, েতামরা এত তাড়াতািড় তা েথেক অন্য
সুসমাচােরর িদেক িফের যাচ্ছ। ৭ তা অন্য েকােনা সুসমাচার না;
েকবল এমন িকছু েলাক আেছ, যারা েতামােদরেক অিস্থর কের
এবং খ্রীেষ্টর সুসমাচার িবকৃত করেত চায়। ৮ িকন্তু আমরা
েতামােদর কােছ েয সুসমাচার প্রচার কেরিছ, তা ছাড়া অন্য
সুসমাচার যিদ েকউ প্রচার কের আমরাই কির, িকংবা স্বগর্ েথেক
আসা েকােনা দতূ করুক- তেব েস শাপগ্রস্ত েহাক। ৯ আমরা
আেগ েযমন বেলিছ এবং এখন আিম আবার বলিছ, েতামরা যা
গ্রহণ কেরছ, তা ছাড়া অন্য েকােনা সুসমাচার যিদ েকউ
েতামােদর কােছ প্রচার কের, তেব েস শাপগ্রস্ত েহাক। ১০ আিম
এেত কার অনুেমাদন চাইিছ মানুেষর না ঈশ্বেরর ? অথবা আিম
িক মানুষেক সন্তুষ্ট করেত েচষ্টা করিছ ? যিদ এখনও মানুষেক
সন্তুষ্ট করতাম, তেব খ্রীেষ্টর দাস হতাম না।

েপৗলেক ঈশ্বেরর আহবান।

১১ কারণ, েহ ভাইেয়রা, আমার মাধ্যেম েয সুসমাচার প্রচািরত
হেয়েছ, তার িবষেয় েতামােদরেক জানািচ্ছ েয, তা মানুেষর
মতানুযায়ী না। ১২ আিম মানুেষর কােছ তা গ্রহণও কিরিন এবং
িশক্ষাও পাইিন; িকন্তু যীশু খ্রীেষ্টর প্রকােশর মাধ্যেমই েপেয়িছ।
১৩ েতামরা েতা িযহুদী ধেমর্ আমার আেগর আচার ব্যবহােরর
কথা শুেনছ; আিম ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক অিত তাড়না ও িবধ্বস্ত
করতাম; ১৪ আিম পরম্পরাগত ৈপতৃক রীিতনীিত পালেন খুব
উেদ্যাগী হওয়ােত আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অেনক েলাক
অেপক্ষা িযহুদী ধেমর্ আেগ আেগ এিগেয় যািচ্ছলাম। ১৫ িকন্তু
ঈশ্বর, িযিন আমােক আমার মােয়র গভর্  েথেক পৃথক্ কেরেছন

এবং িনেজর অনুগ্রেহর মাধ্যেম আহ্বান কেরেছন, ১৬ িতিন
িনেজর পুত্রেক আমােত প্রকাশ করবার ইচ্ছা করেলন, েযন
আিম অিযহুদীেদর মেধ্য তঁার িবষেয় সুসমাচার প্রচার কির,
তখন আিম একটুর জন্য রক্ত ও মাংেসর সােথ পরামশর্ করলাম
না। ১৭ এবং িযরূশােলেম আমার আেগর েপ্রিরতেদর কােছ
েগলাম না, িকন্তু আরব েদেশ চেল েগলাম, পের দেম্মশেক িফের
আসলাম। ১৮ তারপর িতন বছর পের আিম ৈকফার সােথ
পিরিচত হবার জেন্য িযরূশােলেম েগলাম এবং পেনেরা িদন তঁার
কােছ থাকলাম। ১৯ িকন্তু েপ্রিরতেদর মেধ্য অন্য কাউেকও
েদখলাম না, েকবল প্রভুর ভাই যােকাবেক েদখলাম। ২০ এই েয
সব কথা েতামােদর িলখিছ, েদখ, ঈশ্বেরর সামেন বলিছ, আিম
িমথ্যা বলিছ না। ২১ তারপর আিম সুিরয়ার ও িকিলিকয়ার
অঞ্চেল েগলাম। ২২ আর তখনও আিম িযহূদীয়ার খ্রীিষ্টয়
মণ্ডলীগুিলর সেঙ্গ চাকু্ষষ পিরিচত িছলাম না। ২৩ তারা শুধু
শুনেত েপেয়িছল, েয ব্যিক্ত আেগ আমােদরেক তাড়না করত,
েস এখন েসই িবশ্বাস িবষয়ক সুসমাচার প্রচার করেছ, েয আেগ
িবনাশ করত; ২৪ এবং আমার কারেণ তারা ঈশ্বেরর েগৗরব
করেত লাগল।

েপৗলেক েপ্রিরতরা গ্রহণ করেলা।

তারপের েচাদ্দ বছর পের আিম বাণর্বার সােথ আবার
িযরূশােলেম েগলাম, তীতেকও সেঙ্গ িনলাম। ২ আিম

েসখােন িগেয়িছলাম কারণ এিট ঈশ্বেরর সুস্পষ্ট িনেদর্শ িছল।
এবং েয সুসমাচার অইহূিদেদর মেধ্য প্রচার করিছ, েলাকেদর
কােছ তার বণর্না করলাম, িকন্তু যারা গন্যমান্য, তঁােদর কােছ
েগাপেন করলাম, েদখা যায় েয আিম বৃথা েদৗড়ািচ্ছ, বা
েদৗিড়েয়িছ। ৩ এমনিক, তীত, িযিন আমার সেঙ্গ িছেলন, িতিন
গ্রীক হেলও তঁােক ত্বকেচ্ছদ স্বীকার করেত বাধ্য করা েগল না।
৪ েগাপনভােব আসা কেয়ক জন ভণ্ড ভাইেয়র জন্য এই রকম
হল; খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর েয স্বাধীনতা আেছ, তার েদাষ
ধরবার জন্য তারা েগাপেন প্রেবশ কেরিছল, েযন আমােদরেক
দাস বািনেয় রাখেত পাের। ৫ আমরা এক মুহূতর্ ও তােদর বশবত্তর্ী
হলাম না, েযন সুসমাচােরর সত্য েতামােদর কােছ অপিরবতর্ নীয়
থােক। ৬ আর যঁারা গন্যমান্য বেল খ্যাত তােদর েকােনা অবদান
েনই আমার কােছ। তঁারা যাই েহান না েকন, এেত আমার িকছু
এেস যায় না। মানুেষর িবচারেক ঈশ্বর গ্রহণ কেরন না। ৭ বরং,
তারা যখন েদখেলন অিচ্ছন্নত্বকেদর মেধ্য আমােক েযমন িবশ্বাস
কের সুসমাচার প্রচােরর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ েতমিন
িছন্নত্বকেদর মেধ্য িপতরেক েদওয়া হেয়েছ। ৮ কারণ
িছন্নত্বকেদর কােছ েপ্রিরতেত্ত্বর জন্য ঈশ্বর িপতেরর কাজ সম্পন্ন
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করেলন, েতমিন িতিন অইহূিদেদর জন্য আমার মাধ্যেম কাজ
সম্পন্ন করেলন। ৯ যখন তঁারা বুঝেত পারল েয েসই অনুগ্রহ
আমােক েদওয়া হেয়েছ, তখন যােকাব, ৈকফা এবং েযাহন যঁারা
েনতারূেপ িচিহ্নত, আমােকও বাণর্বােক সহভাগীতার ডান হাত
িদেলন, েযন আমরা অইহূিদেদর কােছ যাই, আর তঁারা
িছন্নত্বকেদর কােছ যান; ১০ তারা েকবল চাইেলন েযন আমরা
দিরদ্রেদর স্মরণ কির; আর েসটাই করেত আিমও আগ্রহী
িছলাম।

িবশ্বােসর মাধ্যেম পিরত্রাণ লাভ।

১১ িকন্তু ৈকফা যখন আিন্তয়িখয়ায় আসেলন, তখন আিম
মুেখর উপেরই তঁার প্রিতেরাধ করলাম, কারণ িতিন েদাষী
হেয়িছেলন। ১২ যােকােবর কাছ েথেক কেয়কজেনর আসবার
আেগ ৈকফা অইহূিদয়েদর সােথ খাওয়া দাওয়া করেতন, িকন্তু
যখন তারা আসেলা, িতিন িছন্নত্বকেদর ভেয় িপিছেয় পড়েত ও
িনেজেক অইহূিদয়েদর েথেক পৃথক্ রাখেত লাগেলন। ১৩ আর
ৈকফার ভণ্ডািমর সােথ অন্য সব ইহূিদও যুক্ত হল, এমনিক,
বাণর্াবাও তঁােদর ভণ্ডািমেত আকিষর্ত হেলন। ১৪ িকন্তু, আিম
যখন েদখলাম, তারা সুসমাচােরর সত্য অনুসাের চেল না, তখন
আিম সবার সামেন ৈকফােক বললাম, তুিম িনেজ ইহূিদ হেয় যিদ
ইহূিদেদর মত না, িকন্তু অইহূিদেদর মত জীবনযাপন কর, তেব
েকন অইহূিদেদরেক ইহূিদেদর মত আচরণ করেত বাধ্য করছ?
১৫ আমরা জন্মসূেত্র ইহূিদ, আমরা অইহূিদয় পাপী নই;
১৬ বুেঝিছ েয েকউই ব্যবস্থার কােজর মাধ্যেম নয়, িকন্তু যীশু
খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর মাধ্যেম মানুষ ধািমর্ক বেল িচিহ্নত হয়। েসইজন্য
আমরাও খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাসী হেয়িছ, েযন ব্যবস্থার কােজর
জন্য নয়, িকন্তু খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর জন্য ধািমর্ক বেল িচিহ্নত হই;
কারণ ব্যবস্থার কােজর জন্য েকান শরীর ধািমর্ক বেল িচিহ্নত
হেব না। ১৭ িকন্তু আমরা খ্রীেষ্ট ধািমর্ক বেল গণ্য হবার েচষ্টা
করেত িগেয় আমরাও যিদ পাপী বেল প্রমাণ হেয় থািক, তেব
তার জন্য খ্রীষ্ট িক পােপর দাস? এেকবােরই না! ১৮ কারণ আিম
যা েভেঙ েফেলিছ, তাই যিদ আবার পুনরায় েগঁেথ তুিল, তেব
িনেজেকই অপরাধী বেল দঁাড় করাই। ১৯ আিম েতা িনয়েমর
মাধ্যেম িনয়েমর উেদ্দেশ্য মেরিছ, েযন ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য জীিবত
হই। ২০ খ্রীেষ্টর সােথ আিম কু্রশােরািপত হেয়িছ, আিম আর
জীিবত না, িকন্তু খ্রীষ্টই আমার মেধ্য জীিবত আেছন; এবং এখন
আমার শরীের েয জীবন আেছ, তা আিম িবশ্বােস, ঈশ্বেরর পুেত্র
িবশ্বােসই যাপন করিছ; িতিনই আমােক ভালবাসেলন এবং
আমার জন্য িনেজেক প্রদান করেলন। ২১ আিম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ
অস্বীকার কির না; কারণ িনয়েমর মাধ্যেম যিদ ধািমর্কতা হয়,
তাহেল খ্রীষ্ট অকারেণ মারা েগেলন।

ব্যবস্থার উপর আস্থা বা পালন করা।

েহ অবুঝ গালাতীেয়রা, েক েতামােদরেক মুগ্ধ করল?
েতামােদরই েচােখর সামেন যীশু খ্রীষ্ট কু্রশােরািপত বেল

বিণর্ত হয়িন? ২ আিম শুধু এই কথা েতামােদর কােছ জানেত
চাই, েতামরা িক ব্যবস্থার কােজর জন্য আত্মােক েপেয়ছ? না

িবশ্বােসর বাতর্ া শ্রবেণর জন্য? ৩ েতামরা িক এতই অবুঝ ?
আত্মােত শুরু কের এখন িক মাংেস েশষ করেব ? ৪ েতামরা এত
দঃুখ িক বৃথাই েভাগ কেরছ, যিদ প্রকৃত পেক্ষ বৃথা হেয় থােক ?
৫ অতএব, িযিন েতামােক আত্মা জিুগেয় েদন ও েতামােদর মেধ্য
আশ্চযর্্য কাজ সম্পন্ন কেরন, িতিন িক ব্যবস্থার কােজর জন্য তা
কেরন? না িবশ্বােসর বাতর্ া শ্রবেণর জন্য? ৬ েযমন অব্রাহাম,
“ঈশ্বের িবশ্বাস করেলন, আর েসটাই তঁার পেক্ষ ধািমর্কতা বেল
গণ্য হল।” ৭ অতএব েজেনা, যারা িবশ্বাস কের, তারাই
অব্রাহােমর সন্তান। ৮ আর িবশ্বােসর জন্য ঈশ্বর অইহূিদেদরেক
ধািমর্ক বেল িচিহ্নত কেরন, শাস্ত্র এটা আেগ েদেখ অব্রাহােমর
কােছ আেগই সুসমাচার প্রচার কেরিছল, যথা, “েতামার েথেক
সমস্ত জািত আশীবর্াদ পােব।” ৯ অতএব যারা িবশ্বাস কের,
তারা িবশ্বাসী অব্রাহােমর সােথ আশীবর্াদ পায়। ১০ বাস্তিবক যারা
িনয়েমর িক্রয়া অনুযায়ী চেল, তারা সবাই অিভশােপর অধীন,
কারণ েলখা আেছ, “েয েকউ িনয়মগ্রেন্থ েলখা সব কথা পালন
করবার জন্য তােত িস্থর না থােক, েস শাপগ্রস্ত।” ১১ িকন্তু িনয়ম
পালেনর মাধ্যেম েকউই ঈশ্বেরর সামেন ধািমর্ক বেল িচিহ্নত হয়
না, এটা সুস্পষ্ট, কারণ “ধািমর্ক ব্যিক্ত িবশ্বােসর জন্য েবঁেচ
থাকেব।” ১২ িকন্তু িনয়ম িবশ্বাসমূলক না, বরং “েয েকউ এই
সকল পালন কের, েস তােত েবঁেচ থাকেব।” ১৩ খ্রীষ্টই মূল্য িদেয়
আমােদরেক িনয়েমর অিভশাপ েথেক মুক্ত কেরেছন, কারণ
িতিন আমােদর জেন্য শাপস্বরূপ হেলন; কারণ েলখা আেছ,
“যােক কু্রেশ টাঙ্গান যায়, েস শাপগ্রস্ত।” ১৪ েযন অব্রাহােমর
পাওয়া আশীবর্াদ খ্রীষ্ট যীশুেত অইহূিদেদর প্রিত আেস, আমরা
েযন িবশ্বােসর মাধ্যেম প্রিতজ্ঞার আত্মােক পাই।

ব্যবস্থা ও প্রিতজ্ঞা।

১৫ েহ ভাইেয়রা, আিম মানুেষর মত বলিছ। মানুেষর িনয়মপত্র
হেলও তা যখন প্রিতিষ্ঠত হয়, তখন েকউ তা িবফল কের না,
িকংবা তােত নতুন কথা েযাগ কের না। ১৬ ভাল, অব্রাহােমর প্রিত
ও তঁার বংেশর প্রিত প্রিতজ্ঞা সকল বলা হেয়িছল। িতিন
বহুবচেন ‘আর বংশ সেবর প্রিত’ না বেল, একবচেন বেলন,
“আর েতামার বংেশর প্রিত,” েসই বংশ খ্রীষ্ট। ১৭ এখন আিম এই
বিল, েয চুিক্ত ঈশ্বেরর েথেক আেগই প্রিতিষ্ঠত হেয়িছল, চারেশা
িত্রশ বছর পের আসা িনয়ম েসই প্রিতজ্ঞােক উিঠেয় িদেত পাের
না, যা প্রিতজ্ঞােক িবফল করেব। ১৮ কারণ উত্তরািধকার যিদ
িনয়মমূলক হয়, তেব আর প্রিতজ্ঞামূলক হেত পাের না; িকন্তু
অব্রাহামেক ঈশ্বর প্রিতজ্ঞার মাধ্যেমই অনুগ্রহ কেরেছন। ১৯ তেব
িনয়ম িক? অপরােধর কারণ তা েযাগ করা হেয়িছল, েয পযর্ন্ত
না েসই বংশ আেস, যঁার কােছ প্রিতজ্ঞা করা হেয়িছল এবং েসই
আেদশ দতূেদর মাধ্যেম একজন মধ্যেস্থর হােত িবিধবদ্ধ হল।
২০ এখন এক মধ্যস্থকারী শুধু এক জেনর মধ্যস্থ হয় না, িকন্তু
ঈশ্বর এক। ২১ তেব িনয়ম িক ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা কলােপর িবরুেদ্ধ
? এেকবােরই না! ফেল যিদ এমন িনয়ম েদওয়া হত, যা জীবন
দান করেত পাের, তেব ধািমর্কতা অবশ্য িনয়মমূলক হত।
২২ িকন্তু পিরবেতর্ , শােস্ত্র সবই পােপর অধীেন আটক কেরেছ,
েযন নতুন িনয়ম ফল, যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর জন্য, িবশ্বাসীেদরেক
রক্ষা করা যায়। ২৩ িকন্তু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস আসবার আেগ আমরা
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িনয়েমর অধীেন সীমাবদ্ধ িছলাম, যতক্ষণ না পযর্ন্ত িবশ্বাস
প্রকািশত হয়। ২৪ সুতরাং তখন িনয়ম খ্রীেষ্টর কােছ আনবার
জন্য আমােদর পিরচালক হেয় উঠল, েযন আমরা িবশ্বােসর
জন্য ধািমর্ক বেল িচিহ্নত হই। ২৫ িকন্তু েয অবিধ িবশ্বাস আসল,
েসই অবিধ আমরা আর পিরচালেকর অধীন নই।

ঈশ্বেরর সন্তানরা।

২৬ কারণ েতামরা সবাই খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বােসর মাধ্যেম ঈশ্বেরর
পুত্র হেয়ছ; ২৭ কারণ েতামরা যত েলাক খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ্য বািপ্তষ্ম
িনেয়ছ, সবাই খ্রীষ্টেক পিরধান কেরছ। ২৮ ইহূিদ িক গ্রীক আর
হেত পাের না, দাস িক স্বাধীন আর হেত পাের না, পুরুষ িক
মিহলা আর হেত পাের না, কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত েতামরা সবাই
এক। ২৯ আর েতামরা যিদ খ্রীেষ্টর হও, তেব সুতরাং অব্রাহােমর
বংশ, প্রিতজ্ঞানুসাের উত্তরািধকারী।

িকন্তু আিম বিল, উত্তরািধকারী যত িদন িশশু থােক,
ততিদন সব িকছুর অিধকারী হেলও দাস ও তার মধ্য

েকােনা পাথর্ক্য েনই, ২ িকন্তু িপতার িনিদর্ ষ্ট সময় পযর্ন্ত েস তার
েদখােশানা কের েয তঁার ও সম্পিত্তর ভারপ্রাপ্ত কমর্চারীর অধীেন
থােক। ৩ েতমিন আমরাও যখন িশশু িছলাম, তখন জগেতর
প্রাথিমক িশক্ষার অধীেন বন্দী িছলাম। ৪ িকন্তু সময় সম্পূণর্ হেল
ঈশ্বর তঁার িনেজর পুত্রেক পাঠােলন, িতিন কুমারীর মাধ্যেম জন্ম
িনেলন, ব্যবস্থার অধীেন জন্ম িনেলন, ৫ েযন িতিন মূল্য িদেয়
ব্যবস্থার অধীেন েলাকেদরেক মুক্ত কেরন, েযন আমরা দত্তক
পুেত্রর অিধকার প্রাপ্ত হই। ৬ আর েতামরা পুত্র, এই জন্য ঈশ্বর
তঁার পুেত্রর আত্মােক আমােদর হৃদেয় পাঠােলন, িযিন “আব্বা,
িপতা” বেল ডােকন। ৭ তাই তুিম আর দাস না, িকন্তু পুত্র, আর
যখন পুত্র, তখন ঈশ্বেরর মাধ্যেম উত্তরািধকারীও হেয়ছ।

ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িস্থর থাকেত অনুেরাধ।

৮ যিদও আেগ, যখন েতামরা ঈশ্বরেক জানেত না তখন যারা
প্রকৃত েদবতা েতামরা তােদর দাস িছেল, ৯ িকন্তু এখন ঈশ্বেরর
পিরচয় েপেয়ছ, বরং ঈশ্বরও েতামােদর জােনন, তেব েকমন
কের আবার ঐ দবুর্ল ও মূল্যহীন জগেতর প্রাথিমক িশক্ষার
িদেক িফরছ এবং আবার িফের িগেয় েসগুিলর দাস হেত চাইছ?
১০ েতামরা িবেশষ িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ।
১১ েতামােদর িবষেয় আমার ভয় হয়, িক জািন, েতামােদর মধ্য
বৃথাই পিরশ্রম কেরিছ। ১২ ভাইেয়রা, েতামােদরেক এই অনুেরাধ
করিছ, েতামরা আমার মত হও, কারণ আিমও েতামােদর মত।
েতামরা আমার িবরুেদ্ধ েকােনা অন্যায় কর িন, ১৩ আর েতামরা
জান, আিম েদেহর দবুর্লতায় প্রথমবার েতামােদর কােছ
সুসমাচার প্রচার কেরিছলাম, ১৪ আর আমার েদেহর দবুর্লতায়
েতামােদর েয পরীক্ষা হেয়িছল, তা েতামরা তুচ্ছ কর িন, ঘৃণাও
কর িন, বরং ঈশ্বেরর এক দেূতর মেতা, খ্রীষ্ট যীশুর মেতা,
আমােক গ্রহণ কেরিছেল। ১৫ তেব েতামােদর েসই ধন্য জীবন
েকাথায়? কারণ আিম েতামােদর পেক্ষ সাক্ষ্য িদিচ্ছ েয, সাধ্য
থাকেল েতামরা েতামােদর েচাখ উপেড় আমােক িদেত। ১৬ তেব
েতামােদর কােছ সত্য বলােত িক েতামােদর শত্রু হেয়িছ?

১৭ তারা েয সযেত্ন েতামােদর েখঁাজ করেছ, তা ভালভােব কের
না, বরং তারা েতামােদরেক বাইের রাখেত চায়, েযন েতামরা
সযেত্ন তােদরই েখঁাজ কর। ১৮ শুধু েতামােদর কােছ আমার
উপিস্থিতর সময় নয়, িকন্তু সবসময় ভােলা িবষেয় সযেত্ন েখঁাজ
েনওয়া ভাল, ১৯ েতামরা ত আমার সন্তান, আিম আবার
েতামােদরেক িনেয় প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিছ, যতক্ষণ না
েতামােদর মেধ্য খ্রীষ্ট গিঠত হন, ২০ িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয,
এখন েতামােদর কােছ উপিস্থত হেয় অন্য স্বের কথা বিল, কারণ
েতামােদর িবষেয় আিম খুবই িচিন্তত।

হাগার এবং সারা।

২১ বল েদিখ, েতামরা েতা ব্যবস্থার অধীেন থাকার ইচ্ছা কর,
েতামরা িক ব্যবস্থার কথা েশান না? ২২ কারণ েলখা আেছ েয,
"অব্রাহােমর দিুট েছেল িছল, একিট দাসীর েছেল, একিট
স্বাধীনার েছেল। ২৩ আর ঐ দাসীর েছেল েদহ অনুসাের, িকন্তু
স্বাধীনার েছেল প্রিতজ্ঞার গুেণ জন্ম িনেয়িছল। ২৪ এই সব
কথার রূপক অথর্ আেছ, কারণ ঐ দইু স্ত্রী দইু িনয়ম, একিট
িসনয় পবর্ত েথেক উৎপন্ন ও দাসেত্বর জন্য প্রসব কেরিছেলন
িযিন, েস হাগার। ২৫ আর এই হাগার আরব েদেশর সীনয় পবর্ত
এবং েস এখনকার িযরূশােলেমর অনুরূপ, কারণ েস তঁার
সন্তানেদর সেঙ্গ দাসেত্ব আেছ। ২৬ িকন্তু িযরূশােলম েযটা স্বেগর্
েসটা স্বাধীনা, আর েস আমােদর জননী। ২৭ কারণ েলখা আেছ,
“তুিম বন্ধা স্ত্রী, েয প্রসব করেত অক্ষম, আনন্দ কর, যার প্রসব-
যন্ত্রণার অিভজ্ঞতা েনই, েস আনন্দধ্বিন করও উল্লােস পিরপূণর্
েহাক, কারণ সধবার সন্তান অেপক্ষা বরং অনাথার সন্তান
েবিশ।” ২৮ এখন, ভাইেয়রা, ইসহােকর মেতা েতামরা প্রিতজ্ঞার
সন্তান। ২৯ িকন্তু েদহ অনুসাের জন্মােনা ব্যিক্ত েযমন েসই সময়
আিত্মক ভােব িযিন আত্মায় জন্ম িনেয়িছেলন তঁােক অত্যাচার
করত, েতমিন এখনও হেচ্ছ। ৩০ তবুও শাস্ত্র িক বেল? “ঐ
দাসীেক ও তার েছেলেক েবর কের দাও, কারণ ঐ দাসীর েছেল
েকান ভােবই স্বাধীনার েছেলর সেঙ্গ উত্তরািধকারী হেব না।”
৩১ তাই, ভাইেয়রা, আমরা দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীনার
সন্তান।

খ্রীেষ্ট স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার জন্যই খ্রীষ্ট আমােদরেক স্বাধীন কেরেছন,
তাই েতামরা িস্থর থাক এবং দাসত্ব েযঁায়ালীেত আর

বন্দী হেয়া না। ২ েদখ, আিম েপৗল েতামােদরেক বলিছ, যিদ
েতামরা ত্বকেচ্ছদ কের থাক, তেব খ্রীষ্টর কাছ েথেক েতামােদর
িকছুই লাভ হেব না। ৩ েয েকান ব্যিক্ত ত্বকেচ্ছদ কের থােক,
তােক আিম আবার এই সাক্ষ্য িদিচ্ছ েয, েস ঋণেশােধর মেতা
সমস্ত ব্যবস্থা পালন করেত বাধ্য। ৪ েতামরা যারা ব্যবস্থার
মাধ্যেম ধািমর্ক হওয়ার জন্য েচষ্টা করছ, েতামরা খ্রীষ্ট েথেক
িবিচ্ছন্ন হেয়ছ, েতামরা অনুগ্রহ েথেক দেূর চেলেগছ। ৫ কারণ
আমরা আত্মার মাধ্যেম িবশ্বাস িদেয় ধািমর্কতার আশা পূণর্
হওয়ার অেপক্ষা করিছ। ৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত ত্বকেছেদর েকান
শিক্ত েনই, অত্বকেছেদরও েনই, িকন্তু িবশ্বাস যা েপ্রেমর মাধ্যেম

গালাতীয় ৩:২৪ ৮০0 গালাতীয় ৫:৬



৬

কাজ করেত সক্ষম। ৭ েতামরা েতা সুন্দরভােব েদৗড়ািচ্ছেল, েক
েতামােদরেক বাধা িদল েয, েতামরা সেত্যর বাধ্য হও না? ৮ িযিন
েতামােদরেক েডেকেছন, এই প্রেরাচনা তঁার মাধ্যেম হয়িন।
৯ অল্প খািমর সুজীর সমস্ত তাল খািমের পিরপূণর্ কের।
১০ েতামােদর িবষেয় প্রভুেত আমার এমন দঢ়ৃ আশা আেছ েয,
েতামরা আর অন্য েকান িবষেয় মেন িচন্তা কেরা না, িকন্তু েয
েতামােদরেক িবভ্রান্ত কের, েস ব্যিক্ত েযই েহাক, েস তার িবচার
দন্ড েভাগ করেব। ১১ ভাইেয়রা, আিম যিদ এখনও ত্বকেছদ
প্রচার কির, তেব আর কষ্ট সহ্য কির েকন? তাহেল সুতরাং
খ্রীেষ্টর কু্রেশর বাধা লুপ্ত হেয়েছ। ১২ যারা েতামােদরেক ভ্রান্ত
করেছ, তারা িনেজেদরেকও িছন্নাঙ্গ (নপুংসক) করুক।
১৩ কারণ, ভাইেয়রা, েতামােদর স্বাধীনতার জন্য ডাকা হেয়েছ,
িকন্তু েদেখা, েসই স্বাধীনতােক েদেহর জন্য সুেযাগ কেরা না, বরং
েপ্রেমর মাধ্যেম একজন অেন্যর দাস হও। ১৪ কারণ সমস্ত ব্যবস্থা
এই একিট বাণীেত পূণর্ হেয়েছ, তা, “েতামার প্রিতেবশীেক
িনেজর মত ভালবাসেব।” ১৫ িকন্তু েতামরা যিদ একজন অন্য
জেনর সেঙ্গ কামড়া-কামিড় ও গ্রাস কর, তেব েদেখা, েযন
একজন অন্য জেনর মাধ্যেম ধ্বংস না হও।

আত্মার বেশ িস্থর থাকেত অনুেরাধ।

১৬ িকন্তু আিম বিল, েতামরা আত্মার বেশ চল, তাহেল মাংিসক
অিভলাষ পূণর্ করেব না। ১৭ কারণ েদহ আত্মার িবরুেদ্ধ এবং
আত্মা েদেহর িবরুেদ্ধ অিভলাষ কের, কারণ এই দইুিট িবষয়
একিট অন্যিটর িবপরীত, তাই েতামরা যা ইচ্ছা কর, তা করেত
পার না। ১৮ িকন্তু যিদ আত্মার মাধ্যেম পিরচািলত হও, তেব
েতামরা ব্যবস্থার অধীন নও। ১৯ আবার েদেহর েয সমস্ত কাজ
তা প্রকািশত, েসগুিল এই- েবশ্যাগমন, অপিবত্রতা, লালসা,
২০ যাদিুবদ্যা, মূিতর্ পূজা, নানা প্রকার শত্রুতা, িববাদ, শত্রুতা,
রাগ, প্রিতেযািগতা, িবিচ্ছন্নতা, দলাদিল, ২১ িহংসা, মাতলািম,
ফুিতর্  ও এই ধরেনর অন্য অন্য েদাষ। এই সব িবষেয় আিম
েতামােদরেক সাবধান করিছ, েযমন আেগও কেরিছলাম, যারা
এই রকম আচরণ কের, তারা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পােব না।
২২ িকন্তু আত্মার ফল েপ্রম, আনন্দ, শািন্ত, ৈধযর্্য, দয়া,
পেরাপকািরতা, িবশ্বস্ততা, ২৩ নম্র, ইিন্দ্রয় দমন (আত্মসংযম),
এই সব গুেনর িবরুেদ্ধ িনয়ম েনই। ২৪ আর যারা খ্রীষ্ট যীশুর,
তারা েদহেক তার কামনা ও মন্দ অিভলােষর সেঙ্গ কু্রেশ
িদেয়েছ। ২৫ আমরা যিদ আত্মার বেশ জীবন ধারণ কির, তেব
এস, আমরা আত্মার বেশ চিল, ২৬ আমরা েযন বৃথা অহঙ্কার না
কির, পরস্পরেক জ্বালাতন না কির ও একজন অন্য জনেক
িহংসা না কির।

সমস্ত ভােলা িবষেয় সহভাগী হও।

ভাইেয়রা, যিদ েকউ েকান অপরােধ ধরাও পেড়, তেব
আিত্মক েয েতামরা, েতামরা েসই রকম ব্যিক্তেক

নম্রতার আত্মায় সুস্থ কর, িনেজেক েদখ, পােছ তুিমও পরীক্ষােত
না পড়। ২ েতামরা একজন অেন্যর ভার বহন কর, এইভােব
খ্রীেষ্টর ব্যবস্থা সম্পূণর্ভােব পালন কর। ৩ কারণ যিদ েকউ মেন
কের, আিম িকছু, িকন্তু বাস্তেব েস িকছুই নয়, তেব েস িনেজেক
িনেজই ঠকায়। ৪ িকন্তু সবাই িনেজর িনেজর কােজর পরীক্ষা
করুক, তাহেল েস শুধু িনেজর কােছ গবর্ করার কারণ পােব,
অপেরর কােছ নয়, ৫ কারণ প্রেত্যেক িনেজর িনেজর ভার বহন
করেব। ৬ িকন্তু েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর বাক্য িবষেয় িশক্ষা পায়, েস
িশক্ষকেক সমস্ত ভােলা িবষেয় সহভাগী েহাক। ৭ েতামরা ভ্রান্ত
হেয়া না, ঈশ্বরেক ঠাট্টা করা যায় না, কারণ মানুষ যা িকছু েবােন
তাই কাটেব। ৮ তাই িনেজর েদেহর উেদ্দেশ্য েয েবােন, েস েদহ
েথেক ক্ষয়শীল শস্য পােব, িকন্তু আত্মার উেদ্দেশ্য েয েবােন, েস
আত্মা েথেক অনন্ত জীবনস্বরূপ শস্য পােব। ৯ আর এস, আমরা
সৎ কাজ করেত করেত িনরুৎসাহ না হই, কারণ ক্লান্ত না হেল
সিঠক সমেয় শস্য পাব। ১০ এই জন্য এস, আমরা েযমন সুেযাগ
পাই, েতমিন সবার প্রিত, িবেশষ কের যারা িবশ্বাস বািড়র
পিরজন, তােদর প্রিত ভাল কাজ কির।

ত্বকেছদ নয় িকন্তু নতুন সৃিষ্ট।

১১ েদখ, আিম কত বড় অক্ষের িনেজর হােত েতামােদরেক
িলখলাম। ১২ েয সকল েলাক েদেহ সুন্দর েদখােত ইচ্ছা কের,
তারাই েতামােদরেক ত্বকেছদ হেত বাধ্য করেছ, এর উেদ্দশ্য এই
েযন খ্রীেষ্টর কু্রেশর দ্বারা িনযর্াতেনর হাত েথেক রক্ষা পায়।
১৩ কারণ যারা ত্বকেছদ কের থােক, তারা িনেজরাও ব্যবস্থা
পালন কের না, বরং তােদর ইচ্ছা এই েয, েতামরা ত্বকেছদ কর,
েযন তারা েতামােদর েদেহ অহঙ্কার করেত পাের। ১৪ িকন্তু
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কু্রশ ছাড়া আিম েয আর েকান
িবষেয় গবর্ কির, তা দেূর থাকুক, তঁার মাধ্যেমই আমার জন্য
জগত এবং জগেতর জন্য আিম কু্রেশ িবদ্ধ। ১৫ কারণ ত্বকেছদ
িকছুই না, অত্বকেছদও না, িকন্তু নতুন সৃিষ্টই প্রধান িবষয়।
১৬ আর েয সমস্ত েলাক এই সূত্র অনুযায়ী চলেব, তােদর উপের
শািন্ত ও দয়া অবস্থান করুক, ঈশ্বেরর “ইস্রােয়েলর উপেরও
অবস্থান করুক। ১৭ এখন েথেক েকউ আমােক কষ্ট না িদক,
কারণ আিম প্রভু যীশুর সমস্ত িচহ্ন আমার েদেহ বহন করিছ।
১৮ ভাইেয়রা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর
আত্মার সেঙ্গ থাকুক। আেমন।
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ইিফষীয়

ঈশ্বর সািধত পিরত্রােণর কথা।

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত, ইিফেষ
বসবাসকারী পিবত্র ও খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বস্ত জনগেনর

প্রিত।
২ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েথেক অনুগ্রহ ও

শািন্ত েতামােদর উপর আসুক।

খ্রীেষ্টর মেধ্য আিত্মক আশীবর্াদ।

৩ ধন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বরও িপতা, িযিন
আমােদরেক সমস্ত আিত্মক আশীবর্ােদ স্বগর্ীয় স্থােন খ্রীেষ্ট
আশীবর্াদ কেরেছন;

৪ কারণ িতিন জগত সৃিষ্টর আেগ খ্রীেষ্ট আমােদরেক মেনানীত
কেরিছেলন, েযন আমরা তঁার দিৃষ্টেত পিবত্র ও িনখুঁত হই;

৫ িতিন আমােদরেক যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম িনেজর জন্য
দত্তকপুত্রতার জন্য আেগ েথেক িঠক কেরিছেলন; এটা িতিন
িনজ ইচ্ছার িহতসঙ্কল্প অনুসাের, িনজ অনুগ্রেহর প্রতােপর
প্রশংসার জন্য কেরিছেলন।

৬ এই সকল করা হেয়েছ যােত ঈশ্বর মিহমার অনুগ্রেহ
প্রশংিসত হন, েযটা িতিন মুক্ত ভােব তঁার িপ্রয় পুেত্রর মাধ্যেম
আমােদর িদেয়েছন।

৭ যােত আমরা তঁার রক্ত দ্বারা মুিক্ত, অথর্াৎ পাপ সকেলর
ক্ষমা েপেয়িছ; এটা তঁার েসই অনুগ্রহ-ধন অনুসাের হেয়েছ,

৮ যা িতিন সমস্ত জ্ঞােন ও বুিদ্ধেত আমােদর প্রিত উপিচেয়
পড়েত িদেয়েছন।

৯ ফলতঃ িতিন আমােদরেক িনেজর ইচ্ছার েগাপন সেত্যর
পিরকল্পনা জািনেয়েছন, তঁার ইচ্ছা অনুসাের খ্রীেষ্টর মাধ্যেম
প্রকাশ কেরেছন।

১০ িতিন িস্থর কের েরেখিছেলন েয সময় পূণর্ হেল পর েসই
উেদ্দশ্য কাযর্কর করবার জন্য িতিন স্বেগর্র ও পৃিথবীর সব িকছু
িমিলত কের খ্রীেষ্টর শাসেনর অধীেন রাখেবনা।

১১ যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেমই করা যােব, যােত আমরা ঈশ্বেরর
অিধকারস্বরূপও হেয়িছ। সাধারণত িযিন সব িকছুই িনেজর
ইচ্ছার মন্ত্রণা অনুসাের সাধন কেরন, তার উেদ্দেশ্য অনুসাের
আমরা আেগই িনবর্ািচত হেয়িছলাম;

১২ সুতরাং, আেগ েথেক খ্রীেষ্ট আশা কেরিছ েয আমরা,
আমােদর দ্বারা েযন ঈশ্বেরর প্রতােপর মিহমা হয়।

১৩ খ্রীেষ্টেত েথেক েতামরাও সেত্যর বাক্য, েতামােদর মুিক্তর
সুসমাচার, শুেন এবং তােত িবশ্বাস কের েসই প্রিতজ্ঞার পিবত্র
আত্মা দ্বারা মুদ্রািঙ্কত হেয়ছ;

১৪ েসই আত্মা ঈশ্বেরর িনেজর মুিক্তর জন্য, তার প্রতােপর
মিহমার জন্য আমােদর উত্তরািধকােরর বায়না।

ইিফষীয়েদর জন্য েপৗেলর প্রাথর্না।

১৫ এই জন্য প্রভু যীশুেত েয িবশ্বাস এবং সব পিবত্র েলােকর
ওপর েয ভালবাসা েতামােদর মেধ্য আেছ,

১৬ তার কথা শুেন আিমও েতামােদর জন্য ধন্যবাদ িদেত
থািমিন, আমার প্রাথর্নার সময় েতামােদর নাম উেল্লখ কের তা
কির,

১৭ েযন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর, মিহমার িপতা,
িনেজর িবজ্ঞতায় জ্ঞােনর ও েপ্ররণার আত্মা েতামােদরেক েদন;

১৮ যােত েতামােদর মেনর েচাখ আেলািকত হয়, েযন েতামরা
জানেত পােরা, তঁার ডােকর আশা িক, পিবত্রেদর মেধ্য তঁার
উত্তরািধকােরর মিহমার ধন িক,

১৯ এবং িবশ্বাসকারী েয আমরা, আমােদর প্রিত তঁার
পরাক্রেমর অতুলনীয় মহত্ত্ব িক। এটা তঁার শিক্তর পরাক্রেমর
েসই কাযর্্যসাধেনর অনুযায়ী,

২০ যা িতিন খ্রীেষ্ট সম্পন্য কেরেছন; বাস্তিবক িতিন তঁােক
মৃতেদর মধ্য েথেক উিঠেয়েছন এবং স্বেগর্ িনেজর ডান পােশ
বিসেয়েছন,

২১ সব আিধপত্য, কতৃর্ ত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুেত্বর উপের এবং
যত নাম শুধু এখন নয়, িকন্তু ভিবষ্যেতও উেল্লখ করা যায়, েসই
সব িকছুর ওপের অিধকার িদেলন।

২২ আর িতিন সব িকছু তঁার পােয়র নীেচ বশীভূত করেলন
এবং তােক সবার উপের উচ্চ মস্তক কের মণ্ডলীেক দান
করেলন;

২৩ েসই মণ্ডলী তঁার েদহ, তঁারই পূণর্তাস্বরূপ, িযিন সব িবষেয়
সব িকছু পূরণ কেরন।

খ্রীেষ্টর সেঙ্গ তা ার প্রজােদর অেভদ্য সম্বন্ধ।

যখন েতামরা িনজ িনজ অপরােধ ও পােপ মৃত িছেল,
তখন িতিন েতামােদরেকও জীিবত করেলন;

২ েসই সমস্ত িকছুেত েতামরা আেগ চলেত এই জগেতর যুগ
অনুসাের, আকােশর শাসনকতর্ ার অনুসাের কাজ করেত, েয
মন্দ আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানেদর মােঝ কাজ করেছ েসই
আত্মার কতৃর্ েত্বর অনুসাের চলেত।

৩ েসই েলাকেদর মােঝ আমরাও সবাই আেগ িনেজর িনেজর
মাংিসক অিভলাষ অনুসাের ব্যবহার করতাম, মাংেসর ও মেনর
নানা রকম ইচ্ছা পূণর্ করতাম এবং অন্য সকেলর মত স্বভাবতঃ
েক্রােধর সন্তান িছলাম।
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৪ িকন্তু ঈশ্বর, দয়াধেন ধনবান বেল, িনেজর েয মহােপ্রেম
আমােদরেক ভালবাসেলন, েসইজন্য আমােদরেক, এমনিক,

৫ পােপ মৃত আমােদরেক, খ্রীেষ্টর সেঙ্গ জীিবত করেলন-
অনুগ্রেহই েতামরা মুিক্ত েপেয়ছ,

৬ িতিন খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদরেক তঁার সেঙ্গ জীিবত করেলন
ও তঁার সেঙ্গ স্বগর্ীয় স্থােন বসােলন;

৭ উেদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর প্রিত েদখােনা তঁার
মধুর ভাব িদেয় েযন িতিন যুেগ যুেগ িনেজর অতুলনীয় অনুগ্রহ-
ধন প্রকাশ কেরন।
৮ কারণ অনুগ্রেহই, েতামরা খ্রীেষ্টর উপর িবশ্বাস কের মুিক্ত
েপেয়ছ; এটা েতামােদর েথেক হয়িন, ঈশ্বেররই দান;

৯ তা কােজর ফল নয়, েযন েকউ অহঙ্কার না কের।
১০ কারণ আমরা তারই সৃষ্ট, খ্রীষ্ট যীশুেত নানা রকম ভােলা

কােজর জন্য সৃষ্ট; েসগুিল ঈশ্বর আেগই ৈতরী কেরিছেলন, েযন
আমরা েসই পেথ চিল।

খ্রীিষ্টয় মণ্ডলীেত ইহূিদ ও অইহূিদয়েদর একতা।

১১ অতএব মেন কর, আেগ েদেহর সম্বেন্ধ অইহূিদয় েতামরা-
ত্বকেচ্ছদ, মাংেস হস্তকৃত ত্বকেচ্ছদ নােম যারা পিরিচত তােদর
কােছ িছন্নত্বক নােম পিরিচত েতামরা-

১২ েসই সময় েতামরা খ্রীষ্ট েথেক পৃথক িছেল, ইস্রােয়েলর
প্রজািধকােরর বাইের এবং প্রিতজ্ঞাযুক্ত িনয়মগুিলর অসম্পকর্ীয়
িছেল, েতামােদর আশা িছল না, আর েতামরা জগেতর মােঝ
ঈশ্বর ছাড়া িছেল।

১৩ িকন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুেত, আেগ েতামরা অেনক দেূর িছেল,
েয েতামরা, খ্রীেষ্টর রেক্তর মাধ্যেম কােছ এেসছ।

১৪ কারণ িতিনই আমােদর শািন্ত সিন্ধ; িতিন উভয়েক এক
কেরেছন এবং মাঝখােন িবেচ্ছেদর িভত েভেঙ েফেলেছন,

১৫ শত্রুতােক, িনয়েমর আেদশ স্বরূপ ব্যবস্থােক, িনজ েদেহ
লুপ্ত কেরেছন; েযন উভয়েক িনেজেত একই নতুন মানুষরূেপ
সৃিষ্ট কেরন, এইভােব শািন্ত আেনন;

১৬ এবং কু্রেশ শত্রুতােক েমের েফেল েসই কু্রশ িদেয় এক েদেহ
ঈশ্বেরর সেঙ্গ দইু পেক্ষর িমল কের েদন।

১৭ আর িতিন এেস “দেূর অবিস্থত” েয েতামরা, েতামােদর
কােছ “িমলেনর, ও কােছর েলাকেদর কােছও শািন্তর”
সুসমাচার জািনেয়েছন।

১৮ কারণ তঁার মাধ্যেম আমরা দইু পেক্ষর েলাক এক আত্মায়
িপতার কােছ হািজর হবার শিক্ত েপেয়িছ।

১৯ অতএব েতামরা আর অপিরিচত ও িবেদশী নও, িকন্তু
পিবত্রেদর িনেজর েলাক এবং ঈশ্বেরর বািড়র েলাক।

২০ েতামােদরেক েপ্রিরত ও ভাববাদীেদর িভেতর ওপর েগঁেথ
েতালা হেয়েছ; তার প্রধান েকােনর পাথর খ্রীষ্ট যীশু িনেজ।

২১ তােতই প্রেত্যক গঁাথিন একসেঙ্গ যুক্ত হেয় প্রভুেত পিবত্র
মিন্দর হবার জন্য বৃিদ্ধ পােচ্ছ;

২২ তােত আত্মােত ঈশ্বেরর বাসস্থান হবার জন্য েতামােদরেক
একসেঙ্গ েগঁেথ েতালা হেচ্ছ।

অইহূিদেদর প্রিত প্রচারক েপৗল।

এই জন্য আিম েপৗল, েতামােদর অথর্াৎ অইহূিদেদর
জন্য খ্রীষ্ট যীশুেত বিন্দ-

২ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ িবধান েতামােদর উেদ্দেশ্য আমােক
েদওয়া হেয়েছ, তার কথা েতা েতামরা শুেনছ।

৩ বস্তুত প্রকাশেনর মাধ্যেম েসই লুকােনা সত্য আমােক
জানােনা হেয়েছ, েযমন আিম আেগ সংেক্ষেপ িলেখিছ;

৪ েতামরা তা পড়েল খ্রীষ্ট সম্পেকর্  লুকােনা সত্যেক বুঝেত
পারেব।

৫ অতীেত এক পুরুষ েথেক আর এক পুরুেষ েসই লুকােনা
সেত্য মানুেষর সন্তানেদর এইভােব জানােনা যায় িন, েযভােব
এখন আত্মােত তঁার পিবত্র েপ্রিরত ও পিবত্র ভাববাদীেদর কােছ
প্রকািশত হেয়েছ।

৬ বস্তুত সুসমাচার এর মাধ্যেম খ্রীষ্ট যীশুেত অইহূিদয়রা
উত্তরািধকারী, একই েদেহর অঙ্গ ও প্রিতজ্ঞার সহভাগী হয়;

৭ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর েয দান তার আশ্চযর্্য কাযর্্য সাধন
অনুসাের আমােক েদওয়া হেয়েছ, েসই অনুসাের আিম
সুসমাচােরর দাস হেয়িছ।

৮ আিম সব পিবত্রেদর মােঝ সব েথেক েছাট হেলও আমােক
এই অনুগ্রহ েদওয়া হেয়েছ, যােত অইহূিদেদর কােছ আিম
খ্রীেষ্টর েসই ধেনর িবষয় সুসমাচার প্রচার কির, েয ধেনর েখঁাজ
কের ওঠা যায় না;

৯ যা পূবর্কাল েথেক সব িকছুর সৃিষ্টকতর্ া ঈশ্বেরর কােছ েগাপন
েথেকেছ, েসই েগাপন তেত্বর িবধান িক,

১০ ফেল শাসকেদর এবং কতৃর্ ত্বেদর মণ্ডলীর মধ্য িদেয় স্বগর্ীয়
স্থােনর পরাক্রম ও ক্ষমতা সকল ঈশ্বেরর নানািবধ জ্ঞান
জানােনা হেব।

১১ িচরকােলর েসই উেদ্দেশ্য অনুসাের েয প্রিতজ্ঞা িতিন
আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত কেরিছেলন।

১২ তঁােতই আমরা তঁার উপের িবশ্বােসর মাধ্যেম সাহস এবং
দঢ়ৃভােব হািজর হবার ক্ষমতা, েপেয়িছ।

১৩ অতএব আমার প্রাথর্না এই, েতামােদর জন্য আমার েয সব
কষ্ট হেচ্ছ, তােত েযন উত্সাহ হীন হেয়া না; েস সব েতামােদর
েগৗরব।

প্রাথর্না ও ধন্যবােদর আনন্দ।

১৪ এই কারেণ, েসই িপতার কােছ আিম হঁাটু পাতিছ,
১৫ স্বেগর্র ও পৃিথবীর সব িপতার বংশ যঁার কাছ েথেক নাম

েপেয়েছ,
১৬ েযন িতিন িনেজর মিহমার ধন অনুসাের েতামােদরেক এই

আশীবর্াদ েদন, যােত েতামরা তঁার আত্মার মাধ্যেম অভ্যন্তরীণ
মানুেষর সম্পেকর্  শিক্তশালী হও;

১৭ েযন িবশ্বােসর মাধ্যেম খ্রীষ্ট েতামােদর হৃদেয় বাস কেরন;
েযন েতামরা েপ্রেম বদ্ধমূল ও সংস্থািপত হেয়-

১৮ সমস্ত পিবত্রেদর সেঙ্গ বুঝেত েচষ্টা কেরা েয, েসই প্রশস্ততা,
দীঘর্তা, উচ্চতা, ও গভীরতা িক,
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১৯ এবং জ্ঞােনর বাইের েয খ্রীেষ্টর ভালবাসা, তা েযন জানেত
েচষ্টা কেরা, এইভােব েযন ঈশ্বেরর সব পূণর্তার উেদ্দেশ্য পূণর্ হও।

২০ উপরন্তু েয শিক্ত আমােদর মেধ্য কাজ সম্পন্ন কের, েসই
শিক্ত অনুসাের িযিন আমােদর সব প্রাথর্নার িচন্তার েথেক অেনক
েবিশ কাজ করেত পােরন,

২১ মণ্ডলীেত এবং খ্রীষ্ট যীশুেত যুগপযর্্যােয়র যুেগ যুেগ তারই
মিহমা েহাক। আেমন।

ঈশ্বর ভেক্তর উপেযাগী আচরণ করেত আেবদন।

অতএব প্রভুেত বিন্দ আিম েতামােদরেক আেবদন
করিছ, েতামরা েয ডােক আহুত হেয়ছ, তার উপযুক্ত

হেয় চল।
২ সম্পূণর্ ভদ্র ও ধীরিস্থর ভােব এবং ৈধেযর্্যর সােথ চল; েপ্রেম

এেক অেন্যর প্রিত ক্ষমাশীল হও,
৩ শািন্তর েযাগবন্ধেন আত্মার ঐক্য রক্ষা করেত যত্নবান হও।
৪ েদহ এক এবং আত্মা এক; েযমন েতামােদর ডােকর একই

প্রত্যাশায় েতামরা আহুত হেয়ছ।
৫ প্রভু এক, িবশ্বাস এক, বািপ্তষ্ম এক,
৬ সবার ঈশ্বরও িপতা এক, িতিন সবার উপের, সবার কােছ ও

সবার মেন আেছন।
৭ িকন্তু খ্রীেষ্টর দােনর পিরমাণ অনুসাের আমােদর প্রেত্যক

জনেক অনুগ্রহ েদওয়া হেয়েছ।
৮ এই জন্য কথায় আেছ, “িতিন স্বেগর্ উেঠ বন্দীেদরেক বিন্দ

করেলন, মানুষেদরেক নানা আশীবর্াদ দান করেলন।”
৯ "িতিন উঠেলন" এর তাত্পযর্ িক? না এই েয, িতিন পৃিথবীর

গভীের েনেমিছেলন।
১০ িযিন েনেমিছেলন েসই একই ব্যিক্ত িযিন স্বেগর্র উপর পযর্ন্ত

উেঠেছন, যােত সব িকছুই তঁার দ্বারা পূণর্ করেত পােরন।
১১ আর িতিনই কেয়কজনেক েপ্রিরত, ভাববাদী, সুসমাচার

প্রচারক এবং কেয়কজনেক পালক ও িশক্ষাগুরু কের দান
কেরেছন,

১২ পিবত্রেদর ৈতরী করার জন্য কেরেছন, েযন েসবাকাযর্্য
সাধন হয়, েযন খ্রীেষ্টর েদহেক েগঁেথ েতালা হয়,

১৩ যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বেরর পুেত্রর িবষয়ক িবশ্বােসর
ও তত্ত্বজ্ঞােনর ঐক্য পযর্ন্ত, িসদ্ধ পুরুেষর অবস্থা পযর্ন্ত, খ্রীেষ্টর
পূণর্তার আকােরর পিরমাণ পযর্ন্ত, না েপৗঁছাই;

১৪ েযন আমরা আর বালক না থািক, মানুষেদর ঠকািমেত,
চালািকেত, ভুল পেথ চালনায়, েঢউেয়র আঘােত এবং েস
িশক্ষার বাতােস ইতস্ততঃ পিরচািলত না হই;

১৫ বরং আমরা েপ্রেম সত্য বিল এবং সব সমেয় তঁার মেধ্য
েবেড় উিঠ িযিন খ্রীেষ্টর মস্তক,

১৬ িযিন মস্তক, িতিন খ্রীষ্ট, তঁার েথেক সমস্ত েদহ, প্রেত্যক সিন্ধ
েয উপকার েযাগায়, তঁার দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হেয়
প্রেত্যক ভােগর িনজ িনজ পিরমাণ অনুযায়ী কাজ অনুসাের
েদেহর বৃিদ্ধ সাধন করেছ, িনেজেকই েপ্রেম েগঁেথ েতালার জন্য
করেছ।

আেলার সন্তান হেয় জীবন যাপন কর।

১৭ অতএব আিম এই বলিছ, ও প্রভুেত দঢ়ৃরূেপ আেদশ
করিছ, েতামরা আর অিযহুদীেদর মত জীবন যাপন কেরা না;
তারা িনজ িনজ মেনর অসার ভােব চেল;

১৮ তােদর মেন অন্ধকার পেড় আেছ, ঈশ্বেরর জীবেনর েথেক
িবিচ্ছন্ন হেয়েছ, আন্তিরক অজ্ঞানতার কারেণ, হৃদেয়র কিঠনতা
প্রযুক্ত হেয়েছ।

১৯ তারা অসাড় হেয় িনেজেদর েলােভ সব রকম অশুিচ কাজ
করার জন্য িনেজেদরেক ব্যািভচাের সমপর্ণ কেরেছ।

২০ িকন্তু েতামরা খ্রীেষ্টর সম্বেন্ধ এই রকম িশক্ষা পাও িন;
২১ তঁারই বাক্য ত শুেনছ এবং যীশুেত েয সত্য আেছ, েসই

অনুসাের তঁােতই িশিক্ষত হেয়ছ;
২২ েযন েতামরা পুরােনা আচরণ সম্বেন্ধ েসই পুরােনা মানুষেক

ত্যাগ কর, যা প্রতারণার নানারকম অিভলাষ মেত ভ্রষ্ট হেয়
পড়েছ;

২৩ িনজ িনজ মেনর আত্মা েযন ক্রমশঃ নতুন হেয় ওঠ,
২৪ েসই নতুন মানুষেক িনধর্ারণ কর, যা সেত্যর পিবত্রতায় ও

ধািমর্কতায় ঈশ্বেরর সাদেৃশ্য সৃষ্ট হেয়েছ।
২৫ অতএব েতামরা, যা িমেথ্য, তা েছেড় প্রেত্যেক িনজ িনজ

প্রিতেবশীর সেঙ্গ সিত্য কথা বেলা; কারণ আমরা এেক অেন্যর
অঙ্গ।

২৬ েরেগ েগেলও পাপ কেরা না; সূযর্্য অস্ত যাওয়ার আেগ
েতামােদর রাগ শান্ত েহাক;

২৭ আর শয়তানেক জায়গা িদও না।
২৮ েচার আর চুির না করুক, বরং িনজ হাত ব্যবহার কের সৎ

ভােব পিরশ্রম করুক, েযন গিরবেক েদবার জন্য তার হােত িকছু
থােক।

২৯ েতামােদর মুখ েথেক েকান রকম বােজ কথা েবর না েহাক,
িকন্তু দরকাের েগঁেথ েতালার জন্য ভােলা কথা েবর েহাক, েযন
যারা েশােন, তােদরেক আশীবর্াদ দান করা হয়।

৩০ আর ঈশ্বেরর েসই পিবত্র আত্মােক দঃুিখত কেরা না, যার
দ্বারা েতামার মুিক্তর িদেনর অেপক্ষায় মুদ্রািঙ্কত হেয়ছ।

৩১ সব রকম বােজ কথা, েরাষ, রাগ, ঝগড়া, ঈশ্বরিনন্দা এবং
সব রকম িহংসা েতামােদর মেধ্য েথেক দরু েহাক।

৩২ েতামরা এেক অপের মধুর স্বভাব ও কমল মেনর হও, এেক
অপরেক ক্ষমা কর, েযমন ঈশ্বরও খ্রীেষ্ট েতামােদরেক ক্ষমা
কেরেছন।

অতএব িপ্রয় িশশুেদর মত েতামরা ঈশ্বেরর অনুকারী
হও।

২ আর েপ্রেম চল, েযমন খ্রীষ্টও েতামােদরেক েপ্রম করেলন
এবং আমােদর জন্য ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য, েসৗরেভর জন্য, উপহার
ও বিলরূেপ িনেজেক বিলদান িদেলন।

৩ িকন্তু েবশ্যাগমেনর ও সব প্রকার অপিবত্রতা বা েলােভর
নামও েযন েতামােদর মেধ্য না হয়, েযমন পিবত্রেদর উপযুক্ত।

৪ আর খারাপ ব্যবহার এবং প্রলাপ িকম্বা ঠাট্টা তামাশা, এই
সকল অশ্লীলতা ব্যবহার েযন না হয়, বরং েযন ধন্যবাদ েদওয়া
হয়।
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৫ কারণ েতামরা অবশ্যই জােনা, েবশ্যাগামী িক অশুিচ িক
েলাভী েস েতা প্রিতমা পূজারী েকউই খ্রীেষ্টর ও ঈশ্বেরর রােজ্য
অিধকার পায় না।

৬ অযথা কথা িদেয় েকউ েযন েতামােদরেক না ভুলায়; কারণ
এই সকল েদােষর কারেণ অবাধ্যতার সন্তানেদর উপের ঈশ্বেরর
েক্রাধ আেস।

৭ অতএব তােদর সহভাগী হেয়া না;
৮ কারণ েতামরা একসমেয় অন্ধকার িছেল, িকন্তু এখন প্রভুেত

আেলািকত হেয়ছ; আেলার সন্তানেদর মত চল-
৯ কারণ সব রকম মঙ্গলভােব, ধািমর্কতায় ও সেত্য আেলার

ফল হয়-
১০ প্রভুর সেন্তাষজনক িক, তার পরীক্ষা কর।
১১ আর অন্ধকােরর ফলহীন কােজর ভাগী হেয়া না, বরং

েসগুিলর েদাষ েদিখেয় দাও।
১২ কারণ ওরা েগাপেন েয সব কাজ কের, তা উচ্চারণ করাও

লজ্জার িবষয়।
১৩ িকন্তু েদাষ েদিখেয় েদওয়া হেল সকলই আেলার দ্বারা

প্রকাশ হেয় পেড়; সাধারণত যা প্রকাশ হেয় পেড়, তা সবই
আেলািকত।

১৪ এই জন্য কথায় আেছ, “েহ ঘুমন্ত ব্যিক্ত, েজেগ ওঠ এবং
মৃতেদর িভতর েথেক উঠ, তােত খ্রীষ্ট েতামার উপের আেলাক
উজ্জ্বল করেবন।”

১৫ অতএব েতামরা ভােলা কের েদখ, িকভােব চলছ;
অজ্ঞােনর মেতা না চেল জ্ঞানীেদর মেতা চল।

১৬ সুেযাগ িকেন নাও, কারণ এই সময় খারাপ।
১৭ এই কারণ েবাকা হেয়া না, িকন্তু প্রভুর ইচ্ছা িক, তা েবােঝা।
১৮ আর দ্রাক্ষারেস মাতাল হেয়া না, তােত সবর্নাশ আেছ; িকন্তু

আত্মােত পিরপূণর্ হও;
১৯ গীত, েস্তাত্র ও আিত্মক সঙ্কীত্তর্ েন এেক অপের কথা বল;

িনজ িনজ হৃদেয় প্রভুর উেদ্দেশ্য গান ও বাজনা কর;
২০ সবসময় সব িবষেয়র জন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর

নােম িপতা ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কর;
২১ খ্রীেষ্টর ভেয় একজন অন্য জেনর বাধ্য হও।

স্ত্রীপুরুষ সকেলর কতর্ব্য।

২২ নারীরা, েতামরা েযমন প্রভুর, েতমিন িনজ িনজ স্বামীর
বাধ্য হও।

২৩ কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তক, েযমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; িতিন
আবার েদেহর উদ্ধারকতর্ া;

২৪ িকন্তু মণ্ডলী েযমন খ্রীেষ্টর বাধ্য, েতমিন নারীরা সব িবষেয়
িনেজর িনেজর স্বামীর বাধ্য েহাক।

২৫ স্বামীরা, েতামরা িনেজর িনেজর স্ত্রীেক েসই মত ভালবােসা,
েযমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীেক ভালবাসেলন, আর তার জন্য িনেজেক
দান করেলন;

২৬ েযন িতিন জল স্নান দ্বারা বােক্য তােক শুচী কের পিবত্র
কেরন,

২৭ েযন িনেজ িনেজর কােছ মণ্ডলীেক মিহমাময় অবস্থায়
উপিস্থত কেরন, েযন তার কলঙ্ক বা সেঙ্কাচ বা এই রকম আর
েকান িকছুই না থােক, বরং েস েযন পিবত্র ও িনন্দা হীন হয়।

২৮ এই রকম স্বামীরাও িনজ িনজ স্ত্রীেক িনজ িনজ শরীেরর
মত ভালবাসেত বাধ্য। িনেজর স্ত্রীেক েয ভালবােস, েস িনেজেকই
ভালবােস।

২৯ েকউ ত কখনও িনজ েদেহর প্রিত ঘৃণা কের িন, বরং সবাই
তার ভরণ েপাষণ ও লালন পালন কের; েযমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীেক
করেছন;

৩০ কারণ আমরা তঁার েদেহর অঙ্গ।
৩১ “এই জন্য মানুষ িনজ িপতা মাতােক ত্যাগ কের িনজ স্ত্রীেত

আসক্ত হেব এবং েসই দইু জন এক েদহ হেব।”
৩২ এই লুকােনা সত্য মহৎ, িকন্তু আিম খ্রীেষ্টর ও মণ্ডলীর

উেদ্দেশ্য এটা বললাম।
৩৩ তবুও েতামারও প্রেত্যেক িনজ িনজ স্ত্রীেক েসই রকম

িনেজর মত ভালেবস; িকন্তু স্ত্রীর উিচত েযন েস স্বামীেক ভয়
কের।

েছেলেমেয়রা এবং িপতামাতারা।

েছেলেমেয়রা, েতামরা প্রভুেত িপতামাতােক মান্য কর,
কারণ এটাই িঠক।

২ “েতামার িপতােক ও েতামার মাতােক সম্মান কর,”- এটা
প্রিতজ্ঞার প্রথম আেদশ,

৩ “েযন েতামার মঙ্গল হয় এবং তুিম পৃিথবীেত দীঘর্জীবী হও।”
৪ আর িপতারা, েতামরা িনজ িনজ েছেলেমেয়েদরেক রািগও

না, বরং প্রভুর শাসেন ও শৃঙ্খলার মাধ্যেম তােদরেক মানুষ কের
েতােলা।

চাকর এবং মিলেকরা।

৫ চাকেররা, েযমন েতামরা খ্রীষ্টেক েমেন চল েতমিন ভয় ও
সম্মােনর সেঙ্গ ও হৃদেয়র সততা অনুযায়ী িনজ শরীেরর
জাগিতক প্রভুেদর আেদশ েমেন চল;

৬ মানুেষর সন্তুষ্ট করার মত েসবা না কের, বরং খ্রীেষ্টর দােসর
মত প্রােণর সােথ ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করছ বেল, মানুেষর েসবা
নয়,

৭ বরং প্রভুরই েসবা করছ বেল আনেন্দই দােসর কাজ কর;
৮ েজেন েরেখা, েকান ভাল কাজ করেল প্রিতিট মানুষ, েস

চাকর েহাক বা স্বাধীন মানুষ েহাক, প্রভুর েথেক তার ফল পােব।
৯ আর মিনেবর। েতামরা তােদর সেঙ্গ েসই রকম ব্যবহার কর,

তােদর হুমিক েদওয়া ছাড়া, েজেন েরেখা, তােদর এবং
েতামােদরও প্রভু স্বেগর্ আেছন, আর িতিন কারও পক্ষপািতত্ব
কেরন না।

শয়তােনর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ।

১০ েশষ কথা এই, েতামরা প্রভুেত ও তঁার শিক্তর প্রতােপ
শিক্তশালী হও।
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১১ ঈশ্বেরর সব যুেদ্ধর সাজ পিরধান কর, েযন শয়তােনর
নানারকম মন্দ পিরকল্পনার সামেন দঁাড়ােত পার।

১২ কারণ রক্ত ও মাংেসর সেঙ্গ নয়, িকন্তু পরাক্রম সকেলর
সেঙ্গ, কতৃর্ ত্ব সকেলর সঙ্গ, এই অন্ধকােরর জগতপিতেদর সেঙ্গ,
স্বগর্ীয় স্থােন দষু্ট আত্মােদর সেঙ্গ আমােদর মল্লযুদ্ধ হেচ্ছ।

১৩ এই জন্য েতামরা ঈশ্বেরর সব যুেদ্ধর সাজ গ্রহণ কর, েযন
েসই দসুমেয়র প্রিতেরাধ করেত এবং সব েশষ কের দঁািড়েয়
থাকেত পার।

১৪ অতএব সেত্যর েকামরবন্ধনীেত বদ্ধকিট হেয়,
১৫ ধািমর্কতার বুকপাটা পের এবং শািন্তর সুসমাচােরর

প্রস্তুিতর জেুতা পােয় িদেয় দঁািড়েয় থাক;
১৬ এই সব ছাড়া িবশ্বােসর ঢালও গ্রহণ কর, যার িদেয় েতামরা

েসই মন্দ আত্মার সব আগুেনর তীরেক েনভােত পারেব;
১৭ এবং উদ্ধােরর িশরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়গ, অথর্াৎ ঈশ্বেরর

বাক্য গ্রহণ কর।
১৮ সব রকম প্রাথর্না ও অনুেরােধর সােথ সব সমেয় পিবত্র

আত্মায় প্রাথর্না কর এবং এর জন্য সম্পূণর্ অিভিনেবশ ও
অনুেরাধসহ েজেগ থাক,

১৯ সব পিবত্র েলােকর জন্য এবং আমার জন্যও প্রাথর্না কর,
েযন মুখ খুলবার উপযুক্ত বকৃ্ততা আমােক েদওয়া যায়, যােত
আিম সাহেসর সােথ েসই সুসমাচােরর েগাপণ তত্ব জানােত
পাির,

২০ যার জন্য আিম িশকেল আটেক রাজদেূতর কাজ করিছ;
েযমন কথা বলা আমার উিচত, েতমন েযন েসই িবষেয় সাহস
েদখােত পাির।

উপসংহার।

২১ আর আমার িবষয়, আমার িকরকম চলেছ, তা েযন
েতামরাও জানেত পার, তার জন্য প্রভুেত িপ্রয় ভাই ও িবশ্বস্ত
দাস েয তুিখক, িতিন েতামােদরেক সবই জানােবন।

২২ আিম তঁােক েতামােদর কােছ েসইজন্যই পাঠালাম, েযন
েতামরা আমােদর সব খবর জানেত পর এবং িতিন েযন
েতামােদর হৃদেয় সান্ত্বনা েদন।

২৩ িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েথেক শািন্ত এবং িবশ্বােসর
সেঙ্গ ভালবাসা, ভাইেদর প্রিত আসুক।

২৪ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক যারা অক্ষয়ভােব ভালবােস,
অনুগ্রহ েসই সকেলর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুক।
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১

২

িফিলপীয়

ভােলা ব্যবহার। িফিলপীয়েদর কােছ নানা ধরেনর আশ্বাস
বাক্য।

েপৗল ও তীমিথয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস, খ্রীষ্ট যীশুেত যত
পিবত্র েলাক িফিলপীেত আেছন, তঁােদর এবং,

পালকেদর ও পিরচারকেদর কােছ। ২ আমােদর িপতা ঈশ্বরও
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত আসুক।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং প্রাথর্না।

৩ েতামােদর কথা মেন কের আিম ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদই,
৪ সবসময় আিম েতামােদর জন্য প্রাথর্না কির, এটাই হল
সবসময় এক আনেন্দর প্রাথর্না; ৫ আিম প্রথম িদন েথেক আজ
পযর্ন্ত সুসমাচােরর পেক্ষ েতামােদর সহভাগীতায় আিছ। ৬ এেত
আমার দঢ়ৃ িবশ্বাস এই েয, েতামােদর মেধ্য িযিন ভােলা কাজ
শুরু কেরেছন, িতিন যীশু খ্রীেষ্টর আসবার িদন পযর্ন্ত তা সম্পূণর্
করেবন। ৭ আর েতামােদর সবার িবষেয় আমার এই িচন্তা করাই
উিচত; কারণ আিম েতামােদরেক মেনর মেধ্য রািখ; কারণ
আমার কারাগাের থাকা এবং সুসমাচােরর পেক্ষ ও সততা
সম্বেন্ধ েতামরা সবাই আমার সােথ অনুগ্রেহর সহভাগী হেয়ছ।
৮ ঈশ্বর আমার সাক্ষী েয, খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আমার হৃদয়
েতামােদর সবার জন্য েকমন আকাঙ্ক্ষী। ৯ আর আিম এই
প্রাথর্না কির েযন, েতামােদর ভালবাসা েযন সব রকম ও সম্পূণর্
িবচার বুিদ্ধেত আেরা আেরা বৃিদ্ধ পায়; ১০ এইভােব েতামরা
েযন, যা যা িবিভন্ন ধরেনর, তা পরীক্ষা কের িচনেত পার, খ্রীেষ্টর
িদন পযর্ন্ত েযন েতামরা শুদ্ধ ও িনেদর্ াষ থাক, ১১ েযন েসই
ধািমর্কতার েসই ফেল পূণর্ হও, যা যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম পাওয়া
যায়, এইভােব েযন ঈশ্বেরর েগৗরব ও প্রশংসা হয়।

খ্রীেষ্টেত েপৗেলর বন্দী।

১২ এখন েহ ভাইেয়রা, আমার ইচ্ছা এই েয, েতামরা জান,
আমার সম্বেন্ধ যা যা ঘেটেছ, তার মাধ্যেম সুসমাচােরর প্রচােরর
কাজ এিগেয় েগেছ; ১৩ িবেশষভােব সব প্রাসাদ রক্ষীবািহনী
এবং অন্য সবাই জােন েয আিম খ্রীষ্ট িবশ্বাসী বেল কারাগাের
রেয়িছ; ১৪ এবং প্রভুেত িবশ্বাসী অেনক ভাই আমার কারাবােসর
কারেণ দঢ়ৃিবশ্বাসী হেয় িনভর্ েয় ঈশ্বেরর বাক্য বলেত অিধক
সাহসী হেয়েছ। ১৫ েকউ েকউ ঈষর্া এবং িববােদর মেনাভােবর
সেঙ্গ, আর েকউ েকউ ভােলা ইচ্ছার সেঙ্গ খ্রীষ্টেক প্রচার করেছ।
১৬ এই েলােকেদর মেন ভালবাসা আেছ বেলই তারা খ্রীেষ্টর
িবষেয় প্রচার করেছ, কারণ জােন েয, আিম সুসমাচােরর পেক্ষ
সমথর্ন করেত িনযুক্ত রেয়িছ। ১৭ িকন্তু ওরা স্বাথর্পরভােব এবং

অপিবত্রভােব খ্রীষ্টেক প্রচার করেছ, তারা মেন করেছ েয আমার
কারাবাস আেরা কষ্টকর করেব। ১৮ তেব িক? উভয় েক্ষেত্রই,
িকনা ভণ্ডািমেত অথবা সত্যভােব, েয েকােনা ভােব েহাক, খ্রীষ্ট
প্রচািরত হেচ্ছন; আর এেতই আিম আনন্দ করিছ, হঁ্যা, আিম
আনন্দ করব। ১৯ কারণ আিম জািন, েতামােদর প্রাথর্না এবং
যীশু খ্রীেষ্টর আত্মার েযাগদােনর মাধ্যেম এটা আমার পিরত্রােণর
স্বপেক্ষ হেব। ২০ এইভােব আমার ঐকািন্তক প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা
এই েয, আিম েকােনাভােব লিজ্জত হব না, িকন্তু সম্পূণর্ সাহেসর
সেঙ্গ, েযমন সবসময় েতমিন এখনও, খ্রীষ্ট জীবেনর মাধ্যেম
েহাক, িক মৃতু্যর মাধ্যেম েহাক, আমার মধ্য িদেয় খ্রীষ্ট শরীের
মিহমািন্বত হেবন। ২১ কারণ আমার পেক্ষ জীবন হল খ্রীষ্ট এবং
মরণ হল লাভ। ২২ িকন্তু শরীের েয জীবন, তাই যিদ আমার
কােজর ফল হয়, তেব েকানটা আিম েবেছ েনব, তা জািন না।
২৩ অথচ আিম েদাটানায় পেড়িছ; আমার ইচ্ছা এই েয, মারা
িগেয় খ্রীেষ্টর সেঙ্গ থািক, কারণ তা অেনক ভােলা ২৪ িকন্তু
শরীের েবঁেচ থাকা েতামােদর জন্য েবিশ দরকার। ২৫ আর এই
দঢ়ৃ িবশ্বাস আেছ বেল আিম জািন েয থাকেবা, এমনিক, িবশ্বােস
েতামােদর উন্নিত ও আনেন্দর জন্য েতামােদর সবার কােছ
থাকব, ২৬ েযন েতামােদর কােছ আমার আবার আসার মাধ্যেম
খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর আমােক িনেয় আনন্দ উপেচ পেড়।
২৭ েকবল, খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর েযাগ্যভােব তঁার প্রজােদর মেতা
আচরণ কর; তাহেল আিম এেস েতামােদর েদিখ, িক অনুপিস্থত
থািক, আিম েযন েতামােদর িবষেয় শুনেত পাই েয, েতামরা এক
আত্মােত দঢ়ৃ আছ, এক প্রােণ সুসমাচােরর িবশ্বােসর পেক্ষ
কেঠার সংগ্রাম করছ; ২৮ এবং েকােনা িবষেয় িবপক্ষেদর দ্বারা
ভীত হেচ্ছ না; এেতই প্রমাণ হেব তা ওেদর িবনােশর জন্য, িকন্তু
েতামােদর পিরত্রােণর প্রমাণ, আর এিট ঈশ্বর েথেকই আেস।
২৯ েযেহতু েতামােদর খ্রীেষ্টর জন্য এই আশীবর্াদ েদওয়া হেয়েছ,
েযন েকবল তঁােত িবশ্বাস কর, তা নয়, িকন্তু তঁার জন্য
দঃুখেভাগও কর; ৩০ কারণ আমার মেধ্য েযরূপ েদেখছ এবং
এখনও েসই সম্মেন্ধ যা শুেনছ, েসইরূপ সংগ্রাম েতামােদরও
হেচ্ছ।

যীশুই ত্যাগস্বীকােরর চূড়ান্ত আদশর্।

অতএব খ্রীেষ্ট যিদ েকােনা উত্সাহ, যিদ েকােনা
ভালবাসার সান্ত্বনা, যিদ েকােনা পিবত্র আত্মার

সহভাগীতা, যিদ েকােনা দয়া ও করুণা হৃদেয় থােক, ২ তেব
েতামরা আমার আনন্দ পূণর্ কর- একমন, এক ভালবাসা, এক
প্রাণ, এক ভাবিবিশষ্ট হও। ৩ প্রিতেযািগতার িকংবা স্বাথর্পরতার
বেশ িকছুই কর না, িকন্তু শান্তভােব প্রেত্যক জন িনেজর েথেক
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অন্যেক েশ্রষ্ঠ বেল মেন কর; ৪ এবং প্রেত্যক জন িনেজর িবষেয়
না, িকন্তু পেরর িবষেয়ও লক্ষ্য রাখ। ৫ খ্রীষ্ট যীশুেত েয ভাব
িছল, তা েতামােদর মেনর মেধ্যও েহাক। ৬ ঈশ্বেরর স্বরূপিবিশষ্ট
থাকেতও িতিন ঈশ্বেরর সােথ সমান ইচ্ছা মেন করেলন না,
৭ িকন্তু িনেজেক শূন্য করেলন, িতিন দােসর মত হেলন, মানুেষর
মত হেয় জন্ম িনেলন; ৮ এবং িতিন মানুেষর মত হেয় িনেজেক
অবনত করেলন; মৃতু্য পযর্ন্ত, এমনিক, কু্রশীয় মৃতু্য পযর্ন্ত
আজ্ঞাবহ হেলন। ৯ এই কারণ ঈশ্বর তঁােক অত্যন্ত উচ্চমযর্াদা
সম্পন্ন করেলন এবং তঁােক েসই নাম দান করেলন, যা প্রেত্যক
নােমর েথেক েশ্রষ্ঠ; ১০ েযন যীশুর নােম স্বগর্ এবং মত্তর্ ্য ও
পাতালিনবাসীেদর “প্রেত্যক হঁাটু নত হয়, ১১ এবং প্রেত্যক িজভ
েযন স্বীকার কের” েয, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইভােব িপতা ঈশ্বর
েযন মিহমািন্বত হন।

তারার মত উজ্জ্বল হও।

১২ অতএব, েহ আমার িপ্রয়তেমরা, েতামরা সবসময় েযমন
আজ্ঞা পালন কের আসছ, েতমিন আমার সামেন েযমন েকবল
েসই রকম না, িকন্তু এখন আরও েবিশভােব আমার
অনুপিস্থিতেত, সভেয় ও সম্মােনর সেঙ্গ িনেজর িনেজর পিরত্রাণ
সম্পন্ন কর। ১৩ কারণ ঈশ্বরই িনেজর সন্তুিষ্টর জন্য েতামােদর
হৃদেয় ইচ্ছা ও কাজ উভেয়র সাধনকারী। ১৪ েতামরা অিভেযাগ
ও তকর্  ছাড়া সব কাজ কর, ১৫ েযন েতামরা অিনন্দনীয় ও এই
সমেয়র েসই অসরল ও চিরত্রহীন প্রজেন্মর মেধ্য ঈশ্বেরর
িনষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যােদর মেধ্য েতামরা জগেত উজ্জ্বল
নক্ষেত্রর প্রকাশ পােচ্ছা, ১৬ জীবেনর বাক্য ধের রেয়েছা; এেত
খ্রীেষ্টর িদেন আিম এই গবর্ করার কারণ পাব েয, আিম বৃথা
েদৗড়াইিন, বৃথা পিরশ্রমও কিরিন। ১৭ িকন্তু েতামােদর িবশ্বােসর
আত্মাহুিতেত ও েসবায় যিদ আিম উত্সেগর্র জন্য েসিচতও হই
তেব আিম আরাধনা করিছ, আর েতামােদর সবার সেঙ্গ আনন্দ
করিছ। ১৮ েসইভােব েতামরাও আনন্দ কর, আর আমার সেঙ্গ
আনন্দ কর।

তীমিথয় ও ইপাফ্রদীেতর িবষয়।

১৯ আিম প্রভু যীশুেত প্রত্যাশা করিছ েয, তীমিথয়েক খুব
তাড়াতািড় েতামােদর কােছ পাঠাব, েযন েতামােদর অবস্থা েজেন
আিমও উত্সািহত হই। ২০ কারণ আমার কােছ তীমিথর মত
েকােনা প্রাণ েনই েয, সিত্যই েতামােদর িবষেয় িচন্তা করেব।
২১ কারণ ওরা সবাই যীশু খ্রীেষ্টর িবষয় নয়, িকন্তু িনেজর
িনেজর িবষেয় েচষ্টা কের। ২২ িকন্তু েতামরা এঁর পেক্ষ এই প্রমাণ
জােনা েয, বাবার সােথ সন্তান েযমন, আমার সােথ ইিন েতমিন
সুসমাচার িবস্তােরর জন্য দািয়ত্ব পালন কেরেছন। ২৩ অতএব
আশাকির, আমার িক ঘেট, তা জানেত পারেলই তঁােক
েতামােদর কােছ পািঠেয় েদব। ২৪ আর প্রভুেত আমার দঢ়ৃ
িবশ্বাস এই েয, আিম িনেজও তাড়াতািড় আসব। ২৫ িকন্তু আমার
ভাই, সহকমর্ী ও সহেসনা এবং েতামােদর েপ্রিরত ও আমার
প্রেয়াজনীয় উপকারী েসবক ইপাফ্রাদীত েতামােদর কােছ
পািঠেয় েদওয়া প্রেয়াজন বেল আমার আবশ্যক মেন হল।

২৬ কারণ িতিন েতামােদর সবাইেক েদখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী
িছেলন এবং েতামরা তঁার অসুস্থতার সংবাদ শুেনছ বেল িতিন
ব্যাকুল হেয়িছেলন। ২৭ আর সিত্যই িতিন অসুস্থতায় মারা
যাওয়ার মত হেয়িছেলন; িকন্তু ঈশ্বর তঁার ওপর দয়া কেরেছন,
আর েকবল তঁার ওপর না, আমার ওপরও দয়া কেরেছন, েযন
দঃুেখর উপর দঃুখ আমার না হয়। ২৮ এই জন্য আিম আগ্রেহর
সেঙ্গ তঁােক পাঠালাম, েযন েতামরা তঁােক েদেখ পুনবর্ার আনন্দ
কর, আমারও দঃুেখর লাঘব হয়। ২৯ অতএব েতামরা তঁােক
প্রভুেত সম্পূণর্ আনেন্দর সেঙ্গ গ্রহণ কেরা এবং এই ধরেনর
েলাকেদর সম্মান কেরা; ৩০ কারণ খ্রীেষ্টর কােজর জন্য িতিন
মৃতু্যমুেখ উপিস্থত হেয়িছেলন, ফেল আমার েসবায় েতামােদর
ত্রুিট পূরেনর জন্য িতিন জীবেনর ঝঁুিকও িনেয়িছেলন।

েপৗেলর খ্রীষ্টীয় জীবন।

েশষ কথা এই, েহ আমার ভাইেয়রা, প্রভুেত আনন্দ
কর। েতামােদরেক একই কথা বারবার িলখেত আিম

ক্লান্ত হই না, আর তা েতামােদর রক্ষার জন্য। ২ েসই কুকুরেদর
েথেক সাবধান, েসই মন্দ কাজ কের যারা তােদর কাছ েথেক
সাবধান, যারা েদেহর েকােনা অংশেক কাটা-েছঁড়া কের েসই
েলাকেদর েথেক সাবধান। ৩ আমরাই েতা প্রকৃত িছন্নত্বক েলাক,
আমরা যারা ঈশ্বেরর আত্মােত আরাধনা কির এবং খ্রীষ্ট যীশুেত
গবর্ কির, েদেহর উপর িনভর্ র কির না। ৪ যিদ তাই হেতা তেব
আিম আমার েদেহ দঢ়ৃভােব িনভর্ র করেত পারতাম। যিদ অন্য
েকউ মেন কের েয, েস তার েদেহর উপর িনভর্ র করেত পাের,
তেব আিম আেরা েবিশ িনভর্ র করেত পাির। ৫ আিম আটিদেনর
িদন ত্বকেছদ প্রাপ্ত হেয়িছ, ইস্রােয়ল-জাতীয় িবন্যামীন বংেশর,
খঁািট ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বেন্ধ ফরীশী, ৬ উেদ্যাগ সম্বেন্ধ মণ্ডলীর
তাড়নাকারী িছলাম, ব্যবস্থার িনয়ম কানুন পালেন িনখুঁত
িছলাম। ৭ িকন্তু যা আমার লাভ িছল েস সমস্ত খ্রীেষ্টর জন্য ক্ষিত
বেল মেন কির। ৮ আসেল, আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর েয জ্ঞান তা
সব েথেক েশ্রষ্ঠ, তার জন্য আিম সব িকছুই এখন ক্ষিত বেল
মেন করিছ; তঁার জন্য সব িকছুর ক্ষিত সহ্য কেরিছ এবং তা
আবজর্না (মল) মেন কের ত্যাগ কেরিছ, ৯ েযন খ্রীষ্টেক লাভ
কির এবং তঁােতই েযন আমােক েদখেত পাওয়া যায়; আমার
িনেজর ধািমর্কতা, যা ব্যবস্থা েথেক পাওয়া, তা েযন আমার না
হয়, িকন্তু েয ধািমর্কতা খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর মাধ্যেম হয়, িবশ্বাসমূলক
েয ধািমর্কতা ঈশ্বর েথেক পাওয়া যায়, তাই েযন আমার হয়;
১০ েযন আিম তঁােক ও িতিন েয জীিবত হেয়েছন বা পুনরুিত্থত
হেয়েছন, েসই শিক্তেত এবং তঁার দঃুখেভােগর সহভাগীতা
জানেত পাির, এইভােব েযন তঁার মৃতু্যর মেতা আিমও মৃতু্যবরণ
করেত পাির; ১১ আর তারই মেধ্য েথেক েযন মৃতেদর মধ্য েথেক
জীিবত হওয়ার অিভজ্ঞতা লাভ করেত পাির।

লেক্ষ্য েপৗঁছােনার জন্য েদৗড়ােনা।

১২ আিম েয এখনই এসব িজিনস েপেয়িছ, িকংবা পূণর্তা লাভ
কেরিছ, তা নয়; িকন্তু যার জন্য খ্রীষ্ট যীশু আমােক উদ্ধার
কেরেছন (বা তার িনেজর বেল দাবী কেরেছন) এবং তা ধরার
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জন্য আিম েদৗড়ািচ্ছ। ১৩ ভাইেয়রা, আিম েয তা ধরেত েপেরিছ,
িনেজর িবষেয় এমন িচন্তা কির না; িকন্তু একিট কাজ কির,
িপছেনর সমস্ত িবষয়গুিল ভুেল িগেয় সামেনর িবষয়গুিলর জন্য
আগ্রেহর সেঙ্গ ছুেট চেলিছ, ১৪ লেক্ষ্যর িদেক েদৗড়ােত েদৗড়ােত
আিম খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর েয ডাক যা িতিন পুরষ্কার পাওয়ার
জন্য স্বেগর্ েডেকেছন তার জন্য যত্ন করিছ। ১৫ অতএব এস,
আমরা যতজন পিরপক্ক, সবাই এই িবষেয় ভািব; আর যিদ েকান
িবষেয় েতামােদর মেন অন্যভােব িচন্তা কের থাক, তেব ঈশ্বর
েতামােদর কােছ তাও প্রকাশ করেবন। ১৬ তাই যাইেহাক না
েকন, আমরা েয পযর্ন্ত েপৗিছেয়িছ, েযন েসই একই ধারায় চিল।
১৭ ভাইেয়রা, েতামরা সবাই আমার মেতা হও এবং আমরা েযমন
েতামােদর আদশর্, েতমিন আমােদর আচরণ মেতা যারা চেল,
তােদর িদেক দিৃষ্ট রাখ। ১৮ কারণ অেনেক এমন ভােব চলেছ,
যােদর িবষেয় েতামােদরেক বার বার বেলিছ এবং এখনও
েচােখর জেলর সেঙ্গ বলিছ, তারা খ্রীেষ্টর কু্রেশর শত্রু; ১৯ তােদর
পিরণাম িবনাশ; েপটই তােদর েদবতা এবং লজ্জােতই তােদর
েগৗরব; তারা জাগিতক িবষয় ভােব। ২০ কারণ আমরা স্বগর্পুরীর
প্রজা; আর েসখান েথেক আমরা উদ্ধারকতর্ ার, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর,
িফের আসার প্রতীক্ষা করিছ; ২১ িতিন আমােদর ক্ষিয়ষু্ণ েদহেক
পিরবতর্ ন কের তঁার মিহমার েদেহর মেতা করেবন, েয শিক্তর
মাধ্যেম িতিন সমস্ত িকছু তঁার বশীভূত করেত পােরন, তারই গুেণ
করেবন।

অতএব, েহ আমার ভাইেয়রা, িপ্রয়তেমরা ও আকাঙ্খার
পােত্ররা, আমার আনন্দ ও মুকুট, িপ্রয়তেমরা, েতামরা

এইভােব প্রভুর েপ্রেম িস্থর থাক।

েপ্ররনা দান।

২ আিম ইবিদয়ােক অনুেরাধ কের ও সনূ্তখীেক অনুেরাধ কের
বলিছ েয, "েতামরা প্রভুর েপ্রেম একই িবষয় ভাব।" ৩ আবার,
আমার প্রকৃত সত্য সহকমর্ী েয তুিম, েতামােকও অনুেরাধ করিছ,
তুিম এই মিহলােদর সাহায্য কর, কারণ তঁারা সুসমাচাের আমার
সেঙ্গ পিরশ্রম কেরিছেলন, ক্লীেমন্ত এবং আমার আেরা অন্য
সহকমর্ীেদর সেঙ্গও তা কেরিছেলন, তঁােদর নাম জীবন পুস্তেক
েলখা আেছ।

প্রভুেত আনন্দ।

৪ েতামরা প্রভুেত সবর্দা আনন্দ কর; আিম আবার বলিছ,
আনন্দ কর। ৫ েতামােদর নম্রতা েযন সবাই েদখেত পায়। প্রভু
শীঘ্রই আসেছন। ৬ েকান িবষেয় িচন্তা েকােরা না, িকন্তু সব িবষয়
প্রাথর্না, িবনিত এবং ধন্যবােদর সেঙ্গ েতামােদর সমস্ত প্রেয়াজন
ঈশ্বরেক জানাও। ৭ তােত ঈশ্বেরর েয শািন্ত যা সমস্ত িচন্তার

বাইের, তা েতামােদর হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুেত রক্ষা করেব।
৮ অবেশেষ, ভাইেয়রা, যা িকছু সত্য, যা িকছু সম্মানীয়, যা িকছু
ন্যায্য, যা িকছু খঁািট, যা িকছু সুন্দর, যা িকছু প্রশংসার িবষয়, েয
েকান ভালবাসা ও েয েকান শুদ্ধ িবষয় েহাক, েসই সমস্ত
আেলাচনা কর। ৯ েতামরা আমার কােছ যা যা িশেখছ, গ্রহণ
কেরছ, শুেনছ ও েদেখছ, েসই সমস্ত কর; তােত শািন্তর ঈশ্বর
েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেবন।

তােদর দােনর জন্য ধন্যবাদ।

১০ িকন্তু আিম প্রভুেত বড়ই আনিন্দত হলাম েয, অবেশেষ
েতামরা আমার জন্য ভাবার নতুন উদ্দীপনা েপেয়ছ; এই িবষেয়
েতামরা িচন্তা করিছেল, িকন্তু সুেযাগ পাও িন। ১১ এই কথা আিম
অভাব সম্বেন্ধ বলিছ না, কারণ আিম েয অবস্থায় থািক, তােতই
সন্তুষ্ট থাকেত িশেখিছ। ১২ আিম অবনত হেত জািন, প্রাচুযর্্য
েভাগ করেতও জািন; সব জায়গায় ও সব িবষেয় আিম সন্তুষ্ট
থাকেত এবং িখেদ সহ্য করেত, প্রাচুযর্্য িক অভাব সহ্য করেত
আিম িশেখিছ। ১৩ িযিন আমােক শিক্ত েদন, তঁার মাধ্যেম আিম
সবই করেত পাির। ১৪ তবুও েতামরা আমার কেষ্টর সময় দােন
সহভাগী হেয় ভালই কেরছ। ১৫ আর, েতামরা িফিলপীেয়রা,
জান েয, সুসমাচার প্রচােরর শুরুেত, যখন আিম মািকদিনয়া
েথেক চেল িগেয়িছলাম, তখন েকান মণ্ডলী দােনর িবষেয়
আমার সহভাগী হয়িন, শুধু েতামরাই হেয়িছেল। ১৬ এমনিক
িথষলনীকীেতও েতামরা একবার, বরং দইু বার আমার
প্রেয়াজনীয় উপকার পািঠেয়িছেল। ১৭ আিম উপহার পাওয়ার
জন্য েচষ্টা করিছ না, িকন্তু েসই ফেলর েচষ্টা করিছ, যা
েতামােদর জন্য খুবই লাভজনক হেব। ১৮ আমার সব িকছুই
আেছ, বরং উপিচেয় পড়েছ; আিম েতামােদর কাছ েথেক
ইপাফ্রদীেতর হােত যা িকছু েপেয়িছ তােত পিরপূণর্ হেয়িছ, যা
সুগিন্ধযুক্ত এবং গ্রহণেযাগ্য বিল যা ঈশ্বরেক প্রসন্ন কের।
১৯ আর আমার ঈশ্বর েগৗরেব তঁার ধনসম্পদ অনুযায়ী খ্রীষ্ট
যীশুেত েতামােদর সমস্ত প্রেয়াজন পূরণ করেবন। ২০ আমােদর
ঈশ্বরও িপতার মিহমা সব সমেয়র জন্য যুেগ যুেগ েহাক।
আেমন।

েশষ শুেভচ্ছা।

২১ েতামরা খ্রীষ্ট যীশুেত প্রেত্যক পিবত্র েলাকেক আমার
শুেভচ্ছা জািনও। আমার সঙ্গী ভাইেয়রা েতামােদরেক শুেভচ্ছা
জানােচ্ছন। ২২ সমস্ত পিবত্র েলাক, িবেশষ কের যঁারা ৈকসেরর
বািড়র েলাক, তঁারাও েতামােদরেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন। ২৩ প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার সহবত্তর্ী েহাক।
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১

কলসীয়

কলসীয়েদর জন্য শুেভচ্ছা ও ঈশ্বেরর ধন্যবাদ।

আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসাের খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত
এবং আমােদর ভাই তীমথীয়,

২ কলিসেত ঈশ্বেরর পিবত্ররা ও খ্রীেষ্ট িবশ্বস্ত ভাইেয়রা।
আমােদর িপতা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর উপর
আসুক।

৩ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদই এবং
আমরা সবসময় েতামােদর জন্য প্রাথর্না কির।

৪ খ্রীষ্ট যীশুর ওপর েতামােদর িবশ্বাস এবং সব পিবত্র েলােকর
উপর েতামােদর ভালবাসার কথা আমরা শুেনিছ,

৫ কারণ স্বেগর্ েতামােদর জন্য অেনক আশার িবষয় রেয়েছ।
এই আশার িবষেয় েতামরা সুসমাচাের সেত্যর কথা আেগ
শুেনছ,

৬ েয সুসমাচার েতামােদর কােছ এেসেছ যা সারা পৃিথবীেত
ফলপ্রসু এবং প্রচািরত হেচ্ছ, েযিদন েথেক েতামরা ঈশ্বেরর
অনুগ্রেহর কথা শুেন তােক সত্য বেল েজেনিছেল।

৭ আমােদর িপ্রয় ঈশ্বেরর দাস ইপাফ্রার কাছ েথেক েতামরা
এই িশক্ষা েপেয়িছেল, েতামােদর জন্য িতিন খ্রীেষ্টর একজন
িবশ্বস্ত পিরচারক হেয়িছেলন।

৮ পিবত্র আত্মার প্রিত েতামােদর ভালবাসার কথা তঁার মুেখ
আমরা শুেনিছ।

খ্রীেষ্টর মিহমা ও পিরত্রােণর কাজ।

৯ কারণ েয িদন েথেক এই েপ্রেমর কথা আমরা শুেনিছ, েসই
িদন েথেক আমরা প্রাথর্না এবং িবনিত কের চেলিছ েযন েতামরা
আিত্মক জ্ঞান ও বুিদ্ধেত তঁার ইচ্ছা সম্পূণর্ভােব বুঝেত পার।

১০ আমরা প্রাথর্না কির েযন েতামরা সব িকছুেত প্রভুর েযাগ্য
হেয় চলেত পার, ভােলা আচরণ, ভােলা কাজ কের ফলবান হও
এবং ঈশ্বেরর জ্ঞােন েবেড় ওঠ।

১১ আমরা প্রাথর্না কির তঁার মিহমা ও শিক্তর অনুগ্রেহ সব
িবষেয় েতামরা শিক্তশালী হও েযন েতামরা ৈধযর্্য ও সিহষু্ণতােক
আনেন্দর সেঙ্গ গ্রহণ করেত পার।

১২ আমরা প্রাথর্না কির িযিন আমােদর আেলােত পিবত্র
েলাকেদর উত্তরািধকােরর অংশীদার হবার েযাগ্য কেরেছন,
আনেন্দর সেঙ্গ েযন েসই িপতােক ধন্যবাদ িদেত পাির।

১৩ িতিন আমােদর অন্ধকােরর আিধপত্য েথেক উদ্ধার
কেরেছন এবং িনেজর িপ্রয় পুেত্রর রােজ্য আমােদর এেনেছন।

১৪ তঁার পুেত্রর মাধ্যেম আমরা মুিক্ত, পােপর ক্ষমা েপেয়িছ।

খ্রীেষ্টর আিধপত্য।

১৫ তঁার পুত্রই অদশৃ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূিত্তর্ । িতিনই সমস্ত সৃিষ্টর
প্রথমজাত।

১৬ কারণ সব িকছুই িতিন সৃিষ্ট কেরিছেলন, স্বেগর্ এবং
পৃিথবীেত, দশৃ্য এবং অদশৃ্য যা িকছু আেছ। িসংহাসন অথবা
পরাক্রম অথবা রাষ্ট্র অথবা কতৃর্ ত্ব সব িকছুই িতিন সৃিষ্ট
কেরিছেলন এবং তঁার জন্য।

১৭ িতিনই সব িকছুর আেগ আেছন এবং তঁার মেধ্য সব
িকছুেক একসেঙ্গ ধের েরেখেছন।

১৮ িতিনই তঁার েদেহর অথর্াৎ মণ্ডলীর মাথা। িতিনই প্রথম,
িতিনই প্রথম মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত হেয়িছেলন, সুতরাং
িতিনই সব িকছুর মেধ্য প্রথম।

১৯ কারণ ঈশ্বর িঠক কেরিছেলন েয তঁার সব পূণর্তাই েযন
খ্রীেষ্টর মেধ্য থােক;

২০ এবং িতিন িনেজ তঁার পুেত্রর মাধ্যেম অেনক িকছুর
িমলনসাধন কেরেছন। ঈশ্বর তঁার পুেত্রর কু্রেশর রক্ত িদেয় শািন্ত
এেনিছেলন, পৃিথবীর অথবা স্বেগর্র সব িকছুেক একসেঙ্গ
কেরন।

২১ এবং একসমেয় েতামরাও ঈশ্বেরর কাছ েথেক দেূর িছেল
এবং েতামােদর বােজ কােজর মাধ্যেম েতামােদর মেন শত্রুতা
প্রকাশ েপেয়েছ।

২২ খ্রীেষ্টর মৃতু্যর মেধ্য িদেয় তঁার েদেহর দ্বারা ঈশ্বর িনেজর
সেঙ্গ েতামােদর িমিলত কেরেছন েযন েতামােদর পিবত্র, িনখুঁত
ও িনেদর্ াষ কের িনেজর সামেন হািজর কেরন।

২৩ খ্রীেষ্টর িবষেয় সুখবর েথেক েয িনিশ্চত আশা েতামরা
েপেয়ছ েসখান েথেক সের না িগেয় েতামােদর িবশ্বােস িস্থর
থাকেত হেব এবং েসই সুসমাচার আকােশর িনেচ সমস্ত সৃিষ্টর
মেধ্য প্রচার করা হেয়েছ েতামরা তা শুেনছ, আিম েপৗল এই
সুসমাচােরর প্রচােরর দাস হেয়িছ।

প্রভুেত িস্থর থাকেত িনেদর্ শ।

২৪ এখন েতামােদর জন্য আমার েয সব কষ্টেভাগ হেচ্ছ তার
জন্য আনন্দ করিছ এবং খ্রীেষ্টর সেঙ্গ কষ্টেভাগ যা আমার
এখেনা বািক আেছ তা খ্রীেষ্টর েদেহর জন্য, েসটা হেচ্ছ মণ্ডলী।

২৫ েতামােদর জন্য ঈশ্বেরর েয কাজ আমােক েদওয়া হেয়েছ,
েসইজন্য আিম মণ্ডলীর দাস হেয়িছ, ঈশ্বেরর বাক্য সম্পূণর্ভােব
প্রচার কির।
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২৬ েসই েগাপন সত্য যা পূবর্কাল হইেত ও পুরুেষ পুরুেষ
লুকােনা িছল, িকন্তু এখন তা তঁার পিবত্র েলাকেদর কােছ
প্রকািশত হল;

২৭ অিযহুদীেদর মেধ্য েসই েগাপন তেত্ত্বর েগৗরব-ধন িক তা
পিবত্র েলাকেদর জানােত ঈশ্বেরর ইচ্ছা হল, েতামােদর মেধ্য
খ্রীেষ্টর মিহমার আস্থা েতামরা েপেয়ছ।

২৮ তঁােকই আমরা প্রচার করিছ। আমরা প্রেত্যক মানুষেক
সতকর্  করিছ এবং প্রেত্যক মানুষেক িশক্ষা িদিচ্ছ েযন প্রেত্যক
মানুষেক খ্রীেষ্টর সব জ্ঞােন জ্ঞানবান করেত পাির।

২৯ েয কােজর ক্ষমতা িদেয় ঈশ্বর আমােক উজ্জীিবত
কেরেছন েসই ভূিমকা পালন করার জন্য আিম পিরশ্রম ও
সংগ্রাম করব।

আিম েতামােদর জানােত চাই আিম েতামােদর জন্য,
লায়িদেকয়ার েলাকেদর জন্য এবং যারা আমার েদেহ

মুখ েদেখিন তােদর জন্য আিম কেঠার পিরশ্রম করিছ,
২ তারা েযন মেন উত্সাহ েপেয় ভালবাসায় এক হয় এবং

জ্ঞােনর িনশ্চয়তায় সব িকছুেত ধনী হেয় উেঠ ঈশ্বেরর েগাপন
সত্যেক অথর্াৎ খ্রীষ্টেক জানেত পাের।

৩ জ্ঞান এবং বুিদ্ধ সব িকছু তঁার মেধ্য লুকােনা রেয়েছ।
৪ আিম েতামােদর এই কথা বলিছ, েকউ েযন প্রেরািচত বােক্য

েতামােদর ভুল পেথ না চালায়।
৫ এবং যিদও আিম িনেজ েদহ রূেপ েতামােদর সেঙ্গ েনই,

তবুও আত্মােত েতামােদর সেঙ্গ আিছ এবং েতামােদর ভােলা
আচরণ এবং খ্রীেষ্টেত েতামােদর দঢ়ৃ িবশ্বাস েদেখ আিম আনন্দ
পািচ্ছ।

৬ খ্রীষ্ট যীশুেক েতামরা েয ভােব প্রভু িহসােব গ্রহণ কেরছ িঠক
েসইভােব তঁার পেথ চল।

৭ তঁার মেধ্য দঢ়ৃভােব বুেনিছেলন ও গেড় তুেলিছেলন, েয
িশক্ষা েপেয় িবশ্বােস প্রিতিষ্ঠত হেয়িছেল এবং ধন্যবাদ িদেয়
প্রাচুেযর্্য ভের ওঠ।

খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সংেযােগর সুফল।

৮ েদেখা েকউ েযন েতামােদর দশর্নিবদ্যা এবং েকবল প্রতারণা
কের বন্দী না কের যা মানুেষর বংশ পরম্পরায় হেয় আসেছ
জগেতর পাপপূণর্ িবশ্বাস ব্যবস্থার উপর এবং খ্রীেষ্টর পের নয়,

৯ কারণ ঈশ্বেরর সব পূণর্তা খ্রীেষ্টর েদহ িহসােব বাস করেছ।
১০ েতামরা তঁােত জীবেন পূণর্তা েপেয়ছ, িযিন সব

পরাক্রমশালীর প্রধান।
১১ তঁারই মেধ্য েতামার ত্বকেছদ হেয়িছল মানুেষর হােত নয়,

ত্বকেছদ হেয়িছল, খ্রীেষ্টর প্রবিতর্ ত ত্বকেছদেন, পাপপূণর্ েদেহর
ওপর েথেক মাংস সিরেয় িদেয় েতামােদর পাপমুক্ত কেরেছন।

১২ বািপ্তেষ্মর েতামরা তঁার সেঙ্গ কবরস্থ হেয়িছেল, ঈশ্বেরর
ওপর িবশ্বােসর শিক্তেত েতামরাও তঁার সেঙ্গ উিত্থত হেয়িছেল,
িযিন তঁােক মৃতেদর মধ্য েথেক উিঠেয়েছন।

১৩ যখন েতামরা েতামােদর পােপ এবং েতামােদর েদেহর
অত্বকেছেদ মৃত িছেল, তখন িতিন তঁার সেঙ্গ েতামােদর জীিবত
কেরিছেলন এবং আমােদর সব পাপ ক্ষমা কেরিছেলন।

১৪ আমােদর িবরুেদ্ধ েয ঋেণর হােত েলখা িনেদর্শ িছল
আইনত িতিন তা মুেছ েফেলিছেলন। েপেরক িদেয় কু্রেশ ঝুিলেয়
িতিন এই সব সিরেয় েফেলিছেলন।

১৫ িতিন কতৃর্ ত্ব এবং পরাক্রম সব সিরেয় েফেল উম্মুক্তভােব
তােদর দিৃষ্টেগাচর কেরিছেলন এবং সকেলর আেগ িবজয় যাত্রা
কের তঁার কু্রেশর মােন বুিঝেয়িছেলন।

১৬ সুতরাং েতামরা িক খােব অথবা িক পান করেব অথবা
উৎসেবর িদেন অথবা অমবস্যায় অথবা িবশ্রামবাের িক করেব
এই সব িবষেয় েকউ েযন েতামােদর িবচার না কের।

১৭ এই িজিনসগুিল যা আসেছ তার ছায়া, িকন্তু প্রকৃত পেক্ষ
খ্রীেষ্টর েদহ।

১৮ নম্রতায় ও দতূেদর পূজায় েকান েলাক েযন েতামােদর
পুরষ্কার লুট না কের। েযন একজন েলাক যা েদেখেছ েসই রকম
থােক এবং িনেজর মাংিসক মেন িচন্তা কের গিবর্ত না হয়।

১৯ তারা খ্রীষ্টেক মাথা িহসােব ধের না, যঁার কাছ েথেক সমস্ত
েদহ, গ্রিন্থ ও বন্ধন একসেঙ্গ যুক্ত হেয় ঈশ্বেরর শিক্তেত বড় হেয়
উঠেছ।

খ্রীেষ্টর সেঙ্গ উিত্থত েলাকেদর উপযুক্ত আচার ব্যবহার।

২০ যিদ েতামরা জগেতর পাপপূণর্ িবশ্বাস ব্যবস্থায় খ্রীেষ্টর সেঙ্গ
মেরছ, তেব েকন জগেতর িবশ্বােসর কােছ সমিপর্ত হেয় জীবন
যাপন করছ:

২১ "ধেরা না, স্বাদ গ্রহণ কেরা না, ছঁুয়না"? ২২ েয সব িজিনস
ব্যবহার করেল ক্ষেয় যায় েলােকরা েসই ব্যাপাের এই আেদশ ও
িশক্ষা েদয়।

২৩ এই িনয়মগুিল মানুেষর ৈতরী জািতর "জ্ঞান" নম্রতা ও
েদেহর ওপর িনযর্াতন, িকন্তু মাংেসর প্রশ্রেয়র িবরুেদ্ধ েকােনা
মূল্য েনই।

পিবত্র জীবন যাপেনর ব্যবস্থা।

ঈশ্বর েতামােদর খ্রীেষ্টর সেঙ্গ তুেলেছন, েযখােন খ্রীষ্ট
ঈশ্বেরর ডান পােশ বেস আেছন েসই স্বগর্ীয় জায়গার

িবষয় িচন্তা কর।
২ স্বগর্ীয় িবষয় ভাব, পৃিথবীর িবষয় েভেবা না।
৩ েতামরা মারা েগছ এবং ঈশ্বর েতামােদর জীবন খ্রীেষ্টর সেঙ্গ

লুিকেয় েরেখেছন।
৪ েতামােদর জীবেন যখন খ্রীষ্ট প্রকািশত হেবন, তখন

েতামরাও তঁার প্রতােপ প্রকািশত হেব।
৫ েতামরা পৃিথবীর পাপপূণর্ স্বভাব নষ্ট কের েফল েযমন-

েবশ্যাগমন, অশুিচতা, েমাহ, খারাপ ইচ্ছা েলাভ এবং মূিতর্ পূজা।
৬ এই সব কারেণ অবাধ্য সন্তানেদর ওপর ঈশ্বেরর রাগ সৃিষ্ট

হয়।
৭ একসময় যখন েতামরা এইভােব জীবন যাপন করেত তখন

েতামরাও এইভােব চলেত।
৮ িকন্তু এখন েতামরা অবশ্যই এই সব িজিনস ত্যাগ করেব

েক্রাধ, রাগ, িহংসা, ঈশ্বরিনন্দা ও েতামােদর মুখ েথেক েবরেনা
বােজ কথা।
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৪

৯ একজন অপরেক িমথ্যা কথা বল না, কারণ আেগ যা
অনুশীলন করেত তা েছঁড়া কাপেড়র টুকেরার মত েফেল দাও,

১০ এবং তুিম েসই নূতন মানুষেক পিরধান কেরছ, যা েতামােক
জ্ঞােনর প্রিতমূিত্তর্ েত নতুিনকৃত কেরেছ েসই সৃিষ্ট কতর্ ার
প্রিতমূিত্তর্ েত।

১১ এখােন এই জ্ঞােনর মেধ্য গ্রীক এবং ইহূিদ, িছন্নত্বক এবং
অিচ্ছন্নত্বক, বব্বর্র, সু্কথীয়, দাস, স্বাধীন বেল িকছু েনই, িকন্তু
খ্রীষ্টই সব।

১২ ঈশ্বর যােদর মেনানীত কেরেছন পিবত্র এবং িপ্রয়
েলাকেদর- করুণার িচত্ত, দয়া, নম্রতা, মৃদতূা, ৈধযর্্য এই গুণগুিল
পালন কর।

১৩ এেক অপরেক সহ্য কর। এেক অপেরর মঙ্গলময় হও। যিদ
কােরার িবরুেদ্ধ েদাষ েদবার থােক তেব উভয় উভয়েক ক্ষমা
কর, প্রভু েযভােব েতামােদর ক্ষমা কেরেছন, েতামরাও েসভােব
কর।

১৪ এই সব িজিনস গুেলােক ভালবাসা িদেয় সাজাও,
ভালবাসাই সব িকছুেক একসেঙ্গ বঁাধেত পাের।

১৫ খ্রীেষ্টর শািন্ত েতামােদর হৃদয়েক শাসন করুক। এই িছল
েসই শািন্ত যা েতামােদর এক েদেহ িছল। কৃতজ্ঞ হও।

১৬ খ্রীেষ্টর বাক্য প্রচুর পিরমােণ েতামােদর হৃদেয় বাস করুক।
েতামােদর সব জ্ঞান িদেয় গীত এবং েস্ত্রাত্র এবং আিত্মক গান
িদেয় এেক অপরেক িশক্ষা ও েচতনা দাও, কৃতজ্ঞতা জািনেয়
েতামরা হৃদয় িদেয় ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য ধন্যবােদর সেঙ্গ গান কর।

১৭ এবং েতামরা কথায় অথবা কােজ যা িকছু কর সবই প্রভু
যীশুর নােম কর এবং তঁার মাধ্যেম িপতা ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কর।

খ্রীষ্টীয় পিরবােরর জন্য িনয়ম।

১৮ স্ত্রীরা, েতামােদর স্বামীর বশীভূতা হও, েযমন এটা প্রভুেত
উপযুক্ত।

১৯ স্বামীরা, েতামােদর স্ত্রীেক ভালবােসা এবং তােদর সেঙ্গ
খারাপ ব্যবহার কর না।

২০ িশশুরা, েতামরা সব িবষেয় িপতামাতােক মান্য কর, এটা
প্রভুেক েবিশ সন্তুষ্ট কের।

২১ িপতারা, েতামােদর িশশুেদর রািগও না, তারা েযন হতাশ না
হয়।

২২ দােসরা, যারা শরীেরর সম্পেকর্  েতামােদর প্রভু েতামরা
তােদর সব িবষেয় মান্য কেরা, েলাকেক সন্তুষ্ট করার মত চাকু্ষষ
েসবা েকার না িকন্তু অকৃিত্রম হৃদেয় প্রভুেক ভয় কের েসবা কর।

২৩ যা িকছু কর, প্রাণ িদেয় কাজ কর, প্রভুর কাজ িহসােব
কর, েলােকর িহসােব নয়।

২৪ েতামরা জান েতামরা উত্তরািধকার সুেত্র প্রভুর কাছ েথেক
পুরষ্কার পােব। েতামরা প্রভু খ্রীেষ্টর দােসর কাজ কর।

২৫ েয অন্যায় কের, েস অন্যােয়র প্রিতফল পােব এবং এখােন
েকান পক্ষপািতত্ব েনই।

আর [প্রভুর কােছ] মুখােপক্ষা নাই।

প্রভুরা, েতামরা দাসেদর ওপর িঠক এবং ভােলা ব্যবহার
কর এবং েযন েতামােদরও একজন প্রভু স্বেগর্ আেছন।

পুনরায় িনেদর্ শাবলী।

২ েতামরা অিবচিলতভােব সবসময় প্রাথর্না কর এবং ধন্যবাদ
সহকাের প্রাথর্নার দ্বারা সতকর্  থাক।

৩ আমােদর জন্যও একসেঙ্গ প্রাথর্না কর, েযন ঈশ্বর আমােদর
জন্য কথা বলার দরজা খুেল েদন, খ্রীেষ্টর লুকােনা িবষয়
জানেত পাির। কারণ এই কথার জন্য আিম বঁাধা আিছ।

৪ এবং প্রাথর্না কর যােত আিম এটা পিরষ্কার ভােব করেত
পাির এবং যা আমার বলা উিচত তা বলেত পাির।

৫ বাইেরর েলাকেদর সেঙ্গ বুিদ্ধ কের চল এবং বুিদ্ধ কের
েতামার সময় ব্যবহার কর।

৬ েতামরা সবসময় করুণািবষ্ট হেয় কথা বল। লবেণর মত
স্বাদযুক্ত হও এবং প্রেত্যক জনেক িকভােব উত্তর েদেব তা
জােনা।

েশষ কথা

৭ আমার িবষেয় সব িকছু তুিখক েতামােদর জানােবন। িতিন
হন একজন িপ্রয় ভাই, একজন ঈশ্বেরর িবশ্বস্ত দাস এবং প্রভুর
কােজর একজন েসবাদাস।

৮ আিম িবেশষভােব তঁােক েতামােদর কােছ পাঠালাম, েযন
েতামরা আমােদর জানেত পার এবং িতিন েতামােদর হৃদেয়
উত্সাহ েদেবন।

৯ েতামার িনেজর িবশ্বস্ত ও িপ্রয় ভাই ওনীিষমেকও সেঙ্গ
পাঠালাম। এখােন যা হেয়েছ তঁারা েতামােদর সব খবর
জানােবন।

১০ আমার সেঙ্গ বন্দী ভাই আিরষ্টাখর্ এবং বাণর্বার আত্মীয়
মাকর্  শুেভচ্ছা জানােচ্ছ যঁার িবষেয় েতামরা আেদশ েপেয়ছ,
"যিদ িতিন েতামােদর কােছ আেসন, তঁােক গ্রহণ কর,"

১১ এবং যীশু যােক যুষ্ঠ নােম ডাকা হত। িছন্নত্বকেদর মেধ্য
েকবল তঁারাই ঈশ্বেরর রােজ্যর জন্য আমার সহকমর্ী। তঁারা
আমােক সান্ত্বনা িদেয়েছন।

১২ ইপাফ্রা েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন। িতিন েতামােদর
মেধ্য একজন এবং একজন খ্রীষ্ট যীশুর দাস। িতিন সবসময়
প্রাথর্নায় েতামােদর জন্য সংগ্রাম করেছন যােত েতামরা ঈশ্বেরর
ইচ্ছায় সম্পূণর্ িনিশ্চত হেয় দঁািড়েয় থাক।

১৩ আিম তঁার জন্য সাক্ষ্য েদব, িতিন েতামােদর জন্য, যঁারা
লায়িদেকয়ােত ও যঁারা িহয়রাপিলেত আেছন, তঁােদর জন্যও
কেঠার পিরশ্রম কেরন।

১৪ িপ্রয় িচিকৎসক লুক এবং দীমা েতামােদর শুেভচ্ছা
জানােচ্ছন।

১৫ লায়িদেকয়ার ভাইেদর শুেভচ্ছা জানাও এবং িনম্ফােক
এবং তঁার বািড়র মণ্ডলীেক শুেভচ্ছা জানাও।
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১৬ যখন এই িচিঠ েতামােদর মেধ্য পড়া হেয়িছল, এটা আেরা
লায়িদেকয়া মণ্ডলীেতও পড়া হেয়িছল এবং েদেখা লায়িদেকয়া
েথেক েয িচিঠ আসেব তা েতামরাও পেড়া।

১৭ আিখর্প্পেক বল, "েসবা কাজ কর যা তুিম প্রভুেত গ্রহণ
কেরছ, েযন তুিম এটা সম্পন্ন কর।"

১৮ আিম েপৗল এই শুেভচ্ছা আিম িনেজ হােত িলখলাম।
আমার বন্দীদশা মেন কেরা। ঐশ্বিরক অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ
থাকুক।
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১

২

১ িথষলনীকীয়

মঙ্গলাচরণ। িথষলনীকীেত েপৗেলর সুসমাচার প্রচার।

েপৗল, সীল ও তীমিথয়- িপতা ঈশ্বের ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্ট
িবশ্বাসী িথষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রিত। অনুগ্রহ ও শািন্ত

েতামােদর প্রিত আসুক।
২ আমরা প্রাথর্নার সময় েতামােদর নাম উেল্লখ কের েতামােদর

সকেলর জন্য সবর্দা ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কের থািক;
৩ আমরা েতামােদর িবশ্বােসর কাজ, েপ্রেমর পিরশ্রম ও

আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর উপর আশার ৈধেযর্্য আমােদর িপতা
ঈশ্বেরর সাক্ষােৎ সবসময় মেন কের থািক;

৪ কারণ, েহ ভাইেয়রা, ঈশ্বেরর িপ্রয়তেমরা (েপ্রমপাত্রগণ),
আমরা জািন েতামরা মেনানীত েলাক,

৫ কারণ আমােদর সুসমাচার েতামােদর কােছ শুধুমাত্র কথায়
নয়, িকন্তু শিক্তেত, পিবত্র আত্মায় ও েবিশমাত্রায় িনশ্চয়তায়
উপিস্থত হেয়িছল; েতামরা েতা জান, আমরা েতামােদর কােছ,
েতামােদর জন্য িক রকম েলাক হেয়িছলাম।

৬ আর েতামরা বহু কেষ্টর মেধ্য পিবত্র আত্মার আনেন্দ
বাক্যিট গ্রহণ কের আমােদর এবং প্রভুর অনুকারী হেয়ছ;

৭ এইভােব মািকদিনয়া ও আখায়াস্থ সব িবশ্বাসী েলােকর
কােছ উদাহরণ সরূপ হেয়ছ;

৮ কারণ েতামােদর হেত প্রভুর বাক্য উচ্চািরত হেয়েছ, েকবল
মািকদিনয়ােত ও আখায়ােত নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর উপর েতামােদর
েয িবশ্বাস, েসই িবষয় সব জায়গায় ছিড়েয় পেড়েছ; এজন্য
আমােদর িকছু বলবার দরকার েনই।

৯ কারণ তারা িনেজরা আমােদর িবষেয় এই কথা প্রচার কের
থােক েয, েতামােদর কােছ আমরা িকভােব গৃহীত হেয়িছলাম,
আর েতামরা িকভােব প্রিতমাগণ হেত ঈশ্বেরর িদেক িফের
এেসছ, েযন জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বেরর েসবা করেত পার।

১০ এবং যােক িতিন মৃতেদর মধ্য থােক উিঠেয়েছন, িযিন
আগামী েক্রাধ েথেক আমােদর উদ্ধারকতর্ া, েযন স্বগর্ হেত তঁার
েসই পুেত্রর অথর্াৎ যীশুর আসার অেপক্ষা করেত পার।

িথষলনীকীয়েদর প্রিত েপৗেলর প্রচার।

স্বভাবতঃ, ভাইেয়রা, েতামরা িনেজরাই জান, েতামােদর
কােছ আমােদর যাওয়াটা ব্যথর্ হয়িন।

২ েসইজন্য িফিলপীেত আেগ দঃুখেভাগ ও অপমান সহ্য
কেরিছ, েতামরা জান, আমরা আমােদর ঈশ্বের সাহসী হেয়
অত্যািধক মানুেষর িবেরাধ সেত্ত্বও আমরা েতামােদর কােছ
ঈশ্বেরর সুসমাচােরর কথা প্রচার কেরিছলাম।

৩ কারণ আমােদর উপেদশ েকান ভ্রান্ত িশক্ষা, িক অশুিচতা বা
প্রতারণা েথেক নয়।

৪ িকন্তু ঈশ্বর েযমন আমােদর অনুেমািদত কের আমােদর
উপের সুসমাচােরর ভার েরেখেছন েতমিন কথা বলিছ; মানুষেক
সন্তুষ্ট করব বেল নয়, িকন্তু ঈশ্বর, িযিন আমােদর হৃদয় পরীক্ষা
কেরন।

৫ কারণ েতামরা জান, আমরা কখনও চাটুবােদ িকংবা
েলাভজনক ছেল িলপ্ত হইিন, ঈশ্বর এর সাক্ষী;

৬ আর মানুেষর েথেক েগৗরব েপেত েচষ্টা কিরিন, েতামােদর
েথেকও নয়, অন্যেদর েথেকও নয়, যিদও খ্রীেষ্টর েপ্রিরত বেল
আমরা েতামােদর েথেক সুেযাগ িনেলও িনেত পারতাম;

৭ িকন্তু েযমন মােয়রা িনেজর বাচ্চােদর লালন পালন কের,
েতমিন আমরা েতামােদর মেধ্য েস্নেহর ভাব েদিখেয়িছলাম;

৮ েসইভােব আমরা েতামােদরেক ভালেবেস েকবল ঈশ্বেরর
সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও েতামােদরেক িদেত সন্তুষ্ট
িছলাম, েযেহতু েতামরা আমােদর িপ্রয়পাত্র হেয়িছেল।

৯ েহ ভাইেয়রা আমােদর পিরশ্রম ও কেঠার েচষ্টা েতামােদর
মেন আেছ; েতামােদর কারও েবাঝা না হই, েসইজন্য আমরা
িদনরাত কাজ করেত করেত েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার
প্রচার কেরিছলাম।

১০ আর িবশ্বাসী েয েতামরা, েতামােদর কােছ আমরা েকমন
পিবত্র, ধািমর্ক ও িনেদর্ াষী িছলাম, তার সাক্ষী েতামরা আছ,
ঈশ্বরও আেছন।

১১ েতামরা েতা জান, িপতা েযমন আপন সন্তানেদর েতমিন
আমরাও েতামােদর প্রেত্যক জনেক উত্সাহ, ও সান্ত্বনা িদতাম,

১২ ও শক্তভােব পরামশর্ িদতাম েযন েতামরা ঈশ্বেরর আচরণ
েমেন চেলা, িযিন িনজ রােজ্য ও মিহমায় েতামােদর আহ্বান
করেছন।

িথষলনীকীয়েদর িস্থরতায় েপৗেলর আনন্দ।

১৩ এই কারেণ আমরাও সবসময় ঈশ্বেরর ধন্যবাদ করিছ।
আমােদর কােছ ঈশ্বেরর পাঠােনা বাক্য েপেয়, েতামরা মানুষেদর
বাক্য নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য বেল তা গ্রহণ কেরিছেল; তা সত্যই
ঈশ্বেরর বাক্য এবং েতামরা িবশ্বাসী েতামােদর মেধ্য িনজ কাযর্্য
সম্পন্ন করেছা।

১৪ কারণ, েহ ভাইেয়রা, িযহুিদয়ায় খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর েয
সকল মণ্ডলী আেছ, েতামরা তােদর অনুসরণকারী হেয়ছ; কারণ
ওরা ইহূিদেদর েথেক েয প্রকার দঃুখ েপেয়েছ, েতামারও
েতামােদর িনজ জািতর েলাকেদর কাছ েথেক েসই প্রকার দঃুখ
েপেয়ছ;
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১৫ ইহূিদরা প্রভু যীশুেক এবং ভাববাদীেদর বধ কেরিছল,
আবার আমােদরেক তাড়না কেরিছল; তারা ঈশ্বেরর সন্তুষ্ট কর
নয়, সকল মানুেষর িবপরীত;

১৬ তারা আমােদরেক অইহূিদর পিরত্রােণর জন্য তােদর কােছ
কথা বলেত বারণ করেছ; এইরূেপ সবসময় িনেজেদর পােপর
পিরমাণ বািড়েয় ঈশ্বেরর সীমানায় েপৗিছেয়েছ; িকন্তু তােদর
িনকেট চূড়ান্ত েক্রাধ উপিস্থত হল।

িথষলনীকীয়েদর পিরদশর্েনর জন্য েপৗেলর আকাঙ্খা।

১৭ আর, েহ ভাইেয়রা, আমরা অল্প সমেয়র জন্য পৃথক
হেয়িছলাম, হৃদয় েথেক নয় িকন্তু েতামােদর উপিস্থিত েথেক
এবং েতামােদর মুখ েদখার জন্য আমরা মহা আশা কেরিছলাম
এবং েচষ্টা কেরিছলাম।

১৮ কারণ আমরা, িবেশষত আিম েপৗল, দইু একবার
েতামােদর কােছ েযেত ইচ্ছা কেরিছলাম, িকন্তু শয়তান আমােদর
বাধা িদল।

১৯ কারণ আমােদর আশা, বা আনন্দ, বা েগৗরেবর মুকুট িক?
আমােদর প্রভু যীশুর সাক্ষােৎ তঁার আগমন কােল েতামরাই িক
নও?

২০ বাস্তিবক েতামরাই আমােদর েগৗরব ও আনন্দ।
এজন্য আর ৈধযর্্য ধরেত না েপের আমরা আথীনীেত
একা থাকাই ভাল বুঝলাম,

২ এবং আমােদর ভাই ও খ্রীেষ্টর সুসমাচাের ঈশ্বেরর দাস েয
তীমিথয়, তঁােক পািঠেয়িছলাম, েযন িতিন েতামােদরেক সুিস্থর
কেরন এবং েতামােদর িবশ্বােসর সম্বেন্ধ আশ্বাস েদন,

৩ েযন এই সব কেষ্ট েকউ চঞ্চল না হয়; কারণ েতামরা
িনেজরাই জান, আমরা এরই জন্য িনযুক্ত।

৪ এটাই সত্য আমরা যখন েতামােদর কােছ িছলাম, আমরা
েতামােদর আেগই বেলিছলাম েয, আমােদর কষ্ট হেব, আর
েসটাই ঘেটেছ, েতামরা েসটা জান।

৫ এ জন্য আিমও আর ৈধযর্্য ধরেত না েপের েতামােদর
িবশ্বােসর তত্ত্ব জানবার জন্য ওেক পািঠেয়িছলাম, েভেবিছলাম,
পােছ পরীক্ষক েকানও প্রকাের েতামােদর পরীক্ষা কেরেছ বেল
আমােদর পিরশ্রম বৃথা হয়।

তীমিথর উত্সাহ বাতর্ া।

৬ িকন্তু এখন তীমিথয় েতামােদর কাছ হেত আমােদর কােছ
এেস েতামােদর িবশ্বাস ও ভালবাসা সম্পেকর্  সুসমাচার
আমােদরেক িদেয়েছন এবং বেলেছন, েতামরা সবর্দা েস্নহ ভােব
আমােদরেক মেন করছ, েযমন আমরাও েতামােদরেক েদখেত
চাই, েতমিন েতামরাও আমােদরেক েদখেত ইচ্ছা করছ;

৭ এজন্য, ভাইেয়রা, েতামােদর জন্য আমরা সমস্ত িবপেদর ও
কেষ্টর মেধ্য েতামােদর িবশ্বােসর মাধ্যেম উত্সাহ েপলাম;

৮ কারণ যিদ েতামরা প্রভুেত িস্থর থাক, তেব এখন আমরা
সিত্য েবঁেচ আিছ।

৯ বাস্তিবক েতামােদর কারণ আমরা িনেজর ঈশ্বেরর সাক্ষােৎ
েয সব আনেন্দ আনন্দ কির, তার বদেল েতামােদর জন্য
ঈশ্বরেক কীভােব ধন্যবাদ িদেত পাির ?

১০ আমরা েযন েতামােদর মুখ েদখেত পাই এবং েতামােদর
িবশ্বােসর ত্রুিট গুিল পূণর্ করেত পাির, এই জন্য রাত িদন
অিবরত প্রাথর্না করিছ।

১১ আর আমােদর িপতাঈশ্বর ও আমােদর প্রভু যীশু েতামােদর
কােছ আমােদর পথ সুগম করুন।

১২ আর েযমন আমরাও েতামােদর প্রিত উপেচ পিড়, েতমিন
প্রভু েতামােদরেক পরস্পেরর ও সবার প্রিত েপ্রেম বৃিদ্ধ করুন ও
উপেচ পড়েত িদন;

১৩ ঈশ্বর েতামােদর হৃদয় শিক্তশালী করেবন, েযন িনেজর
সকল পিবত্রগণ সহ আমােদর প্রভু যীশুর আগমন কােল িতিন
আমােদর িপতা ঈশ্বেরর সাক্ষােৎ েতামােদর পিবত্রতা ও
অিনন্দনীয় কেরন।

ধম্মর্াচরণ করেত উত্সািহত করা।

অতএব, েহ ভাইেয়রা, সবেশেষ আমরা প্রভু যীশুেত
েতামােদরেক উৎসািহত করিছ, কীভােব চেল ঈশ্বরেক

সন্তুষ্ট করেত হয়, এ িবষেয় আমােদর কােছ েয িশক্ষা গ্রহণ
কেরছ, আর েযভােব চলছ, েসইভােব আমরা উত্সাহ কির
েতামরা অিধক পিরমােণ কর।

২ কারণ প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা েতামােদরেক িক িক আেদশ
িদেয়িছ, তা েতামরা জান।

৩ িবেশষত, ঈশ্বেরর ইচ্ছা এই, েতামােদর পিবত্রতা;
৪ েয েতামরা ব্যিভচার েথেক দেূর থাক, েতামােদর প্রেত্যক

জন েশখ েয পিবত্র ও সম্মািনত হেয় িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গ েকমন
কের বাস করেত হয়,

৫ যারা ঈশ্বরেক জােন না, েসই অইহূিদর মত কামািভলােষ
নয়,

৬ েকউ েযন সীমা লঙ্ঘন কের এই ব্যাপাের িনেজর ভাইেক না
ঠকায়; কারণ আেগ েতামােদরেক েযমন সাবধান কেরিছ ও
বেলিছ, প্রভু এই সব পােপর জন্য সবাইেক শািস্ত েদেবন।

৭ কারণ ঈশ্বর আমােদরেক অশুিচতার জন্য নয়, িকন্তু
পিবত্রতার জন্য আহ্বান কেরেছন।

৮ এই জন্য েয ব্যিক্ত অমান্য কের, েস মানুষেক অমান্য কের
তাহা নয়, বরং ঈশ্বরেকই অমান্য কের, িযিন িনজ পিবত্র আত্মা
েতামােদরেক দান কেরন।

৯ আর ভাইেয়র েপ্রম সম্পেকর্  েতামােদরেক িকছু েলখা
প্রেয়াজন েনই, কারণ েতামরা িনেজরা পরস্পর েপ্রম করার জন্য
ঈশ্বেরর কােছ িশক্ষা েপেয়ছ;

১০ আর বাস্তিবক সমস্ত মািকদিনয়ায় বসবাসকারী সমস্ত
ভাইেদর প্রিত েপ্রম করছ।

১১ িকন্তু েতামােদরেক অনুনয় কের বলিছ, ভাইেয়রা, আরও
েবিশ কের েপ্রম কর, আর শান্তভােব থাকেত ও িনজ িনজ কাযর্্য
করেত এবং িনেজর হােত পিরশ্রম করেত যত্নশীল হও েযমন
আমরা েতামােদরেক িনেদর্শ িদেয়িছ-
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১২ েযন েতামােদর সম্মানপূণর্ ব্যবহােরর জন্য বাইেরর
েলাকেদর কােছ েতামরা েযন গৃহীত হও, েযন েতামােদর িকছুরই
অভাব না থােক।

প্রভু যীশুর পুনরাগমন।

১৩ িকন্তু, েহ ভাইগণ আমরা চাই না েয, যারা মারা েগেছ
তােদর সমেন্ধ েতামরা অজ্ঞাত থাক; েযন যােদর প্রত্যাশা েনই,
েসই অন্য সকল েলােকর মত েতামরা দঃুিখত না হও।

১৪ কারণ আমরা যখন িবশ্বাস কির েয, যীশু মেরেছন এবং
উেঠেছন, তখন জািন, ঈশ্বর যীশুেত মের যাওয়া েলাকেদরেকও
েসইভােব তঁার সেঙ্গ িনেয় আসেবন।

১৫ কারণ আমরা প্রভুর বাক্য িদেয় েতামােদরেক এও বেলিছ
েয, আমরা যারা জীিবত আিছ, যারা প্রভুর আগমন পযর্ন্ত
অবিশষ্ট থাকেবা, আমরা িনশ্চই েসই মের যাওয়া েলাকেদর
অগ্রগামী হব না।

১৬ কারণ প্রভু িনেজ আনন্দধ্বিন সহ, প্রধান দেূতর রব সহ
এবং ঈশ্বেরর তূরীবাদ্য সহ স্বগর্ েথেক েনেম আসেবন, আর যঁারা
খ্রীেষ্ট মেরেছন, তঁারা প্রথেম উঠেব।

১৭ পের আমরা যারা জীিবত আিছ, যারা অবিশষ্ট থাকব,
আমরা আকােশ প্রভুর সেঙ্গ েদখা করবার জন্য একসেঙ্গ তঁােদর
সেঙ্গ েমঘেযােগ নীত হইব; আর এভােব সবসময় প্রভুর সেঙ্গ
থাকব।

১৮ অতএব েতামরা এই সকল কথা বেল একজন অন্য জনেক
সান্ত্বনা দাও।

িকন্তু ভাইেয়রা িবেশষ িবেশষ কােলর ও সমেয়র িবষেয়
েতামােদরেক িকছু েলখা অপ্রেয়াজনীয়।

২ কারণ েতামরা িনেজরা িবলক্ষণ জােনা, রােত েযমন েচার
আেস েতমিন প্রভুর িদনও আসেছ।

৩ েলােক যখন বেল, শািন্ত ও অভয়, তকু্ষিন তােদর কােছ
েযমন গভর্ বতীর প্রসব েবদনা উপিস্থত হেয় থােক, েতমনই
আকিষ্মক িবনাশ উপিস্থত হয়; আর তারা েকােনাও ভােব
এড়ােত পারেব না।

৪ িকন্তু ভাইেয়রা, েতামরা অন্ধকাের নও েয, েসই িদন েচােরর
মত েতামােদর উপের এেস পড়েব।

৫ েতামরা েতা সকেল দীিপ্তর সন্তান ও িদবেসর সন্তান; আমরা
রােতর নয়, অন্ধকােররও নয়।

৬ অতএব এস, আমরা অন্য সবার মত ঘুিমেয় না পিড়, বরং
েজেগ থািক ও আত্ম িনয়িন্ত্রত হই।

৭ কারণ যারা ঘুিমেয় পেড়, তারা রােতই ঘুিমেয় পেড় এবং
যারা মদ্যপায়ী, তারা রােতই মত্ত হয়।

৮ িকন্তু আমরা িদবেসর বেল এস, আত্ম িনয়িন্ত্রত হই, িবশ্বাস
ও েপ্রমরূপ বুকপাটা পির এবং পিরত্রােণর আশারূপ িশরস্ত্র
মাথায় িদই;

৯ কারণ ঈশ্বর আমােদরেক েক্রােধর জন্য িনযুক্ত কেরনিন,
িকন্তু আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পিরত্রাণ লােভর জন্য;

১০ িতিন আমােদর জন্য মরেলন, েযন আমরা েজেগ থািক বা
ঘুিমেয় পিড়, তঁার সােথই েবঁেচ থািক।

১১ অতএব েযমন েতামরা কের থাক, েতমন েতামরা এেক
অন্যেক ভরসা দাও এবং একজন অন্যেক েগঁেথ েতােলা।

েশষ িনেদর্ শাবলী।

১২ িকন্তু, েহ ভাইেয়রা, আমরা েতামােদরেক িনেবদন করিছ;
যঁারা েতামােদর মেধ্য পিরশ্রম কেরন ও প্রভুেত েতামােদর উপের
িনযুক্ত আেছন এবং েতামােদরেক েচতনা েদন, তঁােদরেক সম্মান
দাও,

১৩ আর তঁােদর কােজর জন্য তঁােদরেক েপ্রেম অিতশয়
সমাদর কর। িনেজেদর মেধ্য শািন্ত রােখা।

১৪ আর, েহ ভাইেয়রা, আমরা েতামােদরেক িবনয় করিছ যারা
অলস ব্যিক্ত , তােদরেক েচতনা দাও, িভরুতােদর স্বান্তনা দাও,
দবুর্লেদর সাহায্য কর, সবার জন্য ৈধযর্্যশীল হও।

১৫ েদখ, েযন অপকােরর প্রিতেশােধ েকউ কােরারও অপকার
না কর, িকন্তু এেক অপেরর এবং সবার প্রিত সবসময় ভােলা
ব্যবহার করার েচষ্টা কর।

16 সবসময় আনন্দ কর; সবসময় প্রাথর্না কর;
১৮ সব িবষেয় ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত এটাই

েতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর ইচ্ছা।
১৯ পিবত্র আত্মােক িনিভেয় িদও না।
20 ভাববাণী তুচ্ছ কেরা না। সব িবষেয় পরীক্ষা কর; যা

ভােলা, তা ধের রােখা।
২২ সব রকম মন্দ িবষয় েথেক দেূর থােকা।
২৩ শািন্তর ঈশ্বর িনেজই েতামােদরেক সব রকম ভােব পিবত্র

করুন; এবং েতামােদর সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও েদহ আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর আসার সময় অিনন্দনীয়রূেপ রিক্ষত েহাক।

২৪ িযিন েতামােদরেক ডােকন, িতিন িবশ্বস্ত, িতিনই তা
করেবন।

২৫ ভাইেয়রা, আমােদর জন্য প্রাথর্না কর।
২৬ সব ভাইেক পিবত্র চুম্বেন শুেভচ্ছা জানাও।
২৭ আিম েতামােদরেক প্রভুর নােম বলিছ, সব ভাইেয়র কােছ

েযন এই িচিঠ পেড় েশানােনা হয়।
২৮ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ থাকুক।

১ িথষলনীকীয় ৪:১২ ৮১৬ ১ িথষলনীকীয় ৫:২৮



১ ২

২ িথষলনীকীয়

মঙ্গলাচরণ। প্রভু যীশুর িদ্বতীয় আগমেনর িবষয়।

েপৗল, সীল ও তীমিথয় আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু
যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী থীষলনীকীয়েদর মণ্ডলীর কােছ।

২ িপতা ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর
উপের বতুর্ ক।

৩ েহ ভাইেয়রা, আমরা েতামােদর জন্য সবসময় ঈশ্বরেক
ধন্যবাদ িদেত বাধ্য; আর তা করা উপযুক্ত; কারণ েতামােদর
িবশ্বাস ভীষণভােব বাড়েছ এবং এেক অেন্যর প্রিত েতামােদর
প্রেত্যেকর েপ্রম উপেচ পড়েছ।

৪ এজন্য, েতামরা েয সব অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করছ, েস
সেবর মেধ্য েতামােদর সহ্য ও িবশ্বাস থাকায় আমরা িনেজেদর
ঈশ্বেরর মণ্ডলীগুিলর মেধ্য েতামােদর িনেয় গবর্ েবাধ করিছ।

৫ আর এ সবই ঈশ্বেরর ধািমর্ক িবচােরর স্পষ্ট লক্ষণ, যােত
েতামরা ঈশ্বেরর েসই রােজ্যর উপযুক্ত বেল গণ্য হেব, যার জন্য
দঃুখেভাগও করছ।

৬ বাস্তিবক ঈশ্বেরর কােছ এটা ন্যায় িবচার েয, যারা
েতামােদরেক কষ্ট েদয়, িতিন তােদরেক প্রিতেশােধ কষ্ট েদেবন,

৭ এবং কষ্ট পাচ্ছ েয েতামরা, েতামােদরেক আমােদর সেঙ্গ
িবশ্রাম েদেবন, [এটা তখনই হেব] যখন প্রভু যীশু স্বগর্ েথেক
িনেজর পরাক্রেমর দতূেদর সেঙ্গ জ্বলন্ত অিগ্নেবষ্টেন প্রকািশত
হেবন,

৮ এবং যারা ঈশ্বরেক জােন না ও যারা আমােদর প্রভু যীশুর
সুসমাচােরর আেদশ েমেন চেল না, তােদরেক সমুিচত শািস্ত
েদেবন।

৯ তারা প্রভুর উপিস্থিত েথেক ও তঁার শিক্তর প্রতাপ েথেক দরূ
হেব এবং তারা অনন্তকালস্থায়ী িবনাশরূপ শািস্ত েভাগ করেব,

১০ এটা েসিদন ঘটেব, েযিদন িতিন িনেজর পিবত্রগেনর দ্বারা
মিহমািন্বত হেবন এবং তখন িবশ্বাসীরা আশ্চযর্্য হেব, এর সেঙ্গ
েতামরাও যুক্ত আছ কারণ আমেদর সাক্ষ্য েতামরা িবশ্বােস গ্রহণ
কেরছ।

১১ এই জন্য আমরা েতামােদর জন্য সবসময় এই প্রাথর্নাও
করিছ, েযন আমােদর ঈশ্বর েতামােদর সকলেকও আহ্বােনর
উপযুক্ত বেল গ্রহণ কেরন, আর মঙ্গলভােবর সব ইচ্ছা ও
িবশ্বােসর কাজ িনেজর শিক্তেত সম্পূণর্ কের েদন;

১২ েযন আমােদর ঈশ্বেরর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহণুসাের
আমােদর প্রভু যীশুর নাম েতামােদর মেধ্য েগৗরবািন্বত হয় এবং
তঁার মধ্য িদেয় েতামরাও েগৗরবািন্বত হও।

পাপ- পুরুেষর প্রকাশ।

আবার, েহ ভাইেয়রা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
আগমন ও তঁার কােছ আমােদর িনেয় যাবার িবষেয়

েতামােদরেক এই িবনিত করিছ;
২ েতামরা েকান আত্মার মাধ্যেম, বা েকানও বাক্যর মাধ্যেম,

অথবা আমরা িলেখিছ, মেন কের েকান িচিঠর মাধ্যেম, মেনর
িস্থরতা েথেক িবচিলত বা উিদ্বগ্ন হেয়া না, েভব না েয প্রভুর িদন
এেস েগল;

৩ েকউ েকান প্রকাের েযন েতামােদরেক না েভালায়; কারণ
েসই িদন আসেব না যতক্ষণ না প্রথেম েসই অধেমর্র মানুষ েয
েসই িবনাশ সন্তান প্রকাশ পায়।

৪ েয প্রিতেরাধী হেব েস িনেজেক ঈশ্বর নােম পিরিচত বা পূজ্য
সমস্ত িকছুর েথেক িনেজেক বড় করেব, এমনিক ঈশ্বেরর
মিন্দের বেস িনেজেক ঈশ্বর বেল েঘাষণা করেব।

৫ েতামােদর িক মেন পেড় না, আিম আেগ যখন েতামােদর
কােছ িছলাম, তখন েতামােদরেক এই কথা বেলিছলাম ?

৬ আর েস েযন িনজ সমেয় প্রকাশ পায়, এই জন্য িকেস তােক
বাধা িদেয় রাখেছ, তা েতামরা জান।

৭ কারণ অধমর্ীর েগাপন শিক্ত এখনও কাজ করেছ; িকন্তু
যতক্ষণ পযর্ন্ত তােক দরূ না করা হয়, েয বাধা িদেয় রােখেছ েস
েসই কাজ করেত থকেব।

৮ আর তখন েসই অধািমর্ক প্রকাশ পােব, িকন্তু প্রভু যীশু তঁার
মুেখর িনঃশ্বাস িদেয় েসই দষু্ট ব্যিক্তেক ধ্বংস করেবন, ও িনজ
আগমেনর প্রকাশ দ্বারা তার শিক্ত হ্রাস করেবন।

৯ েসই অধািমর্ক ব্যিক্ত আসেব শয়তােনর শিক্ত সহকাের, েযটা
িমথ্যার সমস্ত নানা আশ্চযর্্য কাজ ও সমস্ত িচহ্ন ও অদু্ভত
লক্ষেণর সেঙ্গ হেব,

১০ এবং যারা িবনাশ পােচ্ছ তােদর প্রতারণা করার জন্য সমস্ত
অধািমর্কতার িবষয় গুিল ব্যবহার করেব; কারণ তারা পিরত্রাণ
পাবার জন্য সত্য েয েপ্রম গ্রহণ কের িন।

১১ আর েসজন্য ঈশ্বর তােদর কােছ ভ্রািন্তমূলক (প্রতারণার)
কাজ পাঠান, যােত তারা েসই িমথ্যায় িবশ্বাস কের,

১২ েযন ঈশ্বর েসই সকলেক িবচাের েদাষী করেত পােরন, যারা
সত্যেক িবশ্বাস কের িন, িকন্তু অধািমর্কতায় সন্তুষ্ট হত।

প্রভুেত িস্থর থাকেত িনেবদন।

১৩ িকন্তু েহ ভাইেয়রা, প্রভুর িপ্রয়তেমরা, আমরা েতামােদর
জন্য সবসময় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত বাধ্য; কারণ ঈশ্বর প্রথম
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েথেক েতামােদরেক আত্মার পিবত্রতা প্রদােনর দ্বারা ও সেত্যর
িবশ্বােস পিরত্রােণর জন্য মেনানীত কেরেছন;

১৪ এবং েসই অিভপ্রােয় আমােদর সুসমাচার দ্বারা
েতামােদরেক েডেকেছন, েযন েতামরা আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর মিহমার ভািগদার হেত পার।

১৫ অতএব, েহ ভাইেয়রা, িস্থর থাক এবং আমােদর বাক্য
অথবা িচিঠর মাধ্যেম েয সকল িশক্ষা েপেয়ছ, তা ধের রাখ।

১৬ আর আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট িনেজ, ও আমােদর িপতা
ঈশ্বর, িযিন আমােদরেক েপ্রম কেরেছন এবং অনুগ্রেহর সােথ
অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম আশা িদেয়েছন,

১৭ িতিন েতামােদর হৃদয়েক সান্ত্বনা িদন এবং সব রকম ভােলা
কােজ ও কথায় শিক্তশালী করুন।

প্রাথর্নার জন্য আেবদন।

েশষ কথা এই, ভাইেয়রা, আমােদর জন্য প্রাথর্না কর;
েযন, েযমন েতামােদর মেধ্য হেচ্ছ, েতমিন প্রভুর বাক্য

দ্রুতগিতেত িবস্তার হয় ও েগৗরবািন্বত হয়,
২ আর আমরা েযন দষু্ট ও মন্দ েলাকেদর েথেক উদ্ধার পাই;

কারণ সবার িবশ্বাস েনই।
৩ িকন্তু প্রভু িবশ্বস্ত; িতিনই েতামােদরেক শিক্তশালী করেবন ও

শয়তান েথেক রক্ষা করেবন।
৪ আর েতামােদর সম্পেকর্  প্রভুেত আমােদর এই দঢ়ৃ িবশ্বাস

আেছ েয, আমরা যা যা িনেদর্শ কির, েসই সব েতামরা পালন
করছ ও করেব।

৫ আর প্রভু েতামােদর হৃদয়েক ঈশ্বেরর েপ্রেমর পেথ ও খ্রীেষ্টর
সেহ্যর পেথ চালান।

মূিতর্র িবরুেদ্ধ সাবধানতা।

৬ আর, েহ ভাইেয়রা, আমরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম
েতামােদরেক এই িনেদর্শ িদিচ্ছ, েয েকান ভাই অলস এবং
েতামরা আমােদর কাছ েথেক েয িশক্ষা েপেয়ছ, েসইভােব না
চেল, তার সঙ্গ ত্যাগ কর;

৭ কারণ িক প্রকাের আমােদর অনুকারী হেত হয়, তা েতামরা
িনেজরাই জান; কারণ েতামােদর মেধ্য আমরা থাকাকালীন
অলস িছলাম না;

৮ আর িবনামূেল্য কােরা কােছ খাবার েখতাম না, বরং
েতামােদর কােরার েবাঝা েযন না হই, েসজন্য পিরশ্রম ও েমহনত
সহকাের রাত িদন কাজ করতাম।

৯ আমােদর েয অিধকার েনই, তা নয়; িকন্তু েতামােদর কােছ
িনেজেদর উদাহরণরূেপ েদখােত েচেয়িছ, েযন েতামরা
আমােদর অনুকারী হও।

১০ কারণ আমরা যখন েতামােদর কােছ িছলাম, তখন
েতামােদরেক এই িনেদর্শ িদতাম েয, যিদ েকউ কাজ করেত না
চায়, তেব েস আহারও না করুক।

১১ সাধারণত আমরা শুনেত পািচ্ছ, েতামােদর মেধ্য েকউ
েকউ অলসভােব চলেছ, েকান কাজ না কের অনিধকার চচ্চর্ া
কের থােক।

১২ এইভােব েলাকেদর আমরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম িনেদর্শ ও
উপেদশ িদিচ্ছ, তারা শান্তভােব কাজ কের িনেজরাই খাবার
েভাজন করুক।

১৩ আর, েহ ভাইেয়রা, েতামরা সৎ কাজ করেত হতাশ হেয়া
না।

১৪ আর যিদ েকউ এই িচিঠর মাধ্যেম বলা আমােদর কথা না
মােন, তেব তােক িচিহ্নত কের রাখ, তার সেঙ্গ িমেশা না,

১৫ েযন েস লিজ্জত হয়; অথচ তােক শত্রু না েভেব ভাই বেল
েচতনা দাও।

িবেশষ শুেভচ্ছা।

১৬ আর শািন্তর প্রভু িনেজ সবসময় সবর্প্রকাের েতামােদরেক
শািন্ত প্রদশর্ন করুন। প্রভু েতামােদর সবার সহবত্তর্ী েহান।

১৭ এই মঙ্গলবাদ আিম েপৗল িনজ হােত িলখলাম। প্রেত্যক
িচিঠেত এটাই িচহ্ন; আিম এই রকম িলেখ থািক।

১৮ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সবার সেঙ্গ
থাকুক।
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১ তীমিথ

শুেভচ্ছা। তীমিথয়েক েপৗেলর আেদশ।

েপৗল, আমােদর উদ্ধারকতর্ া ঈশ্বেরর এবং খ্রীষ্ট যীশু
যঁার উপের আমােদর আশা, তঁার আেদেশ খ্রীষ্ট যীশুর

েপ্রিরত,- ২ িবশ্বাস সম্বেন্ধ আমার প্রকৃত পুত্র তীমিথয়র প্রিত।
িপতা ঈশ্বরও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশু, অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত
েতামায় দান করুন।

ভাক্ত িশক্ষকেদর িবরুেদ্ধ সাবধানতা।

৩ মািকদিনয়ােত যাবার সমেয় েযমন আিম েতামােক অনুেরাধ
কেরিছলাম েয, তুিম ইিফেষ েথেক িকছু েলাকেক এই িনেদর্শ
দাও, েযন তারা ভুল িশক্ষা না েদয়, ৪ এবং গল্প ও বড় বংশ
তািলকায় মেনােযাগ না েদয়, [েযমন এখন করিছ]; কারণ এই
িবষয়গুেলা বরং ঝগড়ার সৃিষ্ট কের, ঈশ্বেরর েয ধনাধ্যেক্ষর
কাজ িবশ্বাস সম্বন্ধীয়, যা এই িবষয়েক উত্পন্ন কের না। ৫ িকন্তু
েসই আেদেশর উেদ্দেশ্য হল ভালবাসা, যা শুিচ হৃদয়, সৎ িবেবক
ও প্রকৃত িবশ্বাস েথেক উৎপন্ন; ৬ িকছু েলাক এই আসল িবষয়
েথেক সের িগেয় িনেজেদর মনগড়া বােজ কথাবাতর্ ায় ভ্রান্ত হেয়
িবপেথ েগেছ। ৭ তারা ব্যবস্থা গুরু হেত চায়, অথচ যা বেল ও
যার িবষেয় আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ েজার িদেয় বেল, তা েবােঝ না।
৮ িকন্তু আমরা জািন, ব্যবস্থা ভাল, যিদ েকউ ব্যবস্থা েমেন তার
ব্যবহার কের, ৯ আমরা এও জািন েয, ধািমর্েকর জন্য নয়, িকন্তু
যারা অধািমর্ক ও অবাধ্য, ভিক্তহীন ও পাপী, অসৎ ও অপিবত্র,
বাবা ও মােয়র হত্যাকারী, খুিন, ১০ ব্যিভচারী, সমকামী, যারা
দাস ব্যবসার জন্য মানুষ চুির কের, িমথ্যাবাদী, যারা িমথ্যা শপথ
কের, তােদর জন্য এবং আর যা িকছু সত্য িশক্ষার িবপরীেত,
তার জন্যই ব্যবস্থার স্থাপন করা হেয়েছ। ১১ এই িশক্ষা পরম ধন্য
ঈশ্বেরর েসই মিহমার সুসমাচার অনুযায়ী, েয সুসমাচােরর ভার
আমােক েদওয়া হেয়েছ।

েপৗেলর প্রিত যীশুর ভালবাসা।

১২ িযিন আমােক শিক্ত িদেয়েছন, আমােদর েসই খ্রীষ্ট যীশুর
ধন্যবাদ করিছ, কারণ িতিন আমােক িবশ্বস্ত মেন কের তঁার
েসবায় িনযুক্ত কেরেছন, ১৩ যিদও আেগ আিম ঈশ্বরিনন্দা
করতাম, অত্যাচার ও অপমান করতাম; িকন্তু দয়া েপেয়িছ,
কারণ আিম না বুেঝই অিবশ্বােসর বেশ েসই সমস্ত কাজ
করতাম; ১৪ িকন্তু আমােদর প্রভুর অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাস
ও েপ্রেমর সেঙ্গ, অেনক েবিশ উপিচেয় পেড়েছ। ১৫ এই কথা
িবশ্বস্ত ও সম্পূণর্ভােব গ্রহেণর েযাগ্য েয, খ্রীষ্ট যীশু পাপীেদর
উদ্ধার করার জন্য জগেত এেসেছন; তােদর মেধ্য আিম

সবেথেক বড় পাপী; ১৬ িকন্তু আিম এই জন্য দয়া েপেয়িছ, েযন
যীশু খ্রীষ্ট আমার মত জঘন্য পাপীর জীবেন তঁার দয়ােক অসীম
ৈধযর্্যেক প্রকাশ কেরন, েযন আিম তােদর আদশর্ হেত পাির,
যারা অনন্ত জীবেনর জন্য তঁােক িবশ্বাস করেব। ১৭ িযিন
যুগপযর্্যােয়র রাজা, অক্ষয় অদশৃ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপযর্্যােয়র
যুেগ যুেগ তঁার সমাদর ও মিহমা েহাক। আেমন। ১৮ আমার
সন্তান তীমিথ, েতামার িবষেয় পূেবর্র সমস্ত ভাববাণী অনুসাের,
আিম েতামােক এই আেদশ িদিচ্ছ, েযন তুিম তার গুেন উত্তম
যুদ্ধ করেত পার, ১৯ েযন িবশ্বাস ও শুদ্ধ িবেবক রক্ষা কর; শুদ্ধ
িবেবক পিরত্যাগ করার জন্য কােরা কােরা িবশ্বােসর েনৗকা
েভেঙ েগেছ। ২০ তােদর মেধ্য হুিমনায় ও আেলকসান্দরও আেছ;
আিম তােদরেক শয়তােনর হােত সমপর্ণ করলাম, যােত তারা
উিচত িশক্ষা পায় ও ঈশ্বেরর িনন্দা করার সাহস আর না পায়।

প্রাথর্নার িবষেয় িনেদর্ শ।

আমার প্রথম অনুেরাধ এই, েযন সমস্ত মানুেষর জন্য,
িবনিত, প্রাথর্না, অনুেরাধ এবং ধন্যবাদ করা হয়;

২ [িবেশষ কের] রাজােদর ও যারা উঁচুপেদ আেছন তােদর
সকেলর জন্য; েযন আমরা সম্পূণর্ ভিক্তেত ও িস্থরভােব িনিশ্চেন্ত
ও শািন্তেত জীবন যাপন করেত পাির। ৩ এটা আমােদর
উদ্ধারকতর্ া ঈশ্বেরর কােছ ভাল ও গ্রহণেযাগ্য িবষয়; ৪ তঁার ইচ্ছা
এই, েযন সমস্ত মানুষ পিরত্রাণ পায়, ও সত্যেক জানেত পাের।
৫ কারণ একমাত্র ঈশ্বর আেছন; ঈশ্বেরর ও মানুেষর মেধ্য
একমাত্র মধ্যস্থও আেছন, িতিন খ্রীষ্ট যীশু, ৬ িতিন সবার মুিক্তর
মূল্য িহসােব িনেজেক উৎসগর্ করেলন; এই সাক্ষ্য সিঠক সমেয়
েদওয়া হেয়েছ; ৭ আিম এই জন্যই প্রচারক ও েপ্রিরত হেয়
িনযুক্ত হেয়িছ; সিত্য বলিছ, িমথ্যা বলিছ না; িবশ্বেস্ত ও সেত্য
আিম অিযহুদীেদর িশক্ষক। ৮ তাই আমার ইচ্ছা এই, সমস্ত
জায়গায় পুরুেষরা রাগ ও তকর্  িবতকর্  বাদ িদেয় পিবত্র হাত তুেল
প্রাথর্না করুক। ৯ একইভােব মিহলারাও িনেজেদর ভদ্র ও
েশাভনীয় েপাশােক িনেজেদর সািজেয় তুলুক; েযন েশৗিখন েবণী
কের চুল না বঁােধ ও েসানা, মুক্ত বা খুব দামী েপাশাক িদেয়
িনেজেদর না সাজায়, ১০ িকন্তু ঈশ্বর ভিক্তই মিহলােদর প্রকৃত
অলংকার তাই তারা ভাল কােজ িনেজেদর প্রকাশ করুক।
১১ মিহলারা সম্পূণর্ সমিপর্ত ভােব নীরেব িশক্ষা গ্রহণ করুক।
১২ আিম উপেদশ েদওয়ার িকম্বা পুরুেষর উপের অিধকার
করার অনুমিত স্ত্রীেক িদই না, িকন্তু নীরব থাকেত বিল।
১৩ কারণ প্রথেম আদমেক এবং পের হবােক সৃিষ্ট করা হেয়িছল।
১৪ আর আদম প্রতািরত হেলন না, িকন্তু স্ত্রী প্রতািরতা হেয় পাপ
কেরিছেলন। ১৫ তবু যিদ, আত্মসংযেমর সেঙ্গ িবশ্বােস, েপ্রেম ও
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পিবত্রতায় তারা িস্থর থােক, তেব স্ত্রী সন্তােনর জন্ম িদেয় উদ্ধার
পােব।

তত্ত্বাবধায়ক (িবশপ) ও পিরচারেকর (িডকন) িবষয়।

এই কথা িবশ্বস্ত, যিদ েকউ পালক হেত চান, তেব িতিন
এক ভাল কােজর আশা কেরন। ২ তাই এটা অিত

অবশ্যই েয, পালকেক েকউ েযন েদাষ িদেত না পাের, িতিন এক
স্ত্রীর স্বামী হেবন, সেচতন, আত্মসংযমী, সংযত, অিতিথেসবা
করেত ভালবােসন এবং িশক্ষাদােন পারদশর্ী হন; ৩ িতিন মাতাল,
মারকুেট, ঝগড়ােট এবং টাকার েপ্রমী েযন না হন, বরং শান্ত,
ভদ্র, নম্র হন। ৪ িযিন িনেজর ঘেরর শাসন ভােলাভােব কেরন
এবং তঁার সন্তানরা সম্পূণর্রূেপ তঁার বাধ্য হেব; ৫ িকন্তু যিদ েকউ
িনেজর ঘেরর শাসন করেত না জােন, তেব েস েকমন কের
ঈশ্বেরর মণ্ডলী েদখােশানা করেব? ৬ িতিন েযন নতুন িশষ্য না
হন, কারণ িতিন হয়ত অহঙ্কারী হেয় উঠেবন এবং িদয়াবেলর
মত তঁার িবচার হেব। ৭ আর বাইেরর েলাকেদর কােছও তঁার
েযন সুনাম বজায় থােক, েযন িতিন লজ্জার কারণ ও িদয়াবেলর
জােল জিড়েয় না যান। ৮ েসই রকম পিরচারকেদরও এমন
হওয়া দরকার, েযন তঁারা সম্মান পাওয়ার েযাগ্য হন, েযন এক
কথার মানুষ হন, মাতাল ও েলাভী না হন, ৯ িকন্তু শুিচ িবেবেকর
সেঙ্গ িবশ্বােসর গুপ্ত িবষয়গুেলা ধের রােখন। ১০ আর প্রথেম
তঁােদরও পরীক্ষা করা েহাক, যিদ তঁােদর িবরুেদ্ধ িনন্দার িকছু না
থােক, তেব তঁারা পিরচারেকর কাজ করেত পারেবন।
১১ একইভােব মিহলারাও সম্মােনর েযাগ্য হন, পরচচর্ া না কের,
সংযত এবং সব িবষেয় িবশ্বস্ত েহাক। ১২ পিরচারেকরাও একিট
স্ত্রীর স্বামী েহাক এবং িনেজর েছেল েমেয়েদর ও িনেজর ঘরেক
ভােলাভােব শাসন করুক। ১৩ কারণ যঁারা ভােলাভােব
পিরচারেকর কাজ কেরেছন, তঁারা সম্মান পােবন এবং খ্রীষ্ট
যীশুেত তঁােদর িবশ্বােস আেরা সাহস লাভ কেরন।

খ্রীেষ্টর মণ্ডলী জীবন্ত ঈশ্বেরর বাসস্থান।

১৪ আিম খুব তাড়াতািড় েতামার কােছ যাব, এমন আশা কের
েতামােক এই সব িলখলাম; ১৫ িকন্তু যিদ আমার েদির হয়, তেব
েযন তুিম জানেত পার েয, ঈশ্বেরর ঘেরর মেধ্য েকমন আচার
ব্যবহার করেত হয়; েসই ঘর হল জীবন্ত ঈশ্বেরর মণ্ডলী, সেত্যর
স্তম্ভ ও মজবুত িভিত্ত। ১৬ আর ভিক্তর েগাপন কথা অিত মহান,
েসই িবষেয় সবাই একমত, িযিন িনজই েদেহ প্রকািশত হেলন,
িতিন েয ধািমর্কতা আত্মার মাধ্যেম প্রমািণত হেলন, দতূেদর
িতিন েদখা িদেলন, িবিভন্ন জািতর মেধ্য তঁার প্রচার করা হল,
জগেতর অেনেকই তঁােক িবশ্বাস করল, মিহমার সেঙ্গ িতিন স্বেগর্
েগেলন।

তত্ত্বাবধায়েকর (িবশপ) সিঠক ব্যবহার।

িকন্তু পিবত্র আত্মা পিরষ্কার ভােব বেলেছন,
পরবতর্ীকােল িকছু েলাক ছলনাকারী আত্মােত ও

ভূতেদর িশক্ষায় মন িদেয় যীশুর িবশ্বাস েথেক সের পড়েব।
২ এটা এমন িমথ্যাবাদীেদর ভণ্ডািমেত ঘটেব, যােদর িনেজর

িবেবক, গরম েলাহার দােগর মত দাগযুক্ত হেয়েছ। ৩ তারা িবেয়
করেত মানা কের এবং েকােনা েকােনা খাবার েখেত মানা কের,
যা যা ঈশ্বর এই উেদ্দেশ্য ৈতরী কেরেছন, িকন্তু যারা িবশ্বাসী ও
সত্যেক জােন, তারা েযন তঁােক ধন্যবাদ িদেয় খাবার খায়।
৪ বাস্তেব ঈশ্বেরর ৈতরী সব িকছুই ভােলা; ধন্যবাদ িদেয় গ্রহণ
করেল, িকছুই অগ্রাহ্য হয় না, ৫ কারণ ঈশ্বেরর বাক্য এবং
প্রাথর্নার মাধ্যেম তা পিবত্র হয়। ৬ এই সব কথা ভাইেদরেক মেন
কিরেয় িদেল তুিম খ্রীষ্ট যীশুর ভােলা দাস হেব; েয িবশ্বােসর ও
ভােলা িশক্ষার অনুসরণ কের আসছ, তার বােক্য পিরপূণর্
থাকেব; ৭ িকন্তু ভিক্তহীন গল্প গ্রহণ কর না, তা বয়ষ্ক মিহলােদর
বানােনা গেল্পর মেতা। ৮ আর ঈশ্বেরর ভিক্তেত িনেজেক দক্ষ
কর; কারণ েদেহর ব্যায়াম শুধু অল্প িবষেয় উপকারী হয়; িকন্তু
ভিক্ত সব িবষেয় উপকারী, তা এখনও আগামী জীবেনর
প্রিতজ্ঞাযুক্ত। ৯ এই কথা িবশ্বস্ত এবং সম্পূণর্ গ্রহেণর েযাগ্য;
১০ কারণ এরই জন্য আমরা কিঠন পিরশ্রম ও প্রাণপন েচষ্টা
করিছ; কারণ িযিন সব মানুেষর, িবেশষভােব িবশ্বাসীেদর
ত্রাণকতর্ া, আমরা েসই জীবন্ত ঈশ্বেরর উপর আশা কের আসিছ।
১১ তুিম এই সব িবষয় িনেদর্শ করও িশক্ষা দাও। ১২ েতামার
েযৗবন কাউেক তুচ্ছ করেত িদও না; িকন্তু বােক্য আচরেণ,
েপ্রেম, িবশ্বােস ও শুদ্ধতায় িবশ্বাসীেদর আদশর্ হও। ১৩ আিম
যতিদন না আিস, তুিম পিবত্র শাস্ত্র পড়েত এবং উপেদশ ও
িশক্ষা িদেত মেনােযাগী থাক। ১৪ েতামার হৃদেয় েসই অনুগ্রহ দান
অবেহলা কর না, যা ভাববাণীর মাধ্যেম প্রাচীনেদর হাত েরেখ
েতামােক েদওয়া হেয়েছ। ১৫ এ সব িবষেয় িচন্তা কর, এসেবর
মেধ্য িনেজেক িস্থর রােখা, েযন েতামার উন্নিত সবাই েদখেত
পায়। ১৬ িনেজর িবষেয় ও েতামার িশক্ষার িবষেয় সাবধান হও,
এ সেব িস্থর থাক; কারণ তা করেল তুিম িনেজেক ও যারা
েতামার কথা েশােন, তােদরেকও উদ্ধার করেব।

বৃদ্ধা, প্রাচীন ও দাসেদর উেদ্দেশ্য উপেদশ।

তুিম েকােনা বৃদ্ধ েলাকেক িতরস্কার কেরা না, িকন্তু
তােক বাবার মেতা, যুবকেদর ভাইেয়র মেতা, ২ বৃদ্ধা

স্ত্রীেলাকেক মােয়র মেতা, যুবতীেদর েবােনর মত মেন কের
শুদ্ধভাব বজায় েরেখ উৎসািহত কর।

মণ্ডলীর িবধবােদর িবষয়।

৩ যারা সিত্যকােরর িবধবা, েসই িবধবােদরেক সম্মান কর।
৪ িকন্তু যিদ েকােনা িবধবার পুত্র, কন্যা, নািত, নািতরা থােক,
তেব তারা প্রথেম িনেজর বািড়র েলাকেদর প্রিত ভিক্ত েদখােত ও
বাবা মার েসবা করেত িশখুক; কারণ েসটাই ঈশ্বেরর সামেন
গ্রহণেযাগ্য। ৫ েয স্ত্রী সিত্যকােরর িবধবা ও অনাথা, েস ঈশ্বেরর
উপের আশা েরেখ রাত িদন িবনিত ও প্রাথর্নােত থােক। ৬ িকন্তু
েয িবলাস িপ্রয়, েস জীবন্ত অবস্থায় মৃতা। ৭ এই সব িবষেয়
িনেদর্শ কর, েযন তারা িনিন্দত না হয়। ৮ িকন্তু েয েকউ িনেজর
সম্পেকর্ র েলাকেদর িবেশষভােব িনেজর পিরবােরর জন্য িচন্তা
না কের, তাহেল েস িবশ্বাস অস্বীকার কেরেছ এবং অিবশ্বাসীর
েথেকও খারাপ হেয়েছ। ৯ িবধবােদর নােমর তািলকায় নিথভুক্ত
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করার আেগ যার বয়স ষাট বছেরর নীেচ নয় ও যার একমাত্র
স্বামী িছল, ১০ এবং যার পেক্ষ নানা ভােলা কােজর প্রমাণ
পাওয়া যায়; অথর্াৎ যিদ েস সন্তানেদর লালন পালন কের থােক,
যিদ অিতিথেসবা কের থােক, যিদ পিবত্রেদর পা ধুেয় িদেয়
থােক, যারা কেষ্ট পেড়েছ এমন েলাকেদর উপকার কের থােক,
যিদ সব ভােলা কােজর অনুসরণ কের থােক। ১১ িকন্তু যুবতী
িবধবােদর নিথভুক্ত কর না, কারণ তারা কামনা বাসনায় চঞ্চল
হেয় ওেঠ ও খ্রীেষ্টর প্রিত ভিক্ত কেম আেস তখন তারা িবেয়
করেত চায়; ১২ তারা প্রথম িবশ্বাস অগ্রাহ্য করােত িনেজরা েদাষী
হয়। ১৩ এছাড়া তারা বািড় বািড় ঘুের েবিড়েয় অলস হেত েশেখ;
েকবল অলসও নয়, বরং বাচাল ও অনিধকার হস্তেক্ষপ করেত
ও অনুিচত কথা বলেত েশেখ। ১৪ অতএব আমার ইচ্ছা এই,
যুবতী [িবধবারা] িববাহ করুক, সন্তান প্রসব করুক, শত্রুেদর
অিভেযাগ করবার েকােনা সুেযাগ না েদওয়া েহাক। ১৫ কারণ
ইিতমেধ্য েকউ েকউ শয়তােনর িপছেন িবপথগািমনী হেয়েছ।
১৬ যিদ েকােনা িবশ্বাসীনী মিহলার ঘের িবধবারা থােক, েযন
িতিন তােদর উপকার কেরন; মণ্ডলী ভারগ্রস্ত না েহাক, েযন
প্রকৃত িবধবােদর উপকার করেত পাের।

নানা িবষেয় উপেদশ।

১৭ েয প্রাচীেনরা ভােলাভােব শাসন কেরন, িবেশষভােব যারা
বাক্য ও িশক্ষাদােন পিরশ্রম কেরন, তারা িদ্বগুন সম্মান ও
পািরশ্রিমেকর েযাগ্য বেল গণ্য েহান। ১৮ কারণ শাস্ত্র বেল,
“শস্যদানা মাড়ােনার সময় বলেদর মুেখ জালিত েবঁধ না;” এবং
“েয কাজ কের েস তার েবতন পাওয়ার েযাগ্য।” ১৯ দইু িতনজন
সাক্ষী ছাড়া েকােনা প্রাচীেনর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ গ্রহণ কর না।
২০ যারা পাপ কের, তােদরেক সবার সামেন অনুেযাগ কর; েযন
অন্য সকেলও ভয় পায়। ২১ আিম ঈশ্বেরর, খ্রীষ্ট যীশুর ও
মেনানীত দতূেদর সামেন েতামােক এই আেদশ িদিচ্ছ কােরার
পক্ষপাত না িনেয় তুিম এই সব িবিধ পালন কর। ২২ তাড়াতািড়
কের কােরার উপের হাত েরেখা না এবং অেন্যর পােপর ভাগী
হেয়া না; িনেজেদরেক শুদ্ধ কের রক্ষা কর। ২৩ এখন েথেক শুধু
জল পান কেরা না, িকন্তু েতামার হজেমর জন্য ও েতামার
েপেটর অসুখ এবং বার বার অসুখ হেল অল্প আঙ্গরু রস ব্যবহার
েকােরা। ২৪ েকােনা েকােনা েলােকর পাপ স্পষ্ট জানা যায়, তারা
িবচােরর পেথ আেগ আেস; আবার েকােনা েকােনা েলােকর পাপ
তােদর িপছেন। ২৫ ভােলা কাজও েতমিন স্পষ্ট জানা যায়; আর
যা অন্যিবষয়, েসগুিল েগাপন রাখেত পারা যায় না।

েয সব েলাক েযঁায়ালীর অধীেন দাস তােদর কিঠন
পিরশ্রম করেত হয়, তারা িনেজর িনেজর মিনবেদর

সম্পূণর্ সম্মান পাবার েযাগ্য বেল মেন করুক, েযন ঈশ্বেরর
নােমর িনন্দা এবং িশক্ষার িনন্দা না হয়। ২ আর যােদর িবশ্বাসী
মিনব আেছ তােদরেক তুচ্ছ না করুক, কারণ তারা তােদর ভাই;
বরং আরও যেত্ন দােসর কাজ করুক, কারণ যারা েসই ভােলা
ব্যবহাের উপকার পােচ্ছন, তারা িবশ্বাসী ও িপ্রয়পাত্র।

টাকার প্রিত ভালবাসা।

৩ এই সব িশক্ষা দাও এবং উপেদশ দাও। যিদ েকউ অন্য
িবষেয় িশক্ষা েদয় এবং সত্য উপেদশ, অথর্াৎ আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর বাক্য ও ভিক্তর িশক্ষা স্বীকার না কের, ৪ তেব েস
অহঙ্কাের অন্ধ, িকছুই জােন না, িকন্তু ঝগড়া ও তকর্ াতিকর্ র
িবষেয় েরাগাক্রান্ত হেয়েছ; এসেবর ফল িহংসা, দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরিনন্দা,
৫ কুসেন্দহ এবং নষ্ট িবেবক ও সত্য েথেক সের িগেয়েছ এ
ধরেনর েলােকরা ভিক্তেক লােভর উপায় বেল মেন কের। ৬ িকন্তু
আসেল, পিরতৃপ্ত মেন ভিক্ত িনেয় চলেল মহালাভ হয় ৭ কারণ
আমরা জগেত িকছুই সেঙ্গ কের আিনিন, িকছুই সেঙ্গ কের িনেয়
েযেত পারব না; ৮ বদেল আমরা খাবার ও জামা কাপেড়ই সন্তুষ্ট
থাকব। ৯ িকন্তু যারা ধনী হেত চায়, তারা পরীক্ষােত ও ফঁােদ
এবং নানা ধরেনর েবাকািম ও অিনষ্টকর ইচ্ছায় পেড় যায়, েস
সব মানুষেদরেক ধ্বংেস ও িবনােশ মগ্ন কের। ১০ কারণ টাকা
পয়সায় েপ্রমী হেলা সব খারােপর একটা মূল; তােত আসিক্ত
হওয়ায় িকছু েলাক িবশ্বাস েথেক সের িগেয়েছ এবং অেনক
যন্ত্রণার কঁাটায় িনেজরা িনেজেদরেক িবদ্ধ কেরেছ।

তীমিথেক েপৗল দািয়ত্ব িদেলন।

১১ িকন্তু তুিম, েহ ঈশ্বেরর েলাক, এই সব েথেক পািলেয় যাও
এবং ধািমর্কতা, ভিক্ত, িবশ্বােস, েপ্রম, ৈধযর্্য, নরম স্বভাব, এই
সেবর অনুসরণ কর। ১২ িবশ্বােসর জন্য যুেদ্ধ প্রাণপন েচষ্টা কর;
অনন্ত জীবন ধের রাখ; তারই জন্য েতামােক েডেকেছ এবং
অেনক সাক্ষীর সামেন েসই উত্তম প্রিতজ্ঞা স্বীকার কেরছ।
১৩ সবার প্রাণরক্ষার ঈশ্বেরর সামেন এবং িযিন পন্তীয় পীলােতর
কােছ েসই উত্তম প্রিতজ্ঞার সাক্ষ্য িদেয়িছেলন, েসই খ্রীষ্ট যীশুর
সামেন, আিম েতামােক এই িনেদর্শ িদিচ্ছ, ১৪ তুিম প্রভুর আেদশ
পিবত্র ও ত্রূিটহীন রাখ; প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িদ্বতীয় আগমন না
হওয়া পযর্ন্ত, ১৫ যা পরমধন্য ও একমাত্র পরাক্রমশালী রাজা
িযিন রাজত্ব কেরন এবং প্রভু িযিন শাসন কেরন, উপযুক্ত সমেয়
প্রকাশ করেবন; ১৬ িযিন অমরতার একমাত্র অিধকারী, এমন
আেলার িনবাসী, যােক মানুষেদর মেধ্য েকউ, কখনও েদখেত
পায়িন, েদখেত পােবওনা; তঁারই সম্মান ও অনন্তকালস্থায়ী
পরাক্রম েহাক। আেমন। ১৭ যারা এই যুেগ ধনবান তােদরেক এই
িনেদর্শ দাও, েযন তারা অহঙ্কারী না হয় এবং অস্থায়ী ধেনর
উপের িনভর্ র কের নয়, িকন্তু িযিন ধনবােনর মত সবই আমােদর
প্রেয়াজেনর জন্য জিুগেয় েদন, েসই ঈশ্বেরর উপের আশা কর;
১৮ েযন পেরর উপকার কের, ভােলা কােজর ধেন ধনবান হয়,
দানশীল হয়, সমান ভাগ করেত প্রস্তুত হয়; ১৯ এইভােব তারা
িনেজেদর জন্য ভিবষ্যৎ এর জন্য ভােলা িভিত্তর মত একটা
িনয়মাবলী প্রস্তুত করুক, েযন, যা সিত্যকােরর জীবন, তাই ধের
রাখেত পাের। ২০ েহ তীমিথয়, যা রক্ষা করার জন্য েতামােক
েদওয়া হেয়েছ, তা সাবধােন রাখ; যা তথাকিথত িবদ্যা নােম
আখ্যাত, তার ভিক্তহীন অসার কথাবাতর্ ার ও তকর্  েথেক দেূর
থাক; ২১ েসই িবদ্যা গ্রহণ কের েকউ েকউ িবশ্বাস েথেক দেূর
সের েগেছ। অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ থাকুক।
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তীমিথেয়র কােছ েপ্রিরত েপৗেলর িদ্বতীয় িচিঠ।

শুেভচ্ছা। প্রভুেত িস্থর ও িবশ্বস্ত থাকেত আেদশ।

েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুেত জীবেনর প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী ঈশ্বেরর
ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত। ২ আমার িপ্রয় পুত্র

তীমিথয়েক, িপতা ঈশ্বরও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশু েতামায়
অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত দান করুন। ৩ ঈশ্বর, যঁার আরাধনা আিম
বংশ পরম্পরায় শুিচ িবেবেক কের থািক, তঁার ধন্যবাদ কির েয,
আমার প্রাথর্নায় সবসময় েতামােক স্মরণ কির, ৪ েতামার
েচােখর জেলর কথা স্মরণ কের রাত িদন েতামােক েদখার
আকাঙ্খা করিছ, েযন আনেন্দ পূণর্ হই, ৫ েতামার হৃদেয়র প্রকৃত
িবশ্বােসর কথা স্মরণ করিছ, যা প্রথেম েতামার িদিদমা েলায়ীর
ও েতামার মা উনীকীর অন্তের বাস করত এবং আমার দঢ়ৃ
িবশ্বাস েয, তা েতামার অন্তেরও বাস করেছ। ৬ এই জন্য
েতামােক স্মরণ কিরেয় িদই েয, েতামার উপের আমার হাত
রাখার জন্য ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ দান েতামার মেধ্য আেছ, তা
জািগেয় েতােলা। ৭ কারণ ঈশ্বর আমােদরেক ভেয়র মন্দ আত্মা
েদনিন, িকন্তু শিক্তর, েপ্রেমর ও সুবুিদ্ধর আত্মা িদেয়েছন।
৮ অতএব আমােদর প্রভুর সােক্ষ্যর িবষেয় এবং তঁার বন্দী েয
আিম, আমার িবষেয় তুিম লিজ্জত হেয়া না, িকন্তু ঈশ্বেরর শিক্ত
অনুসাের সুসমাচােরর সেঙ্গ কষ্ট সহ্য কর, ৯ িতিনই আমােদরেক
পাপ েথেক উদ্ধার কেরেছন এবং পিবত্র আহ্বােন আহ্বান
কেরেছন, আমােদর কাজ অনুযায়ী নয়, িকন্তু িনেজর পিরকল্পনা
ও অনুগ্রহ অনুযায়ী সব িকছু পূবর্কােল খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর
েদওয়া হেয়িছল, ১০ িকন্তু এখন আমােদর উদ্ধারকতর্ া খ্রীষ্ট
যীশুর আগমেনর মাধ্যেম প্রকািশত হেয়েছন, িযিন মৃতু্যেক
শিক্তহীন কেরেছন এবং সুসমাচােরর মাধ্যেম অনন্ত জীবন, যা
কখেনা েশষ হেব না তা আেলােত িনেয় এেসেছন। ১১ েসই
সুসমাচােরর জন্য আিম প্রচারক, েপ্রিরত ও িশক্ষক িহসােব
িনযুক্ত হেয়িছ। ১২ এই জন্য এত দঃুখ সহ্য করিছ, তবুও লিজ্জত
হই না, কারণ যােক িবশ্বাস কেরিছ, তঁােক জািন এবং আিম
িনিশ্চত েয, আিম তঁার কােছ যা িকছু জমা েরেখিছ (বা িতিন েয
দািয়ত্ব িদেয়েছন), িতিন েসই িদেনর জন্য তা রক্ষা করেত সমথর্।
১৩ তুিম আমার কােছ যা যা শুেনছ, েসই সত্য িশক্ষার আদশর্
খ্রীষ্ট যীশুর সম্মেন্ধ িবশ্বােস ও েপ্রেম ধের রাখ।

ঈশ্বর দ্বারা একজন কািরগরেক অনুেমাদন।

১৪ েতামার কােছ েয মূল্যবান িজিনস জমা আেছ, যা ঈশ্বর
েতামায় সমপর্ণ কেরেছন, িযিন আমােদর অন্তের বাস কেরন,

েসই পিবত্র আত্মার সাহােয্য তা রক্ষা কর। ১৫ তুিম জান,
এিশয়ােত যারা আেছ, তারা সবাই আমােক একা েছেড় চেল
েগেছ, তােদর মেধ্য ফুিগল্ল ও হম্মর্িগিনও আেছ। ১৬ প্রভু
অনীিষফেরর পিরবারেক দয়া দান করুন, কারণ িতিন আমােক
অেনকবার সাহায্য কেরেছন এবং আিম িশকেল বন্দী আিছ বেল
িতিন কখেনা তার জন্য লিজ্জত হনিন, ১৭ বরং িতিন েরােম
অ◌াসার পর ভাল কের অনুসন্ধান কের আমার সেঙ্গ েদখা
কেরিছেলন, ১৮ প্রভু তঁােক এই আশীবর্াদ করুন, েযন েসই িদন
িতিন প্রভুর কােছ দয়া পান, আর ইিফেষ িতিন কত েসবা
কেরিছেলন, তা তুিম ভাল কেরই জােনা।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েযাদ্ধার কতর্ব্য।

অতএব, েহ আমার পুত্র, তুিম খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রেহ
বলবান হও। ২ আর অেনক সাক্ষীর মুেখ েয সমস্ত

বাক্য আমার কােছ শুেনছ, েস সব এমন িবশ্বস্ত েলাকেদর কােছ
সমপর্ণ কর, যারা অন্য অন্য েলাকেকও িশক্ষা িদেত সক্ষম হেব।
৩ তুিম খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েযাদ্ধার মত আমার সেঙ্গ কষ্ট সহ্য কর।
৪ েকউ যুদ্ধ করার সমেয় িনেজেক সাংসািরক জীবেন জড়ােত
েদয় না, েযন তােক েয ব্যিক্ত েযাদ্ধা কের িনযুক্ত কেরেছ, তঁােক
খুিশ করেত পাের। ৫ আবার েকান ব্যিক্ত যিদ েকান
প্রিতেযািগতায় অংশগ্রহণ কের এবং েস যিদ ব্যবস্থা না মােন,
তেব েস মুকুেট সম্মািনত হয় না। ৬ েয চাষী পিরশ্রম কের, েসই
প্রথেম ফেলর ভাগ পায়, এটা তার অিধকার। ৭ আিম যা বিল,
েসই িবষেয় িচন্তা কর, কারণ প্রভু সব িবষেয় েতামােক বুিদ্ধ
েদেবন। ৮ যীশু খ্রীষ্টেক স্মরণ কর, আমার সুসমাচার অনুযায়ী
িতিন মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত হেয়েছন, দায়ূদ বংেশ যার
জন্ম, ৯ েসই সুসমাচােরর জন্য আিম অপরাধীেদর মেতা িশকেল
বন্দী হেয় কষ্ট সহ্য করিছ, িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য িশকেল বন্দী
হয়িন। ১০ এই জন্য আিম মেনানীতেদর জন্য সব িকছু সহ্য কির,
েযন তারাও খ্রীষ্ট যীশুেত েয পােপর ক্ষমা তা িচরকােলর জন্য
মিহমার সেঙ্গ লাভ কের। ১১ এই কথা িবশ্বস্ত, কারণ আমরা যিদ
তঁার সেঙ্গ মের থািক, তঁার সেঙ্গ জীিবতও হব, ১২ যিদ সহ্য কির,
তঁার সেঙ্গ রাজত্বও করব, যিদ তঁােক অস্বীকার কির, িতিনও
আমােদরেক অস্বীকার করেবন, ১৩ আমরা যিদ অিবশ্বস্ত হই,
িতিন িবশ্বস্ত থােকন, কারণ িতিন িনেজেক অস্বীকার করেত
পােরন না। ১৪ এই সমস্ত কথা তােদর স্মরণ কিরেয় দাও, প্রভুর
সামেন তােদর সাবধান কর, েযন েলােকরা তকর্  িবতকর্  না কের,
কারণ তােত েকান লাভ েনই, বরং যারা েশােন তােদর ক্ষিত হয়।
১৫ তুিম িনেজেক ঈশ্বেরর কােছ পরীক্ষািসদ্ধ েলাক িহসােব
েদখােত যত্ন কর, এমন েসবক হও, যার লজ্জা পাওয়ার
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প্রেয়াজন েনই, েয সেত্যর বাক্য ভােলাভােব ব্যবহার করেত
জােন। ১৬ িকন্তু মন্দ ও মূল্যহীন কথাবাতর্ া েথেক িনেজেক দেূর
রােখা, কারণ এরকম েলােকরা ঈশ্বর প্রিত অেনক েবশী
ভিক্তহীন হেয় পড়েব। ১৭ তােদর কথাবাতর্ া পচা ঘােয়র মেতা, যা
আেরা িদেন িদেন ক্ষয় করেব। হুিমনায় ও িফলীতও তােদর মধ্য
আেছ। ১৮ এরা সত্য েথেক দেূর সের েগেছ, এরা বেল, মৃতেদর
পুনরুত্থান হেয়েছ এবং কারও কারও িবশ্বােস ক্ষিত করেছ।
১৯ তবুও ঈশ্বর েয দঢ়ৃ িভিত্তমূল স্থাপন কেরেছন তা িস্থর আেছ
এবং তার উপের এই কথা েলখা আেছ, “প্রভু জােনন, েক েক
তঁার” এবং “েয েকউ প্রভুর নাম কের, েস অধািমর্কতা েথেক
দেূর থাকুক।” ২০ েকােনা ধনীর বািড়েত খািল েসানা ও রূপার
পাত্র নয়, কােঠর ও মািটর পাত্রও থােক, তার মধ্য িকছু মূল্যবান,
আর িকছু সস্তা পাত্রও থােক। ২১ অতএব যিদ েকউ িনেজেক
এই সব েথেক শুিচ কের, তেব েস মূল্যবান পাত্র, পিবত্র,
মািলেকর কােজর উপেযাগী ও সমস্ত ভাল কােজর জন্য প্রস্তুত
হেব। ২২ িকন্তু তুিম েযৗবনকােলর মন্দ কামনা বাসনা েথেক
পালাও এবং যারা শুদ্ধ হৃদেয় প্রভুেক ডােক, তােদর সেঙ্গ
ধািমর্কতা, িবশ্বাস, েপ্রম ও শািন্তর অনুসরণ কর। ২৩ িকন্তু
যুিক্তহীন ও বােজ তকর্  িবতকর্  েথেক দেূর থাক, কারণ তুিম জান,
এসব ঝগড়ার সৃিষ্ট কের। ২৪ আর ঝগড়া করা প্রভুর দােসর
উপযুক্ত নয়, িকন্তু সবার প্রিত েকামল, িশক্ষাদােন িনপুন,
সহনশীল হওয়া ২৫ এবং নম্র ভােব যারা তঁার িবরুেদ্ধ যায় তােদর
শাসন করা তার উিচত, হয়েতা ঈশ্বর তােদর মন পিরবতর্ ন
করেবন, ২৬ েযন তারা সেত্যর জ্ঞান পায় এবং তঁার ইচ্ছা
পালেনর জন্য প্রভুর দােসর মাধ্যেম শয়তােনর ফঁাদ েথেক
জীবেনর জন্য পিবত্র হয় এবং েচতনা েপেয় বঁােচ।

েশষকােলর সংকটময় সমেয়র কথা।

এই কথা মেন েরেখা েয, েশষকােল সংকটময় সময়
আসেব। ২ মানুেষরা েকবল িনেজেকই ভালবাসেব,

টাকার েলাভী হেব, অহঙ্কারী হেব, আত্মগিবর্ত হেব, ঈশ্বরিনন্দা,
িপতামাতার অবাধ্য, ৩ অকৃতজ্ঞ, অসাধু, েস্নহহীন, ক্ষমাহীন,
পরচচর্ াকির, অিজেতিন্দ্রয়, ৪ প্রচন্ড সদিবেদ্বষী, িবশ্বাসঘাতক,
দঃুসাহসী, গব্বর্ান্ধ, ঈশ্বরেক েপ্রম না কের বরং িবলাস িপ্রয় হেব;
৫ েলােক ভিক্তর মুেখাশধারী, িকন্তু তার শিক্ত অস্বীকারকারী
হেব; তুিম এই রকম েলাকেদর কাছ েথেক সের যাও। ৬ এেদর
মেধ্য এমন েলাক আেছ, যারা ঘের ঢুেক পাপী মেনর
স্ত্রীেলাকেদর িবপেথ পিরচািলত কের তারা সবসময় নতুন িশক্ষা
গ্রহণ করার েচষ্টা কের, ৭ সেত্যর তত্ত্বজ্ঞান পযর্ন্ত েপৗঁছােত পাের
না। ৮ আর যািন্ন ও যািম্ব্র েযমন েমািশর প্রিতেরাধ কেরিছল, েসই
রকম ভাক্ত িশক্ষেকরা সেত্যর প্রিতেরাধ করেছ, এই েলােকরা
মেনর িদক েথেক দনুর্ীিতগ্রস্ত এবং িবশ্বাস সম্বেন্ধ অিবশ্বস্ত।
৯ িকন্তু এরা আর আেগ েযেত পারেব না; কারণ েযমন ওেদরও
হেয়িছল, েতমিন এেদর েবাকািম সবার কােছ স্পষ্ট হেব।

ঈশ্বেরর বাক্য িবশ্বাসীর পিরপক্ক হবার উপায়।

১০ িকন্তু তুিম আমার িশক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, িবশ্বাস,
দীঘর্সিহষু্ণতা, েপ্রম, ৈধযর্্য, ১১ নানা ধরেনর তাড়না ও
দঃুখেভােগর অনুসরণ কেরছ; আিন্তয়িখয়ােত, ইকিনেয়, লুস্ত্রায়
আমার সেঙ্গ িক িক ঘেটিছল; কত তাড়না সহ্য কেরিছ। আর
েসই সব েথেক প্রভু আমােক উদ্ধার কেরেছন। ১২ আর যত
েলাক ভিক্তভােব খ্রীষ্ট যীশুেত জীবন যাপন করেত ইচ্ছা কের,
তােদর প্রিত তাড়না ঘটেব। ১৩ িকন্তু দষু্ট েলােকরা ও ভণ্ডরা,
পেরর ভ্রািন্ত ৈতরী কের ও িনেজরা ভ্রান্ত হেয়, িদন িদন খারাপ
পেথ এিগেয় যােব। ১৪ িকন্তু তুিম যা যা িশেখছ এবং িনিশ্চত
ভােব িবশ্বাস কেরছ, তােতই িস্থর থাক; তুিম েতা জান েয,
কােদর কােছ িশেখছ। ১৫ আরও জান, তুিম েছেলেবলা েথেক
পিবত্র বাক্য েথেক িশক্ষালাভ কেরছ, েস সব পিবত্র শােস্ত্র খ্রীষ্ট
যীশু সম্বেন্ধ িবশ্বােসর মাধ্যেম পিরত্রােণর জন্য জ্ঞান িদেত পাের।
১৬ শােস্ত্রর প্রেত্যক কথা ঈশ্বেরর মাধ্যেম এেসেছ এবং েসগুিল
িশক্ষার, েচতনার, সংেশাধেনর, ধািমর্কতার সম্বেন্ধ শাসেনর জন্য
উপকারী, ১৭ েযন ঈশ্বেরর েলাক সম্পূণর্ভােব পিরপক্ক হেয়, সব
ভাল কােজর জন্য প্রস্তুত হেত পাের।

বৃদ্ধ বিন্দ েপৗেলর েশষ কথা।

আিম ঈশ্বেরর সামেন এবং িযিন জীিবত ও মৃতেদর
িবচার করেবন, েসই খ্রীষ্ট যীশুর সামেন, তঁার প্রকােশর

ও তঁার রােজ্যর েদাহাই িদেয়, েতামােক এই দঢ়ৃ আেদশ িদিচ্ছ;
২ তুিম বাক্য প্রচার কর, সমেয় অসমেয় প্রচােরর জন্য প্রস্তুত
হও, সম্পূণর্ ৈধযর্্য ও িশক্ষাদান পূব্বর্ক উৎসািহত কর, ধমক দাও,
েচতনা দাও। ৩ কারণ এমন সময় আসেব, েয সময় েলােকরা
সত্য িশক্ষা সহ্য করেব না, িকন্তু িনেজেদর ইচ্ছা অনুসাের
িনেজেদর জন্য অেনক িশক্ষক েজাগাড় করেব, ৪ এবং সেত্যর
িবষয় েথেক কান িফিরেয় গল্প শুনেত চাইেব। ৫ িকন্তু তুিম
সবর্িবষেয় িচন্তাশীল হও, দঃুখেভাগ স্বীকার কর, সুসমাচার
প্রচারেকর কাজ কর, েতামার েসবা কাজ সম্পূণর্ কর। ৬ কারণ,
এখন আমােক উত্সেগর্র মত েঢেল েদওয়া হেচ্ছ এবং আমার
মৃতু্যর সময় উপিস্থত হেয়েছ। ৭ আিম খ্রীেষ্টর পেক্ষ প্রাণপেন যুদ্ধ
কেরিছ, িঠক করা পেথর েশষ পযর্ন্ত েদৗেড়িছ, িবশ্বস্ততা রক্ষা
কেরিছ। ৮ এখন েথেক আমার জন্য ধািমর্কতার মুকুট েতালা
রেয়েছ; প্রভু েসই ধমর্ময় িবচারকতর্ া, েসই িদন আমােক তা
েদেবন; েকবল আমােক নয়, বরং যত েলাক েপ্রেমর সিহত তঁার
পুনরাগমেনর জন্য অেপক্ষা করেছন, তােদরেকও েদেবন।

ব্যিক্তগত মন্ত্যব্য।

৯ তুিম শীঘ্র আমার কােছ আসেত েচষ্টা কর; ১০ কারণ দীমা
এই বতর্ মান যুগ ভালবাসােত আমােক েছেড় িথষলনীকীেত
িগেয়েছ; ক্রীেষ্কন্ত গালািতয়ােত, তীত দালমািতয়ােত িগেয়েছন;
১১ েকবল লূক আমার সেঙ্গ আেছন। তুিম মাকর্ েক সেঙ্গ কের
িনেয় এস, কারণ িতিন েসবা কােজর িবষেয় আমার বড়
উপকারী। ১২ আর তুিখকেক আিম ইিফেষ পািঠেয়িছ।
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১৩ েত্রায়ােত কােপর্র কােছ েয শালখািন েরেখ এেসিছ, তুিম
আসবার সমেয় েসটা এবং বইগুিল, িবেশষ কের কতকগুিল
চামড়ার বই, সেঙ্গ কের এেনা। ১৪ েয আেলকসান্দর তামার
কাজ কের, েস আমার অেনক ক্ষিত কেরেছ; প্রভু তার কােজর
উিচত প্রিতফল তােক েদেবন। ১৫ তুিমও েসই ব্যিক্ত েথেক
সাবধান েথেকা, কারণ েস আমােদর বােক্যর খুব প্রিতেরাধ
কেরিছল। ১৬ আমার প্রথমবার আত্মপক্ষ সমথর্েনর সময় েকউ
আমার পেক্ষ উপিস্থত হল না; সবাই আমােক েছেড় চেল
িগেয়িছল; এটা তােদর প্রিত গণ্য না েহাক। ১৭ িকন্তু প্রভু আমার
কােছ দঁাড়ােলন এবং আমােক শিক্তশালী করেলন, েযন আমার
মাধ্যেম প্রচার কাজ সম্পূণর্ হয় এবং অইহূিদয় সব েলােক তা
শুনেত পায়; আর আিম িসংেহর (েরাম সরকার) মুখ েথেক রক্ষা

েপলাম। ১৮ প্রভু আমােক সমস্ত খারাপ কাজ েথেক রক্ষা
করেবন এবং িনেজর স্বগর্ীয় রােজ্য উত্তীণর্ করেবন। যুগপযর্্যােয়র
যুেগ যুেগ তঁার মিহমা েহাক। আেমন।

েশষ শুেভচ্ছা।

১৯ িপ্রিষ্কলােক ও আিক্কলােক এবং অনীিষফেরর পিরবারেক
মঙ্গলবাদ কর। ২০ ইরাস্ত কিরেন্থ আেছন এবং ত্রিফম অসুস্থ
হওয়ােত আিম তঁােক িমলীেত েরেখ এেসিছ। ২১ তুিম
শীতকােলর আেগ আসেত েচষ্টা কর। উবূল, পুেদন্ত, লীন,
েক্লৗিদয়া এবং সকল ভাই েতামােক অিভবাদন করেছন। ২২ প্রভু
েতামার আত্মার সহবত্তর্ী েহান। অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী েহাক।
আেমন।
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১

২

তীত

মঙ্গলাচরণ। মণ্ডলী শাসন সম্বন্ধীয় কথা।

েপৗল, ঈশ্বেরর দাস ও যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত, ঈশ্বেরর
মেনানীত করা েলাকেদর িবশ্বাস অনুসাের এবং ভিক্ত

অনুযায়ী, সেত্যর জ্ঞান অনুসাের,
২ েয জ্ঞান ও সত্য েসই অনন্ত জীবেনর আশাযুক্ত, জগত সৃিষ্ট

হবার পূবর্কাল েথেকই ঈশ্বর, িযিন িমথ্যা বেলন না, িতিন এই
জীবন েদওয়ার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন,

৩ িঠক সমেয় ঈশ্বর তঁার িনেজর বাক্য প্রকাশ কেরেছন;
আমােদর মুিক্তদাতা ঈশ্বেরর আেদশমত যা প্রচােরর ভার
আমােক িদেয়েছ।

৪ খ্রীেষ্টর উপর িবশ্বােস েয আমার সেঙ্গ এক হেয় েগেছ,
আমার েসই সিত্যকােরর সন্তান তীেতর প্রিত। িপতা ঈশ্বর এবং
আমােদর মুিক্তদাতা খ্রীষ্ট যীশু েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত আসুক।

অধ্যেক্ষর িবষয়।

৫ আিম েতামােক এই জন্যই ক্রীতীেত েরেখ এেসিছ, েযন েয
েয কাজ অসম্পূণর্ অবস্থায় রেয় েগেছ, তুিম েসটা িঠক কের দাও
এবং েযমন আিম েতামােক আেদশ িদেয়িছলাম, প্রেত্যক নগের
প্রাচীনেদর কােজ িনযুক্ত কর;

৬ একজন প্রাচীনব্যিক্তেক এমন হেত হেব েয মানুষ িনন্দনীয়
নয় ও েকবলমাত্র একজন স্ত্রী থাকেব, যার সন্তােনরা খ্রীেষ্ট
িবশ্বাসী, নষ্টািম েদােষ েদাষী বা অবাধ্য নয় (তােক িনযুক্ত কর)।

৭ ঈশ্বেরর তত্ত্বাবধায়ক েলাক িহসােব, েসই পালকেক এমন
হেত হেব, যােত েকউ তঁার িনন্দা করেত না পাের; অসংযত,
বদেমজাজী, মাতাল, প্রহারক বা কুৎিসত অথর্ েলাভী েযন না
হয়।

৮ িকন্তু অিতিথ েসবক, সৎেপ্রিমক, সংযত, ভােলা িবচার বুিদ্ধ
সম্পন্ন, ধািমর্ক ও িনেজেক দমন রােখ এমন হেত হেব।

৯ এবং িশক্ষানুরূপ িবশ্বস্ত বাক্য তঁােক ধের রাখেত হেব, েযন
িতিন িনরাময় িশক্ষােত উপেদশ িদেত এবং যারা িবরুেদ্ধ দঁাড়ায়
তােদর েদাষ ধের িদেত পােরন।

১০ কারণ অেনক অবাধ্য েলাক আেছ, যারা, মূল্যহীন কথা
বেল ও ছলনা কের থােক, তারা িছন্নত্বেকর ওপর েবিশ েজার
েদয়;

১১ এই েলাকেদর মুখ বন্ধ কের েদওয়ার দরকার কারণ তারা
অন্যায় লােভর জন্য েয িশক্ষা প্রেয়াজন েনই েসই িশক্ষা িদেয়
কখন কখন এেকবাের পিরবার ধ্বংস কের েফেল।

১২ তােদর একজন িনজ েদশীয় ভাববাদী বেলেছন,
‘ক্রীতীেয়র েলােকরা বরাবরই িমথ্যাবাদী, িহংস্র জন্তু, অলস
েপটুক’।

১৩ এই কথাটা সিত্য; েসইজন্য তুিম তােদরেক কড়াভােব
সংেশাধন কর; েযন তারা িবশ্বােস িনরাময় হয়,

১৪ ইহূিদেদর গল্প কথায়, ও সত্য েথেক দেূর এমন মানুষেদর
আেদেশ মন না েদয়।

১৫ শুদ্ধ মানুেষর কােছ সবই শুদ্ধ; িকন্তু দিুষত ও
অিবশ্বাসীেদর পেক্ষ িকছুই শুদ্ধ নয়, বরং তােদর মন ও িবেবক
সকলই দিূষত হেয় পেড়েছ।

১৬ তারা দািব কের েয, তারা ঈশ্বরেক জােন, িকন্তু কােজ
তঁােক স্বীকার কের না; তারা ঘৃণার েযাগ্য ও অবাধ্য এবং েকােনা
ভােলা কােজর জন্য উপযুক্ত নয়।

প্রাচীন, যুবক, দাস িবিভন্ন েলাকেদর জন্য উপেদশ।

িকন্তু তুিম িনরাময় িশক্ষার উপেযাগী কথা বল।
২ বৃদ্ধেদরেক বল, েযন তঁারা আত্মসংযমী, ধীর,

সংযত, [এবং] িবশ্বােস, েপ্রেম, ৈধেযর্্য িনরাময় হন।
৩ েসই প্রকাের বৃদ্ধ। মিহলােদর বল, েযন তঁারা আচার

ব্যবহাের ভয়শীলা হন, অপেরর িনন্দা করা বা মাতাল না হন,
তারা েযন ভােলা িশক্ষাদািয়নী হন;

৪ তঁারা েযন যুবতী েমেয়েদর সংযত কের েতােলন, েযন এরা
স্বামী ও েছেল েমেয়েদর ভালবােসন,

৫ সংযত, শুদ্ধ, গৃহ কােজ মনেযাগী, দয়ালু, ও িনজ িনজ
স্বামীর অধীেন থােক, যােত ঈশ্বেরর িনন্দা না হয়।

৬ েসইভােব যুবকেদরেক সংযত থাকেত উত্সািহত কর।
৭ আর িনেজ সব িবষেয় ভােলা কােজর আদশর্ হও, েতামার

িশক্ষায় অিনন্দা, ধীরতা ও অদিুষত িনরাময় বাক্য থােক,
৮ েযন িবপেক্ষর েলােকরা লজ্জা পায় কারণ মন্দ বলবার েতা

তােদর িকছুই থাকেব না।
৯ যারা দাস তােদরেক বল, েযন তারা িনজ িনজ প্রভুেদর বাধ্য

থােক ও সব িবষেয় সন্তুষ্ট কের এবং অযথা তকর্  না কের,
১০ িকছুই আত্মসাৎ বা চুির না কের, িকন্তু তারা ভােলা

িবশ্বস্ততা প্রমাণ কের, েযন তারা আমােদর মুিক্তদাতা ঈশ্বেরর
সম্মেন্ধ েয িশক্ষা আেছ তা সব িবষেয় সুন্দর কের েতােল।

খ্রীেষ্টর অবতার ও পুনরাগমেনর শুভফল।

১১ কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দ্বারা পাপ েথেক মুিক্ত পাওয়া যায়
তা সব মানুেষর কােছই প্রকািশত হেয়েছ।
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১২ তা আমােদরেক িশক্ষা িদেচ্ছ, েযন আমরা ভিক্তহীনতা ও
জগেতর কামনা বাসনােক অস্বীকার কির, সংযত, ধািমর্ক ও
ভিক্তভােব এই বত্তর্মান যুেগ জীবন কাটাই,

১৩ এবং মহান ঈশ্বর মুিক্তদাতা যীশু খ্রীেষ্টর প্রতাপ প্রকাশ
পােব েয িদন, েসই িদন আমােদর েসই ধন্য আশা পূণর্ হবার জন্য
আগ্রেহর সেঙ্গ অেপক্ষা কির।

১৪ িযিন আমােদর জন্য িনেজেক দান করেলন, েযন মূল্য িদেয
অধমর্ীেদর সমস্ত পাপ েথেক মুক্ত কেরন এবং িনেজর জন্য
িনেজর েলাকেদরেক, ভােলা কােজ উেদ্যাগী েলাকেদর পিবত্র
কেরন।

১৫ তুিম এই সব কথা বল এবং পূণর্ আেদেশর সেঙ্গ িশক্ষা
দাও, ও শাসন কর; কাউেকও েতামােক তুচ্ছ করেত িদও না।

যা ভােলা তা করার িনেদর্ শ

তুিম তােদরেক মেন কিরেয় দাও েযন তারা
তত্ত্বাবধায়কেদর ও কমর্চারীেদর মান্য কের, বাধ্য হয়,

সব রকম ভােলা কােজর জন্য ৈতরী হয়,
২ কােরার িনন্দা না কের ও িবেরাধ না কের নম্র হয়, সব

মানুেষর সেঙ্গ ভদ্র ব্যবহার কের,
৩ কারণ আেগ আমরাও েবাকা, অবাধ্য, বুিদ্ধহীন, নানারকম

েনাঙরা আনেন্দ ও সুখেভােগর দাসেত্ব, িহংসােত ও দষু্টতায়
সময় কািটেয়িছ, ঘৃণার েযাগ্য িছলাম ও একজন অন্যেক িহংসা
করতাম।

৪ িকন্তু যখন আমােদর মুিক্তদাতা ঈশ্বেরর মধুর স্বভাব এবং
মানবজাতীর উপর েপ্রম প্রকািশত হেলা,

৫ তখন িতিন আমােদর ধািমর্কতার জন্য নয়, িকন্তু িনেজর
েস্নহ ও দয়ােত, নতুন জেন্মর দ্বারা আমােদর অন্তর ধুেয় পিরষ্কার
করেলন ও পিবত্র আত্মায় নতুন কের আমােদরেক রক্ষা
করেলন,

৬ েসই আত্মােক িতিন আমােদর মুিক্তদাতা যীশু খ্রীেষ্টর
মাধ্যেম আমােদর উপের প্রচুররূেপ িদেলন;

৭ েযন তঁারই অনুগ্রেহ ধািমর্ক িহসােব আমরা অনন্ত জীবেনর
আশায় উত্তরািধকারী হই।

৮ এই কথা িবশ্বস্ত; আর আমার ইচ্ছা এই েয, এই সব িবষেয়
তুিম িনিশ্চত ভােব কথা বল; যারা ঈশ্বের িবশ্বাসী হেয়েছ, তারা
েযন ভােলা কাজ করার িচন্তা কের। এই সব িবষয় মানুেষর জন্য
ভােলা ও উপকারী।

৯ িকন্তু তুিম সকল েবাকািম তকর্  িবতকর্  ও বংশ। বিল, ঝগড়া
এবং ব্যবস্থার িবতকর্  েথেক দেূর থাক; কারণ এেত লাভ ভ হেব
না িকন্তু ক্ষিত হেব।

১০ েয েলাক দলভােঙ, তােক দইু একবার সাবধান করার পর
বাদ দাও;

১১ েজেন েরেখা, এই রকম েলােকর কান্ডজ্ঞান েনই এবং েস
পাপ কের, িনেজেকই েদাষী কের।

েশষ মন্ত্যব্য।

১২ আিম যখন েতামার কােছ আিত্তর্মােক িকম্বা তুিখকেক
পাঠাব, তখন তুিম নীকপিলেত আমার কােছ তাড়াতািড় এস;
কারণ েসই জায়গায় আিম শীতকাল কাটাব িঠক কেরিছ।

১৩ ব্যবস্থার গুরু সীনােক এবং আপেল্লােক ভােলাভােব
পািঠেয় দাও, তােদর েযন েকান িকছুর অভাব না হয়।

১৪ আর আমােদর েলােকরাও দরকার মেতা উপকার কের
ভােলা কাজ করেত িশক্ষার জন্য সম্পূণর্ িনেজেক িনেয়ািযত
করুক, যােত ফলহীন েহােয় না পেড়।

১৫ আমার সাথীরা সবাই েতামােক শুেভচ্ছা জানািচ্ছ। যারা
িবশ্বাস সহকাের আমােদরেক ভালবােসন, তােদরেক শুেভচ্ছা
জািনও। অনুগ্রহ েতামােদর সবার সেঙ্গ থাকুক। আেমন।
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িফলীমন

ওনীিষেমর প্রিত শুেভচ্ছা বাতর্ া।

আিম েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন বন্দী এবং আমােদর
ভাই তীমিথয় এবং আমােদর িপ্রয় ও সহকমর্ী িপ্রয় ভাই

িফলীমেনর কােছ,
২ এবং আমােদর েবান আিপ্পয়া এবং আমােদর েসনাপিত

আিখর্প্প ও েতামােদর বািড়র মণ্ডলীর কােছ:
৩ আমােদর িপতা ঈশ্বরও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েথেক অনুগ্রহ ও

শািন্ত েতামােদর ওপের আসুক।

েপৗেলর প্রাথর্না

৪ আিম আমার প্রাথর্নার সময় েতামার নাম স্মরণ কের
সবসময় আমার ঈশ্বরেক ধন্যবাদ কের থািক,

৫ েতামার েয ভালবাসা ও িবশ্বাস প্রভু যীশুর ওপর ও সব
পিবত্র েলােকর ওপের আেছ, েস কথা আিম শুনেত পািচ্ছ।

৬ আিম এই প্রাথর্না কির েয আমােদর েভতের যীশু খ্রীেষ্টেত েয
সব সহভাগীতার জ্ঞান আেছ েযন েতামার িবশ্বােসর অংশগ্রহণ
খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ্য েসগুিল কাযর্্যকারী হয়।

৭ কারণ েতামার েপ্রেম আিম অেনক আনন্দ ও সান্ত্বনা
েপেয়িছ এবং েহ িপ্রয় ভাই েতামার জন্য পিবত্র েলাকেদর হৃদয়
সেতজ হেয়েছ।

ওনীিষেমর জন্য েপৗেলর অনুেরাধ।

৮ এই জন্য েতামার েযটা করা উিচত েসই িবষেয় আেদশ িদেত
খ্রীেষ্টেত যিদও আমার পুেরাপুির সাহস আেছ,

৯ তবুও আিম েপ্রেমর সেঙ্গ েতামােক িজজ্ঞাসা করিছ েপৗেলর
মত েসই বৃদ্ধ েলাক এখন আবার েসই খ্রীষ্ট যীশুর কারেণ বন্দী।

১০ আিম বন্দী অবস্থায় যােক আিত্মক িপতা িহসােব জন্ম
িদেয়িছ েসই ওনীিষেমর িবষেয় েতামার কােছ অনুেরাধ করিছ।

১১ েস আেগ েতামার কােছ লাভজনক িছল না বেট িকন্তু এখন
েস েতামার ও আমার দইুজেনর কােছই লাভজনক।

১২ আমার িনেজর মেনর মত িপ্রয় েলাকেক েতামার কােছ
িফিরেয় িদলাম।

১৩ আিম তােক আমার সেঙ্গ রাখেত েচেয়িছলাম, েযন েস
সুসমাচােরর বন্দী দশায় েতামার হেয় আমার েসবা কের।

১৪ িকন্তু েতামার অনুমিত ছাড়া আিম িকছু করেত চাই িন, েযন
েতামার অিনচ্ছাকৃতভােব না হয়, িকন্তু িনেজর ইচ্ছায় েযন সব
িকছু হয়।

১৫ িকছু কােলর জন্য েস েতামার কাছ েথেক আলাদা
হেয়িছল, েযন তুিম তােক িচরকােলর জন্য েপেত পার,

১৬ একজন দােসর মত নয়, িকন্তু দােসর েচেয়ও অিধক ভােলা
এবং িপ্রয় ভাইেয়র মত, িবেশষ কের েস আমার েদেহর এবং
ঈশ্বেরর উভেয়র িবষেয় েতামার কােছ কত েবিশ িপ্রয়।

১৭ যিদ তুিম আমােক অংশীদার ভাব তেব আমার মত েভেব
তােক গ্রহণ কেরা।

১৮ যিদ েস েতামার কােছ েকান অন্যায় কের থােক িকম্বা
েতামার কাছ েথেক িকছু ধার কের তেব তার জন্য আমােক দায়ী
কেরা।

১৯ আিম েপৗল িনেজর হােত এইগুিল িলখলাম; আিম
েতামােক েশাধ কের েদব আিম একথা বলেত চাই না েয তুিম
আমার কােছ অেনক ঋণী।

২০ হঁ্যা ভাই, প্রভুেত আমােক আনন্দ করেত দাও এবং তুিম
খ্রীেষ্টেত আমার হৃদয় সেতজ কেরা।

২১ তুিম আজ্ঞা বহন করেত সক্ষম েসটা আমার দঢ়ৃ িবশ্বাস
আেছ বেল েতামােক িলখলাম; যা বললাম তুিম তার েথেক েবিশ
করেব তা আিম জািন।

২২ িকন্তু আমার জন্য থাকার জায়গাও িঠক কের েরেখা কারণ
আশা করিছ, েতামােদর প্রাথর্নার জন্য আিম েতামােদর কােছ
আসার সুেযাগ পাব।

২৩ ইপাফ্রা, খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সহবন্দী েতামােক শুেভচ্ছা
জানােচ্ছ,

২৪ মাকর্ , আিরষ্টাখর্ দীমা ও লূক, আমার এই সহকমর্ীরাও
শুেভচ্ছা জানােচ্ছ।

২৫ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার সেঙ্গ থাকুক।
আেমন।
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ইব্রীয়

যীশু খ্রীষ্ট সবর্প্রধান মধ্যস্থ। যীশু দতূেদর েথেক মহান

ঈশ্বর অতীেত নানাভােব ও অেনকবার ভাববাদীেদর
মাধ্যেম আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা

বেলিছেলন। ২ আর এই সমেয় ঈশ্বর পুেত্রর মাধ্যেম আমােদর
সেঙ্গ কথা বেলেছন, িতিন তঁার পুত্রেকই সব িকছুর উত্তরািধকারী
কেরেছন এবং তঁার মাধ্যেম পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন। ৩ তঁার পুত্রই
হল তঁার মিহমার প্রকাশ ও সারমেমর্র চিরত্র এবং িনেজর
ক্ষমতার বােক্যর মাধ্যেম সব িকছু বজায় েরেখেছন। পের িতিন
সব পাপ পিরষ্কার কেরেছন, িতিন স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমার
ডানিদেক বসেলন। ৪ িতিন স্বগর্ দতূেদর েথেক েশ্রষ্ঠ, েতমিন
তঁােদর নােমর েথেক িতিন আেরা মহান। ৫ কারণ ঈশ্বর ঐ
দতূেদর মেধ্য কােক েকান্ সমেয় বেলেছন, “তুিম আমার পুত্র,
আিম আজ েতামার িপতা হেয়িছ,” আবার, “আিম তঁার িপতা
হব এবং িতিন আমার পুত্র হেবন”? ৬ পুনরায়, যখন ঈশ্বর
প্রথমজাতেক পৃিথবীেত আেনন, তখন বেলন, “ঈশ্বেরর সব
স্বগর্দতূ তঁার উপাসনা করুক।” ৭ আর স্বগর্ীয় দেূতর িবষেয় ঈশ্বর
বেলন, “ঈশ্বর িনেজর দতূেদর আত্মার ৈতরী কের, িনেজর
দাসেদর আগুেনর িশখার মত কের।” ৮ িকন্তু পুেত্রর িবষেয় িতিন
বেলন, “েহ ঈশ্বর, েতামার িসংহাসন িচরকাল স্থায়ী; আর সেত্যর
শাসনদন্ডই তঁার রােজ্যর শাসনদন্ড। ৯ তুিম ন্যায়েক ভালেবেসছ
ও অধমর্েক ঘৃণা কেরছ; এই কারণ ঈশ্বর, েতামার ঈশ্বর,
েতামােক অিভিষক্ত কেরেছন, েতামার অংশীদারেদর েথেক েবিশ
পিরমােণ আনিন্দত কেরেছ।” ১০ আর, “েহ প্রভু, তুিমই আিদেত
পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কেরছ, স্বগর্ও েতামার হােতর সৃিষ্ট।
১১ তারা িবনষ্ট হেব, িকন্তু তুিমই িনত্যস্থায়ী; তারা সব েপাশােকর
মত পুরােনা হেয় যােব, ১২ তুিম েপাশােকর মত েস সব জড়ােব,
েপাশােকর মত জড়ােব, আর েস সেবর পিরবতর্ ন হেব; িকন্তু তুিম
েয, েসই আছ এবং েতামার বছর সব কখনও েশষ হেব না।”
১৩ িকন্তু ঈশ্বর দতূেদর মেধ্য কােক েকান্ সমেয় বেলেছন, “তুিম
আমার ডানিদেক বস, যতক্ষণ না আিম েতামার শত্রুেদরেক
েতামার পদানত না কির”? ১৪ সব দেূতর আত্মােক িক আমােক
আরাধনা করেত পাঠােনা হয়িন? যারা পিরত্রােণর অিধকারী
হেব, ওরা িক তােদর পিরচযর্্যার জন্য েপ্রিরত না?

মেনােযাগ করার জন্য সাবধানতা।

এই জন্য যা যা আমরা শুেনিছ, তােত েবিশ আগ্রেহর
সােথ মেনােযাগ করা আমােদর উিচত, েযন আমরা

েকােনাভােব িবচু্যত না হই। ২ কারণ দতূেদর মাধ্যেম েয কথা
বলা হেয়েছ তা ন্যায্য এবং েলােক েকােনাভােব তা লঙ্ঘন করেল

িকংবা তার অবাধ্য হেল শুধু শািস্ত পােব। ৩ তেব এমন মহৎ এই
পিরত্রাণ অবেহলা করেল আমরা িকভােব রক্ষা পাব? পিরত্রাণ
েতা প্রথেম প্রভুর মাধ্যেম েঘািষত এবং যারা শুেনিছল, তােদর
মাধ্যেম আমােদর কােছ প্রমািণত হল; ৪ ঈশ্বর সাক্ষ্য প্রদান
করেছন, নানা িচহ্ন, অদূ্ভত লক্ষণ এবং নানা ধরেনর শিক্তশালী
কাজ এবং পিবত্র আত্মার উপহার িবতরণ তা িনেজর
ইচ্ছানুসােরই করেছন।

৫ বাস্তিবক েয আগামী জগেতর কথা আমরা বলিছ, তা ঈশ্বর
দতূেদর অধীেন রােখনিন। ৬ বরং েকােনা জায়গায় েকউ সাক্ষ্য
িদেয় বেলেছন, “মানুষ িক েয তুিম তােক স্মরণ কর? মানবপুত্রই
বা িক েয তার পিরচযর্্যা কর? ৭ তুিম দতূেদর েথেক তােক অল্পই
নীচু কেরছ, তুিম তােক েগৗরব ও সম্মানমুকুেট ভূিষত কেরেছা;
৮ সব িকছুই তঁার পােয়র তলায় েরেখছ।” ফেল সব িকছু তার
অধীন করােত িতিন তার অনধীন িকছুই বািক রােখনিন; িকন্তু
এখন এ পযর্ন্ত, আমরা সব িকছুই তঁার অধীন েদখিছ না। ৯ িকন্তু
দতূেদর েথেক িযিন অল্পই নীচু হেলন, েসই ব্যিক্তেক অথর্াৎ
যীশুেক েদখেত পািচ্ছ, িতিন মৃতু্যেভােগর কারেণ মিহমা ও
সম্মানমুকুেট ভূিষত হেয়েছ, েযন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সবার জন্য
মৃতু্যর আস্বাদ গ্রহণ কেরন।

যীশু িবশ্বাসীেদর বড় ভাই।

১০ বস্তুত ঈশ্বেরর কারেণ ও তঁারই মাধ্যেম সবই হেয়েছ, এটা
তঁার উপযুক্ত িছল েয, ঈশ্বর যীশুেক আমােদর জন্য দঃুখেভাগ
ও মরেণর মাধ্যেম মিহমািম্বত কেরন। ঈশ্বর িযিন সব িকছু সৃিষ্ট
কেরেছন এবং িতিন যােক যােদর অিস্তেত্বর জন্য এবং যীশু িযিন
ঈশ্বেরর েলাকেদরেক উদ্ধার করেত সক্ষম হন। ১১ কারণ িযিন
পিবত্র কেরন ও যারা পিবত্রীকৃত হয়, সবাই এক উৎস েথেক;
এই জন্য ঈশ্বর তােদরেক ভাই বলেত লিজ্জত নন। ১২ প্রাথর্না
সঙ্গীত রচিয়তা িলেখেছন েয যীশু ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম
আমার ভাইেদর কােছ েতামার নাম প্রচার করব, সভার মেধ্য
েতামার প্রশংসাগান করব।” ১৩ এবং একজন ভাববাদী অন্য
একিট শােস্ত্রর পেদ িলেখেছন যীশু ঈশ্বেরর িবষেয় িক বেলন,
“আিম তঁার ওপর িবশ্বাস করব।” আবার, “েদখ, আিমও েসই
সন্তানরা, যােদরেক ঈশ্বর আমায় িদেয়েছন।” ১৪ অতএব, েসই
ঈশ্বেরর সন্তােনরা সকেল েযমন রক্তমাংেসর সহভাগী হেলন,
েতমনই যীশু িনেজও রক্তমাংেসর মানুষ হেলন; েযন মৃতু্যর
মাধ্যেম মৃতু্যর ক্ষমতা যার কােছ আেছ, েসই শয়তানেক
শিক্তহীন কেরন, ১৫ এবং যারা মৃতু্যর ভেয় সারা জীবন দাসেত্বর
অধীন িছল, তােদরেক উদ্ধার কেরন। ১৬ কারণ িতিন েতা
দতূেদর সাহায্য কেরন না, িকন্তু অব্রাহােমর বংেশর সাহায্য
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করেছন। ১৭ েসইজন্য সব িবষেয় িনেজর ভাইেদর মত হওয়া
তঁার উিচত িছল, েযন িতিন মানুষেদর পােপর প্রায়িশ্চত্ত করবার
জন্য ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কােজ দয়ালু ও িবশ্বস্ত মহাযাজক হন।
১৮ কারণ যীশু িনেজ পরীিক্ষত হেয় দঃুখেভাগ কেরেছন বেল
যারা পরীক্ষার মেধ্য িদেয় যােচ্ছ তােদর সাহায্য করেত পােরন।

যীশু েমািশর েথেক মহান।

অতএব, েহ পিবত্র ভাইেয়রা, স্বগর্ীয় আহ্বােনর
অংশীদার, যীশু আমােদর ধম্মর্ িবশ্বােসর েপ্রিরত ও

মহাযাজক; ২ েমািশ েযমন ঈশ্বেরর কােছ িবশ্বস্ত িছেলন, েতমিন
িতিনও িনেজর িনেয়াগকতর্ ার কােছ িবশ্বস্ত িছেলন। ৩ ফেল গৃহ
িনমর্াতা েয পিরমােণ গৃেহর েথেক েবিশ সম্মান পান, েসই
পিরমােণ ইিন েমািশর েথেক েবিশ েগৗরেবর েযাগ্য বেল িবেবিচত
হেয়েছন। ৪ কারণ প্রেত্যক গৃহ কােরার মাধ্যেম িনিমর্ত হয়, িকন্তু
িযিন সবই িনমর্াণ কেরেছন, িতিন ঈশ্বর। ৫ আর েমািশ ঈশ্বেরর
সমস্ত গৃেহর মেধ্য দােসর মত িবশ্বস্ত িছেলন; ভিবষ্যেত যা িকছু
বলা হেব, েসই সেবর িবষয় সাক্ষ্য েদবার জন্যই িছেলন; ৬ িকন্তু
খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর গৃেহর উপের পুেত্রর মত [িবশ্বস্ত]; আর যিদ আমরা
আমােদর সাহস ও আমােদর প্রত্যাশার গবর্ েশষ পযর্ন্ত দঢ়ৃভােব
রািখ, তেব তঁার গৃহ আমরাই।

িবশ্বােসর মাধেমই ঈশ্বেরর িবশ্রােম প্রেবশ-লাভ হয়।

৭ েসইজন্য, পিবত্র আত্মা েযমন বেলন, “আজ যিদ েতামরা
তঁার রব েশােনা, ৮ তেব িনেজর িনেজর হৃদয় কিঠন েকােরা না,
েযমন েসই ইস্রােয়লীয়েদর িবেদ্রােহর জায়গায়, মরূপ্রােন্তর মেধ্য
েসই পরীক্ষার িদেন ঘেটিছল; ৯ েসখােন েতামােদর িপতৃপুরুেষরা
িবেদ্রাহ কের আমার পরীক্ষা িনল এবং চিল্লশ বছর ধের আমার
কাজ েদখল; ১০ েসইজন্য আিম এই জািতর প্রিত অসন্তুষ্ট হলাম,
আর বললাম, এরা সবসময় হৃদেয় িবপথগামী হয়; আর তারা
আমার রাস্তা জানল না; ১১ তখন আিম িনেজ েরেগ িগেয় এই
শপথ করলাম, এরা আমার িবশ্রােম প্রেবশ করেব না।”
১২ ভাইেয়রা, সতকর্  েথেকা, অিবশ্বােসর এমন মন্দ হৃদয়
েতামােদর কােছ কােরার মেধ্য থােক েয, েতামরা জীবন্ত ঈশ্বর
েথেক সের যাও। ১৩ বরং েতামরা িদন িদন এেক অপরেক
েচতনা দাও, যতক্ষণ ‘আজ’ নােম আখ্যাত সময় থােক, েযন
েতামােদর মেধ্য েকউ পােপর প্রতারণায় কিঠন না হয়। ১৪ কারণ
আমরা খ্রীেষ্টর সহভাগী হেয়িছ, যিদ আিদ েথেক আমােদর
িনশ্চয় জ্ঞান েশষ পযর্ন্ত দঢ়ৃভােব ধের রািখ। ১৫ ফেল উক্ত
আেছ, “আজ যিদ েতামরা তঁার রব েশােনা, তেব িনেজর িনেজর
হৃদয় কিঠন েকােরা না, েযমন েসই ইস্রােয়লীয়েদর িবেদ্রােহর
জায়গায়।” ১৬ বল েদিখ, কারা ঈশ্বেরর রব শুেনও তঁার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ কেরিছল? েমািশর মাধ্যেম িমশর েথেক আসা সমস্ত
েলাক িক নয়? ১৭ কােদর জন্যই বা ঈশ্বর চিল্লশ বছর অসন্তুষ্ট
িছেলন? তােদর জন্য িক নয়, যারা পাপ কেরিছল, যােদর
মৃতেদহ মরূপ্রােন্ত পেড়িছল? ১৮ ঈশ্বর কােদর িবরুেদ্ধই বা এই
শপথ কেরিছেলন েয, “এরা আমার িবশ্রােম প্রেবশ করেব না,”

অবাধ্যেদর িবরুেদ্ধ িক না? ১৯ এেত আমরা েদখেত পািচ্ছ েয,
অিবশ্বােসর কারেণই তারা প্রেবশ করেত পারল না।

ঈশ্বেরর েলাকেদর িবশ্রাম।

েসইজন্য আমােদর খুব সতকর্  থাকা উিচত, পােছ তঁার
িবশ্রােম প্রেবশ করবার প্রিতজ্ঞা েথেক েগেলও েযন

এমন মেন না হয় েয, েতামােদর েকউ তা েথেক বিঞ্চত হেয়েছ।
২ কারণ েযভােব ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েসইভােব আমােদর
কােছও সুসমাচার প্রচািরত হেয়িছল বেট, িকন্তু েসই বাতর্ া যারা
শুেনিছল তােদর েকােনা লাভ হল না, কারণ তারা িবশ্বােসর সেঙ্গ
িছল না। ৩ বাস্তিবক িবশ্বাস কেরিছ েয আমরা, আমরা েসই
িবশ্রােম প্রেবশ করেত পািচ্ছ; েযমন িতিন বেলেছন, “তখন আিম
িনেজর েক্রােধ এই শপথ করলাম, তারা আমার িবশ্রােম প্রেবশ
করেব না,” যিদও তঁার কাজ জগত সৃিষ্ট পযর্ন্ত িছল। ৪ কারণ
িতিন িবিভন্ন জায়গায় সপ্তম িদেনর িবষেয় এই বেলিছেলন,
“এবং সপ্তম িদেন ঈশ্বর িনেজর সব কাজ েথেক িবশ্রাম
করেলন।” ৫ আবার িতিন বলেলন, “তারা আমার িবশ্রােম
প্রেবশ করেব না।” ৬ অতএব বািক থাকল এই েয, িকছু েলাক
িবশ্রােম প্রেবশ করেব এবং অেনক ইস্রােয়লীেয়রা যারা
সুসমাচার েপেয়িছল, তারা অবাধ্যতার কারেণ প্রেবশ করেত
পােরিন; ৭ আবার িতিন পুনরায় এক িদন িস্থর কের দায়ূেদর
মাধ্যেম বেলন, “আজ,” েযমন আেগ বলা হেয়েছ, “আজ যিদ
েতামরা তঁার রব েশােনা, তেব িনেজর িনেজর হৃদয় কিঠন
েকােরা না।” ৮ ফেল, িযেহাশূয় যিদ তােদরেক িবশ্রাম িদেতন,
তেব ঈশ্বর অন্য িদেনর কথা বলেতন না। ৯ সুতরাং ঈশ্বেরর
প্রজােদর জন্য িবশ্রামকােলর েভাগ বািক রেয়েছ। ১০ ফেল
েযভােব ঈশ্বর িনেজর কাজ েথেক িবশ্রাম কেরিছেলন, েতমিন েয
ব্যিক্ত তঁার িবশ্রােম প্রেবশ কেরেছ, েসও িনেজর কাজ েথেক
িবশ্রাম করেত পারল। ১১ অতএব এস, আমরা েসই িবশ্রােম
প্রেবশ করেত প্রাণপণ েচষ্টা কির, েযন েকউ অবাধ্যতার েসই
দষৃ্টান্ত অনুসাের পেড় না যায়। ১২ কারণ ঈশ্বেরর বাক্য জীবন্ত ও
কাযর্্যকরী এবং দধুার খড়গ েথেক তীক্ষ্ণ এবং প্রাণ ও আত্মা,
গ্রিন্থ ও মজ্জা, এই সেবর িবেভদ কের এবং এটা মেনর িচন্তা ও
উেদ্দেশ্য উপলিব্ধ করেত সক্ষম; ১৩ আর ঈশ্বেরর সামেন েকােনা
িকছুই েগাপন নয়; িকন্তু তঁার েচােখর সামেন সবই নগ্ন ও
অনাবৃত রেয়েছ, যঁার কােছ আমােদরেক িহসাব িদেত হেব।

যীশু সবর্প্রধান মহাযাজক। মহাযাজক যীশুর সহানুভূিত।

১৪ ভাল, আমরা এক মহান মহাযাজকেক েপেয়িছ, িযিন
স্বেগর্র মেধ্য িদেয় িগেয়েছন, িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র; অতএব
এস, আমরা িবশ্বােস দঢ়ৃভােব থািক। ১৫ আমরা এমন
মহাযাজকেক পাইিন, িযিন আমােদর দবুর্লতার দঃুেখ দঃুিখত
হেত পােরন না, িকন্তু িতিন সব িবষেয় আমােদর মত পরীিক্ষত
হেয়েছন িবনা পােপ। ১৬ অতএব এস, আমরা সাহেসর সেঙ্গ
অনুগ্রহ-িসংহাসেনর কােছ আিস, েযন আমরা দয়া লাভ কির
এবং সমেয়র উপেযাগী উপকােরর জন্য অনুগ্রহ পাই।
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যীশু ঈশ্বেরর িনবর্ািচত মহাযাজক।

প্রেত্যক মহাযাজক মানুষেদর মেধ্য েথেক িনবর্ািচত হেয়
মানুষেদর জন্য ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কােজ িনযুক্ত হন,

েযন িতিন পােপর প্রায়িশ্চেত্তর জন্য উপহার ও বিল উৎসগর্
কেরন। ২ িতিন অজ্ঞ ও ভ্রান্ত সবার প্রিত নরমভােব ব্যবহার
করেত সমথর্, কারণ িতিন িনেজও দবুর্লতায় েবিষ্টত; ৩ এই
কারেণ, িতিন েযমন প্রজােদর জন্য, েতমিন িনেজর জন্যও
পােপর বিল উৎসগর্ করা তার অিনবাযর্ িছল। ৪ আর, েকউ
িনেজর জন্য েসই সম্মান িনেত পােরনা, িকন্তু হােরাণেক েযমন
ঈশ্বর েডেকিছেলন, েতমিন তােক ঈশ্বর ডােকন। ৫ খ্রীষ্টও েতমিন
মহাযাজক হওয়ার জন্য িনেজ িনেজেক মিহমািন্বত করেলন না,
িকন্তু ঈশ্বরই কেরিছেলন, ঈশ্বর তঁােক বলেলন, “তুিম আমার
পুত্র, আিম আজ েতামার িপতা হলাম।” ৬ েসইভােব অন্য গীেতও
িতিন বেলন, “তুিমই মল্কীেষদেকর মেতা িচরকােলর যাজক।”
৭ খ্রীষ্ট যখন এ েদহ রূেপ িছেলন, প্রবল আতর্ নাদ ও েচােখর
জেলর সেঙ্গ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না ও িবনিত উৎসগর্ কেরিছেলন,
িযিন মৃতু্য েথেক তঁােক রক্ষা করেত পারেবন এবং িনেজর ভিক্তর
কারেণ ঈশ্বর উত্তর েপেলন; ৮ যিদও িতিন পুত্র িছেলন, েয সব
দঃুখেভাগ কেরিছেলন, তা েথেক িতিন বাধ্যতা িশেখিছেলন।
৯ িতিন সিঠক এবং যারা তার এই বাধ্য তােদর সকেলর জন্য
িতিন অনন্ত পিরত্রােণর পথ হেলন; ১০ ঈশ্বরকতৃ্তর্ক মল্কীেষদেকর
মেতা মহাযাজক বেল অিভিহত হেলন।

যীশুেত দঢ়ৃভােব থাকা অত্যন্ত প্রেয়াজন।

১১ যীশুর িবষেয় আমােদর অেনক কথা আেছ, িকন্তু তঁার
িবষেয় বণর্না করা কিঠন, কারণ েতামরা শুনেত েচষ্টা কেরা না।
১২ ফেল এত সমেয়র মেধ্য েতামােদর িশক্ষক হওয়া উিচত িছল,
িকন্তু েকউ েযন েতামােদরেক ঈশ্বরীয় বােক্যর প্রাথিমক িশক্ষার
িবষয়গুিল েশখায়, এটাই েতামােদর জন্য প্রেয়াজন; এবং
েতামােদর দেুধর প্রেয়াজন, শক্ত খাবাের নয়। ১৩ কারণ েয শুধু
দধু পান কের, তার েতা ধািমর্কতার সহভাগীতার িবষেয়
অিভজ্ঞতা েনই; কারণ েস এখনও িশশু। ১৪ িকন্তু শক্ত খাবার
েসই সম্পূণর্ বৃিদ্ধপ্রাপ্তেদরই জন্য, যারা িনেজেদর িশক্ষা িদেয় ও
তা অভ্যাস কের ভােলা মেন্দর িবচার করেত িশেখেছ।

অতএব এস, আমরা খ্রীেষ্টর িবষেয় প্রথম িশক্ষা েছেড়
িদেয় িসিদ্ধর েচষ্টায় অগ্রসর হই; পুনরায় এই িভিত্তমূল

স্থাপন না কির, মন্দ িবষয় েথেক মন েফরােনা, ও ঈশ্বেরর উপের
িবশ্বাস রাখা, ২ নানা বািপ্তষ্ম ও হস্তাপর্েণর িশক্ষা, মৃতেদর
পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন িবচােরর িশক্ষা। ৩ ঈশ্বেরর অনুমিত
হেলই তা করব। ৪ কারণ এটা অসম্ভব যারা একবার সেত্যর
আেলা েপেয়েছ, ও স্বগর্ীয় উপহার আস্বাদন কেরেছ, ও পিবত্র
আত্মার সহভাগী হেয়েছ, ৫ এবং ঈশ্বেরর বােক্যর ও নতুন যুেগর
নানা পরাক্রম আস্বাদন কেরেছ, ৬ পের খ্রীষ্ট েথেক দেূর সের
িগেয়েছ, পুনরায় তােদরেক মন পিরবতর্ ন করেত পারা অসম্ভব;
কারণ তারা িনেজেদর জন্য ঈশ্বেরর পুত্রেক পুনরায় কু্রেশ েদয়
ও প্রকােশ্য িনন্দা কের। ৭ কারণ েয ভূিম িনেজর উপের বার বার

পিতত বৃিষ্ট গ্রহণ কের, আর যারা েসই জিম চাষ কের, তােদর
জন্য ভােলা ফসল উৎপন্ন কের, েসই জিম ঈশ্বর েথেক আশীবর্াদ
প্রাপ্ত হয়; ৮ িকন্তু যিদ এটা কঁাটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন কের, তেব
তা অকম্মর্ণ্য ও অিভশপ্ত হবার ভয় আেছ এবং তা আগুেন পুেড়
েশষ হেয় যােব।

যীশুর আিশ্রেতরা িনশ্চয় পিরত্রাণ পােব।

৯ িপ্রয় বনু্ধরা, যিদও আমরা এরূপ বলিছ, তবুও েতামােদর
িবষেয় এমন দঢ়ৃ িবশ্বাস করিছ েয, েতামােদর অবস্থা এর েথেক
ভাল এবং পিরত্রাণ সহযুক্ত। ১০ কারণ ঈশ্বর অন্যায়কারী নন;
েতামােদর কাজ এবং েতামরা পিবত্রেদর েয পিরেষবা কেরছ ও
করছ, তঁার মাধ্যেম তঁার নােমর প্রিত প্রদিশর্ত েতামােদর
ভালবাসা, এই সব িতিন ভুেল যােবন না। ১১ এবং আমােদর ইচ্ছা
এই, েযন েতামােদর প্রেত্যক জন একই প্রকার যত্ন েদখায়, যােত
েশষ পযর্ন্ত প্রত্যাশার পূণর্তা থাকেব; ১২ আমরা চাই না েয
েতামরা অলস হও, িকন্তু যারা িবশ্বাস ও দীঘর্সিহষু্ণতার কারেণ
িনয়ম সমূেহর অিধকারী, তােদর মেতা হও।

ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা।

১৩ কারণ ঈশ্বর যখন অব্রাহােমর কােছ প্রিতজ্ঞা করেলন,
তখন মহৎ েকােনা ব্যিক্তর নােম শপথ করেত না পারােত
িনেজরই নােম শপথ করেলন, ১৪ িতিন বলেলন, “আিম অবশ্যই
েতামােক আশীবর্াদ করব এবং েতামার বংশ অগিনত করব।”
১৫ আর এইভােব, আব্রাহাম ৈধযর্্য ধের অেপক্ষা করেলন, িতিন
প্রিতজ্ঞা প্রাপ্ত হেলন। ১৬ মানুেষরা েতা মহৎ ব্যিক্তর নাম িনেয়
শপথ কের; এবং এই শপেথর মাধ্যেম তােদর সমস্ত তকর্ িবতেকর্ র
অবসান হয়। ১৭ এই ব্যাপাের ঈশ্বর প্রিতজ্ঞার
উত্তরািধকারীেদরেক িনেজর মন্ত্রণার অপিরবতর্ নীয়তা আরও
স্পষ্টভােব েদখাবার জন্য শপেথর মাধ্যেম িনশ্চয়তা করেলন;
১৮ এই ব্যাপাের িমথ্যাকথা বলা ঈশ্বেরর অসাধ্য, এমন
অপিরবতর্ নীয় দইু ব্যাপােরর মাধ্যেম আমরা যারা প্রত্যাশা
ধরবার জন্য তঁার শরণােথর্ ছুেট িগেয়িছ েযন দঢ়ৃ আশ্বাস প্রাপ্ত
হই। ১৯ আমােদর েসই প্রত্যাশা আেছ, তা প্রােণর েনাঙেরর
মেতা, অটল ও দঢ়ৃ। তা পদর্ ার আড়ােল স্বগর্ীয় মিন্দেরর পিবত্র
স্থােন প্রেবশ করায়। ২০ আর েসই জায়গায় আমােদর জন্য
অগ্রগামী হেয় যীশু প্রেবশ কেরেছন, িযিন মল্কীেষদেকর রীিত
অনুযায়ী অনন্তকালীন মহাযাজক হেয়েছন।

যীশুর মহাযাজকত্ব সবর্েশ্রষ্ঠ, সম্পূণর্, িচরস্থায়ী।

েসই েয মল্কীেষদক, িযিন শােলেমর রাজা ও মহান
ঈশ্বেরর যাজক িছেলন, অব্রাহাম যখন রাজােদর

পরািজত কের িফের আেসন, িতিন তখন তঁার সােথ সাক্ষাৎ
করেলন, ও তঁােক আশীবর্াদ করেলন, ২ এবং অব্রাহাম তঁােক
সব িকছুর দশমাংশ িদেলন। তঁার নাম "মল্কীেষদক" মােন
‘ধািমর্ক রাজা,’ এবং ‘শােলেমর রাজা’ অথর্াৎ শািন্তর রাজা;
৩ তঁার বাবা েনই, মা েনই, পূবর্পুরুষ েনই, িদেনর শুরু িক
জীবেনর েশষ েনই; িতিন ঈশ্বেরর পুেত্রর মেতা; িতিন িচরকালই
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যাজক থােকন। ৪ িবেবচনা কের েদখ, িতিন েকমন মহান,
আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহাম যুেদ্ধর ভােলা ভােলা লুেটর
িজিনস িনেয় দশমাংশ দান কেরিছেলন। ৫ আর প্রকৃত পেক্ষ
েলিবর বংশধরেদর মেধ্য যারা যাজক হেলন, তারা আইন
অনুসাের তােদর ভাই ইস্রােয়লীয়েদর কাছ েথেক দশমাংশ
সংগ্রহ করার আেদশ েপেয়েছ, যিদও তারা অব্রাহােমর বংশধর;
৬ িকন্তু মল্কীেষদক, েলবীয়েদর বংশধর নয়, িতিন অব্রাহােমর
েথেক দশমাংশ িনেয়িছেলন এবং েসই প্রিতজ্ঞার অিধকারীেক
আশীবর্াদ কেরিছেলন। ৭ েকােনা আত্মত্যাগী েয কু্ষদ্রতর ব্যিক্ত
বৃহত্তর ব্যিক্তর মাধ্যেম আশীবর্ািদত হয়। ৮ আবার এখােন
মানুেষরা যারা দশমাংশ পায় তারা এক িদন মারা যােব, িকন্তু
ওখােন েয অব্রাহােমর দশমাংশ গ্রহণ কেরিছল, তঁার িবষেয় বলা
হেয়েছ েয, িতিন জীবনিবিশষ্ট। ৯ আবার এরকম বলা েযেত
পাের েয, অব্রাহােমর মাধ্যেম দশমাংশগ্রাহী েলিব দশমাংশ
িদেয়েছন, ১০ কারণ েলিব িছল তঁার পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর বংশ
সম্মন্ধীয়, যখন মল্কীেষদক অব্রাহােমর সােথ েদখা কেরন।

মল্কীেষদেকর মত যীশু।

১১ এখন যিদ েলবীয় যাজকেত্বর মাধ্যেম পিরপূণর্তা সম্ভব হেত
পারত েসই যাজকেত্বর অধীেনই েতা েলােকরা িনয়ম েপেয়িছল
তেব আেরা িক প্রেয়াজন িছল েয, মল্কীেষদেকর রীিত অনুসাের
অন্য যাজক উঠেবন এবং তঁােক হােরােণর নাম অনুসাের
অিভিহত করা হেব না? ১২ যাজকত্ব যখন পিরবতর্ ন হয়, তখন
িনয়েমরও অবশ্যই পিরবতর্ ন হয়। ১৩ এ সব কথা যার উেদ্দেশ্য
বলা যায়, িতিন েতা অন্য বংেশর, েসই বংেশর মেধ্য েকউ কখেনা
যজ্ঞেবিদর পিরচযর্্যা কের িন। ১৪ এখন এটা সুস্পষ্ট েয আমােদর
প্রভু িযহূদা বংশ েথেক অবতীণর্ হেয়েছন, েসই বংেশর িবষেয়
েমািশ যাজকেদর িবষেয় িকছুই বেলনিন। ১৫ এবং আমরা েয
কথা বেলিছলাম তা আরও পিরষ্কার হয় যখন মল্কীেষদেকর
মেতা আর একজন যাজক ওেঠন। ১৬ এই নতুন যাজক িযিন
েদেহর িনয়ম অনুযায়ী আেসনিন, িকন্তু পিরবেতর্  অিবনশ্বর
জীবেনর শিক্ত অনুযায়ী হেয়েছন। ১৭ তঁার িবষেয় শােস্ত্রর সাক্ষ্য
এই বেল: “তুিমই মল্কীেষদেকর রীিত অনুসাের অনন্তকালীন
যাজক।” ১৮ পুরােনা আেদশ সরােনা হল কারণ এিট দবুর্ল ও
অকাযর্করী হেয় পেড়িছল। ১৯ কারণ িনয়ম িকছুই সম্পূণর্ করেত
পােরনা। িকন্তু এখােন এমন এক েশ্রষ্ঠ প্রত্যাশা ভিবষ্যেতর জন্য
আনা হেয়েছ যার মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হেত
পাির। ২০ এবং এই েশ্রষ্ঠ প্রত্যাশা িবনা শপেথ হয়িন, অন্য
যাজেকরা েতা েকােনা নতুন িনয়মই গ্রহণ কের িন। ২১ িকন্তু
ঈশ্বর শপথ গ্রহণ কেরিছেলন যখন িতিন যীশুর িবষেয়
বেলিছেলন, “প্রভু এই নতুন িনয়ম করেলন এবং িতিন মন
পিরবতর্ ন করেবন না: 'তুিমই অনন্তকালীন যাজক।'”
২২ অতএব যীশু এই কারেণ নতুন িনয়েমর জািমনদার হেয়েছন।
২৩ প্রকৃত পেক্ষ, মৃতু্য যাজকেক িচরকাল পিরচযর্্যা করেত
প্রিতেরাধ কের। এই কারেণ েসখােন অেনক যাজক, এক জেনর
পর অন্যজন। ২৪ িকন্তু িতিন যিদ অনন্তকাল থােকন, তেব তঁার
যাজকত্ব অপিরবতর্ নীয়। ২৫ এই জন্য িতিন সম্পূণর্ভােব রক্ষা
করেত সক্ষম যারা তঁার মাধ্যম িদেয় ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হয়,

কারণ িতিন তােদর জন্য তঁার কােছ অনুেরাধ করেত সবর্দা
জীিবত আেছন। ২৬ আমােদর জন্য এমন এক মহাযাজক
প্রেয়াজন িছল, িযিন িনস্পাপ, অিনন্দনীয়, পিবত্র, পাপীেদর
েথেক পৃথক এবং স্বগর্ েথেক সেবর্াচ্চ। ২৭ ঐ মহাযাজকেদর মত
প্রিতিদন বিলদান উত্সগর্ করা প্রেয়াজন েনই, প্রথেম িনেজর
পােপর জন্য এবং পের েলাকেদর জন্য। িতিন এিট সবার জন্য
এেকবাের সম্পূণর্ কেরেছন, যখন িতিন িনেজেক উত্সগর্
কেরেছন। ২৮ কারণ িনয়ম েয মহাযাজকেদর িনযুক্ত কের তারা
দবুর্লতাযুক্ত মানুষ, িকন্তু বােক্যর শপথ, যা নতুন িনয়েমর পের
আেস এবং এক পুত্রেক িনযুক্ত কের, িযিন যুেগ যুেগ িনখুঁত।

খ্রীষ্টীয় নূতন িনয়েমর মহত্ত্ব। নূতন িনয়ম পুরাতন েথেক
উৎকৃষ্ট।

আমােদর এই সব কথার বক্তব্য এই, আমােদর এমন
এক মহাযাজক আেছন, িযিন স্বেগর্, মিহমা িসংহাসেনর

ডানিদেক বেস আেছন। ২ িতিন পিবত্র স্থােনর এবং েয তঁাবু
মানুেষর মাধ্যেম না, িকন্তু প্রভুর মাধ্যেম স্থািপত হেয়েছ, েসই
প্রকৃত তঁাবুর দাস। ৩ ফেল প্রেত্যক মহাযাজক উপহার ও বিল
উৎসগর্ করেত িনযুক্ত হন, অতএব এরও অবশ্য িকছু উৎসগর্
আেছ। ৪ এখন খ্রীষ্ট যিদ পৃিথবীেত থাকেতন, তেব একবাের
যাজকই হেতন না; কারণ যারা আইন অনুসাের উপহার উৎসগর্
কের, এমন েলাক আেছ। ৫ তারা স্বগর্ীয় িবষেয়র নকল ও ছায়া
িনেয় আরাধনা কের, েযমন েমািশ যখন তঁাবুর িনমর্াণ করেত
সতকর্  িছেলন, তখন এই আেদশ েপেয়িছেলন, [ঈশ্বর] বেলন,
“েদখ, পবর্েত েতামােক েয আদশর্ েদখান েগল, েসইভােব সবই
কেরা।” ৬ িকন্তু এখন খ্রীষ্ট েসই পিরমােণ উৎকৃষ্টতর েসবকত্ব
েপেয়েছন, েয পিরমােণ িতিন এমন এক নতুন িনয়েমর মধ্যস্থ
হেয়েছন, যা েশ্রষ্ঠ প্রিতজ্ঞার উপের স্থািপত হেয়েছ। ৭ কারণ ঐ
প্রথম িনয়ম যিদ িনেদর্ াষ হত, তেব িদ্বতীয় এক িনয়েমর জন্য
জায়গার েচষ্টা করা েযত না। ৮ যখন ঈশ্বর েদাষ খুঁেজ েপেয়
েলাকেদরেক বেলন, “প্রভু বেলন, েদখ, এমন সময় আসেছ,
যখন আিম ইস্রােয়লীয়েদর সােথ ও িযহূদােদর সােথ এক নতুন
িনয়ম ৈতরী করব, ৯ েসই িনয়মানুসাের না, যা আিম েসই িদন
তােদর িপতৃপুরুষেদর সােথ কেরিছলাম, েয িদন িমশর েদশ
েথেক তােদরেক হাত ধের েবর কের এেনিছলাম; কারণ তারা
আমার িনয়েম িস্থর থাকল না, আর আিমও তােদর প্রিত
অবেহলা করলাম," একথা প্রভু বেলন। ১০ িকন্তু েসই সমেয়র
পর আিম ইস্রােয়লীয়েদর সােথ এই নতুন িনয়ম ৈতরী করব,
একথা প্রভু বেলন; আিম তােদর মেন আমার িনয়ম েদব, আর
আিম তােদর হৃদেয় তা িলিখব এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব, ও
তারা আমার প্রজা হেব। ১১ আর তারা প্রেত্যেক িনেজর িনেজর
প্রিতেবশীেক এবং প্রেত্যেক িনেজর িনেজর ভাইেক িশক্ষা েদেব
না, বলেব না, ‘তুিম প্রভুেক জােনা’; কারণ তারা েছােটা ও বড়
সবাই আমােক জানেব। ১২ কারণ আিম তােদর সব
অধািমর্কতার জন্য দয়া েদখােবা এবং আিম তােদর পাপ সব
আর কখনও মেন করব না।” ১৩ ‘নতুন িনয়ম’ বলােত িতিন
প্রথম চুিক্তেক পুরাতন কেরেছন; িকন্তু যা পুরাতন ও জীণর্ হেচ্ছ,
তা িবলীন হেয় যােব।
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নূতন িনয়েমর আরাধনা প্রণালীর উৎকৃষ্টতা এবং
শুচীকরেণর ক্ষমতা।

ভাল, ঐ প্রথম িনয়ম অনুসােরও স্বগর্ীয় আরাধনার
নানা ধম্মর্িবিধ এবং পৃিথবীর একিট ঈশ্বেরর ঘর িছল।

২ কারণ একিট তঁাবু িনিমর্ত হেয়িছল, েসিট প্রথম, তার মেধ্য
বািতস্তম্ভ, েটিবল ও দশর্নরুিট র িছল; এটার নাম পিবত্র তঁাবু।
৩ আর িদ্বতীয় পদর্ ার িপছেন অিত পিবত্র জায়গা নােম তঁাবু
িছল; ৪ তা সুবণর্ময় ধূপেবিদর ও সবিদেক স্বণর্মিন্ডত িনয়ম
িসন্দকু িবিশষ্ট; ঐ িসন্দেুক িছল মান্নাধারী েসানার ঘট, ও
হােরােণর মঞ্জিরত ছিড়, ও িনয়েমর দইু প্রস্তরফলক, ৫ এবং
িসন্দেুকর উপের ঈশ্বেরর মিহমার েসই দইু করূব দতূ িছল, যারা
পাপাবরণ ছায়া করত; এই সেবর বণর্না কের বলা এখন
িনষ্প্রেয়াজন। ৬ পের এই সব িজিনস এইভােব ৈতরী করা হেল
যাজকরা আরাধনার কাজ সব েশষ করবার জন্য ঐ প্রথম
তঁাবুেত িনয়িমত প্রেবশ কের; ৭ িকন্তু িদ্বতীয় তঁাবুেত বছেরর
মেধ্য একবার মহাযাজক একা প্রেবশ কেরন; িতিন আবার রক্ত
িবনা প্রেবশ কেরন না, েসই রক্ত িতিন িনেজর জন্য ও
প্রজােলাকেদর অিনচ্ছাকৃত পােপর জন্য উৎসগর্ কেরন। ৮ এেত
পিবত্র আত্মা যা জানান, তা এই, েসই প্রথম তঁাবু যতিদন স্থািপত
থােক, ততিদন পিবত্র জায়গায় প্রেবেশর পথ প্রকািশত হয় না।

খ্রীেষ্টর রক্ত।

৯ েসই তঁাবু এই উপিস্থত সমেয়র জন্য দষৃ্টান্ত; েসই দষৃ্টান্ত
অনুসাের এমন উপহার ও বিল উৎসগর্ করা হয়, যা
উপাসনাকারীর িবেবক িসিদ্ধ িদেত পাের না; ১০ েসই সবই খাদ্য,
পানীয় ও নানা ধরেনর শুচী স্নােনর মেধ্য বঁাধা, েস সকল েকবল
েদেহর ধািমর্ক িবিধমাত্র, সংেশাধেনর সময় পযর্ন্ত পালনীয়।
১১ িকন্তু খ্রীষ্ট, আগত ভােলা ভােলা িজিনেসর মহাযাজক হেয়
উপিস্থত হেয় এেসেছন, েয মহত্তর ও িসদ্ধতর তঁাবু মানুেষর
বানােনা না, তা এই জগেতরও না, ১২ এটা ছাগেলর ও বাছুেরর
রেক্ত না, িকন্তু খ্রীষ্ট তঁার িনেজর রেক্ত গুেণ- একবাের পিবত্র
জায়গায় প্রেবশ কেরেছন, ও আমােদর জন্য অনন্তকালীয় মুিক্ত
উপাজর্ন কেরেছন। ১৩ কারণ ছাগেলর ও বৃেষর রক্ত এবং
অশুিচেদর উপের বাছুেরর ভস্ম ছিড়েয় যিদ েদহ িবশুদ্ধতার
জন্য পিবত্র কের, ১৪ তেব, খ্রীষ্ট অনন্তজীবী আত্মার মাধ্যেম
িনেদর্ াষ বিলরূেপ িনেজেকই ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য উৎসগর্ কেরেছন,
েসই খ্রীেষ্টর রক্ত আমােদর িবেবকেক মৃত িক্রয়াকলাপ েথেক
কত েবিশ পিবত্র না করেব, েযন েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর
আরাধনা করেত পার। ১৫ আর এই কারেণ খ্রীষ্ট এক নতুন
িনয়েমর মধ্যস্থ; েযন, প্রথম িনয়ম সম্বন্ধীয় অপরাধ সকেলর
মুিক্তর জন্য মৃতু্য ঘেটেছ বেল যারা মেনানীত হেয়েছ, তারা
অনন্তকালীয় অিধকার িবষয়ক প্রিতজ্ঞার ফল পায়। ১৬ কারণ
েয জায়গায় িনয়মপত্র থােক, েসই জায়গায় িনয়মকারীর মৃতু্য
হওয়া আবশ্যক। ১৭ কারণ মৃতু্য হেলই িনয়মপত্র বলবৎ হয়,
কারণ িনয়মকারী জীিবত থাকেত তা কখনও বলবৎ হয় না।
১৮ েসইজন্য ঐ প্রথম িনয়েমর প্রিতষ্ঠাও রক্ত ছাড়া হয়িন।

১৯ কারণ প্রজােদর কােছ েমািশর মাধ্যেম িনয়ম অনুসাের সব
আেদেশর প্রস্তাব িদেল পর, িতিন জল ও লাল েমষেলাম ও
ত্রেসােবর সােথ বাছুেরর ও ছাগেলর রক্ত িনেয় বইেত ও সমস্ত
প্রজােদর গােয় িছিটেয় িদেলন, ২০ বলেলন, “এ েসই িনয়েমর
রক্ত, েয িনয়ম ঈশ্বর েতামােদর উেদ্দেশ্য আেদশ করেলন।”
২১ আর িতিন তঁাবুেত ও েসবা কােজর সমস্ত িজিনেসও েসইভােব
রক্ত িছিটেয় িদেলন। ২২ আর িনয়ম অনুসাের প্রায় সবই রেক্ত
শুিচ হয় এবং রক্ত েসচন ছাড়া পােপর ক্ষমা হয় না।

নূতন িনয়েমর মহাযাজেকর উৎকৃষ্টতা।

২৩ ভাল, যা যা স্বগর্স্থ িবষেয়র দষৃ্টান্ত, েসইগুিলর ঐ পশুর
বিলদােনর মাধ্যেম শুিচ হওয়া আব্যশক িছল; িকন্তু যা যা স্বয়ং
স্বগর্ীয়, েসগুিলর এর েথেক েশ্রষ্ঠ যেজ্ঞর মাধ্যেম শুিচ হওয়া
আবশ্যক। ২৪ কারণ খ্রীষ্ট হােত বানােনা পিবত্র জায়গায় প্রেবশ
কেরনিন এ েতা প্রকৃত িবষয়গুিলর প্রিতরূপ মাত্র িকন্তু িতিন
স্বেগর্ই প্রেবশ কেরেছন, েযন িতিন এখন আমােদর জন্য ঈশ্বেরর
সাক্ষােৎ প্রকাশমান হন। ২৫ আর মহাযাজক েযমন বছর বছর
অেন্যর রক্ত িনেয় পিবত্র জায়গায় প্রেবশ কেরন, েতমিন খ্রীষ্ট েয
অেনকবার িনেজেক উৎসগর্ করেবন, তাও না; ২৬ কারণ তাহেল
জগেতর শুরু েথেক অেনকবার তঁােক মৃতু্যেভাগ করেত হত।
িকন্তু বাস্তিবক িতিন একবার, যুগপযর্্যােয়র েশেষ, িনেজর
বিলদান মাধ্যেম পাপ নাশ করবার জন্য প্রকািশত হেয়েছন।
২৭ আর েযমন মানুেষর জন্য একবার মৃতু্য, তারপের িবচার
আেছ, ২৮ েতমিন খ্রীষ্টও ‘অেনেকর পাপাভার তুেল েনবার জন্য
একবার উৎসগর্ীত হেয়েছন; িতিন িদ্বতীয়বার, িবনা পােপ,
তােদরেক দশর্ন েদেবন, যারা পিরত্রােণর জন্য তঁার অেপক্ষা
কের।

নূতন িনয়মানুযায়ী যেজ্ঞর উৎকৃষ্টতা।

কারণ আইন আগাম ভােলা িবষেয়র ছায়ািবিশষ্ট, তা
েসই সব িবষেয়র অিবকল মূিতর্  না; সুতরাং এইভােব

েয সব বছর বছর একই বিলদান উৎসগর্ করা যায়, তার মাধ্যেম,
যারা ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হয়, তােদর িনয়ম কখনও সিঠক
করেত পাের না। ২ যিদ পারত, তেব ঐ বিলদান িক েশষ হত না?
কারণ উপাসনাকারীরা একবার পিবত্র হেল তােদর েকান পােপর
িবেবক আর থাকত না। ৩ িকন্তু ঐ সকল যেজ্ঞ বছর বছর
পুনরায় পাপ মেন করা হয়। ৪ কারণ বৃেষর িক ছাগেলর রক্ত েয
পাপ হরণ করেব, এটা হেতই পাের না। ৫ এই কারণ খ্রীষ্ট জগেত
প্রেবশ করবার সমেয় বেলন, “তুিম বিল ও ৈনেবদ্য চাওিন, িকন্তু
আমার জন্য েদহ ৈতরী কেরছ; ৬ েহােম ও পাপাথর্ক বিলদােন
তুিম সন্তুষ্ট হওিন। ৭ তখন আিম কিহলাম, "েদখ, আিম
আিসয়ািছ, শােস্ত্র আমার িবষেয় েলখা আেছ, েহ ঈশ্বর, েযন
েতামার ইচ্ছা পালন কির।” ৮ উপের িতিন বেলন, “বিলদান,
উপহার, েহাম ও পাপাথর্ক বিল তুিম চাওিন এবং তােত সন্তুষ্টও
হওিন”- এই সব িনয়ম অনুসাের উৎসগর্ হয়- ৯ তারপের িতিন
বলেলন, “েদখ, েতামার ইচ্ছা পালন করবার জন্য এেসিছ।”
িতিন প্রথম িবষয় েলাপ করেছন, েযন িদ্বতীয় িবষয় স্থািপত
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কেরন। ১০ েসই ইচ্ছা অনুসাের, যীশু খ্রীেষ্টর েদহ একবার উৎসগর্
করেণর মাধ্যেম, আমরা পিবত্রীকৃত হেয় রেয়িছ। ১১ আর
প্রেত্যক যাজক িদন িদন েসবা করবার এবং এক ধরেনর
বিলদান বার বার উৎসগর্ করবার জন্য দঁাড়ায়; েসই সব বিলদান
কখনও পাপ হরণ করেত পাের না। ১২ িকন্তু খ্রীষ্ট পােপর একই
বিলদান িচরকােলর জন্য উৎসগর্ কের ঈশ্বেরর ডানিদেক
বসেলন, ১৩ এবং ততক্ষণ অবিধ অেপক্ষা করেছন, েয পযর্ন্ত
তঁার শত্রুরা তঁার পােয়র িনেচ না হয়। ১৪ কারণ যারা পিবত্রীকৃত
হয়, তােদরেক িতিন একই উৎসেগর্র মাধ্যেম িচরকােলর জন্য
সিঠক কেরেছন। ১৫ আর পিবত্র আত্মাও আমােদর কােছ সাক্ষ্য
িদেচ্ছন, কারণ প্রথেম িতিন বেলন, ১৬ “েসই সমেয়র পর, প্রভু
বেলন, "আিম তােদর সােথ এই নতুন িনয়ম ৈতরী করব, আিম
তােদর হৃদেয় আমার নতুন িনয়ম েদব, আর তােদর মেন তা
িলখব,” ১৭ তারপের িতিন বেলন, “এবং তােদর পাপ ও অধমর্
সব আর কখনও মেন করব না।” ১৮ ভাল, েয জায়গায় এই
সেবর ক্ষমা েসই জায়গায়, পাপাথর্ক বিল আর হয় না।

িস্থর থাকবার সম্বেন্ধ েচতনা ও আশ্বাস বাক্য।

১৯ অতএব, েহ ভাইেয়রা, যীশু আমােদর জন্য রক্ত িদেয়, েয
পিবত্র পথ সংস্কার কেরেছন, অথর্াৎ তঁার েদহ িদেয় ২০ আমরা
েসই নূতন ও জীবন্ত পেথ, যীশুর েদেহর গুেণ পিবত্র জায়গায়
প্রেবশ করেত সাহস প্রাপ্ত হেয়িছ; ২১ এবং ঈশ্বেরর গৃেহর উপের
িনযুক্ত এক মহান যাজকও আমােদর আেছন; ২২ এই জন্য এস,
আমরা সত্য হৃদয় সহকাের িবশ্বােসর কৃতিনশ্চয়তায় [ঈশ্বেরর]
িনকেট উপিস্থত হই; আমােদর েতা হৃদয় শুচী করা হেয়েছ।
েদাষী িবেবেকর হাত েথেক মুক্ত করা হেয়েছ এবং শুদ্ধ জেল
স্নাত শরীর িবিশষ্ট হেয়িছ; ২৩ এস, আমােদর প্রত্যাশার অঙ্গীকার
অটল কের ধির, কারণ িযিন প্রিতজ্ঞা কেরেছন, িতিন িবশ্বস্ত;
২৪ এবং এস, আমরা পরস্পর মেনােযাগ কির, েযন ভালবাসা ও
ভােলা কােজর সম্বেন্ধ পরস্পরেক উদ্দীিপত কের তুলেত পাির;
২৫ এবং আমরা সমােজ একত্র হওয়া পিরত্যাগ না কির- েযমন
কােরা কােরা েসই রকম অভ্যাস আেছ- বরং পরস্পরেক েচতনা
িদই; আর আমরা েসই িদন যত েবিশ কাছাকািছ হেত েদখিছ,
ততই েযন েবিশ এ িবষেয় আগ্রহী হই। ২৬ কারণ সেত্যর
তত্ত্বজ্ঞান েপেল পর যিদ আমরা েস্বচ্ছায় পাপ কির, তেব
পাপাথর্ক আর েকােনা বিলদান অবিশষ্ট থােক না, ২৭ েকবল
থােক িবচােরর ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং ঈশ্বেরর শত্রুেদরেক গ্রাস
করেত উদ্যত অনন্ত আগুেনর চন্ডতা। ২৮ েকউ েমািশর িনয়ম
অমান্য করেল েসই দইু বা িতন সাক্ষীর প্রমােণ িবনা দয়ায় মারা
যায়; ২৯ েভেব েদখ, েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর পুত্রেক ঘৃণা কেরেছ এবং
নতুন িনয়েমর েয রেক্তর মাধ্যেম যা অপিবত্রতা পিবত্রীকৃত
হেয়িছল, তা তুচ্ছ কেরেছ এবং অনুগ্রহ দােনর আত্মার অপমান
কেরেছ, েস কত েবিশ িনশ্চয় েঘারতর শািস্তর েযাগ্য না হেব!
৩০ কারণ এই কথা িযিন বেলেছন, তঁােক আমরা জািন,
“প্রিতেশাধ েনওয়া আমারই কাজ, আিমই প্রিতফল েদব,”
আবার, “প্রভু িনেজর প্রজােদর িবচার করেবন।” ৩১ জীবন্ত
ঈশ্বেরর হােত পড়া ভয়ানক িবষয়। ৩২ েতামরা বরং আেগকার
েসই সময় মেন কর, যখন েতামরা সত্য গ্রহণ কের নানা

দঃুখেভাগরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য কেরিছেল, ৩৩ এেক েতা
অপমােন ও তাড়নায় িনযর্ািতত হেয়িছেল, তােত আবার েসই
প্রকার দদু্দর্শাপন্ন েলাকেদর সহভাগী হেয়িছেল। ৩৪ কারণ
েতামরা বিন্দেদর প্রিত করুণা প্রকাশ কেরিছেল এবং আনেন্দর
সােথ িনেজর িনেজর সম্পিত্তর লুট স্বীকার কেরিছেল, কারণ
েতামরা জানেত, েতামােদর আরও ভােলা িনেজর সম্পিত্ত আেছ,
আর তা িচরস্থায়ী। ৩৫ অতএব েতামােদর েসই সাহস ত্যাগ
েকােরা না, যা মহাপুরস্কারযুক্ত। ৩৬ কারণ ৈধযর্্য েতামােদর
প্রেয়াজন আেছ, েযন ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কের প্রিতজ্ঞার ফল
পাও। ৩৭ কারণ “আর খুব কম সময় বািক আেছ, িযিন
আসেছন, িতিন আসেবন, েদরী করেবন না। ৩৮ িকন্তু আমার
ধািমর্ক ব্যিক্ত িবশ্বােসই েবঁেচ থাকেব, আর যিদ সের যায়, তেব
আমার প্রাণ তােত সন্তুষ্ট হেব না।” ৩৯ িকন্তু আমরা িবনােশর
জন্য সের পড়বার েলাক না, বরং প্রােণর রক্ষার জন্য িবশ্বােসর
েলাক।

িবশ্বাস বীরসমূহ।

যখন মানুেষরা িকছু পাবার আশা কেরন, েসই
িনশ্চয়তাই হল িবশ্বাস। এটা েসই িবষেয় িনশ্চয়তা যা

তখন েদখা যায়িন ২ কারণ এই িবশ্বােসর জন্য আমােদর
পূবর্পুরুেষরা অনুেমািদত হেয়িছল। ৩ িবশ্বােস আমরা বুিঝেত
পাির েয, পৃিথবী ঈশ্বেরর আেদেশ সৃিষ্ট হেয়েছ, সুতরাং যা
দশৃ্যমান তা ঐ সব দশৃ্যমান িজিনেসর সৃিষ্ট করেত পােরনা।
৪ িবশ্বােস েহবল ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কিয়েনর েথেক েশ্রষ্ঠ বিলদান
উৎসগর্ করেলন। এর কারণ এটাই েয েস ধািমর্কতায় প্রশংসা
কেরিছল। ঈশ্বর তােক প্রশংিসত কেরিছল কারণ েস েয উপহার
এেনিছল। ঐ কারণ, েহবল মৃত হেলও এখনও কথা বলেছন।
৫ িবশ্বােস হেনাক স্বেগর্ েগেলন, েযন মৃতু্য না েদখেত পান।
"তােক খুঁেজ পাওয়া েগল না, কারণ ঈশ্বর তঁােক তুেল িনেলন"।
ফেল ঈশ্বর তােক িনেয় যাবার আেগ তার জন্য বলা হেয়িছল েয
িতিন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কেরিছেলন। ৬ িবশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট
করা অসম্ভব, কারণ েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর কােছ আেস, তার এটা
িবশ্বাস করা অবশ্যই প্রেয়াজন েয ঈশ্বর আেছন এবং যারা তঁার
েখঁাজ কের, িতিন তােদর পুরষ্কারদাতা। ৭ িবশ্বােস েনাহ যা
তখেনা েদখা যায়িন, এমন সব িবষেয় সতকর্  হেয় ঈশ্বেরর
আেদশ েপেয়, ঐশ্বিরক িনষ্ঠার সেঙ্গ তঁার পিরবারেক উদ্ধার
করার জন্য এক জাহাজ ৈতরী করেলন। এবং তার মাধ্যেম
জগতেক েদাষী করেলন এবং িনেজ সত্য িবশ্বােসর মাধ্যেম
ন্যােয়র উত্তরািধকারী হেলন। ৮ িবশ্বােস অব্রাহাম, যখন িতিন
মেনানীত হেলন, িতিন ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন এবং িতিন েয জায়গা
পােবন তা অিধকার করেত চেল েগেলন। িতিন েকাথায় যােচ্ছন,
তা না েজেন রওনা িদেলন। ৯ িবশ্বােস িতিন ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত
েসই েদেশ িবেদশীর মেতা বাস করেলন। িতিন েসই প্রিতজ্ঞার
সহউত্তরািধকারী ইসহাক ও যােকােবর সােথ কুিটেরই বাস
করেতন; ১০ এই কারণ িতিন িভিত্তমূলিবিশষ্ট এক শহেরর
অেপক্ষা করিছেলন, যার স্থাপনকতর্ া ও িনমর্াতা ঈশ্বর।
১১ িবশ্বােস অব্রাহাম এবং সারা িনেজও বংশ উৎপাদেনর শিক্ত
েপেলন, যিদও তােদর অেনক বয়স হেয়িছল, কারণ তারা
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ঈশ্বরেক িবশ্বস্ত বেল মেন কেরিছেলন েয তােদরেক এক পুত্র
েদওয়ার প্রিতজ্ঞা কেরিছল। ১২ এই জন্য এই একজন মানুষ
েথেক েয মৃতকল্প িছল তার েথেক অগিনত বংশধর জন্মােলা।
তারা আকােশর অেনক তারােদর মেতা এবং সমুদ্রতীেরর
অগিণত বালুকনার মেতা এেলা। ১৩ এরা সবাই িবশ্বাস িনেয়
মারা েগেলন েকােনা প্রিতজ্ঞা গ্রহণ না কেরই, পিরবেতর্ , দরূ
েথেক তা েদেখিছেলন এবং তােক স্বাগত জািনেয়িছেলন, তারা
েয পৃিথবীেত অেচনা ও িবেদশী, এটা স্বীকার কেরিছেলন।
১৪ এই জন্য যারা এরকম কথা বেলন তারা স্পষ্টই বেলন, েয
তারা িনেজর েদেশর েখঁাজ করেছন। ১৫ পিরবেতর্  যিদ তারা েয
েদশ েথেক েবর হেয়িছেলন, েসই েদশ যিদ মেন রাখেতন, তেব
িফের যাবার সুেযাগ েপেতন। ১৬ িকন্তু এখন তারা আরও ভােলা
েদেশর, অথর্াৎ এক স্বগর্ীয় েদেশর, আকাঙ্খা করেছন। এই জন্য
ঈশ্বর, িনেজেক তঁােদর ঈশ্বর বলেত লিজ্জত নন; কারণ িতিন
তােদর জন্য এক শহর ৈতরী কেরেছন। ১৭ িবশ্বােস অব্রাহাম
পরীিক্ষত হেয় ইসহাকেক উৎসগর্ কেরিছেলন; হঁ্যা, িতিন েয
প্রিতজ্ঞা সব সানেন্দ গ্রহণ কের তার একমাত্র পুত্রেক বিল রূেপ
উৎসগর্ করিছেলন, ১৮ যঁার নােম তঁােক বলা হেয়িছল, “ইসহাক
েথেক েতামার বংশ আখ্যাত হেব।" ১৯ িতিন মেন িবেবচনা
কেরিছেলন েয, ঈশ্বর ইসহাকেক মৃতু্য েথেক উঠােত সমথর্,
আবার িতিন তােক দষৃ্টান্তরূেপ িফের েপেলন। ২০ িবশ্বােস
ইসহাক আগামী িবষেয়র উেদ্দেশ্যও যােকাবেক ও এেষৗেক
আশীবর্াদ করেলন। ২১ িবশ্বােস যােকাব, যখন িতিন মারা
যািচ্ছেলন, িতিন েযােষেফর উভয় পুত্রেক আশীবর্াদ করেলন।
যােকাব িনেজর লািঠর ওপের ভর কের উপাসনা করিছেলন।
২২ িবশ্বােস েযােষেফর বয়েসর েশষ সমেয় ইস্রােয়ল সন্তানেদর
িমশর েথেক চেল যাবার িবষয় উেল্লখ করেলন এবং িনেজর
অিস্থসমূেহর িবষেয় তােদর আেদশ িদেলন। ২৩ িবশ্বােস, েমািশ
জন্মােল পর, িতনমাস পযর্ন্ত িপতামাতা তােক েগাপেন রাখেলন,
কারণ তারা েদখেলন, েয িশশুটী সুন্দর িনস্পাপ এবং তারা আর
রাজার আেদেশ ভীত হেলন না। ২৪ িবশ্বােস েমািশ বড় হেয়
উঠেল পর ফেরৗেণর েমেয়র েছেল বেল আখ্যাত হেত অস্বীকার
করেলন। ২৫ পিরবেতর্ , িতিন পােপর িকছুক্ষণ সুখেভাগ েথেক
বরং ঈশ্বেরর প্রজােদর সেঙ্গ দঃুখেভাগ েবেছ িনেলন; ২৬ িতিন
িমশেরর সব ধন অেপক্ষা খ্রীেষ্টর দনুর্াম মহাধন বেল িবেবিচত
করেলন, কারণ, িতিন ভিবষ্যেতর পুরষ্কারদােনর প্রিত দিৃষ্ট
রাখেতন। ২৭ িবশ্বােস েমািশ িমশর ত্যাগ করেলন। িতিন রাজার
রাগেক ভয় পানিন, কারণ িযিন অদশৃ্য, তােক েযন েদেখই দঢ়ৃ
থাকেলন। ২৮ িবশ্বােস িতিন িনস্তারপব্বর্ ও রক্ত েছটােনার
অনুষ্ঠান স্থাপন করেলন, েযন প্রথম জন্মােনােদর সংহারকতর্ া
ইস্রােয়লীয়েদর প্রথম জন্মােনা েছেলেদরেক স্পশর্ না কেরন।
২৯ িবশ্বােস েলােকরা শুষ্ক ভূিমর মেতা েলািহত সমুেদ্রর মেধ্য
িদেয় গমন করল, যখন িমশরীয়রা েসই েচষ্টা করল, আর তারা
কবিলত হল। ৩০ িবশ্বােস িযরীেহার পঁািচল, তারা সাত িদন
প্রদিক্ষণ করেল পর, পেড় েগল। ৩১ িবশ্বােস রাহব েবশ্যা, শািন্তর
সােথ গুপ্তচরেদর িনরাপত্তায় গ্রহণ করােত, েস অবাধ্যেদর সােথ
িবনষ্ট হল না। ৩২ এবং আর িক বলব? িগিদেয়ান, বারক,
িশমেশান, িযপ্তহ, দায়ূদ, শমূেয়ল ও ভাববাদীরা এই সকেলর

িবষেয় বলেত েগেল যেথষ্ট সময় হেব না। ৩৩ িবশ্বােসর মাধ্যেম
এরা নানা রাজ্য পরাজয় করেলন, ন্যােয় কাজ করেলন এবং
নানা প্রিতজ্ঞা গ্রহণ করেলন। তারা িসংহেদর মুখ বন্ধ করেলন,
৩৪ অিগ্নর েতজ েনভােলন, খড়েগর েথেক পালােলন, দবুর্লতা
েথেক সুস্থ হেলন, যুেদ্ধ ক্ষমতাশালী হেলন, িবেদশী ৈসন্যেদর
তািড়েয় িদেলন। ৩৫ নারীরা িনেজর িনেজর মৃত েলাকেক
পুনরুত্থােনর মাধ্যেম িফের েপেলন। অেন্যরা িনযর্াতেনর মাধ্যেম
িনহত হেলন, তারা তােদর মুিক্ত গ্রহণ কেরনিন, েযন েশ্রষ্ঠ
পুনরুত্থােনর ভাগী হেত পােরন। ৩৬ আর অেন্যরা িবদ্রূেপর ও
েবত্রাঘােতর, হঁ্যা, এছাড়া িশকেলর ও কারাগাের পরীক্ষা েভাগ
করেলন। ৩৭ তঁারা পাথেরর আঘােত মরেলন, করােতর মাধ্যেম
দখুন্ড হেলন, খড়েগর মাধ্যেম িনহত হেলন। তঁারা িনঃস্ব অবস্থায়
েমেষর ও ছাগেলর চামড়া পের েবড়ােতন, দীনহীন এবং খারাপ
ব্যবহার েপেতন; ৩৮ (এই জগত যােদর েযাগ্য িছল না) তঁারা
মরূপ্রােন্ত, পাহােড়, গুহায় ও পৃিথবীর গহ্বের ভ্রমণ করেতন।
৩৯ আর িবশ্বােসর জন্য এেদর সকেলর অনুেমািদত করা
হেয়িছল, ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা এরা গ্রহণ কের িন; ৪০ কারণ ঈশ্বর
আমােদর জন্য িনিদর্ ষ্ট সমেয়র আেগই েকােনা েশ্রষ্ঠ িবষয়
েযাগান িদেয় েরেখেছন, েযন তারা আমােদর ছাড়া পিরপূণর্তা না
পান।

নানা ধরেনর অনুেপ্ররণার কথা। স্বগর্ীয় পেথ লক্ষ্য। প্রভুর
শাসেনর ভােলা ফল।

অতএব আমরা এমন বড় সাক্ষীেমেঘ েবিষ্টত
হওয়ােত এস, আমরাও সব েবাঝা ও সহজ

বাধাজনক পাপ েফেল িদই। আমরা ৈধযর্্যপূব্বর্ক আমােদর
সামেনর লক্ষ্যেক্ষেত্র েদৗড়াই। ২ আমােদর িবশ্বােসর রচিয়তা ও
সম্পন্নকতর্ া যীশুর প্রিত দিৃষ্ট রািখ; েয িনেজর সম্মুখস্থ আনেন্দর
জন্য কু্রশ সহ্য করেলন, অপমান তুচ্ছ করেলন এবং ঈশ্বেরর
িসংহাসেনর ডানিদেক বেসেছন। ৩ তঁােকই মেন কর। িযিন
িনেজর িবরুেদ্ধ পাপীেদর এমন ঘৃণাপূণর্ প্রিতবাদ সহ্য
কেরিছেলন, েযন তুিম ক্লান্ত অথবা িনেস্তজ না হও। ৪ েতামরা
পােপর িবরুেদ্ধ লড়াই করেত করেত এখনও রক্তব্যয় পযর্ন্ত
প্রিতেরাধ করিন; ৫ আর েতামরা েসই অনুেপ্ররণার কথা ভুেল
িগেয়েছা, যা েছেল বেল েতামােদরেক িনেদর্শ িদেচ্ছ, “আমার
েছেল, প্রভুর শাসন হাল্কাভােব মেনােযাগ েকােরা না, তঁার মাধ্যেম
তুিম সংেশািধত হেল িনরুত্সাহ হেয়া না। ৬ কারণ প্রভু যােক
ভালবােসন, তােকই শাসন কেরন এবং িতিন প্রেত্যক েছেলেক
শািস্ত েদন িতিন যােক গ্রহণ কেরন। ৭ শাসেনর জন্যই েতামরা
িবচার সহ্য করেছা। ঈশ্বর পুত্রেদর মেতা েতামােদর প্রিত ব্যবহার
করেছন, এমন পুত্র েকাথায় যােক তার বাবা শাসন কের না?
৮ িকন্তু েতামােদর শাসন যিদ না হয়, সবাই েতা তার সহভাগী,
তেব সুতরাং েতামরা অৈবধ সন্তান এবং তার সন্তান নও।
৯ আরও, আমােদর েদেহর িপতার আমােদর শাসনকারী িছেলন
এবং আমরা তােদরেক সম্মান করতাম। তেব িযিন সকল
আত্মার িপতা, আমরা িক অেনকগুণ েবিশ পিরমােণ তঁার বাধ্য
হেয় জীবন ধারণ করব না? ১০ আমােদর বাবা প্রকৃত পেক্ষ িকছু
বছেরর জন্য, তােদর েযমন ভােলা মেন হত, েতমিন শাসন
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করেতন, িকন্তু ঈশ্বর আমােদর ভােলার জন্যই শাসন করেছন,
েযন আমরা তঁার পিবত্রতার ভাগী হই। ১১ েকান শাসনই শাসেনর
সময় আনন্দদায়ক মেন হয় না িকন্তু েবদনাদায়ক মেন হয়। তা
সেত্ত্বও তার দ্বারা যােদর অভ্যাস জেন্মেছ তা পের তােদরেক
ধািমর্কতা ন্যােয়র শািন্তযুক্ত ফল প্রদান কের। ১২ অতএব
েতামরা িশিথল হাত ও দবুর্ল হঁাটু পুনরায় সবল কর; ১৩ এবং
েতামার পােয়র জন্য েসাজা রাস্তা ৈতরী কর, েযন েয েকউ েখঁাড়া
েস িবপেথ পিরচািলত না হয়, বরং সুস্থ হয়।

শািন্তভাব ও শুচীতা সম্বেন্ধ িনেবদন।

১৪ সব েলােকর সােথ শািন্তর অনুসরণ কর এবং পিবত্রতা
ছাড়া যা েকউই প্রভুর েদখা পােব না। ১৫ সাবধান েদখ, েযন
েকউ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েথেক বিঞ্চত না হয়, েযন িতক্ততার েকােনা
িশকড় েবেড় উেঠ েতামােদর অসুিবধার কারণ এবং অেনেক
কলিঙ্কত না হয়। ১৬ সাবধান েযন েকউ েযৗন পােপ ব্যিভচারী
অথবা ঈশ্বর িবেরাধী না হয়, েযমন এেষৗ, েস েতা এক বােরর
খাবােরর জন্য আপন েজ্যষ্ঠািধকার িনেজর জন্মািধকার িবিক্র
কেরিছল। ১৭ েতামরা েতা জান, তারপের যখন েস আশীবর্ােদর
উত্তরািধকারী হেত ইচ্ছা করল, তখন সজল েচােখ
আন্তিরকভােব তার েচষ্টা করেলও অগ্রাহ্য হল, কারণ েস তার
বাবার কােছ মন পিরবতর্ ন করার সুেযাগ েপল না।

অকম্পমান রােজ্যর অিধকারী েসৗভাগ্য।

১৮ কারণ েতামরা েসই পবর্ত স্পশর্ ও আগুেন প্রজ্বিলত পবর্ত,
অন্ধকার, িবষাদ এবং ঝড় এই সেবর কােছ আসিন। ১৯ িশঙ্গার
িবেষ্ফারণ অথবা একিট কথার শব্দ, েসই শব্দ যারা শুেনিছল,
তারা এই প্রাথর্না কেরিছল, েযন আেরকিট কথা তােদর কােছ
বলা না হয়। ২০ এই জন্য আজ্ঞা তারা সহ্য করেত পারল না,
“যিদ েকােনা পশু পবর্ত স্পশর্ কের, তেব েসও পাথেরর আঘােত
মারা যােব।” ২১ এবং েসই দশর্ন এমন ভয়ঙ্কর িছল েয, েমািশ
বলেলন, “আিম এতই আতঙ্কগ্রস্থ েয আিম কঁাপিছ।”
২২ পিরবেতর্ , েতামরা িসেয়ান পবর্ত এবং জীবন্ত ঈশ্বেরর শহর,
স্বগর্ীয় িযরূশােলম এবং দশ হাজার দেূতর অনুষ্ঠােন এেসেছা।
২৩ স্বেগর্ িনবিন্ধত সব প্রথম জন্মােনা ব্যিক্তেদর মণ্ডলীেত
এেসেছা, সবার িবচারকতর্ া ঈশ্বর এবং ধািমর্েকর আত্মা যারা
িনখুঁত। ২৪ তুিম েছটােনা রক্ত, যা েহবেলর রেক্তর েথেকও ভােলা
কথা বেল, েসই নতুন িনয়ম মধ্যস্থতাকারী যীশুর কােছ এেসেছা
২৫ েদখ, িযিন কথা বেলন, তঁার কথা প্রত্যাখান েকােরা না। তারা
রক্ষা েপল না যখন তারা পৃিথবীেত সতকর্  প্রত্যাখান করল,
আমরাও রক্ষা পাব না, যিদ আমরা মুখ িফিরেয় িনই িযিন
আমােদর সতকর্  কেরন। ২৬ েসই সমেয় তঁার শব্দ পৃিথবীেক
কম্পািন্বত কেরিছল; িকন্তু এখন িতিন এই প্রিতজ্ঞা কেরেছন
এবং বলেলন, “আিম আর একবার শুধু পৃিথবীেক না, িকন্তু
আকাশেকও কম্পািন্বত করব।” ২৭ এখােন, “আর একবার,”
এই শব্দ েথেক েবাঝা যােচ্ছ েয িজিনসগুেলা নাড়ােনা যায়,
এটাই, যা সৃিষ্ট করা হেয়েছ, সুতরাং েয িজিনসগুেলা নাড়ােনা
যায় না েসগুেলা িস্থর থােক। ২৮ অতএব, এক অকম্পনীয় রাজ্য

গ্রহণ করার িবষেয়, এস আমরা কৃতজ্ঞ হই এবং এই ব্যাপাের
গ্রহণেযাগ্য ভােব শ্রদ্ধা, ভয় ও ধন্যবাদ সহকাের ঈশ্বেরর
উপাসনা করেত পাির। ২৯ কারণ আমােদর ঈশ্বর গ্রাসকারী
আগুেনর মেতা।

ভ্রাতৃেপ্রম ও িবশ্বাসািদ সম্বেন্ধ িনেবদন।

েতামরা পরস্পরেক ভাই িহসােব ভালেবেসা।
২ েতামরা অিতিথেসবা ভুেল েযও না; কারণ তার

মাধ্যেমও েকউ েকউ না েজেন দতূেদর ও আপ্পায়ন কেরেছন।
৩ িনেজেদরেক সহবিন্দ েভেব বিন্দেদরেক মেন কর,
িনেজেদরেক েদহবাসী েভেব দদু্দর্শাপন্ন সবাইেক মেন কর।
৪ েতামরা িববাহ বন্ধনেক সম্মান করেব ও েসই িববােহর শয্যা
পিবত্র েহাক; কারণ ব্যিভচারীেদর ও েবশ্যাগামীেদর িবচার ঈশ্বর
করেবন। ৫ েতামােদর আচার ব্যবহার টাকা পয়সার েপ্রমিবহীন
েহাক; েতামােদর যা আেছ, তােতই সন্তুষ্ট থাক; কারণ িতিন
বেলেছন, “আিম েকােনাভােব েতামােক ছাড়বনা এবং
েকােনাভােব েতামােক ত্যাগ করব না।” ৬ অতএব আমরা সাহস
কের বলেত পাির, “প্রভু আমার সহায়, আিম ভয় করব না;
মানুষ আমার িক করেব?” ৭ যঁারা েতামােদরেক ঈশ্বেরর বাক্য
বেল িগেয়েছন, েতামােদর েসই েনতােদরেক স্মরণ কর এবং
তঁােদর জীবেনর েশষগিত আেলাচনা করেত করেত তঁােদর
িবশ্বােসর অনুকারী হও। ৮ যীশু খ্রীষ্ট কাল ও আজ এবং
অনন্তকাল েয, েসই আেছন। ৯ েতামরা নানা ধরেনর এবং
িবজাতীয় িশক্ষার মাধ্যেম িবপেথ পিরচািলত হেয়া না; কারণ
হৃদয় েয অনুগ্রেহর মাধ্যেম িস্থরীকৃত হয়, তা ভাল; খাওয়ার
িনয়ম কানুন পালন করা ভাল নয়, যারা খাদ্যাভ্যােসর খুঁিটনািট
েমেন চেলেছ তার েকান সুফলই তারা পাইিন। ১০ আমােদর এক
যজ্ঞেবিদ আেছ, েসখােন যারা পিরেবশন কের, তােদর খাওয়ার
অিধকার েনই। ১১ কারণ েয েয প্রাণীর রক্ত পােপর জন্য বিল
হয় তার রক্ত মহাযাজেকর মাধ্যেম পিবত্র জায়গায় িনেয় যাওয়া
হয়, েসই সেবর মৃতেদহ িশিবেরর বাইের পুিড়েয় েদওয়া যায়।
১২ এই কারণ যীশুও, িনেজর রেক্তর মাধ্যেম প্রজােদরেক পিবত্র
করবার জন্য, শহেরর বাইের মৃতু্যেভাগ করেলন। ১৩ অতএব
এস, আমরা তঁার দনুর্াম বহন করেত করেত িশিবেরর বাইের তঁার
কােছ যাই। ১৪ কারণ এখােন আমােদর িচরস্থায়ী শহর েনই; িকন্তু
আমরা েসই আগামী শহেরর েখঁাজ করিছ। ১৫ অতএব এস,
আমরা যীশুরই মাধ্যেম ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য িনয়ত স্তববিল অথর্াৎ
তঁার নাম স্বীকারকারী েঠঁােটর ফল, উত্সগর্ কির। ১৬ আর
উপকার ও সহভাগীতার কাজ ভুেল েযও না, কারণ েসই ধরেনর
বিলদােন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ১৭ েতামরা েতামােদর েনতােদর
মান্যকারী ও বশীভূত হও, কারণ িহসাব িদেত হেব বেল তঁারা
েতামােদর প্রাণেক িনরাপেদ রাখার জন্য সতকর্  দিৃষ্ট রাখেছন,
েযন তঁারা আনেন্দর সেঙ্গ েসই কাজ কেরন, আত্তর্স্বর িনেয় নয়;
কারণ এটা েতামােদর পেক্ষ লাভজনক না।
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উপসংহার

১৮ আমােদর জন্য প্রাথর্না কর, কারণ আমরা িনশ্চয় জািন,
আমােদর শুদ্ধ িবেবক আেছ, সবর্িবষেয় জীবেন যা িকছু কির
েশ্রষ্ঠ উেদ্দেশ্য িনেয় করেত ইচ্ছা কির। ১৯ এবং আিম েযন শীঘ্রই
েতামােদর কােছ িফের েযেত পাির, এটাই আিম অন্য সব িকছু
েথেক েবিশ কের চাইিছ। ২০ এখন শািন্তর ঈশ্বর, িযিন আমােদর
প্রভু যীশুেক িফিরেয় এেনেছন রেক্তর মাধ্যেম অনন্তকালস্থায়ী
নতুন িনয়ম অনুযায়ী, িযিন মহান েমষপালক ২১ িতিন িনেজর
ইচ্ছা সাধেনর জন্য েতামােদরেক সমস্ত ভােলা িবষেয় পিরপক্ক

করুন, তঁার দিৃষ্টেত যা প্রীিতজনক, তা আমােদর অন্তের, যীশু
খ্রীেষ্টর মাধ্যেম, সম্পন্ন করুন; যুেগ যুেগ তঁার মিহমা েহাক।
আেমন। ২২ েহ ভাইেয়রা, েতামােদরেক উত্সািহত করিছ,
েতামরা এই উপেদশ বাক্য সহ্য কর; আিম েতা সংেক্ষেপ
েতামােদরেক িলখলাম। ২৩ আমােদর ভাই তীমিথয় মুিক্ত
েপেয়েছন, এটা জানেব; িতিন যিদ শীঘ্র আেসন, তেব আিম তঁার
সােথ েতামােদরেক েদখব। ২৪ েতামরা িনেজেদর সব েনতােক ও
সব পিবত্র েলাকেক মঙ্গলবাদ কর। ইতািলয়ার েলােকরা
েতামােদরেক মঙ্গলবাদ করেছ। ২৫ অনুগ্রহ েতামােদর সবার
সহবত্তর্ী েহাক। আেমন।
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২

যােকাব

ঈশ্বরও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দাস যােকাব, নানা েদেশ
িছন্নিভন্ন বােরা বংশেক এই িচিঠ িলখিছ। মঙ্গল েহাক।

পরীক্ষা এবং প্রেলাভন।

২ েহ আমার ভাইেয়রা, েতামরা যখন নানা রকম পরীক্ষায় পড়,
তখন এই সব িকছুেক আনেন্দর িবষয় বেল মেন কেরা; ৩ কারণ
েজেন রােখা েয, েতামােদর িবশ্বােসর পরীক্ষার সফলতা সহ্য
উত্পন্ন কের। ৪ আর েসই সহ্য েযন িনেজর কাজেক সম্পূণর্
কের, েযন েতামরা পিরপক্ক ও সম্পূণর্ হও, েকান িবষেয় েযন
েতামােদর অভাব না থােক। ৫ যিদ েতামােদর কােরা জ্ঞােনর
অভাব হয়, তেব েস েযন ঈশ্বেরর কােছ চায়; িতিন সবাই েক
উদারতার সেঙ্গ িদেয় থােকন, িতরস্কার কেরন না; ঈশ্বর তােক
েদেবন। ৬ িকন্তু েস েযন সেন্দহ না কের িকন্তু িবশ্বােসর সেঙ্গ
চায়; কারণ েয সেন্দহ কের, েস ঝেড়া হাওয়ায় বেয় আসা
সমুেদ্রর েঢউেয়র মেতা চঞ্চল। ৭ েসই ব্যিক্ত েয প্রভুর কােছ িকছু
পােব এমন আশা না করুক; ৮ কারণ েস দমুনা েলাক, িনেজর
সব কােজই চঞ্চল। ৯ দিরদ্র ভাই তার উচ্চ পেদর জন্য গবর্ েবাধ
করুক। ১০ আর েয ধনী েস তার নম্রতার জন্য গবর্ েবাধ করুক,
কারণ েস বুেনা ফুেলর মেতাই ঝের পেড় যােব। ১১ েযমন, সূযর্্য
যখন প্রখর তােপর সেঙ্গ ওেঠ তখন, গাছ শুিকেয় যায় ও তার
ফুল ঝের পেড় এবং তার রূেপর লাবণ্য নষ্ট হেয় যায়; েতমিন
ধনী ব্যিক্তও তার সমস্ত কােজর মেধ্য িদেয় ফুেলর মেতাই ঝের
পড়েব। ১২ ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয পরীক্ষা সহ্য কের; কারণ
পরীক্ষায় সফল হেল পর েস জীবনমুকুট পােব, তা প্রভু
তােদরেকই িদেত প্রিতজ্ঞা কেরেছন, যারা তােক েপ্রম কেরন।
১৩ প্রেলাভেনর সমেয় েকউ না বলুক, ঈশ্বর আমােক প্রেলািভত
করেছন; কারণ মন্দ িবষয় িদেয় ঈশ্বরেক প্রেলািভত করা যায়
না, আর িতিন কাউেকই প্রেলািভত কেরন না; ১৪ িকন্তু প্রেত্যক
ব্যিক্ত িনেজর িনেজর মন্দ কামনার মাধ্যেম আকৃষ্ট ও প্রেরািচত
হেয় প্রেলািভত হয়। ১৫ পের কামনা গভর্ বতী হেয় পােপর জন্ম
েদয় এবং পাপ পিরপক্ক হেয় মৃতু্যেক জন্ম েদয়। ১৬ েহ আমার
িপ্রয় ভাইেয়রা, ভ্রান্ত হেয়া না। ১৭ সমস্ত উত্তম উপহার এবং সমস্ত
িসদ্ধ উপহার স্বগর্ েথেক আেস, েসই আেলার িপতার কাছ েথেক
েনেম আেস। ছায়া েযমন একস্থান েথেক আর একস্থােন
পিরবতর্ ন হয় েতমিন তঁার পিরবতর্ ন হয় না। ১৮ ঈশ্বর তঁার
িনেজর ইচ্ছা অনুযায়ী সেত্যর বাক্য িদেয় আমােদরেক জীবন
িদেয়েছন, েযন আমরা তঁার সমস্ত সৃিষ্টর মেধ্য প্রথম ফেলর মেতা
হই।

েশানা এবং কাজ করা।

১৯ েহ আমার িপ্রয় ভাইেয়রা, েতামরা এটা জােনা। িকন্তু
েতামােদর প্রেত্যেক অবশ্যই কথা েশানার জন্য প্রস্তুত থাক, কম
কথা বেলা, খুব তাড়াতািড় েরেগ েযও না, ২০ কারণ যখন েকােনা
ব্যিক্ত েরেগ যায় েস ঈশ্বেরর ইচ্ছা অথর্াৎ ধািমর্কতা অনুযায়ী
কাজ কের না। ২১ অতএব, েতামরা সমস্ত অপিবত্রতা ও মন্দতা
ত্যাগ কের, নম্র ভােব েসই বাক্য যা েতামােদর মেধ্য েরাপণ করা
হেয়েছ তা গ্রহণ কর, যা েতামােদর প্রােণর উদ্ধার করেত সক্ষম।
২২ আর বাক্যর কাযর্্যকারী হও, িনেজেদর ঠিকেয় শুধু বােক্যর
েশ্রাতা হেয়া না। ২৩ কারণ েয শুধু বাক্য েশােন, িকন্তু েসইমেতা
কাজ না কের, েস এমন ব্যিক্তর তুল্য, েয আয়নায় িনেজর
স্বাভািবক মুখ েদেখ; ২৪ কারণ েস িনেজেক আয়নায় েদেখ, চেল
েগল, আর েস েকমন েলাক, তা তখনই ভুেল েগল। ২৫ িকন্তু েয
েকউ মেনােযােগর সেঙ্গ স্বাধীনতার িনখুঁত ব্যবস্থায় দিৃষ্টপাত কের
ও তােত মনেযাগ েদয় এবং ভুেল যাওয়ার জন্য েশ্রাতা না হেয়
েসই বাক্য অনুযায়ী কাজ কের, েস িনেজর কােজ ধন্য হেব।
২৬ েয ব্যিক্ত িনেজেক ধািমর্ক বেল মেন কের, আর িনেজর
িজভেক বল্গা িদেয় বেশ না রােখ, িকন্তু িনেজর হৃদয়েক ঠকায়,
তার ধািমর্কতার েকােনা মূল্য েনই। ২৭ দঃুেখর িদেন অনাথেদর ও
িবধবােদর েদখােশানা করা এবং জগত েথেক িনেজেক ত্রূিটহীন
ভােব রক্ষা করাই িপতা ঈশ্বেরর কােছ পিবত্র ও শুদ্ধ ধমর্।

প্রকৃত েপ্রম ও িবশ্বােসর প্রেয়াজনীয়তা।

েহ আমার ভাইেয়রা, েতামরা আমােদর মিহমািন্বত প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টেত িবশ্বাসী, সুতরাং েতামরা পক্ষপািতত্ব

কেরা না। ২ কারণ যিদ েতামােদর সভােত েসানার আংিট ও
সুন্দর েপাশাক পরা েকান ব্যিক্ত আেস এবং ময়লা েপাশাক পরা
েকান দিরদ্র ব্যিক্ত আেস, ৩ আর েতামরা েসই সুন্দর েপাশাক
পরা ব্যিক্তর মুেখর িদেক তািকেয় বল, 'আপিন এখােন ভােলা
জায়গায় বসুন', িকন্তু েসই দিরদ্রেক যিদ বল, 'তুিম ওখােন
দঁাড়াও, িকম্বা আমার পােয়র কােছ বস', ৪ তাহেল েতামরা িক
িনেজেদর মেধ্য েভদােভদ সৃিষ্ট করছ না এবং মন্দ িচন্তাধারা
িনেয় িবচার করছ না? ৫ েহ আমার িপ্রয় ভাইেয়রা, েশান,
পৃিথবীেত যারা দিরদ্র, ঈশ্বর িক তােদরেক মেনানীত কেরনিন,
েযন তারা িবশ্বােস ধনবান হয় এবং যারা তঁােক ভালবােস,
তােদর কােছ েয রাজ্য প্রিতজ্ঞা করা হেয়েছ তার অিধকারী হয়?
৬ িকন্তু েতামরা েসই দিরদ্রেক অসম্মান কেরছ। এই ধনীরাই িক
েতামােদর প্রিত অত্যাচার কের না? তারাই িক েতামােদরেক
েটেন িবচার সভায় িনেয় যায় না? ৭ েয সম্মািনত নােম েতামােদর
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ডাকা হয়, তারা িক েসই খ্রীষ্টেক িনন্দা কের না? ৮ যাই েহাক,
"েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব।" এই শােস্ত্রর
আেদশ অনুযায়ী যিদ েতামরা এই রাজকীয় ব্যবস্থা পালন কর,
তেব তা ভাল করছ। ৯ িকন্তু যিদ েতামরা িকছু েলােকর
পক্ষপািতত্ব কর, তেব েতামরা পাপ করছ এবং ব্যবস্থাই
েতামােদর আেদশ অমান্যকারী বেল েদাষী কের। ১০ কারণ েয
েকউ সমস্ত ব্যবস্থা পালন কের এবং একিট িবষেয় না কের, েস
সমস্ত আেদশ অমান্যকারী বেল েদাষী হেয়েছ। ১১ কারণ ঈশ্বর
িযিন বলেলন, "ব্যিভচার কেরা না," িতিনই আবার বেলেছন,
"মানুষ হত্যা কেরা না," ভাল, তুিম যিদ ব্যিভচার না কের মানুষ
হত্যা কর, তাহেল, তুিম ঈশ্বেরর আেদশেক অমান্য কেরছ।
১২ েতামরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা িদেয় িবচািরত হেব বেল েসইভােব
কথা বল ও কাজ কর। ১৩ কারণ েয ব্যিক্ত দয়া কের িন,
িবচােরও তার প্রিত দয়া েদখােনা হেব না; দয়াই িবচােরর উপর
জয়লাভ কের।

িবশ্বাস ও কাযর্্য।

১৪ েহ আমার ভাইেয়রা, যিদ েকউ বেল, আমার িবশ্বাস আেছ,
আর তার উপযুক্ত কাজ না কের, তেব তার িক ফলাফল হেব?
েসই িবশ্বাস িক তােক পাপ েথেক উদ্ধার করেত পাের? ১৫ েকান
ভাই অথবা েবােনর েপাশাক ও খাবােরর প্রেয়াজন হয়, ১৬ এবং
েতামােদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত তােদরেক বলল, "শািন্তেত যাও,
উষ্ণ হও ও েখেয় তৃপ্ত হও," িকন্তু েতামরা যিদ তােদরেক
শরীেরর প্রেয়াজনীয় বস্তু না দাও, তেব তােত িক লাভ?
১৭ একইভােব যিদ শুধু িবশ্বাস থােক এবং তা কাজ িবহীন হয়,
তেব তা মৃত। ১৮ িকন্তু েকউ যিদ বেল, "েতামার িবশ্বাস আেছ,
আর আমার কােছ সৎ কাজ আেছ," েতামার কাজ িবহীন
িবশ্বাস আমােক েদখাও, আর আিম েতামােক আমার কােজর
মাধ্যেম িবশ্বাস েদখাব। ১৯ তুিম িবশ্বাস কর েয, ঈশ্বর এক, তুিম
তা িঠকই িবশ্বাস কর; ভূেতরাও তা িবশ্বাস কের এবং ভেয়
কঁােপ। ২০ িকন্তু, েহ িনেবর্াধ মানুষ, তুিম িক জানেত চাও েয,
কাজ িবহীন িবশ্বাস েকান কােজর নয়? ২১ আমােদর িপতা
অব্রাহাম কােজর মাধ্যেম, অথর্াৎ যজ্ঞেবিদর উপের তঁার পুত্র
ইসহাকেক উৎসগর্ করার মাধ্যেমই, িক ধািমর্ক বেল প্রমািণত
হেলন না? ২২ তুিম েদখেত পাচ্ছ েয, িবশ্বাস তঁার কােজর সেঙ্গ
িছল এবং কােজর মাধ্যেম িবশ্বাস পূণর্ হল; ২৩ তােত এই শাস্ত্র
বাক্যিট পূণর্ হল, "অব্রাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস করেলন এবং তা তঁার
পেক্ষ ধািমর্কতা বেল প্রমািণত হল," আর িতিন "ঈশ্বেরর বনু্ধ"
এই নাম েপেলন। ২৪ েতামরা েদখেত পাচ্ছ, কােজর মাধ্যেমই
মানুষ ধািমর্ক বেল প্রমািণত হয়, শুধু িবশ্বাস িদেয় নয়।
২৫ আবার রাহব েবশ্যাও িক েসই একইভােব কােজর মাধ্যেম
ধািমর্ক বেল প্রমািণত হেলন না? িতিন েতা দতূেদর েসবা
কেরিছেলন এবং অন্য রাস্তা িদেয় তঁােদর বাইের পািঠেয়
িদেয়িছেলন। ২৬ তাই েযমন আত্মা ছাড়া েদহ মৃত, েতমিন কাজ
ছাড়া িবশ্বাসও মৃত।

িজভ সম্মেন্ধ সাবধানতা।

েহ আমার ভাইেয়রা, অেনেক িশক্ষক হেয়া না; কারণ,
েতামরা জান েয, অন্যেদর েথেক আমরা যারা িশক্ষক

ভারী িবচার হেব। ২ আমরা সকেল অেনকভােব েহঁাচট খাই। যিদ
েকউ বােক্য েহঁাচট না খায়, তেব েস খঁািট মানুষ, পুেরা শরীরেকই
সংযত রাখেত সমথর্। ৩ েঘাড়ারা েযন আমােদর বাধ্য হয়,
েসইজন্য আমরা যিদ তােদর মুেখ বল্গা িদই, তেব তােদর পুেরা
শরীরও চালনা করেত পাির। ৪ আর েদখ, জাহাজগুিলও খুব
বড় এবং প্রচন্ড বাতােস চেল, তা সেত্ত্বও েস েসগুিলেক খুব
েছােটা হােলর মাধ্যেম নািবেকর মেনর ইচ্ছা েয িদেক চায়, েসই
িদেক চালােত পাের। ৫ েসইভােব িজভও েছােটা অঙ্গ বেট, িকন্তু
বড় অহঙ্কােরর কথা বেল। েদখ, েকমন েছাট আগুেনর ফুলিক
েকমন বৃহৎ বন জ্বািলেয় েদয়! ৬ িজভও আগুেনর মত;
আমােদর সব অেঙ্গর মেধ্য িজভ হল অধেমর্র জগত; এবং িনেজ
নরেকর আগুেন জ্বেল উেঠ েস েগাটা েদহেকই নষ্ট কের এবং
জীবন নষ্ট কের েদয়। ৭ পশু ও পািখ, সরীসৃেপর ও সমুদ্রচর
জন্তুর সমস্ত স্বভাবেক মানুেষর স্বভােবর মাধ্যেম দমন করেত
পারা যায় ও দমন করেত পাের এবং েপেরেছ; ৮ িকন্তু িজভেক
দমন করেত েকান মানুেষর ক্ষমতা েনই; ওটা অশান্ত খারাপ
িবষয় এবং মৃতু্যজনক িবেষ ভরা। ৯ ওর মাধ্যেমই আমরা প্রভু
িপতার প্রশংসা কির, আবার ওর মাধেমই ঈশ্বেরর সাদেৃশ্য সৃিষ্ট
মানুষেদরেক অিভশাপ িদই। ১০ একই মুখ েথেক প্রশংসা ও
অিভশাপ েবর হয়। েহ আমার ভাইেয়রা, এ সব এমন হওয়া
উিচত নয়। ১১ একই উৎস েথেক িক িমিষ্ট ও েতেতা দ-ুধরেনর
জল েবর হয়? ১২ েহ আমার ভাইেয়রা, ডুমুরগােছ িক জলপাই,
দ্রাক্ষালতায় িক ডুমুরফল হেত পাের? েতমিন েনানা জেলর
উত্স িমিষ্ট জল িদেত পাের না।

নানা ধরেনর েচতনা-বাক্য।

সিঠক জ্ঞােনর বণর্না।

১৩ েতামােদর মেধ্য জ্ঞানবান ও বুিদ্ধমান েক? েস ভােলা
আচরেণর মাধ্যেম জ্ঞােনর নম্রতায় িনেজর কাজ েদিখেয় িদক।
১৪ িকন্তু েতামােদর হৃদেয় যিদ িতক্ত ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা রাখ,
তেব সেত্যর িবরুেদ্ধ গবর্ েকােরা না ও িমথ্যা েবােলা না। ১৫ েসই
জ্ঞান এমন নয়, যা স্বগর্ েথেক েনেম আেস, বরং তা পািথর্ব,
আিত্মক নয় ও ভূতগ্রস্থ। ১৬ কারণ েযখােন ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা,
েসখােন অিস্থরতা ও সমস্ত খারাপ কাজ থােক। ১৭ িকন্তু েয জ্ঞান
স্বগর্ েথেক আেস, তা প্রথেম শুদ্ধ, পের শািন্তিপ্রয়, নম্র, আন্তিরক,
দয়া ও ভােলা ভােলা ফেল ভরা, পক্ষপাতহীন ও কপটতাহীন।
১৮ আর যারা শািন্ত আচরণ কের, তােদর জন্য শািন্তেত
ধািমর্কতা ফেলর বীজ েবানা যায়।

িববাদ, অহঙ্কার দঃুসাহস সম্বেন্ধ েচতনা।

েতামােদর মেধ্য েকাথা েথেক যুদ্ধ ও েকাথা েথেক
িববাদ উৎপন্ন হয়? েতামােদর অঙ্গপ্রত্যেঙ্গ েয সব মন্দ
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ইচ্ছা যুদ্ধ কের, েস সব েথেক িক নয়? ২ েতামরা ইচ্ছা করছ,
তবুও পাচ্ছ না; েতামরা মানুষ খুন ও ঈষর্া করছ, িকন্তু েপেত পার
না; েতামরা িববাদ ও যুদ্ধ কের থাক, িকছু পাও না, কারণ
েতামরা ঈশ্বেরর কােছ চাও না। ৩ চাইছ, তা সেত্ত্বও ফল পাচ্ছ
না; কারণ খারাপ উেদ্দেশ্য চাইছ, যােত িনেজর িনেজর
েভাগিবলােস ব্যবহার করেত পার। ৪ েহ ব্যিভচারীরা, েতামরা িক
জান না েয, জগেতর বনু্ধত্ব ঈশ্বেরর সােথ শত্রুতা? সুতরাং েয
েকউ জগেতর বনু্ধ হেত ইচ্ছা কের, েস িনেজেক ঈশ্বেরর শত্রু
কের েতােল। ৫ অথবা েতামরা িক মেন কর েয, শােস্ত্রর কথা
ব্যবহােরর অেযাগ্য হয়? েয আত্মা িতিন আমােদর হৃদেয়
িদেয়েছন, তা চায় েযন আমরা শুধু তারই হই। ৬ বরং িতিন
আরও অনুগ্রহ প্রদান কেরন; কারণ শাস্ত্র বেল, “ঈশ্বর
অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন, িকন্তু নম্রেদরেক অনুগ্রহ প্রদান
কেরন।” ৭ অতএব েতামরা িনেজেদরেক ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ
দাও; িকন্তু িদয়াবেলর প্রিতেরাধ কর, তােত েস েতামােদর কাছ
েথেক পািলেয় যােব। ৮ ঈশ্বেরর কােছ এস, তােত িতিনও
েতামােদর কােছ আসেবন। েহ পাপীরা, হাত পিরষ্কার কর; েহ
দমুনা েলাক সবাই হৃদয় পিবত্র কর। ৯ েতামরা দঃুখ ও েশাক
কর এবং কঁােদা; েতামােদর হািস, কান্না এবং আনন্দ িবষােদ
পিরণত েহাক। ১০ প্রভুর সামেন নম্র হও, তােত িতিন
েতামােদরেক উন্নত করেবন। ১১ েহ ভাইেয়রা, এেক অপেরর
িবরুেদ্ধ িনন্দা কর না; েয ব্যিক্ত ভাইেয়র িনন্দা কের, িকংবা
ভাইেয়র িবচার কের, েস আইেনর িবরুেদ্ধ কথা বেল ও আইেনর
িবচার কের। িকন্তু তুিম যিদ আইেনর িবচার কর, তেব আইেনর
অমান্য কের িবচারকতর্ া হেয়ছ। ১২ একমাত্র ঈশ্বরই িনয়ম িবিধ
িদেত পােরন ও িবচার করেত পােরন, িতিনই রক্ষা করেত ও
ধ্বংস করেত পােরন। িকন্তু তুিম েক েয প্রিতেবশীর িবচার কর?

আগামী িদেনর জন্য গবর্।

১৩ এখন েদখ, েতামােদর মেধ্য েকউ েকউ বেল, আজ িকংবা
কাল আমরা ঐ শহের যাব এবং েসখােন এক বছর থাকব,
বািণজ্য করব ও আয় করব। ১৪ েতামরা েতা কালেকর িবষেয়
জান না; েতামােদর জীবন িক ধরেনর? েতামরা েতা, েধঁায়ার মত
যা খািনকক্ষণ েদখা যায়, পের উেব যায়। ১৫ ওর পিরবেত্তর্  বরং
এই বল, ‘যিদ প্রভুর ইচ্ছা হয় আমরা েবঁেচ থাকব এবং আমরা
এই কাজিট বা ওই কাজটী করব।” ১৬ িকন্তু এখন েতামরা
িনেজর িনেজর পিরকল্পনার গবর্ করছ; এই ধরেনর সব গবর্
খারাপ। ১৭ বস্তুত েয েকউ িঠক কাজ করেত জােন, িকন্তু কের
না, তার পাপ হয়।

উপদ্রব সম্বেন্ধ েচতনা।

এখন েদখ, েহ ধনীব্যিক্তরা, েতামােদর উপের েয সব
দদুর্শা আসেছ, েস সেবর জন্য কান্নাকািট ও হাহাকার

কর। ২ েতামােদর ধন পেচ িগেয়েছ, ও েতামােদর জামাকাপড়
সব েপাকায় েখেয় েফেলেছ; ৩ েতামােদর েসানা ও রূপা ক্ষয়
হেয়েছ; আর তার ক্ষয় েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য েদেব এবং

আগুেনর মত েতামােদর শরীর খােব। েতামরা েশষ সমেয় ধন
সঞ্চয় কেরছ। ৪ েদখ, েয মজেুররা েতামােদর েক্ষেতর শস্য
েকেটেছ, তারা েতামােদর মাধ্যেম েয েবতেন বিঞ্চত হেয়েছ, তারা
িচৎকার করেছ এবং েসই শস্যেছদেকর আত্তর্নাদ বািহনীগেণর
প্রভুর কােন েপৗঁেচেছ। ৫ েতামরা পৃিথবীেত সুখেভাগ ও আরাম
কেরছ, েতামরা হত্যার িদেন িনেজর িনেজর হৃদয় তৃপ্ত কেরছ।
৬ েতামরা ধািমর্কেক েদাষী কেরছ, হত্যা কেরছ; িতিন েতামােদর
প্রিতেরাধ কেরন না।

ৈধযর্্য ও প্রাথর্নার িবষেয় আশ্বাস।

৭ অতএব, েহ ভাইেয়রা, েতামরা প্রভুর আগমন পযর্ন্ত ৈধযর্্য
ধের থাক। েদখ, কৃষক জিমর বহুমূল্য ফেলর অেপক্ষা কের
এবং যত িদন তা প্রথম ও েশষ বৃিষ্ট না পায়, ততিদন তার িবষেয়
ৈধযর্্য ধের থােক। ৮ েতামরাও ৈধযর্্য ধের থাক, িনেজর িনেজর
হৃদয় সুিস্থর কর, কারণ প্রভুর আগমন কাছাকািছ। ৯ েহ
ভাইেয়রা, েতামরা একজন অন্য জেনর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কর
না, েযন িবচািরত না হও; েদখ, িবচারকতর্ া দরজার সামেন
দঁািড়েয় আেছন। ১০ েহ ভাইেয়রা, েয ভাববাদীরা প্রভুর নােম
কথা বেলিছেলন, তঁােদরেক দঃুখেভােগর ও ৈধেযর্র দষৃ্টান্ত বেল
মােনা। ১১ েদখ, যারা িস্থর রেয়েছ, তােদরেক আমরা ধন্য বিল।
েতামরা ইেয়ােবর সেহ্যর কথা শুেনছ; এবং প্রভু েশষ পযর্ন্ত িক
কেরিছল তা েদেখছ, ফলতঃ প্রভু করুণাময় ও দয়ায় পিরপূণর্।
১২ আবার, েহ আমার ভাইেয়রা, আমার সবর্পির কথা এই,
েতামরা িদিব্য কেরা না; স্বেগর্র িক পৃিথবীর িক অন্য িকছুরই
িদিব্য কেরা না। বরং েতামােদর হঁ্যা হঁ্যা এবং না না েহাক, যিদ
িবচাের পড়।

িবশ্বােস প্রাথর্না।

১৩ েতামােদর মেধ্য েকউ িক দঃুখেভাগ করেছ? েস প্রাথর্না
করুক। েকউ িক আনেন্দ আেছ? েস প্রশংসার গান করুক।
১৪ েতামােদর মেধ্য েকউ িক অসুস্থ? েস মণ্ডলীর প্রাচীনেদরেক
েডেক আনুক; এবং তঁারা প্রভুর নােম তােক েতেল অিভিষক্ত
কের তার উপের প্রাথর্না করুক। ১৫ তােত িবশ্বােসর প্রাথর্না েসই
অসুস্থ ব্যিক্তেক সুস্থ করেব এবং প্রভু তােক ওঠােবন; আর েস
যিদ পাপ কের থােক, তেব তার পাপ ক্ষমা হেব। ১৬ অতএব
েতামরা একজন অন্য জেনর কােছ িনেজর িনেজর পাপ স্বীকার
কর, ও একজন অন্য জেনর জন্য প্রাথর্না কর, েযন সুস্থ হেত
পার। ধািমর্েকর প্রাথর্না কাযর্্যকরী ও শিক্তশালী। ১৭ এিলয়
আমােদর মত সুখদঃুখেভাগী মানুষ িছেলন; আর িতিন দঢ়ৃতার
সােথ প্রাথর্না করেলন, েযন বৃিষ্ট না হয় এবং িতন বছর ছয় মাস
জিমেত বৃিষ্ট হল না। ১৮ পের িতিন আবার প্রাথর্না করেলন; আর
আকাশ েথেক বৃিষ্ট হেলা এবং মািট িনেজর ফল উৎপন্ন করল।
১৯ েহ আমার ভাইেয়রা, েতামােদর মেধ্য যিদ েকউ সেত্যর েথেক
দেূর সের যায় এবং েকউ তােক িফিরেয় আেন, ২০ তেব েজেনা,
েয ব্যিক্ত েকান পাপীেক তার পথ-ভ্রািন্ত েথেক িফিরেয় আেন, েস
তার প্রাণেক মৃতু্য েথেক রক্ষা করেব এবং পাপরািশ েঢেক েদেব।
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১ িপতর

শুেভচ্ছা।

িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত, মেনানীতরা, পন্ত,
গালাতীয়া, কাপ্পাদিকয়া, এিশয়া, িবথুিনয়া েদেশ েয

িছন্নিভন্ন প্রবাসীরা, ২ িপতা ঈশ্বেরর পূবর্জ্ঞান অনুযায়ী, পিবত্র
আত্মার মাধ্যেম পিবত্র এবং যীশু খ্রীেষ্টর বাধ্য হওয়ার জন্য ও
রক্ত িছিটেয় যােদর মেনানীত কেরেছন, তঁােদরেক এই িচিঠ
িলখিছ। অনুগ্রহ েতামােদর উপর বতুর্ ক ও শািন্ত বৃিদ্ধ পাক।

পােপর ক্ষমা সম্বেন্ধ িবশ্বাসীর আশা।

৩ ধন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বরও িপতা, িতিন তঁার
অসীম দয়া অনুযায়ী মৃতেদর মধ্য েথেক যীশু খ্রীষ্টেক
পুনরুত্থােনর মাধ্যেম, জীবন্ত প্রত্যাশার জন্য আমােদরেক নতুন
জন্ম িদেয়েছন, ৪ অক্ষয়, পিবত্র ও যা কখেনা ধ্বংস হেব না,
েসই অিধকার িদেয়েছন, যা েতামােদর জন্য স্বেগর্ সিঞ্চত আেছ,
৫ এবং েতামােদর উদ্ধােরর জন্য ঈশ্বেরর শিক্তেত িবশ্বাস িদেয়
রক্ষা করা হেচ্ছ, এই উদ্ধার েশষকােল প্রকািশত হওয়ার জন্য
প্রস্তুত আেছ। ৬ েতামরা এইসেব আনন্দ করছ, যিদও এিট খুবই
প্রেয়াজন েযন েতামরা নানারকম পরীক্ষায় কষ্ট সহ্য কর, যা
খুবই অল্প সমেয়র জন্য, ৭ েযমন, েসানা ক্ষয়শীল হেলও তা
আগুন িদেয় পরীক্ষা করা হয়, তার েথেকও েবিশ মূল্যবান
েতামােদর িবশ্বােসর পরীক্ষার সফলতা েযন, যীশু খ্রীেষ্টর
প্রকাশকােল প্রশংসা, সম্মান ও েগৗরেবর সেঙ্গ প্রকািশত হয়।
৮ েতামরা তঁােক না েদেখও ভালবাসছ, এখন েদখেত পাচ্ছ না,
তবুও তঁােক িবশ্বাস কের অবণর্নীয় ও মিহমায় পিরপূণর্ হেয়
আনেন্দ উল্লাস করছ, ৯ এবং েতামােদর িবশ্বােসর পিরণাম
অথর্াৎ েতামােদর আত্মার উদ্ধার েপেয়ছ। ১০ েসই উদ্ধােরর
িবষয় ভাববাদীরা যেত্নর সেঙ্গ আেলাচনা ও অনুসন্ধান
কেরিছেলন, তঁারা েতামােদর জন্য অনুগ্রেহর িবষেয় ভাববাণী
বলেতন। ১১ তঁারা এই িবষয় অনুসন্ধান করেতন, খ্রীেষ্টর আত্মা,
িযিন তঁােদর অন্তের িছেলন, িতিন যখন খ্রীেষ্টর জন্য েয িনিদর্ ষ্ট
কষ্ট সহ্য করেত হেব ও েসই সম্বেন্ধ েগৗরেবর িবষেয় সাক্ষ্য
িদিচ্ছেলন, তখন িতিন েকান্ ও িক রকম সমেয়র প্রিত লক্ষ্য
কেরিছেলন। ১২ তঁােদর কােছ এই িবষয় প্রকািশত হেয়িছল েয,
তঁারা িনেজেদর জন্য নয়, িকন্তু েতামােদরই জন্য ঐ সমস্ত
িবষেয়র দাস িছেলন; েসই সমস্ত িবষয় যঁারা স্বগর্ েথেক পাঠােনা
পিবত্র আত্মার গুেন েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার কেরেছন,
তঁােদর মাধ্যেম এখন েতামােদরেক জানােনা হেয়েছ, এমনিক
স্বগর্ দেূতরা েহঁট হেয় তা েদখার ইচ্ছা কেরন।

খ্রীিষ্টয় স্বভাব।

১৩ অতএব েতামরা েতামােদর মেনর েকামর েবঁেধ সংযত হও
এবং যীশু খ্রীেষ্টর প্রকাশকােল েয অনুগ্রহ েতামােদর কােছ িনেয়
আসা হেব, তার অেপক্ষােত সম্পূণর্ আশা রাখ। ১৪ বাধ্য সন্তান
বেল েতামরা েতামােদর আেগর অজ্ঞানতার সমেয় েয অিভলােষ
চলেত েসই সমস্তর আর অনুসরণ কেরা না, ১৫ িকন্তু িযিন
েতামােদরেক েডেকেছন, েসই পিবত্র ব্যিক্তর মেতা িনেজেদর
সমস্ত আচার ব্যবহাের পিবত্র হও, ১৬ কারণ েলখা আেছ,
“েতামরা পিবত্র হেব, কারণ আিম পিবত্র।” ১৭ আর িযিন েকান
পক্ষপািতত্ব ছাড়া প্রেত্যক ব্যিক্তর কাজ অনুসাের িবচার কেরন,
তঁােক যিদ িপতা বেল ডাক, তেব গভীর শ্রদ্ধার সেঙ্গ িনেজেদর
প্রবাসকাল এখােন যাপন কর। ১৮ েতামরা েতা জান, েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ েশখা িমথ্যা বংশপরম্পরা েথেক েতামরা
ক্ষয়মান বস্তু িদেয়, রূপা বা েসানা িদেয়, মুক্ত হওিন, ১৯ িকন্তু
িনেদর্ াষ ও ত্রূিটহীন েভড়ার মেতা খ্রীেষ্টর বহুমূল্য রক্ত িদেয় মুক্ত
হেয়ছ। ২০ িতিন জগত সৃিষ্টর আেগ েথেকই িঠক কের
েরেখিছেলন, িকন্তু এই েশষ সমেয় েতামােদর জন্য প্রকািশত
হেলন; ২১ েতামরা তঁারই মাধ্যেম েসই ঈশ্বের িবশ্বাস কেরছ, িযিন
তঁােক মৃতেদর মধ্য েথেক জীিবত কেরেছন ও েগৗরব িদেয়েছন,
এইভােব েতামরা িবশ্বাসীেদর িবশ্বাস ও আশা েযন ঈশ্বেরর প্রিত
থােক। ২২ েতামরা সেত্যর বাধ্য হেয় ভাইেয়েদর মেধ্য প্রকৃত
ভালবাসার জন্য েতামরা েতামােদর প্রাণেক পিবত্র কেরছ, তাই
হৃদেয় একজন অন্য জনেক আন্তিরকতার সেঙ্গ ভালবােসা,
২৩ কারণ েতামরা ক্ষয়মান বীজ েথেক নয়, িকন্তু েয বীজ কখেনা
নষ্ট হেব না েস বীজ েথেক জীবন্ত ও িচরকােলর ঈশ্বেরর বাক্যর
মাধ্যেম েতামােদর জন্ম হেয়েছ। ২৪ কারণ “মানুেষরা ঘােসর
সমান ও তার সমস্ত েতজ ঘাস ফুেলর মেতা, ঘাস শুিকেয় েগল
এবং ফুল ঝের পড়ল, ২৫ িকন্তু প্রভুর বাক্য িচরকাল থােক।”
আর এ েসই সুসমাচােরর বাক্য, যা েতামােদর কােছ প্রচার করা
হেয়েছ।

তাই েতামরা সমস্ত মন্দ িজিনস ও সমস্ত ছলনা এবং
ভণ্ডািম ও িহংসা ও সমস্ত পরিনন্দা ত্যাগ কের

২ নবজাত িশশুেদর মত েসই আিত্মক পিরষ্কার খঁািট দেুধর
আকাঙ্খা কর, েযন তার গুেণ উদ্ধােরর জন্য বৃিদ্ধ পাও, ৩ যিদ
েতামরা এমন স্বাদ েপেয় থাক েয, প্রভু মঙ্গলময়।

জীবন্ত পাথর এবং মেনানীত েলাক।

৪ েতামরা তঁারই কােছ, মানুেষর কােছ অগ্রাহ্য, িকন্তু ঈশ্বেরর
দিৃষ্টেত মেনানীত ও মহামূল্য, জীবন্ত পাথেরর কােছ এেস,
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৫ জীবন্ত পাথেরর মেতা আিত্মক বািড়র মেতা েতামােদর েগঁেথ
েতালা হেচ্ছ, েযন পিবত্র যাজকবগর্ হেয় যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম
ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণেযাগ্য আিত্মক বিল উৎসগর্ করেত পার।
৬ কারণ শােস্ত্র এই কথা পাওয়া যায়, “েদখ, আিম িসেয়ােন
েকােণর এক মেনানীত মহামূল্য পাথর স্থাপন কির; তঁার উপর েয
িবশ্বাস কের, েস লিজ্জত হেব না।” ৭ তাই েতামরা যারা িবশ্বাস
করছ, ঐ মহামূল্যতা েতামােদরই জন্য, িকন্তু যারা িবশ্বাস কের
না, তােদর জন্য “েয পাথর গঁাথেকরা অগ্রাহ্য কেরেছ, েসটাই
েকােণর প্রধান পাথর হেয় উঠল,” ৮ আবার তা হেয় উঠল,
“বাধাজনক পাথর ও বাধাজনক পাষাণ।” বােক্যর অবাধ্য
হওয়ােত তারা েহঁাচট পায় এবং তার জন্যই িনযুক্ত হেয়িছল।
৯ িকন্তু েতামরা “মেনানীত বংশ, রাজকীয় যাজকবগর্, পিবত্র
জািত, ঈশ্বেরর িনজস্ব প্রজাবৃন্দ, েযন তঁারই গুণকীত্তর্ন কর,”
িযিন েতামােদরেক অন্ধকার েথেক িনেজর আশ্চযর্্য আেলার
মেধ্য েডেকেছন। ১০ পূেবর্ েতামরা “প্রজা িছেল না, িকন্তু এখন
ঈশ্বেরর প্রজা হেয়ছ, দয়ার েযাগ্য িছেল না িকন্তু এখন দয়া
েপেয়ছ।”

নানারকম আশ্বাস বাক্য।

১১ িপ্রয়তেমরা, আিম অনুেরাধ কির, েতামরা িবেদশী ও
প্রবাসী বেল সমস্ত মাংিসক অিভলাষ েথেক দেূর থাক, েসগুিল
আত্মার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের। ১২ আর অিযহুিদেদর মেধ্য েতামােদর
ভােলা ব্যবহার বজায় রাখ; কারণ একজন মন্দ কাজ করা
ব্যিক্তেক েযমন িনন্দা করা হয়, তারা েতমনই েতামােদর িনন্দা
কের, তারা িনেজর েচােখ েতামােদর ভােলা কাজ েদখেল েসই
িবষেয় তঁার আগমেনর িদেন ঈশ্বেরর েগৗরব করেব।

শাসনকতর্ ােদর প্রিত কতর্ব্য ও ব্যবহার।

১৩ েতামরা প্রভুর জন্য মানুেষর সৃিষ্ট সমস্ত শাসেনর বশীভূত
হও, রাজার বশীভূত হও, িতিন প্রধান; ১৪ অন্য শাসনকতর্ ােদর
বশীভূত হও, তঁারা মন্দ েলােকেদর িবচার করার জন্য ও ভােলা
কােজর প্রশংসা করার জন্য তঁােদর িতিন পািঠেয়েছন। ১৫ কারণ
ঈশ্বেরর ইচ্ছা এই, েযন এইভােব েতামরা ভােলা কাজ করেত
করেত িনেবর্াধ েলাকেদর অজ্ঞানতােক চুপ করােত পার।
১৬ স্বাধীন েলাক িহসােব, েতামরা েতামােদর স্বাধীনতােক মন্দ
কাজ ঢাকার বস্ত্র কেরা না, িকন্তু িনেজেদরেক ঈশ্বেরর দাস বেল
মেন কর। ১৭ সবাইেক সম্মান কর, সমস্ত ভাইেদর ভালবােসা,
ঈশ্বরেক ভয় কর, রাজােক সম্মান কর।

দাসেদর এবং স্ত্রী ও স্বামীেদর উপযুক্ত ব্যবহার।

১৮ দােসরা, েতামরা সম্পূণর্ ভেয়র সেঙ্গ েতামােদর মিনেবর
বশীভূত হও, শুধুমাত্র ভােলা ও শান্ত মিনবেদর নয়, িকন্তু িনষু্ঠর
মিনবেদরও বশীভূত হও। ১৯ কারণ েকউ যিদ ঈশ্বেরর কােছ
তার িবেবক িঠক রাখার জন্য অন্যায় সহ্য কের দঃুখ পায়, তেব
েসটাই প্রশংসার িবষয়। ২০ িকন্তু যিদ পাপ করার জন্য যিদ
েতামরা শািস্ত সহ্য কর, তেব তােত প্রশংসার িক আেছ? িকন্তু
ভােলা কাজ কের যিদ দঃুখ সহ্য কর, তেব েসটাই েতা ঈশ্বেরর

কােছ প্রশংসার িবষয়। ২১ কারণ েতামােদর এর জন্যই ডাকা
হেয়েছ, কারণ খ্রীষ্টও েতামােদর জন্য দঃুখ সহ্য করেলন, এ
িবষেয় েতামােদর জন্য এক আদশর্ েরেখ েগেছন, েযন েতামরা
তঁার রাস্তােক অনুসরণ কর; ২২ “িতিন পাপ কেরনিন, তঁার মুেখ
েকান ছলনা পাওয়া যায় িন।” ২৩ িতিন িনিন্দত হেল িতরস্কার
করেতন না, যখন িতিন দঃুখ সহ্য কেরেছন তখন িতিন কাউেক
েকােনা উত্তর েদনিন, িকন্তু িযিন সিঠক িবচার কেরন, তঁার উপর
ভরসা রাখেতন। ২৪ িতিন আমােদর “পােপর ভার িনেয়” তঁার
েদেহ কু্রেশর উপের তা বহন করেলন, েযন আমরা পােপর পেক্ষ
মৃতু্যবরণ কির ও ধািমর্কতার পেক্ষ জীিবত হই, “তঁার ক্ষত
িদেয়ই েতামরা আেরাগ্য লাভ কেরছ।” ২৫ কারণ েতামরা
“েভড়ার মেতা ভ্রান্ত হেয়িছেল,” িকন্তু এখন েতামােদর প্রােণর
পালক ও রক্ষেকর কােছ িফের এেসছ।

স্ত্রী ও স্বামী।

একইভােব, সমস্ত স্ত্রীরাও, েতামরা েতামােদর স্বামীর
বশীভূতা হও, েযন, অেনেক যিদও কথার অবাধ্য হয়,

তবুও যখন তারা েতামােদর সভয় শুদ্ধ আচার ব্যবহার িনেজেদর
েচােখ েদখেত পােব, ২ তখন েকান কথা ছাড়াই েতামােদর ভােলা
আচার ব্যবহার িদেয়ই তােদরেক জয় করেত পারেব। ৩ আর
সুন্দর িবনুিন ও েসানার গয়না িকম্বা বািহ্যক সুন্দর েপাশােক তা
নয়, ৪ িকন্তু হৃদেয়র েয গুপ্ত মানুষ েসই অনুযায়ী, ভদ্র ও শান্ত
আত্মার েয েশাভা যা কখেনা েশষ হেব না, তা তােদর অলঙ্কার
েহাক, যা ঈশ্বেরর দিৃষ্টেত খুবই মূল্যবান। ৫ কারণ আেগ েয সমস্ত
পিবত্র মিহলারা ঈশ্বের আশা রাখেতন, তঁারাও েসই ভােবই
িনেজেদরেক সাজােতন, তঁারা তঁােদর স্বামীেদর বশীভূত হেতন,
৬ েযমন সারা অব্রাহােমর আেদশ মানেতন, প্রভু বেল তঁােক
ডাকেতন, েতামরা যিদ যা ভােলা কাজ তাই করও েকান মহাভেয়
ভয় না পাও, তেব তঁারই সন্তান হেয় উেঠছ। ৭ একইভােব,
স্বামীরা, স্ত্রীরা দবুর্ল সঙ্গী বেল, তােদর সেঙ্গ জ্ঞােনর সােথ বাস
কর, তােদরেক েতামােদর জীবেনর অনুগ্রেহর সমান অিধকােরর
েযাগ্য পাত্রী মেন কের সম্মান কর, েযন েতামােদর প্রাথর্না বাধা
না পায়।

েপ্রম, ক্ষমা ও কষ্ট সহ্য করার প্রেয়াজনীয়তা।

৮ অবেশেষ বিল, েতামােদর সবার মন েযন এক হয়, পেরর
দঃুেখ দঃুিখত, করুণা, ভাইেয়র মত ভালবাস, েস্নেহ পিরপূণর্ ও
নম্র হও। ৯ মেন্দর প্রিতেশাধ েনওয়ার জন্য মন্দ কেরা না এবং
িনন্দার পিরবেতর্  িনন্দা কেরা না, বরং আশীবর্াদ কর, কারণ
আশীবর্ােদর অিধকারী হবার জন্যই েতামােদর ডাকা হেয়েছ।
১০ কারণ “েয ব্যিক্ত জীবন ভালবাসেত চায় ও মঙ্গেলর িদন
েদখেত চায়, েস মন্দ েথেক িনেজর িজভেক, ছলনার কথা েথেক
িনেজর মুখেক দেূর রাখুক। ১১ েস মন্দ েথেক িফরুক ও যা
ভােলা তাই করুক, শািন্তর েচষ্টা করুক ও তার েখঁাজ করুক।
১২ কারণ ধািমর্কেদর িদেক প্রভুর দিৃষ্ট আেছ, তােদর প্রাথর্নার
িদেক তঁার কান আেছ, িকন্তু প্রভুর মুখ মন্দ েলাকেদর অগ্রাহ্য
কের।” ১৩ আর যিদ েতামরা যা ভােলা তার প্রিত উেদ্যাগী হও,
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তেব েক েতামােদর িহংসা করেব? ১৪ িকন্তু যিদও ধািমর্কতার
জন্য দঃুখ সহ্য কর, তবু েতামরা ধন্য। আর যিদ েতামােদর েকউ
ভয় েদখায় তােদর ভেয় েতামরা ভয় েপয় না এবং িচন্তা কেরা
না, বরং হৃদেয়র মেধ্য খ্রীষ্টেক প্রভু ও পিবত্র বেল মান। ১৫ বরং
েতামােদর হৃদেয় প্রভু খ্রীষ্টেক মূল্যবান স্বরূপ স্থাপন কর, েয প্রশ্ন
কের তােক উত্তর িদেত সবসময় প্রস্তুত থাক েকন েতামােদর
ঈশ্বেরর উপর আস্থা আেছ। িকন্তু এটা পিবত্রতা এবং সম্মােনর
সেঙ্গ কর। ১৬ েযন েতামােদর িবেবক সৎ হয়, েযন যারা
েতামােদর খ্রীিষ্টয় ভােলা জীবনযাপেনর দনুর্াম কের, তারা
েতামােদর িনন্দা করার িবষেয় লজ্জা পায়। ১৭ কারণ মন্দ
কােজর জন্য দঃুখ সহ্য করার েথেক বরং, ঈশ্বেরর যিদ এমন
ইচ্ছা হয়, ভােলা কােজর জন্য দঃুখ সহ্য করা আরও ভাল।
১৮ কারণ খ্রীষ্টও একবার পােপর জন্য দঃুখ সহ্য কেরিছেলন,
েসই ধািমর্ক ব্যিক্ত অধািমর্কেদর জন্য, েযন আমােদরেক ঈশ্বেরর
কােছ িনেয় যান। িতিন েদেহ মৃতু্যবরণ করেলন, িকন্তু আত্মায়
জীিবত হেলন। ১৯ আবার আত্মায়, িতিন িগেয় কারাগাের বন্দী
েসই আত্মােদর কােছ েঘাষণা করেলন, ২০ যারা পূেবর্, েনােহর
সমেয়, জাহাজ ৈতরী হওয়ার সমেয় যখন ঈশ্বর অসীম ৈধেযর্র
সেঙ্গ অেপক্ষা করিছেলন, তখন তারা অবাধ্য হেয়িছল। েসই
জাহােজ অল্প েলাক, অথর্াৎ আটিট প্রাণ, জল েথেক রক্ষা
েপেয়িছল। ২১ আর এখন তার প্রতীক বািপ্তষ্ম অথর্াৎ েদেহর
ময়লা েধায়ার মাধ্যেম নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ সৎ িবেবেকর
িনেবদন, যা যীশু খ্রীেষ্টর মৃতু্য েথেক জীিবত হওয়ার জন্যই
েতামরা রক্ষা েপেয়ছ। ২২ িতিন স্বেগর্ েগেছন ও ঈশ্বেরর
ডানিদেক আেছন, স্বগর্ দেূতরা, কতৃর্ ত্ব ও সমস্ত পরাক্রম তঁার
অধীন হেয়েছ।

পিবত্রতা, সংযম ও দঃুখ সহ্যর িবষেয় কথা।

অতএব খ্রীষ্ট েদেহ কষ্ট সহ্য কেরেছন বেল েতামরাও
েসই একই মেনাভাব িনেয় িনেজেদরেক প্রস্তুত কর,

কারণ েদেহ েয কষ্ট সহ্য কেরেছ, েস পাপ েথেক দেূর আেছ,
২ এই মানুষিট মানুেষর বাসনায় কখেনা েবঁেচ থাকেত পাের না,
িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছায় মানুেষর শরীের বািক িদনগুিল বসবাস
কর। ৩ কারণ অইহূিদরা তােদর বাসনা পূরণ কের, কাম লালসা,
িবলািসতা, মদ পান করা, আনেন্দ পিরপূণর্ মদ পােনর সভা ও
মূিতর্ পূজার পেথ চেল েয সময় নষ্ট হেয়েছ, তা যেথষ্ট। ৪ এই
িবষেয় েতামরা তােদর সেঙ্গ একই মন্দ কাজ কর না েদেখ তারা
আশ্চযর্্য হয় ও েতামােদর িনন্দা কের। ৫ িকন্তু িযিন জীিবত ও
সমস্ত মৃতেদর িবচার করার জন্য প্রস্তুত তঁারই কােছ তােদরেক
িহসাব িদেত হেব। ৬ কারণ এই উেদ্দেশ্যর জন্যই মৃত শরীেরর
কােছও সুসমাচার প্রচার করা হেয়িছল, েযন তােদরও মানুেষর
মতই েদেহ িবচার করা হয়, িকন্তু ঈশ্বেরর মেতা আত্মায় জীিবত
থােক। ৭ িকন্তু সমস্ত িবষেয়র েশষ সময় কােছ এেস েগেছ,
অতএব সংযত হও এবং প্রাথর্নায় সবসময় সতকর্  থাক। ৮ প্রথেম
েতামরা একজন অন্য জনেক মন িদেয় ভালবােসা, কারণ
“ভালবাসা পাপেক প্রকাশ কের না।” ৯ েকান অিভেযাগ ছাড়াই
একজন অন্য জনেক অিতিথর মেতা েসবা কর। ১০ েতামরা েয
েযমন অনুগ্রহ দান েপেয়ছ, েসই অনুযায়ী ঈশ্বেরর আেরা অেনক

অনুগ্রহ দােনর ভােলা তত্ত্বাবধায়েকর মত একজন অন্য জেনর
েসবা কর। ১১ যিদ েকউ কথা বেল, েস এমন বলুক, েযন ঈশ্বেরর
বাণী বলেছ, যিদ েকউ েসবা কের, েস ঈশ্বেরর েদওয়া শিক্ত
অনুযায়ী করুক, েযন সমস্ত িবষেয় যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বর
েগৗরব পান। মিহমা ও পরাক্রম সমস্ত যুগ ধের যুেগ যুেগ তঁারই
েহাক। আেমন।

খ্রীেষ্টর েলােকর দঃুখ।

১২ িপ্রেয়রা, েতামােদর পরীক্ষার জন্য েয আগুন েতামােদর
মেধ্য জ্বলেছ, তা অদূ্ভত ঘটনা বেল আশ্চযর্্য হেয়া না, ১৩ বরং েয
পিরমােণ েতামরা খ্রীেষ্টর দঃুখ সহ্যর সহভাগী হেচ্ছা, েসই
পিরমােণ আনন্দ কর, েযন তঁার েগৗরেবর প্রকাশকােল উল্লােসর
সেঙ্গ আনন্দ করেত পার। ১৪ েতামরা যিদ খ্রীেষ্টর নােমর জন্য
অপমািনত হও, তেব েতামরা ধন্য, কারণ েগৗরেবর আত্মা,
এমনিক, ঈশ্বেরর আত্মা েতামােদর উপের অবিস্থত করেছন।
১৫ েতামােদর মেধ্য েকউ েযন খুনী, িক েচার, িক মন্দ কােজ
িলপ্ত, িক অেন্যর িবষেয় হস্তেক্ষপকারী বেল দঃুখ সহ্য না কের।
১৬ িকন্তু যিদ েকউ খ্রীষ্টান বেল দঃুখ সহ্য কের, তেব েস তার
জন্য লিজ্জত না েহাক, িকন্তু এই নােম ঈশ্বেরর মিহমা করুক।
১৭ কারণ ঈশ্বেরর ঘের িবচার আরম্ভ হওয়ার সময় হল, আর
যিদ তা প্রথেম আমােদর িদেয় শুরু হয়, তেব যারা ঈশ্বেরর
সুসমাচােরর অবাধ্য, তােদর পিরণাম িক হেব? ১৮ আর
ধািমর্েকর উদ্ধার যিদ কেষ্ট হয়, তেব ভিক্তহীন ও পাপী েকাথায়
মুখ েদখােব? ১৯ তাই যারা ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী দঃুখ সহ্য
কের, তারা ভােলা কাজ করেত করেত তােদর প্রাণেক িবশ্বস্ত
সৃিষ্টকতর্ ার হােত সমপর্ণ করুক।

নম্র ও সতকর্  থাকার প্রেয়াজনীয়তা।

তাই েতামােদর মেধ্য েয প্রাচীেনরা আেছন, তঁােদর
আিম সহপ্রাচীন, খ্রীেষ্টর কষ্ট সেহ্যর সাক্ষী এবং আগামী

িদেন েয েগৗরব প্রকািশত হেব তার সহভাগী েয আিম, অনুেরাধ
করিছ, ২ েতামােদর মেধ্য ঈশ্বেরর েয পাল আেছ, তার পালন
কর, তার েদখােশানা কর, েজার কের নয়, িকন্তু ইচ্ছার সেঙ্গ,
ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী, মন্দ লােভর আশায় নয়, িকন্তু েস্বচ্ছায়
কর, ৩ েয অিধকােরর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ তার উপের প্রভুর
মেতা নয়, িকন্তু পােলর আদশর্ হেয়ই কর। ৪ তােত প্রধান পালক
প্রকািশত হেল েতামরা েগৗরেবর মুকুট পােব েয মুকুট কখেনা নষ্ট
হেব না। ৫ একইভােব, যুবেকরা, েতামরা প্রাচীনেদর বশীভূত হও,
আর েতামরা সবাই একজন অেন্যর েসবা করার জন্য নম্রতার
সেঙ্গ েকামর বঁাধ, কারণ “ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন,
িকন্তু নম্রেদরেক অনুগ্রহ দান কেরন।” ৬ তাই েতামরা ঈশ্বেরর
শিক্তশালী হােতর নীেচ নত হও, েযন িতিন উপযুক্ত সমেয়
েতামােদরেক উন্নত কেরন, ৭ েতামােদর সমস্ত ভাবনার ভার তঁার
উপের েফেল দাও, কারণ িতিন েতামােদর জন্য িচন্তা কেরন।
৮ েতামরা সতকর্  হও, েজেগ থাক, েতামােদর িবপক্ষ িদয়াবল,
গজ্জর্ নকারী িসংেহর মেতা, কােক গ্রাস করেব, তার েখঁাজ
করেছ। ৯ েতামরা িবশ্বােস শিক্তশালী েথেক ও তার প্রিতেরাধ
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কর, েতামরা জান, জগেত অবিস্থত েতামােদর অন্য ভাইেয়রাও
েসই একইভােব নানা কষ্ট সহ্য করেছ। ১০ আর সমস্ত অনুগ্রেহর
ঈশ্বর, িযিন েতামােদরেক খ্রীেষ্ট তঁার অনন্ত েগৗরেব েডেকেছন,
িতিন েতামােদর অল্প কষ্ট সহ্যর পর েতামােদরেক পিরপক্ক,
সুিস্থর, সবল ও স্থাপন করেবন। ১১ অনন্তকাল ধের যুেগ যুেগ
তঁারই পরাক্রম েহাক। আেমন।

েশষ শুেভচ্ছা।

১২ িবশ্বস্ত ভাই সীল, তঁােক আিম এমনই মেন কির, তঁার কােছ
সংেক্ষেপ েতামােদরেক উত্সাহ েদওয়ার জন্য িলেখ পাঠালাম

এবং এটা েয ঈশ্বেরর সত্য অনুগ্রহ, এমন সাক্ষ্যও িদলাম;
েতামরা তােত িস্থর থাক। ১৩ েতামােদর মেতা তঁােকও মেনানীত
করা হেয়েছ, েয েবান ব্যািবলন মণ্ডলীর এবং আমার পুত্র মাকর্ ও
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন। ১৪ েতামরা েপ্রমচুম্বেন একজন
অন্য জনেক শুেভচ্ছা জানাও। েতামরা যতজন খ্রীেষ্ট আছ, শািন্ত
েতামােদর সবার সহবত্তর্ী েহাক।
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১

২

২ িপতর

িবশ্বােস দঢ়ৃ থাকবার িবষেয় উপেদশ।

িশেমান িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর দাস ও েপ্রিরত, যারা
আমােদর ঈশ্বেরর ও উদ্ধারকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর

ধািমর্কতায় আমােদর সােথ সমানভােব বহুমূল্য িবশ্বাস প্রাপ্ত
হেয়েছন, তােদর উেদ্দেশ্য। ২ ঈশ্বেরর এবং আমােদর প্রভু যীশুর
তত্ত্বজ্ঞােন অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত বৃিদ্ধ েহাক।

কাউেক ডাকা এবং মেনানীত করা।

৩ কারণ িযিন িনেজর েগৗরেব ও ভােলাগুেন আমােদরেক
আহ্বান কেরেছন, তঁার তত্ত্বজ্ঞােনর মাধ্যেম তঁার ঈশ্বরীয় শিক্ত
আমােদরেক জীবন ও ভিক্ত সম্বন্ধীয় সব িবষয় প্রদান কেরেছ।
৪ আর ঐ েগৗরেব ও গুেন িতিন আমােদরেক মূল্যবান এবং
মহান প্রিতজ্ঞা প্রদান কেরেছন, েযন তার মাধ্যেম েতামরা এই
পৃিথবীেত দনুর্ীিতগ্রস্থ িবেদ্বষপূণর্ ইচ্ছা েথেক পািলেয় িগেয়,
ঈশ্বরীয় স্বভােবর সহভাগী হও। ৫ আর এরই কারেণ, েতামরা
সম্পূণর্ আগ্রহী হেয় িনেজেদর িবশ্বােস সদগুন, ও সদগুেন জ্ঞান,
৬ ও জ্ঞােন আত্মসংযম, ও আত্মসংযেম ৈধযর্্য, ও ৈধেযর্্য
ধািমর্কতা, ৭ ও ধািমর্কতায় ভাইেয়র েস্নেহ, ও ভ্রাতৃেস্নেহ
ভালবাসা লাভ কর। ৮ কারণ এই সব যিদ েতামােদর মেধ্য থােক
ও িনেজ েবেড় ওেঠ, তেব আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর তত্ত্বজ্ঞান
সম্বেন্ধ েতামােদরেক অলস িক ফলহীন থাকেত েদেব না।
৯ কারণ এই সব যার েনই, েস অন্ধ, েবিশ দরূ েদখেত পায় না,
িতিন িনেজর পূেবর্র পাপসমূহ মাজর্না কের পিরষ্কার করেত ভুেল
িগেয়েছ। ১০ অতএব, েহ ভাইেয়রা, েতামােদর েয েডেকেছন ও
মেনানীত, তা িনিশ্চত করেত আেরা ভােলা কর, কারণ এ সব
করেল েতামরা কখনও েহঁাচট খােব না; ১১ কারণ এইভােব
আমােদর প্রভু ও মুিক্তদাতা যীশু খ্রীেষ্টর অনন্ত রােজ্য প্রেবশ
করবার অিধকার প্রচুরভােব েতামােদরেক েদওয়া যােব।

শাস্ত্রীয় বােক্যর ভিবষ্যৎবাণী।

১২ এই কারণ আিম েতামােদরেক এই সব সবসময় মেন কের
িদেত প্রস্তুত থাকব; যিদও েতামরা এ সব জান এবং এখন সেত্য
দঢ়ৃ আছ। ১৩ আর আিম যত িদন এই তঁাবুেত থািক, ততিদন
েতামােদরেক স্মরণ কিরেয় িদেয় জািগেয় রাখা িঠক মেন কির।
১৪ কারণ আিম জািন, আমার এই তঁাবু তাড়াতািড় েছেড় েদওয়া
হেব, তা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমােক জািনেয়েছন।
১৫ আর েতামরা যােত আমার যাত্রার পের সবসময় এই সব মেন
করেত পার, তার জন্য যথাসাধ্য েচষ্টা করব। ১৬ কারণ আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ক্ষমতা ও আিবভর্ ােবর িবষয় যখন

েতামােদরেক জািনেয়িছলাম, তখন আমরা চালািক কের গেল্পর
অনুগামী হয়িন, িকন্তু তঁার মিহমার প্রত্যক্ষদশর্ী হেয়িছলাম।
১৭ ফেল প্রভু িপতা ঈশ্বর েথেক সম্মান ও েগৗরব েপেয়িছেলন,
েসই মিহমাযুক্ত েগৗরব েথেক তার কােছ এই বাণী এেসিছল,
“ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, যােক আিম ভালবািস, এেতই আিম
সন্তুষ্ট।” ১৮ আর স্বগর্ েথেক আসা েসই বাণী আমরাই শুেনিছ,
যখন তঁার সেঙ্গ পিবত্র পবর্েত িছলাম। ১৯ আর ভাববাদীর বাক্য
দঢ়ৃতর হেয় আমােদর কােছ রেয়েছ; েতামরা েয েসই বাণীর প্রিত
মেনােযাগ করছ, তা ভালই করছ; তা এমন এক প্রদীেপর সমান,
যা েয পযর্ন্ত িদেনর শুরু না হয় এবং সকােলর তারা েতামােদর
হৃদেয় না ওেঠ, েসই পযর্ন্ত অন্ধকারময় জায়গায় আেলা েদয়।
২০ প্রথেম এটা জােনা েয, শাস্ত্রীয় েকােনা ভাববাণী বক্তার
িনেজর ব্যাখ্যার িবষয় না; ২১ কারণ ভাববাণী কখনও মানুেষর
ইচ্ছা অনুসাের আেসিন, িকন্তু মানুেষরা পিবত্র আত্মার মাধ্যেম
চািলত হেয় ঈশ্বর েথেক যা েপেয়েছন, তাই বেলেছন।

দষু্টেদর রাস্তা েথেক দেূর থাকবার িবষেয় উপেদশ।

ইস্রােয়লীয়েদর মেধ্য ভণ্ড ভাববাদীরাও এেসিছল;
েসইভােব েতামােদর মেধ্যও ভণ্ড িশক্ষকরা আসেব,

তারা েগাপেন ধ্বংসাত্মক ধমর্েদ্রাহীতা িনেয় আসেব, িযিন
তােদরেক িকেনেছন, েসই প্রভুেকও অস্বীকার করেব, এইভােব
তাড়াতািড় িনেজেদর িবনাশ ঘটােব। ২ আর অেনেক তােদর
লম্পটতার অনুগামী হেব; তােদর কারেণ সেত্যর পথ সম্বেন্ধ
ঈশ্বরিনন্দা করা হেব। ৩ েলােভর বেশ তারা িমথ্যা কথার মাধ্যেম
েতামােদর েথেক অথর্লাভ করেব; তােদর িবচারাজ্ঞা দীঘর্সময়
অেপক্ষা করেব না এবং তােদর িবনাশ অলস হেয় পেড়িন।
৪ কারণ ঈশ্বর পােপ পেড় যাওয়া দতূেদর ক্ষমা কেরনিন, িকন্তু
নরেক েফেল েদওয়ার জন্য িবচার না হওয়া পযর্ন্ত অন্ধকােরর
মেধ্য েবঁেধ রাখেলন। ৫ আর িতিন পুরােনা জগতেক েরহাই
েদনিন, িকন্তু যখন ভিক্তহীন েলাকেদর মেধ্য জলপ্লাবন
আনেলন, তখন আর সাত জেনর সােথ ধািমর্কতার প্রচারক
েনাহেক রক্ষা করেলন। ৬ আর সেদাম ও ঘেমারা শহর ভস্মীভূত
কের েলাকেদরেক শািস্ত িদেলন, যারা অধািমর্ক আচরণ করেব,
তােদর দষৃ্টান্তস্বরূপ করেলন; ৭ আর েসই ধািমর্ক েলাটেক উদ্ধার
করেলন, িযিন অধািমর্কেদর লম্পটতায় কষ্ট েপেতন। ৮ কারণ
েসই ধািমর্ক ব্যিক্ত তােদর মেধ্য বাস করেত করেত, েদেখ শুেন
তােদর অধমর্ কােজর জন্য িদন িদন িনেজর ধম্মর্শীল প্রাণেক
যন্ত্রণা িদেতন। ৯ এেত জািন, প্রভু ভক্তেদরেক পরীক্ষা েথেক
উদ্ধার করেত এবং অধািমর্কেদরেক দন্ডাধীেন িবচার িদেনর
জন্য রাখেত জােনন। ১০ িবেশষভােব যারা মাংিসক দনুর্ীিতগ্রস্থ
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ইচ্ছা অনুসাের চেল, ও কতৃর্ ত্ব অমান্য কের, তােদরেক শািস্ত
েদেবন। তারা দঃুসাহসী, েস্বচ্ছাচারী, যারা েগৗরেবর পাত্র, েসই
স্বগর্দতূেক িনন্দা করেত ভয় কের না। ১১ স্বগর্ দেূতরা যিদও বেল
ও ক্ষমতায় বৃহত্তর এবং সব পুরুষেদর তুলনায় েবিশ, িকন্তু প্রভুর
কােছ তঁারাও স্বগর্দতূেক িনন্দাপূণর্ িবচার কেরন না। ১২ িকন্তু
এরা, স্বাভািবক ভােব ধৃত হবার ও িবনাশ হবার জন্য বুিদ্ধহীন
প্রাণীমাত্র পশুেদর মত, তারা জােন না েয স্বগর্দতূেক িনন্দা
করেছ, তার জন্য তারা ধ্বংস হেয় যােব, ১৩ তােদর ভুল কােজর
জন্য তারা ক্ষিতগ্রস্থ হেয় যােব। তারা িদেন আনেন্দ বাস কের,
তারা দাগী ও কলঙ্কস্বরূপ হয়, তারা েতামােদর সােথ খাওয়া
দাওয়া কের িনেজর িনেজর েপ্রমেভােজ আনন্দ কের। ১৪ তােদর
েচাখ ব্যিভচাের পিরপূণর্ এবং পাপ েথেক িবরত থাকেত পাের না;
তারা চঞ্চলমনােদরেক প্রেলািভত কের; তােদর হৃদয়
অথর্লালসায় অভ্যস্ত; তারা অিভশেপ্তর সন্তান। ১৫ তারা েসাজা
রাস্তা েছেড় িদেয় িবপথগামী হেয়েছ, িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর
অনুগামী হেয়েছ; েসই ব্যিক্ত েতা অধািমর্কতার েবতন ভালবাসত;
১৬ িকন্তু েস িনেজর অপরােধর জন্য িতরসৃ্কত হল; এক
বাকশিক্তহীন গাধা মানুেষর গলায় কথা বেল েসই ভাববাদীর
িক্ষপ্ততা িনবারণ করল। ১৭ এই েলােকরা জলছাড়া ঝরনার মত,
ঝেড় চািলত েমেঘর মত, তােদর জন্য েঘারতর অন্ধকার জমা
রেয়েছ। ১৮ কারণ তারা অসার গেবর্র কথা বেল মাংিসক ইচ্ছায়,
লম্পটতায়, েসই েলাকেদরেক প্রেলািভত কের, যারা অন্যােয়র
মেধ্য বাসকারী েলাকেদর মেধ্য িছল। ১৯ তারা তােদর কােছ
স্বাধীনতার প্রিতজ্ঞা কের, িকন্তু তারা ক্ষেয়র দাস; কারণ েয যার
মাধ্যেম পরািজত, েস তার দাস হয়। ২০ কারণ আমােদর প্রভু ও
মুিক্তদাতা যীশু খ্রীেষ্টর তত্ত্বজ্ঞােন জগেতর অশুিচ িবষয়গুিল
এড়াবার পর যিদ তারা আবার তােত জিড়েয় িগেয় পরািজত
হয়, তেব তােদর প্রথম দশা েথেক েশষ দশা আরও খারাপ হেয়
পেড়। ২১ কারণ ধািমর্কতার পথ েজেন তােদর কােছ সমিপর্ত
পিবত্র িনয়ম েথেক সের যাওয়া অেপক্ষা বরং েসই রাস্তা অজানা
থাকা তােদর পেক্ষ আরও ভাল িছল। ২২ এই প্রবাদ তােদর জন্য
সত্য, “কুকুর েফের িনেজর বিমর িদেক,” আর েধৗত শূকর
েফের কাদায় গড়াগিড় িদেত।"

প্রভুর িদ্বতীয় আগমেনর প্রতীক্ষা।

এখন িপ্রয়তেমরা, আিম এই িদ্বতীয় িচিঠ েতামােদরেক
িলখিছ। দিুট িচিঠেত েতামােদরেক মেন কিরেয় িদেয়

েতামােদর শুিচ মনেক জাগ্রত করিছ, ২ েযমন পিবত্র ভাববাদীরা
আেগ েযসব কথা বেল েগেছন ও েতামরা েপ্রিরতেদর কােছ েয
আেদশ উদ্ধারকতর্ া প্রভু িদেয়েছন তা েযন েতামরা মেন কর।
৩ প্রথেম এটা েজেন রােখা েয, েশষ সমেয় উপহােসর সেঙ্গ
উপহাসেকরা হািজর হেব; তারা তােদর অিভলাষ অনুযায়ী

চলেব, ৪ এবং বলেব "তঁার আগমেনর প্রিতজ্ঞা েকাথায়?"
কারণ েয সময় েথেক আমােদর পূবর্পুরুষরা মারা েগেছন, েসই
সময় েথেক সব িকছুই সৃিষ্টর শুরু েথেক েযমন, েতমিনই আেছ।
৫ েসই েলােকরা ইচ্ছা কেরই এটা ভুেল যায় েয, আকাশমন্ডল
এবং মািট েথেক ও জল িদেয় সৃিষ্ট যা অেনক আেগ ঈশ্বর তঁার
বাক্য িদেয় সৃিষ্ট কেরিছেলন; ৬ এবং েসই বাক্য িদেয়ই তখনকার
জগত জেল ডুেব ধ্বংস হেয়িছল। ৭ আবার েসই বােক্যর গুেন
এই বত্তর্মান কােলর আকাশমন্ডল ও পৃিথবী আগুেনর জন্য
সিঞ্চত কের রাখা হেয়েছ, ভিক্তহীন েলােকেদর িবচার ও ধ্বংেসর
িদন পযর্ন্ত সঞ্চয় কের রাখা হেচ্ছ। ৮ িকন্তু িপ্রয়তেমরা, েতামরা
এই একিট কথা ভুেলা না েয, প্রভুর কােছ এক িদন হাজার
বছেরর সমান এবং হাজার বছর এক িদেনর সমান। ৯ প্রভু তঁার
প্রিতজ্ঞা পূণর্ করার িবষেয় খুব েদির করেবন না, েযমন েকউ
েকউ এমন মেন কের, িকন্তু েতামােদর জন্য িতিন অেপক্ষা
করেছন; অেনক েলাক েয ধ্বংস হয়, এমন িতিন চান না; বরং
সবাই েযন মন পিরবতর্ ন পযর্ন্ত েপৗঁছােত পাের, এই তঁার ইচ্ছা।
১০ িকন্তু প্রভুর িদন েচার েযমন আেস েতমন ভােবই িতিন
আসেবন; তখন আকাশমন্ডল প্রচণ্ড শব্দ কের ধ্বংস হেব।
প্রাথিমক িশক্ষা পুেড় ধ্বংস হেব এবং পৃিথবী ও তার মেধ্য সমস্ত
কাজ আগুেন পুেড় েশষ হেব। ১১ এইভােব যখন এই সব িকছু
ধ্বংস হেব, তখন পিবত্র আচার ব্যবহার ও ভিক্তেত েকমন েলাক
হওয়া েতামােদর উিচত? ১২ ঈশ্বেরর েসই িদেনর আগমেনর
অেপক্ষাও আকাঙ্খা করেত করেত েসইমেতা হওয়া চাই, েয িদন
আকাশমন্ডল পুেড় ধ্বংস হেব এবং প্রাথিমক িশক্ষা পুেড় গেল
যােব। ১৩ িকন্তু তঁার প্রিতজ্ঞা অনুযায়ী আমরা এমন নতুন
আকাশমন্ডেলর ও নতুন পৃিথবীর অেপক্ষায় আিছ, যার মেধ্য
ধািমর্কতা বসবাস কের। ১৪ অতএব, িপ্রয়তেমরা, েতামরা যখন
এই সেবর অেপক্ষা করছ, তখন যত্ন কর, েযন তঁার কােছ
েতামােদরেক ত্রূিটহীন ও িনেদর্ াষ অবস্থায় শািন্তেত েদখেত
পাওয়া যায়। ১৫ আর আমােদর প্রভু ৈধযর্্য ধের আেছন েযন
সবাই পাপ েথেক উদ্ধার পায়; েযমন আমােদর িপ্রয় ভাই েপৗলও
তঁােক েয জ্ঞান েদওয়া হেয়েছ ও েসই অনুযায়ী িতিন
েতামােদরেক িলেখেছন, ১৬ আর েযমন তঁার সব িচিঠেতও এই
িবষেয়র প্রসঙ্গ কের িতিন এই িবষেয় কথা বেলেছন; তার মেধ্য
েকান েকান কথা েবাঝা কষ্টকর; যারা এই সমস্ত িবষয় জােন না
ও চঞ্চল েলােকরা েযমন অন্য সমস্ত শােস্ত্রর প্রিত কের, েতমিন
েসই কথাগুিলরও ভুল অথর্ বার কের, তােদর ধ্বংেসর জন্যই
কের। ১৭ অতএব, িপ্রয়তেমরা, েতামরা এসব িবষয় আেগ েথেক
েজেন সাবধান হও, নাহেল এই অধািমর্কেদর ভ্রািন্তেত আকিষর্ত
হেয় তুিম েতামার িবশ্বাস েথেক দেূর সের যােব; ১৮ িকন্তু
আমােদর প্রভু ও মুিক্তদাতা যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও জ্ঞােন বৃিদ্ধ
পাও। এখনও অনন্তকাল পযর্ন্ত তঁার েগৗরব েহাক। আেমন।
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১ েযাহন

িপতা ঈশ্বরও যীশুর সিহত সহভাগীতার শুভফল। যীশু
অনন্ত জীবনস্বরূপ।

প্রথম েথেক যা িছল আমরা যা শুেনিছ যা িনেজর
েচােখ েদেখিছ যা আমরা ভােলাভােব লক্ষ্য কেরিছ

এবং আমােদর হােত ছঁুেয় েদেখিছ, জীবেনর েসই বােক্যর িবষয়
িলখিছ।

২ েসই জীবন প্রকািশত হেয়িছল এবং আমরা েদেখিছ ও
সাক্ষ্য িদিচ্ছ; এবং িযিন িপতার কােছ িছেলন ও আমােদর কােছ
প্রকািশত হেলন েসই অনন্ত জীবেনর কথাই েতামােদর িদিচ্ছ,

৩ আমরা যােক েদেখিছ ও শুেনিছ, তার খবর েতামােদরেকও
িদিচ্ছ, েযন আমােদর সেঙ্গ েতামােদরও সহভাগীতা হয়। আর
আমােদর সহভাগীতা হল িপতার এবং তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর
সহভাগীতা।

৪ এবং এইগুিল েতামােদর কােছ িলখিছ েযন েতামােদর
আনন্দ সম্পূণর্ হয়।

ঈশ্বেরর আেলােত থাকার িবষয়।

৫ েয কথা আমরা তঁার কাছ েথেক শুেন েতামােদর জানািচ্ছ
েসটা হেলা, ঈশ্বর হল আেলা এবং তঁার মেধ্য একটুও অন্ধকার
েনই।

৬ যিদ আমরা বিল আমােদর সেঙ্গ যীশু খ্রীেষ্টর সহভাগীতা
আেছ এবং যিদ অন্ধকাের চিল, তেব সত্য পেথ চিল না িকন্তু
িমথ্যা কথা বিল।

৭ িকন্তু িতিন েযমন আেলােত আেছন আমরাও যিদ েতমিন
আেলােত চিল, তেব পরস্পর আমােদর সহভাগীতা আেছ এবং
তঁার পুত্র যীশুর রক্ত আমােদর সব পাপ েথেক শুিচ কেরন।

৮ যিদ আমরা বিল আমােদর পাপ েনই তেব আমরা
িনেজেদরেক ভুলাই এবং সত্য আমােদর মেধ্য েনই।

৯ িকন্তু যিদ আমরা িনেজর িনেজর পাপ স্বীকার কির, িতিন
িবশ্বস্ত ও ধািমর্ক, িতিন আমােদর সব পাপ ক্ষমা কেরন এবং
আমােদর সব অধািমর্কতা েথেক শুিচ কেরন।

১০ যিদ আমরা বিল েয, আমরা পাপ কিরিন, তেব তঁােক
িমথ্যাবাদী কির এবং তঁার বাক্য আমােদর মেধ্য েনই।

েহ আমার িপ্রয় সন্তােনরা, এইগুিল েতামােদর কােছ
িলখিছ, েযন েতামরা পাপ না কর। আর যিদ েকউ পাপ

কের তেব িপতার কােছ আমােদর হেয় কথা বলার জন্য একজন
সহায়ক আেছন, িতিন ধািমর্ক যীশু খ্রীষ্ট।

২ আর িতিনই আমােদর পােপর জন্য প্রায়িশ্চত্ত, শুধুমাত্র
আমােদর জন্য নয়, িকন্তু সমস্ত পৃিথবীর জন্য।

৩ আর আমরা যিদ তঁার আেদশগুিল েমেন চিল তেব এটা
জািন েয তঁােক আমরা েজেনিছ।

৪ েয েকউ বেল আিম ঈশ্বরেক জািন িকন্তু তঁার আেদশগুিল
েমেন চেল না, েস িমথ্যাবাদী এবং তার মেধ্য সত্য েনই।

৫ িকন্তু েয তঁার বাক্য েমেন চেল, সিত্য সিত্যই তার মেধ্য
ঈশ্বেরর ভালবাসা িসদ্ধ হেয়েছ। এর েথেক জানেত পাির েয তঁার
সেঙ্গই আমরা আিছ;

৬ েয েকউ বেল আিম ঈশ্বের থািক তেব তার উিচত যীশু খ্রীষ্ট
েযমন ভােব চলেতন েসও িনেজ েতমন ভােব চলুক।

৭ িপ্রয় সন্তােনরা, আিম েতামােদর জন্য নতুন েকােনা আেদশ
িলখিছ না, িকন্তু এমন এক পুরােনা আেদশ িলখিছ, েযটা
েতামরা প্রথম েথেকই েপেয়ছ। েতামরা েয কথা আেগ শুেনছ
েসটাই এই পুরােনা আেদশ।

৮ যিদও আিম েতামােদর জন্য এক নতুন আেদশ িলখিছ েযটা
খ্রীেষ্টেত ও েতামােদর জীবেন সত্য; কারণ অন্ধকার চেল যােচ্ছ
এবং প্রকৃত আেলা এখন প্রকাশ পােচ্ছ।

৯ েয েকউ বেল েস আেলােত আেছ এবং িনেজর ভাইেক ঘৃণা
কের েস এখনও পযর্ন্ত অন্ধকাের আেছ।

১০ েয িনেজর ভাইেক ভালবােস েস আেলােত থােক এবং তার
পাপ করার েকােনা কারণ েনই।

১১ িকন্তু েয িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের েস অন্ধকাের আেছ
এবং অন্ধকাের চেল, আর েস েকাথায় যায় তা জােন না কারণ
অন্ধকার তার েচাখেক অন্ধ কেরেছ।

ঈশ্বেরর সেত্য ও েপ্রেম িঠক থাকার জন্য আেদশ।

১২ িপ্রয় সন্তােনরা, আিম েতামােদর কােছ িলখিছ কারণ
খ্রীেষ্টর নােমর গুেন েতামােদর পােপর ক্ষমা হেয়েছ।

১৩ িপতারা, আিম েতামােদর কােছ িলখিছ কারণ িযিন শুরু
েথেক আেছন েতামরা তঁােক জান। যুবেকরা, আিম েতামােদর
কােছ িলখিছ কারণ েতামরা েসই শয়তানেক জয়লাভ কেরছ।
িশশুরা, েতামােদর কােছ িলখলাম কারণ েতামরা িপতা ঈশ্বরেক
জান।

১৪ িপতারা, আিম েতামােদর কােছ িলখিছ কারণ িযিন প্রথম
েথেক আেছন েতামরা তঁােক েজেনছ। যুবেকরা, আিম েতামােদর
কােছ িলখিছ কারণ েতামরা বলবান এবং ঈশ্বেরর বাক্য
েতামােদর মেধ্য আেছ আর েতামরা েসই শয়তানেক জয়লাভ
কেরছ।
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জগতেক েপ্রম েকার না।

১৫ েতামরা জগত এবং জগেতর েকােনা িজিনসেক ভালেবেসা
না। েকউ যিদ জগতেক ভালবােস তেব িপতার ভালবাসা তার
মেধ্য েনই।

১৬ কারণ জগেত যা িকছু আেছ তা হেলা মাংিসক কামনা
বাসনা, চকু্ষর কামনা বাসনা, ও প্রােণর অহঙ্কার আর এ সব
িপতার েথেক নয় িকন্তু জগত েথেক হেয়েছ।

১৭ আর জগত ও তার কামনা বাসনা সব েশষ হেয় যােচ্ছ;
িকন্তু যারা ঈশ্বেরর ইচ্ছা েমেন চেল েস িচরকাল থাকেব।

১৮ িশশুরা, েশষ সময় এেস েগেছ। েতামরা েযমন শুেনছ েয
খ্রীেষ্টর শত্রু আসেছ েতমিন এখনই অেনক খ্রীেষ্টর শত্রু এেস
েগেছ যার ফেল আমরা জানেত পারিছ এটাই েশষ সময়।

১৯ খ্রীেষ্টর এই শত্রুরা আমােদর মধ্য েথেক েবর হেয় েগেছ,
িকন্তু তারা আমােদর েলাক িছল না। কারণ তারা যিদ আমােদর
হত তেব আমােদর সেঙ্গই থাকত; িকন্তু তারা েবর হেয় েগেছ
বেল েবাঝা যােচ্ছ তারা সবাই আমােদর েলাক িছল না।

পিবত্র আত্মায় অিভেষক।

২০ িকন্তু েতামরা সবাই পিবত্র েলাক দ্বারা অিভিষক্ত হেয়ছ
এবং েতামরা সবাই সত্যেক েজেনছ।

২১ েতামরা সত্যেক জান না বেল েয আিম েতামােদর িলখলাম
তা নয়; িকন্তু েতামরা সত্যেক জান এবং েকান িমথ্যা কথা সত্য
েথেক হয় না বেলই িলখলাম।

২২ যীশুই েয খ্রীষ্ট, েয এটা স্বীকার কের না েস ছাড়া আর
িমথ্যাবাদী েক? েয মানুষিট খ্রীেষ্টর শত্রু েস িপতােক ও পুত্রেক
অস্বীকার কের।

২৩ যারা পুত্রেক স্বীকার কের না, তারা িপতােকও পায় না; েয
ব্যিক্ত পুত্রেক স্বীকার কের, েস িপতােকও েপেয়েছ।

২৪ েতামরা েযটা প্রথম েথেক শুেন আসছ েসটা েতামােদর
অন্তের থাকুক; যিদ প্রথম েথেক যা শুেনছ তা েতামােদর অন্তের
থােক তেব েতামরাও পুত্রেত ও িপতােত থাকেব।

২৫ এবং এটাই তঁার েসই প্রিতজ্ঞা েযটা িতিন িনেজ আমােদর
কােছ প্রিতজ্ঞা কেরেছন, তা হেলা অনন্ত জীবন।

২৬ যারা েতামােদর িবপেথ চালােত চায় তােদর সম্মেন্ধ
েতামােদরেক এই সব িলখলাম।

২৭ আর েতামরা খ্রীেষ্টর দ্বারা েয অিভিষক্ত হেয়ছ তা
েতামােদর অন্তের আেছ এবং েকউ েয েতামােদর িশক্ষা েদয় তা
েতামােদর দরকার েনই; িকন্তু তঁার েসই অিভেষক েযমন সব
িবষেয় েতামােদর িশক্ষা িদেচ্ছন এবং েসই অিভিষক্ত েযমন সত্য
আর তা িমথ্যা নয় এবং এটা েযমন েতামােদর িশক্ষা িদেয়েছ
েতমিন েতামরা তঁােতই থাক।

ঈশ্বেরর সন্তান।

২৮ এবং িপ্রয় সন্তােনরা, েতামরা তঁােতই থাক, েযন িতিন যখন
উপিস্থত হেবন তখন আমরা সাহস পাই এবং তঁার আসার সময়
েযন তঁার সামেন লজ্জা না পাই।

২৯ তুিম যিদ জান েয িতিন ধািমর্ক, তেব এটাও জান েয, েয
েকউ ধম্মর্াচরণ কের, তার জন্ম ঈশ্বর েথেকই হেয়েছ।

ঈশ্বেরর েপ্রম ও তা ার প্রিত ভালবাসা এবং ঈশ্বেরর সন্তানরা।

েভেব েদখ, িপতা আমােদরেক েকমন ভালেবেসেছন
েয, আমােদরেক ঈশ্বেরর সন্তান বলা হয়, আর

বাস্তিবক আমরা তাই! আর এই জন্য অন্য জগেতর মানুেষরা
আমােদরেক জােন না কারণ তারা েতা তঁােক জােন না।

২ িপ্রয় েলােকরা, এখন আমরা ঈশ্বেরর সন্তান; এবং পের িক
হব েসটা এখেনা পযর্ন্ত আমােদরেক জানােনা হয়িন। আমরা
জািন েয খ্রীষ্ট যখন আসেবন, তখন আমরা তঁার মতই হব;
কারণ িতিন েযমন আেছন তঁােক িঠক েতমনই েদখেত পাব।

৩ আর তঁার ওপের যােদর এই আশা আেছ তারা িনেজেদরেক
শুিচ কের রােখ েযমন িতিন শুিচ।

৪ েয েকউ অধমর্াচরণ কের েস ঈশ্বেরর কথা অমান্য কের
এবং ঈশ্বেরর কথা অমান্য করাই হল পাপ।

৫ আর েতামরা েতা জান সব পােপর েবাঝা িনেয় যাবার জন্য
িতিন এেসিছেলন এবং তঁার মেধ্য েকােনা পাপ েনই।

৬ যারা প্রভু যীশুেত থােক তারা পাপ কের না; যারা পাপ কের
তারা তঁােক েদেখিন িকংবা জােনও না।

৭ িপ্রয় সন্তােনরা, েযন েকউ েতামােদর িবপেথ না িনেয় যায়;
েয ধািমর্ক কাজ কের েস ধািমর্ক, েযমন খ্রীষ্ট ধািমর্ক।

৮ েয পাপ আচরণ কের েস শয়তােনর েলাক; কারণ শয়তান
প্রথম েথেকই পাপ কের আসেছ, ঈশ্বেরর পুত্র এই জন্যই
এেসিছেলন েযন শয়তােনর কাজগুিল ধ্বংস করেত পােরন।

৯ যােদর জন্ম ঈশ্বর েথেক তারা পাপ কাজ কের না, কারণ
তঁার বীজ তার মেধ্য থােক এবং েস পাপ করেত পাের না, কারণ
তার জন্ম ঈশ্বর েথেক।

১০ এইভােব ঈশ্বেরর সন্তানেদর এবং শয়তােনর সন্তানেদর
েবাঝা যায়; েয েকউ ধািমর্কতার কাজ কের না এবং েয িনেজর
ভাইেক ভালবােস না েস ঈশ্বেরর সন্তান নয়।

ঈশ্বেরর সন্তান এেক অন্যেক ভালবাসেত েশখায়।

১১ কারণ েতামরা প্রথম েথেক এই কথা শুেন আসছ, েয
আমােদর এেক অপরেক অবশ্যই ভালবাসা উিচত।

১২ আমরা েযন কিয়েনর মত না হই েয কিয়ন শয়তােনর েলাক
িছল এবং িনেজর ভাইেক খুন কেরিছল। আর েস েকন তঁােক
খুন কেরিছল? কারণ তার িনেজর কাজ মন্দ িছল িকন্তু তার
ভাইেয়র কাজ ধািমর্ক িছল।

১৩ আমার ভাইেয়রা জগেতর েলাক যিদ েতামােদর ঘৃণা কের
তেব েতামরা আশ্চযর্্য হেয়া না।

১৪ আমরা জািন েয, আমরা মৃতু্য েথেক জীবেন পার হেয়
এেসিছ কারণ আমরা ভাইেদর ভালবািস। আর েয েকউ
ভালবােস না েস মৃতু্যর মেধ্য আেছ।

১৫ েয েকউ িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের েস একজন খুনী এবং
েতামরা জান েয, অনন্ত জীবন েকান খুিনর মেধ্য থােক না।
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১৬ ভালবাসা েয িক তা আমরা জািন কারণ খ্রীষ্ট আমােদর
জন্য িনেজর জীবন িদেলন েসইভােব আমােদরেকও ভাইেদর
জন্য িনেজর িনেজর জীবন েদওয়া উিচত।

১৭ িকন্তু যার কােছ পৃিথবীেত বঁাচার জন্য প্রেয়াজনীয়
িজিনসপত্র আেছ িকন্তু েস িনেজর ভাইেয়র অভাব েদেখও তার
জন্য িনেজর করুণার হৃদয় বন্ধ কের রােখ তেব ঈশ্বেরর
ভালবাসা িকভােব তার মেধ্য থাকেত পাের?

১৮ আমার িপ্রয় সন্তােনরা, আমরা েযন শুধু কথায় অথবা
িজেভ নয় িকন্তু কােজ এবং সিত্যকাের ভালবািস।

১৯ এর মাধ্যেম আমরা জানব েয, আমরা সেত্যর এবং তঁার
সামেন িনেজেদর হৃদয়েক শািন্ত িদেত পারব।

২০ কারণ আমােদর হৃদয় যিদ আমােদরেক েদাষী কের, ঈশ্বর
আমােদর হৃদয় েথেক মহান এবং িতিন সব িকছুই জােনন।

২১ িপ্রয় সন্তােনরা, আমােদর হৃদয় যিদ আমােদরেক েদাষী না
কের, তেব ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য আমােদর সাহস লাভ হয়;

২২ এবং যা িকছু আমরা চাই তা আমরা তঁার কাছ েথেক পাই;
কারণ আমরা তঁার সব আেদশ েমেন চিল এবং তঁার েচােখ েয
সব সন্তুষ্টজনক েসগুিল কির।

২৩ আর তঁার আেদশ হল আমরা েযন তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর
নােম িবশ্বাস কির এবং এেক অপরেক ভালবািস, েযমন িতিন
আমােদরেক আেদশ িদেয়েছন।

২৪ আর যারা ঈশ্বেরর আেদশ েমেন চেল তারা তঁােত থােক
এবং ঈশ্বর তােদর মেধ্য থােকন। এবং িতিন আমােদরেক েয
আত্মা িদেয়েছন তঁার মাধ্যেম আমরা বুঝেত পাির েয, িতিন
আমােদর মেধ্য আেছন।

িমথ্যা িশক্ষা িবষেয় সাবধান হওয়া উিচত।

িপ্রয় সন্তােনরা, েতামরা সব আত্মােক িবশ্বাস কেরা না,
িকন্তু সব আত্মােক পরীক্ষা কের েদখ তারা ঈশ্বর েথেক

িকনা, কারণ জগেত অেনক ভণ্ড ভাববাদীরা েবর হেয়েছ।
২ েতামরা ঈশ্বেরর আত্মােক এই প্রকাের িচনেত পার েয,

প্রেত্যক আত্মা স্বীকার কের েয ঈশ্বর েথেকই যীশু খ্রীষ্ট েদহ রূেপ
এেসিছেলন।

৩ এবং েয আত্মা যীশুেক স্বীকার কের না েস ঈশ্বেরর েথেক
নয়। আর েসটাই হেলা খ্রীেষ্টর শত্রুর আত্মা, েতামরা যার িবষেয়
শুেনছ েয আসেছ এবং এখন েসই শত্রুর আত্মা জগেত আেছ।

৪ িপ্রয় সন্তােনরা, েতামরা ঈশ্বেরর েথেক এবং ওই ভণ্ড
ভাববাদীেক গুিলেক জয় কেরছ; কারণ িযিন েতামােদর মেধ্য
আেছন িতিন জগেতর মেধ্য েয আেছ তার েথেক মহান।

৫ তারা সকেল জগেতর েথেকই আর েসইজন্য তারা যা বেল
তা জাগিতক কথা এবং জগেতর মানুষই ওেদর কথা েশােন।

৬ আমরা ঈশ্বেরর েথেকই; ঈশ্বরেক েয জােন েস আমােদর
কথা েশােন। েয ঈশ্বর েথেক নয় েস আমােদর কথা েশােন না।
এর মাধ্যেমই আমরা সেত্যর আত্মােক ও ভণ্ড আত্মােক িচনেত
পাির।

ঈশ্বরই ভালবাসা

৭ িপ্রয়তেমরা, এস আমরা এেক অপরেক ভালবািস, কারণ
ভালবাসা ঈশ্বর েথেকই এবং েয েকউ ঈশ্বরেক ভালবােস, তার
জন্ম ঈশ্বর েথেক এবং েস ঈশ্বরেক জােন।

৮ েয েকউ ঈশ্বরেক ভালবােস না, েস ঈশ্বরেক জােন না, কারণ
ঈশ্বরই ভালবাসা।

৯ আমােদর মেধ্য ঈশ্বেরর ভালবাসা এইভােব প্রকািশত হেয়েছ
েয, ঈশ্বর িনেজর একমাত্র পুত্রেক জগেত পাঠােলন, েযন তঁার
মাধ্যেম আমরা জীবন পাই।

১০ এই পুত্রেতই ভালবাসা আেছ; আমরা েয ঈশ্বরেক
ভালেবেসিছলাম তা নয় িকন্তু িতিনই আমােদরেক
ভালেবেসিছেলন এবং িনেজর পুত্রেক পাঠােলন ও আমােদর
পােপর জন্য প্রায়িশ্চত্ত করেলন।

১১ িপ্রয় সন্তােনরা, ঈশ্বর যখন আমােদরেক এমন
ভালবাসেলন তখন আমােদরও উিচত এেক অপরেক ভালবাসা।

১২ েকউ ঈশ্বরেক কখনও েদেখিন। আমরা যিদ এেক অপরেক
ভালবািস তেব ঈশ্বর আমােদর মেধ্য থােকন এবং তঁার ভালবাসা
আমােদর মেধ্য পূণর্তা লাভ কের।

১৩ এর েথেক আমরা জানেত পাির েয, আমরা তঁােত থািক
এবং িতিন আমােদর মেধ্য থােকন, কারণ িতিন িনেজর আত্মা
আমােদরেক দান কেরেছন।

১৪ এবং আমরা েদেখিছ ও সাক্ষ্য িদিচ্ছ েয িপতা পুত্রেক
জগেতর মানুেষর উদ্ধারকতর্ া িহসােব পািঠেয়েছন।

১৫ যারা যীশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার কের, ঈশ্বর তােদর
মেধ্য থােকন এবং তারা ঈশ্বের থােক।

১৬ আর আমরা জািন এবং িবশ্বাস কির েয ঈশ্বর আমােদর
ভালবােসন। ঈশ্বরই ভালবাসা, আর ভালবাসার মেধ্য েয থােক
েস ঈশ্বেরর মেধ্য থােক এবং ঈশ্বর তার মেধ্য থােকন।

১৭ এইভােব ভালবাসা আমােদর মেধ্য পিরপূণর্ হয়, েযন
িবচােরর িদেন আমারা সাহস পাই, কারণ িতিন েযমন আেছন
আমরাও এই জগেত েতমিন আিছ।

১৮ ভালবাসায় ভয় েনই, বরং পিরপূণর্ ভালবাসা ভয়েক েবর
কের েদয়, কারণ ভেয়র সেঙ্গ শািস্তর েযাগ আেছ এবং েয ভয়
কের েস ভালবাসায় পিরপূণর্ হয়িন।

১৯ আমরা তঁােক ভালবািস, কারণ ঈশ্বর প্রথেম আমােদর
ভালেবেসেছন।

২০ যিদ েকউ বেল আিম ঈশ্বরেক ভালবািস িকন্তু িনেজর
ভাইেক ঘৃণা কের, তেব েস িমথ্যা কথা বেল; কারণ যােক
েদেখেছ, িনেজর েসই ভাইেক েয ভালবােস না, েস ঈশ্বরেকও
ভালবাসেত পাের না যােক েস েদেখিন।

২১ আর আমরা তঁার কাছ েথেক এই আেদশ েপেয়িছ েয,
ঈশ্বরেক েয ভালবােস েস িনেজর ভাইেকও ভােলা বাসুক।

িবশ্বােসর জয়
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যারা িবশ্বাস কের েয যীশুই েসই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বর েথেকই জন্ম;
এবং যারা জন্মদাতা িপতােক ভালবােস, তারা তঁার েথেক জন্ম
সন্তানেকও ভালবােস।

২ যখন ঈশ্বরেক ভালবািস এবং তঁার সব আেদশ েমেন চিল
তখন জানেত পাির েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তানেদর ভালবািস।

৩ কারণ ঈশ্বেরর জন্য ভালবাসা হেলা েযন আমরা তঁার সব
আেদশ েমেন চিল এবং তঁার আেদশগুিল েমােটই কিঠন নয়।

৪ কারণ যারা ঈশ্বর েথেক জন্ম তারা জগতেক জয় কের।
এবং যা জগতেক জয়লাভ কেরেছ তা হেলা আমােদর িবশ্বাস।

৫ েক জগতেক জয় করেত পাের? শুধুমাত্র েসই, েয িবশ্বাস
কের যীশু ঈশ্বেরর পুত্র।

৬ ইিন েসই যীশু খ্রীষ্ট িযিন জল ও রেক্তর মধ্য িদেয়
এেসিছেলন, শুধুমাত্র জেল নয় িকন্তু জল ও রেক্তর মাধ্যেম।
এবং এটা হেলা পিবত্র আত্মা েয সাক্ষ েদয়, কারণ পিবত্র আত্মা
হেলা সত্য।

৭ আর িতনজন এখােন সাক্ষ্য িদেচ্ছন,
৮ আত্মা, জল ও রক্ত এবং েসই িতন জেনর সাক্ষ্য একই।
৯ আমরা মানুেষর সাক্ষ্য িনেয় থািক, তেব ঈশ্বেরর সাক্ষ্য তার

েথেক মহান কারণ এিট ঈশ্বেরর সাক্ষ্য, েযটা সাক্ষ িতিন িনজ
পুেত্রর সমেন্ধ িদেয়েছন।

১০ েয ঈশ্বেরর পুেত্রর িবশ্বাস কের ঐ সাক্ষ্য তার মেধ্য আেছ।
যারা ঈশ্বেরর ওপের িবশ্বাস কের না তারা তঁােক িমথ্যাবাদী
কেরেছ; কারণ ঈশ্বর তঁার িনেজর পুেত্রর িবষেয় েয সাক্ষ্য
িদেয়েছন তা তারা িবশ্বাস কের িন।

১১ আর েসই সাক্ষ্য হেলা, ঈশ্বর আমােদরেক অনন্ত জীবন
িদেয়েছন এবং েসই জীবন তঁার পুেত্রর মেধ্য আেছ।

১২ ঈশ্বেরর পুত্রেক েয েপেয়েছ েস েসই জীবন েপেয়েছ;
ঈশ্বেরর পুত্রেক েয পায়িন েস েসই জীবন পায়িন।

েশষ মন্ত্যব্য।

১৩ এই সব কথা েতামােদর কােছ িলখলাম যােত েতামরা
জানেত পার েয, েতামরা যারা ঈশ্বেরর পুেত্রর নােম িবশ্বাস
কেরছ তারা অনন্ত জীবন েপেয়ছ।

১৪ এবং তঁার ওপর এই িনশ্চয়তা আেছ েয, যিদ তঁার ইচ্ছা
অনুযায়ী িকছু চাই, তেব িতিন আমােদর প্রাথর্না েশােনন।

১৫ আর যিদ আমরা জািন েয, যা েচেয়িছ িতিন তা শুেনেছন,
তেব এটাও আমরা জািন েয, তঁার কােছ যা েচেয়িছ তা সব
েপেয়িছ।

১৬ যিদ েকউ িনেজর ভাইেক এমন পাপ করেত েদেখ, যার
পিরণিত মৃতু্য নয়, তেব েস অবশ্যই প্রাথর্না করেব এবং [ঈশ্বর]
তােক জীবন েদেবন, যারা মৃতু্যজনক পাপ কের না তােদরেকই
েদেবন। আবার মৃতু্যজনক পাপও আেছ, তার জন্য আিম বিল
না েয তােক িবনিত প্রাথর্না করেত হেব।

১৭ সব অধািমর্কতাই পাপ িকন্তু সব পাপই মৃতু্যজনক নয়।
১৮ আমরা জািন, যারা ঈশ্বর েথেক জন্ম িনেয়েছ তারা পাপ

কের না, িকন্তু যারা ঈশ্বর েথেক জন্ম িনেয়েছ, ঈশ্বর তােক
শয়তান েথেক রক্ষা কেরন এবং েসই শয়তান তােক ছঁুেত পাের
না।

১৯ আমরা জািন েয, আমরা ঈশ্বেরর সন্তান; এবং জগেতর
সবাই শয়তােনর ক্ষমতার অধীেন শুেয় আেছ।

২০ আর আমরা এটা জািন েয, ঈশ্বেরর পুত্র এেসেছন এবং
আমােদরেক েবাঝবার জন্য েয মন িদেয়েছন, যােত আমরা েসই
সত্যেক জািন এবং আমরা েসই সেত্য আিছ অথর্াৎ তঁার পুত্র
যীশু খ্রীেষ্ট আিছ; িতিনই হেলন সত্য ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন।

২১ িপ্রয় সন্তােনরা, েতামরা মূিতর্ গুেলা েথেক দেূর েথেকা।
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২ েযাহন

জৈনক খ্রীিষ্টয় মিহলার জন্য িচিঠ।

এই প্রাচীন- মেনানীতা মিহলা ও তঁার সন্তানেদর কােছ;
যােদরেক আিম সেত্য ভালবািস (েকবল আিম না, বরং

যত েলাক সত্য জােন, সবাই ভালবােস), ২ েসই সেত্যর কারেণ,
যা আমােদর মেধ্য বসবাস করেছ এবং অনন্তকাল আমােদর
সেঙ্গ থাকেব। ৩ অনুগ্রহ, দয়া, শািন্ত, িপতা ঈশ্বর েথেক এবং েসই
িপতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট েথেক, সেত্য ও ভালবাসায় আমােদর সেঙ্গ
থাকেব। ৪ আিম অেনক আনিন্দত, কারণ েদখেত পািচ্ছ, েযমন
আমরা িপতার েথেক আেদশ েপেয়িছ, েতামার সন্তানেদর মেধ্য
েকউ েকউ েতমিন সেত্য চলেছ। ৫ আর এখন, ওেহ ভদ্র মিহলা,
আিম েতামােক নতুন েকােনা আজ্ঞা েলখার মত নয়, িকন্তু শুরু
েথেক আমরা েয আেদশ েপেয়িছ, েসইভােব েতামােক এই
অনুেরাধ করিছ, েযন আমরা পরস্পরেক ভালবািস। ৬ আর
ভালবাসা এই, েযন আমরা তঁার আজ্ঞানুসাের চিল; আেদশিট
এই, েযমন েতামরা শুরু েথেক শুেনছ, েযন েতামরা ঐ েপ্রেম

চল। ৭ কারণ অেনক প্রতারক জগেত েবর হেয়েছ; যারা যীশু
খ্রীষ্ট েয েদহ রূেপ এেসেছন েসটা স্বীকার কের না; এরাই হেলা
েসই প্রতারক ও খ্রীেষ্টর শত্রু। ৮ িনেজেদর িবষেয় সাবধান হও;
আমরা যা গঠন কেরিছ, তা েযন েতামরা না হারাও, িকন্তু েযন
সম্পূণর্ পুরষ্কার পাও। ৯ েয েকউ এিগেয় চেল এবং খ্রীেষ্টর
িশক্ষােত না থােক, েস ঈশ্বরেক পায়িন; েসই িশক্ষােত েয থােক,
েস িপতা ও পুত্র উভয়েক েপেয়েছ। ১০ যিদ েকউ েসই িশক্ষা না
িনেয় েতামােদর কােছ আেস, তেব তােক বািড়েত স্বাগত জািনও
না এবং তােক ‘অিভবাদন’ জািনও না। ১১ কারণ েয তােক
‘অিভবাদন’ জানায়, েস তার সব মন্দ কােজর ভাগী হয়।
১২ েতামােদরেক েলখার অেনক কথা িছল; কাগজ ও কালী
ব্যবহার করেত আমার ইচ্ছা হল না। িকন্তু আশাকির েয, আিম
েতামােদর কােছ িগেয় সামনা সামিন হেয় কথাবাত্তর্ া বলব, েযন
আমােদর আনন্দ সম্পূণর্ হয়। ১৩ েতামার মেনানীত েবােনর
সন্তানরা েতামােক অিভবাদন জানােচ্ছ।
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৩ েযাহন

গােয়র জন্য িচিঠ।

এই প্রাচীন- িপ্রয়তম গােয়র কােছ, যােক আিম সেত্য
ভালবািস। ২ িপ্রয়তম, প্রাথর্না কির, েযমন েতামার

আত্মা উন্নিতর িদেক এিগেয় যায়, সব িবষেয় তুিম েতমিন উন্নিত
লাভ করও সুস্থ থাক। ৩ কারণ আিম খুব আনিন্দত হলাম েয,
ভাইেয়রা এেস েতামার সেত্যর সাক্ষ্য িদেলন, েয তুিম সেত্য
চলছ। ৪ আমার সন্তানরা সেত্য চেল, এটা শুনেল েয আনন্দ হয়,
তার েথেক েবিশ আনন্দ আমার েনই। ৫ িপ্রয়তম, েসই ভাইেদর,
এমনিক, েসই িবেদশীেদর জন্য যা যা কের থাক, তা একিট
িবশ্বস্তেদর উপযুক্ত কাজ। ৬ তঁারা মণ্ডলীর সামেন েতামার
ভালবাসার িবষেয় সাক্ষ্য িদেয়েছন; তুিম যিদ ঈশ্বেরর
উপেযাগীভােব তঁােদরেক সযেত্ন পািঠেয় দাও, তেব ভালই
করেব। ৭ কারণ েসই নােমর অনুেরােধ তঁারা েবর হেয়েছন,
অিযহুদীেদর কােছ িকছুই গ্রহণ কেরন না। ৮ অতএব আমরা
এই প্রকার েলাকেদরেক সাদের গ্রহণ করেত বাধ্য, েযন সেত্যর

সহকারী হেত পাির। ৯ আিম মণ্ডলীেক িকছু িলেখিছলাম, িকন্তু
তােদর প্রাধান্যিপ্রয় িদয়িত্রিফ আমােদরেক মান্য কের না। ১০ এই
জন্য, যিদ আিম আিস, তেব েস েয সব কাজ কের আিম তা মেন
রাখব, কারণ েস মন্দ কথার মাধ্যেম আমােদর সম্মানহািন কের;
এবং তােতও েস সন্তুষ্ট না, েস িনেজও ভাইেদরেক গ্রহণ কের না,
আর যারা গ্রহণ করেত ইচ্ছা কের, তােদরেকও েস বারণ কের
এবং মণ্ডলী েথেক েবর কের েদয়। ১১ িপ্রয়তম, যা খারাপ তার
অনুকারী হেয়া না, িকন্তু যা ভােলা, তার অনুকারী হও। েয ভােলা
কাজ কের, েস ঈশ্বর েথেক; েয খারাপ কাজ কের, েস ঈশ্বরেক
েদেখিন। ১২ দীমীিত্রেয়র পেক্ষ সবাই, এমনিক, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য
িদেয়েছ; এবং আমরাও সাক্ষ্য িদিচ্ছ; আর তুিম জান, আমােদর
সাক্ষ্য সত্য। ১৩ েতামােক েলখার অেনক কথা িছল, িকন্তু কািল
ও কলেমর মাধ্যেম িলখেত ইচ্ছা হয় না। ১৪ আশাকির, শীঘ্রই
েতামােক েদখব, তখন আমরা সামনা সামিন হেয় কথাবাতর্ া
বলব। ১৫ েতামার প্রিত শািন্ত েহাক। বনু্ধরা েতামােক মঙ্গলবাদ
করেছন। তুিম প্রেত্যেকর নাম কের বনু্ধেদরেক অিভবাদন কর।
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িযহূদা

িবশ্বােসর জন্য প্রাণপণ েচষ্টা করার জন্য উপেদশ।

িযহূদা, যীশু খ্রীেষ্টর িপ্রয় দাস এবং যােকােবর ভাই,
যােদর িপতা ঈশ্বর ভালবােসন ও যীশু খ্রীেষ্টর জন্য

েরেখেছন, তােদর জন্য এই িচিঠ িলখিছ। ২ দয়া, শািন্ত, ও
ভালবাসা প্রচুররূেপ েতামােদর উপর আসুক।

অিবশ্বাসীেদর পাপ এবং িনয়িত।

৩ িপ্রয়, বনু্ধরা, আমােদর সাধারণ পিরত্রােণর িবষেয়
েতামােদরেক িকছু িলখেত আিম আগ্রহী িছলাম, পিবত্র
েলাকেদর কােছ একবাের দঢ়ৃভােব সমিপর্ত িবশ্বােসর জন্য
প্রাণপেণ েচষ্টা কর, েসই উত্সাহ েতামােদরেক েদবার জন্য
আমার েলখার প্রেয়াজন। ৪ েযেহতু এমন কেয়ক জন চুিপ-চুিপ
প্রেবশ কেরেছ, যারা এই শািস্তর েযাগ্য তােদর িবষেয় আেগ
েলখা হেয়িছল; তােদর ঈশ্বেরর প্রিত ভিক্ত েনই, আমােদর
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ তুচ্ছ কের এবং আমােদর একমাত্র অিধপিত ও
প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক অস্বীকার কের।

ভণ্ড িশক্ষকেদর েথেক সাবধান।

৫ িকন্তু যিদও েতামরা সবই একবাের েজেন িনেয়ছ, তা সেত্ত্বও
আমার ইচ্ছা এই, েযন েতামােদরেক স্মরণ কিরেয় িদই েয, প্রভু
িমশর েদশ েথেক প্রজােদরেক উদ্ধার কের যারা িবশ্বাস কের িন
পের তােদর িবনষ্ট কেরিছেলন। ৬ আর েয স্বগর্ দেূতরা িনেজেদর
আিধপত্য রক্ষা না কের িনজ বাসস্থান ত্যাগ কেরিছল, তােদরেক
িতিন মহািদেনর িবচােরর জন্য েঘার অন্ধকােরর মেধ্য
অনন্তকােলর িশঁকেল েবঁেধ েরেখেছন। ৭ েসইভােব সেদাম ও
ঘেমারা এবং তার আেশপােশর শহর সব এেদর মেতা অত্যন্ত
ব্যািভচারগ্রস্ত এবং িবজাতীও মাংিসক েচষ্টায় িবপথগামী, তারা
অনন্ত আগুেন পুড়বার শািস্ত পােব, তােদর নমুনা রেয়েছ। ৮ তা
সেত্ত্বও এরাও েসইভােব স্বপ্ন েদখেত েদখেত িনেজর েদহেক
অপিবত্র কের, কতৃর্ ত্ব অমান্য কের, যারা েগৗরেবর পাত্র েসই
স্বগর্দতূেক িনন্দা কের। ৯ িকন্তু প্রধান স্বগর্দতূ মীখােয়ল যখন
েমািশর মৃতেদেহর িবষেয় িদয়াবেলর সােথ তকর্  িবতকর্  করেলন,
তখন স্বগর্দতূেক িনন্দা কের েদাষী করেত সাহস করেলন না,
িকন্তু বলেলন, "প্রভু েতামােক ধমক িদন"। ১০ িকন্তু এরা না বুেঝ
স্বগর্দতূেক িনন্দা কের; এবং বুিদ্ধিবহীন পশুেদর মত যা
স্বভাবতঃ জােন, তােতই নষ্ট হয়। ১১ িধক তােদরেক! কারণ তারা
কিয়েনর পেথ চেল িগেয়েছ এবং টাকার েলােভ িবিলয়েমর ভুল
পেথ িগেয় পেড়েছ এবং েকারেহর প্রিতবােদ িবনষ্ট হেয়েছ।
১২ তারা েতামােদর সােথ খাবার খাওয়ার সমেয় েতামােদর

প্রীিতেভােজ ব্যাঘাত সৃিষ্টকারীর মত, তারা এমন পালক েয
িনভর্ েয় িনেজেদরেক চালায়; তারা বাতােস ভাসমান িনজর্ল েমঘ;
েহমন্তকােলর ফলহীন, দইু বার মৃত ও িনমূর্ল গাছ; ১৩ তারা িনজ
লজ্জারূপ েফনা েবর করার মত প্রচন্ড সামুিদ্রক তরেঙ্গর মত;
ভ্রমণকারী তারা, যােদর জন্য অনন্তকােলর েঘারতর অন্ধকার
অেপক্ষা করেছ। ১৪ আর আদম পযর্ন্ত সাত পুরুষ েয হেনাক,
িতিনও এই েলাকেদর উেদ্দেশ্য এই ভাববাণী বেলিছেলন “েদখ,
প্রভু িনেজর দশ হাজার পিবত্র দতূেদর সােথ আসেলন, েযন
সবার িবচার কেরন; ১৫ আর ভিক্তহীন সবাই িনেজেদর েয সব
ভিক্তিবরুদ্ধ কােজর মাধ্যেম ভিক্তহীনতা েদিখেয়েছ এবং
ভিক্তহীন পাপীরা তঁার িবরুেদ্ধ েয সব কেঠার কথা বেলেছ তার
জন্য তােদরেক েযন ভত্র্ সনা কেরন।” ১৬ এরা বচসাকারী,
িনেজর িনেজর ভাগ্যেক েদাষ েদয় ও খারাপ কামনা-বাসনার
অনুগামী; আর তােদর মুখ মহাগেবর্র কথা বেল এবং তারা
লােভর জন্য মানুষেদর পক্ষপাত কের।

সম্পূণর্ ও অনন্ত পিরত্রাণ যীশুেত প্রাপ্য।

১৭ িকন্তু, িপ্রয় বনু্ধরা, এর আেগ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
েপ্রিরতরা েয সব কথা বেলেছন, েতামরা েস সব মেন কর;
১৮ তঁারা ত েতামােদরেক বলেতন, েশষ সমেয়, উপহাসকারীরা
উপিস্থত হেব, তারা িনেজর িনেজর ভিক্তিবরুদ্ধ অিভলাষ
অনুসাের চলেব। ১৯ ওরা পক্ষপািতত্বকারী, িবলাসী,
আত্মািবহীন। ২০ িকন্তু, িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা িনেজেদর পরম
পিবত্র শােস্ত্রর উপের িনেজেদরেক েগঁেথ তুলেত তুলেত, পিবত্র
আত্মােত প্রাথর্না করেত করেত, ২১ ঈশ্বেরর ভালবাসায়
িনেজেদরেক রক্ষা কর এবং অনন্ত জীবেনর জন্য আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর দয়ার অেপক্ষায় থাক। ২২ আর িকছু েলােকর প্রিত,
যারা েকান িশক্ষায় িবশ্বাস করা উিচত েস িবষেয় সেন্দহ কের
তােদর প্রিত দয়া কর, ২৩ আগুন েথেক েটেন িনেয় রক্ষা কর;
আর িকছু েলােকর প্রিত সভেয় দয়া কর; েদেহর মাধ্যেম
কলিঙ্কত জামা-কাপড়ও ঘৃণা কর।

ঈশ্বেরর মিহমাজ্ঞাপক শব্দসমূহ।

২৪ আর িযিন েতামােদরেক েহঁাচট খাওয়া েথেক রক্ষা করেত
এবং িনেজর মিহমার উপিস্থিতর সামেন িনেদর্ াষ অবস্থায়
আনেন্দ উপিস্থত থাকেত পােরন, ২৫ িযিন একমাত্র ঈশ্বর
আমােদর উদ্ধারকতর্ া, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধ্যেম তঁারই
উপিস্স্থিত, মিহমা, পরাক্রম ও কতৃর্ ত্ব েহাক, আর এখন এবং
িচরকাল েহাক। আেমন।
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প্রকািশত

শুেভচ্ছা, স্বেগর্ যীশুর দশর্ন

যীশু খ্রীেষ্টর প্রকািশত বাক্য হল ঈশ্বর তঁােক
েদিখেয়িছেলন যা িকছুিদেনর মেধ্য ঘটেব। িতিন

িনেজর দতূ পািঠেয় ঈশ্বেরর দাস েযাহনেক এই সব িবষয়
জািনেয়িছেলন।

২ ঈশ্বেরর বাক্য ও যীশু খ্রীেষ্টর সাক্ষ্য সম্বেন্ধ েযাহন যা
েদেখিছেলন, েসই সব িবষেয়ই িতিন এখােন সাক্ষ্য িদেয়েছন।

৩ েয এই ভাববাণীর বাক্য সব পেড় েস ধন্য এবং যারা তা
েশােন এবং পালন কের তারাও ধন্য; কারণ সময় কােছ এেস
েগেছ।

শুেভচ্ছা এবং ঈশ্বেরর মিহমাজ্ঞাপক শব্দসমূহ।

৪ এিশয়ার সাতিট মণ্ডলীর কােছ েযাহন িলখেছন: িযিন
আেছন, ও িযিন িছেলন, ও িযিন আসেছন, তঁার কাছ েথেক
এবং তঁার িসংহাসেনর সামেন েয সাতিট আত্মা আেছ, েসই যীশু
খ্রীষ্ট েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত বতুর্ ক,

৫ এবং যীশু খ্রীষ্ট, িযিন িবশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতু্য েথেক িতিনই প্রথেম
জীিবত হেয় উেঠিছেলন এবং িতিন পৃিথবীর রাজােদর
তত্ত্বাবধায়ক। িতিন আমােদর ভালবােসন এবং িনেজর রক্ত িদেয়
পাপ েথেক আমােদর মুক্ত কেরেছন।

৬ িতিন আমােদর িনেয় একটা রাজ্য গেড় তুেলেছন এবং তঁার
িপতা ও ঈশ্বেরর েসবার জন্য যাজক কেরেছন, িচরকাল ধের
তঁার মিহমা ও আিধপত্য েহাক। আেমন।

৭ েদখ, িতিন েমেঘর সেঙ্গ; প্রিতিট েচাখ তঁােক েদখেব, যারা
তঁােক িবদ্ধ কেরিছল তারাও েদখেব। এবং পৃিথবীর সমস্ত জািত
তঁার জন্য দঃুখ করেব। হঁ্যা, আেমন।

৮ প্রভু ঈশ্বর বেলেছন, "আিম আিদ এবং অন্ত," "িযিন
আেছন ও িযিন িছেলন, ও িযিন আসেছন, আিমই
সবর্শিক্তমান।"

মানবপুেত্রর মেতা।

৯ আিম, েতামােদর ভাই েযাহন এবং যীশুর সােথ যুক্ত হেয়
আিম েতামােদর সােথ একই কষ্ট, একই রাজ্য এবং একই
ৈধেযর্্যর সহভাগী হেয় ঈশ্বেরর বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রচার
কেরিছলাম বেল আমােক পাটম দ্বীেপ িনেয় রাখা হেয়িছল।

১০ আিম প্রভুর িদেন আত্মার বেশ িছলাম। আমার িপছেন
তূরীর শেব্দর মত এক উচ্চস্বর শুনলাম।

১১ েকউ বলেলন, তুিম যা েদখেছা, তা একটা বইেত েলখ এবং
ইিফষীয়, স্মুণর্া, পগর্াম, থুয়াতীরা, সািদ্দর্ , িফলািদলিফয়া ও
লায়িদেকয়া, এই সাতিট মণ্ডলীর কােছ পািঠেয় দাও।

১২ িযিন কথা বলিছেলন তঁােক েদখবার জন্য আিম ঘুের
দঁাড়ালাম, মুখ িফিরেয় েদখলাম,

১৩ সাতিট েসানার বািতস্তম্ভ আেছ ও েসই সব দীপাধােরর
মাঝখােন “মানবপুেত্রর মেতা একজন েলাক দঁািড়েয় আেছন,
তঁার পরেন পা পযর্ন্ত লম্বা েপাষাক িছল, এবং তঁার বুেক েসানার
েবল্ট বঁাধা িছল।

১৪ তঁার মাথার চুল েমেষর েলােমর মত ও বরেফর মেতা সাদা
িছল,

১৫ এবং তঁার েচাখ আগুেনর িশখার মেতা িছল। তঁার পা িছল
আগুেন পুিড়েয় পিরষ্কার করা, পািলশ করা িপতেলর মেতা এবং
তঁার গলার স্বর িছল েজাের বেয় যাওয়া েস্রােতর আওয়ােজর
মেতা।"

১৬ িতিন তঁার ডান হােত সাতিট তারা ধের িছেলন এবং তঁার
মুখ েথেক ধারােলা দইু িদেক ধারওয়ালা তেরায়ােলর মত
েবিরেয় আসিছল। পূণর্ েতেজ জ্বলন্ত সূেযর্্যর মতই তঁার মুেখর
েচহারা িছল।

১৭ যখন আিম তঁােক েদখলাম, তখন একজন মৃত মানুেষর
মেতা তঁার পােয় পেড় েগলাম, তখন িতিন তঁার ডান হাত আমার
উপের েরেখ বলেলন, "ভয় েপওনা, আিমই প্রথম ও েশষ,
আিমই িচর জীবন্ত।"

১৮ আিম মেরিছলাম, িকন্তু েদখ, আিম যুেগ যুেগ জীিবত
আিছ; আর মৃতু্য ও নরেকর চািব আমার হােত আেছ।

১৯ অতএব তুিম যা েদখেল এবং যা এখন ঘটেছ, ও এসেবর
পের যা ঘটেব, েসই সব িলেখ রাখ।

২০ আমার ডান হােত েয সাতিট তারা এবং সাতিট েসানার
দীপাধার েদখেল, তার েগাপন মােন এই েসই সাতিট তারা েসই
সাতিট মণ্ডলীর দতূ এবং েসই সাতিট দীপাধার হেলা সাতিট
মণ্ডলী।

এিশয়ার সাতিট মণ্ডলীর প্রিত স্বগর্ িনবাসী যীশুর আেদশ।

ইিফষীয় মণ্ডলীর প্রিত।

ইিফষীয় শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ, িযিন তঁার
ডান হােত সাতটা তারা ধের, েসানার সাতিট দীপাধােরর

মাঝখােন গমনাগমন কেরন, িতিন এই কথা বলেছন,
২ "আিম েতামার কাজ, কিঠন পিরশ্রম ও ৈধেয্যর কথা জািন;

আর আিম জািন েয, তুিম মন্দ েলাকেদর সহ্য করেত পার না
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এবং যারা েপ্রিরত না হেয়ও িনেজেদর েপ্রিরত বেল দাবী কের,
তুিম তার প্রমাণও েপেয়ছ েয তারা িমথ্যাবাদী;

৩ আিম জািন েতামার ৈধযর্্য আেছ এবং তুিম আমার নােমর
জন্য অেনক কষ্ট স্বীকার কেরছ, ক্লান্ত ও ভীত হেয় পড়িন।

৪ তবুও েতামার িবরুেদ্ধ আমার কথা আেছ, আমার প্রিত
প্রথেম েতামার েয েপ্রম িছল তা তুিম পিরত্যাগ কেরছ।

৫ অতএব েভেব েদেখা, তুিম েকাথা েথেক েকাথায় েনেম েগছ,
মন েফরাও এবং প্রথেম েয সব কাজ করেত েস সব কাজ কর;
যিদ তুিম মন না েফরাও তাহেল আিম েতামার কােছ এেস
েতামার দীপাধারটা তার জায়গা েথেক সিরেয় েফলেবা।

৬ িকন্তু েতামার একটা গুণ আেছ; আিম েয নীকলায়তীয়রা যা
কের তা তুিম ঘৃণা কর, আর আিমও তা ঘৃণা কির।

৭ যার েশানার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী
গুেলােক িক বলেছন, েয জয়ী হেব, তােক আিম ঈশ্বেরর
“স্বগর্রােজ্যর জীবনবৃেক্ষর” ফল েখেত েদব।

স্মুণর্া মণ্ডলীর প্রিত।

৮ "স্মুণর্া শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ; িযিন প্রথম ও
েশষ, িযিন মেরেছন এবং জীিবত হেয়েছন িতিন এই কথা
বেলেছন।

৯ েতামার কষ্ট ও অভােবর কথা আিম জািন, (িকন্তু তুিম ধনী),
িনেজেদর িযহুদী বলেলও যারা িযহুদী নয়, বরং শয়তােনর
সমাজ ও তােদর ধম্মর্িনন্দাও আিম জািন।

১০ তুিম েয সব দঃুখ েভাগ করেত যাচ্ছ, তােত ভয় েপয় না।
েশান, শয়তান েতামােদর মেধ্য কেয়ক জন িবশ্বাসীেক পরীক্ষা
করার জন্য কারাগাের পুের েদেব, তােত দশ িদন ধের েতামরা
কষ্টেভাগ করেব। তুিম মৃতু্য পযর্ন্ত িবশ্বস্ত থাক, তােত আিম
েতামােক জীবনমুকুট েদব।

১১ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী গুেলােক
িক বলেছন। েয জয়ী হেব, িদ্বতীয় মৃতু্য তােক ক্ষিত করেব না।

পগর্াম মণ্ডলীর প্রিত।

১২ পগর্াম শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ িযিন ধারােলা
েছারার দইুিদেকই ধার আেছ তার অিধকারী, িতিন একথা
বলেছন;

১৩ তুিম েকাথায় বাস করছ তা আিম জািন, েসখােন শয়তােনর
িসংহাসন আেছ। তবুও তুিম আমার নােম িবশ্বস্ত আছ এবং
আমার ওপর েতামার িবশ্বাসেক অস্বীকার কর িন; েযখােন
শয়তান বাস কের, েসখােন যখন আমার িবশ্বস্ত সাক্ষী আিন্তপা
েতামােদর সামেন খুন হেয়িছল।

১৪ িকন্তু েতামার িবরুেদ্ধ আমার কেয়কটা কথা বলার আেছ,
কারণ েতামার ওখােন িকছু েলাক আেছ যারা িবিলয়েমর িশক্ষা
অনুসাের চেল; েসই েলাক বালক রাজােক িশক্ষা িদেয়িছল, েযন
িতিন প্রিতমার সামেন উত্সগর্ করা প্রসাদ খাওয়া ও ব্যিভচার
করার মধ্য িদেয় ইস্রােয়ল সন্তানেদর পােপর িদেক িনেয় যান।

১৫ তাছাড়া নীকলায়তীয়েদর িশক্ষা অনুসাের যারা চেল,
েসইরূপ কেয়ক জন ও েতামার ওখােন আেছ।

১৬ অতএব মন েফরাও, যিদ মন না েফরাও তেব আিম শীঘ্রই
েতামার কােছ আসব এবং আমার মুখ েথেক েবিরেয় আসা
তেরায়াল িদেয় তােদর সােথ যুদ্ধ করব।

১৭ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী গুেলােক
িক বলেছন। েয জয়ী হেব, তােক আিম লুকােনা “মান্না” েদব
এবং একটা সাদা পাথর তােক েদব, েসই পাথেরর ওপের “নূতন
এক নাম” েলখা আেছ; আর েকউ েসই নাম জােন না, েকবল েয
েসটা পােব, েসই তা জানেব।

থুয়াতীরা মণ্ডলীর প্রিত।

১৮ থুয়াতীরা শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ; িযিন ঈশ্বেরর
পুত্র, যঁার েচাখ আগুেনর িশখার মত এবং যঁার পা পািলশ করা
িপতেলর মত, িতিন এই কথা বলেছন,

১৯ আিম েতামার সব কাজ, েতামার ভালবাসা ও িবশ্বাস এবং
েসবা ও েতামার ৈধেযর্্যর কথা জািন, আর তুিম প্রথেম েয সব
কাজ কেরিছেল তার েচেয় এখন েয আেরা েবিশ কাজ করছ েস
কথাও আিম জািন।

২০ িকন্তু েতামার িবরুেদ্ধ আমার কথা আেছ; ঈেষবল নােম েয
মিহলার অন্যায় সহ্য করছ, েয িনেজেক ভাববাদীনী বেল, তার
িশক্ষার দ্বারা েস আমার দাসেদর ভুলায়, েযন তারা ব্যিভচার
কের এবং প্রিতমার সামেন উত্সগর্ করা প্রসাদ খায়।

২১ আিম তােক মন পিরবতর্ েনর জন্য সময় িদেয়িছলাম, িকন্তু
েস িনেজর ব্যিভচার েথেক মন েফরােত চায় িন।

২২ েদখ, আিম তােক অসুস্থ কের িবছানায় েফেল রাখব এবং
যারা তার সােথ ব্যিভচার কের, েসই সব নারীরা তােদর কােজর
জন্য যিদ মন না েফরাও, তেব িনেজেদর ভীষণ কেষ্টর মেধ্য
েফলেব;

২৩ মহামারী িদেয় তার সন্তানেদর ও আিম েমের েফলব; তােত
সব মণ্ডলীগুেলা জানেত পারেব েয, “আিমই মানুেষর হৃদয় ও
মন খুঁেজ েদিখ, আিম কাজ অনুসাের েতামােদর প্রেত্যকেক ফল
েদব।”

২৪ িকন্তু থুয়াতীরােতর বািক েলােকরা, েতামরা যারা েসই
িশক্ষা মত চল না এবং যােক শয়তােনর েসই গভীর িশক্ষা বলা
হয় তা জান না, েতামােদর আিম বলিছ েতামােদর উপের শাসন
ভার েদব না;

২৫ েকবল যা েতামােদর আেছ, আিম না আসা পযর্ন্ত তা শক্ত
কের ধের রােখা।

২৬ িপতা েযমন আমােক সব জািতর উপের প্রভু হবার ক্ষমতা
িদেয়েছন, েতমিন েয জয়ী হেব এবং আিম যা চাই তা েশষ পযর্ন্ত
করেত থাকেব, আিম তােকও েসই কতৃর্ ত্ব েদব;

২৭ েস েলৗহদন্ড িদেয় তােদর শাসন করেব এবং মািটর পােত্রর
মত তােদর চুরমার কের েফলেব”।

২৮ িঠক েযমন আিম আমার িপতার কাছ েথেক েপেয়িছলাম
েতমন তােক আিম েভােরর তারাও েদব।

২৯ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী গুেলােক
িক বলেছন।
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সিদ্দর্ স মণ্ডলীর প্রিত।

সিদ্দর্স শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ; ঈশ্বেরর
সাতিট আত্মা এবং সাতিট তারা িযিন ধের আেছন,

িতিন এই কথা বেলন আিম েতামার সব কােজর কথা জািন;
জীিবত আছ বেল েতামার সুনাম আেছ; িকন্তু তুিম মৃত।

২ তুিম েজেগ ওঠ এবং বাদবাকী যারা মের যাবার মত হেয়েছ
তােদর শিক্তশালী কের েতােলা; কারণ আমার ঈশ্বেরর সামেন
েতামার েকান কাজই আিম িসদ্ধ হেত েদিখিন।

৩ এই জন্য যা তুিম েপেয়ছ এবং শুেনছ তা মেন করও পালন
কর এবং মন েফরাও। যিদ তুিম েজেগ না ওঠ তেব আিম েচােরর
মত আসব; এবং আিম েকান্ সময় েতামার কােছ আসব তা তুিম
জানেত পারেব না।

৪ িকন্তু সািদ্দর্ েত েতামার এমন কেয়ক জন েলােকর নাম
আেছ, যারা িনেজর কাপড় েচাপড় েনাংরা কের িন; তারা েযাগ্য
েলাক বেলই সাদা েপাষাক পের আমার সােথ চলাচল করেব।

৫ েয জয়ী হেব, েস এই রকম সাদা েপাষাক পরেব; এবং আিম
কখেনা তার নাম জীবন পুস্তক েথেক মুেছ েফলব না, বরং
আমার িপতা ও তঁার দতূেদর সামেন আিম তােক স্বীকার করব।

৬ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলীগুিলেক িক
বলেছন।

িফলািদলিফয়া মণ্ডলীর প্রিত।

৭ িফলািদলিফয়া শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ; িযিন
পিবত্র ও সত্য যঁার কােছ “দায়ূেদর চািব আেছ, িযিন খুলেল
েকউ বন্ধ করেত পাের না, বন্ধ করেল েকউ খুলেত পাের না,”
িতিন এই কথা বলেছন,

৮ আিম েতামার সব কােজর কথা জািন; েদখ, আিম েতামার
সামেন একটা েখালা দরজা রাখলাম, তা বন্ধ করবার ক্ষমতা
কােরার েনই; আিম জািন েতামার শিক্ত খুবই কম, িকন্তু তবুও
তুিম আমার বাক্য পালন কেরছ, আমার নাম অস্বীকার কর িন।

৯ েদখ, েয েলােকরা িনেজেদর িযহুদী বেল অথচ িযহুদী নয়,
িকন্তু িমথ্যা কথা বেল, শয়তােনর সমােজর েসই েলাকেদর আিম
েতামার কােছ আনাব এবং েতামার পােয় প্রণাম করাব; এবং
তারা জানেত পারেব েয, আিম েতামােক ভালবািস।

১০ ৈধযর্্য ধরবার েয আেদশ আিম েতামােক িদেয়িছলাম তা
তুিম পালন কেরছ, েসইজন্য এই পৃিথবীর েলােকেদর ওপর েয
পরীক্ষা আসেছ েসই পরীক্ষা েথেক আিম েতামায় রক্ষা করব।

১১ আিম শীঘ্রই আসিছ; েতামার যা আেছ, তা শক্ত কের ধের
রাখ, েযন েকউ েতামার মুকুট চুির না কের।

১২ আমার ঈশ্বেরর স্বগর্ েথেক েয জয়ী হেব, তােক আিম
আমার ঈশ্বেরর উপাসনালেয়র একটা থাম করব এবং েস আর
কখনও এখান েথেক বাইের যােব না; এবং আিম তার উপের
আমার ঈশ্বেরর নতুন নামও িলখব এবং আমার ঈশ্বেরর শহেরর
নাম িলখব। নতুন িযরূশােলমই েসই শহর। স্বেগর্র েভতর েথেক
আমার কাছ েথেক এই শহর েনেম আসেব।

১৩ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী গুেলােক
িক বলেছন।

লায়িদেকয়া মণ্ডলীর প্রিত।

১৪ আর লায়িদেকয়া শহেরর মণ্ডলীর দেূতর কােছ েলখ; িযিন
আেমন, িযিন িবশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, িযিন ঈশ্বেরর সৃিষ্টর কাজ
আরম্ভ কেরিছেলন, িতিন এই কথা বলেছন;

১৫ আিম েতামার সব কােজর কথা জািন, তুিম ঠান্ডাও না
গরমও না, তুিম হয় ঠান্ডা, না হয় গরম হেল ভাল হত।

১৬ েসইজন্য তুিম ঈষৎ গরম, না গরম, না ঠান্ডা, এই জন্য
আিম িনেজর মুখ েথেক েতামােক বিম কের েফেল েদব।

১৭ তুিম বলছ, "আিম ধনী, আমার অেনক ধন সম্পিত্ত আেছ,
আমার িকছুরই প্রেয়াজন েনই"; িকন্তু তুিম েতা জান না েয,
তুিমই দঃুখী, দয়ার পাত্র, গিরব, অন্ধ ও উলঙ্গ।

১৮ তাই আিম েতামােক এই উপেদশ িদিচ্ছ; তুিম আমার কাছ
েথেক আগুেন পুিড়েয় খঁািট েসানা িকেন নাও, েযন তুিম ধনী হও;
আমার কাছ েথেক সাদা েপাষাক িকেন পর, েযন েতামার
উলঙ্গতার লজ্জা েদখা না যায়; আমার কাছ েথেক েচােখ
লাগােনার মলম িকেন নাও, েযন েদখেত পাও।

১৯ আিম যােদর ভালবািস তােদরই েদাষ েদিখেয় িদই ও শাসন
কির; েসইজন্য এই অবস্থা েথেক মন েফরােত উত্সাহী হও।

২০ েদখ, আিম দরজার কােছ দঁািড়েয় দরজায় ধাক্কা িদিচ্ছ;
যিদ েকউ আমার গলার আওয়াজ শুেন দরজা খুেল েদয়, তেব
আিম িভতের তার কােছ যাব এবং তার সােথ খাওয়া দাওয়া
করব এবং েসও আমার সােথ খাওয়া দাওয়া করেব।

২১ আিম জয়ী হেয় েযমন আমার িপতার সােথ তঁার িসংহাসেন
বেসিছ িঠক েতমিন েয জয়ী হেব তােক আিম আমার সােথ
আমার িসংহাসেন বসার অিধকার েদব।

২২ যার কান আেছ, েস শুনুক, পিবত্র আত্মা মণ্ডলী গুেলােক
িক বলেছন।

স্বগর্ীয় আরাধনার দশর্ন

স্বেগর্র িসংহাসন।

এর পের আিম স্বেগর্র একটা দরজা েখালা েদখেত
েপলাম। তুরীর আওয়ােজর মত যঁার গলার আওয়াজ

আেগ আিম শুেনিছলাম, িতিন আমােক বলেলন, "তুিম এখােন
উেঠ এস, এই সেবর পের যা িকছু অবশ্যই ঘটেত যােচ্ছ, তা
আিম েতামােক েদখাব।

২ তখনই আিম পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় স্বেগর্ একটা িসংহাসন
েদখেত েপলাম। আিম েদখলাম েসই িসংহাসেন একজন বেস
আেছন।

৩ িযিন বেস আেছন, তঁার েচহারা িঠক সূযর্্যকান্ত ও সািদ্দর্ীয়
মিণর মত; িসংহাসনটার চািরিদেক একটা েমঘধনুক িছল, েসটা
েদখেত িঠক একটা পান্না মিণর মত।

৪ েসই িসংহাসেনর চািরিদেক আরও চিব্বশটা িসংহাসন িছল,
আর েসই িসংহাসনগুেলােত চিব্বশ জন েনতা বেস িছেলন,
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তঁােদর েপাষাক িছল সাদা এবং তঁােদর মাথায় েসানার মুকুট
িছল।

৫ েসই িসংহাসনটা েথেক িবদ্ুযৎ এর শব্দ ও েমঘ গজর্ন
হিচ্ছল। িসংহাসেনর সামেন সাতিট বািত জ্বলিছল, েসই
বািতগুেলা ঈশ্বেরর সাতিট আত্মা।

৬ আর েসই িসংহাসেনর সামেন েযন স্ফিটেকর মত পিরষ্কার
একটা কঁােচর সমুদ্র িছল। িসংহাসেনর চারপােশ চারিট জীবন্ত
প্রাণী িছল, তােদর সামেনর ও িপছেনর িদক েচােখ ভরা িছল।

৭ প্রথম জীবন্ত প্রাণীিট িসংেহর মত, িদ্বতীয় জীবন্ত প্রাণীিট
বাছুেরর মত, তৃতীয় জীবন্ত প্রাণীিটর মুেখর েচহারা মানুেষর মত
এবং চতুথর্ জীবন্ত প্রাণীিট উড়েছ এমন ঈগল পাখীর মত।

৮ এই চারিট জীবন্ত প্রাণীর প্রেত্যেকর ছয়িট কের ডানা িছল
এবং সব িদক েচােখ ভরা িছল। েসই প্রাণীরা িদনরাত এই কথাই
বলিছল, "সবর্শিক্তমান প্রভু ঈশ্বর, িযিন িছেলন, ও িযিন
আেছন, ও িযিন আসেছন, িতিন পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র।"

৯ িচরকাল জীবন্ত প্রভু, ঈশ্বর িযিন িসংহাসেন বেস আেছন,
এই জীবন্ত প্রাণীরা যখনই তঁােক েগৗরব, সম্মান ও ধন্যবাদ
জানান,

১০ তখন েসই চিব্বশ জন েনতা িসংহাসেনর অিধকারী, িযিন
িচরকাল ধের জীিবত আেছন, তঁােক উপুড় হেয় প্রণাম কেরন।
এই েনতারা তখন েসই িসংহাসেনর সামেন তঁােদর মুকুট খুেল
েরেখ বেলন,

১১ "আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর, তুিম েগৗরব, সম্মান ও ক্ষমতা
পাবার েযাগ্য, কারণ তুিমই সব িকছু সৃিষ্ট কেরছ, আর েতামারই
ইচ্ছােত েস সব সৃিষ্ট হেয়েছ এবং িটেক আেছ।"

ঈশ্বেরর েমষশাবেকর স্বগর্ীয় মিহমা।

বই এবং েমষশাবক।

তারপর িযিন েসই িসংহাসেনর ওপের বেস িছেলন তঁার
ডান হােত আিম একটা বই েদখলাম, বইটার েভতের ও

বাইের েলখা িছল এবং সাতটা েমাহর িদেয় সীলেমাহর করা
িছল।

২ আিম একজন শিক্তশালী স্বগর্দতূেক েজার গলায় বলেত
শুেনিছলাম, "েক এই সীলেমাহরগুেলা েভেঙ বইটা েখালবার
েযাগ্য?"

৩ স্বেগর্ বা পৃিথবীেত িকংবা পাতােলও েকউই েসই বইটা
খুলেতও পারল না অথবা এটা পড়েতও পারল না।

৪ আিম খুব কঁাদেত লাগলাম, কারণ এমন কাউেক পাওয়া
েগল না, েয ঐ বইিট েখালবার বা পড়বার েযাগ্য।

৫ পের েনতােদর মেধ্য একজন আমােক বেলিছেলন, "েকঁদ
না। িযহূদা বংেশর িসংহ, অথর্াৎ দায়ূেদর বংশধর জয়ী হেয়েছন।
িতিনই ঐ সাতটা সীলেমাহর েভেঙ বইটা খুলেত পােরন।"

৬ চারিট জীবন্ত প্রাণী এবং েনতােদর মাঝখােন েয িসংহাসনিট
িছল, তার ওপর আিম একিট েমষিশশুেক দঁািড়েয় থাকেত
েদখলাম। েদেখ আমার মেন হিচ্ছল েযন েমষিশশুেক েমের
েফলা হেয়িছল। ঐ েমষিশশুিটর সাতটা িশং ও সাতটা েচাখ

িছল। এইগুেলা ঈশ্বেরর সাতিট আত্মা যােদর পৃিথবীর সব
জায়গায় পাঠােনা হেয়িছল।

৭ েসই েমষ িশশু এেস, িযিন ঐ িসংহাসেন বেস িছেলন, তঁার
ডান হাত েথেক েসই বইটা িনেলন।

৮ বইটা েনবার পর, েসই চারিট জীবন্ত প্রাণী ও চিব্বশ জন
েনতা েমষিশশুর সামেন উপুড় হেলন। তঁােদর প্রেত্যেকর হােত
একটা কের বীণা ও একটা কের ধূেপ পূণর্ েসানার বািট িছল,
েসই ধূেপ পূণর্ বািটগুেলা হল ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকেদর প্রাথর্না।

৯ তঁারা একটা নতুন গান গাইিছেলন,
"তুিমই ঐ বইটা িনেয় তার সীলেমাহরগুেলা
েখালবার েযাগ্য।
কারণ েতামােক েমের েফলা হেয়িছল।

তুিমই েতামার রক্ত িদেয় সমস্ত জািত,
ভাষা, েলাক ও জািতেক িকেন িনেয়ছ,

১০ ঈশ্বেরর জন্য েলাকেদর িকেনেছ,
তুিম তােদর িনেয় একটা রাজ্য গেড় তুেলেছ,
এবং আমােদর ঈশ্বেরর েসবা করবার জন্য যাজক কেরছ।
এবং পৃিথবীেত তারাই রাজত্ব করেব।"
১১ তারপর আিম েচেয় েদেখিছলাম ও েসই িসংহাসেনর,

জীবন্ত প্রাণীেদর ও েনতােদর চারিদেক অেনক স্বগর্দেূতর গলার
আওয়াজ শুেনিছলাম; তঁারা সংখ্যায় িছেলন লক্ষ লক্ষ েকািট
েকািট।

১২ তঁারা েজাের িচত্কার কের বেলিছেলন, "েয েমষিশশুেক
েমের েফলা হেয়িছল, িতিনই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শিক্ত, সম্মান,
েগৗরব ও ধন্যবাদ পাবার েযাগ্য।"

১৩ তারপর স্বেগর্, পৃিথবীেত ও পাতােল ও সমুেদ্রর যত প্রাণী
আেছ এমনিক েসগুেলার েভতের আর যা িকছু আেছ, সকলেক
আিম এই কথা বলেত শুনলাম, "িসংহাসেনর ওপের তঁার ও েসই
েমষিশশুর িযিন বেস আেছন িচরকাল ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা
এবং েগৗরব েহাক।"

১৪ েসই চারিট জীবন্ত প্রাণী বলেলন, "আেমন।" এবং েনতারা
ভূিমর ওপর শুেয় পেড় উপাসনা করিছেলন।

একখািন পুস্তেকর সপ্ত মুদ্রা েখালবার দশর্ন।

সীলেমাহর।

েসই েমষ িশশু যখন ঐ সাতটা সীলেমাহেরর মধ্য েথেক
একটা খুলেলন তখন আিম েদখলাম এবং আিম েসই

চারজন জীবন্ত প্রাণীর মধ্য েথেক এক জনেক েমঘ গজর্েনর মত
শব্দ কের বলেত শুনলাম, "এস।"

২ আিম একটা সাদা েঘাড়া েদখেত েপলাম। িযিন তার ওপের
বেস িছেলন তঁার হােত একটা ধনুক িছল। তঁােক একটা মুকুট
েদওয়া হেয়িছল। িতিন জয়ীর মত েবর হেয় জয় করেত করেত
চলেলন।

৩ েমষ িশশু যখন িদ্বতীয় সীলেমাহর খুলেলন তখন আিম
িদ্বতীয় জীবন্ত প্রাণীেক বলেত শুনলাম "এস।"

৪ তারপর আগুেনর মত লাল অপর একটা েঘাড়া েবর হেয়
এল। িযিন তার ওপের বেস িছেলন, তঁােক পৃিথবী েথেক শািন্ত
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তুেল েনওয়ার ক্ষমতা েদওয়া হল যােত েলােক এেক অপরেক
েমের েফেল। তঁােক একটা বড় তেরায়াল েদওয়া হেয়িছল।

৫ েমষ িশশু যখন তৃতীয় সীলেমাহর খুলেলন তখন আিম
তৃতীয় জীবন্ত প্রাণীেক বলেত শুনলাম, "এস!" আিম একটা
কােলা েঘাড়া েদখেত েপলাম। িযিন েসই েঘাড়াটার ওপের
বেসিছেলন তঁার হােত একটা দঁািড়পাল্লা িছল।

৬ আিম েসই চারজন জীবন্ত প্রাণীেদর মাঝখােন কাউেক
বলেত শুনলাম, এক েসর গেমর দাম এক িসিক, আর িতন েসর
যেবর দাম এক িসিক, িকন্তু তুিম েতল ও আঙুর রস ক্ষিত কেরা
না।

৭ যখন েমষ িশশু চতুথর্ সীলেমাহর খুলেলন তখন আিম চতুথর্
জীবন্ত প্রাণীেক বলেত শুনলাম, "এস"।

৮ তারপর আিম একটা ফ্যাকােস রং এর েঘাড়া েদখেত
েপলাম। িযিন েসই েঘাড়ার ওপের বেস িছেলন তঁার নাম মৃতু্য
এবং নরক তার েপছেন েপছেন চলিছল। পৃিথবীর চার ভােগর
এক ভােগর ওপের তােদর ক্ষমতা েদওয়া হল, েযন তারা
তেরায়াল দিূভর্ ক্ষ, অসুখ ও পৃিথবীর বুেনাপশু িদেয় েলাকেদর
েমের েফেল।

৯ যখন েমষ িশশু পঞ্চম সীলেমাহর খুলেলন, তখন আিম
একটা েবিদর নীেচ এমন সব েলােকর আত্মা েদখেত েপলাম,
যঁােদর ঈশ্বেরর বােক্যর জন্য এবং সাক্ষ্য েদবার জন্য েমের
েফলা হেয়িছল।

১০ তঁারা েজাের িচত্কার কের বলিছেলন, "পিবত্র ও সত্য
প্রভু, যারা এই পৃিথবীর, তােদর িবচার করেত ও তােদর ওপর
আমােদর রেক্তর েশাধ িনেত তুিম আর কত েদরী করেব?"

১১ তারপর তঁােদর প্রেত্যকেক একটা কের সাদা েপাষাক
েদওয়া হেয়িছল এবং তােদর বলা হেয়িছল েয, তােদর
অনুসরণকারী দাসেদর, তােদর ভাইেদর ও েবানেদর যােদর
তােদরই মত কের েমের েফলা হেব, তােদর সংখ্যা পূণর্ না হওয়া
পযর্ন্ত তারা েযন আরও িকছুকাল অেপক্ষা কেরন।

১২ তারপর আিম েদখলাম, েমষ িশশু যখন ষষ্ঠ সীলেমাহর
খুলেলন, তখন ভীষণ ভূিমকম্প হল। সূযর্্য এেকবাের কম্বেলর
মত কােলা হেয় েগল এবং পুেরা চঁাদটাই রেক্তর মত লাল হেয়
উঠল।

১৩ েজাের হাওয়া িদেল েযমন ডুমুরগাছ েথেক ডুমুর অসমেয়
পেড় যায়, েতমিন কের আকােশর তারাগুেলা পৃিথবীর ওপর
খেস পড়ল।

১৪ গুিটেয় রাখা বই এর মত আকাশ সের েগল। প্রেত্যকিট
পবর্ত ও দ্বীপ িনজ িনজ জায়গা েথেক সের েগল।

১৫ পৃিথবীর সব রাজা ও প্রধানেলাক, েসনাপিত, ধনী,
শিক্তশালী েলাক এবং প্রেত্যকিট দাস ও স্বাধীন েলাক পাহােড়র
গুহায় এবং পবর্েতর পাথেরর আড়ােল লুিকেয় পড়ল।

১৬ তারা পবর্ত ও পাথরগুিলেক বলল, "আমােদর ওপের পড়!
িযিন েসই িসংহাসেন বেস আেছন তঁার মুেখর সামেন েথেক এবং
েমষিশশুর রাগ েথেক আমােদর লুিকেয় রাখ;

১৭ কারণ তঁােদর রাগ প্রকােশর েসই মহান িদন এেস পেড়েছ
এবং েক দঁািড়েয় থাকেত পাের?"

ঈশ্বেরর দাসিদেগর সীলেমাহর িচহ্ন ও স্বগর্ীয় সুেখর বণর্না।

এক লক্ষ চুয়ািল্লশ হাজার মুদ্রািঙ্কত।

এর পের আিম চারজন স্বগর্দতূেক পৃিথবীর চার
েকানায় দঁািড়েয় থাকেত েদখলাম, তঁারা পৃিথবীর চার

েকােণর বাতাস আটেক রাখিছেলন, েযন পৃিথবী, সমুদ্র অথবা
েকান গােছর ওপের বাতাস না বয়।

২ পের আিম অপর আর একজন স্বগর্দতূেক পূবর্ িদক েথেক
উেঠ আসেত েদখলাম, তঁার কােছ জীবন্ত ঈশ্বেরর সীলেমাহর
িছল। েয চারজন স্বগর্দতূেক পৃিথবী ও সমুেদ্রর ক্ষিত করবার
ক্ষমতা েদওয়া হেয়িছল, েসই চারজন স্বগর্দতূেক িতিন খুব
েজাের িচত্কার কের বলেলন,

৩ "আমােদর ঈশ্বেরর দাসেদর কপােল সীলেমাহর না েদওয়া
পযর্ন্ত েতামরা পৃিথবী, সমুদ্র অথবা গাছপালার ক্ষিত েকােরা না।

৪ আিম েসই সীলেমাহর িচিহ্নত েলাকেদর সংখ্যা শুনলাম:
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সব বংেশর েভতর েথেক এক লক্ষ
চুয়ািল্লশ হাজার েলাকেক সীলেমাহর িচিহ্নত করা হেয়িছল:

৫ িযহূদা বংেশর বােরা হাজার েলাকেক সীলেমাহর িচিহ্নত
করা হেয়িছল,
রূেবণ বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,
গাদ বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,

৬ আেশর বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,
নপ্তািল বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,
মনঃিশ-বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,

৭ িশিমেয়ান বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,
েলিব-বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,
ইষাখর বংেশর বােরা হাজার েলাকেক,

৮ সবূলূন বংেশর বােরা হাজার েলাকেক, েযােষফ বংেশর
বােরা হাজার েলাকেক এবং িবন্যামীন বংেশর বােরা হাজার
েলাক সীলেমাহর িচিহ্নত হেয়িছল।

সাদা েপাষাক পিরিহত একদল েলাক।

৯ এর পের আিম সমস্ত জািত, বংশ, েদশ ও ভাষার েভতর
েথেক এত েলােকর িভড় েদখলাম েয, তােদর সংখ্যা েকউ গুনেত
পারল না তারা িসংহাসেনর সামেন ও েমষিশশুর সামেন
দঁািড়েয়িছল। তারা সাদা েপাষাক পেরিছল এবং তােদর হােত
েখঁজরু পাতার েগাছা িছল।

১০ এবং তারা েজাের িচৎকার কের বলিছল, "িযিন িসংহাসেন
বেস আেছন, আমােদর েসই ঈশ্বর এবং েমষিশশুর হােতই পাপ
েথেক মুিক্ত।"

১১ স্বগর্ দেূতরা সবাই েসই িসংহাসেনর চারিদেক দঁািড়েয়িছল
এবং েনতারা ও চারিট জীবন্ত প্রাণী ও চারিদেক দঁািড়েয়িছল,
তঁারা িসংহাসেনর সামেন উপুড় হেয় ঈশ্বেরর উপাসনা কের
বলেলন,

১২ "আেমন! প্রশংসা, েগৗরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা
ও শিক্ত িচরকাল ধের আমােদর ঈশ্বেররই েহাক। আেমন।"
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১৩ তারপর একজন েনতা আমােক িজজ্ঞাসা করেলন, "সাদা
কাপড় পরা এই েলােকরা কারা এবং েকাথা েথেক তারা
এেসেছ?

১৪ আিম তঁােক বেলিছলাম, "মহাশয়, আপিনই জােনন," িতিন
আমােক বলেলন, "েসই ভীষণ কেষ্টর েভতর েথেক যারা
এেসেছ, এরা তারাই। এরা এেদর েপাষাক েমষিশশুর রেক্ত ধুেয়
সাদা কেরেছ।

১৫ েসইজন্য তারা ঈশ্বেরর িসংহাসেনর সামেন আেছ এবং
তারা িদনরাত তঁার উপাসনা ঘের তঁার উপাসনা কের। িযিন
িসংহাসেনর ওপের বেস আেছন িতিন এেদর ওপের িনেজর তঁাবু
খাটােবন।

১৬ তােদর আর িখেদ পােব না, িপপাসাও পােব না। সূেযর্্যর
তাপ এেদর গােয় লাগেব না, গরমও লাগেব না।

১৭ কারণ িসংহাসেনর েসই েমষ িশশু িযিন িসংহাসেনর
মাঝখােন আেছন, িতিনই এেদর রাখল হেবন এবং জীবন
জেলর ঝনর্ার কােছ িতিন এেদর িনেয় যােবন, আর ঈশ্বর তােদর
েচাখ েথেক েচােখর জল মুিছেয় েদেবন।”

তূরীবাদ্য সাতজন দেূতর সােথ েদখা।

সপ্তম সীলেমাহর এবং সপ্তম তুরী।

যখন েমষ িশশু সপ্তম সীলেমাহর খুলেলন, তখন স্বেগর্
প্রায় আধ ঘন্টা ধের েকান শব্দ েশানা েগল না।

২ েয সাতজন স্বগর্দতূ ঈশ্বেরর সামেন দঁািড়েয় িছেলন আিম
তঁােদর েদখেত েপলাম। তঁােদর হােত সাতটা তূরী েদওয়া হল।

৩ অপর একজন স্বগর্দতূ েসানার ধূপদািন িনেয় েবিদর সামেন
এেস দঁাড়ােলন। তঁােক অেনক ধূপ েদওয়া হল, েযন িতিন তা
িসংহাসেনর সামেন েসানার েবিদর উপের সব পিবত্র েলােকর
প্রাথর্নার সেঙ্গ েসই ধূপ দান কেরন।

৪ স্বগর্দেূতর হাত েথেক ধূেপর েধঁায়া ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর
প্রাথর্নার সােথ উপের ঈশ্বেরর সামেন উেঠ েগল।

৫ স্বগর্দতূ েবিদ েথেক আগুন িনেয় েসই ধূপ দািনটা ভিতর্  কের
পৃিথবীেত ছঁুেড় েফেল িদেলন, তােত েমঘ গজর্েনর মত ভীষণ
েজাের শব্দ হল, িবদ্ুযৎ চমকাল ও ভূিমকম্প হল।

তূরীবাদ্য

৬ সাতজন স্বগর্দেূতর হােত সাতটা তূরী িছল তঁারা েসই তূরী
বাজাবার জন্য ৈতরী হেলন।

৭ প্রথম স্বগর্দতূ তঁার তূরী বাজাবার পর, িশল ও রক্ত েমশােনা
আগুন পৃিথবীেত েছাড়া হল, তােত িতন ভােগর একভাগ পৃিথবী
পুেড় েগল, িতন ভােগর একভাগ গাছপালা পুেড় েগল এবং সব
সবুজ ঘাসও পুেড় েগল।

৮ িদ্বতীয় স্বগর্দতূ তঁার তূরী বাজােলন তােত বড় জ্বলন্ত পাহাড়
সমুেদ্রর মাঝখােন েফলা হল।

৯ তােত সমুেদ্রর িতন ভােগর একভাগ জল রক্ত হেয় িগেয়িছল
ও সমুেদ্রর িতন ভােগর একভাগ জীবন্ত প্রাণী মারা িগেয়িছল
এবং িতন ভােগর একভাগ জাহাজ ধ্বংস হেয়িছল।

১০ তৃতীয় স্বগর্দতূ তঁার তূরী বাজােলন এবং একটা বড় তারা
বািতর মত জ্বলেত জ্বলেত আকাশ েথেক, িতন ভােগর একভাগ
নদী ও ঝণর্ার ওপের পড়ল।

১১ েসই তারার নাম িছল "নাগদানা।" তােত িতন ভােগর
একভাগ জল েতেতা হেয় েগল এবং েসই েতেতা জেলর জন্য
অেনক েলাক মারা েগল।

১২ চতুথর্ স্বগর্দতূ তঁার তূরী বাজােলন, তােত সূেযর্্যর িতন
ভােগর একভাগ, চঁােদর িতন ভােগর একভাগ ও তারােদর িতন
ভােগর একভাগ আঘাত েপল, েসইজন্য তােদর প্রেত্যেকর িতন
ভােগর একভাগ অন্ধকার হেয় েগল এবং িদেনর িতন ভােগর
একভাগ এবং রােতর িতন ভােগর এক ভােগ েকােনা আেলা
থাকল না।

১৩ আিম একটা ঈগল পািখেক আকােশ অেনক উঁচুেত উড়েত
েদখলাম, ঈগল পািখেক েজাের েচঁিচেয় বলেতও শুনলাম,
"অপর েয িতনজন স্বগর্দতূ তূরী বাজােত যােচ্ছন, তঁােদর তুরীর
শব্দ হেল যারা এই পৃিথবীেত বাস কের তােদর িবপদ, িবপদ,
িবপদ হেব।"

তারপর পঞ্চম স্বগর্দতূ তঁার তূরী বাজােলন, আর আিম
একটা তারা েদখেত েপলাম। তারাটা আকাশ েথেক

পৃিথবীেত পেড়িছল। তারাটােক অতল গেতর্ র চািব েদওয়া
হেয়িছল।

২ তারাটা েসই অতল গতর্ টা খুলল, আর িবরাট চুলা েথেক
েযমন েধঁায়া েবর হয় িঠক েসইভােব েসই গতর্ টা েথেক েধঁায়া েবর
হেত লাগল। েসই গেতর্ র েধঁায়ায় সূযর্্য ও আকাশ অন্ধকার হেয়
েগল।

৩ পের েসই েধঁায়ার েভতর েথেক অেনক পঙ্গপাল পৃিথবীেত
েবর হেয় এল আর পঙ্গপাল গুেলােক পৃিথবীর কঁাকড়ািবছার
মত ক্ষমতা েদওয়া হল।

৪ তােদর বলা হল তারা েযন পৃিথবীর েকােনা ঘাস অথবা
সবুজ েকান িকছু অথবা েকােনা গােছর ক্ষিত না কের, েয
েলাকেদর কপােল ঈশ্বেরর সীলেমাহর েনই েকবল েসই
মানুষেদর ক্ষিত করেব।

৫ ঐ সব েলাকেদর েমের েফলবার েকােনা অনুমিত তােদর
েদওয়া হল না, িকন্তু পঁাচ মাস ধের কষ্ট েদবার অনুমিত
তােদরেক েদওয়া হল। কঁাকড়া িবেছ যখন েকান মানুষেক হুল
ফুিটেয় েদয় তখন েযমন কষ্ট হয় তােদর েদওয়া কষ্টও েসই
রকম।

৬ েসই সময় েলােক মৃতু্যর েখঁাজ করেব িকন্তু েকান মেতই তা
পােব না। তারা মরেত চাইেব িকন্তু মৃতু্য তােদর কাছ েথেক
পািলেয় যােব।

৭ ঐ পঙ্গপালগুেলা েদখেত যুেদ্ধর জন্য ৈতরী করা েঘাড়ার
মত। তােদর মাথায় েসানার মুকুেটর মত একরকম িজিনস িছল
এবং তােদর মুেখর েচহারা িছল মানুেষর মত।

৮ তােদর চুল িছল েমেয়েদর চুেলর মত এবং তােদর দঁাত িছল
িসংেহর দঁােতর মত।

৯ তােদর বুেক েলাহার বুক রক্ষার েপাষােকর মত েপাষাক
িছল এবং অেনকগুেলা েঘাড়া একসেঙ্গ যুেদ্ধর রথ েটেন িনেয়
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ছুেট েগেল েযমন আওয়াজ হয় তােদর ডানার আওয়াজ িঠক
েসই রকমই িছল।

১০ তােদর েলজ ও হুল কঁাকড়ািবছার েলজ ও হুেলর মত
িছল; তােদর েলেজ এমন ক্ষমতা িছল যা িদেয় পঁাচ মাস ধের
তারা েলােকেদর ক্ষিত করেত পারত।

১১ অতল গেতর্ র দতূই িছল ঐ পঙ্গপালেদর রাজা। ইব্রীয়
ভাষায় েসই দেূতর নাম িছল "আবেদ্দান," ও গ্রীক ভাষায় তার
নাম িছল "আপল্লুেয়ান" [িবনাশক]।

১২ প্রথম িবপদ েশষ হল; েদখ! এর পের আরও দিুট িবপদ
আসেছ।

১৩ ষষ্ঠ স্বগর্দতূ তূরী বাজােল এবং আিম স্বেগর্র ঈশ্বেরর
িসংহাসেনর সামেন েয েসানার েবিদ আেছ েসখান েথেক িশঙায়
এক জেনর গলার আওয়াজ শুনেত েপলাম।

১৪ যঁার কােছ তূরী িছল েসই ষষ্ঠ স্বগর্দতূেক বলেলন," েয
চারজন দতূ মহা নদী ইউেফ্রটীেসর কােছ বঁাধা আেছ, তােদর
েছেড় দাও।"

১৫ েসই চারজন দতূেক েছেড় েদওয়া হল। ঐ বছেরর, ঐ
মােসর, ঐ িদেনর এবং ঐ ঘন্টার জন্য েসই দতূেদর ৈতরী রাখা
হেয়িছল, েযন তারা িতন ভােগর একভাগ মানুষেক েমের েফেল।

১৬ আিম শুনেত েপেয়িছলাম, ঐ েঘাড়ায় চড়া ৈসেন্যর সংখ্যা
িছল কুিড় েকািট।

১৭ দশর্েন আিম েয েঘাড়াগুেলা েদখলাম এবং যারা তােদর
ওপর চেড়িছল: তােদর েচহারা এই রকম িছল তােদর বুক রক্ষার
েপাষাক িছল আগুেনর মত লাল, ঘননীল ও গন্ধেকর মত হলুদ
রেঙর। েঘাড়াগুেলার মাথা িছল িসংেহর মাথার মত এবং তােদর
মুখ েথেক আগুন, েধঁায়া ও গন্ধক েবর হিচ্ছল।

১৮ তােদর মুখ েথেক েয আগুন, েধঁায়া ও গন্ধক েবর হিচ্ছল
েসই িতনিট িজিনেসর আঘােত িতন ভােগর একভাগ মানুষেক
েমের েফলা হল।

১৯ েসই েঘাড়াগুেলার মুখ ও েলেজর মেধ্যই তােদর ক্ষমতা
িছল কারণ তােদর েলজগুেলা িছল সােপর মত এবং েসই
েলজগুেলার মাথা িদেয় তারা মানুেষর ক্ষিত করিছল।

২০ এই সব আঘােতর পেরও েয সব মানুষ েবঁেচ রইল, তারা
িনেজর হােত ৈতরী মূিতর্ গুেলা েথেক মন েফরােলা না, ভূতেদর
এবং যারা েদখেত, শুনেত অথবা হঁাটেত পাের না, েসই সব
েসানা, রূপা, িপতল, পাথর ও কাঠ িদেয় ৈতরী মূিতর্ গুেলােক
পূজা করেতই থাকল।

২১ এছাড়া খুন, যাদিুবদ্যা, ব্যিভচার ও চুির এসব েথেকও তারা
মন েফরােলা না।

একজন দেূতর ও ঈশ্বেরর দইু সাক্ষীর দশর্ন।

স্বগর্দতূ এবং বই।

তারপের আিম আর একজন শিক্তশালী স্বগর্দতূেক
স্বগর্ েথেক েনেম আসেত েদখলাম। তঁার েপাষাক িছল

েমঘ এবং তঁার মাথার উপের িছল েমঘধনুক। তঁার মুখ সূেযর্্যর
মত এবং তঁার পা িছল আগুেনর থােমর মত।

২ তঁার হােত একটা েখালা েছাট বই িছল। িতিন তঁার ডান পা
সমুেদ্রর ওপের ও বঁা পা ভূিমর ওপের েরেখিছেলন।

৩ তারপর িতিন িসংেহর গজ্জর্ েনর মত েজাের িচৎকার
করেলন, যখন িতিন েজাের িচৎকার করেলন তখন সাতটা বাজ
পড়ার মত আওয়াজ হল।

৪ যখন সাতটা বাজ পড়বার আওয়াজ মত হল, তখন আিম
েলখার জন্য ৈতরী হলাম। িকন্তু স্বগর্ েথেক আমােক এই কথা
বলা হেয়িছল," ঐ সাতটা বাজ েয কথা বলল তা েগাপন রাখ,
েলখ না।"

৫ তারপর স্বগর্দতূেক আিম সমুদ্র ও ভূিমর ওপের দঁািড়েয়
থাকেত েদেখিছলাম িতিন স্বেগর্র িদেক তঁার ডান হাত তুলেলন।

৬ িযিন িচরকাল ধের জীিবত আেছন এবং আকাশ, পৃিথবী,
সমুদ্র ও েসগুেলার মেধ্য যা িকছু আেছ তা িযিন সৃিষ্ট কেরেছন
তঁার নােম শপথ কের েসই স্বগর্দতূ বলেলন, "আর েদরী হেব না।

৭ িকন্তু সপ্তম স্বগর্দেূতর তূরী বাজাবার িদেন ঈশ্বেরর েগাপন
উেদ্দেশ্য পিরপূণর্ হেব। ঈশ্বর তঁার িনেজর দাসেদর কােছ অথর্াৎ
ভাববাদীেদর কােছ েয সুসমাচার জািনেয়িছেলন িঠক েসই মতই
এটা হেব।"

৮ আিম স্বগর্ েথেক যােক কথা বলেত শুেনিছলাম িতিন আবার
আমােক বলেলন, "েয স্বগর্দতূ সমুদ্র ও ভূিমর ওপের দঁািড়েয়
আেছন, তঁার কােছ িগেয় তঁার হাত েথেক েসই েখালা বইটা
নাও।"

৯ তারপর আিম েসই স্বগর্দেূতর কােছ িগেয় েসই েছাট বইটা
আমােক িদেত বললাম। িতিন আমােক বলেলন, "এটা িনেয়
েখেয় েফল। েতামার েপটেক এটা েতেতা কের তুলেব িকন্তু
েতামার মুেখ মধুর মত িমিষ্ট লাগেব।"

১০ তখন আিম স্বগর্দেূতর হাত েথেক েসই েছাট বইটা িনেয়
েখেয় েফললাম। আমার মুেখ তা মধুর মত িমিষ্ট লাগেলা িকন্তু
েখেয় েফলার পর আমার েপট েতেতা হেয় েগল।

১১ তারপর আমােক এই কথা বলেলন, "েতামােক আবার
অেনক েদশ, জািত, ভাষা ও রাজার িবষেয় ভিবষ্যেতর কথা
বলেত হেব।"

দইুজন স্বাক্ষী।

মাপকািঠর মত একটা নেলর কািঠ আমােক েদওয়া
হল। আমােক বলা হেলা, "ওঠ এবং ঈশ্বেরর

উপাসনা ঘর ও েবিদ মাপ কর এবং কত জন েসখােন উপাসনা
কের তােদর েগান।

২ িকন্তু উপাসনা ঘেরর বাইের েয উেঠান আেছ েসটা বাদ িদেয়
মাপ কর, কারণ ওটা অইহূিদেদর েদওয়া হেয়েছ। তারা িবয়ািল্লশ
মাস ধের পিবত্র শহরটােক পা িদেয় মাড়ােব।

৩ আিম আমার দইু জন সাক্ষীেক এমন ক্ষমতা েদব তঁারা
চেটর কাপড় পের এক হাজার দেুশা ষাট িদন ধের ভিবষ্যেতর
কথা বলেবন।"

৪ েসই দইু জন সাক্ষী েসই দইুিট জলপাই গাছ এবং দইুিট
বািতস্তম্ভ যঁারা পৃিথবীর প্রভুর সামেন দঁািড়েয় আেছন।
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৫ েকউ যিদ তঁােদর ক্ষিত করেত চায়, তেব তঁােদর মুখ েথেক
আগুন েবর হেয় েসই শত্রুেদর পুিড়েয় েফলেব। েয েকউ তঁােদর
ক্ষিত করেত চাইেব তােক এইভােব মরেত হেব।

৬ এই েলােকরা যতিদন ভাববাদী িহসােব কথা বলেবন ততিদন
েযন বৃিষ্ট না হয় েসইজন্য আকাশ বন্ধ কের েদবার ক্ষমতা
তঁােদর থাকেব। জলেক রক্ত করবার এবং যতবার ইচ্ছা তত বার
েয েকােনা আঘাত িদেয় পৃিথবীর ক্ষিত করবার ক্ষমতাও তঁােদর
থাকেব।

৭ তঁােদর সাক্ষ্য েদওয়া েশষ হেল, েসই গভীর এবং অতল গতর্
েথেক একটা পশু উেঠ এেস তঁােদর সােথ যুদ্ধ করেব। পশুিট
জয়লাভ কের তঁােদর েমের েফলেব।

৮ েসই মহাশহেরর রাস্তায় তঁােদর মৃতেদহ পেড় থাকেব। েয
শহরেক আিত্মক ভােব সেদাম ও িমশর বেল, তঁােদর প্রভুেক েয
শহের কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল।

৯ তখন সমস্ত জািত, বংশ, ভাষা ও জািতর েভতর েথেক
েলােকরা সােড় িতনিদন ধের তঁােদর মৃতেদহগুেলা েদখেব, তারা
তঁােদর েদহগুেলা কবের েদবার অনুমিত েদেব না।

১০ যারা এই পৃিথবীেত বাস কের তারা খুিশ হেব এবং আনন্দ
করেব, েলােকরা এেক অপেরর কােছ উপহার পাঠােব, কারণ
যারা এই পৃিথবীর, তারা এই দইু জন ভাববাদীর জন্য কষ্ট
েপেয়িছল।

১১ িকন্তু সােড় িতনিদন পের ঈশ্বেরর েদওয়া িনঃশ্বাস তঁােদর
েভতের ঢুকল এবং এেত তঁারা পােয় ভর িদেয় দঁাড়ােলন, তখন
যারা তঁােদর েদখল, তারা খুব ভয় েপল।

১২ পের তঁারা স্বগর্ েথেক কাউেক েজাের িচত্কার কের এই
কথা বলেত শুনেলন "এখােন উেঠ এস!" এবং তঁারা তঁােদর
শত্রুেদর েচােখর সামেনই একটা েমেঘ কের স্বেগর্ উেঠ েগেলন।

১৩ েসই সময় ভীষণ ভূিমকম্প হল এবং েসই শহেরর দশ
ভােগর একভাগ েভেঙ পেড় েগল। েসই ভূিমকেম্প সাত হাজার
েলাক মারা েগল এবং বািক সবাই ভয় েপেয় স্বেগর্র ঈশ্বেরর
েগৗরব করেত লাগল।

১৪ এইভােব িদ্বতীয় িবপদ কাটল। েদখ, তৃতীয় িবপদ
তাড়াতািড় আসেছ।

পের সপ্তম স্বগর্দতূ তূরী বাজােলন। সূযর্্য পিরিহতা স্ত্রী ও তার
িবপক্ষ সাপ।

১৫ পের সপ্তম দতূ তূরী বাজােলন, তখন স্বেগর্ েজাের েজাের
বলা হল, "জগেতর রাজ্য এখন আমােদর প্রভুর ও তঁার খ্রীেষ্টর
হেয়েছ। িতিন িচরকাল ধের রাজত্ব করেবন।"

১৬ তারপর েয চিব্বশ জন েনতা ঈশ্বেরর সামেন তঁােদর
িসংহাসেনর ওপর বেস িছেলন তঁারা উপুড় হেয় ঈশ্বেরর উপাসনা
কের বলেলন,

১৭ সবর্শিক্তমান প্রভু ঈশ্বর, তুিম আছ এবং তুিম িছেল। আমরা
েতামােক ধন্যবাদ িদই কারণ তুিম েতামার ভীষণ ক্ষমতা িনেয়
রাজত্ব করেত শুরু কেরছ।

১৮ সব জািত রাগ কেরেছ, িকন্তু েতামার রাগ েদখােনার সময়
হল। মৃত েলাকেদর িবচার করবার সময় এেসেছ, েতামার
দাসেদর অথর্াৎ ভাববাদীেদর ও েতামার পিবত্র েলাকেদর এবং

েছাট বড় সবাই যারা েতামায় নােম ভিক্ত কের, তােদর উপহার
েদবার সময় এেসেছ। এছাড়া যারা পৃিথবীর ক্ষিত কেরেছ,
তােদর ধ্বংস কারবার সময়ও এেসেছ।

১৯ তারপর স্বেগর্ ঈশ্বেরর উপাসনা ঘেরর দরজা েখালা হল
এবং তঁার উপাসনালেয়র েভতের তঁার িনয়েমর বাক্সটা েদখা
েগল। তখন িবদ্ুযৎ চমকােত ও ভীষণ আওয়াজ কের বাজ
পড়েত লাগল, ভূিমকম্প ও ভীষণ িশলাবৃিষ্ট হেত লাগেলা।

মিহলা এবং িবরাটাকার সাপ।

আর স্বেগর্ এক মহান িচহ্ন েদখা েগল, একজন মিহলা
িছেলন, সূযর্্য তার বস্ত্র ও চঁাদ তার পােয়র নীেচ এবং

তার মাথার ওপের বােরািট তারা িদেয় গঁাথা এক মুকুট িছল।
২ িতিন সন্তানসম্ভবা এবং প্রসব েবদনায় িচত্কার করিছেলন

সন্তান প্রসেবর জন্য িনদারুন শারীিরক যন্ত্রণা পািচ্ছেলন।
৩ আর স্বেগর্ আর এক িচহ্ন েদখা েগল, েদখ! লাল রেঙর এক

িবরাটাকার সাপ যার সাতিট মাথা ও দশিট িশং এবং সাতিট
মাথায় সাতিট মুকুট িছল,

৪ আর তার েলজ িদেয় আকােশর এক তৃতীয়াংশ তারা েটেন
এেন পৃিথবীেত ছঁুেড় েফলল। েয মিহলা সন্তান প্রসব করেত
যািচ্ছল, েসই িবরাটাকার সাপ তার সামেন দঁাড়াল, েযন েস
প্রসব করার পরই তার সন্তানেক িগেল েখেয় িনেত পাের।

৫ পের েসই মিহলা “এক পুত্র সন্তানেক জন্ম িদেলন; িযিন
েলৗহদন্ড িদেয় সব জািতেক শাসন করেবন।” েসই সন্তানেক
ঈশ্বরও তঁার িসংহাসেনর কােছ িনেয় যাওয়া হেলা।

৬ আর েসই মিহলা িনজর্ন জায়গায় পািলেয় েগল; েযখােন
এক হাজার দেুশা ষাট িদন পযর্ন্ত প্রিতপািলতা হবার জন্য
ঈশ্বেরর ৈতরী তার জন্য একিট জায়গা আেছ।

৭ আর স্বেগর্ যুদ্ধ হল; মীখােয়ল ও তঁার দেূতরা ঐ িবরাটাকার
সােপর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত লাগেলন। তােত েসই িবরাটাকার সাপ
ও তার দেূতরাও যুদ্ধ করল,

৮ িকন্তু িবরাটাকার সাপিট জয়ী হবার জন্য যেথষ্ট শিক্তশালী
িছল না, সুতরাং স্বেগর্ তােদর আর থাকেত েদওয়া হল না।

৯ আর েসই িবরাটাকার সাপ ও তার দতূেক পৃিথবীেত ছঁুেড়
েফলা হল; এ েসই পুরাতন িবরাটাকার সাপ যােক িদয়াবল
[অপবাদক] এবং শয়তান [িবপক্ষ] বেল, েস পৃিথবীর সব
েলাকেক ভুল পেথ িনেয় যায়।

১০ তখন আিম স্বেগর্ উচ্চ রব শুনলাম, ‘এখন পিরত্রাণ ও শিক্ত
ও আমােদর ঈশ্বেরর রাজ্য এবং তঁার খ্রীেষ্টর কতৃর্ ত্ব এেস েগেছ;
কারণ েয আমােদর ভাইেদর ওপর েদাষ িদত, েয িদয়াবল
িদনরাত আমােদর ঈশ্বেরর সামেন তােদর নােম েদাষ িদত, তােক
উপর েথেক েফেল েদওয়া হেয়েছ।

১১ আর েমষ বাচ্চার রক্ত িদেয় এবং িনজ িনজ সােক্ষ্যর দ্বারা,
তারা তােক জয় কেরেছ; আর তারা মৃতু্য পযর্ন্ত িনেজর িনেজর
প্রাণেক খুব েবিশ ভালবােসিন।

১২ অতএব, েহ স্বগর্ ও স্বেগর্ যারা বাস কর, আনন্দ কর; িকন্তু
পৃিথবী ও সমুেদ্রর িবপযর্য় হেব; কারণ শয়তান েতামােদর কােছ
েনেম এেসেছ; েস খুব েরেগ আেছ কারণ েস জােন তার সময়
আর েবিশ েনই’।
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১৩

১৪

১৩ পের যখন ঐ িবরাটাকার সাপ বুঝেলা তােক পৃিথবীেত
ছঁুেড় েফলা হেয়েছ, তখন, েয মিহলার পুত্রসন্তান হেয়িছল, েস
েসই মিহলােক তাড়না করেত লাগল।

১৪ তখন েসই মিহলােক খুব বড় ঈগল পািখর দিুট ডানা
েদওয়া হল, েযন েস মরূপ্রােন্ত, িনজ জায়গায় উেড় েযেত পাের,
েযখােন ঐ িবরাটাকার সােপর েচােখর আড়ােল সােড় িতন বছর
পযর্ন্ত েস প্রিতপািলত হয়।

১৫ েসই সাপ িনেজর মুখ েথেক জল েবর কের একটা নদীর
সৃিষ্ট কের েফলল েযন মিহলােক িপছন েথেক নদীর জেল
ভািসেয় িনেয় েযেত পাের।

১৬ আর পৃিথবী েসই মিহলােক সাহায্য করল, পৃিথবী িনেজর
মুখ খুেল িবরাটাকার সােপর মুখ েথেক জল েবর হওয়ার সেঙ্গ
সেঙ্গই েখেয় েফলল।

১৭ আর েসই মিহলার ওপর িবরাটাকার সাপিট খুব েরেগ েগল
এবং েসই মিহলার বংেশর বািক েলাকেদর সেঙ্গ, যারা ঈশ্বেরর
আেদশ েমেন চেল ও যীশুর সাক্ষ্য ধের রােখ, তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত েগল।

১৮ তখন েসই িবরাটাকার সাপিট সমুেদ্রর বালুকাময় িকনাের
দঁাড়াল।

সমুেদ্রর জন্তু।

আর আিম েদখলাম, “সমুেদ্রর মধ্য েথেক একিট
জন্তু উেঠ আসেছ; তার দশিট িসং” ও সাতিট মাথা;

তার িসং গুিলেত দশিট মুকুট িছল এবং তার মাথাগুিলর ওপর
ঈশ্বরিনন্দার জন্য িবিভন্ন নাম েলখা িছল।

২ েয পশুেক আিম েদখলাম েসিট িছল িচতাবােঘর মত, তার
পাগুিল ভল্লুেকর পােয়র মত এবং মুখিট িসংেহর মত িছল; েসই
িবরাটাকার সাপিট তার িনেজর শিক্ত, িনেজর িসংহাসন এবং
িবেশষ ক্ষমতা তােক দান করল।

৩ পের েদখলাম, জন্তুিটর সব মাথার মেধ্য একটা মাথায় এমন
ক্ষত িছল যার ফেল মৃতু্য অিনবাযর্ িছল, িকন্তু তার েসই ক্ষত
েসের িগেয়িছল; আর পৃিথবীর সব েলাক আশ্চযর্্য হেয় েসই
জন্তুটার েপছন েপছন চলল।

৪ আর তারা িবরাটাকার সাপেক পূেজা করল, কারণ সাপিট
েসই জন্তুেক িনেজর িবেশষ ক্ষমতা িদেয় িদেয়িছল; তারা েসই
জন্তুেকও পূেজা করেলা আর বলেত লাগেলা, এই জন্তুর মত েক
আেছ? এবং এর সেঙ্গ েক যুদ্ধ করেত পারেব?

৫ জন্তুিটেক এমন একিট মুখ েদওয়া হেলা, েযটা গেবর্র কথা ও
ঈশ্বরিনন্দা করেত পাের এবং তােক িবয়ািল্লশ মাস েদওয়া হেলা
েযন িবেশষ অিধকার সহ রাজত্ব করেত পাের।

৬ সুতরাং জন্তুিট ঈশ্বেরর িনন্দা করেত মুখ খুলল, তঁার নােমর
ও তঁার বাসস্থােনর এবং স্বেগর্ যারা বাস কের সবাইেক িনন্দা
করেত লাগল।

৭ ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার ও তােদরেক
জয় করার ক্ষমতা জন্তুিটেক েদওয়া হল; এবং তােক সমস্ত
জািতর েলাকেদর, ভাষার ও েদেশর ওপের িবেশষ কতৃর্ ত্ব েদওয়া
হেলা।

৮ পৃিথবীেত বাস কের সব েলাক যােদর নাম জগত সৃিষ্টর শুরু
েথেক েমষিশশুর জীবন বইেত েলখা েনই, তারা তােক পূেজা
করেব। এই েমষিশশুেক জগত সৃিষ্টর আেগই েমের েফলার জন্য
িঠক করা হেয়িছল।

৯ যার আেছ, েস শুনুক।
১০ যিদ েকউ যুদ্ধবিন্দ হবার হয়, েস বিন্দ হেব; যিদ েকউ

তেরায়ােলর আঘােত খুন হবার আেছ, তােক তেরায়াল িদেয় খুন
করা হেব। এ জন্য ঈশ্বেরর পিবত্র মানুেষর ৈধযর্্য ও িবশ্বাস
দরকার।

স্থেলর িবশাল জন্তু।

১১ তারপের আিম আর একটা জন্তুেক ভূিম েথেক উেঠ
আসেত েদখলাম। েমষিশশুর মত তার দিুট িসং িছল এবং েস
েসই িবরাটাকার সােপর মত কথা বলত।

১২ েস ঐ প্রথম জন্তুর সব কতৃর্ ত্ব তার উপিস্থিতেত ব্যবহার
করেত লাগেলা; এবং েয প্রথম জন্তুিটর মৃতু্যজনক ক্ষত ভােলা
হেয় িগেয়িছল, পৃিথবীেক ও পৃিথবীেত বাস কের এমন সবাইেক
তােক ঈশ্বর বেল পূেজা করােলা।

১৩ েস বড় বড় আশ্চযর্্য কাজ করেলা; এমনিক মানুেষর
েচােখর সামেন স্বগর্ েথেক পৃিথবীেত আগুন নািমেয় আনেলা।

১৪ এইভােব েসই প্রথম জন্তুর হেয় েয সব আশ্চযর্্য কাজ করার
ক্ষমতা তােক েদওয়া হেয়েছ, তা িদেয় েস পৃিথবীেত বাস কের
মানুষেদর ভুল পেথ পিরচালনা কের; েস পৃিথবীর মানুষেদরেক
বেল, ‘েয জন্তুিট খড়্গ িদেয় আহত হেয়ও েবঁেচ িছল, তার একিট
মূিতর্  ৈতরী কর।’

১৫ আর তােক ওই মূিতর্ েক িনঃশ্বাস িদেত পাের এমন ক্ষমতা
েদওয়া হেলা, যােত ঐ জন্তুর মূিতর্ িট কথা বলেত পাের এবং যত
েলাক েসই জন্তুর মূিতর্ িট পূেজা না করেব, তােদর েমের েফলেত
পাের।

১৬ আর েসই িদ্বতীয় জন্তু, েছাট ও বড়, ধনী ও গিরব, স্বাধীন
ও দাস, সবাইেকই ডান হােত অথবা কপােল িচহ্ন লাগােত বাধ্য
কের;

১৭ ঐ জন্তুর িচহ্ন অথর্াৎ নাম বা নােমর সংখ্যা েয েকউ না
লাগায়, তারা েকানিকছু িকনেত বা িবিক্র করেত পারেব না।

১৮ এসব বুঝেত প্রজ্ঞা দরকার। যার অন্তদৃর্িষ্ট আেছ েস ঐ
জন্তুর সংখ্যা িহসাব করুক; কারণ এটা মানুেষর সংখ্যা। েসই
সংখ্যা হেলা ছয়েশা েছষিট্ট।

েমষশাবক ও তার সঙ্গীগণ। পৃিথবীর শস্য ও দ্রাক্ষােছদন।

েমষশাবক এবং এক লক্ষ চুয়ািল্লশ হাজার েলাক।

পের আিম তািকেয় েদখলাম আমার সামেন েসই েমষ
িশশু িসেয়ান পবর্েতর উপের দঁািড়েয় আেছন এবং

তঁার সেঙ্গ এক লক্ষ চুয়ািল্লশ হাজার েলাক িছল, তােদর কপােল
তঁার নাম ও তঁার বাবার নাম েলখা আেছ।

২ পের আিম স্বগর্ েথেক বেয় যাওয়া অেনক জেলর েস্রােতর
মত শব্দ এবং বাজ পড়া শেব্দর মত আওয়াজ শুনেত েপলাম;
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েয শব্দ শুনলাম, তােত মেন হেলা েয বীণা বাদকরা িনেজ
িনেজেদর বীণা বাজােচ্ছ;

৩ আর তারা িসংহাসেনর সামেন ও েসই চার প্রাণীর ও
েনতােদর সামেন নতুন একিট গান করেলা; পৃিথবী েথেক িকেন
েনওয়া েসই এক লক্ষ চুয়ািল্লশ হাজার েলাক ছাড়া আর েকউ
েসই গান িশখেত পারল না।

৪ এরা স্ত্রীেলাকেদর সেঙ্গ ব্যিভচার কের িনেজেদর অশুিচ
কের িন, কারণ এরা িনেজরা ব্যিভচার েথেক সূচী েরেখেছন। েয
েকান জায়গায় েমষ িশশু যান, েসই জায়গায় এরা তঁার সেঙ্গ
যান। এরা ঈশ্বেরর ও েমষিশশুর জন্য প্রথম ফল বেল মানুেষর
মধ্য েথেক িকেন েনওয়া হেয়েছ।

৫ আর তােদর মুেখ েকান িমথ্যা কথা পাওয়া যায়িন; তােদর
েকােনা েদাষ িছল না।

িতন স্বগর্দতূ।

৬ আিম আর এক দতূেক আকােশর অেনক উঁচঁুেত উড়েত
েদখলাম, তঁার কােছ পৃিথবীেত বাস কের সমস্ত জািত, বংশ,
ভাষা এবং প্রজােদর কােছ প্রচােরর জন্য িচরকােলর স্থায়ী
সুসমাচার আেছ;

৭ িতিন চীৎকার কের বলেছন, ঈশ্বরেক ভয় কর এবং তঁােক
েগৗরব কর। কারণ তঁার িবচার করার সময় এেস েগেছ; িযিন
স্বগর্, পৃিথবী, সমুদ্র এবং জেলর উত্স এই সব সৃিষ্ট কেরেছন
তঁার পূেজা কর।

৮ পের তঁার েপছেন িদ্বতীয় একজন স্বগর্দতূ আসেলন, িতিন
বলেলন, েসই মহান ব্যািবলন েয সব জািতেক িনেজর
ব্যািভচােরর মদ খাইেয়েছ, েসটা ধ্বংস হেয় েগল।

৯ পের তৃতীয় এক দতূ আেগর দতূেদর পেরই আসেলন, িতিন
িচৎকাের কের বলেলন, যিদ েকউ েসই জন্তু ও তার প্রিতমূিত্তর্ র
পূেজা কের এবং িনেজর কপােল িক হােত িচহ্ন িনেয় থােক,

১০ তেব তােকও ঈশ্বেরর েসই েক্রােধর মদ েখেত হেব, তঁার
রােগর পানপােত্র জল না িমিশেয় েক্রােধর মদ েঢেল েদওয়া
হেয়েছ; েয এই মদ খােব, পিবত্র দতূেদর এবং েমষিশশুর সামেন
“আগুনও গন্ধেকর দ্বারা েসই েলাকেক যন্ত্রণা েদওয়া হেব।

১১ েয আগুন এই েলাকেদর যন্ত্রণা েদেব েসই আগুেনর েধঁায়া
িচরকাল জ্বলেত থাকেব; যারা েসই জন্তুর ও তার মূিতর্ র পূজা
কের এবং েয েকউ তার নােমর িচহ্ন ব্যবহার কের, তারা িদেন িক
রােত কখনও িবশ্রাম পােব না।

১২ এখােন পিবত্র েলাক যারা ঈশ্বেরর আেদশ ও যীশুর প্রিত
িবশ্বাস েমেন চেল তােদর ৈধযর্্য েদখা যায়।

১৩ পের আিম স্বগর্ েথেক এক জনেক বলেত শুনলাম, তুিম
েলখ, ধন্য েসই মৃেতরা যারা এ পযর্ন্ত প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেয়
মেরেছ, হঁ্যা, আত্মা বলেছন, তারা িনেজ িনেজর পিরশ্রম েথেক
িবশ্রাম পােব; কারণ তােদর কাজগুিল তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
থাকেব।

পৃিথবীর ফসল।

১৪ আর আিম তািকেয় েদখেত েপলাম েসখােন একিট সাদা
েমঘ িছল এবং েসই েমেঘর উপের মানবপুেত্রর মত একজন
েলাক বেস িছেলন, তঁার মাথায় একিট েসানার মুকুট এবং তঁার
হােত একিট ধারােলা কােস্ত িছল।

১৫ পের উপাসনা ঘর েথেক আর এক দতূ েবর হেয় িযিন
েমেঘর ওপের বেস িছেলন, তঁােক েজাের চীৎকার কের বলেলন,
“আপনার কােস্ত িনন এবং শস্য কাটেত শুরু করুন; কারণ শস্য
কাটার সময় হেয়েছ;” কারণ পৃিথবীর শস্য েপেক েগেছ।

১৬ তখন িযিন েমেঘর ওপের বেস িছেলন িতিন িনেজর কােস্ত
পৃিথবীেত লাগােলন এবং পৃিথবীর শস্য েকেট িনেলন।

১৭ আর এক দতূ স্বেগর্র উপাসনা ঘর েথেক েবর হেয়
আসেলন; তঁারও হােত একিট ধারােলা কােস্ত িছল।

১৮ আবার েবিদর কাছ েথেক আর এক দতূ েবর হেয়
আসেলন, তঁার আগুেনর উপের ক্ষমতা িছল, িতিন ঐ ধারােলা
কােস্ত হােত দতূেক েজাের চীৎকার কের বলেলন, েতামার
ধারােলা কােস্ত নাও, পৃিথবীর আঙ্গরু গাছ েথেক আঙ্গরু সংগ্রহ
কর, কারণ আঙ্গরু ফল েপেক েগেছ।

১৯ তখন ঐ দতূ পৃিথবীেত িনেজর কােস্ত লািগেয় পৃিথবীর
আঙ্গরু গাছগুিল েকেট িনেলন, আর ঈশ্বেরর েক্রােধর গেতর্
আঙ্গরু মাড়াই করার জন্য েফলেলন।

২০ শহেরর বাইের একিট গেতর্  তা মাড়াই করা হেলা, তােত গতর্
েথেক রক্ত েবর হেলা যা েঘাড়াগুিলর লাগাম পযর্ন্ত উঠল, এেত
এক হাজার ছয় শত তীর রেক্ত ডুেব েগল।

সপ্ত অিন্তম আঘাত।

সাতজন স্বগর্দতূ এবং সপ্ত আঘাত।

পের আিম স্বেগর্ আর একিট মহান এবং আশ্চযর্্য িচহ্ন
েদখলাম; সাতজন স্বগর্দতূ তােদর হােত সাতিট

আঘাত (ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তাপ) িনেয় আসেত েদখলাম; েযগুেলা
হেলা েশষ আঘাত, কারণ েসগুেলা িদেয় ঈশ্বেরর েক্রাধ েশষ
হেব।

২ আিম একিট আগুন েমশােনা কােচর সমুদ্র েদখেত েপলাম;
এবং যারা েসই জন্তু এবং তার প্রিতমূিত্তর্  ও তার নােমর সংখ্যার
ওপের জয়লাভ কেরেছ তারা ঐ কােচর সমুেদ্রর িকনারায়
ঈশ্বেরর েদওয়া বীণা হােত কের দঁািড়েয় আেছ।

৩ আর তারা ঈশ্বেরর দাস েমািশর গীত ও েমষিশশুর এই গীত
গাইিছল,

“মহান ও আশ্চযর্্য েতামার সব কাজ,
েহ প্রভু ঈশ্বর, সবর্শিক্তমান;
ন্যায্য ও সত্য হেলা েতামার সব পথ,
েহ জািতগেণর রাজা!
৪ েহ প্রভু, েক না েতামােক ভয় করেব?
এবং েতামার নােমর েগৗরব েক না করেব?
কারণ তুিমই একমাত্র পিবত্র,
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সমস্ত জািত আসেব,
এবং েতামার সামেন উপাসনা করেব,
কারণ েতামার ধম্মর্কাযর্ সব প্রকাশ হেয়েছ।”
৫ আর তারপের আিম েদখলাম, স্বেগর্ েসই উপাসনা ঘরটা

সাক্ষ্য তঁাবুটা েখালা হল;
৬ তারপর েসই সাতজন স্বগর্দতূ সাতিট আঘাত িনেয় ওই

উপাসনা ঘর েথেক েবর হেয় আসেলন, তঁােদর পরেন িছল
পিরষ্কার ও উজ্জ্বল ঝক ঝেক বস্ত্র এবং তঁােদর বুেক েসানার
েবল্ট িছল।

৭ পের চারিট প্রাণীর মেধ্য একিট প্রাণী েসই সাতিট স্বগর্দতূেক
সাতিট েসানার বািট িদেলন, েসগুিল যুেগ যুেগ জীিবত ঈশ্বেরর
েক্রােধ পূণর্ িছল।

৮ তােত ঈশ্বেরর প্রতাপ েথেক ও তঁার শিক্ত েথেক েয েধঁায়া
েবর হিচ্ছল েসই েধঁায়ায় পিবত্র উপাসনা ঘরটা ভের েগল; আর
েসই সাতিট স্বগর্দেূতর সাতিট আঘাত েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েকউ
উপাসনা ঘের ঢুকেত পারল না।

ঈশ্বেরর েক্রােধর সাতিট বািট।

আিম উপাসনা ঘর েথেক এক চীৎকার শুনেত
েপলাম, একজন েজাের েসই সাতিট স্বগর্দতূেক

বলেছন, েতামরা যাও এবং ঈশ্বেরর েক্রােধর ঐ সাতিট বািট
পৃিথবীেত েঢেল দাও।

২ তখন প্রথম দতূ িগেয় পৃিথবীর উপের িনেজর বািট েঢেল
িদেলন, ফেল েসই জন্তুটার িচহ্ন যােদর গােয় িছল এবং তার
মূিতর্ র পূেজা করত মানুষেদর গােয় খুব খারাপ ও িবষাক্ত ঘা
েদখা িদল।

৩ পের িদ্বতীয় দতূ সমুেদ্রর ওপের িনেজর বািট েঢেল িদেলন,
তােত েসিট মরা েলােকর রেক্তর মত হেলা এবং সমুেদ্রর সব
জীিবত প্রাণী মের েগল।

৪ তৃতীয় দতূ িগেয় নদনদী ও জেলর েফায়ারার ওপের িনেজর
বািট ঢালেলন, ফেল েসগুেলা রেক্তর নদী ও েফায়ারা হেয় েগল।

৫ জেলর উপর েয স্বগর্দেূতর ক্ষমতা িছল তােক আিম বলেত
শুনলাম, েহ পিবত্র, তুিম আছ ও তুিম িছেল, তুিম ন্যায়বান,
কারণ তুিম এই রকম িবচার করছ;

৬ কারণ তারা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর ও ভাববাদীেদর খুন
কেরেছ; তুিম তােদরেক পান করার জন্য রক্ত িদেয়ছ; এটাই
তােদর জন্য উপযুক্ত।

৭ পের আিম েবিদ েথেক উত্তর িদেত শুনলাম, হঁ্যা, প্রভু
সবর্শিক্তমান , সবার শাসনকতর্ া, েতামার িবচারগুিল সত্য ও
ন্যায়বান।

৮ চতুথর্ স্বগর্দতূ তঁার িনেজর বািট সুেযর্্যর ওপের েঢেল িদেলন
এবং আগুন িদেয় মানুষেক পুিড়েয় মারার অনুমিত তােক েদওয়া
হল।

৯ ভীষণ তােপ মানুেষর গা পুেড় েগল এবং এই সব আঘােতর
উপের যঁার ক্ষমতা আেছ, েসই ঈশ্বেরর নােমর িনন্দা করেত
লাগেলা; তঁােক েগৗরব করার জন্য তারা মন েফরাল না।

১০ পের পঞ্চম স্বগর্দতূ েসই জন্তুর িসংহাসেনর উপের িনেজর
বািট েঢেল িদেলন; তােত শয়তােনর রাজ্য অন্ধকাের েঢেক েগল

এবং মানুেষরা যন্ত্রণায় তােদর িনজ িনজ িজভ কামড়ােত
লাগেলা।

১১ তােদর যন্ত্রণা ও ঘােয়র জন্য তারা স্বেগর্র ঈশ্বেরর িনন্দা
করেত লাগেলা, তবুও তারা িনেজেদর মন্দ কাজ েথেক মন
েফরােলা না।

১২ ষষ্ঠ স্বগর্দতূ ইউেফ্রটীস মহানদীর উপর িনেজর বািট উপুড়
কের েঢেল িদেলন এবং এই নদীর জল শুিকেয় েগল, েযন পূবর্
িদক েথেক রাজােদর আসার জন্য রাস্তা ৈতরী করা েযেত পাের।

১৩ পের আিম েদখেত েপলাম, েসই িবরাটাকার সােপর মুখ
েথেক, জন্তুিটর মুখ েথেক এবং ভণ্ড ভাববাদীর মুখ েথেক
ব্যােঙর মত েদখেত িতনেট মন্দ আত্মা েবর হেয় আসেছ।

১৪ কারণ তারা হেলা ভূেতেদর আত্মা নানা িচহ্ন ও আশ্চযর্্য
কাজ কের; তারা পৃিথবীর সব রাজােদর কােছ িগেয়
সবর্শিক্তমান্ ঈশ্বেরর েসই মহান িদেন যুেদ্ধর জন্য মন্দ
আত্মােদর জেড়া কের। ১৫ েদখ, আিম েচােরর মত আসেবা; ধন্য
েসই ব্যিক্ত েয েজেগ থােক এবং িনেজর কাপড় পের থােক েযন
েস উলঙ্গ না হেয় ঘুের েবড়ায় এবং েলােক তার লজ্জা না েদেখ।

১৬ তারা রাজােদর এক জায়গায় জেড়া করেলা েয জায়গার
নাম ইব্রীয় ভাষায় হরমািগেদান বেল।

১৭ পের সপ্তম স্বগর্দতূ আকােশর বাতােসর ওপের িনজ বািট
েঢেল িদেলন, তখন উপাসনা ঘেরর িসংহাসন েথেক েজাের এই
কথা গুিল বলা হেলা, ‘এটা করা হেয়েছ’।

১৮ আর তখন িবদ্ুযৎ চমকােত লাগেলা, িবকট শব্দ ও বাজ
পড়েত লাগেলা এবং এমন এক ভূিমকম্প হল যা পৃিথবীেত
মানুষ সৃিষ্টর পর েথেক কখনও হয়িন, এটা খুব ভয়ঙ্কর ভূিমকম্প
িছল।

১৯ ফেল েসই মহান শহরিট িতন ভােগ ভাগ হেয় েগল এবং
নানা জািতর শহরগুিল েভেঙ পড়ল; তখন ঈশ্বর েসই মহান
বািবলনেক মেন করেলন এবং ঈশ্বর তঁার েক্রােধর মদ পূণর্
েপয়ালা বািবলেক পান করেত িদেলন।

২০ প্রেত্যকিট দ্বীপ তখন অদশৃ্য হেয় েগল এবং পবর্ত গুিলেক
আর খুঁেজ পাওয়া েগল না।

২১ আর আকাশ েথেক মানুেষর ওপর বড় বড় শীল বৃিষ্টর মত
পড়ল, তার এক একিটর ওজন প্রায় এক তালন্ত (প্রায় ছিত্রশ
েকিজ); এই িশলাবৃিষ্টেত আঘাত েপেয় মানুেষরা ঈশ্বেরর িনন্দা
করল; কারণ েসই আঘাত খুব ভয়ানক িছল।

মহােবশ্যার দশর্ন।

মিহলা এবং জন্তু।

যঁােদর হােত সাতিট বািট িছল ঐ সাতজন দেূতর
মেধ্য েথেক একজন দতূ এেস আমােক বলেলন,

এেসা, “েয মহােবশ্যা অেনক জেলর ওপের বেস আেছ” আিম
েতামােক তার শািস্ত েদখােবা,

২ “পৃিথবীর রাজারা যার সেঙ্গ ব্যিভচার কেরেছ এবং যারা এই
পৃিথবীেত বাস কের তারা তার ব্যািভচােরর আঙ্গরু রেস মাতাল
হেয়িছল”।
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৩ েসই স্বগর্দতূ আমােক মরূপ্রােন্ত িনেয় েগেলন তখন আিম
পিবত্র আত্মায় পূণর্ িছলাম; এবং একিট লাল রেঙর জন্তুিটর
ওপর এক স্ত্রীেলাকেক বেস থাকেত েদখলাম; েসই জন্তুটার
গােয় ঈশ্বরিনন্দা করার জন্য অেনক নাম েলখা িছল এবং তার
সাতিট মাথা ও দশিট িশং িছল।

৪ আর েসই স্ত্রীেলাকটী েবগুনী ও লাল রেঙর েপাশাক
পেরিছল এবং েসানার, দামী পাথর, মিণ ও মুক্তা পেরিছল এবং
তার হােত অপিবত্র িজিনস ও ব্যিভচােরর ময়লা ভরা একটা
েসানার বািট িছল।

৫ আর তার কপােল এক গুপ্ত সেত্যর নাম েলখা িছল, ‘েহ
মহান ব্যািবলন, পৃিথবীর েবশ্যােদর ও ঘৃণার িজিনেসর মা।’

৬ আর আিম েদখলাম েয, েসই স্ত্রীেলাকটী ঈশ্বেরর পিবত্র
েলাকেদর রক্ত এবং যীশুর সম্বেন্ধ সাক্ষী িদেয়েছ যারা তােদর
রক্ত েখেয় মাতাল হেয় আেছ। আিম যখন তােক েদখলাম খুব
আশ্চযর্্য হলাম।

৭ আর েসই স্বগর্দতূ আমােক বলেলন, তুিম েকন অত্যন্ত
িবিষ্মত েহাচ্ছ ? আিম ওই স্ত্রীেলাকটীর এবং েসই জন্তুিট েয
তােক বেয় িনেয় যায়, যার সাতিট মাথা ও দশিট িশং আেছ
তােদর েগাপন মােন বুিঝেয় বলব।

৮ তুিম েয জন্তুেক েদেখিছেল, েস বতর্ মােন েনই; িকন্তু েস
অতল গতর্  েথেক উেঠ এেস িচরকাল শািস্ত েভাগ করেব। আর
পৃিথবীেত যত েলাক বাস কের, যােদর নাম জগত সৃিষ্টর প্রথম
েথেক জীবন পুস্তেক েলখা েনই, তারা যখন েসই জন্তুিটেক
েদখেব েয আেগ িছল িকন্তু এখন েনই অথচ আবার েদখা যােব,
তখন সবাই অবাক হেয় যােব।

৯ এটােক বেল মন যার মেধ্য ঈশ্বরীয় জ্ঞান আেছ। ওই সাতিট
মাথা হেলা সাতিট পাহাড় যার ওপর স্ত্রীেলাকটী বেস আেছ;
আবার েসই সাতটা মাথা হেলা সাতিট রাজা;

১০ তােদর মেধ্য পঁাচ জন আেগই েশষ হেয় েগেছ, এখনও
একজন আেছ, আর অন্যজন এখেনা আেসিন; যখন েস আসেব
েস অল্প সমেয়র জন্য থাকেব।

১১ আর েয জন্তুিট িছল, এখন েস েনই, েস িনেজ হেলা অষ্টত্বম
রাজা িকন্তু েস েসই সাতজন রাজার মেধ্য একজন এবং েস
িচরকােলর জন্য ধ্বংস হেব।

১২ আর তুিম েয দশিট িশং েদেখিছেল েসগুিল হেলা দশ জন
রাজা যারা এখেনা পযর্ন্ত েকােনা রাজ্য পায়িন, িকন্তু েসই
জন্তুিটর সেঙ্গ এক ঘন্টার জন্য রাজােদর মত রাজত্ব করার
কতৃর্ ত্ব পােব।

১৩ এেদর সবার মন এক এবং তােদর িনেজেদর শিক্ত ও কতৃর্ ত্ব
েসই জন্তুিটেক েদেব।

১৪ তারা েমষিশশুর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব, িকন্তু েমষ িশশু
তােদরেক জয় করেবন, কারণ “িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাজােদর
রাজা;” এবং যঁারা মেনানীত হেয়েছ যােদর েবেছ েনওয়া হেয়েছ
ও িবশ্বস্ত, তারাই তঁার সেঙ্গ থাকেবন।

১৫ আর েসই স্বগর্দতূ আমােক বলেলন, তুিম েয জল েদখেল
েযখােন ওই েবশ্যা বেস আেছ, েসই জল হেলা মানুষ,
জনসাধারণ, জািতবৃন্দ ও অেনক ভাষা।

১৬ আর েয দশিট িশং এবং জন্তুিট তুিম েদখেল তারা সবাই
েসই েবশ্যােক ঘৃণা করেব এবং তােক জনশূন্য ও উলঙ্গ করেব
তার মাংস খােব এবং তােক সম্পূণর্ভােব আগুেন িদেয় পুিড়েয়
েফলেব।

১৭ এর কারণ হেলা ঈশ্বর তােদর মেন এমন ইচ্ছা িদেলন, েযন
তঁারই বাক্য সফল হয় এবং একমনা হয়; আর যতক্ষণ না
ঈশ্বেরর বাক্য সম্পূণর্ হয়, েসই পযর্ন্ত িনজ িনজ রােজ্যর কতৃর্ ত্ব
েসই জন্তুিটেক েদয়।

১৮ আর তুিম েয স্ত্রীেলাকেক েদেখিছেল েস হেলা েসই নাম
করা শহর েয পৃিথবীর রাজােদর ওপের কতৃর্ ত্ব করেছ।

মহতী বািবেলর িবনাশ।

এসেবর পের আর একজন স্বগর্দতূেক আিম স্বগর্
েথেক েনেম আসেত েদখলাম; তার মহান কতৃর্ ত্ব িছল

এবং পৃিথবী তার মিহমায় আেলািকত হেয় উঠল।
২ িতিন েজাের েচঁিচেয় বলেলন, ‘েসই নাম করা বািবলন ধ্বংস

হেয় েগেছ'; েসটা ভূতেদর থাকার জায়গা হেয়েছ আর সব মন্দ
আত্মার আড্ডাখানা এবং অশুিচ ও জঘন্য পাখীর বাসা হেয়েছ।

৩ কারণ সমগ্র জািত তার েবশ্যা কােজর ভয়ঙ্কর মদ পান
কেরেছ এবং পৃিথবীর সব রাজারা তার সেঙ্গ ব্যিভচার কেরেছ
এবং পৃিথবীর ব্যবসায়ীরা তার িবলািসতার শিক্তর জন্য ধনী
হেয়েছ।

৪ তখন আিম স্বগর্ েথেক আর একটা বাক্য শুনেত েপলাম, ‘েহ
আমার জনগণ, েতামরা ওই বািবলন েথেক েবর হেয় এেসা, েযন
েতামরা তার পােপর ভাগী না হও, সুতরাং তার েয সব আঘাত
েতামােদর েভাগ না করেত হয়।

৫ কারণ তার পাপ স্বগর্ পযর্ন্ত উঁচু হেয় েগেছ এবং ঈশ্বর তার
মন্দ কােজর কথা মেন কেরেছন।

৬ েস েযমন অন্যেদর সেঙ্গ ব্যবহার করত েতামরাও তার সেঙ্গ
েসরকম ব্যবহার কর; এবং তার কাজ অনুযায়ী তােক িদ্বগুন
প্রিতফল দাও, েয েপয়ালায় েস অন্যেদর জন্য মদ েমশাত, েসই
েপয়ালায় তার জন্য িদ্বগুন পিরমােণ মদ িমিশেয় তােক দাও।

৭ েস িনেজ িনেজর িবষেয় যত েগৗরব কেরেছ ও িবলািসতায়
বাস কেরেছ, তােক িঠক ততটা যন্ত্রণা ও দঃুখ দাও। কারণ েস
মেন মেন ভােব, আিম রাণীর মত িসংহাসেন বেস আিছ, আিম
একজন িবধবা নয় এবং আিম কখনও দঃুখ েদখব না।

৮ এই কারেণ এক িদেন তার সব আঘাত েযমন মৃতু্য, দঃুখ ও
দিূভর্ ক্ষ তার ওপের পড়েব; এবং তােক আগুেন পুিড়েয় েদওয়া
হেব, কারণ তােক েয িবচার করেবন িতিন হেলন শিক্তমান প্রভু
ঈশ্বর।

৯ পৃিথবীর েয সব রাজারা তার সেঙ্গ ব্যিভচার কেরেছ ও
জঁাকজমক কের বাস কেরেছ, তারা তার পুিড়েয় েফলার সময়
ধুমা েদেখ তার জন্য কঁাদেব এবং দঃুখ করেব;

১০ তারা তার যন্ত্রণা েদেখ ভেয় দেূর দঁািড়েয় বলেব হায়
বািবলন হায়! েসই নাম করা শহর বািবল, ক্ষমতায় পিরপূণর্ েসই
শহর! এত অল্প সমেয়র মেধ্য েতামার শািস্ত এেস েগেছ।

১১ পৃিথবীর ব্যবসায়ীরাও তার জন্য কঁাদেব এবং দঃুখ করেব
কারণ তােদর ব্যবসােয়র িজিনসপত্র আর েকউ িকনেব না;
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১২ তােদর ব্যবসার িজিনসপত্র গুিল হেলা েসানা, রূপ, দামী
পাথর, মুক্ত, মসীনা কাপড়, েবগুনী রেঙর কাপড়, েরশিম
কাপড়, লাল রেঙর কাপড়; সব রকেমর চন্দন কাঠ, হািতর
দঁােতর সব রকেমর পাত্র, দামী কােঠর এবং িপতেলর, েলৗেহর ও
মােবর্ল পাথেরর সব রকেমর ৈতরী িজিনস,

১৩ এবং দারুিচিন, এলািচ, ধূপ, আতর ও গন্ধরস, কুন্দরুু,
মিদরা, ৈতল, উত্তম ময়দা ও গম, পশু, েভড়া; এবং েঘাড়া,
েঘাড়ার গাড়ী রথ, দাস ও মানুেষর আত্মা।

১৪ েয ফল তুিম প্রত্যািশত করেত েচেয়িছেল তা েতামার কাছ
েথেক দেূর চেল েগেছ এবং েতামার জঁাকজমক ও সব ধন নষ্ট
হেয় েগেছ; েলােকরা েস সব আর কখনও পােব না।

১৫ ঐ সব িজিনেসর ব্যবসা কের ব্যবসায়ীরা যারা ধনী
হেয়িছল, তার যন্ত্রণা এবং দঃুখ েদেখ েসই ব্যবসায়ীরা ভেয় দেূর
দঁািড়েয় থাকেব, আর কঁাদেত কঁাদেত বলেব,

১৬ হায়! হায়! েসই মহান শহর মসীনা কাপড়, েবগুনী ও লাল
রেঙর কাপড় পরা এবং েসানা ও দামী পাথর এবং মুক্তায়
সাজেগাজ করা েসই নাম করা শহর;

১৭ এক ঘন্টার মেধ্যই েসই মহাসম্পিত্ত ধ্বংস হেয় েগেছ।
জাহােজর প্রেত্যক প্রধান কমর্চারী, ও জলপেথর যাত্রীরা এবং
নািবকরা ও সমুদ্র ব্যবসায়ীরা সবাই দেূর দঁািড়েয় থাকেলা,

১৮ তােক েপাড়াবার সময় েধঁায়া েদেখ তারা েজাের িচত্কার
কের বলল, েসই নাম করা শহেরর মত আর েকােনা শহর আেছ?

১৯ আর তারা মাথায় ধূেলা িদেয় েকঁেদ েকঁেদ ও দঃুখ করেত
করেত েজাের িচত্কার কের বলেত লাগল, হায়! হায়! েসই নাম
করা শহর, যার ধন িদেয় সমুেদ্রর ব্যবসায়ীরা জাহােজর
মািলকরা সবাই বড়েলাক হেয়িছল; আর েসটা এক ঘন্টার
মেধ্যই েস ধ্বংস হেয় েগল।

২০ েহ স্বগর্, েহ পিবত্র েলােকরা, েহ েপ্রিরতরা, েহ ভাববাদীরা,
েতামরা সবাই তার জন্য আনন্দ কর; কারণ েস েতামােদর ওপর
েয অন্যায় কেরেছ, ঈশ্বর তার িবচার কেরেছন।

২১ পের শিক্তশালী একজন স্বগর্দতূ একটা বড় যঁাতার মত
পাথর িনেয় সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয় বলেলন, এরই মত মহান
শহর বািবলনেক েফেল েদওয়া হেব, আর কখনও তার েদখা
পাওয়া যােব না।

২২ যারা বীণা বাজায়, যারা গান গায়, যারা বঁাশী বাজায় ও
তূরী বাজায় তােদর শব্দ েতামার মেধ্য আর কখনও েশানা যােব
না; এবং আর কখনও েকান রকম িশল্পীেক েতামার মেধ্য পাওয়া
যােব না; এবং যঁাতার শব্দ আর কখনও েতামার মেধ্য েশানা
যােব না;

২৩ আর কখনও েতামার মেধ্য প্রদীেপর আেলা জ্বলেব না;
এবং বর কন্যার গলার আওয়াজও আর কখনও েতামার মেধ্য
েশানা যােব না; কারণ েতামার ব্যবসায়ীরা পৃিথবীর মেধ্য
অিধকারী িছল এবং সব জািত েতামার জাদেূত প্রতািরত হত।

২৪ ভাববাদীেদর ও ঈশ্বেরর পিবত্র মানুষেদর রক্ত এবং যত
েলাকেক পৃিথবীেত েমের েফলা হেয়িছল তােদর রক্ত তার মেধ্য
পাওয়া েগল।

রাজািধরাজ যীশুর িবজয় যাত্রা

হােল্ললূইয়া

এই সেবর পের আিম স্বগর্ েথেক অেনক েলােকর
িভেড়র শব্দ শুনেত েপলাম, তঁারা বলিছেলন

"হােল্ললূইয়া, পিরত্রাণ ও েগৗরব, ও ক্ষমতা সবই আমােদর
ঈশ্বেরর;

২ কারণ তার িবচারগুিল সত্য ও ন্যায়বান; কারণ েয মহােবশ্যা
িনেজর ব্যিভচার িদেয় পৃিথবীেক দিুষত কেরিছল, ঈশ্বর তার
িনেজর হােত িবচার কেরেছন এবং তার িনেজর দাসেদর রেক্তর
প্রিতেশাধ তার ওপর িনেয়েছন।

৩ তঁারা িদ্বতীয়বার বলেলন, "হািল্ললূয়া; িচরকাল ধের তার
মধ্য েথেক েধঁায়া উঠেত থাকেব"।

৪ ঈশ্বর, িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তঁােক পের েসই চিব্বশ
জন েনতা ও চারিট জীবন্ত প্রাণী মাথা িনচু কের প্রণাম কের
বলেলন, আেমন; হািল্ললূয়া।

৫ তখন েসই িসংহাসন েথেক একজন বলেলন, "আমােদর
ঈশ্বেরর প্রশংসা কর, েহ ঈশ্বেরর দােসরা, েতামরা যারা তঁােক
ভয় কর, েতামরা েছাট িক বড় সকেল আমােদর ঈশ্বেরর েগৗরব
গান কর"।

৬ আবার আিম অেনক মানুেষর িভেড়র শব্দ, েজাের বেয়
যাওয়া জেলর েস্রােতর শব্দ এবং খুব েজাের বাজ পড়ার শেব্দর
মত এই কথা শুনেত েপলাম, "হােল্ললূয়া! কারণ ঈশ্বর প্রভু িযিন
সবর্শিক্তমান িতিন রাজত্ব শুরু কেরেছন।

৭ এেসা আমরা মেনর খুিশেত আনন্দ কির এবং তঁােক েগৗরব
িদই, কারণ েমষিশশুর িবেয়র সময় এেস েগেছ এবং তঁার কেন্য
িনেজেক প্রস্তুত কেরেছন"।

৮ তঁােক উজ্জ্বল, পিরষ্কার এবং িমিহ মসীনা কাপড় পরার
অনুমিত েদওয়া হেয়েছ, কারণ মসীনা কাপড় হেলা তার পিবত্র
মানুষেদর ধািমর্ক আচরণ।

৯ পের েসই স্বগর্দতূ আমােক বলেলন, তুিম এই কথা েলখ, ধন্য
তারা যােদরেক েমষিশশুর িবেয়র েভােজ িনমন্ত্রণ করা হেয়েছ।
িতিন আমােক আরও বলেলন, এ সব ঈশ্বেরর কথা এবং সত্য
কথা।

১০ তখন আিম তঁােক নমস্কার করার জন্য তঁার পােয়র ওপর
শুেয় পড়লাম। িকন্তু িতিন আমােক বলেলন, এমন কাজ কর না;
আিম েতামার সেঙ্গ এবং েতামার েয ভাইেয়রা যারা যীশুর সাক্ষ্য
ধের রােখ তােদর মতই এক দাস; ঈশ্বরেকই প্রণাম কর; কারণ
যীশুর সাক্ষ্য হেলা ভাববাণীর আত্মা।

েশ্বত অশ্বােরাহী।

১১ তখন আিম েদখলাম স্বগর্ েখালা আেছ এবং আিম সাদা
রেঙর একটা েঘাড়া েদখেত েপলাম, আর িযিন েসই েঘাড়ার
উপর বেস আেছন িতিন িবশ্বস্ত ও সত্য নােম পিরিচত। িতিন
ন্যায়ভােব িবচার ও যুদ্ধ কেরন।

১২ তঁার চকু্ষ জ্বলন্ত আগুেনর িশখার মত এবং তঁার মাথায়
অেনকগুিল মুকুট আেছ; তঁার গােয় একটা নাম েলখা আেছ
েযটা িতিন ছাড়া আর অন্য েকউ জােন না।
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১৩ তঁার পরেন রেক্ত ডুবান কাপড় িছল এবং তার নাম িছল
“ঈশ্বেরর বাক্য”।

১৪ আর স্বেগর্র ৈসন্যদল সাদা পিরষ্কার এবং মসীনা কাপড়
পের সাদা রেঙর েঘাড়ায় চেড় তঁার িপছেন িপছেন যািচ্ছল।

১৫ আর তঁার মুখ েথেক এক ধারােলা তরবাির েবর হিচ্ছল
েযন েসটা িদেয় িতিন জািতেক আঘাত করেত পােরন; আর িতিন
েলাহার রড িদেয় তােদরেক শাসন করেবন; এবং িতিন
সবর্শিক্তমান্ ঈশ্বেরর ভয়ঙ্কর েক্রাধ স্বরূপ পােয় আঙ্গরু মাড়াই
করেবন।

১৬ তঁার েপাশােক এবং ঊরুেত একটা নাম েলখা আেছ, তা
হেলা “রাজােদর রাজা ও প্রভুেদর প্রভু”।

১৭ আিম একজন দতূেক সূেযর্্যর মেধ্য দঁািড়েয় থাকেত
েদখলাম; আর িতিন খুব েজাের চীৎকার কের আকােশর মধ্য
িদেয় েয সব পাখী উেড় যািচ্ছল েস সব পািখেক বলেলন, এস
ঈশ্বেরর মহা েভাজ খাওয়ার জন্য একসেঙ্গ জেড়া হও।

১৮ এস রাজােদর মাংস, েসনাপিতর মাংস, শিক্তমান্ েলাকেদর
মাংস, ঘর ও আেরাহীেদর মাংস এবং স্বাধীন ও দাস, েছােটা ও
বড় সব মানুেষর মাংস খাও।

১৯ পের আিম েদখলাম, িযিন েঘাড়ার ওপর বেস িছেলন তঁার
ও তঁার ৈসন্যেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য েসই জন্তুিট ও পৃিথবীর
রাজারা ও তােদর ৈসন্যরা একসেঙ্গ জেড়া হল।

২০ েসই জন্তুেক ধরা হেলা এবং েয ভণ্ড ভাববাদী তার সামেন
আশ্চযর্্য কাজ করত এবং জন্তুিটর িচহ্ন সবাইেক গ্রহণ করাত ও
তার মূিতর্ র পূেজা করাত এবং তােদর ভুল পেথ চালনা করত
েসও তার সেঙ্গ ধরা পড়ল; তােদর দজুনেকই জীবন্ত জ্বলন্ত
গন্ধেকর আগুেনর হ্রেদ েফলা হেলা।

২১ আর বািক সবাইেক িযিন েসই সাদা েঘাড়ার ওপের বেস
িছেলন তঁার মুখ েথেক েবর হওয়া তরবাির িদেয় েমের েফলা
হেলা; আর সব পািখরা তােদর মাংস েখেয় িনল।

বষর্সহস্র ও মহািবচােরর বণর্না।

সহস্র বত্সর।

পের আিম স্বগর্ েথেক একজন স্বগর্দতূেক েনেম
আসেত েদখলাম, তঁার হােত িছল গভীর গেতর্ র চািব

এবং একিট বড় িশকল।
২ িতিন েসই িবরাটাকার সাপিটেক ধরেলন; এটা েসই পুরাতন

সাপ, যােক িদয়াবল [অপবাদক] ও শয়তান [িবপক্ষ] বেল;
িতিন তােক এক হাজার বৎসেরর জন্য েবঁেধ রাখেলন,

৩ আর তােক েসই গভীর গেতর্ র মেধ্য েফেল িদেয় েসই
জায়গার মুখ বন্ধ কের সীলেমাহর কের িদেলন; েযন ঐ এক
হাজার বৎসর েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েস জািতেদর আর প্রতারণা
না করেত পাের; তারপের অল্প িকছু সমেয়র জন্য তােক অবশ্যই
ছাড়া হেব।

৪ পের আিম কতকগুেলা িসংহাসন েদখলাম; েসগুিলর উপর
যারা বেস িছেলন তঁােদর হােত িবচার করবার ক্ষমতা েদওয়া
হেয়িছল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বেরর বােক্যর জন্য যােদর

গলা েকেট েমের েফলা হেয়িছল এবং যারা েসই জন্তুিটেক ও
তার মূিতর্ েক পূেজা কের িন এবং িনজ িনজ কপােল ও হােত
তার ছিব ও িচহ্ন গ্রহণ কের িন তােদর প্রাণও েদখলাম; তারা
জীিবত হেয় এক হাজার বৎসর খ্রীেষ্টর সেঙ্গ রাজত্ব করল।

৫ হাজার বৎসর েশষ না হওয়া পযর্ন্ত বািক মৃত মানুেষরা
জীিবত হল না। এটা হেলা প্রথম পুনরুত্থান।

৬ যারা এই প্রথম পুনরুত্থােনর অংশী হয়, েস ধন্য ও পিবত্র;
তােদর ওপের িদ্বতীয় মৃতু্যর েকান ক্ষমতা েনই; িকন্তু তারা
ঈশ্বেরর ও খ্রীেষ্টর যাজক হেব এবং েসই হাজার বৎসর খ্রীেষ্টর
সেঙ্গ রাজত্ব করেব।

শয়তােনর িনয়িত।

৭ যখন েসই হাজার বৎসর েশষ হেব, শয়তানেক তার
েজলখানা েথেক মুক্ত করা যােব।

৮ তখন েস “পৃিথবীর চারিদেক বাস কের জািতেদর অথর্াৎ
েগাগ ও মােগাগেক”, প্রতারণা কের যুেদ্ধর জন্য একসেঙ্গ তােদর
জেড়া করেত েবর হেব। তােদর সংখ্যা সমুেদ্রর বািলর মত
অসংখ্য।

৯ আিম েদখলাম তারা ভূিমর সমস্ত জায়গায় ঘুের এেস
ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর থাকার জায়গা এবং িপ্রয় শহরটা
েঘরাও করেলা; িকন্তু “স্বগর্ েথেক আগুন এেস তােদর গ্রাস
করল।

১০ আর েসই শয়তান েয তােদর প্রতারণা কেরিছল তােক
গন্ধেকর ও আগুেনর হ্রেদ েফেল েদওয়া হেলা েযখােন েসই
জন্তুিট এবং ভণ্ড ভাববাদীেকও েফেল েদওয়া হেয়িছল। আর
তারা িচরকাল েসখােন িদনরাত ধের যন্ত্রণা েভাগ করেব।

মৃতেদর িবচার।

১১ তখন আিম একিট বড় সাদা রেঙর িসংহাসন এবং িযিন
তার ওপের বেস আেছন তঁােক েদখেত েপলাম; তঁার সামেন
েথেক পৃিথবী ও আকাশ পািলেয় েগল িকন্তু তােদর যাওয়ার
জন্য আর জায়গা িছল না।

১২ আর আিম মৃতেদর েদখলাম, েছাট ও বড় সব েলাক েসই
িসংহাসেনর সামেন দঁািড়েয় আেছ; পের কেয়কটা বই েখালা
হেলা এবং আর একিট বইও অথর্াৎ জীবন পুস্তক েখালা হেলা।
বইগুিলেত েযমন েলখা িছল েতমিন মৃতেদর এবং িনেজর
িনেজর কাজ অনুযায়ী তােদর িবচার করা হেলা।

১৩ পের সমুেদ্রর মেধ্য েয সব মৃত েলােকরা িছল তােদর সমুদ্র
িনেজ তুেল িদল এবং মৃতু্য ও নরক িনেজেদর মেধ্য েয সব মৃত
েলােকরা িছল তােদরেক িফিরেয় িদল এবং সব মৃতেদর তােদর
কাজ অনুসাের িবচার করা হেলা।

১৪ আর মৃতু্য ও নরেক আগুেনর হ্রেদ েফেল েদওয়া হেলা; এই
আগুেনর হ্রদ হেলা- িদ্বতীয় মৃতু্য।

১৫ আর যিদ কােরার নাম জীবন পুস্তেক েলখা পাওয়া েগল
না, তােক আগুেনর হ্রেদ েফেল েদওয়া হেলা।

নূতন আকাশ ও নূতন পৃিথবীর বণর্না।
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২১

২২

তারপের আিম একটা নতুন আকাশ এবং একটা
নতুন পৃিথবী েদখেত েপলাম, কারণ প্রথেমর আকাশ

ও প্রথেমর পৃিথবী েশষ হেয় েগেছ এবং সমুদ্রও আর িছল না।
২ আর আিম পিবত্র শহরেক এবং নতুন িযরূশােলমেক স্বেগর্র

মেধ্য ঈশ্বেরর কাছ েথেক েনেম আসেত েদখলাম; আর বেরর
জন্য সাজােনা কেন্যর মত এই শহরেক সাজােনা হেয়িছল।

৩ পের আিম িসংহাসন েথেক একটা েজাের কন্ঠস্বর শুনেত
েপলাম, েদখ, মানুেষর সেঙ্গ ঈশ্বেরর এখন থাকার বাসস্থান
হেয়েছ এবং িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন। তারা তঁার প্রজা
হেব এবং ঈশ্বর িনেজ মানুেষর সেঙ্গ থাকেবন এবং িতিন তােদর
ঈশ্বর হেবন।

৪ তােদর সব েচােখর জল িতিন মুেছ েদেবন এবং মৃতু্য আর
হেব না; দঃুখ, কান্না এবং ব্যাথাও আর থাকেব না; কারণ আেগর
িজিনসগুিল সব েশষ হেয় েগেছ।

৫ আর িযিন িসংহাসেন বেস িছেলন িতিন বলেলন, েদখ, আিম
সবই নতুন কের ৈতরী করিছ। িতিন আরও বলেলন, েলখ কারণ
এ সব কথা িবশ্বস্ত ও সত্য।

৬ পের িতিন আমােক আবার বলেলন, সব িকছুই করা হেয়েছ!
আিমই আলফা এবং ওেমগা, শুরু এবং েশষ; যার িপপাসা
েপেয়েছ তােক আিম মূল্য ছাড়াই জীবন জেলর েফায়ারা েথেক
জল েদেবা।

৭ েয জয় করেব েস এই সব িকছুর উত্তরািধকারী হেব এবং
আিম তার ঈশ্বর হব ও েস আমার পুত্র হেব।

৮ িকন্তু যারা ভীরু বা অিবশ্বাসী, ঘৃণার েযাগ্য, খুনী, ব্যিভচারী,
জাদকুর বা মূিতর্  পূজারী, তােদর এবং সব িমথ্যাবাদীর জায়গা
হেব আগুেন এবং গন্ধেক জলন্ত আগুেনর হ্রেদ। এটাই হেলা
িদ্বতীয় মৃতু্য।

৯ েয সাতজন স্বগর্দেূতর কােছ সাতিট েশষ আঘােত ভরা
সাতিট বািট িছল, তঁােদর মেধ্য একজন স্বগর্দতূ আমার কােছ
এেস বলেলন, এখােন এেসা, আিম েসই কেন অথর্াৎ েমষিশশুর
স্ত্রীেক েতামােক েদখােবা।

১০ তারপর আিম যখন আত্মায় পিরপূণর্ িছলাম তখন েসই
স্বগর্দতূ আমােক এক বড় এবং উঁচু পাহােড়র উপর িনেয় িগেয়
পিবত্র শহর িযরূশােলমেক েদখােলন, েসিট স্বেগর্র ঈশ্বেরর কাছ
েথেক েনেম আসিছল।

নতুন িযরূশােলম।

১১ িযরুশােলম ঈশ্বেরর মিহমায় পূণর্, তাহার আেলা বহু মূল্য
মিণর মত, উজ্জ্বলতা েযমন সূযর্্যকান্ত মিণর মত ও হীেরর মত
স্বচ্ছ।

১২ এই শহেরর বড় ও উঁচু েদয়াল িছল এবং তােত বারিট
ফটক (দরজা) এবং ফটকগুেলােত বারিট স্বগর্দতূ িছল। এবং
ফটকগুেলােত ইস্রােয়ল সন্তানেদর বারিট বংেশর নাম েলখা
িছল।

১৩ ফটকগুেলা পূব্বর্িদেক িতনেট, উত্তরিদেক িতনেট,
দিক্ষণিদেক িতনেট ও পিশ্চমিদেক িতনেট িছল।

১৪ আর েসই শহেরর েদয়ােল বারিট ভীত িছল এবং েসগুিলর
ওপের েমষিশশুর বােরা জন েপ্রিরেতর বারিট নাম িছল।

১৫ আর িযিন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তঁার হােত ওই
শহর, তার ফটকগুিল এবং েদয়াল মাপার জন্য একটা েসানার
মাপকািঠ িছল।

১৬ শহরিট বগর্াকার অথর্াৎ েচৗেকা িছল তার ৈদঘর্্য ও প্রস্থ
সমান িছল। িতিন েসই মাপকািঠ িদেয় শহরিট মাপেল পর েদখা
েগল েসটা ৈদেঘর্্য ও প্রেস্থ দইু হাজার চারেশা িকেলািমটার, তার
ৈদঘর্্য, প্রস্ত ও উচ্চতা এক সমান িছল।

১৭ পের িতিন েদয়ালটা মাপেল পর, েসটার উচ্চতা একেশা
চুয়ািল্লশ হাত হল মানুষ েয ভােব মােপ েসই স্বগর্দতূ েসই ভােবই
েমেপিছেলন।

১৮ হীের িদেয় েদয়ালিট ৈতরী িছল এবং শহরিট পিরষ্কার
কঁােচর মত খঁািট েসানা িদেয় ৈতরী িছল।

১৯ েসই শহেরর েদওয়ােলর িভতগুিল সব রকম দামী পাথেরর
ৈতরী িছল; প্রথম িভিত্তিট হীেরর, িদ্বতীয়টা নীলকােন্তর, তৃতীয়টা
তাম্রমিণর,

২০ চতুথর্টা পান্নার, পঞ্চম ৈবদেূযর্্যর, ষষ্ঠ সাদ্দর্ীয় মিণর, সপ্তম
স্বণর্মিণর, অষ্টম েগােমদেকর, নবম পদ্মরােগর, দশম
লশুনীেয়র, একাদশ েপেরােজর, দ্বাদশ কটােহলার।

২১ আর বারটা ফটক বারিট মুক্ত িছল, প্রেত্যকিট ফটক এক
একিট মুক্ত িদেয় ৈতরী িছল। শহরিটর রাস্তা িছল পিরষ্কার
কঁােচর মত খঁািট েসানার ৈতরী।

২২ আর আিম শহেরর মেধ্য েকান উপাসনা ঘর েদখেত েপলাম
না; কারণ সবর্শিক্তমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং েমষ িশশু িনেজই িছেলন
তার উপাসনা ঘর।

২৩ “আর েসই শহের আেলা েদবার জন্য সুেযর্্যর বা চঁােদর
িকছু প্রেয়াজন েনই, কারণ ঈশ্বেরর মিহমাই েসখােন আেলা কের
এবং েমষ িশশু েসই শহেরর বািত।

২৪ আর জািতরা সব এই শহেরর আেলােত চলাচল করেব;
এবং পৃিথবীর রাজারা তােদর িনেজর িনেজর ঐশ্বযর্্য (প্রতাপ)
িনেয় আসেবন।

২৫ ঐ শহেরর ফটকগুিল িদেনরেবলায় কখনও বন্ধ হেব না
এবং েসখােন রাতও হেব না।

২৬ সব জািতর ঐশ্বযর্্য এবং সম্মান তার মেধ্য িনেয় আসেব।
২৭ আর অশুিচ িকছু অথবা জঘন্য কাজ কের ও িমথ্যা কথা

বেল েকােনা েলাক েসখােন ঢুকেত পারেব না; শুধুমাত্র
েমষিশশুর জীবন-বইিটেত যােদর নাম েলখা আেছ, তারাই শুধু
ঢুকেত পারেব।

জীবন নদী।

তারপর েসই স্বগর্দতূ আমােক জীবন জেলর নদী
েদখােলন, েসিট স্ফিটেকর মত চকচেক িছল এবং

েসটা ঈশ্বেরর ও েমষিশশুর িসংহাসন েথেক েবর হেয়
েসখানকার রাস্তার মধ্য িদেয় বেয় যািচ্ছল;

২ “নদীর দইু ধােরই জীবনগাছ িছল, েসগুিলেত বােরা মােসই
বােরা রকেমর ফল ধের এবং েসই গােছর পাতা সব জািতর
সুস্থতার জন্য ব্যবহার হয়।
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৩ আর েকান অিভশাপ থাকেব না। আর ঈশ্বেরর ও েমষিশশুর
িসংহাসন েসই শহের থাকেব এবং তঁার দােসরা তঁােক েসবাযত্ন
করেব।

৪ ও তারা তঁার মুখ েদখেব এবং তােদর কপােল তঁার নাম
থাকেব।

৫ েসখােন আর রাত থাকেব না এবং বািতর আেলা িকম্বা
সুেযর্্যর আেলা িকছুই দরকার হেব না, কারণ প্রভু ঈশ্বর িনেজই
তােদর আেলা হেবন; এবং তারা িচরকাল রাজত্ব করেব।

৬ পের েসই স্বগর্দতূ আমােক বলেলন, এই সব বাক্য িবশ্বস্ত ও
সত্য; এবং যা িকছু অবশ্যই শীঘ্র ঘটেত চেলেছ, তা িনেজর
দাসেদর েদখাবার জন্য প্রভু, ভাববাদীেদর আত্মাও সকেলর
ঈশ্বর তঁার িনেজর স্বগর্দতূেক পািঠেয় িদেয়েছন।

যীশু আসেছন।

৭ েদখ, আিম শীঘ্রই আসিছ, ধন্য েসই েয এই বইেয়র সব
ভিবষ্যৎ বাক্য েমেন চেল।

৮ আিম েযাহন এই সবগুিল েদেখিছ ও শুেনিছ। এই সব িকছু
েদখার ও েশানার পর, েয স্বগর্দতূ আমােক এই সবগুিল
েদখািচ্ছেলন, আিম প্রণাম করার জন্য তঁার পােয় উপুড় হেয়
পড়লাম।

৯ তখন িতিন আমােক বলেলন, এমন কাজ কর না; আিম
েতামার সহদাস এবং েতামার ভাববাদী ভাইেদর ও এই বইেয়
েলখা বাক্য যারা পালন কের তােদর দাস; ঈশ্বরেকই প্রণাম কর।

১০ িতিন আমােক আবার বলেলন, তুিম এই বইেয়র সব কথা
অথর্াৎ ঈশ্বেরর বাক্য তুিম েগাপন কর না, কারণ সময় খুব কােছ
এেস েগেছ।

১১ েয ধািমর্ক নয়, েস এর পেরও অধেমর্র কাজ করুক। েয
জঘন্য, েস এর পেরও জঘন্য থাকুক। এবং েয ধািমর্ক তােক যা
িকছু ধেমর্র েসটাই করেত িদন। েয পিবত্র েলাক, তােক এর
পেরও পিবত্র থাকেত িদন।

১২ “েদখ আিম খুব তাড়াতািড় আসিছ। প্রেত্যেক েয েযমন
কাজ কেরেছ েসই অনুযায়ী েদবার জন্য পুরষ্কার আমার সেঙ্গই
আেছ।

১৩ আিম আলফা এবং ওেমগা, প্রথম ও েশষ,” আরম্ভ এবং
সমািপ্ত।

১৪ ধন্য তারা, যারা িনেজ িনেজর েপাশাক পিরষ্কার কের, েযন
জীবন গােছর ফল েখেত তারা অিধকারী হয় এবং ফটকগুিল
িদেয় শহের ঢুকেত পাের।

১৫ কুকুেরর মত েলাক, জাদকুর, ব্যিভচারী, খুনী ও মূিতর্
পূজারী এবং েয েকউ িমথ্যা কথা বলেত ভালবােস ও িমথ্যার
মেধ্য চেল তারা সব বাইের পেড় আেছ।

১৬ আিম যীশু আমার িনেজর দতূেক পাঠালাম, েযন েস
মণ্ডলীগুেলার জন্য েতামােদর কােছ এই সব িবষেয় সাক্ষ্য েদয়।
আিম দায়ূেদর মূল এবং বংশধর, েভােরর উজ্জ্বল তারা।

১৭ আত্মাও কেন বলেলন, এস! েয এই কথা শুেন েসও বলুক,
এস, আর যােদর িপপাসা েপেয়েছ েস আসুক; েয েকউ ইচ্ছা
কের, েস মূল্য ছাড়াই জীবন জল পান করুক।

১৮ যারা এই বইেয়র সব কথা অথর্াৎ ঈশ্বেরর বাক্য েশােন,
তােদর প্রেত্যেকর কােছ আিম সাক্ষ্য িদেয় বলিছ, যিদ েকউ এর
সেঙ্গ িকছু েযাগ কের, তেব ঈশ্বর েসই মানুষেক এই বইেত েলখা
সব আঘাত তার জীবেন েযাগ করেবন।

১৯ আর যিদ েকউ এই ভাববাণী বইেয়র বাক্য েথেক িকছু বাদ
েদয়, তেব ঈশ্বর এই বইেত েলখা জীবনগাছ েথেক ও পিবত্র
শহর েথেক তার অিধকার বাদ েদেবন।

২০ িযিন এই সব িবষেয় সাক্ষ্য িদেচ্ছন, িতিন বলেছন, হঁ্যা!
"আিম খুব তাড়াতািড় আসিছ"। আেমন; প্রভু যীশু, এস।

২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ ঈশ্বেরর সব পিবত্র েলাকেদর সেঙ্গ
থাকুক। আেমন।
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