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যাত্রা

ইস্রােয়লীয়েদর বৃিদ্ধ েদৗরাত্ম্যেভাগ ।

ইস্রােয়েলর পুত্রগণ, যাাহারা িমসর েদেশ িগয়ািছেলন,
সপিরবাের যােকােবর সিহত িগেয়িছেলন, তা াহােদর
নাম এই এই; ২ রূেবন, িশিমেয়ান, েলিব ও িযহূদা,

৩ ইষাখর, সবূলূন ও িবন্যামীন, ৪ দান ও নপ্তািল, গাদ ও আেশর
। ৫ যােকােবর কিট হইেত উৎপন্ন প্রাণী সব্বৰ্শুদ্ধ সত্তর জন িছল;
আর েযােষফ িমসেরই িছেলন । ৬ পের েযােষফ, তা াহার ভ্রাতৃগণ
ও তাৎকািলক সমস্ত েলাক মিরয়া েগেলন। ৭ আর ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা ফলবন্ত, অিত বিদ্ধৰ্ ষু্ণ ও বহুবংশ হইয়া উিঠল, ও
অিতশয় প্রবল হইল, এবং তাহােদর দ্বারা েদশ পিরপূণৰ্ হইল।
৮ পের িমসেরর উপের এক নূতন রাজা উিঠেলন, িতিন
েযােষফেক জািনেতন না। ৯ িতিন আপন প্রজািদগেক কিহেলন,
েদখ, আমােদর অেপক্ষা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর জািত বহুসংখ্যক
ও বলবান্; ১০ আইস, আমরা তাহােদর সিহত িবেবচনাপূব্বৰ্ক
ব্যবহার কির, পােছ তাহারা পািড়য়া উেঠ, এবং যুদ্ধ উপিস্থত
হইেল তাহারাও শত্রুপেক্ষ েযাগ িদয়া আমােদর সিহত যুদ্ধ কের,
এবং এ েদশ হইেত প্রস্থান কের। ১১ অতএব তাহাটা ভার বহন
দ্বারা উহািদগেক দঃুখ িদবার জন্য উহােদর উপের
কাযৰ্্যশাসকিদগেক িনযুক্ত কিরল। আর উহারা ফেরৗেণর িনিমত্ত
ভাণ্ডােরর নগর, িপেথাম ও রািমেষষ গাািথল । ১২ িকন্তু উহারা
তাহােদর দ্বারা যত দঃুখ পাইল, ততই বৃিদ্ধ পাইেত ও ব্যাপ্ত হইেত
লািগল; তাই ইস্রােয়ল-সন্তানেদর িবষেয় তাহারা অিতশয় উিদ্বগ্ন
হইল । ১৩ আর িমশ্রীেয়রা িনদ্দৰ্য়তাপূব্বৰ্ক ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক দাস্যকম্মৰ্ করাইল ; ১৪ তাহারা কদ্দৰ্ম, ইষ্টক ও
েক্ষেত্রর সমস্ত কােযৰ্্য কিঠন দাস্যকম্মৰ্ দ্বারা উহােদর প্রান িতক্ত
কিরেত লািগল। তাহারা উহােদর দ্বারা েয েয দাস্যকম্মৰ্ করাইত,
েস সমস্ত িনদ্দৰ্য়তাপূব্বৰ্ক করাইত । ১৫ পের িমসেরর রাজা িশফ্রা
নােম ও পূয়া নােম দইু ইব্ৰীয়া ধাত্রীেক এই কথা কিহেলন, ১৬ েয
সমেয় েতামরা ইব্ৰীয় স্ত্রী-েলাকেদর ধাত্রী কাযৰ্্য কিরেব, ও
তাহািদগেক প্রসব-আধাের েদিখেব, যিদ পুত্রসন্তান হয়, তাহােক
বধ কিরেব; আর যিদ কন্যা হয়, তাহােক জীিবত রািখেব।
১৭ িকন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরেক ভয় কিরত, সুতরাং িমসর-রােজর
আজ্ঞানুসাের না কিরয়া পুত্রসন্তানিদগেক জীিবত রািখত।
১৮ তাই িমসর-রাজ েসই ধাত্রীিদগেক ডাকাইয়া কিহেলন, এ কম্মৰ্
েকন কিরয়াছ? পুত্রসন্তানগণেক েকন জীিবত রািখয়াছও?
১৯ ধাত্রীরা ফেরৗণেক উত্তর কিরল, ইব্ৰীয় স্ত্রীেলােকরা িমস্রীয়
স্ত্রীেলাকেদর ন্যায় নেহ; তাহারা বলবতী, তাহােদর কােছ ধাত্রী
যাইবার পূেব্বৰ্ই তাহারা প্রসব হয়। ২০ অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীেদর
মঙ্গল কিরেলন; এবং েলােকরা বৃিদ্ধ পাইয়া অিতশয় বলবান্
হইল। ২১ েসই ধাত্রীরা ঈশ্বরেক ভয় কিরত বিলয়া িতিন তাহােদর
বংশবৃিদ্ধ কিরেলন। ২২ পের ফেরৗণ আপনার সকল প্রজােক এই
আজ্ঞা িদেলন, েতামরা [ইব্ৰীয়েদর] নবজাত প্রেত্যক

পুত্রসন্তানেক নদীেত িনেক্ষপ করেব, িকন্তু প্রেত্যক কন্যােক
জীিবত রািখেব।

েমািশর িববরণ।

আর েলিবর কুেলর এক পুরুষ িগয়া এক েলবীয়
কন্যােক িববাহ কিরেলন। ২ আর েসই স্ত্রী গভৰ্  ধারণ
কিরয়া পুত্র প্রসব কিরেলন, ও িশশুিটেক সুশ্রী েদিখয়া

িতন মাস েগাপেন রািখেলন। ৩ পের আর েগাপন কিরেত না
পারােত িতিন এক নেলর েপটরা লইয়া েমিটয়া ৈতল ও
আলকাটারা েলপন কিরয়া তাহার মেধ্য বালকিটেক রািখেলন,
ও ন্দীতীরস্থ নলবেন তাহা স্থাপন কিরেলন। ৪ আর তাহার িক
দশা ঘেট, তাহা েদিখবার জন্য তাহার ভিগনী দেূর দা াড়াইয়া
রিহল। ৫ পের ফেরৗেণর কন্যা স্নানােথৰ্ নদীেত আিসেলন, এবং
তা াহার সহচরীগণ নদীতীের েবড়াইেতিছল; আর িতিন নল বেনর
মেধ্য ঐ েপটরা েদিখয়া আপন দাসীেক তাহা আিনেত
পাঠাইেলন। ৬ পের েপটরা খুিলয়া িশশুটীেক েদিখেলন; আর
েদখ, েছেলিট কা ািদেতেছ; িতিন তাহার প্রিত সদয় হইয়া
বিলেলন, এটা ইব্ৰীয়েদর েছেল। ৭ তখন তাহার ভিগনী ফেরৗেণর
কন্যােক কিহল, আিম িগয়া িক আপনার িনিমত্ত এই েছেলেক
দদু িদবার জন্য স্তন্যদাত্রী একিট ইব্ৰীয় স্ত্রীেলাকেক আপনার
িনকেট ডািকয়া আিনব? ফেরৗেণর কন্যা কিহেলন, যাও। ৮ তখন
েসই েমেয়টী িগয়া েছেলর মােক ডািকয়া আিনল। ৯ ফেরৗেণর
কন্যা তাহা ােক কিহেলন, তুিম এই েছেলটীেক লইয়া আমার
িনিমত্ত দগু্ধ পান করাও; আিম েতামােক েবতন িদব। তাহােত েসই
স্ত্রী েছেলটীেক লইয়া দগু্ধ পান করাইেত লািগেলন। ১০ পের
েছেলিট বড় হইেল িতিন তাহােক লইয়া ফেরৗেণর কন্যােক
িদেলন; তাহােত েস তা াহারই পুত্র হইল; আর িতিন তাহার নাম
েমািশ [টািনয়া েতালা] রািখেলন, েকননা িতিন কিহেলন, আিম
তাহােক জল হইেত টািনয়া তুিলয়ািছ। ১১ েসকােল এই ঘটনা
হইল; েমািশ বড় হইেল পর এক িদন আপন ভ্রাতৃগেণর িনকেট
িগয়া তাহািদেগর ভার বহন েদিখেত লািগেলন; আর েসিখেলন,
এক জন িমস্রীয় এক জন ইব্ৰীয়েক, তা াহার ভ্রাতৃগেণর মেধ্য এক
জনেক মািরেতেছ। ১২ তখন িতিন এিদক্ ওিদক্ চািহয়া
কাহােকও েদিখেত না পাওয়ােত ঐ

িমস্রীয়েক বধ কিরয়া বািলর মেধ্য পুিতয়া রািখেলন।

১৩ পের িদ্বতীয় িদন িতিন বািহের েগেলন, আর েদখ, দইু জন
ইব্ৰীয় পরস্পর িববাদ কিরেতেছ; িতিন েদাষী ব্যিক্তেক কিহেলন,
েতামার ভাইেক েকন মািরেতছ? ১৪ েস কিহল, েতামােক অধ্যক্ষ
ও িবচারকত্তৰ্ া কিরয়া আমােদর উপের েক িনযুক্ত কিরয়ােছ?
তুিম েযমন েসই িমস্ররীয়েক বধ কিরয়াছ, তদ্রূপ িক আমােকও
বধ কিরেত চাহ? তখন েমািশ ভীত হইয়া কিহেলন, কথাটা
অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পিড়য়ােছ। ১৫ পের ফেরৗণ এই কথা

৪ যাত্রা ২:১৫
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শুিনয়া েমািশেক বধ কিরেত েচষ্টা কিরেলন। িকন্তু েমািশ
ফেরৗেণর সম্মুখ হইেত পলায়ন কিরেলন, এবং িমিদয়ন েদেশ
বাস কিরেত িগয়া এক কূেপর িনকেট বিসেলন। ১৬ িমিদয়নীয়
যাজেকর সাতিট কন্যা িছল; তাহারা েসই স্থােন আিসয়া িপতার
েমষপালেক জলপান করাইবার জন্য জল তুিলয়া িনপানগুিল
পিরপূণৰ্ কিরল। ১৭ তখন েমষপালেকরা আিসয়া তাহািদগেক
তাড়াইয়া িদল, িকন্তু েমািশ উিঠয়া তাহােদর সাহায্য কিরেলন, ও
তাহােদর েমষপালেক জল পান করাইেলন। ১৮ পের তাহারা
আপনােদর িপতা রূেয়েলর কােছ েগেল িতিন তাহািদগেক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, অদ্য েতামরা িক প্রকাের এত শীঘ্র আিসেল?
১৯ তাহারা কিহল, এক জন িমস্রীয় আমািদগেক েমষপালকেদর
হস্ত হইেত উদ্ধার কিরেলন, আরও িতিন আমােদর িনিমেত্ত যেথষ্ট
জল তুিলয়া েমষপালেক জল পান করাইেলন। ২০ তখন িতিন
আপন কন্যািদগেক কিহেলন, েস েলাকটা েকাথায়? েতামরা
তাহা ােক েকন ছািড়য়া আিসেল? তাহা ােক ডাক; িতিন আহার
করুন। ২১ পের েমািশ ঐ ব্যিক্তর সেঙ্গ বাস কিরেত সম্মত
হইেলন, আর িতিন েমািশর সিহত আপন কন্যা িসেপ্পারার িববাহ
িদেলন। ২২ পের ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব কিরেলন, আর েমািশ তাহার
নাম েগেশৰ্াম [তত্রপ্রবাসী] রািখেলন, েকননা িতিন কিহেলন,
আিম িবেদেশ প্রবাসী হইয়ািছ।

েমািশর কােছ ঈশ্বেরর প্রকাশ

েমািশ আপন শ্বশুর িযেথ্রা নামক িমিদয়নীয় যাজেকর
েমষপাল চরাইেতন। একদা িতিন প্রান্তেরর পশ্চাদ্ভােগ
েমষপাল লইয়া িগয়া েহােরেব, ঈশ্বেরর পব্বৰ্েত উপিস্থত

হইেলন। ২ আর েঝােপর মধ্য হইেত অিগ্নিশখােত সদাপ্রভুর দতূ
তাহা ােক দশৰ্ন িদেলন; তখন িতিন দিৃষ্টপাত কিরেলন, আর েদখ,
েঝাপ অিগ্নেত জ্বিলেতেছ, তথািপ েঝাপ িবনষ্ট হইেতেছ না।
৩ তাই েমািশ কিহেলন আিম এক পােশ্বৰ্ িগয়া এই মহাশ্চাযৰ্্য দশৃ্য
েদিখ, েঝাপ দগ্ধ হয় না, ইহার কারণ িক? ৪ িকন্তু সদাপ্রভু যখন
েদিখেলন েয, িতিন েদিখবার জন্য এক পােশ্বৰ্ যাইেতেছন, তখন
েঝােপর মধ্য হইেত ঈশ্বর তাহা ােক ডািকয়া কিহেলন, েমািশ,
েমািশ। িতিন কিহেলন, েদখুন, এই আিম। ৫ তখন িতিন
কিহেলন, এ স্থােনর িনকটবত্তর্ী হইও না, েতামার পদ হইেত জতুা
খুিলয়া েফেলা; েকননা েয স্থােন তুিম দা াড়াইয়া আছ,উহা প্রিবত্র
ভূিম। ৬ িতিন আরও কিহেলন, আিম েতামার িপতা ঈশ্বর,
অব্ৰাহােমর ঈশ্বর, ইস্হােকর ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর। তখন
েমািশ আপন মুখ আচ্ছাদন কিরেলন, েকননা িতিন ঈশ্বেরর প্রিত
দিৃষ্ট কিরেত ভীত হইয়ািছেলন। ৭ পের সদাপ্রভু কিহেলন, সিত্যই
আিম িমসরস্থ আপন প্রজােদর কষ্ট েদিখয়ািছ, এবং
কাযৰ্্যশাসকেদর সমেক্ষ তাহােদর ক্রন্দনও শুিনয়ািছ; ফলতঃ
আিম তাহােদর দঃুখ জািন। ৮ আর িমস্রীয়েদর হস্ত হইেত
তাহািদগেক উদ্ধার কিরবার জন্য, এবং েসই েদশ হইেত উঠাইয়া
লইয়া উত্তম ও প্রশস্ত এক েদেশ, অথৰ্াৎ কনানীয়, িহত্তীয়,
ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয় েলােকরা েয স্থােন থােক,
েসই দগু্ধমধুপ্রবাহী েদেশ তাহািদগেক আিনবার জন্য নািময়া
আিসয়ািছ। ৯ এখন েদখ, ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর ক্রন্দন আমার
িনকেত উপিস্থত হইয়ােছ, এবং িমস্রীেয়রা তাহােদর প্রিত েয
েদৗরাত্ম্য কের, তাহা আিম েদিখয়ােছ। ১০ অতএব এখন আইস,
আিম েতামােক ফেরৗেণর িনকেট েপ্ররণ কির, তুিম িমসর হইেত
আমার প্রজা ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক বািহর কিরও। ১১ েমািশ

ঈশ্বরেক কিহেলন, আিম েক, েয ফেরৗেণর িনকেট যাই, ও িমসর
হইেত ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক বািহর কির? ১২ িতিন কিহেলন,
িনশ্চয় আিম েতামার সহবত্তর্ী হইব; এবং আিম েয েতামােক
েপ্ররণ কিরলাম, েতামার পেক্ষ তাহার এই িচহ্ন হইেব; তুিম িমসর
হইেত েলাকসমূহেক বািহর কিরয়া আিনেল পর েতামরা এই
পব্বৰ্েত ঈশ্বেরর েসবা কিরেব। ১৩ পের েমািশ ঈশ্বরেক কিহেলন,
েদখ, আিম যখন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর িনকেট িগয়া বিলব,
েতামােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর েতামােদর িনকেট আমােক
েপ্ররণ কিরয়ােছন, তখন যিদ তাহারা িজজ্ঞাসা কের, তা াহার নাম
িক? তেব তাহািদগেক িক বিলব? ১৪ ঈশ্বর েমািশেক কিহেলন,
“আিম েয আিছ েসই আিছ”;* আরও কিহেলন, ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক এইরূপ বিলও, “আিছ” েতামােদর িনকেট
আমােক েপ্ররণ কিরয়ােছন। ১৫ ঈশ্বর েমািশেক আরও কিহেলন,
তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক এই কথা বিলও, িযেহাবাঃ
[সদাপ্রভু], েতামােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, অব্ৰাহােমর ঈশ্বর,
ইস্হােকর ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর েতামােদর িনকেট আমােক
পাঠাইয়ােছন; আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা
আিম পুরুেষ পুরুেষ স্মরণীয়। ১৬ তুিম যাও, ইস্রােয়েলর
প্রাচীনগণেক একত্র কর, তাহািদগেক এই কথা বলও, সদাপ্রভু,
েতামােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, অব্ৰাহােমর, ইস্হােকর ও
যােকােবর ঈশ্বর আমােক দশৰ্ন িদয়া কিহেলন, সত্যই আিম
েতামািদেগর তত্ত্ব লইয়ািছ, িমসের েতামােদর প্রিত যাহা হইেতেছ,
তাহা েদিখয়ািছ। ১৭ আর আিম বিলয়ািছ, আিম িমসেরর কষ্ট
হইেত েতামািদগেক উদ্ধার কিরয়া কনানীয়েদর, িহত্তীয়েদর,
ইেমারীয়েদর, পিরষীয়েদর, িহব্বীয়েদর ও িযবূষীয়েদর েদেশ,
দগু্ধমধুপ্রবাহী েদেশ, লইয়া যাইব। ১৮ তাহারা েতামার রেব
মেনােযাগ কিরেব; তখন তুিম ও ইস্রােয়েলর প্রাচীনবগৰ্ িমসেরর
রাজার িনকেট যাইেব, তাহােক বিলেব, সদাপ্রভু, ইব্ৰীয়েদর ঈশ্বর
আমািদগেক েদখা িদয়ােছন; অতএব িবনয় কির, আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ যজ্ঞ করণােথৰ্ আমািদগেক িতন িদেনর
পথ প্রান্তের যাইবার অনুমিত িদউন। ১৯ িকন্তু আিম জািন,
িমসেরর রাজা েতামািদগেক যাইেত িদেব না, পরাক্রান্ত হস্ত
েদখাইেলও িদেব না। ২০ পরন্তু আিম হস্ত িবস্তার কিরব, এবং
েদেশর মেধ্য েয সমস্ত আশ্চাযৰ্্য কাযৰ্্য কিরব, তদ্দ্বারা িমসরেক
আঘাত কিরব, তৎপের েস েতামািদগেক যাইেত িদেব। ২১ পের
আিম িমস্রীয়েদর দিৃষ্টেত এই েলাকিদগেক অনুগ্রেহর পাত্র
কিরব; তাহােত েতামরা যাত্রাকােল িরক্ত হেস্ত যাইেব না; ২২ িকন্তু
প্রেত্যক স্ত্রী আপন আপন প্রিতবািসনী িকম্বা গৃেহ প্রবািসনী স্ত্রীর
কােছ েরৗপ্যালঙ্কার, স্বণৰ্ালঙ্কার অ বস্ত্র চািহেব; এবং েতামরা
তাহা আপন আপন পুত্রেদর ও কন্যােদর গােত্র পরাইেব;
এইরূেপ েতামরা িমস্রীয়েদর দ্রব্য হরণ কিরেব।

*(বা) আিম আিছ, কারণ আিছ। (বা) আিম েয হইব, েসই
হইব।

েমািশ উত্তর কিরেলন, িকন্তু েদখুন, তাহারা আমােক
িবশ্বাস কিরেব না, ও আমার রেব মেনােযাগ কিরেব না,
েকননা তাহারা বিলেব, সদাপ্রভু েতামােক দশৰ্ন েদন

নাই। ২ তখন সদাপ্রভু তা াহােক কিহেলন, েতামার হেস্ত ওখািন
িক? িতিন বিলেলন, যিষ্ট। তখন িতিন কিহেলন, উহা ভূিমেত
েফল। ৩ পের িতিন ভূিমেত েফিলেল তাহা সপৰ্ হইল; আর েমািশ
তাহার সম্মুখ হইেত পলায়ন কিরেলন। ৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক
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কিহেলন, ‘হস্ত িবস্তার কিরয়া উহার েলজ ধর’,- তাহােত িতিন
হস্ত িবস্তার কিরয়া ধিরেল উহা তা াহার হেস্ত যিষ্ট হইল, ৫ -‘েযন
তাহারা িবশ্বাস কের েয, সদাপ্রভু, তাহােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর,
অব্ৰাহােমর ঈশ্বর, ইস্হােকর ঈশ্বর যােকােবর ঈশ্বর েতামােক
দশৰ্ন িদয়ােছন।’ ৬ পের সদাপ্রভু তা াহােক আরও কিহেলন, তুিম
েতামার হস্ত বক্ষঃস্থেল েদও; িতিন বক্ষঃস্থেল হস্ত িদেলন; পের
তাহা বািহর কিরেল েদখ, তা াহার হস্ত িহেমর ন্যায় কুস্থযুক্ত
হইয়ােছ। ৭ পের িতিন কিহেলন, ‘েতামার হস্ত আবার বক্ষঃস্থেল
েদও’। িতিন আবার বক্ষঃস্থেল হস্ত িদেলন, পের বক্ষঃস্থল হইেত
হস্ত বািহর কিরেল েদখ, তাহা পুনরায় তা াহার মাংেসর ন্যায়
হইেলা। ৮ ‘তাহারা যিদ েতামােক িবশ্বাস না কের, এবং ঐ প্রথম
িচেহ্নও যিদ মেনােযাগ না কের, তেব িদ্বতীয় িচেহ্ন িবশ্বাস কিরব।
৯ আর এই দইু িচেহ্ন যিদ িবশ্বাস না কের, ও েতামার রেব যিদ
মেনােযাগ না কের, তেব তুিম নদীর িকছু জল লইয়া শুষ্ক ভূিমেত
ঢািলয়া িদও; তাহােত তুিম নদী হইেত েয জল তুিলেব, তাহা শুষ্ক
ভূিমেত রক্ত হইয়া যাইেব।’ ১০ পের েমািশ সদাপ্রভুেক কিহেলন,
হায় প্রভু! আিম বাকপটু নিহ, ইহার পূেব্বও িছলাম না, বা এই
দােসর সিহত েতামার আলাপ কিরবার পেরও নিহ; কারণ আিম
জড়মুখ ও জড়িজহব। ১১ সদাপ্রভু তা াহােক কিহেলন, মনুেষ্যর
মুখ েক িনমৰ্াণ কিরয়ােছ? আর েবাবা, বিধ, মুক্তচকু্ষ বা অন্ধেক
েক িনমৰ্াণ কের? ১২ আিম সদাপ্রভুই িক কির না? এখন তুিম
যাও; আিম েতামার মুেখর সহবত্তর্ী হইব, ও িক বিলেত হইেব,
েতামােক জািনইব। ১৩ িতিন কিহেলন, েহ আমার প্রভু, িবনয়
কির, যাহার হােত পাঠাইেত চাও, পাঠাও। ১৪ তখন েমািশর প্রিত
সদাপ্রভুর েক্রাধ প্রজ্বিলত হইল; িতিন কিহেলন, েতামার ভ্রাতা
েলবীয় হােরাণ িক নাই? আিম জািন েস সুবক্তা; আরও েদখ, েস
েতামার সিহত সাক্ষাৎ কিরেত আিসেতেছ; েতামােক েদিখয়া
হৃষ্টিচত্ত হইেব। ১৫ তুিম তাহােক বিলেব, ও তা াহার মুেখ বাক্য
িদেব; এবং আিম েতামার মুেখর ও তাহার মুেখর সহবত্তর্ী হইব,
ও িক কিরেত হইব, েতামািদগেক জানাইব। ১৬ েতামার পিরবেত্তৰ্
েস েলাকেদর কােছ বক্তা হইেব; ফলতঃ েস েতামার মুখস্বরূপ
হইেব, এবং তুিম তাহার ঈশ্বর স্বরূপ হইেব। ১৭ আর তুিম এই
যিষ্ট হেস্ত কিরেব, ইহা দ্বারাই েতামােক েস সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য
কিরেত হইেব।

েমািশ িমসর েদেশ িফিরয়া িগয়া ফেরৗণেক ঈশ্বেরর কথা
জানান।

১৮ পের েমািশ আপন শ্বশুর িযেথ্রার িনকেট িফিরয়া আিসয়া
কিহেলন, িবনয় কির, িমসের িস্থত আমার ভ্রাতৃগেণর িনকেট
িফিরয়া যাইেত, এবং রাহারা এখনও জীিবত আেছ িক না, তাহা
েদিখেত আমােক িবদায় িদউন।িযেথ্রা েমািশেক কিহেলন, কুশেল
যাও। ১৯ আর সদাপ্রভু িমিদয়েন েমািশেক বিলেলন, তুিম িমসের
িফিরয়া যাও; েকননা েয েলােকরা েতামার প্রাণনােশর েচষ্টায়
িছল, তাহারা সকেল মিরয়া িগয়ােছ। ২০ তখন েমািশ আপন স্ত্রী
ও পুত্রিদগেক গদ্দৰ্ েভ চড়াইয়া িমসর েদেশ িফিরয়া েগেলন, এবং
েমািশ আপন হেস্ত ঈশ্বেরর েসই যিষ্ট লইেলন। ২১ আর সদাপ্রভু
েমািশেক কিহেলন, তুিম যখন িমসের িফিরয়া যাইেব, েদিখও,
আিম েতামার হেস্ত েয সকল অদু্ভদ কেম্মৰ্র ভার িদয়ািছ,
ফেরৗেণর সাক্ষােত েস সকল কিরও; িকন্তু আিম তাহার হৃদয়
কিঠন কিরব, েস েলাকিদগেক ছািড়য়া িদেব না। ২২ আর তুিম
ফেরৗণেক কিহেব, সদাপ্রভু এই কথা কেহন, ইস্রােয়ল আমার

পুত্র, আমার প্রথমজাত। ২৩ আর আিম েতামােক বিলয়ািছ,
আমার েসবা করণােথৰ্ আমার পুত্রেক ছািড়য়া েদও; িকন্তু তুিম
তা াহােক ছািড়য়া িদেত অসম্মত হইেল; েদখ, আিম েতামার
পুত্রেক, েতামার প্রথমজাতেক, বধ কিরব। ২৪ পের পেথ
পান্থশালায়সদাপ্রভু তা াহার কােছ িগয়া তা াহােক বধ কিরেত েচষ্টা
কিরেলন। ২৫ তখন িসপ্রা একখািন পাথেরর ছুির লইয়া আপন
পুেত্রর ত্বক্ েছদন কিরেলন ও তা াহার চরেণর িনকেট তাহা
েফিলয়া িদয়া কিহেলন, আমার পেক্ষ তুিম রেক্তর বর। ২৬ আর
ঈশ্বর তা াহােক ছািড়য়া িদেলন; তখন িসেপ্পারা কিহেলন, ত্বক্েছদ
সম্বেন্ধ তুিম রেক্তর বর। ২৭ আর সদাপ্রভু হােরাণেক বিলেলন,
তুিম েমািশর সিহত সাক্ষাৎ কিরেত প্রান্তের যাও। তাহােত িতিন
িগয়া ঈশ্বেরর পব্বৰ্েত তা াহার েদখা পাইেলন, ও তা াহােক চুম্বন
কিরেলন। ২৮ তখন েমািশ েপ্ররণকত্তৰ্ া সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও
তা াহার আজ্ঞািপত সমস্ত িচেহ্নর িবষয় হােরাণেক জ্ঞাত কিরেলন।
২৯ পের েমািশ ও হােরাণ িগয়া ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত
প্রাচীনেক একত্র কিরেলন। ৩০ আর হােরাণ েমািশর প্রিত
সদাপ্রভুর কিথত সমস্ত বাক্য তাহািদগেক জ্ঞাত কিরেলন, এবং
িতিন েলাকেদর দিৃষ্টেত েসই সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেলন।
৩১ তাহােত েলােকর িবশ্বাস কিরল; এবং ঈশ্বর সদাপ্রভু
ইস্রােয়ল-সন্তানিদেগর তত্ত্বাবধান কিরয়ােছন, ও তাহােদর দঃুখ
েদিখয়ােছন, ইহা শুিনয়া তাহারা মস্তক নমনপূব্বৰ্ক প্রিণপাত
কিরল।

পের েমািশ ও হােরাণ িগয়া ফেরৗণেক কিহেলন,
সদাপ্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা কেহন, প্রান্তের
আমার উেদ্দেশ উৎসব করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক

ছািড়য়া েদও। ২ ফেরৗণ কিহেলন, সদাপ্রভু েক, েয আিম তাহার
কথা শুিনয়া ইস্রােয়লেক ছািড়য়া িদব? আিম সদাপ্রভু েক জািন
না, ইস্রােয়লেকও ছািড়য়া িদব না। ৩ তা াহারা কিহেলন, ইব্ৰীয়েদর
ঈশ্বর আমািদগেক দশৰ্ন িদয়ােছন; আমরা িবনয় কির, আমােদর
ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ যজ্ঞ করণােথৰ্ আমািদগেক িতন িদেনর
পথ প্রান্তের যাইেত িদউন, পােছ িতিন মহামারী িক খড়গ দ্বারা
আমািদগেক আক্রমণ কেরন। ৪ িমসর-রাজ তা াহািদগেক
কিহেলন, ওেহ েমািশ ও হােরাণ, েতামরা েলাকিদগেক েকন
তাহােদর কাযৰ্্য হইেত িনবৃত্ত? যাও, েতামােদর ভার বহন কর
িগয়া। ৫ ফেরৗণ আরও কিহেলন, েদখ, েদেশ েলাক এখন
অেনক, আর েতামরা তাহািদগেক ভার বহন হইেত িনবৃত্ত
কিরেতছ। ৬ আর ফেরৗণ েসই িদন েলাকেদর কাযৰ্্যশাসক ও
অধ্যক্ষগণেক এই আজ্ঞা িদেলন, ৭ েতামরা ইষ্টক িনম্মৰ্াণােথৰ্
পূেব্বৰ্র মত এই েলাকিদগেক আর পলাল িদও না; তা াহারা িগয়া
আপনারাই আপনােদর পলাল সংগ্রহ করুক। ৮ িকন্তু পূেব্বৰ্
তাহােদর যত ইষ্টক িনম্মৰ্ােণর ভার িছল, এখনও েসই ভার েদও;
তাহার িকছুই কম কিরও না; েকননা তাহারা অলস, এই জন্য
ক্রন্দন কিরয়া বিলেতেছ, আমরা আপনােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ
যজ্ঞ কিরেত যাই। ৯ েসই েলাকেদর উপের আর কিঠন কাযৰ্্য
চাপান হউক, তাহারা তাহােতই ব্যস্ত থাকুক, এবং িমথ্যা কথায়
অবধান না করুক। ১০ আর েলাকেদর কাযৰ্্যশাসেকরা ও
অধ্যেক্ষরা বািহের িগয়া তাহািদগেক কিহল, ফেরৗণ এই কথা
কেহন, আিম েতামািদগেক পলাল িদব না। ১১ আপনারা েযখােন
পাও, েসইখােন িগয়া পলাল সংগ্রহ কর; িকন্তু েতামােদর কাযৰ্্য
িকছুই কম হইেব না। ১২ তাহােত েলােকরা পলােলর েচষ্টায় নাড়া
সংগ্রহ কিরেত সমস্ত িমসর েদেশ ছড়াইয়া পিড়ল। ১৩ আর
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কাযৰ্্যশাসেকরা ত্বরা করাইয়া কিহল, পলাল পাইেল েযমন
কিরেত, তদ্রূপ এখনও েতামােদর কাযৰ্্য, িনরূিপত ৈদবিসক কম্মৰ্
, প্রিতিদন সম্পূণৰ্ কর। ১৪ আর ফেরৗেণর কাযৰ্্যশাসেকরা
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর েয অধ্যক্ষিদগেক তাহােদর উপের
রািখয়ািছল, তাহারাও প্রহািরত হইল, আর বিলয়া েদওয়া হইল,
েতামরা পূেব্বর ন্যায় ইষ্টক গঠন িবষেয় িনরূিপত কম্মৰ্ আজকাল
েক সম্পূণৰ্ কর না? ১৫ তাহােত ইস্রােয়ল-সন্তানেদর অধ্যেক্ষরা
আিসয়া ফেরৗেণর িনকেট ক্রন্দন কিরয়া কিহল, আপনকার
দাসেদর সিহত আপিন এমন ব্যবহার েকন কিরেতেছন?
১৬ েলােকরা আপনকার দাসিদগেক পলাল েদয় না, তথািপ
আমািদগেক বেল ইষ্টক িনম্মৰ্াণ কর; আর েদখুন আপনকার এই
দােসরা প্রহািরত হয়, িকন্তু আপনকারই েলাকেদর েদাষ।
১৭ ফেরৗণ কিহেলন, েতামরা অলস, েতামরা অলস, তাই
বিলেতছ, আমরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ যজ্ঞ কিরেত যাই। ১৮ এখন
যাও, কম্মৰ্ কর, েতামািদগেক পলাল েদওয়া যাইেব না, তথািপ
ইষ্টেকর পূণৰ্ সংখ্যা িদেত হইেব। ১৯ তখন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
অধ্যেক্ষরা েদিখল, তাহারা িবপােক পিড়য়ােছ, কারণ বলা
হইয়ািছল, েতামরা প্রেত্যক িদেনর কােযৰ্্যর, িনরূিপত ইষ্টেকর,
িকছু কম কিরেত পাইেব না। ২০ পের ফেরৗেণর িনকট হইেত
বািহর হইয়া আিসবার সমেয় তাহারা েমািশর ও হােরােণর
সাক্ষাৎ পাইল, তা াহারা পেথ দা াড়াইয়ািছেলন। ২১ তাহারা
তা াহািদগেক কিহল, সদাপ্রভু েতামােদর প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া িবচার
করুন, েকননা েতামরা ফেরৗেণর দিৃষ্টেত ও তা াহার দাসগেণর
দিৃষ্টেত আমািদগেক দগুৰ্ন্ধস্বরূপ কিরয়া আমােদর প্রাণনাশােথৰ্
তাহােদর হেস্ত খড়গ িদয়াছ। ২২ পের েমািশ সদাপ্রভুর কােছ
িফিরয়া িগয়া তা াহােক কিহেলন, েহ প্রভু, তুিম এই েলাকিদেগর
অমঙ্গল েকন কিরেল? আমােক েকন পাঠাইেল? ২৩ েয অবিধ
েতামার নােম কথা কিহেত ফেরৗেণর কােছ উপিস্থত হইয়ািছ,
েসই অবিধ িতিন এই েলাকেদর অমঙ্গল কিরেতেছন, আর তুিম
আপন প্রজােদর উদ্ধার িকছুই কর নাই।

তখন সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, আিম ফেরৗেণর প্রিত
যাহা কিরব, তাহা তুিম এখন েদিখেব; েকননা পরাক্রান্ত
হস্ত েদখান হইেল েস েলাকিদগেক ছািড়য়া িদেব, এবং

পরাক্রান্ত হস্ত েদখান হইেল আপন েদশ হইেত তাহািদগেক দরূ
কিরয়া িদেব। ২ ঈশ্বর েমািশর সিহত আলাপ কিরয়া আরও
কিহেলন, আিম িযেহাবা [সদাপ্রভু]; ৩ আিম অব্ৰাহামেক,
ইস্হাকেক ও যােকাবেক ‘সব্বৰ্শিক্তমান্ ঈশ্বর’ বিলয়া দশৰ্ন
িদতাম, িকন্তু আমার িযেহাবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহািদগেক
আমার পিরচয় িদতাম না। ৪ আর আিম তাহােদর সিহত এই
িনয়ম িস্থর কিরয়ািছ, আিম তাহিদগেক কনান েদশ িদব, েয
েদেশ তাহারা প্রবাস কিরত, তাহােদর েসই প্রবাস-েদশ িদব।
৫ অিধকন্তু িমস্রীয়েদর দ্বারা দাসেত্ব িনযুক্ত ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
কাতেরািক্ত শুিনয়া আমার েসই িনয়ম স্মরণ কিরলাম।
৬ অতএব ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক বল, আিম িযেহাবা, আিম
েতামািদগেক মুক্ত কিরব। ৭ আর আিম েতামািদগেক আপন
প্রজা রূেপ গ্রাহ্য কিরব, ও েতামােদর ঈশ্বর হইব; তাহােত
েতামরা জািনেত পািরেব েয, আিম িযেহাবা, েতামােদর ঈশ্বর,
িযিন েতামািদগেক িমস্রীয়েদর ভােরর নীেচ হইেত বািহর কযৰ্া
আিনেতেছন। ৮ আর আিম অব্ৰাহামেক, ইস্হাকেক ও
যােকাবেক িদবার জেন্য েদেশর িবষেয় হস্ত উঠাইয়াছ, েসই েদেশ
েতামািদগেক লইয়া যাইব, ও েতামােদর অিধকারােথৰ্ তাহা িদব;

আিমই সদাপ্রভু। ৯ পের েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক তদনুসাের
কিহেলন, িকন্তু তাহারা মেনর অৈধযৰ্্য ও কিঠন দাস্যকমৰ্ েহতু
েমািশর বােক্য মেনােযাগ কিরল না। ১০ পের সদাপ্রভু েমািশেক
কিহেলন, তুিম যাও, ১১ িমসর-রাজ ফেরৗণেক বল, েযন েস
আপন েদশ হইেত ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক ছািড়য়া েদয়। ১২ তখন
েমািশ সদাপ্রভুর সাক্ষােত কিহেলন, েদখ, ইস্রােয়ল-সন্তােনরা
আমার বােক্য মেনােযাগ কিরল না; তেব ফেরৗণ িক প্রকাের
শুিনেবন? আিম ত অিচ্ছন্নত্বক-ওষ্ঠ। ১৩ আর সদাপ্রভু েমািশর ও
হােরােণর সিহত আলাপ কিরেলন, এবং ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক
িমসর েদশ হইেত বািহর কিরয়া আিনবার জন্য ইস্রােয়ল-
সন্তানিদেগর িনকেট এবং িমসর-রাজ ফেরৗেণর িনকেট যাহা
বক্তব্য, তা াহািদগেক আেদশ কিরেলন।

েমািশর িপতৃকুল

১৪ এই সকল েলাক আপন আপন িপতৃকুেলর পিত।
ইসরােয়েলর ৈজ্যষ্ঠ পুত্র রূেবেণর সন্তান েহ্নাক, পল্লু, িহেষ্রাণ ও
কিম্মৰ্; ইহারা রূেবেণর েগাষ্ঠী। ১৫ িশিমেয়ােনর পুত্র িযমূেয়ল,
যামীন, েসাহর ও কনানীয় স্ত্রীর পুত্র েশৗল; ইহারা িশিমেয়ােনর
েগাষ্ঠী। ১৬ বংশাবিল অনুসাের েলিবর পুত্রেদর নাম েগেশৰ্ান,
কহাৎ ও মরাির; েলিবর বয়স একশত সাাইিত্রশ বৎসর
হইয়ািছল। ১৭ আর আপন আপন েগাষ্ঠী অনুসাের েগেশৰ্ােনর
সন্তান িলিব্ন ও িশিমিয়। ১৮ কহােতর সন্তান অম্রম, িযষ্হর,
িহেব্ৰাণ ও উষীেয়ল; কহােতর বয়স একশত েতিত্রশ বৎসর
হইয়ািছল। ১৯ মরািরর সন্তান মহিল ও মুিশ; ইহারা বংশাবিল
অনুসাের েলিবর েগাষ্ঠী। ২০ আর অম্রম আপন িপসী
েযােকবদেক িববাহ কিরেলন, আর ইিন তা াহার জন্য হােরাণেক
ও েমািশেক প্রসব কিরেলন। অম্রেমর বয়স একশত সাাইিত্রশ
বৎসর হইয়ািছল। ২১ িযষ্হেরর সন্তান েকারহ, েনফগ ও িসিখ্র।
২২ আর উষীেয়েলর সন্তান মীশােয়ল, ইল্সাফন ও িসিখ্র।
২৩ আর হােরাণ অম্মীনাদেবর কন্যা নেহাশেনর ভিগনী
ইলীেশবােক িববাহ কিরেলন, আর ইিন তা াহার জন্য নাদব,
অবীহূ, ইিলয়াসর ও ঈখামরেক প্রসব কিরেলন। ২৪ আর
েকারেহর সন্তান অসীর, ইল্কানা ও অবীয়াসফ; ইহারা
েকারহীয়েদর েগাষ্ঠী। ২৫ আর হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর
পূটীেয়েলর এক কন্যােক িববাহ কিরেল িতিন তা াহার জন্য
পীনহসেক প্রসব কিরেলন; ইহারা েলবীয়েদর েগাষ্ঠী অনুসাের
তাহােদর িপতৃকুলপিত িছেলন। ২৬ এই েয হােরাণ ও েমািশ,
ইহািদগেকই সদাপ্রভু কিহেলন, েতামরা ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক
ৈসন্যেশ্রণীক্রেম িমসর েদশ হইেত বািহর কর। ২৭ ইহারাই
ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক িমসর হইেত বািহর কিরয়া আিনবার
জন্য িমসর-রাজ ফেরৗেণর সিহত আলাপ কিরেলন। ইহারা েসই
েমািশ ও হােরাণ।

িমসেরর উপের প্রথম আঘাত।

২৮ আর িমসর েদেশ েয িদন সদাপ্রভু েমািশর সিহত আলাপ
কেরন, ২৯ েসই িদন সদাপ্রভু েমািশেক বিলেলন, আিমই
সদাপ্রভু, আিম েতামােক যাহা যাহা বিল, েস সকলই তুিম িমসর-
রাজ ফেরৗণেক বিলও। ৩০ আর েমািশ সদাপ্রভুর সাক্ষােত
বিলেলন, েদখ, আিম অিচ্ছন্নত্বক-ওষ্ঠ, ফেরৗণ িক প্রকাের
আমার কথা শুিনেবন?
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তখন সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, েদখ, আিম
ফেরৗেণর কােছ েতামােক ঈশ্বরসরূপ কিরয়া িনযুক্ত
কিরলাম, আর েতামার ভ্রাতা হােরাণ েতামার ভাববাদী

হইেব। ২ আিম েতামােক যাহা যাহা আেদশ কির, েস সকলই তুিম
বিলেব; এবং েতামার ভ্রাতা হােরাণ ফেরৗণেক তাহা বিলেব, েজন
েস ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক আপন েদশ হইেত ছিড়য়া েদয়।
৩ িকন্তু আিম ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন কিরব, এবং িমসর েদেশ
আিম বহুসংখ্যক িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষণ েদখাইব। ৪ তথািপ
ফেরৗণ েতামােদর কথায় মেনােযাগ কিরেব না; আর আিম
িমসের হস্তাপৰ্ণ কিরয়া মহাশাস্ন দ্বারা িমসর েদশ হইেত আপন
ৈসন্যসামন্তেক, আপন প্রজা ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক, বািহর
কিরব। ৫ আিম িমসেরর উপের আপ্নহস্ত িবস্তার কিরয়া
িমস্রীয়েদর মধ্য হইেত ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক বািহর কিরয়া
আিনেল, উহারা জািনেব, আিমই সদাপ্রভু। ৬ পের েমািশ ও
হােরাণ েসইরূপ কিরেলন; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসাের কম্মৰ্
কিরেলন। ৭ ফেরৗেণর সিহত আলাপ কিরবার সমেয় েমািশর
আশী ও হােরােণর িতরাশী বৎসর বয়স হইয়ািছল। ৮ পের
সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক কিহেলন, ফেরৗণ যখন
েতামািদগেক বেল, ৯ েতামরা আপনােদর পেক্ষ েকান অদু্ভত
লক্ষণ েদখাও, তখন তুিম হােরাণেক বিলও, েতামার যিষ্ট লইয়া
ফেরৗেণর সম্মুেখ িনেক্ষপ কর; তাহােত তাহা সপৰ্ হইব। ১০ তখন
েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর িনকেট িগয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসাের
কম্মৰ্ কিরেলন; হােরাণ ফেরৗেণর ও তা াহার দাসগেণর সম্মুেখ
আপন যিষ্ট িনেক্ষপ কিরেলন, তাহােত তাহা সপৰ্ হইল। ১১ তখন
ফেরৗণও িবদ্বানিদগেক ও গুণীগণেক ডািকেলন; তাহােত তাহারা
অথৰ্াৎ িমস্রীয় মন্ত্রেবত্তারাও আপনােদর মায়াবেল েসইরূপ
কিরল। ১২ ফলতঃ তাহারা প্রেত্যক আপন আপন যিষ্ট িনেক্ষপ
কিরেল েস সকল সপৰ্ হইল, িকন্তু হােরােণর যিষ্ট তাহােদর সকল
যিষ্টেক গ্রাস কিরল। ১৩ আর ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হইল, িতিন
তা াহােদর কথায় মেনােযাগ কিরেলন না; েযমন সদাপ্রভু
বিলয়ািছেলন। ১৪ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, ফেরৗেণর
হৃদয় ভারী হইয়ােছ; েস েলাকিদগেক ছিড়য়া িদেত অস্বীকার
কের। ১৫ তুিম প্রাতঃকােল ফেরৗেণর িনকেট যাও; েদখ, েস
জেলর িদেক যাইেব; তুিম তাহার সেঙ্গ েদখা কিরেত নদীতীের
দা াড়াইও; এবং েয যিষ্ট সপৰ্ হইয়া িগয়ািছল, তাহাও হেস্ত গ্রহণ
কিরও। ১৬ আর তাহােক বিলও, সদাপ্রভু, ইব্ৰীয়েদর ঈশ্বর
আমােক িদয়া, আপনােক বিলয়া পাঠাইয়ােছন, তুিম আমার
প্রজািদগেক প্রান্তের আমার েসবা করণােথৰ্ ছিড়য়া েদও; িকন্তু
েদখ, তুিম এ পযৰ্্যন্ত মেনােযাগ কর নাই। ১৭ সদাপ্রভু এই কথা
কেহন, আিম েয সদাপ্রভু, তাহা তুিম ইহােত জ্ঞাত হইেব; েদখ,
আিম আপন হস্তিস্থত যিষ্ট দ্বারা নদীর জেল প্রহার কিরব,
তাহােত তাহা রক্ত হইয়া যাইেব; ১৮ আর নদীেত েয সকল মৎস্য
আেছ, তাহারা মিরয়া যাইেব, এবং নদীেত দগুৰ্ন্ধ হইেব; আর
নদীর জল পান কিরেত িমস্রীয়েদর ঘৃণা জিন্মেব। ১৯ পের
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, হােরাণেক এই কথা বল, তুিম
আপন যিষ্ট লইয়া িমসেরর জেলর উপের, েদেশর নদী, খাল,
িবল ও সমস্ত জলাশেয়র উপের েতামার জস্ত িবস্তার কর;
তাহােত েস সকল জল রক্ত হইেব, এবং িমসর েদেশর সব্বৰ্ত্র
কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পােত্রও রক্ত হইেব। ২০ তখন েমািশ ও
হােরাণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসাের েসইরূপ কিরেলন, িতিন যিষ্ট
তুিলয়া ফেরৗেণর ও তা াহার দাসগেণর সম্মুেখ নদীর জেল প্রহার

কিরেলন; তাহােত নদীর সমস্ত জল রক্ত হইল। ২১ আর নদীর
মৎস্য সকল মিরল, ও নদীেত দগুৰ্ন্ধ হইল; তাহােত িমস্রীেয়রা
নদীর জল পান কিরেত পািরল না, এবং িমসর েদেশর সব্বৰ্ত্র
রক্ত হইল। ২২ আর িমস্রীয় মন্ত্রেবত্তারাও আপনােদর মায়াবেল
েসইরূপ কিরল; তাহােত ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হইল, এবউং
িতিন তা াহােদর কথায় মেনােযাগ কিরেলন না; েযমন সদাপ্রভু
বিলয়ািছেলন। ২৩ পের ফেরৗণ আপন গৃেহ িফিরয়া েগেলন,
ইহােতও মেনােযাগ কিরেলন না। ২৪ আর িমস্রীেয়রা সকেল
নদীর জল পান কিরেত না পারােত জেলর েচষ্টায় নদীর আেশ
পােশ চািরিদেক খনন কিরল।

িদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথর্ আঘাত।

নদীেত সদাপ্রভুর আঘাত কিরবার প্র সাত িদন গত
হইল। পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম ফেরৗেণর
িনকেট যাও, তাহােক বল, সদাপ্রভু এই কথা কেহন,

আমার েসবা করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক ছািড়য়া েদও। ২ যিদ
ছািড়য়া িদেত অসম্মত হও, তেব েদখ, আিম েভক দ্বারা েতামার
সমস্ত প্রেদশেক আঘাত কিরব। ৩ নদী েভেক পিরপূণৰ্ হইেব; েস
সকল েভক উিঠয়া েতামার গৃেহ, শয়নাগাের ও শয্যায়, এবং
রমার দাসগেণর গৃেহ, েতামার প্রজােদর মেধ্য, েতামার তুন্দেুর ও
েতামার আটা ছািনবার কাঠুয়ােত প্রেবশ কিরেব; ৪ আর েতামার,
েতামার প্রজােদর ও দাসগেণর অেঙ্গ েভক উিঠেব। ৫ পের
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, হােরাণেক বল, তুিম নদী, খাল ও
িবল সকেলর উপের েভক আনাও। ৬ তাহােত হােরাণ িমসেরর
সকল জেলর উপের আপন হস্ত িবস্তার কিরেল েভেকরা উিঠয়া
িমসর েদশ ব্যািপল। ৭ আর মন্ত্রেবত্তারাও মায়াবেল েসইরূপ
কিরয়া িমসর েদেশর উপের েভক আিনল। ৮ পের ফেরৗণ েমািশ
ও হােরাণেক ডাকাইয়া কিহেলন, সদাপ্রভুর কােছ িবনিত কর,
েজন িতিন আমা হইেত ও আমার প্রজািদেগর হইেত এই সকল
েভক দরূ কিরয়া েদন, তাহােত আিম েলাকিদগেক ছািড়য়া িদব,
েয তাহারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ যজ্ঞ কিরেত পাের। ৯ তখন েমািশ
ফেরৗণেক কিরেলন, আমার উপের দপৰ্ কিরয়া বলুন; েভক
সকল েযন আপনা হইেত ও আপনার গৃহ সকল হইেত উিচ্ছন্ন
হয়, েকবল নদীেত থােক, আপনার ও আপনার দাসগেণর ও
প্রজা সকেলর িনিমেত্ত েকান সমেয়র জন্য এমন িবনিত কিরব?
িতিন কিহেলন, কল্যকার জন্য। ১০ তখন েমািশ কিহেলন,
আপনার বাক্যানুসােরই হউক, েযন আপিন জািনেত পােরন েয,
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য েকহ নাই; ১১ েভেকরা আপনা
হইেত ও আপনার গৃহ, দাস ও প্রজা সকল হইেত দরূ হইয়া
েকবল নদীেতই থািকেব। ১২ পের েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর
িনকট হইেত বািহের েগেলন, এবং েমািশ ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ েয
সকল েভক আিনয়ািছেলন, েসই সকেলর িবষেয় সদাপ্রভুর
কােছ ক্রন্দন কিরেলন। ১৩ আর সদাপ্রভু েমািশর বাক্যানুসাের
কিরেলন, তাহােত গৃেহ, প্রাঙ্গেণ ও েক্ষেত্র সকল েভক মিরল।
১৪ তখন েলােকরা েস সকল একত্র কিরয়া িঢিব কিরেল েদেশ
দগুৰ্ন্ধ হইল। ১৫ িকন্তু ফেরৗণ যখন েদিখেলন, িনবৃিত্ত হইল, তখন
আপন হৃদয় ভারী কিরেলন, তা াহােদর বােক্য মেনােযাগ কিরেলন
না; েযমন সদাপ্রভু বিলয়ািছেলন। ১৬ পের সদাপ্রভু েমািশেক
কিহেলন, হােরাণেক বল, তুিম আপন যিষ্ট িবস্তার কিরয়া ভূিমর
ধূিলেত প্রহার কর, তাহােত সমুদয় িমসর েদেশ িপশু হইেব।
১৭ তখন তা াহারা েসইরূপ কিরেলন; হােরাণ আপন যিষ্টসহ হস্ত
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িবস্তার কিরয়া ভূিমর ধূিলেত প্রহার কিরেলন, তাহােত মনুেষ্য ও
পশুেত িপশু হইল, িমসর েদেশর সব্বৰ্ত্র ভূিমর সকল ধূিল িপশু
হইয়া েগল। ১৮ তখন মন্ত্রেবত্তারা আপনােদর মায়াবেল িপশু
উৎপন্ন কিরবার জন্য েসইরূপ কিরল বেট, িকন্তু পািরল না, আর
মনুেষ্য ও পশুেত িপশু হইল। ১৯ তখন মন্ত্রেবত্তারা ফেরৗণেক
কিহল, এ ঈশ্বেরর অঙ্গিুল। তথািপ ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হইল,
িতিন তা াহােদর কথায় মেনােযাগ কিরেলন না; েযমন সদাপ্রভু
বিলয়ািছেলন। ২০ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম প্রতূ্যেষ
ইিথয়া িগয়া ফেরৗেণর সম্মুেখ দা াড়াও; েদখ, েস জেলর কােছ
আিসেব; তুিম তাহােক এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কেহন,
আমার েসবা করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক ছািড়য়া েদও।
২১ যিদ আমার প্রজািদগেক ছািড়য়া না েদও, তেব েদখ, আিম
েতামােত, েতামার দাসগেণ, প্রজািদেগেত ও গৃহ সকেল দংশেকর
ঝাাক েপ্ররণ কিরব; িমস্রীয়েদর গৃহ সকল, এমন িক, তা াহােদর
বাসভূিমও দংশেক পিরপূণৰ্ হইেব। ২২ িকন্তু আিম েসই িদন
আমার প্রজােদর িনবাসস্থান েগাশন প্রেদশ িভন্ন কিরব; েস স্থােন
সংশক হইেব না; েযন তুিম জািনেত পার েয, পৃিথবীর মেধ্য
আিমই সদাপ্রভু। ২৩ আিম আমার প্রজােদর মেধ্য প্রেভদ কিরব;
কল্য এই িচহ্ন হইব। ২৪ পের সদাপ্রভু েসইরূপ কিরেলন,
ফেরৗেণর ও তা াহার দাসগেণর গৃেহ দংশেকর বৃহৎ ঝাাক উপিস্থত
হইল; তাহােত সমস্ত িমসর েদেশ দংশেকর ঝাাক েহতু েদশ
উৎসন্ন হইল। ২৫ তখন ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক ডাকাইয়া
কিহেলন, েতামারা যাও, েদেশর মেধ্য েতামােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ
যজ্ঞ কর। ২৬ েমািশ কিহেলন, তাহা করা উপযুক্ত নয়, েকননা
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ িমস্রীয়েদর ঘৃণাজনক
বিলদান কিরেত হইেব; েদখুন, িমস্রীয়েদর সাক্ষােত তা াহােদর
ঘৃণাজনক বিলদান কিরেল তাহারা িক আমািদগেক প্রস্তরাঘােত
বধ কিরেব না? ২৭ আমরা িতন িদেনর পথ প্রান্তের িগয়া,
আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভু েয আজ্ঞা িদেবন, তদনুসাের তা াহার
উেদ্দেশ যজ্ঞ কিরব। ২৮ ফেরৗণ কিহেলন, আিম েতামািদগেক
ছািড়য়া িদেতিছ, েতামরা প্রান্তের িগয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ যজ্ঞ কর; িকন্তু বহুদরূ যাইও না; েতামরা আমার জন্য
িবনিত কর। ২৯ তখন েমািশ কিহেলন,েদখুন, আিম আপনকার
িনকট হইেত িগয়া সদাপ্রভুর কােছ িবনিত কিরব,তাহােত
ফেরৗেণর, তা াহার দাসগেণর ও তা াহার প্রজােদর িনকট হইেত
কল্য দংশেকর ঝাাক সকল দেূর যাইেব; িকন্তু সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
যজ্ঞ করণােথৰ্ েলাকিদগেক ছািড়য়া িদবার িবষেয় ফেরৗণ
পুনব্বৰ্র প্রবঞ্চনা না করুন। ৩০ পের েমািশ ফেরৗেণর িনকট
হইেত বািহর িগয়া সদাপ্রভুর কােছ িবনিত কিরেলন। ৩১ আর
সদাপ্রভু েমািশর বাক্যানুসাের কিরেলন; ফেরৗণ, তা াহার দাসগণ
ও প্রজা সকল হইেত দংশেকর সমস্ত ঝাাক দরূ কিরেলন;
একিটও অবিশষ্ট রিহল না। ৩২ আর এবারও ফেরৗণ আপন
হৃদয় ভারী কিরেলন, েলাকিদগেক ছিড়য়া িদেলন না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আঘাত।

পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম ফেরৗেণর িনকেট
িগয়া তাহােক বল, সদাপ্রভু, ইব্ৰীয়েদর ঈশ্বর, এই কথা
কেহন, আমার েসবা করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক

ছািড়য়া েদও। ২ যিদ তাহািদগেক ছািড়য়া িদেত অসম্মত হও,
এখনও বাধা েদও, ৩ তেব েদখ, েক্ষত্রস্থ েতামার পশুধেনর উপর,
অশ্বেদর, গদ্দৰ্ভেদর, উষ্ট্রেদর, েগাপােলর ও েমষপােলর উপর

সদাপ্রভুর হস্ত রিহয়ােছ; ভারী মহামারী হইেব। ৪ িকন্তু সদাপ্রভু
ইস্রােয়েলর পশুেত ও িমসেরর পশুেত প্রেভদ করেবন; তাহােত
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর েকান পশু মিরেব না। ৫ আর সদাপ্রভু সময়
িনরূপণ কিরয়া কিহেলন, কল্য সদাপ্রভু েদেশ ওই কম্মৰ্
কিরেবন। ৬ পরিদন সদাপ্রভু তাহাই কিরেলন, তাহােত িমসেরর
সকল পশু মিরল, িকন্তু ইস্রােয়ল-সন্তানেদর পশুেদর মেধ্য
একিটও মিরল না। ৭ তখন ফেরৗণ েলাক পাঠাইেলন, আর েদখ,
ইস্রােয়েলর একিট পশুও মের নাই; তথািপ ফেরৗেণর হৃদয় ভারী
হইল, এবং িতিন েলাকিদগেক ছািড়য়া িদেলন না। ৮ পের
সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক কিহেলন, েরামরা মুিষ্ট পূণৰ্ কিরয়া
ভাটীর ভস্ম লওও, পের েমািশ ফেরৗেণর সাক্ষােত তাহা
আকােশর িদেক ছড়াইয়া িদউক। ৯ তাহা সমস্ত িমসর েদশব্যাপী
সূক্ষ্ম ধূিল হইয়া িমসর েদেশর সব্বৰ্ত্র মনুষ্য ও পশুেদর গােত্র
ক্ষতযুক্ত েস্ফাটক জন্মাইেব। ১০ তখন তা াহারা ভাটীর ভস্ম লইয়া
ফেরৗেণর সম্মুেখ দা াড়াইেলন, এবং েমািশ আকােশর িদেক তাহা
ছড়াইয়া িদেলন, তাহােত মনুষ্যেদর ও পশুেদর গােত্র ক্ষতযুক্ত
েস্ফাটক হইল। ১১ েসই েস্ফাটক প্রযুক্ত মন্ত্রেবত্তােদর ও সমস্ত
িমস্রীেয়র গােত্র েস্ফাটক জিন্মল। ১২ আর সদাপ্রভু ফেরৗেণর
হৃদয় কিঠন কিরেলন; িতিন তা াহােদর কথায় মেনােযাগ কিরেলন
না, েযমন সদাপ্রভু েমািশেক বিলয়ািছেলন। ১৩ পের সদাপ্রভু
েমািশেক কিহেলন, তুিম প্রতু্যেষ উিঠয়া ফেরৗেণর সম্মুেখ
দা াড়াইয়া তাহােক এই কথা বিলও, সদাপ্রভু, ইব্ৰীয়েদর ঈশ্বর, এই
কথা কেহন, আমার েসবা করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক ছািড়য়া
েদও; ১৪ নতুবা এই বার আিম রমার হৃদেয়র িবরুেদ্ধ এবং
েতামার দাসগেণর ও প্রজােদর মেধ্য আমার সব্বৰ্প্রকার আঘাত
েপ্ররণ কিরব; েযন তুিম জািনেত পার, সমস্ত পৃিথবীেত আমার
তুল্য েকহই নাই। ১৫ েকননা এতিদন আিম আপন হস্ত ভইসটার
কিরয়া মহামারী দ্বারা েতামােক ও েতামার প্রজািদগেক আঘাত
কিরেত পারতাম; তাহা কিরেল তুিম পৃিথবী হইেত উিচ্ছন্ন হইেত।
১৬ িকন্তু বাস্তিবক আিম এই জন্যই েতামােক স্থাপন কিরয়ািছ,
েযন আমার প্রভাব েতামােক েদখাই ও সমস্ত পৃিথবীেত আমার
নাম কীিত্তৰ্ত হয়। ১৭ এখনও তুিম আমার প্রজাগেণর উপর দপৰ্
কিরয়া তাহািদগেক ছািড়য়া িদেত চািহেতছ না। ১৮ েদখ,
িমসেরর পত্তনাবিধ অদ্য পযৰ্্যন্ত যাদশৃ কখন হয় নাই, এমন
অিতশয় ভারী িশলাবৃিষ্ট আিম কল্য এই সমেয় বষৰ্াইব।
১৯ অতএব তুিম এমন েলাক পাঠাইয়া েক্ষেত্র েতামার পশু ও
আর যাহা িকছু আেছ, েস সকল ত্বরায় আনাও; েয মনুষ্য ও পশু
গৃহমেধ্য আনীত না হইয়া েক্ষেত্র থািকেব, তা াহােদর উপের
িশলাবৃিষ্ট হইেব, আর তাহারা মিরেব। ২০ তখন ফেরৗণ দাসগেণর
মেধ্য েয েকহ সদাপ্রভুর বােক্য ভীত হইল, েস শীঘ্র আপন দাস ও
পশুিদগেক গৃহমেধ্য আিনল; ২১ আর েয েকহ সদাপ্রভুর বােক্য
মেনােযাগ কিরল না, েস আপন দাস ও পশুিদগেক েক্ষেত্র
থািকেত িদল। ২২ পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম
আকােশর িদেক আপন হস্ত িবস্তার কর, তাহােত িমসর েদেশর
সব্বৰ্ত্র িশলাবৃিষ্ট হইেব, িমসর েদেশর মনুষ্য, পশু ও েক্ষতস্থ
সমস্ত ওষিধর উপের তাহা হইেব। ২৩ পের েমািশ আপন যিষ্ট
আকােশর িদেক িবস্তার কিরেল সদাপ্রভু েমঘগজ্জৰ্ ন করাইেলন,
ও িশলাবৃিষ্ট বষৰ্াইেলন, এবং অিগ্ন ভূিমর উপের েবেগ আিসয়া
পিড়ল; এইরূেপ সদাপ্রভু িমসর েদেশ িশলাবৃিষ্ট বষৰ্াইেলন।
২৪ তাহােত িশলা এবং িশলার সিহত িমিশ্রত অিগ্নবৃিষ্টও হওয়ােত
তাহা অিত দঃুসহ হইল; এরূপ িশলাবৃিষ্ট িমসর েদেশ রাজ্য
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১০

স্থাপনাবিধ কখনও হয় নাই। ২৫ তাহােত সমস্ত িমসর েদেশর
েক্ষত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলই িশলা দ্বারা আহত হইল, ও েক্ষেত্রর
সমস্ত ওষিধ িশলাবৃিষ্ট দ্বারা আহত হইল, আর েক্ষেত্রর সমস্ত
বৃক্ষ ভগ্ন হইল। ২৬ েকবল ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বাসস্থান েগাশন
প্রেদেশ িশলাবৃিষ্ট হইল না। ২৭ পের ফেরৗণ েলাক পাঠাইয়া েমািশ
ও হােরাণেক ডাকাইয়া কিহেলন, এইবার আিম পাপ কিরয়ািছ;
সদাপ্রভু ধম্মৰ্ময়, িকন্তু আিম ও আমার প্রজারা েদাষী।
২৮ েতামরা সদাপ্রভুর কােছ িবনিত কর; েদবগজ্জৰ্ ন ও িশলাবৃিষ্ট
যেথষ্ট হইয়ােছ? আিম েতামািদগেক ছািড়য়া িদব, েতামােদর
আর িবলম্ব হইেব না। ২৯ তখন েমািশ তা াহােক কিহেলন, আিম
নগর হইেত বািহের িগয়াই সদাপ্রভুর িদেক অঞ্জিল িবস্তার কিরব,
তাহােত েমঘগজ্জৰ্ ন িনবৃত্ত হইেব ও িশলাবৃিষ্ট আর হইেব না, েযন
আপিন জািনেত পােরন েয, পৃিথবী সদাপ্রভুরই। ৩০ িকন্তু আিম
জািন, আপিন ও আপনার দাসগণ, আপনারা এখনও সদাপ্রভু
ঈশ্বর হইেত ভীত হইেবন না। ৩১ তৎকােল মিসনা ও যব সকলই
আহত হইল, েকননা যব শীষযুক্ত ও মিসনা পুিষ্পত হইয়ািছল।
৩২ িকন্তু েগাম ও জনার বড় না হওয়ােত আহত হইল না। ৩৩ পের
েমািশ ফেরৗেণর িনকট হইেত নগেরর বািহের িগয়া সদাপ্রভুর
িদেক অঞ্জিল িবস্তার কিরেলন, তাহােত েমঘগজ্জৰ্ ন ও িশলাপতন
িনবৃত্ত হইল, এবং ভূিমেত আর জলধারা বিষৰ্ল না। ৩৪ তখন
বৃিষ্ট, িশলাপাত ও েমঘগজ্জৰ্ ন িনবৃত্ত েদিখয়া ফেরৗণ আরও পাপ
কিরেলন, িতিন ও তা াহার দাসগণ আপন আপন হৃদয় ভারী
কিরেলন। ৩৫ আর ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন হওয়ােত িতিন
ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক যাইেত িদেলন না; েযমন সদাপ্রভু েমািশ
দ্বারা বিলয়ািছেলন।

অষ্টম ও নবম আঘাত

পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম ফেরৗেণর
িনকেট যাও; েকননা আিম তাহার ও তাহার
দাসগেণর হৃদয় ভারী কিরলাম, েযন আিম তাহােদর

মেধ্য আমার এই সকল িচহ্ন প্রদশৰ্ন কির, ২ এবং আিম
িমস্রীয়েদর প্রিত যাহা যাহা কিরয়ািছ, ও তা াহােদর মেধ্য আমার
েয েয িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরয়ািছ, তাহার বৃত্তান্ত েযন তুিম আপন
পুেত্রর ও েপৗেত্রর কণৰ্েগাচের বল, এবং আিম সদাপ্রভু, ইহা
েতামরা জ্ঞাত হও। ৩ তখন েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর িনকেট
িগয়া কিহেলন, সদাপ্রভু, ইব্ৰীয়েদর ঈশ্বর, এই কথা কেহন, তুিম
আমার সম্মুেখ নম্র হইেত কত কাল অসম্মত থািকেব? আমার
েসবা করণােথৰ্ আমার প্রজািদগেক ছািড়য়া েদও। ৪ িকন্তু যিদ
আমার প্রজািদগেক ছিড়য়া িদেত অসম্মত হওা , তেব েদখ, আিম
কল্য েতামার সীমােত পঙ্গপাল আিনব। ৫ তাহারা ভূতল এমন
আচ্ছন্ন কিরেব েয, েকহ ভূিম েদিখেত পাইেব না; এবং িশলাবৃিষ্ট
হইেত রিক্ষত ও অবিশষ্ট েতামােদর যাহা িকছু আেছ, তাহা
তাহারা খাইয়া েফিলেব, এবং েক্ষেত্রাৎপন্ন েতামােদর বৃক্ষ
সকলও খাইেব। ৬ আর েতামার গৃহ ও েতামার দােসর গৃহ ও
সমস্ত িমস্রীয় েলােকর গৃহ সকল পিরপূণৰ্ হইেব; পৃিথবীেত
েতামার িপতৃপুরুষেদর ও তা াহােদর িপতৃপুরুষেদর জন্মাবিধ অদ্য
পযৰ্্যন্ত তদ্রূপ েদখা যায় নাই। তখন িতিন মুখ িফরাইয়া ফেরৗেণর
িনকট হইেত বািহের েগেলন। ৭ আর ফেরৗেণর দাসগণ তা াহােক
কিহল, এ েব্যিক্ত কত কাল আমােদর ফা াদ হইয়া থািকেব? এই
েলাকেদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর করণােথৰ্ ইহািদগেক ছািড়য়া িদউন;
আপিন িক এখনও বুিঝেতেছন না েয, িমসর েদশ ছারখার

হইল? ৮ তখন েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর িনকেট পুনব্বৰ্ার
আনীত হইেলন; আর িতিন তাহািদগেক কিহেলন, যাও,
েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কর িগয়া; িকন্তু েক েক যাইেব?
৯ েমািশ কিহেলন, আমরা আমােদর িশশু ও বৃদ্ধিদগেক,
আমােদর পুত্রকন্যাগণেক এবং েগােমষািদ পালও সেঙ্গ লইয়া
যাইব, েকননা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ আমােদর উৎসব কিরেত
হইেব। ১০ তখন ফেরৗণ তাহািদগেক কিহেলন, সদাপ্রভু
েতামােদর েসইরূপ সহবত্তর্ী হউন, েযরূেপ আিম েতামািদগেক ও
েতামােদর িশশুগণেক ছািড়য়া িদব; েদখ, অিনষ্ট েতামােদর
সম্মুেখ। ১১ তাহা হইেব না; েতামােদর পুরুেষরা িগয়া সদাপ্রভুর
েসবা করুক; কারণ েতামরা ত ইহাই চািহেতছ। পের তা াহারা
ফেরৗেণর সম্মুখ হইেত দরূীকৃত হইেলন। ১২ পের সদাপ্রভু
েমািশেক কিহেলন, তুিম মসর েদেশর উপের পঙ্গপােলর জন্য
হস্ত িবস্তার কর, তাহােত তাহারা িমসর েদেশ আিদয়া ভূিমর
সমস্ত ওষিধ খাইেব, িশলাবৃিষ্ট যাহা িকছু রািখয়া িগয়ােছ,
সকলই খাইেব। ১৩ তখন েমািশ িমসর েদেশর উপের আপন যিষ্ট
িবস্তার কিরেলন, তাহােত সদাপ্রভু সমস্ত িদন ও সমস্ত রািত্র েদেশ
পূব্বর্ীয় বায়ূ বহাইেলন; আর প্রাতঃকাল হইেল পূব্বর্ীয় বায়ূ
পঙ্গপাল উঠাইয়া আিনল। ১৪ তাহােত সমুদয় িমসর েদেশর
উপের পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; ও িমসেরর সমস্ত সীমােত পঙ্গপাল
পিড়ল। তাহা অত্যন্ত ভায়ানক হইল; তদ্রূপ পঙ্গপাল পূেব্বৰ্
কখনও হয় নাই, এবং পেরও কখনও হইেব না। ১৫ তাহারা সমস্ত
ভূিমতল আচ্ছন্ন কিরল, তাহােত েদশ অন্ধকার হইল, এবং ভূিমর
েয ওষিধ ও বৃক্ষািদর েয ফল িশলাবৃিষ্ট হইেত রক্ষা পাইয়ািছল,
েস সমস্ত তাহারা খাইয়া েফিলল; সমস্ত িমসর েদেশ বৃক্ষ বা
েক্ষেত্রর ওষিধ, হিরদ্বণৰ্ িকছুই রিহল না। ১৬ তখন ফেরৗণ সত্বর
েমািশ ও হােরাণেক ডাকাইয়া কিহেলন, আিম েতামােদর ঈশ্বর
সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ ও েতামােদর িবরুেদ্ধ পাপ কিরয়ািছ। ১৭ িবনয়
কির, েকবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং আমা হইেত
এই কালসরুপেক দরূ কিরবার জন্য েতামােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর
কােছ িবনিত কর। ১৮ তখন িতিন ফেরৗেণর িনকট হইেত বািহের
িগয়া সদাপ্রভুর কােছ িবনিত কিরেলন; ১৯ আর সদাপ্রভু অিত
প্রবল পিশ্চম বায়ূ আিনেলন; তাহা পঙ্গপালিদগেক উঠাইয়া
লইয়া সূফসাগের তাড়াইয়া িদল, তাহােত িমসেরর সমস্ত সীমােত
একটাও পঙ্গপাল থািকল না। ২০ িকন্তু সদাপ্রভু ফেরৗেণর হৃদয়
কিঠন কিরেলন, আর িতিন ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক ছািড়য়া
িদেলন না। ২১ পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম আকােশর
িদেক হস্ত িবস্তার কর; তাহােত িমসর েদেশ অন্ধকার হইেব, ও
েসই অন্ধকার স্পশৰ্নীয় হইেব। ২২ পের েমািশ আকােশর িদেক
হস্ত িবস্তার কিরেল িতন িদন পযৰ্্যন্ত সমস্ত িমসর েদেশ গাঢ়
অন্ধকার হইল। ২৩ িতন িদন পযৰ্্যন্ত েকহ কাহােকও েদিখেত
পাইল না, এবং েকহ আপন স্থান হইেত উিঠল না; িকন্তু
ইস্রােয়ল-সন্তান সকেলর িনিমেত্ত তাহােদর বাসস্থােন আেলা
িছল। ২৪ তখন ফেরৗণ েমািশেক ডাকাইয়া কিহেলন, যাও,
সদাপ্রভুর েসবা কর িগয়া; েকবল েতামােদর েমষপাল ও েগাপাল
থাকুক; েতামােদর িশশুগণও েতামােদর সেঙ্গ যাউক। ২৫ েমািশ
কিহেলন, আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ উৎসগৰ্ করণােথৰ্
আমােদর হেস্ত বিল ও েহামদ্রব্য সমপৰ্ণ করা আপনার কত্তৰ্ব্য।
২৬ আমােদর সিহত আমােদর পশুগণও যাইেব, একটী খুরও
অবিশষ্ট থািকেব না; েকননা আমােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবােথৰ্
তা াহােদর মধ্য হইেত বিল লইেত হইেব এবং িক িক িদয়া
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সদাপ্রভুর েসবা কিরব, তাহা েস স্থােন উপিস্থত না হইেল আমরা
জািনেত পাির না। ২৭ িকন্তু সদাপ্রভু ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন
কিরেলন, আর িতিন তাহািদগেক ছািড়য়া িদেত সম্মত হইেলন
না। ২৮ তখন ফেরৗণ তা াহােক কিহেলন, আমার সম্মুখ হইেত দরূ
হও; সাবধান, আমার মুখ আর কখনও েদিখও না; েকননা েয
িদন আমার মুখ েদিখেব, েসই িদন মিরেব। ২৯ েমািশ কিহেলন,
ভালই বিলয়ােছন, আিম আপনার মুখ আর কখনও েদিখব না।

আর সদাপ্রভু েমািশেক বিলেলন, আিম ফেরৗেণর ও
িমসেরর উপের আর এক উৎপাত আিনব, তৎপের
েস েতামািদগেক এ স্থান হইেত ছািড়য়া িদেব, এবং

ছািড়য়া িদবার সমেয় েতামািদগেক িনশ্চয়ই এখান জইেত
এেকবাের তাড়াইয়া িদেব। ২ তুিম েলাকেদর কণৰ্েগাচের বল,
আর প্রেত্যক পুরুষ আপন আপন প্রিতবাসী হইেত, ও প্রেত্যক
স্ত্রী আপন আপন প্রিতবািসনী হইেত েরৗপ্যালঙ্কার ও স্বণৰ্ালঙ্কার
চািহয়া লউক। ৩ আর সদাপ্রভু িমস্রীয়েদর দিৃষ্টেত েলাকিদগেক
অনুগ্রেহর পাত্র কিরেলন। আবার িমসর েদেশ েমািশ ফেরৗেণর
দাসেদর ও প্রজােদর দিৃষ্টেত অিত মহান্ ব্যিক্ত হইয়া উিঠেলন।
৪ েমািশ আরও কিহেলন, সদাপ্রভু এই কথা কেহন, আিম
অদ্ধৰ্ রােত্র িমসেরর মধ্য িদয়া গমন কিরব। ৫ তাহােত িসংহাসেন
উপিবষ্ট ফেরৗেণর প্রথমজাত অবিধ যাাতা েপষণকািরণী দাসীর
প্রথমজাত পযৰ্্যন্ত িমসর েদশিস্থত সকল প্রথমজাত মিরেব।
৬ আর যাদশৃ কখনও হয় নাই ও হইেব না, সমস্ত িমসর েদেশ
এমন মহাক্রন্দন হইেব। ৭ িকন্তু সমস্ত ইস্রােয়ল-সন্তােনর মেধ্য
মনুেষ্যর িক পশুর িবরুেদ্ধ একটা কুকুরও িজহ্বা েদালাইেব না,
েযন আপনারা জািনেত পােরন েয, সদাপ্রভু িমস্রীয়িদেগেত ও
ইস্রােয়েল প্রেভদ কেরন। ৮ আর আপনারা এই দােসরা সকেল
আমার িনকেট নািময়া আিসেব, ও প্রিণপাত কিরয়া আমেক
বিলেব, তুিম ও েতামার অনুগামী সকল প্রজা বািহর হও; তাহার
পর আিম বািহর হইব। তখন িতিন মহা েক্রাধভের ফেরৗেণর
িনকট হইেত বািহের েগেলন। ৯ আর সদাপ্রভু েমািশেক
বিলয়ািছেলন, ফেরৗণ েতামােদর কথায় মেনােযাগ কিরেব না,
েযন িমসর েদেশ আমার অদু্ভত লক্ষণ বহুসংখ্যক হয়। ১০ ফেল
েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর সাক্ষােত এই সকল অদু্ভত কম্মৰ্
কিরয়ািছেলন; আর সদাপ্রভু ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন কিরেলন,
আর িতিন আপন েদশ হইেত ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক ছািড়য়া
িদেলন না।

িনস্তারপব্বর্ স্থাপন। ঈশ্বরীয় দশম আঘাত।

আর িমসর েদেশ সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক
কিহেলন, ২ এই মাস েতামােদর আিদ মাস হইেব;
বৎসেরর সকল মােসর মেধ্য প্রথম হইেব। ৩ সমস্ত

ইস্রােয়ল-মন্ডলীেক এই কথা বল, েতামরা এই মােসর দশম িদেন
েতামােদর িপতৃকুলানুসাের প্রেত্যক গৃহস্থ এক এক বাটীর জন্য
এক একিট েমষশাবক লইেব। ৪ আর েমষশাবক েভাজন কিরেত
যিদ কাহারও পিরজন অল্প হয়, তেব েস ও তাহার গৃেহর
িনকটবত্তর্ী প্রিতবাসী প্রািনগেনর সংখ্যানুসাের একিট েমষশাবক
লইেব। েতামরা এক এক জেনর েভাজনশিক্ত অনুসাের
েমষশাবেকর জন্য গণনা কিরেব। ৫ েতামােদর েসই শাবকিট
িনেদ্দৰ্ াষ ও প্রথম বৎসেরর পুংশাবক হইেব; েতামরা েমষপােলর
িকম্বা ছাগপােলর মধ্য হইেত তাহা লইেব; ৬ আর এই মােসর
চতুদ্দৰ্শ িদন পযৰ্্যন্ত রািখেব; পের ইস্রােয়ল-মন্ডলীর সমস্ত সমাজ

সন্ধ্যাকােল েসই শাবকিট হনন কিরেব। ৭ আর তাহারা তাহার
িকিঞ্চৎ রক্ত লইেব, এবং েয েয গৃহমেধ্য েমষশাবক েভাজন
কিরেব, েসই েসই গৃেহর দ্বােরর দইু বাজেুত ও কপালীেত তাহা
েলিপয়া িদেব। ৮ পের েসই রািত্রেত তাহার মাংস েভাজন কিরেব;
অিগ্নেত দগ্ধ কিরয়া তাড়ীশূন্য রুিট ও িতক্ত শােকর সিহত তাহা
েভাজন কিরেব। ৯ েরামরা তাহার মাংস কা াচা িকম্বা জেল িসদ্ধ
িক্রয়া খাইও না, িকন্তু অিগ্নেত দগ্ধ কিরও; তাহার মুণু্ড, জন্ঘা ও
অন্তরস্থ ভাগ। ১০ আর প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত তাহার িকছুই রািখও
না; িকন্তু প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত যাহা অবিশষ্ট থােক, তাহা অিগ্নেত
েপাড়াইয়া েফিলও। ১১ আর েতামরা এইরূেপ তাহা েভাজন
কিরেব; কিটবন্ধন কিরেব, চরেণ পাদকুা িদেব, েজাসেত যিষ্ট
লইেব ও ত্বরািনত হইয়া তাহা েভাজন কিরেব; ইহা সদাপ্রভুর
িনস্তারপব্বৰ্। ১২ েকননা েসই রািত্রেত আিম িমসর েদেশর মধ্য
িদয়া যাইব, এবং িমসর েদশস্থ মনুেষ্যর ও পশুর যাবতীয়
প্রথমজাতেক আঘাত কিরব, এবং িমসেরর যাবতীয় েদেবর
িবচার িক্রয়া দণ্ড িদব; আিমই সদাপ্রভু। ১৩ অতএব েতামরা েয
েয গৃেহ থাক, েতামােদর পেক্ষ ঐ রক্ত িচহ্নসরূেপ েসই েসই
গৃেহর উপের থািকেব; তাহােত আিম যখন িমসর েদশেক আঘাত
কিরব, তখন েসই তক্ত েদিখেল েতামািদগেক ছািড়য়া অেগ্র
যাইব, সংহােরর আঘাত রমােদর উপের পিড়েব না। ১৪ আর এই
িদন েতামােদর স্মরণীয় হইেব, এবং েতামরা এই িদনেক
সদাপ্রভুর উৎসব বিলয়া পালন কিরেব; পুরুষানুক্রেম িচরস্থায়ী
িবিধমেত এই উৎসব পালন কিরেব। ১৫ েরামরা সাত িদন
তাড়ীশূন্য রুিট খাইেব; প্রথম িদেনই আপন আপন গৃহ হইেত
তাড়ী দরূ করেব, েকননা েয েকহ প্রথম িদন হইেত সপ্তম িদন
পযৰ্্যন্ত তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য খাইেব, েসই প্রাণী ইস্রােয়ল হইেত উিচ্ছন্ন
হইেব। ১৬ আর প্রথম িদেন েতামােদর প্রিবত্র সভা হইেব, এবং
সপ্তম িদেনও েতামােদর প্রিবত্র সভা হইেব; েসই দইু িদন প্রেত্যক
প্রাণীর খাদ্য আেয়াজন ব্যিতেরেক অন্য েকান কম্মৰ্ কিরেব না,
েকবল েসই কম্মৰ্ কিরেত পািরেব। ১৭ এইরূেপ েতামরা তাড়ীশূন্য
রুটীর পব্বৰ্ পালন কিরেব, েকননা এই িদেন আিম েতামােদর
বািহনীিদগেক িমসর েদশ হইেত বািহর কিরয়া আিনলাম;
অতএব েরামরা পুরুষানুক্রেম িচরস্থায়ী িবিধমেত এই িদন পালন
কিরেব। ১৮ েতামরা প্রথম মােসর চতুদ্দৰ্শ িদেনর সন্ধ্যাকাল
হইেত একিবংশ িদেনর সন্ধ্যাকাল পযৰ্্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী েভাজন
কিরও। ১৯ সাত িদন েতামােদর গৃেহ েযন তাড়ীর েলশ না থােক;
েকননা িক প্রবাসী িক েদশজাত, েয েকান প্রাণী তাড়ীিমিশ্রত
দ্রব্য খাইেব, েস ইস্রােয়ল-মন্ডলী হইেত উিচ্ছন্ন হইেব। ২০ েতামরা
তাড়ীযুক্ত েকান দ্রব্য খাইও না; েরামরা আপনােদর সমস্ত
বাসস্থােন তাড়ীশূন্য রুটী খাইও। ২১ তখন েমািশ ইস্রােয়েলর
সমস্ত প্রাচীনবগৰ্েক ডাকাইয়া কিহেলন, েতামরা আপন আপন
েগাষ্ঠী অনুসাের এই একিট েমষশাবক বািহর কিরয়া লও,
িনস্তারপব্বর্ীয় বিল হনন কর। ২২ আর একিট এেসাব লইয়া
ডাবের িস্থত রেক্ত ডুবাইয়া দ্বােরর কপালীেত ও দইু বাজেুত
ডাবের িস্থত রেক্তর িকিঞ্চৎ লাগাইয়া িদেব, এবং প্রভাত পযৰ্্যন্ত
েতামরা েকহই গৃহদ্বােরর বািহের যাইেব না। ২৩ েকননা সদাপ্রভু
িমস্রীয়িদগেক আঘাত কিরবার জন্য েতামােদর িনকট িদয়া গমন
কিরেবন, তাহােত দ্বােরর কপালীেতও দইু বাজেুত েসই রক্ত
েদিখেল সদাপ্রভু েসই দবার ছািড়য়া অেগ্র যাইেবন, েতামােদর
গৃেহ সংহারকত্তৰ্ ােক প্রেবশ কিরয়া আঘাত কিরেত িদেবন না।
২৪ আর েতামরা ও যুগানুক্রেম েতামােদর সন্তােনরা িবিধ বিলয়া
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এই রীিত পালন কিরেব। ২৫ আর সদাপ্রভু আপন প্রিতজ্ঞানুসাের
েতামািদগেক েয েদশ িদেবন, েসই েদেশ যখন প্রিবষ্ট হইেব,
তখনও এই েসবার অনুষ্ঠান কিরেব। ২৬ আর েতামােদর
সন্তানগণ যখন েতামািদগেক বিলেব, েতামােদর এই েসবার
তাৎপযৰ্্য িক? ২৭ েতামরা কিহেব, ইহা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
িনস্তারপব্বর্ীয় যজ্ঞ, িমস্রীয়িদগেক আঘাত কিরবার সমেয় িতিন
িমসের ইস্রােয়ল-সন্তানেদর গৃহ সকল ছিড়য়া অেগ্র িগয়ািছেলন,
আমােদর গৃহ রক্ষা কিরয়ািছেলন। তখন েলােকরা মস্তক
নমনপূব্বৰ্ক প্রিণপাত কিরল। ২৮ পের ইস্রােয়ল-সন্তােনরা িগয়া,
সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক েযরূপ আজ্ঞা কিরয়ািছেলন,
েসইরূপ কিরল। ২৯ পের অদ্ধৰ্ রােত্র এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু
িসংহাসেন উপিবষ্ট ফেরৗেণর প্রথমজাত সন্তান অবিধ
কারাকূপস্থ বিন্দর প্রথমজাত সন্তান পযৰ্্যন্ত িমসর েদশস্থ সমস্ত
প্রথমজাত সন্তানেক ও পশুেদর প্রথমজাত শাবকগণেক িনহনন
কিরেলন। ৩০ তাহােত ফেরৗণ ও তা াহার দাসগণ এবং সমস্ত
িমস্রীয় েলাক রািত্রেত উিঠল, এবং িমসের মহাক্রন্দন হইল;
েকননা েয ঘের েকহ মের নাই, এমন ঘরই িছল না। ৩১ তখন
রািত্রকােলই ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক ডাকাইয়া কিহেলন,
েতামরা উঠ, ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক লইয়া আমার প্রজােদর মধ্য
হইেত বািহর হও, েতামরা যাও, েতামােদর কথানুসাের সদাপ্রভুর
েসবা কর িগয়া। ৩২ েতামােদর কথানুসাের েমষপাল ও েগাপাল
সকল সেঙ্গ লইয়া চিলয়া যাও, এবং আমােকও আশীব্বৰ্াদ কর।
৩৩ তখন েলাকিদগেক শীঘ্র েদশ হইেত িবদায় করণােথৰ্
িমস্রীেয়রা ব্যগ্র হইল; েকননা তাহারা কিহল, আমরা সকেল মারা
পিড়লাম। ৩৪ তাহােত ময়দার তােল তাড়ী িমশাইবার পূেব্বৰ্
েলােকরা তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন আপন বেস্ত্র বাািধয়া
স্কেন্ধ কিরল ৩৫ আর ইস্রােয়ল- সন্তােনরা েমািশর বাক্যানুসাের
কাযৰ্্য কিরল; ফেল তাহারা িমস্রীয়েদর কােছ েরৗপ্যালঙ্কার,
স্বণৰ্ালঙ্কার ও বস্ত্র চািহল; ৩৬ আর সদাপ্রভু িমস্রীয়েদর দিৃষ্টেত
তাহািদগেক অনুগ্রহপাত্র কিরেলন, তাই তাহারা যাহা চািহল,
িমস্রীেয়রা তাহািদগেক তাহাই িদল। এইরূেপ তাহারা িমস্রীয়েদর
ধন হরণ কিরল।

িমসর হইেত ইস্রােয়লীয়েদর যাত্রা ।

৩৭ তখন ইস্রােয়ল-সন্তােনরা বালক ছাড়া কমেবশ ছয় লক্ষ
পদািতক পুরুষ রািমেষষ হইেত সুেক্কােত যাত্রা কিরল। ৩৮ আর
তা াহােদর সিহত িমিশ্রত েলাকেদর মহাজনতা এবং েমষ ও েগা,
অিত িবস্তর পশু প্রস্থান কিরল। ৩৯ পের তাহারা িমসর হইেত
আনীত ছানা ময়দার তাল িদয়া তাড়ীশূন্য িপষ্টক প্রস্তুত কিরল,
েকননা তাহােত তাড়ী িমশান হয় নাই, কারণ তাহারা িমসর হইেত
বিহষৃ্কত হইয়ািছল, সুতরাং িবলম্ব কিরেত না পারােত আপনােদর
জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কের নাই। ৪০ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা চাির শত
িত্রশ বৎসর কাল িমসের প্রবাস কিরয়ািছল। ৪১ েসই চাির শত
িত্রশ বৎসেরর েশেষ, ঐ িদেন, সদাপ্রভুর সমস্ত বািহনী িমসর
েদশ হইেত বািহর হইল। ৪২ িমসর েদশ হইেত তাহািদগেক বািহর
কিরয়া আনা েহতু এ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ অতীব পালনীয় রািত্র।
সমস্ত ইস্রােয়ল-সন্তােনর পুরুষানুক্রেম এই রািত্র সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ অতীব পালনীয়। ৪৩ আর সদাপ্রভু েমািশ ও হােরাণেক
কিহেলন, িনস্তারপব্বর্ীয় বিলর িবিধ এই; অন্য জাতীয় েকান
েলাক তাহা েভাজন কিরেব না। ৪৪ িকন্তু েকান ব্যিক্তর েয দাস
েরৗপ্য দ্বারা ক্রীত হইয়ােছ, েস যিদ িছন্নত্বক হয়, তেব খাইেত

পাইেব। ৪৫ প্রবাসী িকম্বা েবতনজীবী তাহা খাইেত পাইেব না।
৪৬ েতামরা এক গৃহমেধ্য তাহা েভাজন কিরও; েসই মাংেসর
কইিছ গৃেহর বািহের লইয়া যাইও না; এবং তাহার এক অিস্থও
ভগ্ন কিরও না। ৪৭ সমস্ত ইস্রােয়ল-মন্ডলী ইহা পালন কিরেব।
৪৮ আর েতামার সিহত প্রবাসী েকান িবেদশী েলাক যিদ
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ িনস্তারপব্বৰ্ পালন কিরেত চােহ, তেব েস িনজ
পুরুষ পিরবােরর সিহত িছন্নত্বক হইয়া ইহা পালনােথৰ্ আগমন
করুক, েস েদশজাত েলােকর তুল্য হইেব; িকন্তু অিচ্ছন্নত্বক েকান
েলাক তাহা েভাজন কিরেব না। ৪৯ েদশজাত েলােকর িনিমেত্ত ও
েতামােদর মেধ্য প্রবাসকারী িবেদশী েলােকর িনিমেত্ত একই িবিধ
হইেব। ৫০ সমস্ত ইস্রােয়ল-সন্তান েসইরূপ কিরল, সদাপ্রভু েমািশ
ও হােরাণেক যাহা আজ্ঞা কিরয়ািছেলন, তদনুদােরই কিরল।
৫১ এইরূেপ সদাপ্রভু েসই িদন বািহনীক্রেম ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক িমসর েদশ হইেত বািহর কিরয়া আিনেলন।

পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, ২ ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর মেধ্য মনুষ্য হউক িকম্বা পশু হুক, গভৰ্
উেন্মাচক সমস্ত প্রথমজাত ফল আমার উেদ্দেশ

পিবত্র কর; তাহা আমারই। ৩ আর েমািশ তাহািদগেক কিহেলন,
এই িদন স্মরেণ রািখও, েয িদেন েতামরা িমসর হইেত , দাসগৃহ
হইেত, বিহগৰ্ত হইেল, কারণ সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা তথা
হইেত েতামািদগেক বািহর কিরয়া আিনেলন; েকান তাড়ীযুক্ত
ভক্ষ্য খাওয়া হইেব না। ৪ আবীব মােসর এই িদেন েতামরা বািহর
হইেল। ৫ আর কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়র
েয েদশ েতামােক িদেত সদাপ্রভু েতামার িপতৃপুরুষেদর কােছ
িদব্য কিরয়ােছন, েসই দগু্ধমধুপ্রবাহী েদেশ জখন িতিন েতামােক
আিনেবন, তখন তুিম এই মােস এই েসবার অনুষ্ঠান কিরেব।
৬ সাত িদন তাড়ীশূন্য রুিট খাইও, ও সপ্তম িদেন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ উৎসব কিরও। ৭ েসই সাত িদন তাড়ীশূন্য রুিট খাইেত
হইেব, েতামার িনকেট তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য দষৃ্ট না হউক, েতামার
সমস্ত সীমার মেধ্য তাড়ী দষৃ্ট না হউক। ৮ েসই িদেন তুিম আপন
পুত্রেক ইহা জ্ঞাত কিরও, িমসর হইেত আমার বািহর হইবার
সমেয় সদাপ্রভু আমার প্রিত যাহা কিরেলন, ইহা েসই জন্য।
৯ আর ইহা িচেহ্নর জন্য েতামার হেস্ত ও স্মরেণর জন্য েতামার
দইু চকু্ষর মধ্যস্থােন থািকেব; েযন সদাপ্রভুর ব্যবস্থা েতামার মুেখ
থােক, েকননা সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা িমসর হইেত েতামােক
বািহর কিরয়ােছন। ১০ অতএব তুিম বৎসর বৎসর যথাসমেয় এই
িবিধ পালন কিরেব। ১১ সদাপ্রভু েতামার কােছ ও েতামার
িপতৃপুরুষেদর কােছ েয িদব্য কিরয়ােছন, তদনুসাের জখন
কনানীয়েদর েদেশ প্রেবশ করাইয়া েতামােক েস েদশ িদেবন,
১২ তখন তুিম গভৰ্  উেন্মাচক সমস্ত প্রথম ফল সদাপ্রভুর িনকেট
উপিস্থত কিরেব; এবং েতামার পশুগেণরও সকল প্রথম গভৰ্
ফেলর মেধ্য পুংসন্তান সদাপ্রভুর হইেব। ১৩ আর গদ্দৰ্ েভর
প্রেত্যক প্রথম ফেলর মুিক্তর জন্য তাহার পিরবেত্তৰ্  েমষশাবক
িদেব; যিদ মুক্ত না কর, তেব তাহার গলা ভািঙ্গেব; েতামার
পুত্রগেণর মেধ্য মনুেষ্যর প্রথমজাত সকলেক মুক্ত কিরেত হইেব।
১৪ আর েতামার পুত্র ভািবকােল যখন েতামােক িজজ্ঞাসা
কিরেব, এ িক? তুিম বিলেব, সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা
আমািদগেক িমসর হইেত, দাস-গৃহ হইেত, বািহর কিরেলন।
১৫ তৎকােল ফেরৗণ আমািদগেক ছািড়য়া িদবার িবষেয় িনষু্ঠর
হইেল সদাপ্রভু িমসর েদেশ সমস্ত প্রথমজাত ফলেক, মনুেষ্যর
প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত ফল সকলেক বধ কিরেলন, এই
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িনিমেত্ত আিম গভৰ্  উেন্মাচক পুংসন্তান সকলেক সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ বিলদান কির, িকন্তু আমার প্রথমজাত পুত্র সকলেক
মুক্ত কির। ১৬ ইহা িচহ্ন স্বরূপ েতামার হেস্ত ও ভূষণস্বরূপ েতামার
দইু চকু্ষর মধ্যস্থােন থািকেব, েকননা সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা
আমািদগেক িমসর েদশ হইেত বািহর কিরয়া আিনেলন। ১৭ আর
ফেরৗণ েলাকিদগেক ছািড়য়া িদেল, পেলস্টীয়েদর েদশ িদয়া
েসাজা পথ থািকেলও ঈশ্বর েসই পেথ তাহািদগেক চালাইেলন
না, েকননা ঈশ্বর কিহেলন, যুদ্ধ েদিখেল পােছ েলােকরা অনুতাপ
কিরয়া িমসের িফিরয়া যায়। ১৮ অতএব ঈশ্বর েলাকিদগেক
সূফসাগেরর প্রান্তরময় পথ িদয়া গমন কারাইেলন; আর
ইস্রােয়ল-সন্তােনর সসজ্জ হইয়া িমসর েদশ হইেতজাত্রা কিরল।
১৯ আর েমািশ েযােষেফর অিস্থ আপনার সেঙ্গ লইেলন, েকননা
িতিন ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক দঢ়ৃ িদব্য করাইয়া বিলয়ািছেলন,
ঈশ্বর অবশ্য েতামােদর তত্ত্বাবধান কিরেবন, আর েতামরা
আপনােদর সেঙ্গ আমার অিস্থ এ স্থান হইেত লইয়া যাইেব।
২০ পের তাহারা সুেক্কাৎ হইেত যাত্রা কিরয়া প্রান্তেরর প্রােন্ত িস্থত
এথেম িশিবর স্থাপন কিরল। ২১ আর সদাপ্রভু িদবােত পথ
েদিখবার জন্য েমঘস্তেম্ভ থািকয়া, এবং রািত্রেত দীিপ্ত িদবার জন্য
অিগ্নস্তেম্ভ থািকয়া তা াহােদর অেগ্র অেগ্র গমন কিরেতন, েযন
তাহারা িদবারাত্র গমন কিরেত পাের। ২২ েলাকেদর সম্মুখ হইেত
িদবােত েমঘস্তম্ভ ও রািত্রেত অিগ্নস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না।

আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক বল, ২ েতামরা িফর, পী-হহীেরােতর
অেগ্র িমগ্েদােলর ও সমুেদ্রর মধ্যস্থেল বাল্সেফােনর

অেগ্র িশিবর স্থাপন কর। ৩ তাহােত ফেরৗণ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
িবষেয় কিহেব, তাহারা েদেশর মেধ্য অবরুদ্ধ হইল, প্রান্তের
তা াহােদর পথ রুদ্ধ কিরল। ৪ আর আিম ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন
কিরব, আর েস েতামােদর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইেব, এবং
আিম ফেরৗণ ও তাহার সমস্ত ৈসন্য দ্বারা েগৗরবািন্বত হইব; আর
িমস্রীেয়রা জািনেত পািরেব েয, আিমই সদাপ্রভু। তখন তাহারা
েসইরূপ কিরল।

ফেরৗেণর ৈসন্যসামেন্তর িবনাশ।

৫ পের েলােকরা পলাইয়ােছ, িমসর-রাজেক এই সংবাদ
েদওয়া হইেল েলাকেদর িবষেয় ফেরৗণ ও তাহার দাসগেণর
অন্তঃকরণ িবকারপ্রাপ্ত হইল; তা াহারা কিহেলন, আমরা এ িক
কিরলাম? আমােদর দাসত্ব হইেত ইস্রােয়লেক েকন ছািড়য়া
িদলাম? ৬ তখন িতিন আপন রথ প্রস্তুত করাইেলন, ও আপন
েলাকিদগেক সেঙ্গ লইেলন। ৭ আর মেনানীত ছয় শত রথ, এবং
িমসেরর সমস্ত রথ ও তৎসমুদেয়র উপের িনযুক্ত েসনানীিদগেক
লইেলন। ৮ আর সদাপ্রভু িমসর-রাজ ফেরৗেণর হৃদয় কিঠন
কিরেলন, তাহােত িতিন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইেলন; তখন ইস্রােয়ল-সন্তােনরা ঊদ্ধৰ্ হেস্ত বিহগৰ্মন
কিরেতিছল। ৯ আর িমস্রীেয়রা, ফেরৗেণর সকল অশ্ব ও রথ,
এবং তাহার অশ্বারুঢ়গণ ও ৈসন্যগণ তাহােদর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইল; আর উহারা বাল্-সেফােনর সম্মুেখ পী-
হহীেরােতর িনকেট সমুদ্রতীের িশিবর স্থাপন কিরেল তাহােদর
িনকেট উপিস্থত হইল। ১০ ফেরৗণ যখন িনকটবত্তর্ী হইেলন, তখন
ইস্রােয়ল-সন্তােনরা চকু্ষ তুিলয়া চািহল, আর েদখ, তাহােদর
পশ্চাৎ পশ্চাৎ িমস্রীেয়রা আিসেতেছ; তাই তা াহারা অিতশয় ভীত
হইল, আর ইস্রােয়ল-সন্তােনরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ ক্রন্দন কিরল।

১১ আর তা াহারা েমািশেক কিহল, িমসের কবর নাই বিলয়া তুিম
িক আমািদগেক লইয়া আিসেল, েযন আমরা প্রান্তের মিরয়া
যাই? তুিম আমােদর সিহত এ েকমন ব্যবহার কিরেল? েকন
আমািদগেক িমসর হইেত বািহর কিরেল? ১২ আমরা িক িমসর
েদেশ েতামােক এই কথা কিহ নাই, আমািদগেক থািকেত েদও,
আমরা িমস্রীয়েদর দাস্যকম্মৰ্ কির? েকননা প্রান্তের মরণােপক্ষা
িমস্রীয়েদর দাস্যকম্মৰ্ করা আমােদর মঙ্গল। ১৩ তখন েমািশ
তাহািদগেক কিহেলন, ভয় কিরও না, সকেল িস্থর হইয়া দা াড়াও।
সদাপ্রভু অদ্য েতামােদর েয িনস্তার করন, তাহা েদখ; েকননা এই
েয িমস্রীয়িদগেক অদ্য েদিখেতছ, ইহািদগেক আর কখনই
েদিখেব না। ১৪ সদাপ্রভু েতামােদর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কিরেবন,
েতামরা নীরব থািকেব। ১৫ পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম
েকন আমার কােছ ক্রন্দন কিরেতছও? ইস্রােয়ল-সন্তানিদগেক
অগ্রসর হেত বল। ১৬ আর তুিম আপন যিষ্ট তুিলয়া সমুেদ্রর
উপের হস্ত িবস্তার কর, সমুদ্রেক দইু ভাগ কর; তাহােত ইস্রােয়ল-
সন্তােনরা শুষ্ক পথ সমুদ্রমেধ্য প্রেবশ কিরেব। ১৭ আর েদখ,
আিমই িমস্রীয়েদর হৃদয় কিঠন কিরব, তাহােত তাহারা ইহােদর
পশ্চাৎ প্রেবশ কিরেব, এবং আিম ফেরৗেণর, তাহার সকল
ৈসেন্যর, তাহার রথ সকেলর ও তাহার অশ্বারুঢ়গেণর দ্বারা
েগৗরবািন্বত হইব। ১৮ আর ফেরৗণ ও তার রথ সকল ও তাহার
অশ্বারুঢ়গণ দ্বারা আমার েগৗরবলাভ হইেল িমস্রীেয়রা জািনেত
পািরেব েয, আিমই সদাপ্রভু। ১৯ তখন ইস্রােয়লীয় ৈসেন্যর
অগ্রগামী ঈশ্বেরর দতূ সিরয়া িগয়া তাহােদর পশ্চাৎ গমন
কিরেলন, এবং েমঘস্তম্ভ তাহােদর অগ্র হইেত সিরয়া িগয়া
তাহােদর পশ্চাৎ দা াড়াইল; ২০ তাহা িমসেরর িশিবর ও ইস্রােয়েলর
িশিবর, এই উভেয়র মেধ্য আিসল; আর েসই েমঘ ও অন্ধকার
থািকল, তথািপ উহা রািত্রেত আেলাক প্রদান কিরল; এবং সমস্ত
রািত্র এক দল অন্য দেলর িনকেট আিসল না। ২১ েমািশ সমুেদ্রর
উপের আপন হস্ত িবস্তার কিরেলন, তাহােত সদাপ্রভু েসই সমস্ত
রািত্র প্রবল পূব্বর্ীয় বায়ূ দ্বারা সমুদ্রেক সরাইয়া িদেলন, ও তাহা
শুষ্ক ভূিম কিরেলন, তাহােত জল দইু ভাগ হইল। ২২ আর
ইস্রােয়ল-সন্তােনরা শুষ্ক পেথ সমুদ্রমেধ্য প্রেবশ কিরল, এবং
তাহােদর দিক্ষেণ ও বােম জল প্রাচীর স্বরূপ হইল। ২৩ পের
িমস্রীেয়রা, ফেরৗেণর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারুঢ়গণ
ধাবমান হইয়া তাহােদর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুেদ্রর মেধ্য প্রেবশ
কিরল। ২৪ িকন্তু রািত্রর েশষ প্রহের সদাপ্রভু অিগ্ন ও েমঘস্তেম্ভ
থািকয়া িমস্রীয়েদর ৈসেন্যর উপের দিৃষ্টপাত কিরেলন, ও
িমস্রীয়েদর ৈসন্যেক উিদ্বগ্ন কিরেলন। ২৫ আর িতিন তাহােদর
রেথর চক্র সরাইেলন, তাহােত তাহারা অিত কেষ্ট রথ চালাইল;
তখন িমস্রীেয়রা কিহল, চল, আমরা ইস্রােয়েলর সম্মুখ হইেত
পলায়ন কির, েকননা সদাপ্রভু তাহােদর পেক্ষ িমস্রীয়েদর
িবপেক্ষ যুদ্ধ কিরেতেছন। ২৬ পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন,
তুিম সমুেদ্রর উপের হস্ত িবস্তার কর; তাহােত জল িফিরয়া
িমস্রীয়েদর উপের ও তাহােদর রেথর উপের ও অশ্বারুঢ়েদর
উপের আিসেব। ২৭ তখন েমািশ সমুেদ্রর উপের হস্ত িবস্তার
কিরেলন, আর প্রাতঃকাল হইেত না হইেত সমুদ্র পুনরায় সম্মান
হইয়া েগল; তাহােত িমস্রীেয়রা তাহার িদেক পলায়ন কিরল; আর
সদাপ্রভু সমুেদ্রর মেধ্য িমস্রীয়িদগেক েঠিলয়া িদেলন। ২৮ জল
িফিরয়া আিসল, ও তাহােদর রথ ও অশ্বারুঢ়িদগেক আচ্ছাদন
কিরল, তাহােত ফেরৗেণর েয সকল ৈসন্য তাহােদর পশ্চাৎ
সমুেদ্র প্রিবষ্ট হইয়ািছল, তাহােদর এক জনও অবিশষ্ট রিহল না।
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২৯ িকন্তু ইস্রােয়ল-সন্তােনরা শুষ্ক পেথ সমুেদ্রর মধ্য িদয়া চিলল,
এবং তাহােদর দিক্ষেণ ও বােম জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। ৩০ এই
রূেপ েসই িদন সদাপ্রভু িমস্রীয়েদর হস্ত হইেত ইস্রােয়লেক িনস্তার
কিরেলন ও ইস্রােয়ল িমস্রীয়িদগেক সমুেদ্রর ধাের মৃত েদিখল।
৩১ আর ইস্রােয়ল িমস্রীয়েদর প্রিত কৃত সদাপ্রভুর মহৎ কম্মৰ্
েদিখল; তাহােত েলােকরা সদাপ্রভুেক ভয় কিরল, এবং
সদাপ্রভুেত ও তা াহার দাস েমািশেত িবশ্বাস কিরল।

ইস্রােয়েলর িবজয়-সঙ্গীত ।

তখন েমািশ ও ইস্রােয়ল-সন্তােনরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
এই গীত গান কিরেলন; তা াহারা বিলেলন, আিম
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ গান কিরব; েকননা িতিন

মহামিহমািন্বত হইেলন, িতিন অশ্ব ও তদােরাহীেক সমুেদ্র িনেক্ষপ
কিরেলন। ২ সদাপ্রভু আমার বল ও গান, িতিন আমার পিরত্রাণ
হইেলন; এই আমার ঈশ্বর, আিম তা াহার প্রশংসা কিরব; আমার
ৈপতৃক ঈশ্বর, আিম তা াহার প্রিতষ্ঠা কিরব। ৩ সদাপ্রভু যুদ্ধবীর;
সদাপ্রভু তা াহার নাম। ৪ িতিন ফেরৗেণর রথসমূহ ও ৈসন্যদলেক
সমুেদ্র িনেক্ষপ কিরেলন; তা াহার মেনানীত েসনািনগণ সুফসাগের
িনমগ্ন হইল। ৫ জলরািশ তাহািদগেক আচ্ছাদন কিরল; তাহারা
অগাধ জেল প্রস্তরবৎ তলাইয়া েগল। ৬ েহ সদাপ্রভু, েতামার
দিক্ষণ হস্ত বেল েগৗরবািন্বত; েয সদাপ্রভু, েতামার দিক্ষণ হস্ত
শত্রুচূনৰ্কারী। ৭ তুিম িনজ মিহমার মহেত্ত্ব, যাাহারা েতামার
িবরুেদ্ধ উেঠ, তাহািদগেক িনপাত কিরয়া থাক; েতামার েপ্রিরত
েকাপািগ্ন নাড়ার ন্যায় তাহািদগেক ভক্ষণ কের। ৮ েতামার
নািসকার িনশ্বােস জল রাশীকৃত হইল; েস্রাত সকল সূ্তেপর ন্যায়
দণ্ডায়মান হইল; সমুদ্র-গেভৰ্  জলরািশ ঘনীভূত হইল। ৯ শত্রু
বিলয়ািছল, আিম পশ্চাৎ ধািবত হইব, উহােদর সঙ্গ ধিরব, লুট
িবভাগ কিরয়া লইব; উহািদেগেত আমার অিভলাষ পূণৰ্ হইেব;
আিম খড়গ িনেষ্কাষ কিরব, আমার হস্ত উহািদগেক িবনাশ
কিরেব। ১০ তুিম িনজ বায়ূ দ্বারা ফুা  িদেল, সমুদ্র তাহািদগেক
আচ্ছাদন কিরল; তাহারা প্রবল জেল সীসাবৎ তলাইয়া েগল।
১১ েহ সদাপ্রভু, েদবগেণর মেধ্য েক েতামার তুল্য? েক েতামার
ন্যায় পিবত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়াহৰ্  আশ্চাযৰ্্য
িক্রয়াকারী? ১২ তুিম আপন দিক্ষণ হস্ত িবস্তার কিরেল, পৃিথবী
উহািদগেক গ্রাস কিরল। ১৩ তুিম েয েলাকিদগেক মুক্ত কিরয়াছ,
তাহািদগেক িনজ দয়ােত চালাইেতছ, তুিম িনজ পরাক্রেম
তাহািদগেক েতামার পিবত্র িনবােস লইয়া যাইেতছ । ১৪ জািত
সকল ইহা শুিনল, কম্পািন্বত হইল, পেলিস্টয়া-বািসগণ ব্যথাগ্রস্ত
হইয়া পিড়ল। ১৫ তখন ইেদােমর দলপতগণ িবহ্বল হইল;
েমায়ােবর েমড়ারা কম্পগ্রস্ত হইল; কনান-িনবাসী সকেল গিলয়া
েগল। ১৬ ত্রাস ও আশঙ্ক তা াহােদর উপের পিরেতেছ; েতামার
বাহুবেল তাহারা প্রস্তরবৎ স্তব্ধ হইয়া আেছ; যাবৎ, েহ সদাপ্রভু,
েতামার প্রজাগণ উত্তীনৰ্ না হয়। ১৭ তুিম তাহািদগেক লইয়া
যাইেব, আপন অিধকার-পব্বৰ্েত েরাপণ কিরেব; েহ সদাপ্রভু,
তথায় তুিম আপন িনবাসাথৰ্ স্থান প্রস্তত কিরয়াছ; েহ প্রভু, তথায়
েতামার হস্ত ধম্মৰ্ধাম স্থাপন কিরয়াছ। ১৮ সদাপ্রভু যুেগ যুেগ
অনন্তকাল রাজত্ব করেবন। ১৯ েকননা ফেরৗেণর অশ্বগণ তা াহার
রথ সকল ও অশ্বােরাহীগণসহ সমুেদ্রর মেধ্য প্রেবশ কিরল, আর
সদাপ্রভু সমুেদ্রর জল তা াহােদর উপের িফরাইয়া আিনেলন; িকন্তু
ইস্রােয়ল-সন্তােনরা শুষ্ক পেথ সমুেদ্রর মধ্য িদয়া গমন কিরল।
২০ পের হােরােণর ভিগনী মিরয়ম ভাববািদনী হেস্ত মৃদঙ্গ

লইেলন, এবং তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য স্ত্রীেলােকরা সকেল
মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য কিরেত কিরেত বািহর হইল। ২১ তখন মিরয়ম
েলাকেদর কােছ এই ধুয়া গাইেলন,- েতামরা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
গান কর; েকননা িতিন মহামিহমািন্বত হইেলন, িতিন অশ্ব ও
তদােরাহীেক সমুেদ্র িনেক্ষপ কিরেলন।

ঈশ্বর প্রান্তের খাদ্য ও েপয় েযাগান ।

২২ আর েমািশ ইসরােয়লেক সুফসাগর হইেত অেগ্র
চালাইেলন, তাহােত তাহারা শূর প্রান্তের গমন কিরল; আর িতন
িদন প্রান্তের যাইেত যাইেত জল পাইল না। ২৩ পের তাহারা
মারােত উপিস্থত হইল, িকন্তু মারার জল পান কিরেত পািরল না,
কারণ েসই জল িতক্ত; এই জন্য তা াহার নাম মারা [িতক্ততা]
রাখা হইল। ২৪ তখন েলােকরা েমািশর িবরুেদ্ধ বচসা কিরয়া
কিহল, আমরা িক পান কিরব? ২৫ তাহােত িতিন সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ ক্রন্দন কিরেলন, আর সদাপ্রভু তা াহােক একটা গাছ
েদখাইেলন; িতিন তাহা লইয়া জেল িনেক্ষপ কিরেল জল িমষ্ট
হইল। েসই স্থােন সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর িনিমত্ত িবিধ ও শাসন
িনরূপণ কিরেলন, এবং তাহার পরীক্ষা লইেলন, ২৬ আর
কিহেলন, তুিম যিদ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রেব মেনােযাগ কর,
তা াহার দিৃষ্টেত যাহা ন্যায্য তাহাই কর, তা াহার আজ্ঞােত কণৰ্ েদও,
ও তাহর িবিধ সকল পালন কর, তেব আিম িমস্রীয়িদগেক েয
সকল েরােগ আক্রান্ত কিরলাম, েসই সকেলেত েতামােক
আক্রমণ কিরেত িদব না; েকননা আিম সদাপ্রভু েতামার
আেরাগ্যকারী। ২৭ পের তাহারা এলীেম উপিস্থত হইল। েসই
স্থােন জেলর বারিট উনুই ও সত্তরিট খজ্জূৰ্ রবৃক্ষ িছল; তাহারা
েসই স্থােন জেলর িনকেট িশিবর স্থাপন কিরল।

পের তাহারা এলীম হইেত যাত্রা কিরল। আর িমসর
েদশ হইেত প্রস্থান কিরবার পর িদ্বতীয় মােসর
পঞ্চদশ িদেন ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর সমস্ত মণ্ডলী সীন

প্রান্তের উপিস্থত হইল, তাহা এলীেমর ও সীনেয়র মধ্যবত্তর্ী।
২ তখন ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী েমািশর ও হােরােণর
িবরুেদ্ধ প্রান্তের বচসা কিরল; ৩ আর ইস্রােয়ল-সন্তােনরা
তা াহািদগেক কিহল, হায়, হায় আমরা িমসর েদেশ সদাপ্রভুর হেস্ত
েকন মির নাই? তখন মাংেসর হা াড়ীর কােছ বিসতাম, তৃিপ্ত পযৰ্্যন্ত
রুিট েভাজন কিরতাম, েতামরা ত এই সমস্ত সমাজেক কু্ষধায়
মািরয়া েফিলেত আমািদগেক বািহর কিরয়া এই প্রান্তের
আিনয়াছ। ৪ তখন সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, েদখ, আিম
েতামােদর িনিমত্ত স্বগৰ্ হইেত খাদ্য দ্রব্য বষৰ্ণ কিরব; েলােকরা
বািহের িগয়া প্রিতিদন িদেনর খাদ্য কুড়াইেব; েযন আিম তা াহােদর
এই পরীক্ষা লই েয, তাহারা আমার ব্যবস্থােত চিলেব িক না।
৫ ষষ্ঠ িদেন তাহারা যাহা আিনেব, তাহা প্রস্তুত কিরেল প্রিতিদন
যাহা কুড়ায়, তা াহার িদ্বগুণ হইেব। ৬ পের েমািশ ও হােরাণ সমস্ত
ইস্রােয়ল-সন্তানেক কিহেলন, সায়ংকাল হইেল েতামরা জািনেব
েয, সদাপ্রভু েতামািদগেক িমসর েদশ হইেত বািহর কিরয়া
আিনয়ােছন। ৭ আর প্রাতঃকাল হইেল েতামরা সদাপ্রভুর প্রতাপ
েদিখেত পাইেব, েকননা সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ েয বচসা, তাহা িতিন
শুিনয়ােছন। আমরা েক েয, েতামরা আমােদর িবরুেদ্ধ বচসা
কর? ৮ পের েমািশ কিহেলন, সদাপ্রভু সায়ংকােল েভাজনােথৰ্
েতামািদগেক মাংস িদেবন, ও প্রাতঃকােল তৃিপ্ত পযৰ্্যন্ত অন্ন
িদেবন; সদাপ্রভুর িবরুেদ্ধ েতামরা েয বচসা কিরেতছ, তাহা িতিন
শুিনেতেছন; আমরা েক ? েতামরা েয বচসা কিরেতছ, উহা
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আমােদর িবরুেদ্ধ নয়, সদাপ্রভুির িবরুেদ্ধ করা হইেতেছ। ৯ পের
েমািশ হােরাণেক কিহেলন, তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত
মণ্ডলীেক বল, েতামরা সদাপ্রভুর সম্মুেখ উপিস্থত হও; েকননা
িতিন েতামােদর বচসা শুিনয়ােছন। ১০ পের হােরাণ যখন
ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলীেক ইহা কিহেতিছেলন, তখন
তাহারা প্রান্তেরর িদেক মুখ িফরাইল; আর েদখ, েমঘস্তেম্ভর মেধ্য
সদাপ্রভুর প্রতাপ দষৃ্ট হইল। ১১ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন,
১২ আিম ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বচসা শুিনয়ািছ; তুিম তা াহািদগেক
বল, সায়ংকােল েতামরা মাংস েভাজন কিরেব, ও প্রাতঃকােল
অেন্ন তৃপ্ত হইেব; তখন জািনেত পািরেব েয, আিম সদাপ্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর। ১৩ পের সন্ধ্যাকােল ভারুই পক্ষী উিড়য়া
আিসয়া িশিবরস্থান আচ্ছাদন কিরল, এবং প্রাতঃকােল িশিবেরর
চািরিদেক িশিশর পিড়ল। ১৪ পের পিতত িশিশর ঊদ্ধৰ্ গত হইেল,
েদখ, ভূিমিস্থত নীহােরর ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুিবেশষ
প্রান্তেরর উপের পিড়য়া রিহল। ১৫ আর তাহা েদিখয়া ইস্রােয়ল-
সন্তানগণ পরস্পর কিহল, উহা িক? েকননা তাহা িক, তাহারা
জািনল না। তখন েমািশ কিহেলন, উহা েসই অন্ন, যাহা সদাপ্রভু
েতামািদগেক আহারােথৰ্ িদয়ােছন। ১৬ উহারই িবষেয় সদাপ্রভু
এই আজ্ঞা িদয়ােছন, েতামরা প্রেত্যক জন আপন আপন
েভাজনশিক্ত অনুসাের তাহা কুড়াও; েতামরা প্রেত্যেক আপন
আপন তামু্বেত িস্থত েলাকেদর সংখ্যানুসাের এক এক জেনর
িনিমেত্ত এক এক ওমর পরমােণ উহা কুড়াও। ১৭ তাহােত
ইস্রােয়ল-সন্তােনরা েসইরূপ কিরল; েকহ অিধক, েকহ অল্প
কুড়াইল। ১৮ পের ওমের তাহা পিরমাণ কিরেল, েয অিধক
সংগ্রহ কিরয়ািছল, তা াহার অভাব হইল না; তাহারা প্রেত্যেক
আপন আপন েভাজনশিক্ত অনুসাের কুড়াইয়ািছল। ১৯ আর
েমািশ কিহেলন, েতামরা েকহ প্রাতঃকােলর জন্য ইহার িকছু
রািখও না। ২০ তথািপ েকহ েকহ েমািশর কথা না মািনয়া
প্রাতঃকােলর িনিমেত্ত িকছু িকছু রািখল, তখন তাহােত কীট
জিন্মল ও দগুৰ্ন্ধ হইল; আর েমািশ তা াহােদর উপের েক্রাধ
কিরেলন। ২১ আর প্রিতিদন প্রাতঃকােল তাহারা আপন আপন
েভাজনশিক্ত আনুসাের কুড়াইত, িকন্তু প্রখর েরৗদ্র হেল তাহা
গিলয়া যাইত। ২২ পের ষষ্ঠ িদেন তাহারা িদ্বগুণ খাদ্য, প্রিত
জেনর িনিমেত্ত দইু দইু ওমর, কুড়াইল, আর মণ্ডলীর অধ্যেক্ষরা
সকেল আিসয়া েমািশেক জ্ঞাত কিরেলন। ২৩ তখন িতিন
তা াহািদগেক কিহেলন, সদাপ্রভু তাহাই বিলয়ােছন; কল্য
িবশ্রামপব্বৰ্, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ পিবত্র িবশ্রামবার; েতামােদর
যাহা ভািজবার ভাজ, ও যাহা পাক কিরবার পাক কর; এবং যাহা
অিতিরক্তও, তাহা প্রাতঃকােলর জন্য তুিলয়া রাখ। ২৪ তাহােত
তাহারা েমািশর আজ্ঞানুসাের প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত তাহা রািখল,
তখন তাহােত দগুৰ্ন্ধ হইল না, কীটও জিন্মল না। ২৫ পের েমািশ
কিহেলন, অদ্য েতামরা ইহা েভাজন কর, েকননা অদ্য সদাপ্রভুর
িবশ্রামবার; অদ্য মােঠ ইহা পাইেব না। ২৬ েতামরা ছয় িদন তাহা
কুড়াইেব; িকন্তু সপ্তম িদন িবশ্রামবার, েস িদন তাহা িমিলেব না।
২৭ তথাচ সপ্তম িদেনও েলাকেদর মেধ্য েকহ েকহ তাহা
কুড়াইবার জন্য বািহর হইল; িকন্তু িকছুই পাইল না। ২৮ তখন
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, েতামরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা
পালন কিরেত কতকাল অসম্মত থািকেব? ২৯ েদখ, সদাপ্রভুই
েতামািদগেক িবশ্রামবার িদয়ােছন, তাই িতিন ষষ্ঠ িদেন দইু
িদেনর খাদ্য েতামািদগেক িদয়া থােকন; েতামরা প্রিত জন স্ব স্ব
স্থােন থাক; সপ্তম িদেন েকহ িনজ স্থান হইেত বািহের না যাউক।

৩০ তাহােত েলােকরা সপ্তম িদেন িবশ্রাম কিরল। ৩১ আর
ইস্রােয়ল-কুল ঐ খােদ্যর নাম মান্না রািখল; তাহা ধিনয়া বীেজর
মত, শুল্কবণৰ্, এবং তা াহার আস্বাদ মধুিমিশ্রত িপষ্টেকর ন্যায়
িছল। ৩২ পের েমািশ কিহেলন, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা কিরয়ােছন,
েতামরা পুরুষপরম্পরার জন্য উহার এক ওমর পিরমাণ তুিলয়া
রািখও, েযন আিম েতামািদগেক িমসর েদশ হইেত আনয়নকােল
প্রান্তেরর মেধ্য েয অন্ন েভাজন করাইতাম, তাহারা তাহা েদিখেত
পায়। ৩৩ তখন েমািশ হােরাণেক কিহেলন, তুিম একটা পাত্র
লইয়া পূণৰ্ এক ওমর পিরমাণ মান্না সদাপ্রভুর সম্মুেখ রাখ; তাহা
েতামােদর পুরুষপরম্পরার িনিমত্ত রাখা যাইেব। ৩৪ তখন,
সদাপ্রভু েমািশেক েযরূপ আজ্ঞা কিরয়ািছেলন, তদনুসাের
হােরাণ সাখজ-িসন্দেুকর িনকেট থািকবার জন্য তাহা তুিলয়া
রাখেলন। ৩৫ ইস্রােয়ল-সন্তােনরা চিল্লশ বৎসর, যাবৎ িনবাস-
েদেশ উপিস্থত না হইল, তাবৎ েসই মান্না েভাজন কিরল; কনান
েদেশর সীমােত উপিস্থত না হওয়া পযৰ্্যন্ত তাহারা মান্না খাইত।
৩৬ এক ওমর ঐফার দশমাংশ।

পের ইস্রােয়ল-সন্তানেদর সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তর
িহেত যাত্রা কিরয়া সদাপ্রভু আজ্ঞানুসাের িনরূিপত
সকল উত্তরণস্থান িদয়া রফীদীেম িগয়া িশিবর স্থাপন

কিরল; আর েস স্থােন েলাকেদর পানাথৰ্ জল িছল না। ২ এই
জন্য েলােকরা েমািশর সিহত িববাদ কিরয়া কিহল, আমািদগেক
জল েদও, আমরা পান কিরব। েমািশ তা াহািদগেক কিহেলন,
েকন আমার সিহত িববাদ কিরেতছ? েকন সদাপ্রভুর পরীক্ষা
কিরেতছ? ৩ তখন েলােকরা েসই স্থােন জলিপপাসায় ব্যাকুল
হইল, আর েমািশর িবরুেদ্ধ বচসা কিরয়া কিহল, তুিম
আমিদগেক এবং আমােদর সন্তানগণেক ও পশুগণেক তৃষ্ণা
দ্বারা বধ কিরেত িমসর হইেত েকন আিনেল? ৪ আর েমািশ
সদাপ্রভুর কােছ কা ািদয়া কিহেলন, আিম এই েলাকেদর িনিমত্ত
িক কিরব? ক্ষণকােলর মেধ্য ইহারা আমােক প্রস্ত্রঘােত বধ
কিরেব। ৫ তখন সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম েলাকেদর
অেগ্র যাও, ইস্রােয়েলর জন কতক প্রাচীনেক সেঙ্গ লইয়া, আর
যাহা িদয়া নদীেত আঘাত কিরয়ািছেল, েসই যিষ্ট হেস্ত লইয়া
যাও। ৬ েদখ, আিম েহােরেব েসই ৈশেলর উপের েতামার সম্মুেখ
েদখাইব; তুিম ৈশেল আঘাত কিরেব, তাহােত তাহা হইেত জল
িনগৰ্ত হইেব, আর েলােকরা পান কিরেব। তখন েমািশ
ইস্রােয়েলর প্রাচীনবেগৰ্র দিৃষ্টেত েসইরূপ কিরেলন। ৭ িতিন েসই
স্থােনর নাম মঃসা ও মরীবা [পরীক্ষা ও িববাদ]রািখেলন, েকননা
ইস্রােয়ল-সন্তানগণ িববাদ কিরয়ািছল এবং সদাপ্রভুর পরীক্ষা
কিরয়ািছল, বিলয়ািছল, ‘সদাপ্রভু আমােদর মেধ্য আেছন িক
না?’

অমােলেকর সিহত যুদ্ধ।

৮ ঐ সমেয় অমােলক আিসয়া রফীদীেম ইস্রােয়েলর সিহত
যুদ্ধ কিরেত লািগল। ৯ তাহােত েমািশ িযেহাশূয়েক কিহেলন, তুিম
আমােদর জন্য েলাক মেনানীত কিরয়া লও, যাও, অমােলেকর
সিহত যুদ্ধ কর; কল্য আিম ঈশ্বেরর যিষ্ট হেস্ত লইয়া পব্বৰ্েত
িশখের দা াড়াইব। ১০ পের িযেহাশূয় েমািশর আজ্ঞানুসাের কম্মৰ্
কিরেলন; অমােলেকর সিহত যুদ্ধ কিরেলন; এবং েমািশ, হােরাণ
ও হূর পব্বৰ্েতর শৃেঙ্গ উিঠেলন। ১১ আর এইরূপ হইল, েমািশ
যখন আপন হস্ত তুিলয়া ধেরন, তখন ইস্রােয়ল জয়ী হয়, িকন্তু
েমািশ আপন হস্ত নামাইেল অমােলক জয়ী হয়। ১২ আর েমািশর
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হস্ত ভারী হইেত লািগল, তখন উহারা একখািন প্রস্তর আিনয়া
তা াহার িনেচ রািখেলন, আর িতিন তা াহার উপের বিসেলন; এবং
হােরাণ ও হূর এক জন এক িদেক ও অন্য জন অন্য িদেক
তা াহার হস্ত ধিরয়া রািখেলন, তাহােত সূযৰ্্য অস্তগত না হওয়া
পযৰ্্যন্ত তা াহার হস্ত িস্থর থািকল। ১৩ আর িযেহাশূয় অমােলকেক
ও তা াহার েলাকিদগেক খড়গধাের পরাজয় কিরেলন। ১৪ পের
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, এই কথা স্মরণােথৰ্ পুস্তেক িলখ,
এবং িযেহাশূেয়র কণৰ্েগাচের শুনাইয়া েদও; েকননা আিম
আকােশর নীেচ হইেত অমােলেকর নাম িনঃেশেষ েলাপ কিরব।
১৫ পের েমািশ এক েবিদ িনম্মৰ্াণ কিরয়া তা াহার নাম িযেহাবা-
িনঃিষ [সদাপ্রভু আমার পতাকা] রািখেলন। ১৬ আর িতিন
কিহেলন, সদাপ্রভুর িসংহাসেনর উপের হস্ত [উত্তিলত হইয়ােছ];
পুরুষানুক্রেম অমােলেকর সিহত সদাপ্রভুর যুদ্ধ হইেব।

েমািশর শ্বশুর িযেথ্রার পরামশর্ ।

আর ঈশ্বর েমািশর পেক্ষ ও আপন প্রজা ইস্রােয়েলর
পেক্ষ েয সকল কম্মৰ্ কিরয়ােছন, সদাপ্রভু
ইস্রােয়লেক িমসর হইেত বািহর কিরয়া আিনয়ােছন,

এই সকল কথা েমািশর শ্বশুর িমিদয়নীয় যাজক িযেথ্রা শুিনেত
পাইেলন। ২ তখন েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা েমািশর স্ত্রীেক, িপত্রালেয়
েপ্রিরতা িসপ্েপারােক, ও তা াহার দইু পুত্রেক সেঙ্গ লইেলন। ৩ ঐ
দইু পুেত্রর মেধ্য এক জেনর নাম েগেশৰ্াম [তত্রপ্রবাসী], েকননা
িতিন বিলয়ািছেলন, আিম পরেদেশ প্রবাসী হইয়ািছ। ৪ আর এক
জেনর নাম ইলীেয়ষর [ঈশ্বর-সহকারী], েকননা িতিন
বিলয়ািছেলন, আমার িপতার ঈশ্বর আমার সহকারী হইয়া
ফেরৗেণর খড়গ হইেত আমােক উদ্ধার কিরয়ােছন। ৫ েমািশর
শ্বশুর িযেথ্রা তা াহার দইু পুত্র ও তার স্ত্রীেক সেঙ্গ লইয়া প্রান্তের
েমািশর িনকেট, ঈশ্বেরর পব্বৰ্েত েয স্থােন িতিন িশিবর স্থাপন
কিরয়ািছেলন, েসই স্থােন আিসেলন। ৬ আর িতিন েমািশেক
কিহেলন, েতামার শ্বশুর িযেথ্রা আিম, এবং েতামার স্ত্রী ও তা াহার
সিহত তা াহার দইু পুত্র, আমরা েতামার িনকেট আিসয়ািছ।
৭ তখন েমািশ আপন শ্বশুেরর সেঙ্গ েদখা কিরেত বািহের
েগেলন, ও প্রিণপাতপূব্বৰ্ক তা াহােক চুম্বন কিরেলন, এবং
পরস্পর মঙ্গল িজজ্ঞাসা কিরেলন, পের তাহারা তামু্বেত প্রেবশ
কিরেলন। ৮ আর সদাপ্রভু ইস্রােয়েলর জন্য ফেরৗেণর প্রিত ও
িমস্রীয়েদর প্রিত যাহা যাহা কিরয়ািছেলন, এবং পেথ তা াহােদর
েয েয েক্লশ ঘিটয়ািছল, ও সদাপ্রভু েয প্রকাের তা াহািদগেক
উদ্ধার কিরয়ািছেলন, েসই সকল বৃত্তান্ত েমািশ আপন শ্বশুরেক
কিহেলন। ৯ তাহােত সদাপ্রভু িমস্রীয়েদর হস্ত হইেত ইস্রােয়লেক
উদ্ধার কিরয়া তা াহােদর েয সকল মঙ্গল কিরয়ািছেলন, তিন্নিমত্ত
িযেথ্রা আহলািদত হইেলন। ১০ আর িযেথ্রা কিহেলন, ধন্য
সদাপ্রভু, িযিন িমস্রীয়েদর হস্ত হইেত ও ফেরৗেণর হস্ত হইেত
েতামািদগেক উদ্ধার কিরয়ােছন, িযিন িমস্রীয়েদর হেস্তর
অধীনতা হইেত এই েলাকিদগেক উদ্ধার কিরয়ােছন। ১১ এখন
আিম জািন, সকল েদব হইেত সদাপ্রভু মহান্; েসই িবষেয় মহান্,
েয িবষেয় উহারা ইহােদর িবপেক্ষ গব্বৰ্ কিরত। ১২ পের মিসর
শ্বশুর িযেথ্রা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ েহামদ্রব্য ও বিল উপিস্থত
কিরেলন, এবং হােরাণ ও ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রাচীনবগৰ্ আিসয়া
ঈশ্বেরর সম্মুেখ েমািশর শ্বশুেরর সিহত আহার কিরেলন।
১৩ পরিদন েমািশ েলাকেদর িবচার কিরেত বিসেলন, আর
প্রাতঃকাল অবিধ সন্ধ্যা পযৰ্্যন্ত েলােকরা েমািশর কােছ দা াড়াইয়া

রিহল। ১৪ তখন েলাকেদর প্রিত েমািশ যাহা যাহা কিরেতেছন,
তা াহার শ্বশুর তাহা েদিখয়া কিহেলন, তুিম েলাকেদর প্রিত এ
েকমন ব্যবহার কিরেতছ? েকন তুিম একাকী বিসয়া থাক, আর
সমস্ত েলাক প্রাতঃকাল অবিধ সন্ধ্যা পযৰ্্যন্ত েতামার কােছ
দা াড়াইয়া থােক? ১৫ েমািশ আপন শ্বশুরেক কিহেলন, েলােকরা
ঈশ্বরীয় িবচার িজজ্ঞাসা কিরেত আমার কােছ আইেস;
১৬ তা াহােদর েকান িববাদ হইেল তাহা আমার কােছ উপিস্থত হয়;
আিম বাদী প্রিতবাদীর িবচার কির, এবং ঈশ্বেরর িবিধ ও ব্যবস্থা
সকল তা াহািদগেক জ্ঞাত কির। ১৭ তখন েমািশর শ্বশুর কিহেলন,
েতামার এই কম্মৰ্ ভাল নয়। ১৮ ইহােত তুিম এবং েতামার সঙ্গী
এই েলােকরাও ক্ষীণবল হইেব, েকননা এ কাযৰ্্য েতামার ক্ষমতা
হইেত গুরুতর; ইহা একাকী সম্পন্ন করা েতামার অসাধ্য।
১৯ এখন আমার কথায় মেনােযাগ কর; আিম েতামােক পরামশৰ্
িদই, আর ঈশ্বর েতামার সহবত্তর্ী হউন; তুিম ঈশ্বেরর সম্মুেখ
েলাকেদর পেক্ষ হও, এবং তা াহােদর িবচার ঈশ্বেরর কােছ
উপিস্থত কর, ২০ আর তা াহািদগেক িবিধ ও ব্যবস্থার উপেদশ
েদও, এবং তা াহােদর গন্থব্য পথ ও কতৰ্ ব্য কম্মৰ্ জ্ঞাত কর।
২১ অিধকন্তু তুিম এই েলাক সমূেহর মধ্য হইেত কাযৰ্্যদক্ষ
পুরুসিদগেক, ঈশ্বরভীত, সত্যবাদী ও অন্যায়-লাভ-ঘৃণাকারী
ব্যিক্তিদগেক মেনানীত কিরয়া েলাকেদর উপের সহস্রপিত,
শতপিত, পঞ্চশৎপিত ও দশপিত কিরয়া িনযুক্ত কর । ২২ তাহারা
সকল সমেয় েলাকেদর িবচার কিরেবন; বড় বড় িবচার সকল
েতামার িনকেট আিনেবন, িকন্তু কু্ষদ্র িবচার সকল তা াহারাই
কিরেবন; তাহােত েতামার কম্মৰ্ লঘু হইেব, আর তা াহারা েতামরা
সিহত ভার বিহেবন। ২৩ তুিম যিদ এরূপ কর, ঈশ্বর েতামােক
এরূপ আজ্ঞা েদন, তেব তুিম সিহেত পািরেব, এবং এই সকল
েলাকও কুশেল আপনােদর স্থােন গমন কিরেব। ২৪ তাহােত
েমািশ আপন শ্বশুেরর কথায় মেনােযাগ কিরয়া, িতিন যাহা কছু
বিলেলন, তদনুসাের কম্মৰ্ কিরেলন। ২৫ ফলতঃ েমািশ সমস্ত
ইস্রােয়ল হইেত কাযৰ্্যদক্ষ পুরুষিদগেক মেনানীত কিরয়া
েলাকেদর উপের প্রধান, অথৰ্াৎ সহস্রপিত, শতপিত, পঞ্চাশৎপিত
ও দশপিত কিরয়া িনযুক্ত কিরেলন। ২৬ তাহারা সকল সমেয়
েলাকেদর িবচার কিরেতন; কিঠন িবচার সকল েমািশর কােছ
আিনেতন, িকন্তু খুদ্র কথা সকেলর িবচার আপনারাই কিরেতন।
২৭ পের েমািশ আপন শ্বশুরেক িবদায় কিরেল িতিন স্বেদেশ
প্রস্থান কিরেলন।

সীনয় পব্বর্েতর তেল ইস্রােয়েলর আগমন।

িমসর েদশ হইেত ইস্রােয়ল-সন্তানেদর বািহর হইবার
পর তৃতীয় মােস, [প্রথম] িদেনই তাহারা সীনয়
প্রান্তের উপিস্থত হইল। ২ তা াহারা রফীদীম হইেত যাত্রা

কিরয়া সীনয় প্রান্তের উপিস্থত হইেল েসই প্রান্তের িশিবর স্থাপন
কিরল। ৩ পের েমািশ ঈশ্বেরর িনকেট উিঠয়া েগেলন, আর
সদাপ্রভু পব্বৰ্ত হইেত তা াহােক ডািকয়া কিহেলন, তুিম যােকােবর
কুলেক এই কথা কহ, ও ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক ইহা জ্ঞাত কর।
৪ আিম িমস্রীয়েদর প্রিত যাহা কিরয়ািছ, এবং েযমন ঈগল পক্ষী
পক্ষ দ্বারা, েতমিন েতামািদগেক বিহয়া আপনার িনকেট
আিনয়ািছ, তাহা েতামরা েদিখয়াছ। ৫ এখন যিদ েতামরা আমার
রেব অবধান কর ও আমার িনয়ম পালন কর, েতামরা সকল
জািত অেপক্ষা আমার িনজস্ব অিধকার হইেব, েকননা সমস্ত
পৃিথবী আমার; ৬ আর আমার িনিমেত্ত েতামরাই যাজকেদর এক
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রাজ্য ও পিবত্র এক জািত হইেব। এই সকল কথা তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক বল। ৭ তখন েমািশ আিসয়া েলাকেদর
প্রাচীনবগৰ্েক ডাকাইেলন ও সদাপ্রভু তা াহােক যাহা যাহা আজ্ঞা
কিরয়ািছেলন, েসই সকল কথা তা াহােদর সম্মুেখ প্রস্তাব
কিরেলন। ৮ তাহােত েলােকরা সকেলই এক সেঙ্গ উত্তর িক্রয়া
কিহল, সদাপ্রভু যাহা িকছু বিলয়ােছন, আমরা সমস্তই কিরব।
তখন েমািশ সদাপ্রভুর কােছ েলাকেদর কথা িনেবদন কিরেলন।
৯ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, েদখ, আিম িনিবড় েমেঘ
েতামার িনকেট আিসব, েযন েলােকরা েতামার সিহত আমার
আলাপ শুিনেত পায়, এবং েতামােতও িচরকাল িবশ্বাস কের।
পের েমািশ েলাকেদর কথা সদাপ্রভুেক বিলেলন। ১০ তখন
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম েলাকেদর িনকেট িগয়া অদ্য ও
কল্য তা াহািদগেক পিবত্র কর, এবং তা াহারা আপন আপন বস্ত্র
েধৗত করুক, ১১ আর তৃতীয় িদেনর জন্য সকেল প্রস্তুত হউক;
েকননা তৃতীয় িদেন সদাপ্রভু সকল েলােকর সাক্ষােত সীনয়
পব্বৰ্েতর উপের নািময়া আিসেবন। ১২ আর তুিম েলাকেদর
চািরিদেক সীমা িনরূপণ কিরয়া এই কথা বিলও, েতামরা
সাবধান, পব্বৰ্েত আেরাহণ িকম্বা তা াহার সীমা স্পশৰ্ কিরও না;
েয েকহ পব্বৰ্ স্পশৰ্ কিরেব, তা াহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব।
১৩ েকান হস্ত তাহােক স্পশৰ্ কিরেব না, িকন্তু েস অবশ্য
প্রস্তরাঘােত হত, িকম্বা বাণ দ্বারা িবদ্ধ হইেব; পশু হউক িক মনুষ্য
হউক, েস বাািচেব না। অিধকক্ষণ তূরীবাদ্য হইেল তা াহারা পব্বৰ্েত
উিঠেব। ১৪ পের েমািশ পব্বৰ্ত হইেত নািময়া েলাকেদর িনকেট
আিসয়া েলাকিদগেক পিবত্র কিরেলন, এবং তা াহারা আপন
আপন বস্ত্র েধৗত কিরল। ১৫ পের িতিন েলাকিদগেক কিহেলন,
েতামরা তৃতীয় িদেনর জন্য প্রস্তুত হও; েকান স্ত্রী েলােকর কােছ
যাইও না। ১৬ পের তৃতীয় িদেন প্রভাত হইেল েমঘগজ্জৰ্ ন ও
িবদ্ুযৎ এবং পব্বৰ্েতর উপের িনিবড় েমঘ হইল, আর অিতশয়
উচ্চরেব তূরীধ্বিন হইেত লািগল; তাহােত িশিবরস্থ সমস্ত েলাক
কা ািপেত লািগল। ১৭ পের েমািশ ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কিরবার
জন্য েলাকিদগেক িশিবর হইেত বািহর কিরেলন, আর তা াহারা
পব্বৰ্েতর তেল দান্দায়মান হইল। ১৮ েকননা সদাপ্রভু অিগ্নসহ
তা াহার উপের নািময়া আিসেলন, আর ভাটীর ধূেমর ন্যায় তাহা
হইেত ধূম উিঠেত লািগল, এবং সমস্ত পব্বৰ্ত অিতশয় কা ািপেত
লািগল। ১৯ আর তূরীর শব্দ ক্রমশঃ অিতশয় বৃিদ্ধ পাইেত
লািগল; তখন েমািশ কথা কিহেলন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা
তাহােক উত্তর িদেলন। ২০ আর সদাপ্রভু সীনয় পব্বৰ্েত, পব্বৰ্েতর
িশখের, নািময়া আিসেলন, এবং সদাপ্রভু েমািশেক েসই পব্বৰ্-
িশখের ডািকেলন; তাহােত েমািশ উিঠয়া েগেলন। ২১ তখন
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম নািময়া িগয়া েলাকিদগেক দঢ়ৃ
আেদশ কর, পােছ তা াহারা েদিখবার জন্য সীমা লঙ্ঘন কিরয়া
সদাপ্রভুর িদেক যায়, ও তা াহােদর অেনেক পিতত হয়। ২২ আর
যাজকগণ, যাাহারা সদাপ্রভুর িনকটবত্তর্ী হইয়া থােক, তাহারাও
আপনািদগেক পিবত্র করুক, পােছ সদাপ্রভু তাহািদগেক
আক্রমণ কেরন। ২৩ তখন েমািশ সদাপ্রভুেক কিহেলন, েলােকরা
সীনয় পব্বৰ্েত উিঠয়া আিসেত পাের না, , েকননা তুিম দঢ়ৃ আজ্ঞা
িদয়া আমািদগেক বিলয়াছ, পব্বৰ্েতর সীমা িনরূপণ কর, ও তাহা
পিবত্র কর। ২৪ আর সদাপ্রভু তা াহােক কিহেলন, যাও, নাম িগয়া;
পের হােরাণেক সেঙ্গ কিরয়া তুিম উিঠয়া আিসও, িকন্তু
যাজকগণ ও েলােকরা সদাপ্রভুর িনকেট উিঠয়া আিসবার জন্য
সীমা লঙ্ঘন আ করুক,পােছ িতিন তাহািদগেক আক্রমণ কেরন।

২৫ তখন েমািশ েলােকেদর কােছ নািময়া িগয়া তাহািদগেক এই
সকল কথা বিলেলন।

দশ আজ্ঞা প্রদান।

আর ঈশ্বর এই সকল কথা কিহেলন, আিম েতামার
ঈশ্বর সদাপ্রভু, ২ িযিন িমসর েদশ হইেত, দাস-গৃহ
হইেত্ েতামােক বািহর কিরয়া আিনেলন। ৩ আমার

সাক্ষােত* েতামার অন্য েদবতা না থাকুক। ৪ তুিম আমার
িনিমেত্ত েখািদত প্রিতমা িনম্মৰ্াণ কিরও না; উপিরস্থ স্বেগৰ্, নীচস্থ,
পৃিথবীেত ও পৃিথবীর নীচস্থ জলমেধ্য যাহা যাহা আেছ, তা াহােদর
েকান মুিত্তৰ্  িনম্মৰ্াণ কিরও না, ৫ তুিম তাহােদর কােছ প্রিণপাত
কিরও না, এবং তাহােদর েসবা কিরও না; েকননা েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভু আিম সবেগৗরব রক্ষেণ উদে্যাগী ঈশ্বর; আিম
িপতৃগেণর অপরােধর প্রিতফল সন্তানিদেগর উপের বত্তৰ্ াই,
যাহারা আমােক েদ্বষ কের, তাহােদর তৃতীয় চতুথৰ্ পুরুষ পযৰ্্যন্ত
বত্তৰ্ াই; ৬ িকন্তু যাহারা আমােক েপ্রম কের ও আমার আজ্ঞা
সকল পালন কের, আিম তাহােদর সহস্র [পুরুষ] পযৰ্্যন্ত দয়া
কির। ৭ েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনথৰ্ক লইও না, েকননা
েয েকহ তা াহার নাম অনথৰ্ক লয়, সদাপ্রভু তা াহােক িনেদ্দৰ্ াষ
কিরেবন না। ৮ তুিম িবশ্রাম িদন স্মরণ কিরয়া পিবত্র কিরও।
৯ ছয় িদন শ্রম কিরও, আপনার সমস্ত কাযৰ্্য কিরও; ১০ িকন্তু
সপ্তম িদন েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উেদ্দেশ িবশ্রামিদন; েস িদন
তুিম িক েতামার পুত্র িক কন্যা, িক েতামার দাস িক দাসী, িক
েতামার পশু, িক েতামার পুরদ্বােরর মধ্যবত্তর্ী িবেদশী, েকহ েকান
কাযৰ্্য কিরও না; ১১ েকননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী,
সমুদ্র ও েসই সকেলর মধ্যবত্তর্ী সমস্ত বস্তু ছয় িদেন িনম্মৰ্াণ
কিরয়া সপ্তম িদেন িবশ্রাম কিরেলন; এইজন্য সদাপ্রভু
িবশ্রামিদনেক আশীব্বাদ কিরেলন, ও পিবত্র কিরেলন।
১২ েতামার িপতােক ও েতামার মাতােক সমাদর কিরও, েযন
েতামার ঈশ্বর সদাপ্রভু েতামােক েয েদশ িদেবন , েসই েদেশ
েতামার দীঘৰ্ পরমায়ু হয়। ১৩ নরহত্যা কিরও না। ১৪ ব্যিভচার
কিরও না। ১৫ চুির কিরও না। ১৬ েতামার প্রিতবাসীর িবরুেদ্ধ
িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না। ১৭ েতামার প্রিতবাসীর গৃেহ েলাভ কিরও
না; প্রিতবাসীর স্ত্রীেত, িকম্বা তাহার দােস িক দাসীেত, িকম্বা
তা াহার েগারুেত িক গদ্দৰ্ েভ, প্রিতবাসীর েকান বস্তুেতই েলাভ
কিরও না। ১৮ তখন সমস্ত েলাক েমঘগজ্জৰ্ ন, িবদ্ুযৎ, তূরীধবিন
ও ধূমময় পব্বৰ্ত েদিখল; েদিখয়া েলােকরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং
দেূর দা াড়াইয়া রিহল। ১৯ আর তাহারা েমািশেক কিহল, তুিমই
আমােদর সিহত কথা বল, আমরা শুিনব; িকন্তু ঈশ্বর আমােদর
সিহত কথা না বলুন, পােছ আমরা মারা পিড়। ২০ েমািশ
েলাকিদগেক কিহেলন, ভয় কিরও না; েকননা েতামােদর পরীক্ষা
করনােথৰ্, এবং েতামরা েযন পাপ না কর, এই িনিমেত্ত আপন
ভয়ানকতা েতামােদর চকু্ষেগাচর করনােথৰ্ ঈশ্বর আিসয়ােছন।
২১ তখন েলােকরা দেূর দা াড়াইয়া রিহল; আর েমািশ েঘার
অন্ধকােরর িনকেট গমন কিরেলন, েযখােন ঈশ্বর িছেলন। *বা
ব্যিতেরেক। নানািবধ আজ্ঞা। ২২ পের সদাপ্রভু েমািশেক
কিহেলন, তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক এই কথা কহ, েতামরা
আপনারাই েদিখেল, আিম আকাশ হইেত েতামােদর সিহত
কিহলাম। ২৩ েতামরা আমার প্রিতেযাগী িকছু িনম্মৰ্াণ কিরও না;
আপনােদর িনিমেত্ত েরৗপ্যময় েদবতা িক স্বণৰ্ময় েদবতা িনম্মৰ্াণ
কিরও না। ২৪ তুিম আমার িনিমেত্ত মৃিত্তকার এক েবিদ িনম্মৰ্াণ
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কিরেব, এবং তাহার উপের েতামার েহামবিল ও মঙ্গলাথৰ্ক বিল,
েতামার েমষ ও েতামার েগারু উৎসগৰ্ কিরেব। আিম েয েয স্থােন
েতামার িনকেট আিসয়া েতামােক আশীব্বাদ কিরব। ২৫ তুিম যিহ
আমার িনিমেত্ত প্রস্তেরর েবিদ িনম্মৰ্াণ কর, তেব েখািদত প্রস্তের
তাহা িনম্মৰ্াণ কিরও না, েকননা তাহার উপের অস্ত্র তুিলেল তুিম
তাহা অপিবত্র কিরেব। ২৬ আর আমার েবিদর উপের েসাপান
িদয়া উিঠও না, পােছ তাহার উপের েতামার উলঙ্গতা অনাবৃত
হয়।

আর তুিম এই সকল শাসন তাহােদর সম্মুেখ রািখেব।
২ তুিম ইব্ৰীয় দাস ক্রয় কিরেল েস ছয় বৎসর দাসত্ব
কিরেব, েপ্র সপ্তম বৎসের িবনামূেল্য মুক্ত হইয়া

চিলয়া যাইেব। ৩ েস যিদ একাকী আইেস, তেব একাকী যাইেব;
আর যিদ সস্ত্রীক আইেস, তেব তাহার স্ত্রীও তাহার সিহত যাইেব।
৪ যিদ তাহার প্রভু তাহর িববাহ েদয়, এবং েসই স্ত্রী তাহার জন্য
পুত্র িক কন্যা প্রসব কের, তেব েসই স্ত্রীেত ও তাহার সন্তানগেণ
তাহার প্রভুর স্বত্ব থািকেব, েস একাকী চিলয়া যাইেব। ৫ িকন্তু ঐ
দাস যিদ স্পষ্টরূেপ বেল, আিম আপন প্রভুেক এবং আপন স্ত্রী ও
সন্তানগণেক ভালবািস, মুক্ত হইয়া চিলয়া যাইব না, ৬ তাহা হইেল
তাহার প্রভু তাহােক ঈশ্বেরর িনকেট লইয়া যাইেব, এবং েস
তাহােক কপােটর িকম্বা বাজরু িনকেট উপিস্থত কিরেব, তথায়
তাহার প্রভু গুা িজ দ্বারা তাহার কণৰ্ িবদ্ধ কিরেব; তাহােত েস
িচরকাল েসই প্রভুর দাস থািকেব। ৭ আর েকহ যিদ আপন
কন্যােক দাসীরূেপ িবক্রয় কের, তেব দােসরা েযমন যায়, েস
তদ্রূপ যাইেব না। ৮ তাহার প্রভু তাহােক আপনার জন্য িনরূপণ
কিরেলও যিদ তাহার প্রিত অসন্তুষ্ট হয়, তেব েস তাহােক মুক্ত
হইেত িদেব; তাহার সেঙ্গ প্রবঞ্চনা করােত অন্য জািতর কােছ
তাহােক িবক্রয় কিরবার অিধকার তাহার হইেব না। ৯ আর যিদ
েস আপন পুেত্রর জন্য তাহােক িনরূপণ কের, তেব েস তাহার
প্রিত কন্যাগণ সম্বন্ধীয় িনয়মানুযায়ী ব্যবহার কিরেব। ১০ যিদ েস
অন্য স্ত্রীর সিহত তাহার িববাহ েদয়, তেব উহার অেন্নর ও বেস্ত্রর
এবং সহবােসর িবষেয় কু্রিট কিরেত পািরেব না। ১১ আর যিদ েস
তাহার প্রিত এই িতনিট কত্তৰ্ব্য না কের, তেব েস স্ত্রী অমিন মুক্ত
হইয়া চিলয়া যাইেব; েরৗপ্য লািগেব না। ১২ েক যিদ েকান
মনুষ্যেক এমন আঘাত কের েয, তাহার মৃতু্য হয়, তেব অবশ্য
প্রাণদণ্ড হইেব। ১৩ আর যিদ েকান ব্যিক্ত অন্যেক বধ কিরেত
েচষ্টা না পায়, িকন্তু ঈশ্বর তাহােক তাহার হেস্ত সমপৰ্ণ কেরন,
তেব েয স্থােন েস পলাইেত পাের, এমন স্থান েতামার িনিমেত্ত
আিম িনরূপণ কিরব। ১৪ িকন্তু যিদ েকহ দঃুসাহস কিরয়া ছেল
আপন প্রিতবাসীেক বধ করণাথৰ্ তাহার উপর চড়াউ হয়, তেব েস
ব্যিক্তর প্রাণদণ্ড করণােথৰ্ তাহােক আমার েবিদর িনকট হইেতও
লইয়া যাইেব। ১৫ আর েয েকহ আপন িপতােক িক আপন
মাতােক প্রহার কের, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব। ১৬ আর েকহ
যিদ মনুষ্যেক চুির কিরয়া িবক্রয় কের, িকম্বা তাহার হেস্ত যিদ
তাহােক পাওয়া যায়, তেব তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব। ১৭ আর
েকহ যিদ আপন িপতােক িক আপন মাতােক শাপ েদয়, তাহার
প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব। ১৮ আর মনুেষ্যরা িববাদ কিরয়া এক জন
অন্যেক প্রস্তরাঘাত িকম্বা মুষ্ট্যাঘাত কিরেল েস যিদ না মিরয়া
শয্যাগত হয়, ১৯ পশ্চাৎ উিঠয়া যিষ্ট অবলম্বন কিরয়া বািহের
েবড়ায়, তেব েস প্রহারক দণ্ড পাইেব না। েকবল তাহার
কম্মক্ষিতর ও িচিকৎসার ব্যয় তাহােক িদেত হইেব। ২০ আর েকহ
আপন দাসেক িকম্বা দাসীেক যিষ্ট দ্বারা প্রহার কিরেল েস যিদ

তাহার হেস্ত মের, তেব েস অবশ্য দণ্ডীয় হইেব। ২১ িকন্তু েস যিদ
দইু এক িদন বাােচ, তেব তাহার প্রভু দণ্ডাহৰ্  হইেব না, েকননা েস
তাহার েরৗপ্যসরূপ। ২২ আর পুরুেষরা িববাদ কিরয়া েকান
গভৰ্ বতী স্ত্রীেক প্রহার কিরেল যিদ তাহার গভৰ্ পাত হয়, িকন্তু পের
েকান আপদ না ঘেট, তেব ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসাের তাহার
অথৰ্দণ্ড অবশ্য হইেব, ও েস িবচারকত্তৰ্ ােদর িবচার মেত টাকা
িদেব। ২৩ িকন্তু যিদ েকান আপদ ঘেট, তেব েতামােক এই
প্রিতেশাধ িদেত হইেব; ২৪ প্রােণর পিরেশােধ প্রাণ, চকু্ষর
পিরেশােধ চকু্ষ, দেন্তর পিরেশােধ দন্ত, হেস্তর পিরেশােধ হস্ত,
চরেণর পিরেশােধ চরণ, ২৫ দােহর পিরেশােধ দাহ, ক্ষেতর
পিরেশােধ ক্ষত, কালিশরার পিরেশােধ কালিশরা। ২৬ আর েকহ
আপন দাস িক দাসীর চকু্ষেত আঘাত কিরেল যিদ তাহা নষ্ট হয়,
তেব তাহার চকু্ষনােশর জন্য েস তাহােক মুক্ত কিরেব। ২৭ আর
আঘাত দ্বারা আপন দাস িকম্বা দাসীর দন্ত ভািঙ্গয়া েফিলেল ঐ
দেন্তর জন্য েস তাহােক মুক্ত কিরেব। ২৮ আর েগারু েকান পুরুষ
িক স্ত্রীেক শৃঙ্গাঘাত কিরেল েস যিদ মের, তেব ঐ েগারু অবশ্য
প্রস্তরঘােত বধ হইেব, এবং তাহার মাংস অখাদ্য হইেব; িকন্তু
েগারুর স্বামী দণ্ড পাইেব না। ২৯ পরন্তু ঐ েগারু পূেব্বৰ্ শৃঙ্গাঘাত
কিরত, ইহার প্রমাণ পাইেলও তাহার স্বামী তাহােক সাবধােন না
রাখােত যিদ েস েকান পুরুষেক িকম্বা স্ত্রীেক বধ কের, তেব েস
েগারু প্রস্তরঘােত বধ্য হইেব; এবং তাহার স্বামীরও প্রাণদণ্ড
হইেব। ৩০ যিদ তাহার িনিমেত্ত প্রায়িশ্চত্ত িনরূিপত হয়, তেব েস
প্রাণমুিক্তর িনিমেত্তর িনরূিপত সমস্ত মূল্য িদেব। ৩১ তাহার েগারু
যিদ কাহারও পুত্রেক িক কন্যােক শৃঙ্গাঘাত কের, তেব ঐ
িবচারনুসাের তাহার প্রিত করা যাইেব। ৩২ আর তাহার েগারু যিদ
কাহারও দাস িকম্বা দাসীেক শৃঙ্গাঘাত কের, তেব েস তাহার
প্রভুেক িত্রশ েশকল েরৗপ্য িদেব; এবং েগারু প্রস্তরঘােত বধ্য
হইেব। ৩৩ আর েকহ যিদ েকান কূপ অনাবৃত কের, িকম্বা কূপ
খনন কিরয়া তাহা আবৃত না কের, ৩৪ তেব তাহার মেধ্য েকান
েগারু িকম্বা গদ্দৰ্ভ পিড়েল েসই কূেপর স্বামী ক্ষিতপূরণ কিরেব,
েস পশুর স্বামীেক েরৗপ্যমূল্য িদেব, িকন্তু ঐ মৃত পশু তাহারই
হইেব। ৩৫ আর এক জেনর েগারু অন্য জেনর েগারুেক শৃঙ্গাঘাত
কিরেল েসাতা যিদ মের, তেব তাহারা জীিবত েগারু িবক্রয়
কিরয়া তাহার মূল্য দইু অংশ কিরেব, এবং ঐ মৃত েগারুও দইু
অংশ কিরয়া লইেব। ৩৬ িকন্তু যিদ জানা যায়, েসই েগারু পূেব্বৰ্
শৃঙ্গাঘাত কিরত, ও তাহার স্বামী তাহােক সাবধােন রােখ নাই,
তেব েস তাহার পিরবেত্তৰ্  অন্য েগারু িদেব, িকন্ত মৃত েগারু
তাহারই হইেব।

েয েকহ েগারু িকম্বা েমষ চুির িক্রয়া বধ কের, িকম্বা
িবক্রয় কের, েস এক েগারুর পিরেশােধ পাাচ েগারু,
ও এক েমেষর পিরেশােধ চাির েমষ িদেব। ২ আর

েচার যিদ িসাধ কািটবার সমেয় ধরা পিড়য়া যিদ আহত হয়, ও
মারা পেড়, তেব তাহার জন্য রক্তপােতর েদাষ হইেব না। ৩ যিদ
তাহা উপের সূযৰ্্য উিদত হয়, তেব রক্তপােতর েদাষ হইেব;
ক্ষিতপূরণ করা েচােরর কত্তৰ্ব্য; যিদ তাহার িকছু না থােক, তেব
েচৗযৰ্্য েহতুক েস িবক্রীত হইেব। ৪ েগারু, গদ্দৰ্ভ বা েমষ, চুিরর
েকান বস্তু যিদ েচােরর হেস্ত জীবৎ পাওয়া যায়, তেব েস তাহার
িদ্বগুণ িদেব। ৫ েকহ যিদ শস্যেক্ষেত্র িকম্বা দ্রাক্ষােক্ষেত্র পশু
চরায়, আর আপন পশু ছািড়য়া িদেল যিদ তাহা অেন্যর েক্ষেত্র
চের, তেব েস ব্যিক্ত আপন েক্ষেত্রর উত্তম শস্য িকম্বা আপন
দ্রাক্ষােক্ষেত্রর উত্তম ফল িদয়া ক্ষিতপূরণ কিরেব। ৬ অিগ্ন ধিরয়া
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উিঠয়া কন্টকবেন লািগেল যিদ কাহারও শস্যরািশ িকম্বা শেস্যর
ঝাড় িকম্বা েক্ষত্র দগ্ধ হয়, তেব েসই দাহকারী অবশ্য ক্ষিতপূরণ
কিরেব। ৭ েকহ িমদ্রা িকম্বা িজিনসপত্র আপন প্রিতবাসীর কােছ
গিচ্ছত রািখেল যিদ তাহার গৃহ হইেত েকহ তাহা চুির কের, এবং
েসই েচার ধরা পেড়, তেব েস তাহার িদ্বগুণ িদেব। ৮ যিদ েচার
ধরা না পেড়, তেব েস গৃহস্বামী প্রিতবাসীর দ্রেব্য হাত িদয়ােছ িক
না, তাহা জািনবার জন্য েস ঈশ্বেরর সাক্ষােত আনীত হইেব।
৯ সব্বপ্রকার অপরােধর িবষেয়, অথৰ্াৎ েগারু িকম্বা গদ্দৰ্ভ িকম্বা
েমষ িকম্বা বস্ত্র, বা েকান হারাণ বস্তুর িবষেয় যিদ েকহ বেল , এ
েসই দ্রব্য, তেব উভেয়র কথা ঈশ্বেরর িনকেট উপিস্থত হইেব;
ঈশ্বর যাহােক েদাষী কিরেবন, েস আপন প্রিতবাসীেক তাহার
িদ্বগুণ িদেব। ১০ েকহ যিদ আপন গদ্দৰ্ভ িকম্বা েগারু িকম্বা েমষ
িকম্বা েকান পশু প্রিতবাসীর কােছ পালনােথৰ্ রােখ, এবং
েলােকর অেগাচের েস পশু মিরয়া যায়, বা ভগ্নাঙ্গ হয়, িকম্বা
তািড়ত হয়, ১১ তেব ‘আিম প্রিতবাসীর দ্রেব্য হস্তাপৰ্ণ কির নাই’,
ইহা বিলয়া এক জন অন্য জেনর কােছ সদাপ্রভুর নােম িদব্য
কিরেব; আর পশুর স্বামী েসই দ্রব্য গ্রাহ্য কিরেব ঐ ব্যিক্ত
ক্ষিতপূরণ কিরেব না। ১২ িকন্তু যিদ তাহার িনকট হইেত উহা চুির
যায়, তেব েস তাহার স্বামীর কােছ ক্ষিতপূরণ কিরেব। ১৩ যিদ
েসটী িবদীণৰ্ হয়, তেব েস প্রমাণােথৰ্ তাহা উপিস্থত করুক; েসই
িবদীণৰ্ পশুর জন্য েস ক্ষিতপূরণ কিরেব না। ১৪ আর েকহ যিদ
আপন প্রিতবাসীর পশু চািহয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সিহত
না থািকবার সমেয় েস ভগ্নাঙ্গ হয় িকম্বা মিরয়া যায়, তেব েস
অবশ্য ক্ষিতপূরণ কিরেব। ১৫ যিদ তাহার স্বামী তাহার কােছ
থােক , তেব েস ক্ষিতপূরণ কিরেব না; তাহা যিদ ভাড়া করা পশু
হয়, তেব তাহার ভাড়ােত েশাধ হইল। ১৬ আর েকহ যিদ
অবাগদত্তা কুমারীেক ভুলাইয়া তাহার সিহত শয়ন কের, তেব েস
অবশ্য কন্যাপণ িদয়া তাহােক িববাহ কিরেব। ১৭ যিদ েসই
ব্যিক্তর সিহত আপন কন্যার িববাহ িদেত িপতা িনতান্ত অসম্মত
হয়, তেব কন্যাপেণর ব্যবস্থানুসাের তাহােক েরৗপ্য িদেত হইেব।
১৮ তুিম মায়ািবনীেক জীিবত রািখও না। ১৯ পশুর সিহত
শৃঙ্গারকারী ব্যিক্তর প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব। ২০ েয ব্যিক্ত সদাপ্রভু
ব্যিতেরেখ কন েদবতার কােছ বিলদান কের, েস সম্পূণৰ্রুেপ
িবনষ্ট হইেব। ২১ তুিম িবেদশীর প্রিত অন্যায় কিরও না, তাহার
প্রিত উপদ্রব কিরও না, েকননা িমসর েদেশ েতামরা িবেদশী
িছেল। ২২ েতামরা েকান িবধবােক িপতৃহীনেক দঃুখ িদও না।
২৩ তাহািদগেক েকান মেত দঃুখ িদেল যিদ তাহারা আমার
িনকেট ক্রন্দন কের, তেব আিম অবশ্য তাহােদর ক্রন্দন শুিনব;
২৪ আর আমার েক্রাধ প্রজ্বিলত হইেব, এবং আিম েতামািদগেক
খড়গ দ্বারা বধ কিরব, তাহােত েতামােদর স্ত্রীরা িবধবা ও
েতামােদর সন্তানগ্ণ িপতৃহীন হইেব। ২৫ তুিম যিদ আমার
প্রজােদর মেধ্য েতামার স্বজাতীয় েকান দীন দঃুখীেক টাকা ধার
েদও, তেব তাহার কােছ সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; েতামরা তাহার
উপের সুদ চাপাইেব না। ২৬ যিদ তুিম আপন প্রিতবাসীর বস্ত্র
বন্ধক রাখ, তেব সুযৰ্্যােস্তর পূেব্বৰ্ তাহা িফরাইয়া িদও; েকননা
তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন, ২৭ তাহার গােত্রর বস্ত্র; েস িকেস
শয়ন কিরেব? আর যিদ েস আমার কােছ ক্রন্দন কের, তেব
আিম তাহা শুিনব, েকননা আিম কৃপাবান। ২৮ তুিম ঈশ্বরেক
িধক্কার িদও না, এবং স্বজাতীয় েলাকেদর অধ্যক্ষেক শাপ িদও
না। ২৯ েতামার পক্ক শস্য ও দ্রাক্ষারস িনেবদন কিরেত িবলম্ব
কিরও না। েতামার প্রথমজাত পুত্রগ্ণ আমােক িদও। ৩০ েতামার

েগা ও েমষ সম্নেদ্ধও তদ্রুপ কিরও; তাহা সাত িদন আপন মাতা
সিহত থািকেব, অস্টম িদেন তুিম তাহা আমােক িদও। ৩১ আর
েতামারা আমার উেদ্দেশ পিবত্র েলাক হইেব; েক্ষেত্র িবদীণৰ্ েকান
মাংস খাইেব না; তাহা কুকুরেদর কােছ েফিলয়া িদেব।

তুিম িমথ্যা জনরব উত্থাপন কিরও না; অন্যায় সাক্ষী
হইয়া দজুৰ্েনর সহায়তা কিরও না। ২ তুিম দসু্কম্মৰ্
কিরেত বহু েলােকর পশ্চাদবত্তর্ী হইও না, এবং

িবচাের অন্যায় করণােথৰ্ বহু েলােকর পক্ষ হইয়া প্রিতবাদ কিরও
না। ৩ দিরেদ্রর িবচাের তাহার পক্ষপাত কিরও না ৪ েতামার
শ্ত্রুর েগারু িকম্বা গদ্দৰ্ভেক পথহারা েদিখেল তুিম অবশ্য তাহার
িনকেট তাহােক লইয়া যাইেব। ৫ তুিম আপন শ্ত্রুর গদ্দৰ্ভেক
ভােরর নীেচ পিতত েদিখেল যদ্যিপ তাহােক ভার মুক্ত কিরেত
অিনচু্ছক হও, তথািপ অবশ্য উহার সেঙ্গ তাহােক ভারমুক্ত
কিরেব। ৬ দিরদ্র প্রিতবাসীর িবচাের তাহার প্রিত অন্যায় কিরও
না। ৭ িমথ্যা িবষয় হইেত দেূর থািকও, এবং িনেদ্দৰ্ ােষর িক
ধািম্মৰ্েকর প্রাণ নষ্ট কিরও না, েকননা আিম দষু্টেক িনেদ্দৰ্ াষ
কিরব না। ৮ আর তুিম উৎেকাচ গ্রহণ কিরও না, েকননা
উৎেকাচ মুক্তচকু্ষিদগেক অন্ধ কের, এবং ধািম্মৰ্কেদর কথা
সকল উলটায়। ৯ আর তুিম িবেদশীর প্রিত উপদ্রব কিরও না;
েতামরা ত িবেদশীর হৃদয় জান, েকননা েতামারা িমসর েদেশ
িবেদশী িছেল। ১০ তুিম আপন ভূিমেত ছয় বৎসর যাবৎ বীজ
বপন কিরও, ও উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ কিরও। ১১ িকন্তু সপ্তম
বৎসের তাহােক িবশ্রাম িদও, েফিলয়া রািখও; তাহােত েতামার
স্বজাতীয় দিরদ্রগণ খাইেত পাইেব, আর তাহারা যাহা অবিশষ্ট
রােখ, তাহা বনপশুেত খাইেব; এবং েতামার দ্রাক্ষােক্ষেত্রর ও
িজতবৃক্ষ িবষেয়ও েসইরূপ কিরও। ১২ তুিম ছয় িদন আপন কম্মৰ্
কিরও, িকন্তু সপ্তম িদেন িবশ্রাম কিরও; েযন েতামার েগারু ও
গদ্দৰ্ভ িবশ্রাম পায়, এবং েতামার দাসীপুত্র ও িবেদশী েলাক প্রাণ
জড়ুায়। ১৩ আিম েতামািদগেক যাহা যাহা কিহলাম, সকল
িবষেয় সাবধান থািকও; ইতর েদবগেণর নাম উেল্লখ কিরও না,
েতামােদর মুেখ েযন তাহা শুনা না যায়। ১৪ তুিম বৎসেরর মেধ্য
িতন বার আমার উেদ্দেশ উৎসব কিরও। ১৫ তাড়ীশূন্য রুটীর
উৎসব পালন কিরও; আমার আজ্ঞানুসাের, িনরুিপত সমেয়,
আবীব মােস, সাত িদন তাড়ীশূন্য রুটী েভাজন কিরও, েকননা
এই মােস তুিম িমসর েদশ হইেত বািহর হইয়া আিসয়াছ। আর
েকহ িরক্তহেস্ত আমার িনকেট উপিস্থত না হউক। ১৬ আর তুিম
শস্যেচ্ছদেনর উৎসব, অথৰ্াৎ েক্ষেত্র যাহা যাহা বুিনয়াছ, তাহার
আশুপক্ক ফেলর উৎসব পালন কিরও। আর বৎসেরর েশেষ
েক্ষত্র হইেত ফল সংগ্রহ করণ কােল ফলসঞ্চেয়র উৎসব পালন
কিরও। ১৭ বৎসেরর মেধ্য িতন বার েতামার সমস্ত পুংজািত প্রভু
সদাপ্রভু সাক্ষােত উপিস্থত হইেব। ১৮ তুিম আমার বিলর রক্ত
তাড়ীযুক্ত দ্রেব্যর সিহত িনেবদন কিরও না; আর আমার উৎসব
সম্পকীয় েমদ প্রাতঃকাল পয্যন্ত সমস্ত রািত্র না থাকুক।
১৯ েতামার ভূিমর আশুপক্ক ফেলর অিগ্রমাংশ েতামার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর গৃেহ আিনও। ছাগবৎসেক তাহার মাতার দেুগ্ধ পাক
কিরও না।

ঈশ্বরীয় প্রিতজ্ঞা ও িনয়ম স্থাপন।

২০ েদখ, আিম পেথ েতামােক রক্ষা কিরেত, এবং আিম েয
স্থান প্রস্তুত কিরয়ািছ, েসই স্থােন েতামােক লইয়া যাইেত েতামার
অেগ্র অেগ্র এক দতূ েপ্ররণ কিরেতিছ। ২১ তা াহা হইেত সাবধান
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থািকও, এবং তা াহার রেব অবধান কিরও, তা াহার অসেন্তাষ
জন্মাইও না ; েকননা িতিন েতামােদর অধম্মৰ্ ক্ষমা কিরেবন না;
কারণ তা াহার অন্তের আমার নাম রিহয়ােছ। ২২ িকন্তু তুিম যিদ
িনশ্চয় তা াহার রেব অবধান কর, এবং আিম যাহা যাহা বিল, েস
সমস্ত কর, তেব আিম েতামার িবপক্ষেদর িবপক্ষ হইব।
২৩ েকননা আমার দতূ েতামার অেগ্র অেগ্র যাইেবন, এবং
ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, কনানীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীেয়র েদেশ
েতামােক প্রেবশ করাইেবন; আর আিম তাহািদগেক উিচ্ছন্ন
কিরব। ২৪ তুিম তাহােদর েদবগেণর কােছ প্রিণপাত কিরও না, ও
তাহােদর িক্রয়ার ন্যায় িক্রয়া কিরও না; িকন্তু তাহািদগেক সমূেল
উতপাটন কিরও এবং তাহােদর স্তম্ভ সকল ভািঙ্গয়া েফিলও।
২৫ েতামরা আপনােদর ঈশ্বর সদাপ্রভুর েসবা কিরও; তাহােত
িতিন েতামার অন্নজেল আশীব্বাদ কিরেবন, এবং আিম েতামার
মধ্য হইেত েরাগ দরূ কিরব। ২৬ েতামার েদশ কাহারও গভৰ্ পাত
হইেব না, এবং েকহ বন্ধ্যা হইেব না; আিম েতামার আয়ূর
পিরমাণ পূণৰ্ করব। ২৭ আিম েতামার অেগ্র অেগ্র আমািবষয়ক
ত্রাস েপ্ররণ কিরব; এবং তুিম েয সকল জািতর িনকেট উপিস্থত
হইেব, তাহািদগেক ব্যাকুল কিরব, ও েতামার শ্ত্রুগণেক েতামা
হইেত িফরাইয়া িদব। ২৮ আর আিম েতামার অেগ্র অেগ্র িভমরুল
পাঠাইব; থারা িহব্বীয়, কনানীয় ও িহত্তীয়েক েতামার সম্মুখ
হইেত েখদাইয়া িদেব। ২৯ িকন্তু েদশ েযন ধ্বংসস্থান না হয়, ও
েতামার িবরুেদ্ধ বন্য পশুর সংখ্যা েযন বৃিদ্ধ না পায়, এই জন্য
আিম এক বৎসেরই েতামার সম্মুখ হইেত তাহািদগেক েখদাইয়া
িদব না। ৩০ তুিম েয পযৰ্্যন্ত বিদ্ধৰ্ ত হইয়া েদশ অিধকার না কের,
তাবৎ েতামার সম্মুখ হইেত তাহািদগেক ক্রেম ক্রেম েখদাইয়া
িদব। ৩১ আর সূফসাগ্র অবিধ [ফরাৎ] নদী পযৰ্্যন্ত েতামার সীমা
িনরূপণ কিরব; েকননা আিম েসই েদশিনবাসীিদগেক েতামার
হেস্ত সমপৰ্ণ কিরব, এবং তুিম েতামার সম্মুখ হইেত তাহািদগেক
েখদাইয়া িদেব। ৩২ তাহােদর সিহত িকম্বা তাহােদর েদবগেণর
সিহত েকান িনয়ম িস্থর কিরেব না। ৩৩ তাহারা েতামার েদেশ বাস
কিরেব না, পােছ তাহারা আমার িবরুেদ্ধ েতামােক পাপ করায়;
েকননা তুিম যিদ তাহােদর েদবগেণর েসবা কর, তেব তাহা
অবশ্য েতামার ফা াদ সরূপ হইেব।

আর িতিন েমািশেক কিহেলন, তুিম ও হােরাণ, নাদব
ও অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর প্রাচীনবেগৰ্র সত্তর জন,
েতামরা সদাপ্রভুর িনকেট উিঠয়া আইস, আর দেূর

থািকয়া প্রিণপাত কর। ২ েকবল েমািশ সদাপ্রভুর িনকেট
আিসেব, িকন্তু উহারা িনকেট আিসেব না; আর েলােকরা তাহার
সিহত উপের উিঠেব না। ৩ তখন েমািশ আিসয়া েলাকিদগেক
সদাপ্রভুর সকল বাক্য ও সকল শাসন কিহেলন, তাহােত সমস্ত
েলাক একস্বের উত্তর কিরল, সদাপ্রভু েয েয কথা কিহেলন,
আমরা সমস্তই পালন কিরব। ৪ পের েমািশ সদাপ্রভুর সমস্ত
বাক্য িলিখেলন, এবং প্রতূ্যেষ উিঠয়া পব্বৰ্েতর তেল এক
যজ্ঞেবিদ ও ইস্রােয়েলর দ্বাদশ বংশানুসাের দ্বাদশ স্তম্ভ িনম্মৰ্াণ
কিরেলন। ৫ আর িতিন ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর যুবকিদগেক
পাঠাইেলন তাহারা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ েহামাথৰ্ক ও মঙ্গলাথৰ্ক
বিলরূেপ বৃষিদগেক বিলদান কিরল। ৬ তখন েমািশ তাহার
অেদ্ধৰ্ ক রক্ত লইয়া থােল রািখেলন, এবং অেদ্ধৰ্ ক রক্ত েবিদর
উপের প্রেক্ষপ কিরেলন। ৭ আর িতিন িনয়ম পুস্তকখািন লইয়া
েলাকেদর কণৰ্েগাচের পাঠ কিরেলন; তাহােত তারা কিহল,
সদাপ্রভু যাহা যাহা কিহেলন, আমরা সমস্তই পালন কিরব ও

আজ্ঞাবহ হইব। ৮ পের েমািশ েসই রক্ত লইয়া েলাকেদর উপের
প্রেক্ষপ কিরয়া কিহেলন, েদখ, এ েসই িনয়েমর রক্ত, যাহা
সদাপ্রভু েতামােদর সিহত এই সকল বাক্য সম্বেন্ধ িস্থর
কিরয়ােছন। ৯ তখন েমািশ ও হােরাণ, নাদব, ও অবীহূ, এবং
ইস্রােয়েলর প্রাচীনবেগৰ্র মেধ্য সত্তর জন উিঠয়া েগেলন; ১০ আর
তাহারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক দশৰ্ন কিরেলন; তা াহার চরণতেলর
স্থান নীলকান্তমিণ-িনিম্মৰ্ত িশলাস্তেরর কাযৰ্্যবৎ, এবং িনম্মৰ্লতায়
সাক্ষাৎ আকােশর তুল্য িছল। ১১ আর িতিন ইস্রােয়ল সন্তানেদর
অধ্যক্ষগেণর উপের হস্তাপৰ্ণ কিরেলন না, বরং তাহারা ঈশ্বরেক
দশৰ্ন কিরয়া েভাজন পান কিরেলন। ১২ আর সদাপ্রভু েমািশেক
কিহেলন, তুিম পব্বৰ্েত আমার িনকেট উিঠয়া আিসয়া এই স্থােন
থাক, তাহােত আিম দইুখান প্রস্তরফলক, এবং আমার িলিখত
ব্যবস্থা ও আজ্ঞা েতামােক িদব, েযন তুিম েলাকিদগেক িশক্ষা
িদেত পার। ১৩ পের েমািশ ও তা াহার পিরচারক িযেহাশূয়
উিঠেলন, এবং েমািশ ঈশ্বেরর পব্বৰ্েত উিঠেলন। ১৪ আর িতিন
প্রাচীনবগৰ্েক কিহেলন, আমরা যাবৎ েতামােদর িনকেট িফিরয়া
না আিস, তাবৎ েতামরা আমােদর অেপক্ষায় এই স্থােন থাক;
আর েদখ, হােরাণ ও হূর েতামােদর কােছ রিহেলন; কাহারও
েকান িববােদর কথা উপিস্থত হইেল েস তাহােদর কােছ যাউক।
১৫ েমািশ যখন পব্বৰ্েত উিঠেলন, তখন েমেঘ পব্বৰ্ত আচ্ছন্ন
িছল। ১৬ আর সীনয় পব্বৰ্েতর উপের সদাপ্রভুর প্রতাপ অবিস্থিত
কিরেতিছল; উহা ছয় িদন েমঘাচ্ছন্ন রিহল; পের সপ্তম িদেন
িতিন েমেঘর মধ্য হইেত েমািশেক ডািকেলন। ১৭ আর ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর দিৃষ্টেত সদাপ্রভুর প্রতাপ পব্বৰ্তশৃেঙ্গ গ্রাসকারী
অিগ্নর ন্যায় প্রকািশত হইল। ১৮ আর েমািশ েমেঘর মেধ্য প্রেবশ
কিরয়া পব্বৰ্েত উিঠেলন। েমািশ চিল্লশ িদবারাত্র েসই পব্বৰ্েত
অবিস্থিত কিরেলন।

ঈশ্বরীয় তামু্ব পাত্রািদ িনম্মর্াণ িবষয়ক আেদশ ।

পের সদাপ্রভু েমািশ কিহেলন, তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানিদগেক আমার িনিমেত্ত উপহার সংগ্রহ কিরেত
বল; ২ হৃদেয়র ইচ্ছায় েয িনেবদন কের, তাহা হইেত

েতামরা আমার েস উপহার গ্রহণ কিরও। ৩ এই সকল উপহার
তাহােদর হইেত গ্রহণ কিরেব; ৪ স্বণৰ্, েরৗপ্য, িপত্তল; এবং নীল,
েবগুেন ও লাল, এবং সাদা মসীনা সূত্র ও ছাগেলাম; ৫ ও
রক্তীকৃত েমষচম্মৰ্, তহশ চম্মৰ্, ও িশটীম কাষ্ঠ; ৬ দীপাথ ৈতল,
এবং অিভেষকাথৰ্ ৈতেলর ও সুগিন্ধ ধূেপর িনিমেত্ত গন্ধদ্রব্য;
৭ এবং এেফােদর ও বুকপাটার জন্য েগােমদক মিণ প্রভৃিত
খচনীয় প্রস্তর। ৮ আর তাহারা আমার িনিমেত্ত এক ধম্মৰ্ধাম
িনম্মৰ্াণ করুক, তাহােত আিম তাহােদর মেধ্য বাস কিরব।
৯ আবােসর ও তাহার সকল দ্রেব্যর েয আদশৰ্ আিম েতামােক
েদখাই, তদনুসাের েতামরা সকলই কিরেব।

সাক্ষ্য-িসন্দকু পাপাবরণ।

১০ তাহারা িশটীম কােষ্ঠর এক িসন্দকু িনম্মৰ্াণ কিরেব; তাহা
আড়াই হস্ত দীঘৰ্, েদড় হস্ত প্রস্থ ও েদড় হস্ত উচ্চ হইেব। ১১ পের
তুিম িনম্মৰ্ল সুবেণৰ্ তাহা মুিড়েব; তাহার িভতর ও বািহর মুিড়েব,
এবং তাহার উপের চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল গিড়য়া িদেব।
১২ আর তাহার জন্য সুবেণৰ্র চাির কড়া ছা ােচ ঢািলয়া তাহার
চাির পায়ােত িদেব; তাহার এক পােশ্বৰ্ দইু কড়া থািকেব। ১৩ আর
তুিম িশটীম কােষ্ঠর দইুটী বহন-দণ্ড কিরয়া স্বেণৰ্ মুিড়েব। ১৪ আর
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িসন্দকু বহণােথৰ্ ঐ বহন-দণ্ড িসন্দেুকর দইু পাশ্বৰ্স্থ কড়ােত িদেব।
১৫ েসই বহন-দণ্ড িসন্দেুকর কড়ােত থািকেব, তাহা হইেত বিহষৃ্কত
হইেব না। ১৬ আর আিম েতামােক েয সাক্ষ্যপত্র িদব, তাহা ঐ
িসন্দেুক রািখেব। ১৭ পের তুিম িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ আড়াই হস্ত দীঘৰ্ ও
েদড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত কিরেব। ১৮ আর তুিম স্বেণৰ্র দইু
করূব িনম্মৰ্াণ কিরেব; পাপাবরেণর দইু মুড়ােত িপটান কাযৰ্্য দ্বারা
তাহািদগেক িনম্মৰ্াণ কিরেব। ১৯ এক মুড়ােত এক করূব ও অন্য
মুড়ােত অন্য করূব, পাপাবরেণর দইু মুড়ােত তৎসিহত অখণ্ড দইু
করূব কিরেব। ২০ আর েসই দইু করূব উেদ্ধৰ্  পক্ষ িবস্তার কিরয়া
ঐ পক্ষ দ্বারা পাপাবরণেক আচ্ছাদন কিরেব, এবং তাহােদর মুখ
পরস্পেরর িদেক থািকেব, করূবেদর দিৃষ্ট পাপাবরেণর িদেক
থািকেব। ২১ তুিম এই পাপাবরণ েসই িসন্দেুকর উপের রািখেব,
এবং আিম েতামােক েয সাক্ষ্যপত্র িদব, তাহা ঐ িসন্দেুকর মেধ্য
রািখেব। ২২ আর আিম েসই স্থােন েতামার সিহত সাক্ষাৎ কিরব,
এবং পাপাবরেণর উপিরভাগ হইেত, সাক্ষ্য-িসন্দেুকর উপিরস্থ
দইু করূেবর মধ্য হইেত েতামার সেঙ্গ আলাপ কিরয়া ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর প্রিত আমার সমস্ত আজ্ঞা েতামােক জ্ঞাত কিরব।

েমজ ।

২৩ আর তুিম িশটীম কােষ্ঠর এক েমজ িনম্মৰ্াণ কিরেব; তাহা
দইু হস্ত দীঘৰ্, এক হস্ত প্রস্থ ও েদড় হস্ত উচ্চ হইেব। ২৪ আর
িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ তাহা মুিড়েব, এবং তাহার চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল
গিড়য়া িদেব। ২৫ আর তাহার চািরিদেক চাির অঙ্গিুল পিরিমত
এক পাশ্বৰ্কাষ্ঠ কিরেব, এবং পাশ্বৰ্কােষ্ঠর চািরিদেক স্বেণৰ্র
িনকাল গিড়য়া িদেব। ২৬ আর স্বেণৰ্র চািরটী কড়া কিরয়া চাির
পায়ার চাির েকােণ রািখেব। ২৭ েমজ বহণােথৰ্ বহন-দেণ্ডর ঘর
হইবার িনিমেত্ত ঐ কড়া পাশ্বৰ্কােষ্ঠর িনকেট থািকেব। ২৮ আর ঐ
েমজ বহণােথৰ্ িশটীম কােষ্ঠর দইু বহন-দণ্ড কিরয়া তাহা স্বেণৰ্
মুিড়েব। ২৯ আর েমেজর থাল, চমস, শ্রুব ও ঢািলবার জন্য
েসকপাত্র গিড়েব; এই সকল িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা গিড়েব। ৩০ আর
তুিম েসই েমেজর উপের আমার সম্মুেখ িনয়ত দশৰ্ন রুটী
রািখেব।

দীপবৃক্ষ

৩১ আর তুিম িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্র এক দীপবৃক্ষ প্রস্তুত কিরেব;
িপটান কােযৰ্্য েসই দীপবৃক্ষ প্রস্তুত হইেব; তাহার কাণ্ড, শাখা,
েগালাধার, কিলকা ও পুষ্প তৎসিহত অখণ্ড হইেব।
৩২ দীপবৃেক্ষর এক পাশ্বৰ্ হইেত িতন শাখা ও দীপবৃেক্ষর অন্য
পাশ্বৰ্ হইেত িতন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পাশ্বৰ্ হইেত িনগৰ্ত
হইেব। ৩৩ এক শাখায় বাদামপুেষ্পর ন্যায় িতন েগালাধার, এক
কিলকা ও এক পুষ্প থািকেব; এবং অন্য শাখায় বাদামপুেষ্পর
ন্যায় িতন েগালাধার, এক কিলকা ও এক পুষ্প থািকেব;
দীপবৃক্ষ হইেত িনগৰ্ত ছয় শাখায় এইরূপ হইেব। ৩৪ দীপবৃেক্ষ
বাদামপুেষ্পর ন্যায় চাির েগালাধার, ও তাহােদর কিলকা ও পুষ্প
থািকেব। ৩৫ আর দীপবৃেক্ষর েয ছয়িট শাখা িনগৰ্ত হইেব,
তাহােদর এক শাখাদ্বেয়র নীেচ তৎসহ অখণ্ড এক কিলকা ও
অপর শাখাদ্বেয়র নীেচ তৎসহ অখণ্ড এক কিলকা থািকেব।
৩৬ কিলকা ও শাখা তৎসহ অখণ্ড হইেব; সমস্তই িপটান িনম্মৰ্ল
স্বেণৰ্র একই বস্তু হইেব। ৩৭ আর তুিম তাহার সাতটী প্রদীপ
িনম্মৰ্াণ কিরেব; এবং েলােকরা েসই সকল প্রদীপ জ্বালাইেল
তাহার সম্মুেখ আেলা হইেব। ৩৮ আর তাহার িচমটা ও গুলতরাশ

সকল িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা িনম্মৰ্াণ কিরেত হইেব। ৩৯ এই দীপবৃক্ষ
এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত পিরিমত িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা
িনিম্মৰ্ত হইেব। ৪০ েদিখও, পব্বৰ্েত েতামােক এই সকেলর েযরূপ
আদশৰ্ েদখান েগল, েসইরূপ সকলই কিরও।

যবিনকা সমূহ ।

আর তুিম দশ যবিনকা দ্বারা এক আবাস প্রস্তুত
কিরেব; েসগুিল পাকান সাদা মসীনা এবং নীল,
েবগুেন ও লাল সূেত্র িনম্মৰ্াণ কিরেব; েসই যবিনকা

সমূেহ িশিল্পত করূবগেণর আকৃিত থািকেব। ২ প্রেত্যক যবিনকা
দীেঘৰ্ আটাইশ হস্ত ও প্রেত্যক যবিনকা প্রেস্থ চাির হস্ত হইেব;
সমস্ত যবিনকার এক পিরমান হইেব। ৩ আর একত্র পাাচ
যবিনকার পরস্পর েযাগ থািকেব এবং অন্য পাাচ যবিনকার
পরস্পর েযাগ থািকেব। ৪ আর েযাড়স্থােন প্রথম অন্ত্য যবিনকার
মুড়ােত নীলসূেত্রর ঘুিন্টঘরা কিরয়া িদেব, এবং েযাড়স্থােন
িদ্বতীয় অন্ত্য যবিনকার মুড়ােতও তদ্রুপ কিরেব। ৫ প্রথম
যবিনকােক পঞ্চাশ ঘুিন্টঘরা কিরয়া িদেব; এবং েযাড়স্থােনর
িদ্বতীয় যবিনকার মুড়ােতও পঞ্চাশ ঘুিন্টঘরা কিরয়া িদেব; েসই
দইু ঘুিন্টঘরােশ্রণী পরস্পর সম্মুখীন হইেব। ৬ আর পঞ্চাশ
স্বণৰ্ঘুিন্ট গিড়য়া ঘুিন্টেত যবিনকা সকল পরস্পর বদ্ধ কিরেব;
তাহােত তাহা একই আবাস হইেব। ৭ আর তুিম আবােসর উপের
আচ্ছাদনাথৰ্ তামু্বর িনিমেত্ত ছাগেলামজাত যবিনকা সকল প্রস্তুত
কিরেব, একাদশ যবিনকা প্রস্তুত কিরেব। ৮ প্রেত্যক যবিনকা
দীেঘৰ্ িত্রশ হস্ত ও প্রেত্যক যবিনকা প্রেস্থ চাির হস্ত হইেব; এই
একাদশ যবিনকার একই পিরমাণ হইেব। ৯ পের পাাচ যবিনকা
পরস্পর েযাড়া িদয়া পৃথক্ রািখেব, অন্য ছয় যবিনকাও পৃথক্
রািখেব, এবং ইহােদর ষষ্ট যবিনকা েদাহারা কিরয়া তামু্বর সম্মুেখ
রািখেব। ১০ আর েযাড়স্থােন প্রথম অন্ত্য যবিনকার মুড়ােত
পঞ্চাশ ঘুিণ্টঘরা কিরয়া িদেব, এবং সংযুক্তব্য িদ্বতীয় যবিনকার
মুড়ােতও পঞ্চাশ ঘুিন্তঘরা কিরয়া িদেব। ১১ পের িপত্তেলর পঞ্চাশ
ঘুিণ্ট গিড়য়া েসই ঘুিণ্টঘরােত তাহা প্রেবশ করাইয়া তামু্ব সংযুক্ত
কিরেব; তাহােত তাহা একই তামু্ব হইেব; ১২ তামু্বর যবিনকার
অিতিরক্ত অংশ, অথৰ্াৎ েয অদ্ধৰ্ যবিনকা অিতিরক্ত থািকেব,
তাহা আবােসর পশ্চাৎপােশ্বৰ্ ঝুিলয়া থািকেব। ১৩ আর তামু্বর
যবিনকার দীঘৰ্তার েয অংশ এপােশ্বৰ্ এক হস্ত, ওপােশ্বৰ্ এক হস্ত
অিতিরক্ত থািকেব, তাহা আচ্ছাদন জন্য আবােসর উপের
এপােশ্বৰ্ ওপােশ্বৰ্ ঝুিলয়া থািকেব। ১৪ পের তুিম তামু্বর জন্য
রক্তীকৃত েমষচেম্মৰ্র এক ছাদ প্রস্তুত কিরেব।

তক্তা ও অগর্ল সমূহ।

১৫ পের তুিম আবােসর জন্য িশটীম কােষ্ঠর দা াড় করান তক্তা
প্রস্তুত কিরেব। ১৬ প্রেত্যক তক্তা দীেঘৰ্ দশ হস্ত ও প্রেস্থ েদড় হস্ত
হইেব। ১৭ প্রেত্যক তক্তার পরস্পর সংযুক্ত দইু দইু পায়া থািকেব;
এইরূেপ আবােসর সকল তক্তা প্রস্তুত কিরেব। ১৮ আবােসর
িনিমেত্ত তক্তা প্রস্তুত কিরেব, দিক্ষণিদেকর দিক্ষণ পােশ্বৰ্র
িনিমেত্ত িবংশিত তক্তা। ১৯ আর েসই িবংশিত তক্তার নীেচ চিল্লশ
েরৗেপ্যর চুিঙ্গ গিড়য়া িদেব; এক তক্তার নীেচ তাহার দইু পায়ার
িনিমেত্তর দইু চুিঙ্গ, এবং অন্য অন্য তক্তার নীেচও তাহােদর দইু
দইু পায়ার িনিমেত্ত দইু দইু চুিঙ্গ হইেব। ২০ আবার আবােসর
িদ্বতীয় পােশ্বৰ্র িনিমেত্ত উত্তরিদেক িবংশিত তক্তা; ২১ আর
েসইগুিলর জন্য েরৗেপ্যর চিল্লশ চুিঙ্গ; এক তক্তার নীেচ দইু চুিঙ্গ
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ও অন্য অন্য তক্তার নীেচও দইু দইু চুিঙ্গ; ২২ আর আবােসর
পিশ্চমিদেকর পশ্চাদ্ভােগর িনিমেত্ত ছয়খািন তক্তা কিরেব।
২৩ আর আবােসর েসই পশ্চাদ্ভােগর দইু েকােণর জন্য দইুখািন
তক্তা কিরেব। ২৪ েসই দইু তক্তার নীেচ েযাড় হইেব, এবং
েসইরূপ মাথােতও প্রথম কড়ার িনকেট েযাড় হইেব; এইরূপ
উভেয়েতই হইেব; তাহা দইু েকােণর িনিমত্ত হইেব। ২৫ তক্তা
আটখান হইেব, ও েসইগুিলর েরৗেপ্যর চুিঙ্গ েষালটী হইেব; এক
তক্তার নীেচ দইু চুিঙ্গ, ও অন্য তক্তার নীেচ দইু চুিঙ্গ থািকেব।
২৬ আর তুিম িশটীম কােষ্ঠর অগৰ্ল প্রস্তুত কিরেব, ২৭ আবােসর
এক পােশ্বৰ্র তক্তােত পাাচ অগৰ্ল, ও আবােসর অন্য পােশ্বৰ্র
তক্তােত পাাচ অগৰ্ল, এবং আবােসর পিশ্চমিদেকর পশ্চাদ্ভােগর
তক্তােত পাাচ অগৰ্ল িদেব। ২৮ এবং মধ্যবত্তর্ী অগৰ্ল তক্তাগুিলর
মধ্যস্থান িদয়া এক প্রান্ত অবিধ অন্য প্রান্ত পযৰ্্যন্ত যাইেব। ২৯ আর
ঐ তক্তাগুিল স্বেণৰ্ মুিড়েব, এবং অগৰ্েলর ঘর হইবার জন্য
স্বণৰ্কড়া গিড়েব, এবং অগৰ্ল সকল স্বণৰ্ িদয়া মুিড়েব।
৩০ আবােসর েয আদশৰ্ পব্বৰ্েত েতামােক েদখান েগল,
তদনুসাের তাহা স্থাপন কিরেব।

িতরস্কিরণী ও পদ্দর্ া।

৩১ আর তুিম নীল, েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা
সূত্র দ্বারা এক িতরস্কিরণী প্রস্তুত কিরেব; তাহা িশল্পকােরর কম্মৰ্
হইেব, তাহােত করুবগেণর আকৃিত থািকেব। ৩২ তুিম তাহা স্বেণৰ্
মুড়ান িশটীম কােষ্ঠর চাির স্তেম্ভর উপের খাটাইেব; েসইগুিলর
আাকড়া স্বণৰ্ময় হইেব, এবং েসইগুিল েরৗেপ্যর চাির চুিঙ্গর উপের
বিসেব। ৩৩ আর ঘুিণ্ট সকেলর নীেচ িতরস্কিরণী খাটাইয়া িদেব।,
এবং তথায় িতরস্কিরণীর িভতের সাক্ষ্য-িসন্দকু আিনেব; এবং
েসই িতরস্কিরণী পিবত্র স্থােনর ও অিত পিবত্র স্থােনর মেধ্য
েতামােদর জন্য প্রেভদ রািখেব। ৩৪ আর অিত পিবত্র স্থােন
সাক্ষ্য-িসন্দেুকর উপের পাপাবরণ রািখেব। ৩৫ আর িতরস্কিরণীর
বািহের েমজ রািখেব, ও েমেজর সম্মুেখ আবােসর পােশ্বৰ্,
দিক্ষণিদেক দীপবৃক্ষ রািখেব; এবং উত্তরিদেক েমজ রািখেব।
৩৬ আর তামু্বর দ্বােরর িনিমেত্ত নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান
সাদা মসীনা সূত্রিনিম্মৰ্ত িশল্পকােরর কৃত এক পদ্দৰ্ া প্রস্তুত
কিরেব। ৩৭ আর েসই পদ্দৰ্ ার িনিমেত্ত িশটীম কােষ্ঠর পাাচটী স্তম্ভ
িনম্মৰ্াণ কিরয়া স্বেণৰ্ মুিড়েব, ও স্বণৰ্ দ্বারা তাহার আাকড়া প্রস্তুত
কিরেব, এবং তাহার িনিমেত্ত িপত্তেলর পাাচ চুিঙ্গ ঢািলেব।

েহামাথর্ক েবিদ।

আর তুিম িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা পাাচ হস্ত দীঘৰ্, পাাচ হস্ত
প্রস্থ েবিদ িনম্মৰ্াণ কিরেব। েসই েবিদ চতুেষ্কাণ এবং
িতন হস্ত উচ্চ হইেব। ২ আর তাহার চাির েকােণর

উপের শৃঙ্গ কিরেব, েসই েবিদর শৃেঙ্গ সকল তৎসহ অখণ্ড হইেব,
এবং তুিম তাহা িপত্তেল মুিড়েব। ৩ আর তাহার ভস্ম লইবার
িনিমেত্ত হা াড়ী প্রস্তুত কিরেব, এবং তাহার হাতা, বািট, িত্রশূল ও
অঙ্গারধানী গিড়েব; তাহার সমস্ত পাত্র িপত্তল িদয়া গিড়েব।
৪ আর জােলর ন্যায় িপত্তেলর এক ঝাাঝরী গিড়েব, এবং েস
ঝাাঝরীর উপের চাির েকােণ িপত্তেলর চাির কড়া প্রস্তুত কিরেব।
৫ এই ঝাাঝরী িনম্নভােগ েবিদর েবেড়র নীেচ রািখেব, এবং
ঝাাঝরী েবিদর মধ্য পযৰ্্যন্ত থািকেব। ৬ আর েবিদর িনিমেত্ত
িশটীম কােষ্ঠর বহন-দণ্ড কিরেব, ও তাহা িপত্তেল মুিড়েব। ৭ আর
কড়ার মেধ্য ঐ বহন-দণ্ড িদেব; েবিদ বহনকােল তাহার দইু পােশ্বৰ্

েসই বহন-দণ্ড থািকেব। ৮ তুিম ফা াপা কিরয়া তক্তা িদয়া তাহা
গিড়েব; পব্বৰ্েত েতামােক েযরূপ েদখান েগল, েলােকরা
েসইরূেপ তাহা কিরেব।

প্রাঙ্গণ

৯ আর তুিম আবােসর প্রাঙ্গণ িনম্মৰ্াণ কিরেব; দিক্ষণ পােশ্বৰ্,
দিক্ষণিদেক পাকান সাদা মসীনা সূত্রিনিম্মৰ্ত যবিনকা থািকেব;
তাহার এক পােশ্বৰ্র দীঘৰ্তা এক শত হস্ত হইেব। ১০ তাহার
িবংশিত স্তম্ভ ও িবংশিত চুিঙ্গ িপত্তেলর হইেব, এবং স্তেম্ভর
আাকড়া ও শলাকা সকল েরৗেপ্যর হইেব। ১১ তদ্রুপ উত্তর পােশ্বৰ্
এক শত হস্ত দীঘৰ্ যবিনকা হইেব, আর তাহার িবংশিত স্তম্ভ ও
িবংশিত চুিঙ্গ িপত্তেলর হইেব; এবং স্তেম্ভর আাকড়া ও শলাকা
সকল েরৗেপ্যর হইেব। ১২ আর প্রাঙ্গেণর প্রেস্থর িনিমেত্ত
পিশ্চমিদেক পঞ্চাশ হস্ত যবিনকা ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুিঙ্গ
হইেব। ১৩ আর প্রাঙ্গেণর প্রস্থ পূব্বৰ্ পােশ্বৰ্ পূব্বৰ্িদেক পঞ্চাশ হস্ত
হইেব। ১৪ [দ্বােরর] এক পােশ্বৰ্র জন্য পেনর হস্ত যবিনকা, িতন
স্তম্ভ ও িতন চুিঙ্গ হইেব। ১৫ আর অন্য পােশ্বৰ্র জন্যও পেনর হস্ত
যবিনকা, িতন স্তম্ভ ও িতন চুিঙ্গ হইেব। ১৬ আর প্রাঙ্গেণর দ্বােরর
িনিমেত্ত নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেত্র
িশল্পকােরর কৃত িবংশিত হস্ত এক পদ্দৰ্ া ও তাহার চাির স্তম্ভ ও
চাির চুিঙ্গ হইেব। ১৭ প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর স্তম্ভ সকল েরৗপ্য-
শলাকােত বদ্ধ হইেব, ও েসগুিলর আাকড়া েরৗপ্যময়, ও চুিঙ্গ
িপত্তেলর হইেব। ১৮ প্রাঙ্গেণর দীঘৰ্তা এক শত হস্ত, প্রস্থ সব্বৰ্ত্র
পঞ্চাশ হস্ত, এবং উচ্চতা পাাচ হস্ত হইেব, সকলই পাকান সাদা
মসীনা সূেত্র করা যাইেব, ও তাহার িপত্তেলর চুিঙ্গ হইেব।
১৯ আবােসর যাবতীয় কাযৰ্্য সম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও েগাাজ এবং
প্রাঙ্গেণর সকল েগাাজ িপত্তেলর হইেব। ২০ আর তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানগণেক এই আেদশ কিরেব, েযন তাহারা আেলার জন্য
উখিলেত প্রস্তুত িজতৈতল েতামার িনকেট আেন, জাহােত িনয়ত
প্রদীপ জ্বালান থােক। ২১ আর সমাগম-তামু্বেত সাক্ষ্য-িসন্দেুকর
সম্মুেখ িস্থত িতরস্কিরণীর বািহের হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যা
অবিধ প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুেখ তাহা প্রস্তুত রািখেব;
ইহা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর পুরুষানুক্রেম পালনীয় িচরস্থায়ী িবিধ।

যাজকীয় বস্ত্র।

আর তুিম আমার যাজনােথৰ্ ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর
মেধ্য হইেত েতামার ভ্রাতা হােরাণেক ও তাহার সেঙ্গ
তাহার পুত্রগণেক আপনার িনকেট উপিস্থত কিরেব;

হােরাণ এবং হােরােণর পুত্র নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও
ঈথামরেক উপিস্থত কিরেব। ২ আর েতামার ভ্রাতা হােরােণর
জন্য, েগৗরব ও েশাভার িনিমেত্ত তুিম পিবত্র বস্ত্র প্রস্তুত কিরেব।
৩ আর আিম যাহািদগেক িবজ্ঞতার আত্মায় পূণৰ্ কিরয়ািছ, েসই
সকল িবজ্ঞমনা েলাকিদগেক বল, েযন আমার যাজনােথৰ্
হােরাণেক পিবত্র কিরেত তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত কের। ৪ এই
সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত কিরেব; বুকপাটা, এেফাদ, পিরচ্ছদ,
িচিত্রত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, উষ্ণীষ ও কিটবন্ধন; তাহারা আমার
যাজনােথৰ্ েতামার ভ্রাতা হােরােণর ও তাহার পুত্রগেণর িনিমেত্ত
পিবত্র বস্ত্র প্রস্তুত কিরেব। ৫ তাহারা স্বণৰ্ এবং নীল, েবগুেন ও
লাল এবং সাদা মসীনা সূত্র লইেব। ৬ আর তাহারা স্বণৰ্ এবং
নীল, েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূেত্র িশল্পকােরর
কম্মৰ্ দ্বারা এেফাদ প্রস্তুত কিরেব। ৭ তাহার দইু মুড়ােত পরস্পর
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২৯

সংযুক্ত দইু স্কন্ধপিট থািকেব; এইরূেপ তাহা যুক্ত হইেব; ৮ এবং
তাহা বদ্ধ কিরবার জন্য বুনািন করা েয পটুকা তাহার উপের
থািকেব, তাহা তৎসিহত অখণ্ড এবং েসই বেস্ত্রর তুল্য হইেব;
অথৰ্াৎ স্বেণৰ্ এবং নীল,েবগুেন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা
সূেত্র হইেব। ৯ পের তুিম দইু েগােমদক মিণ লইয়া তাহার উপের
ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম খুিদেব। ১০ তাহােদর জন্মক্রম নাম
অনুসাের ছয় নাম এক মিণর উপের, ও অবিশষ্ট ছয় নাম অন্য
মিণর উপের খুিদেব। ১১ িশল্পকম্মৰ্ ও মুদ্রা খুদেনর ন্যায় েসই দইু
মিণর উপের ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম খুিদেব, এবং তাহা দইু
স্বণৰ্স্থালীেত বদ্ধ কিরেব। ১২ আর ইস্রােয়ল-সন্তানেদর স্মরণাথৰ্ক
মিণসরূেপ তুিম েসই দইু মিণ এেফােদর দইু স্কন্ধপিটেত িদেব;
তাহােত হােরাণ স্মরণ করাইবার িনিমেত্ত সদাপ্রভুর সম্মুেখ
আপনার দইু স্কেন্ধ তাহােদর নাম বিহেব। ১৩ আর তুিম দইু
স্বণৰ্স্থালী কিরেব, ১৪ এবং িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা পাকান দইু মাল্যবৎ
শৃঙ্খল কিরয়া েসই পাকান শৃঙ্খল েসই দইু স্থালীেত বদ্ধ কিরেব।
১৫ আর িশল্পকােরর কেম্মৰ্ িবচারাথক বুকপাটা কিরেব;
এেফােদর কম্মৰ্ানুসাের কিরেব; স্বণৰ্ এবং নীল,েবগুেন ও লাল ও
পাকান সাদা মসীনা সূেত্রর দ্বারা তাহা প্রস্তুত কিরেব। ১৬ তাহা
চতুেষ্কাণ ও েদাহারা হইেব; তাহার দীঘৰ্তা এক িবঘত ও প্রস্থ এক
িবঘত হইেব। ১৭ আর তাহা চাির পংিক্ত মিণেত খিচত কিরেব;
তাহার প্রথম পংিক্তেত চুণী, পীতমিণ ও মরকত; ১৮ িদ্বতীয়
পংিক্তেত পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ তৃতীয় পংিক্তেত
পংিক্তেত েপেরাজ, িযস্ম ও কটােহলা; ২০ এবং চতুথৰ্ পংিক্তেত
ৈবদষূৰ্্য, েগােমদক ও সূযৰ্্যকান্ত; এই সকল স্ব স্ব পংিক্তেত স্বেণৰ্
আাটা হইেব। ২১ এই মিণ ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নামানুযায়ী হইেব,
তাহােদর নামানুসাের দ্বাদশটী হইেব; মুদ্রার ন্যায় েখািদত প্রেত্যক
মিণেত ঐ দ্বাদশ বংেশর জন্য এক এক পুেত্রর নাম থািকেব।
২২ আর তুিম িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ িদয়া বুকপাটার উপের মাল্যবৎ পাকান
দইু শৃঙ্গল িনম্মৰ্াণ কিরয়া িদেব। ২৩ আর বুকপাটার উপের স্বেণৰ্র
দইু কড়া গিড়য়া িদেব, এবং বুকপাটার দইু প্রােন্ত ঐ দইু কড়া
বাািধেব। ২৪ আর বুকপাটার দইু প্রান্তিস্থত দইু কড়ার মেধ্য
পাকান স্বেণৰ্র ঐ দইু শৃঙ্গল রািখেব। ২৫ আর পাকান শৃঙ্গেলর দইু
মুড়া েসই দইু স্থালীেত বদ্ধ কিরয়া এেফােদর সম্মুেখ দইু
স্কন্ধপিটর উপের রািখেব। ২৬ তুিম স্বেণৰ্র দইু কড়া গিড়য়া
বুকপাটার দইু প্রােন্ত এেফােদর স্মমুখস্থ িভতরভােগ রািখেব।
২৭ আরও দইু স্বণৰ্কড়া গিড়য়া এেফােদর দইু স্কন্ধপিটর নীেচ
তাহার সম্মুখভােগ েযাড়স্থােন এেফােদর বুনািন করা পটুকার
উপের তাহা রািখেব। ২৮ তাহােত বুকপাটা েযন এেফােদর বুনািন
করা পটুকার উপের থােক, এেফাদ হইেত খিসয়া না পেড়, এই
জন্য তাহারা কড়ােত নীলসূত্র িদয়া এেফােদর কড়ার সিহত
বুকপাটা বদ্ধ কিরয়া রািখেব। ২৯ েয সমেয় হােরাণ পিবত্র স্থােন
প্রেবশ কিরেব তৎকােল সদাপ্রভুর সম্মুেখ িনয়ত স্মরণ
করাইবার জন্য েস িবচারাথৰ্ক বুকপাটােত ইস্রােয়েলর পুত্রেদর
নাম আপন হৃদেয়র উপের বহন কিরেব। ৩০ আর েসই
িবচারাথৰ্ক বুকপাটায় তুিম ঊরীম ও তুম্মীম [দীিপ্ত ও িসদ্ধতা]
িদেব; তাহােত হােরাণ েয সমেয় সদাপ্রভুর সম্মুেখ প্রেবশ কিরেব,
তৎকােল হােরােণর হৃদেয়র উপের তাহা থািকেব, এবং হােরাণ
সদাপ্রভুর সম্মুেখ ইস্রােয়ল-সন্তানেদর িবচার িনয়ত আপন
হৃদেয়র উপের বিহেব। ৩১ আর তুিম এেফােদর সমুদয় পিরচ্ছদ
নীলবণৰ্ কিরেব। ৩২ তাহার মধ্যস্থেল িশরঃপ্রেবশােথৰ্ এক িছদ্র
থািকেব; বেম্মৰ্র গলার ন্যায় েসই িছেদ্রর চািরিদেক তন্তুবােয়র

কৃত ধাির থািকেব, তাহােত তাহা িছঁিড়েব না। ৩৩ আর তুিম তাহার
আাচলায় চািরিদেক নীল, েবগুেন ও লাল দািড়ম কিরেব, এবং
চািরিদেক তাহার মেধ্য মেধ্য স্বেণৰ্র িকিঙ্কণী থািকেব। ৩৪ ঐ
পিরচ্ছেদর আাচলায় চািরিদেক এক স্বণৰ্িকিঙ্কণী ও এক দািড়ম
এবং এক স্বণৰ্িকিঙ্কণী ও এক দািড়ম থািকেব। ৩৫ আর হােরাণ
পিরচযৰ্্যা করবার িনিমেত্ত তাহা পিরধান কিরেব; তাহােত েস
যখন সদাপ্রভুর সম্মুেখ পিবত্র স্থােন প্রেবশ কিরেব, ও েসখান
হইেত যখন বািহর হইেব, তখন িকিঙ্কণীর শব্দ শুনা যাইেব;
তাহােত েস মিরেব না। ৩৬ আর তুিম িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্র এক পাত
প্রস্তুত কিরয়া মুদ্রার ন্যায় তাহার উপের “সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
পিবত্র” এই কথা খুিদেব। ৩৭ তুিম তাহা নীলসূেত্র বদ্ধ কিরয়া
রািখেব; তাহা উষ্ণীেষর উপের থািকেব, উষ্ণীেষর সম্মুখভােগই
থািকেব। ৩৮ আর তাহা হােরােণর কপােলর উপের থািকেব,
তাহােত ইস্রােয়ল-সন্তােনরা আপনােদর সমস্ত পিবত্র দােন েয
সকল দ্রব্য পিবত্র কিরেব, হােরাণ েসই সকল পিবত্র দ্রেব্যর
অপরাধ বহন কিরেব, এবং তাহারা েযন সদাপ্রভুর কােছ গ্রাহ্য
হয়, এইজন্য উহা িনয়ত তাহার কপােলর উপের থািকেব।
৩৯ আর তুিম িচিত্রত সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা অঙ্গরিক্ষণী বুিনেব,
এবং সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা উষ্ণীষ প্রস্তুত কিরেব; এবং
কিটবন্ধন সূচী দ্বারা িশিল্পত কিরেব। ৪০ আর হােরােণর
পুত্রগেণর জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও কিটবন্ধন প্রস্তুত কিরেব, এবং
েগৗরব ও েশাভার জন্য িশেরাভূষণ কিরয়া িদেব। ৪১ আর
েতামার ভ্রাতা হােরােণর ও তাহার পুত্রগেণর গােত্র েসই সকল
পরাইেব, এবং তাহােদর অিভেষক ও হস্তপূরণ কিরয়া
তাহািদগেক পিবত্র কিরেব, তাহােত তাহারা আমার যাজনকম্মৰ্
কিরেব। ৪২ তুিম তাহােদর উলঙ্গতার আচ্ছাদনােথৰ্ কিট অবিধ
জঙ্ঘা পযৰ্্যন্ত শুল্ক জািঙ্ঘয়া প্রস্তুত কিরেব। ৪৩ আর যখন
হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগম-তামু্বেত প্রেবশ কিরেব, িকম্বা
প্রিবত্র স্থােন পিরচযৰ্্যা করণাথৰ্ েবিদর িনকটবত্তর্ী হইেব, তৎকােল
েযন অপরাধ বিহয়া না মের, এই জন্য তাহারা এই বস্ত্র পিরধান
কিরেব; ইহা হােরাণ ও তাহার ভাবী বংেশর পালনীয় িচরস্থায়ী
িবিধ।

যাজকেদর িনেয়াগ িবষয়ক আেদশ।

আর আমার যাজন কম্মৰ্ করণােথৰ্ তাহািদগেক পিবত্র
কিরবার জন্য তুিম তাহােদর প্রিত এই সকল কম্মৰ্
কিরেব; িনেদ্দৰ্ াষ একটী পুংেগাবৎস ও দইুটী েমষ

লইেব; ২ আর তাড়ীশূন্য রুিট ৈতলিমিশ্রত তাড়ীশূন্য িপষ্টক ও
ৈতলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী েগােমর ময়দা দ্বারা প্রস্তুত কিরেব;
৩ এবং েসইগুিল এক ডািলেত রািখেব, আর েসই ডািলেত
কিরয়া আিনেব, এবং েগাবৎস ও দইু েমষ আিনেব। ৪ আর
হােরাণেক ও তাহার পুত্রগণেক সমাগম-তামু্বর দ্বার-সমীেপ
আিনয়া জেল স্নান করাইেব। ৫ আর েসই সকল বস্ত্র লইয়া
হােরাণেক অঙ্গরিক্ষণী, এেফােদর পিরচ্ছদ, এেফাদ ও বুকপাটা
পরাইেব, এবং এেফােদর বুনািন করা পটুকা তাহােত আবদ্ধ
কিরেব। ৬ আর তাহার মস্তেক উষ্ণীষ িদেব, ও উষ্ণীেষর উপের
পিবত্র মুকুট িদেব। ৭ পের অিভেষকাথৰ্ ৈতল লইয়া তাহার
মিস্তেস্কর উপের ঢািলয়া তাহােক অিভিষক্ত কিরেব। ৮ আর তুিম
তাহার পুত্রগণেক আিনয়া অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরাইেব। ৯ আর
হােরাণেক ও তাহার পুত্রগণেক কিটবন্ধন পরাইেব, ও থােদর
মস্তেক িশেরাভূষণ বাািধয়া িদেব; তাহােত যাজকত্বপেদ তাহােদর
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৩০

িচরস্থায়ী অিধকার থািকেব। আর তুিম হােরােণর ও তাহার
পুত্রগেণর হস্তপূরণ কিরেব। ১০ পের তুিম সমাগম-তামু্বর সম্মুেখ
েসই েগাবৎসেক আনাইেব, এবং হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ
েগাবৎসটীর মস্তেক হস্তাপৰ্ণ কিরেব। ১১ তখন তুিম সমাগম-
তামু্বর দ্বারসমীেপ সদাপ্রভুর সম্মুেখ ঐ েগাবৎস হনন কিরেব।
১২ পের েগাবৎেসর িকিঞ্চৎ রক্ত লইয়া অঙ্গিুল দ্বারা েবিদর
শৃেঙ্গর উপের িদেব, এবং েবিদর মূেল সমস্ত রক্ত ঢািলয়া িদেব।
১৩ আর তাহার অেন্ত্রর উপিরিস্থত সমস্ত েমদ ও যকৃেতর উপিরস্থ
অন্ত্রাপ্লাবক ও দইু েমিটয়া ও তদপুিরস্থ েমদ লইয়া েবিদেত দগ্ধ
কিরেব। ১৪ িকন্তু েগাবৎসিটর মাংস ও তাহার চম্মৰ্ ও েগাময়
িশিবেরর বািহের অিগ্নেত েপাড়াইয়া িদেব; তাহা পাপাথৰ্ক বিল।
১৫ পের তুিম প্রথম েমষটী আিনেব, এবং হােরাণ ও তাহার
পুত্রগণ েসই েমেষর মস্তেক হস্তাপৰ্ণ কিরেব। ১৬ পের তুিম েসই
েমষ হনন কিরয়া তাহার রক্ত লইয়া েবিদর উপের চািরিদেক
িছটাইয়া িদেব। ১৭ পের তুিম েমষটী খণ্ড খণ্ড কিরেব, তাহার অন্ত্র
ও পদ েধৗত কিরেব, আর ঐ খণ্ড সকেলর ও মস্তেকর উপের
রািখেব। ১৮ পের সমস্ত েমষটী েবিদেত দগ্ধ কিরেব; তাহা
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ েহামবিল, সদাপ্রভুর উেদ্দেশ েসৗরভাথৰ্ক
অিগ্নকৃত উপহার। ১৯ পের তুিম িদ্বতীয় েমষটী লইেব, এবং
হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ েমেষর মস্তেক হস্তাপৰ্ণ কিরেব।
২০ পের তুিম েসই েমষ হনন কিরয়া তাহার িকিঞ্চৎ রক্ত লইয়া
হােরােণর দিক্ষণ কেণৰ্র প্রােন্ত ও তাহার পুত্রগেণর দিক্ষণ কেণৰ্র
প্রােন্ত ও তাহােদর দিক্ষণ হেস্তর অঙ্গেুষ্ঠর উপের িদেব, এবং
েবিদর উপের চািরিদেক রক্ত িছটাইয়া িদেব। ২১ পের েবিদর
উপিরিস্থত রেক্তর ও অিভেষকাথৰ্ ৈতেলর িকিঞ্চৎ লইয়া
হােরােণর উপের ও তাহার বেস্ত্রর উপের এবং তাহার সিহত
তাহার পুত্রেদর উপের ও তাহােদর বেস্ত্রর উপের িছটাইয়া িদেব;
তাহােত েস ও তাহার বস্ত্র এবং তাহার সিহত তাহার পুত্রগণ ও
তাহােদর বস্ত্র পিবত্র হইেব। ২২ পের তুিম েসই েমেষর েমদ,
লাঙ্গলু ও অেন্ত্রর উপিরস্থ অন্ত্রাপ্লাবক অ দইু েমিটয়া ও তদপুিরস্থ
েমদ ও দিক্ষণ জঙ্ঘা লইেব, েকননা েস হস্তপূরণাথৰ্ েমষ।
২৩ পের তুিম সদাপ্রভুর সম্মুখিস্থত তাড়ীশূন্য রুটীর ডািল হইেত
এক রুটী ও ৈতলিমিশ্রত এক িপষ্টক ও এক সরুচাকলী লইেব;
২৪ এবং হােরােণর হেস্ত ও তাহার পুত্রগেণর হেস্ত তৎসমুদয় িদয়া
েদালনীয় উপহারােথৰ্ সদাপ্রভুর সম্মুেখ তাহা েদালাইেব। ২৫ পের
তুিম তাহােদর হস্ত হইেত তাহা লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুেখ েসৗরভােথৰ্
েবিদেত েহামাথৰ্ক বিলর উপের দগ্ধ কিরেব; তাহা সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ অিগ্নকৃত উপহার। ২৬ পের তুিম হােরােণর হস্তপূরণাথৰ্ক
েমেষর বক্ষঃস্থল লইয়া েদালনীয় উপহারােথৰ্ সদাপ্রভুর সম্মুেখ
েদালাইেব; তাহা েতামার অংশ হইেব। ২৭ পের হােরােণর ও
তাহার পুত্রগেণর হস্তপূরণাথৰ্ক েমেষর েয েদালনীয় উপহার
বক্ষঃস্থল েদালািয়ত ও েয উেত্তালনীয় উপহার জঙ্ঘা উেত্তািলত
হইল, তাহা তুিম পিবত্র কিরেব। ২৮ তাহােত ইস্রােয়ল-সন্তানগণ
হইেত তাহা হােরােণর ও তাহার সন্তানগেণর িচরস্থায়ী অিধকার
হইেব, েকননা তাহাই উেত্তালনীয় উপহার তাহােদর মঙ্গলাথৰ্ক
বিল হইেত েদয়; ইহা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ তাহােদর উেত্তালনীয়
উপহার। ২৯ আর হােরােণর পের তাহার পিবত্র বস্ত্র সকল তাহার
পুত্রগেণর হইেব; অিভেষক ও হস্তপূরণ সমেয় তাহারা তাহা
পিরধান কিরেব। ৩০ তাহার পুত্রেদর মেধ্য েয তাহার পেদ যাজক
হইয়া পিবত্র স্থােন পিরচযৰ্্যা কিরেত সমাগম তামু্বেত প্রেবশ
কিরেব, েস েসই বস্ত্র সাত িদন পিরেব। ৩১ পের তুিম েসই

হস্তপূরণাথৰ্ক েমেষর মাংস লইয়া েকান পিবত্র স্থােন পাক
কিরেব, ৩২ এবং হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগম-তামু্বর দ্বাের
েসই েমষমাংস ও ডািলেত িস্থত েসই রুটী েভাজন কিরেব।
৩৩ আর হস্তপূরণ দ্বারা তাহািদগেক পিবত্র করণােথৰ্ যাহা িদয়া
প্রায়িশ্চত্ত করা হইল, তাহা তাহারা েভাজন কিরেব; িকন্তু অপর
েকান েলাক তাহা েভাজন কিরেব না, কারণ েস সকল পিবত্র
বস্তু। ৩৪ আর ঐ হস্তপূরণাথৰ্ক মাংস ও রুটী হইেত যিদ
প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত িকছু অবিশষ্ট থােক, তেব েসই অবিশষ্ট অংশ
অিগ্নেত েপাড়াইয়া িদেব; েকহ তাহা েভাজন কিরেব না, কারণ
তাহা পিবত্র বস্তু। ৩৫ আিম েতামােক এই েয সকল আজ্ঞা
কিরলাম, তদনুসাের হােরােণর প্রিত ও তাহার পুত্রগেণর প্রিত
কিরেব; সাত িদন তাহােদর হস্তপূরণ কিরেব। ৩৬ আর তুিম
প্রায়িশ্চেত্তর কারণ প্রিতিদন পাপাথৰ্ক বিলরূেপ এক একটী
পুংেগাবৎস উৎসগৰ্ কিরেব, এবং প্রায়িশ্চত্ত কিরয়া েবিদেক মুক্ত
পাপ কিরেব; আর তাহা পিবত্র করণােথৰ্ অিভেষক কিরেব।

ৈদিনক উপহার।

৩৭ তুিম েবিদর িনিমেত্ত সাত িদন প্রায়িশ্চত্ত কিরয়া তাহা পিবত্র
কিরেব; তাহােত েবিদ অিত পিবত্র হইেব; েয েকহ েবিদ স্পশৰ্
কের, তাহার পিবত্র হওয়া চাই। ৩৮ েসই েবিদর উপের তুিম এই
বিল উৎসগৰ্ কিরেব; িনয়ত প্রিতিদন একবষর্ীয় দইুটী েমষশাবক;
৩৯ একটী েমষশাবক প্রাতঃকােল উৎসগৰ্ কিরেব, ও অন্যটী
সন্ধ্যাকােল উৎসগৰ্ কিরেব। ৪০ আর প্রথম েমষশাবেকর সিহত
উখিলেত প্রস্তুত িহন পােত্রর চতুথৰ্াংশ ৈতেল িমিশ্রত [ঐফা]
পােত্রর দশমাংশ ময়দা, এবং েপয় ৈনেবেদ্যর কারণ িহেনর
চতুথৰ্াংশ দ্রাক্ষারস িদেব। ৪১ পের িদ্বতীয় েমষশাবকটী
সন্ধ্যাকােল উৎসগৰ্ কিরেব, এবং প্রাতঃকােলর মতানুসাের ভক্ষ্য
ও েপয় ৈনেবেদ্যর সিহত তাহাও সদাপ্রভুর উেদ্দেশ েসৗরভাথৰ্ক
অিগ্নকৃত উপহার বিলয়া উৎসগৰ্ কিরেব। ৪২ ইহা েতামােদর
পুরুষানুক্রেম িনয়ত [কত্তৰ্ব্য] েহাম; সমাগম-তামু্বর দ্বারসমীেপ
সদাপ্রভুর সম্মুেখ, েয স্থােন আিম েতামার সিহত আলাপ কিরেত
েতামােদর কােছ েদখা িদব, েসই স্থােন [ইহা কত্তৰ্ব্য] । ৪৩ েসখােন
আিম ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর কােছ েদখা িদব, এবং আমার
প্রতােপ তামু্ব পিবত্রীকৃত হইেব। ৪৪ আর আিম সমাগম-তামু্ব ও
েবিদ পিবত্র কিরব, এবং আমার যাজনকম্মৰ্ করণােথৰ্ হােরাণেক
ও তাহার পুত্রগণেক পিবত্র কিরব। ৪৫ আর আিম ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর মেধ্য বাস কিরব, ও তাহােদর ঈশ্বর হইব।
৪৬ তাহােত তাহারা জািনেব েয, আিম সদাপ্রভু, তাহােদর ঈশ্বর,
আিম তাহােদর মেধ্য বাস করণােথৰ্ িমসর েদশ হইেত
তাহািদগেক বািহর কিরয়া আিনয়ািছ; আিমই সদাপ্রভু, তাহােদর
ঈশ্বর।

তামু্ব সম্বন্ধীয় পাত্রািদর িবষয়।

ধূপেবিদ।

আর তুিম ধূপদাহ কিরবার জন্য এক েবিদ িনম্মৰ্াণ
কিরেব; িশটীম কাষ্ঠ িদয়া তাহা িনম্মৰ্াণ কিরেব।
২ তাহা এক হস্ত দীঘৰ্ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুেষ্কাণ হইেব,

এবং দইু হস্ত উচ্চ হইেব, তাহার শৃঙ্গ সকল তাহার সিহত অখণ্ড
হইেব। ৩ আর তুিম েসই েবিদ, তাহার পৃষ্ঠ ও চাির পাশ্বৰ্ ও শৃঙ্গ
িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ মুিড়েব, এবং তাহার চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল গিড়য়া
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িদেব। ৪ আর তাহার িনকােলর নীেচ দইু েকােণর িনকেট স্বেণৰ্র
দইু দইু কড়া গিড়য়া িদেব, দইু পােশ্বৰ্ গিড়য়া িদেব; তাহা েবিদ
বহনাথৰ্ বহন-দেণ্ডর ঘর হইেব। ৫ আর ঐ বহন-দণ্ড িশটীম কাষ্ঠ
দ্বারা প্রস্তুত কিরয়া স্বণৰ্ িদয়া মুিড়েব। ৬ আর সাক্ষ্য-িসন্দেুকর
িনকটস্থ িতরস্কিরণীর অগ্রিদেক, সাক্ষ্য-িসন্দেুকর উপিরস্থ
পাপাবরেণর সম্মুেখ তাহা রািখেব, েসই স্থােন আিম েতামার
কােছ েদখা িদব। ৭ আর হােরাণ তাহার উপের সুগিন্ধ ধূপ
জ্বালাইেব; প্রিত প্রভােত প্রদীপ পিরস্কার কিরবার সমেয় েস ঐ
ধূপ জ্বালাইেব। ৮ আর সন্ধাকােল প্রেদাপ জ্বালাইবার সমেয়
হােরাণ ধূপ জ্বালাইেব, তাহােত েতামােদর পুরুষানুক্রেম
সদাপ্রভুর সম্মুেখ িনয়ত ধূপদাহ হইেব। ৯ েতামরা তাহার উপের
ইতর ধূপ িকম্বা েহামবিল িকম্বা ভক্ষ্য ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ কিরও না,
ও তাহার উপের েপয় ৈনেবদ্য ঢািলও না। ১০ আর বৎসেরর মেধ্য
এক বার হােরাণ তাহার শৃেঙ্গর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কিরেব;
েতামােদর পুরুষানুক্রেম বৎসেরর মেধ্য এক বার প্রায়িশ্চত্তাথৰ্ক
পাপবিলর রক্ত িদয়া তাহার জন্য প্রায়িশ্চত্ত কিরেব; এই েবিদ
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ অিত পিবত্র।

প্রােণর প্রায়িশ্চত্ত ।

১১ পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, ১২ তুিম যখন ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর সংখ্যা গ্রহণ কর, তখন যাহািদগেক গণনা করা যায়,
তাহারা প্রেতেক গণনাকােল সদাপ্রভুর কােছ আপন আপন
প্রােণর জন্য প্রায়িশ্চত্ত কিরেব, েযন তাহােদর মেধ্য গণনাকােল
আঘাত না হয়। ১৩ তাহােদর েদয় এই ; েয েকহ গিণত েলাকেদর
মেধ্য আিসেব, েস পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের অদ্ধৰ্ েশকল
িদেব; িবংশিত েগরােত এক েশকল হয়; েসই অদ্ধৰ্ েশকল
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ উপহার হইেব। ১৪ িবংশিত বৎসর বয়স্ক িকম্বা
তাহার অিধক বয়স্ক েয েকহ গিণত েলাকেদর মেধ্য আিসেব, েস
সদাপ্রভুেক ঐ উপহার িদেব। ১৫ েতামােদর প্রােণর জন্য
প্রায়িশ্চত্ত করণােথৰ্ সদাপ্রভুেক েসই উপহার িদবার সমেয়
ধনবান্ অদ্ধৰ্  েশকেলর অিধক িদেব না, এবং দিরদ্র তাহার কম
িদেব না। ১৬ আর তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানগণ হইেত েসই
প্রায়িশ্চেত্তর েরৗপ্য লইয়া সমাগম-তামু্বর কােযৰ্্যর জন্য িদেব;
েতামােদর প্রােণর প্রায়িশ্চেত্তর িনিমেত্ত তাহা ইস্রােয়ল-সন্তানেদর
স্মরণােথৰ্ সদাপ্রভুর সম্মুেখ থািকেব।

প্রক্ষালন – পাত্র।

১৭ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম প্রক্ষালন কােযৰ্্যর
জন্য িপত্তলময় এক প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার িপত্তলময় খুরা
প্রস্তুত কিরেব; ১৮ এবং সমাগম-তামু্বর ও েবিদর মধ্যস্থােন
রািখেব, ও তাহার মেধ্য জল িদেব। ১৯ হােরাণ ও তাহার পুত্রগণ
তাহােত আপন আপন হস্ত ও পদ েধৗত কিরেব। ২০ তাহারা েযন
না মের, এই জন্য সমাগম-তামু্বেত প্রেবশ কােল জেল
আপনািদগেক েধৗত কিরেব; িকম্বা পিরচযৰ্্যা করণােথৰ্, সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ অিগ্নকৃত উপহার দগ্ধ করণােথৰ্ েবিদর িনকেট আগমন
কােল আপন আপন হস্ত ও পদ েধৗত কিরেব, ২১ তাহারা েযন না
মের, এই জন্য কিরেব; ইহা তাহােদর পেক্ষ িচরস্থায়ী িবিধ,
পুরুষানুক্রেম হােরাণ ও তাহার বংেশর িনিমত্ত।

পিবত্র ৈতল ও ধূপ।

২২ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম আপনার িনকেট
উত্তম উত্তম সুগিন্ধ দ্রব্য, ২৩ অথৰ্াৎ পিবত্র স্থেনর েশকল
অনুসাের পাাচ শত েশকল িনম্মৰ্ল গন্ধরস, তাহার অদ্ধৰ্  অথৰ্াৎ
আড়াই শত েশকল সুগিন্ধ দারুিচিন, ২৪ আড়াই শত েশকল
সুগিন্ধ বচ, পাাচ শত েশকল সূক্ষ্ম দারুিচিন ও এক িহন
িজতৈতল লইেব। ২৫ এই সকেলর দ্বারা তুিম অিভেষকাথৰ্ পিবত্র
ৈতল, গন্ধবিণেকরা প্রিক্রয়া মেত কৃত ৈতল প্রস্তুত কিরেব, তাহা
অিভেষকাথৰ্ পিবত্র ৈতল হইেব। ২৬ আর তদদ্বারা তুিম সমাগম-
তামু্ব, সাক্ষ্য-িসন্দকু, ২৭ েমজ ও তাহার সকল পাত্র, দীপবৃক্ষ ও
তাহার সকল পাত্র, ২৮ ধূপেবিদ, েহামেবিদ ও তাহার সকল পাত্র ,
এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার খুরা অিভেষক কিরেব। ২৯ আর
এই সকল বস্তু পিবত্র কিরেব, তাহােত তাহা অিত পিবত্র হইেব;
েয েকহ তাহা স্পশৰ্ কের, তাহার পিবত্র হওয়া চাই। ৩০ আর তুিম
হােরাণেক ও তাহার পুত্রগণেক আমার যাজনকম্মৰ্ করণােথৰ্
আিভেষক কিরয়া পিবত্র কিরেব। ৩১ আর ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক
বিলেব, েতামােদর পুরুষানুক্রেম আমার িনিমেত্ত তাহা পিবত্র
অিভেষকাথৰ্ ৈতল হইেব। ৩২ মনুেষ্যর গােত্র তাহা ঢালা যাইেব না;
এবং েতামরা তাহার দ্রেব্যর পিরমাণানুসাের তৎসদশৃ আর েকান
ৈতল প্রস্তুত কিরেব না; তাহা পিবত্র, েতামােদর পেক্ষ পিবত্র
হইেব। ৩৩ েয েকহ তাহার মত ৈতল প্রস্তুত কের, ও েয েকহ
পেরর গােত্র তাহার িকিঞ্চৎ েদয়, েস আপন েলাকেদর মধ্য হইেত
উিচ্ছন্ন হইেব। ৩৪ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম
আপনার িনকেট সুগিন্ধ দ্রব্য লইেব,- গুগ্গুলু, নখী, কুন্দরুু; এই
সকল সুগিন্ধ দ্রেব্যর ও িনম্মৰ্ল লবােনর প্রেত্যকটী সম্ভাগ কিরয়া
লইেব। ৩৫ আর উহা দ্বারা গন্ধবিণেকর প্রিক্রয়া মেত কৃত ও
লবনিমিশ্রত এক িনম্মৰ্ল পিবত্র সুগিন্ধ ধূপ প্রস্তুত কিরেব।
৩৬ তাহার িকিঞ্চৎ চূণৰ্ কিরয়া, েয সমাগম-তামু্বেত আিম েতামার
সিহত সাক্ষাৎ কিরব, তাহার মেধ্য সাক্ষ্য-িসন্দেুকর সম্মুেখ তাহা
রািখেব; তাহা েতামােদর জ্ঞােন অিত পিবত্র হইেব। ৩৭ এবং তুিম
েয সুগিন্ধ ধূপ প্রস্তুত কিরেব, তাহার দ্রেব্যর পিরমাণানুসাের
েতামরা আপনােদর জন্য তাহা কিরও না, তাহা েতামার জ্ঞােন
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ পিবত্র হইেব। ৩৮ েয েকহ আঘ্রাণ জন্য তাহার
সদশৃ ধূপ প্রস্তুত কিরেব, েস আপন েলাকেদর মধ্য হইেত উিচ্ছন্ন
হইেব।

দইু জন প্রধান িশল্পকার।

আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, েদখ, ২ আিম
িযহূদা-বংশীয় হূেরর েপৗত্র ঊিরর পুত্র বৎসেলেলর
নাম ধিরয়া ডািকলাম। ৩ আর আিম তাহােক ঈশ্বেরর

আত্মায়—জ্ঞােন, বুিদ্ধেত, িবদ্যায় ও সব্বৰ্প্রকার িশল্প-
েকৗশেল—পিরপূণৰ্ কিরলাম; ৪ যাহােত েস েকৗশেলর কাযৰ্্য
কল্পনা কিরেত পাের, স্বণৰ্, েরৗপ্য ও িপত্তেলর কাযৰ্্য কিরেত
পাের, ৫ খচনাথৰ্ক মিণ কািটেত, কাষ্ঠ খুিদেত ও সব্বৰ্প্রকার
িশল্পকাযৰ্্য কিরেত পাের। ৬ আর েদখ, আিম দান-বংশজাত
অহীষামেকর পুত্র অহলীয়াবেক তাহার সহকারী কিরয়া িদলাম,
এবং সকল িবজ্ঞমনা েলােকর হৃদেয় িবজ্ঞতা িদলাম; অতএব
আিম েতামােক যাহা যাহা আজ্ঞা কিরয়ািছ, েস সমস্ত তাহারা
িনম্মৰ্াণ কিরেব; ৭ সমাগম-তামু্ব, সাক্ষ্য-িসন্দকু, তাহার উপিরস্থ
পাপাবরণ, এবং তামু্বর সমস্ত পাত্র; ৮ আর েমজ ও তাহার পাত্র
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সকল, িনম্মৰ্ল দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র সকল, এবং ধূপেবিদ;
৯ আর েহামেবিদ ও তাহার পাত্র সকল, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও
তাহার খুরা; ১০ এবং সূক্ষ্মিশিল্পত বস্ত্র, যাজনকম্মৰ্ করণােথৰ্
হােরাণ যাজেকর পিবত্র বস্ত্র, ও তাহার পুত্রেদর বস্ত্র; ১১ এবং
অিভেষকাথৰ্ ৈতল, ও পিবত্র স্থােনর জন্য সুগিন্ধ ধূপ; আিম
েতামােক েযমন আজ্ঞা কিরয়ািছ, তদনুসাের তাহারা সমস্তই
করেব।

িবশ্রামিদন।

১২ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম ইস্রােয়ল-
সন্তানগণেক আরও এই কথা বল, ১৩ েতামরা অবশ্য আমার
িবশ্রামিদন পালন কিরেব; েকননা েতামােদর পুরুষানুক্রেম
আমার ও েতামােদর মেধ্য ইহা এক িচহ্ন রিহল, েযন েতামরা
জািনেত পার েয, আিমই েতামােদর পিবত্রকারী সদাপ্রভু।
১৪ অতএব েতামরা িবশ্রামিদন পালন কিরেব, েকননা েতামােদর
িনিমেত্ত েসই িদন পিবত্র; েয েকহ েসই িদন অপিবত্র কিরেব,
তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইেব; কারণ েয েকহ ঐ িদেন কাযৰ্্য
কিরেব, েস আপন েলাকেদর মধ্য হইেত উিচ্ছন্ন হইেব। ১৫ ছয়
িদন কাযৰ্্য করা হইেব, িকন্তু সপ্তম িদন সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
িবশ্রামাথৰ্ক পিবত্র িবশ্রামিদন, েসই িবশ্রামিদেন েয েকহ কাযৰ্্য
কিরেব, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইেব। ১৬ ইস্রােয়ল-সন্তানগণ
িচরস্থায়ী িনয়ম বিলয়া পুরুষানুক্রেম িবশ্রামিদন মান্য কিরবার
জন্য িবশ্রামিদন পালন কিরেব। ১৭ আমার ও ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর মেধ্য ইহা িচরস্থায়ী িচহ্ন; েকননা সদাপ্রভু ছয় িদেন
আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী িনম্মৰ্াণ কিরয়ািছেলন, আর সপ্তম িদেন
িবশ্রাম কিরয়া আপ্যািয়ত হইয়ািছেলন। ১৮ পের িতিন সীনয়
পব্বৰ্েত েমািশর সিহত কথা সাঙ্গ কিরয়া সােক্ষ্যর দইু ফলক,
ঈশ্বেরর অঙ্গিুল দ্বারা িলিখত দইু প্রস্তরফলক, তা াহােক িদেলন।

ইস্রােয়েলর প্রিতমাপূজা ও েমািশর েক্রাধ।

পব্বৰ্ত হইেত নািমেত েমািশর িবলম্ব হইেতেছ েদিখয়া
েলােকরা হােরােণর িনকেট একত্র হইয়া তা াহােক
কিহল, উঠুন, আমােদর অগ্রগামী হইবার জন্য

আমােদর িনিমত্ত েদবতা িনম্মৰ্াণ করুন, েকননা েয েমািশ িমসর
েদশ হইেত আমািদগেক বািহর কিরয়া আিনয়ােছন, েসই ব্যিক্তর
িক হইল, তাহা আমরা জািন না। ২ তখন হােরাণ তাহািদগেক
কিহেলন, েতামরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগেণর কেণৰ্র
সুবণৰ্ কুণ্ডল খুিলয়া আমার কােছ আন। ৩ তাহােত সমস্ত েলাক
তাহােদর কণৰ্ হইেত সুবণৰ্ খুিলয়া হােরােণর িনকেট আিনল।
৪ তখন িতিন তাহােদর হস্ত হইেত তাহা গ্রহণ কিরয়া িশল্পােস্ত্র
গঠন কিরেলন, এবং একিট ঢালা েগাবৎস িনম্মৰ্ান কিরেলন;
তখন েলােকরা বিলেত লািগল, েহ ইস্রােয়ল, এই েতামার েদবতা,
িযিন িমসর েদশ হইেত েতামােক বািহর কিরয়া আিনয়ােছন।
৫ আর হােরাণ তাহা েদিখয়া তাহার সম্মুেখ এক েবিদ িনম্মৰ্াণ
কিরেলন, এবং হােরাণ েঘাষণা কিরয়া িদেলন, বিলেলন, কল্য
সদাপ্রভুর উেদ্দেশ উৎসব হইেব। ৬ আর েলােকরা পরিদন
প্রতূেষ্য উিঠয়া েহামবিল উৎসগৰ্ কিরল, এবং মঙ্গলাথৰ্ক ৈনেবদ্র
আিনল; আর েলােকরা েভাজন পান কিরেত বিসল, পের ক্রীড়া
কিরেত উিঠল। ৭ তখন সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম নািময়া
যাও, েকননা েতামার েয েলাকিদগেক তুিম িমসর হইেত বািহর
কিরয়া আিনয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়ােছ। ৮ আিম তাহািদগেক েয

পেথ চিলবার আজ্ঞা িদয়ািছ তাহারা শীঘ্রই েসই পথ হইেত
িফিরয়ােছ; তাহারা আপনােদর িনিমেত্ত এক ছা ােচ ঢালা েগাবৎস
িনম্মৰ্াণ কিরয়া তাহার কােছ প্রিণপাত কিরয়ােছ, এবং তাহার
উেদ্দেশ বিলদান কিরয়ােছ ও বিলয়ােছ, েহ ইস্রােয়ল, এই
েতামার েদবতা, িযিন িমসর েদশ হইেত েতামােক বািহর কিরয়া
আিনয়ােছন। ৯ সদাপ্রভু েমািশেক আরও কিহেলন, আিম েসই
েলাকিদগেক েদিখলাম; েদখ, তাহারা শক্তগ্রীব জািত। ১০ এখন
তুিম ক্ষান্ত হও, তাহােদর িবরুেদ্ধ আমার েক্রাধ প্রজ্বিলত হউক,
আিম তাহািদগেক সংহার কির, আর েতামা হইেত এক বড় জািত
উৎপন্ন কির। ১১ তখন েমািশ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুেক িবনয়
কিরয়া কিহেলন, েয সদাপ্রভু, েতামার েয প্রজািদগেক তুিম
মহাপরাক্রম ও বলবান্ হস্ত দ্বারা িমসর েদশ হইেত বািহর
কিরয়াছ, তাহােদর িবরুেদ্ধ েতামার েক্রাধ েকন প্রজ্বিলত হইেব?
১২ িমস্রীেয়রা েকন বিলেব, অিনেষ্ঠর িনিমেত্ত, পব্বৰ্তময় অঞ্চেল
তাহািদগেক নষ্ট কিরেত ও ভূতল হইেত েলাপ কিরেত, িতিন
তাহািদগেক বািহর কিরয়া আিনয়ােছন? তুিম িনজ প্রচণ্ড েক্রাধ
সংবরণ কর, ও আপন প্রজােদর অিনষ্টকরণ িবষেয় ক্ষান্ত হও।
১৩ তুিম িনজ দাস অব্ৰাহাম, ইস্হাক ও যােকাবেক স্মরণ কর,
যাহােদর কােছ তুিম িনজ নােমর িদব্য কিরয়া বিলয়ািছেল, আিম
আকােশর তা ারাগেণর ন্যায় েতামােদর বংশবৃিদ্ধ কিরব, এবং এই
েয সমস্ত েদেশর কথা কিহলাম ইহা েতামােদর বংশেক িদব,
তাহারা িচরকােলর জন্য ইহা অিধকার কিরেব। ১৪ তখন সদাপ্রভু
আপন প্রজােদর েয অিনষ্ট কিরবার কথা বিলয়ািছেলন, তাহা
হইেত ক্ষান্ত হইেলন। ১৫ পের েমািশ মুখ িফরাইেলন, সােক্ষ্যর
েসই দইু প্রস্তরফলক হেস্ত লইয়া পব্বৰ্ত হইেত নািমেলন; েসই
প্রস্তরফলেকর এপৃেষ্ঠ ওপৃেষ্ঠ দইু পৃেষ্ঠই েলখা িছল। ১৬ েসই
প্রস্তরফলক ঈশ্বেরর িনিম্মৰ্ত, এবং েসই েলখা ঈশ্বেরর েলখা,
ফলেক েখািদত। ১৭ পের িযেহাশূয় েকালাহলকারী েলাকেদর রব
শুিনয়া েমািশেক কিহেলন, িশিবের যুেদ্ধর শব্দ হইেতেছ।
১৮ িতিন কিহেলন, উহা ত জয়ধ্বিনর শব্দ নয়, পরাজয়ধ্বিনরও
শব্দ নয়; আিম গােনর শব্দ শুিনেত পাইেতিছ। ১৯ পের িতিন
িশিবেরর িনকটবত্তর্ী হইেল ঐ েগাবৎস এবং নৃত্য েদিখেলন;
তাহােত েমািশ েক্রােধ প্রজ্বিলত হইয়া পব্বৰ্েতর তেল আপন হস্ত
হইেত েস দইুখান প্রস্তরফলক িনেক্ষপ কিরয়া ভািঙ্গয়া
েফিলেলন। ২০ আর তাহােদর িনিম্মৰ্ত েগাবৎস লইয়া আগুেন
েপাড়াইয়া িদেলন, এবং তাহা ধূিলবৎ িপিষয়া জেলর উপের
ছড়াইয়া ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক পান করাইেলন। ২১ পের েমািশ
হােরাণেক কিহেলন, ঐ েলােকরা েতামার িক কিরয়ািছল েয,
তুিম উহােদর উপের এমন মহাপাপ বত্তৰ্ াইেল? ২২ হােরাণ
কিহেলন, আমার প্রভুর েক্রাধ প্রজ্বিলত না হউক। আপিন
েলাকিদগেক জােনন না েয, তাহারা দষু্টটায় আসক্ত। ২৩ তাহারা
আমােক কিহল, আমােদর অগ্রগামী হইবার জন্য আমােদর
িনিমেত্ত েদবতা িনম্মৰ্াণ করুন, েকননা েয েমািশ িমসর েদশ
হইেত আমািদগেক বািহর কিরয়া আিনয়ােছন, েস ব্যিক্তর িক
হইল, তাহা আমরা জািন না। ২৪ তখন আিম কিহলাম, েতামােদর
মেধ্য যাহার েয স্বণৰ্ থােক, েস তাহা খুিলয়া িদউক; তাহারা
আমােক িদল; পের আিম তাহা অিগ্নেত িনেক্ষপ কিরেল ঐ
বৎসটী িনগৰ্ত হইল। ২৫ পের েমািশ েদিখেলন, েলােকরা
েস্বচ্ছাচারী হইয়ােছ, েকননা হােরাণ শত্রুেদর মেধ্য িবদ্রূেপর
জন্য তাহািদগেক েস্বচ্ছাচারী হইেত িদয়ািছেলন। ২৬ তখন েমািশ
িশিবেরর দ্বাের দা াড়াইয়া কিহেলন, সদাপ্রভুর পক্ষ েক? েস
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আমার িনকেট আইসুক। তাহােত েলিবর সন্তােনরা সকেল তাহার
িনকেট একত্র হইল। ২৭ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, সদাপ্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, এই কথা কেহন, েতামরা প্রেত্যক জন আপন
আপন ঊরুেত খড়্গ বাাধ, িশিবেরর মধ্য িদয়া এক দ্বার অবিধ
অন্য দ্বার পযৰ্্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রিতজন আপন আপন
ভ্রাতা, িমত্র ও প্রিতবাসীেক বধ কর। ২৮ তাহােত েলিবর সন্তােনরা
েমািশর বাক্যানুসাের তদ্রূপ কিরল, আর েসই িদন েলাকেদর
মেধ্য নূ্যনািধক িতন সহস্র মারা পিড়ল। ২৯ েকননা েমািশ
বিলয়ািছেলন, অদ্য েতামরা প্রেত্যক জন আপন আপন পুত্র ও
ভ্রাতার িবপক্ষ হইয়া সদাপ্রভুর উেদ্দেশ আপনােদর হস্তপূরণ
কর, তাহােত িতিন এই িদেন েতামািদগেক আশীব্বৰ্াদ কিরেবন।

ইস্রােয়েলর জন্য েমািশর সাধ্যসাধনা ।

৩০ পরিদন েমািশ েলাকিদগেক কিহেলন, েতামরা
মহাপাপকিরেল, এখন আিম সদাপ্রভুর িনকেট উিঠয়া যাইেতিছ;
যিদ সম্ভব হয়, েতামােদর পােপর প্রায়িশ্চত্ত কিরব। ৩১ পের
েমািশ সদাপ্রভু িনকেট িফিরয়া িগয়া কিহেলন, হায় হায়, এই
েলােকরা মহাপাপ কিরয়ােছ, আপনােদর জন্য স্বণৰ্-েদবতা
িনম্মৰ্াণ কিরয়ােছ। ৩২ আহা। এখন যিদ ইহােদর পাপ ক্ষমা কর--
; আর যিদ না কর, তেব আিম িবনয় কিরেতিছ, েতামার িলিখত
পুস্তক হইেত আমার নাম কািটয়া েফল। ৩৩ তখন সদাপ্রভু
েমািশেক কিহেলন, েয ব্যিক্ত আমার িবরুেদ্ধ পাপ কিরয়ােছ,
তাহারই নাম আিম আপন পুস্তক হইেত কািটয়া েফিলব।
৩৪ এখন যাও, আিম েয েদেশর িবষেয় েতামােক বিলয়ািছ, েসই
েদেশ েলাকিদগেক লইয়া যাও; েদখ, আমার দতূ েতামার অেগ্র
অেগ্র যাইেবন, িকন্তু আিম প্রিতফেলর িদেন তাহােদর পােপর
প্রিতফল িদব। ৩৫ সদাপ্রভু েলাকিদগেক আঘাত কিরেলন,
েকননা েলােকরা হােরােণর কৃত েসই েগাবৎস িনম্মৰ্াণ
করাইয়ািছল।

আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, আিম অব্ৰাহােমর,
ইস্হােকর ও যােকােবর কােছ িদব্য কিরয়া েয েদশ
তাহােদর বংশেক িদেত প্রিতজ্ঞা কিরয়ািছলাম, েসই

েদেশ যাও, তুিম িমসর হইেত েয েলাকিদগেক বািহর কিরয়া
আিনয়াছ, তাহােদর সিহত এখান হইেত প্রস্থান কর। ২ আিম
েতামার অেগ্র এক দতূ পাঠাইয়া িদব, এবং কনানীয়, ইেমারীয়,
িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েক দরূ কিরয়া িদব।
৩ দগু্ধমধুপ্রবাহী েদেশ যাও; িকন্তু আিম েতামার মধ্যবত্তর্ী হইয়া
যাইব না, েকননা তুিম শক্তগ্রীব জািত; পােছ পেথর মেধ্য
েতামােক সংহার কির। ৪ এই অশুভ বাক্য শুিনয়া েলােকরা
েশাক কিরল, েকহ গােত্র আভরণ পরধান কিরল না। ৫ সদাপ্রভু
েমািশেক বিলয়ািছেলন, তুিম ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক এই কথা
বল, েতামরা শক্তগ্রীব জািত, এক িনিমেষর জন্য েতামােদর মেধ্য
েগেল আিম েতামািদগেক সংহার কিরেত পাির; েতামরা এখন
আপন আপন গাত্র হইেত আভরণ দরূ কর, তাহােত জািনেত
পািরব, েতামােদর িবষেয় আমার িক করা কত্তৰ্ব্য। ৬ তখন
ইস্রােয়ল-সন্তানগণ েহােরব পব্বৰ্ত অবিধ যাত্রাপেথ আপন
আপন সমস্ত আভরণ দরূ কিরল। ৭ আর েমািশ তামু্ব লইয়া
িশিবেরর বািহের ও িশিবর হইেত দেূর স্থাপন কিরেলন, এবং েসই
তামু্বর নাম সমাগম-তামু্ব রািখেলন; আর সদাপ্রভুর অেন্বষণকারী
প্রেত্যক জন িশিবেরর বািহের িস্থত েস সমাগম-তামু্বর িনকেট
গমন কিরত। ৮ আর েমািশ যখন বািহর হইয়া েসই তামু্বর িনকেট

যাইেতন, তখন সমস্ত েলাক উিঠয়া প্রেতেক আপন আপন তামু্বর
দ্বাের দা াড়াইত, এবং যাবৎ েমািশ ঐ তামু্বেত প্রেবশ না কিরেতন,
তাবৎ তাহার পশ্চাৎ দিৃষ্ট কিরেত থািকত। ৯ আর েমািশ তামু্বেত
প্রেবশ কিরেল প্র েমঘস্তম্ভ নািময়া তামু্বর দ্বাের অবিস্থিত কিরত,
এবং [সদাপ্রভু] েমািশর সিহত আলাপ কিরেতন। ১০ সমস্ত েলাক
তামু্বর দ্বাের অবিস্থত েমঘস্তম্ভ েদিখত; ও সমস্ত েলাক উিঠয়া
প্রেতেক আপন আপন তামু্বর দ্বাের থািকয়া প্রিণপাত কিরত।
১১ আর মনুষ্য েযমন িমেত্রর সিহত আলাপ কের, তদ্রূপ সদাপ্রভু
েমািশর সিহত সম্মুখাসম্মুিখ হইয়া আলাপ কিরেতন। পের েমািশ
িশিবের িফিরয়া আিসেতন, িকন্তু নূেনর পুত্র িযেহাশূয় নােম
তা াহার যুব পিরচারক তামু্বর মধ্য হইেত বািহের যাইেতন না।
১২ আর েমািশ সদাপ্রভুেক কিহেলন, েদখ, তুিম আমােক
বিলেতছ, এই েলাকিদগেক লইয়া যাও, িকন্তু আমার সঙ্গী
কিরয়া যাহােক েপ্ররণ কিরেব, তা াহার পিরচয় আমােক েদও নাই;
তথািপ বিলেতছ, আিম নাম দ্বারা েতামােক জািন, এবং তুিম
আমার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ। ১৩ ভাল, আিম যিদ েতামার
দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থািক, তেব িবনয় কির, আিম েযন
েতামােক জািনয়া েতামার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ পাই, এই জন্য
আমােক েতামার পথ সকল জ্ঞাত কর; এবং এই জািত েয
েতামার প্রজা, ইহা িবেবচনা কর। ১৪ তখন িতিন তা াহােক
কিহেলন, আমার শ্রীমুখ েতামার সিহত গমন কিরেবন, এবং
আিম েতামােক িবশ্রাম িদব। ১৫ তাহােত িতিন তা াহােক কিহেলন,
েতামার শ্রীমুখ যিদ সেঙ্গ না যান, তেব এখান হইেত আমািদগেক
লইয়া যাইও না। ১৬ েকননা আিম ও েতামার এই প্রজাগণ েয
েতামার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়ািছ, ইহা িকেস জানা যাইেব?
আমােদর সিহত েতামার গমন দ্বারা িক নয়? তদ্দ্বারাই আিম ও
েতামার প্রজাগণ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জািত হইেত িবিশষ্ট। ১৭ পের
সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, এই েয কথা তুিম বিলেল, তাহাও
আিম কিরব, েকননা তুিম আমার দিৃষ্টেত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ,
এবং আিম নাম দ্বারা েতামােক জািন। ১৮ তখন িতিন কিহেলন,
িবনয় কির, তুিম আমােক েতামার প্রতাপ েদিখেত েদও। ১৯ ঈশ্বর
কিহেলন, আিম েতামার সম্মুখ িদয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা
গমন করাইব, ও েতামার সম্মুেখ সদাপ্রভুর নাম েঘাষণা কিরব;
আর আিম যাহােক দয়া কির,তাহােক দয়া কিরব; ও যাহার প্রিত
করুণা কির, তাহার প্রিত করুণা কিরব। ২০ আরও কিহেলন,
তুিম আমার মুখ েদিখেত পাইেব না, েকননা মনুষ্য আমােক
েদিখেল বাািচেত পাের না। ২১ সদাপ্রভু কিহেলন, েদখ, আমার
িনকেট এক স্থান আেছ; তুিম ঐ ৈশেলর উপের দা াড়াইেব।
২২ তাহােত েতামার িনকট িদয়া আমার প্রতােপর গমন সমেয়
আিম েতামােক ৈশেলর এক ফাটােল রািখব, ও আমার েগ্মর
েশষ পযৰ্্যন্ত করতল িদয়া েতামােক আচ্ছন্ন কিরব; ২৩ পের আিম
করতল উঠাইেল তুিম আমার পশ্চাদ্ভাগ েদিখেত পাইেব, িকন্তু
আমার মুেখর দশৰ্ন পাওয়া যাইেব না।

ঈশ্বরীয় িনয়েমর পুনঃস্থাপন।

পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম পূেব্বৰ্র ন্যায়
দইু প্রস্তরফলক খুদ; প্রথম েয দইু ফলক তুিম
ভািঙ্গয়া েফিলয়াছ, তাহােত যাহা যাহা িলিখত িছল,

েসই সকল কথা আিম এই দইু ফলেক িলিখব। ২ আর তুিম
প্রাতঃকােল প্রস্তুত হইও, প্রাতঃকােল সীনয় পব্বৰ্েত উিঠয়া
আিসও, ও তথায় পব্বৰ্তশৃেঙ্গ আমার িনকেট উপিস্থত হইও।
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৩ িকন্তু েতামার সিহত েকান মনুষ্য উপের না আইসুক, এবং এই
পব্বৰ্েত েকাথাও েকান মনুষ্য দিৃষ্ট না হউক, আর েগােমষািদ
পালও এই পব্বৰ্েতর সম্মুেখ না চরুক। ৪ পের েমািশ প্রথম
প্রস্তেরর ন্যায় দইু প্রস্তরফলক খুিদেলন, এবং সদাপ্রভুর
আজ্ঞানুসাের প্রাতঃকােল উিঠয়া সীনয় পব্বৰ্েতর উপের েগেলন,
ও েসই দইু প্রস্তরফলক হেস্ত কিরয়া লইেলন। ৫ তখন সদাপ্রভু
েমেঘ নািময়া েস স্থােন তা াহার সিহত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর
নাম েঘাষণা কিরেলন। ৬ ফলতঃ সদাপ্রভু তা াহার সম্মুখ িদয়া
গমন করতঃ এই েঘাষণা কিরেলন,
“সদাপ্রভু, সদাপ্রভু,
েস্নহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
েক্রােধ ধীর এবং দয়ােত ও সেত্য মহান;

৭ সহস্র সহস্র [পুরুষ] পযৰ্্যন্ত দয়ারক্ষক,
অপরােধর, অধেম্মৰ্র ও পােপর ক্ষমাকারী;
তথািপ িতিন অবশ্য [পােপর] দণ্ড েদন;
পুত্র েপৗত্রেদর উপের, তৃতীয় ও চতুথৰ্ পুরুষ পযৰ্্যন্ত,
িতিন িপতৃগেণর অপরােধর প্রিতফল বত্তৰ্ ান।”

৮ তখন েমািশ ত্বরা কিরেলন, ভূিমেত নতমস্তক হইয়া প্রিণপাত
কিরেলন, ৯ আর কিহেলন, েয প্রভু, আিম যিদ েতামার দিৃষ্টেত
অনুগ্রহ পাইয়া থািক, তেব িবনয় কির, প্রভু, আমােদর মধ্যবত্তর্ী
হইয়া গমন করুন, কারণ ইহারা শক্তগ্রীব জািত; আপিন
আমােদর অপরাধ ও পাপ েমাচন কিরয়া আমািদগেক আপন
অিধকারােথৰ্ গ্রহণ করুন। ১০ তখন িতিন কিহেলন েদখ, আিম
এক িনয়ম কির; সমস্ত পৃিথবীেত ও যাবতীয় জািতর মেধ্য যাদশৃ
কখনও করা হয় নাই, এমন আশ্চযৰ্্য আশ্চযৰ্্য কাযৰ্্য আিম
েতামার সমস্ত েলােকর সাক্ষােত কিরব; তাহােত েয সকল
েলােকর মেধ্য তুিম আছ, তাহারা সদাপ্রভুর কাযৰ্্য েদিখেব,
েকননা েতামার িনকেট যাহা কিরব, তাহা ভয়ঙ্কর। ১১ অদ্য আিম
েতামােক যাহা আজ্ঞা কির, তাহােত মেনােযাগ কর; েদখ, আিম
ইেমারীয়, কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েক
েতামার সম্মুখ হইেত েখদাইয়া িদব। ১২ সাবধান, েয েদেশ তুিম
যাইেতছ, েসই েদশিনবাসীেদর সিহত িনয়ম িস্থর কিরও না, পােছ
তাহা েতামার মধ্যবত্তর্ী ফা াদসরূপ হয়। ১৩ িকন্তু েতামরা তাহােদর
েবিদ সকল ভািঙ্গয়া েফিলেব, তাহােদর স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড
কিরেব, ও তথাকার আেশরা-মূিত্তৰ্  সকল কািটয়া েফিলেব।
১৪ তুিম অন্য েদবতার কােছ প্রিণপাত কিরও না, েকননা সদাপ্রভু
স্বেগৗরব রক্ষেণ উেদ্যাগী নাম ধারন কেরন; িতিন স্বেগৗরব
রক্ষেণ উেদ্যাগী ঈশ্বর। ১৫ িক জািন, তুিম তেদ্দশিনবাসী
েলাকেদর সিহত িনয়ম কিরেব; কিরেল েয সমেয় তাহারা িনজ
েদব-গেণর অনুগমেন ব্যিভচার কের, ও িনজ েদবগেণর কােছ
বিলদান কের, েস সমেয় েকহ েতামােক ডািকেল তুিম তা াহার
বিলদ্রব্য খাইেব; ১৬ িকম্বা তুিম আপন পুত্রেদর জন্য তাহােদর
কন্যাগণেক গ্রহণ কিরেল তাহােদর কন্যারা িনজ েদবতােদর
অনুগমেন ব্যিভচার কিরয়া েতামার পুত্রিদগেক আপনােদর
েদবগেণর অনুগামী কিরয়া ব্যিভচার করাইেব। ১৭ তুিম আপনার
িনিমেত্ত ছা ােচ ঢালা েকান েদবতা িনম্মৰ্াণ কিরও না। ১৮ তুিম
তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন কিরেব। আবীব মােসর েয
িনরুিপত সমেয় েযরূপ কিরেত আজ্ঞা কিরয়ািছ, েসইরূেপ তুিম
েসই সাত িদন তাড়ীশূন্য রুটী খাইেব, েকননা েসই আবীব মােস
তুিম িমসর েদশ হইেত বািহর হইয়া আিসয়ািছেল। ১৯ গভৰ্
উেন্মাচক সকেল এবং েগােমষািদ পােলর মেধ্য প্রথমজাত

পুংপশু সকল আমার। ২০ প্রথমজাত গদ্দৰ্ েভর পিরবেত্তৰ্  তুিম
েমেষর বৎস িদয়া তাহােক মুক্ত কিরেব; যিদ মুক্ত না কর, তেব
তা াহার গলা ভািঙ্গেব। েতামার প্রথমজাত পুত্র সকলেক তুিম মুক্ত
কিরেব। আর েকহ িরক্তহেস্ত আমার সম্মুেখ উপিস্থত হইেব না।
২১ তুিম ছয়িদন পিরশ্রম কিরেব, িকন্তু সপ্তম িদেন িবশ্রাম
কিরেব; চােসর ও ফসল কািটবার সমেয়ও িবশ্রাম কিরেব।
২২ তুিম সাত সপ্তােহর উৎসব, অথৰ্াৎ কাটা েগােমর আশুপক্ক
ফেলর উৎসব, এবং বৎসেরর েশষভােগ ফলসংগ্রেহর উৎসব
পালন কিরেব। ২৩ বৎসেরর মেধ্য িতন বার েতামােদর সমস্ত
পুরুষেলাক ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষােত উপিস্থত
হইেব। ২৪ েকননা আিম েতামার সম্মুেখ হইেত জািতগণেক দরূ
কিরয়া িদব, ও েতামার সীমা িবস্তার কিরব, এবং তুিম বৎসেরর
মেধ্য িতন বার আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুেখ উপিস্থত হইবার
জন্য গমন কিরেল েতামার ভূিমেত েকহ েলাভ করেব না। ২৫ তুিম
আমার বিলর রক্ত তাড়ীযুক্ত ভেক্ষ্যর সিহত উৎসগৰ্ কিরেব না, ও
িনস্তারপব্বর্ীয় উৎসেবর বিলদ্রব্য প্রাতঃকাল পযৰ্্যন্ত রাখা যাইেব
না। ২৬ তুিম িনজ ভূিমর আশুপক্ক ফেলর অিগ্রমাংশ আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর গৃেহ আিনেব। তুিম ছাগবৎসেক তাহার মাতার দেুগ্ধ
িসদ্ধ কিরেব না। ২৭ আর সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, তুিম এই
সকল বাক্য িলিপবদ্ধ কর, েকননা আিম এই সকল বাক্যানুসাের
েতামার ও ইস্রােয়েলর সিহত িনয়ম িস্থর কিরলাম। ২৮ েসই সমেয়
েমািশ চিল্লশ িদবারাত্র েসখােন সদাপ্রভুর সিহত অবিস্থিত
কিরেলন, অন্ন েভাজন ও জল পান কিরেলন না। আর িতিন েসই
দইু প্রস্তের িনয়েমর বাক্যাবিল অথৰ্াৎ দশ আজ্ঞা িলিখেলন।
২৯ পের েমািশ দইু সাক্ষ্যপ্রস্তর হেস্ত লইয়া সীনয় পব্বৰ্ত হইেত
নািমেলন; যখন পব্বৰ্ত হইেত নািমেলন, তখন, সদাপ্রভুর সিহত
আলােপ তাহার মুেখর চম্মৰ্ েয উজ্জ্বল হইয়ািছল, তাহা েমািশ
জািনেত পািরেলন না। ৩০ পের যখন হােরাণ ও সমস্ত ইস্রােয়ল-
সন্তান েমািশেক েদিখেত পাইল, তখন েদখ, তাহার মুেখর চম্মৰ্
উজ্জ্বল, আর তাহারা তা াহার িনকেট আিসেত ভীত হইল।
৩১ িকন্তু েমািশ তাহািদগেক ডািকেল হােরাণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ
সকল তা াহার িনকেট িফিরয়া আিসেলন, আর েমািশ তাহােদর
সিহত আলাপ কিরেলন। ৩২ তৎপের ইস্রােয়ল-সন্তানগণ সকেল
তা াহার িনকেট আিসল; তাহােত িতিন সীনয় পব্বৰ্েত কিথত
সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল তাহািদগেক জানাইেলন। ৩৩ পের
তাহােদর সিহত কেথাপকথন সমাপ্ত হইেল েমািশ আপন মুেখ
আবরণ িদেলন। ৩৪ িকন্তু েমািশ যখন সদাপ্রভুর সিহত কথা
কিহেত িভতের তা াহার সম্মুেখ যাইেতন, তখন, যাবৎ বািহের
আিসেতন, তাবৎ েসই আবরণ খুিলয়া রািখেতন; পের েয সকল
আজ্ঞা পাইেতন, বািহর হইয়া ইস্রােয়ল-সন্তানগণেক তাহা
বিলেতন। ৩৫ েমািশর মুেখর চম্মৰ্ উজ্জ্বল, ইহা ইস্রােয়ল-সন্তানগণ
তা াহার মুেখর প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া েদিখত; পের েমািশ
সদাপ্রভুর সিহত কথা কিহেত েয পযৰ্্যন্ত না যাইেতন, তাবৎ
আপন মুেখ পুনব্বৰ্ার আবরণ িদয়া রািখেতন।

তামু্বর জন্য ইস্রােয়েলর েস্বচ্ছাদত্ত উপহার।

পের েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর সমস্ত মণ্ডলীেক
একত্র কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, সদাপ্রভু
েতামািদগেক এই সকল বাক্য পালন কিরেত আজ্ঞা

িদয়ােছন, ২ ছয় িদন কাযৰ্্য করা যাইেব, িকন্তু সপ্তম িদন
েতামােদর পেক্ষ পিবত্র িদন হইেব; তাহা সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
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িবশ্রামাথৰ্ক িবশ্রামিদন হইেব; েয েকহ েসই িদেন কাযৰ্্য কিরেব,
তাহার প্রাণদণ্ড হইেব। ৩ েতামরা িবশ্রামিদেন আপনােদর েকান
বাসস্থােন অিগ্ন জ্বািলও না। ৪ আর েমািশ ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর
সমস্ত মণ্ডলীেক কিহেলন, ৫ সদাপ্রভু এই আজ্ঞা িদয়ােছন;--
েতামরা সদাপ্রভুর িনিমেত্ত আপনােদর িনকট হইেত উপহার লও;
েয েকহ মেন ইচু্ছক, েস সদাপ্রভুর উপহারসরূপ এই সকল দ্রব্য
আিনেব; ৬ স্বণৰ্, েরৗপ্য ও িপত্তল, এবং নীল, েবগুেন, লাল ও
সাদা মসীনা সূত্র ও ছােগর েলাম, ৭ এবং রক্তীকৃত েমষচম্মৰ্ ও
তহশচম্মৰ্, িশটীম কাষ্ঠ, ৮ এবং দীপাথৰ্ ৈতল, আর অিভেষকাথৰ্
ৈতেলর ও সুগিন্ধ ধূেপর িনিমেত্ত গন্ধদ্রব্য, ৯ এবং এেফােদর ও
বুকপাটার জন্য েগােমদকািদ খচনাথৰ্ক মিণ। ১০ আর েতামােদর
প্রেত্যক িবজ্ঞমনা েলাক আিসয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞািপত সকল
বস্তু িনম্মৰ্াণ করুক;-- ১১ আবাস, আবােসর তামু্ব, ছাদ, ঘুন্টী,
তক্তা, অগৰ্ল, স্তম্ভ ও চুিঙ্গ, ১২ আর িসন্দকু ও তাহার বহন-দণ্ড,
পাপাবরণ ও ব্যবধােনর িতরস্কিরণী, েমজ, ১৩ তাহার বহন-দণ্ড
ও সমস্ত পাত্র, দশৰ্ন রুটী, ১৪ এবং দীিপ্তর জন্য দীপবৃক্ষ ও
তাহার পাত্র সকল, প্রদীপ ও দীপাথৰ্ ৈতল, ১৫ এবং ধূেপর েবিদ
ও তাহার বহন-দণ্ড, এবং অিভেষকাথৰ্ ৈতল ও সুগিন্ধ ধূপ,
১৬ আবােসর প্রেবশদ্বােরর পদ্দৰ্ া, েহামেবিদ , তাহার িপত্তেলর
জাল, বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, এবং প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার
খুরা, ১৭ প্রাঙ্গেণর যবিনকা, তাহার স্তম্ভ ও চুিঙ্গ এবং প্রাঙ্গেণর
দ্বােরর পদ্দৰ্ া, ১৮ এবং আবােসর েগাাজ, প্রাঙ্গেণর েগাাজ ও
উভেয়র রজ্জ,ু ১৯ এবং পিবত্র স্থােন পিরচযৰ্্যা কিরবার িনিমেত্ত
সূক্ষ্মিশিল্পত বস্ত্র, অথৰ্াৎ হােরাণ যাজেকর জন্য পিবত্র বস্ত্র ও
যাজনকম্মৰ্ করণােথৰ্ তাহার পুত্রেদর বস্ত্র। ২০ পের ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর সমস্ত মণ্ডলী েমািশর সম্মুখ হইেত প্রস্থান কিরল।
২১ আর যাহােদর হৃদেয় প্রবৃিত্ত ও মেন ইচ্ছা হইল, তাহারা
সকেল সমাগম-তামু্ব িনম্মৰ্াণ জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত
কােযৰ্্যর ও পিবত্র বেস্ত্রর জন্য সদাপ্রভুর উেদ্দেশ উপহার
আিনল। ২২ পুরুষ ও স্ত্রী যত েলাক মেন ইচু্ছক হইল, তাহারা
সকেল আিসয়া বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গরুীয়ক ও হার, স্বণৰ্ময়
সব্বৰ্প্রকার অলঙ্কার আিনল। েয েকহ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ স্বেণৰ্র
উপহার আিনেত চািহল, েস আিনল। ২৩ আর যাহােদর িনকেট
নীল,েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র, ছাগেলাম, রক্তীকৃত
েমষচম্মৰ্ ও তহশচম্মৰ্ িছল, তাহারা প্রেতেক তাহা আিনল। ২৪ েয
েকহ েরৗপ্য ও িপত্তেলর উপহার উপিস্থত কিরল, েস সদাপ্রভুর
উেদ্দেশ েসই উপহার আিনল; এবং যাহার িনকেট েকান কােযৰ্্য
প্রেয়ােগর িনিমেত্ত িশটীম কাষ্ঠ িছল, েস তাহা আিনল। ২৫ আর
িবজ্ঞমনা স্ত্রীেলােকরা আপন আপন হেস্ত সূতা কািটয়া, তাহােদর
কাটা নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র আিনল। ২৬ আর
িবজ্ঞােন প্রবৃত্তমনা স্ত্রীেলােকরা সকেল ছাগেলােমর সূতা কািটল।
২৭ আর অধ্যক্ষগণ এেফােদর ও বুকপাটার জন্য েগােমদকািদ
খচনাথৰ্ক মিণ, ২৮ এবং দীেপর, অিভেষকাথৰ্ ৈতেলর ও সুগিন্ধ
ধূেপর িনিমত্ত গন্ধদ্রব্য ও ৈতল আিনেলন। ২৯ ইস্রােয়ল-সন্তানগণ
ইচ্ছাপূব্বৰ্ক সদাপ্রভুর উেদ্দেশ উপহার আিনল, সদাপ্রভু েমািশ
দ্বারা যাহা যাহা কিরেত আজ্ঞা কিরয়ািছেলন, তাহার েকান
প্রকার কম্মৰ্ করণােথৰ্ েয পুরুষ ও স্ত্রীেলাকিদেগর হৃদেয়র ইচ্ছা
হইল, তাহারা প্রেত্যেক উপহার আিনল। ৩০ পের েমািশ ইস্রােয়ল-
সন্তানগণেক কিহেলন, েদখ, সদাপ্রভু িযহূদা বংশীয় হূেরর েপৗত্র
ঊিরর পুত্র বৎসেলেলর নাম ধিরয়া ডািকেলন; ৩১ আর িতিন
তাহােক ঈশ্বেরর আত্মায় – জ্ঞােন, বুিদ্ধেত, িবদ্যায়, ও

সব্বৰ্প্রকার িশল্প-েকৗশেল—পিরপূণৰ্ কিরেলন, ৩২ যাহােত িতিন
েকৗশেলর কাযৰ্্য কল্পনা কিরেত, স্বণৰ্, েরৗপ্য ও িপত্তেলর কাযৰ্্য
কিরেত, ৩৩ খচনাথৰ্ক মিণ কািটেত, কাষ্ঠ খুিদেত ও সব্বৰ্প্রকার
েকৗশলযুক্ত িশল্পকম্মৰ্ কিরেত পােরন। ৩৪ আর এই সকেলর
িশক্ষা িদেত তাহার ও দান-বংশীয় অহীষামেকর পুত্র
অহলীয়ােবর হ্রদেয় প্রবৃিত্ত িদেলন। ৩৫ িতিন খুিদেত ও িশল্পকম্মৰ্
কিরেত এবং নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা সূেত্র সূিচকম্মৰ্
কিরেত ও তা ািতর কম্মৰ্ কিরেত, অথৰ্াৎ যাবতীয় িশল্পকম্মৰ্ ও
িচত্রকম্মৰ্ কিরেত তা াহােদর হ্রদয় িবজ্ঞতায় পিরপূণৰ্ কিরেলন।

অতএব সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসাের পিবত্র স্থােনর
কাযৰ্্য সকল িকরূপ কিরেত হইেব, তাহা জািনেত
সদাপ্রভু বৎসেলল ও অহলীয়াব এবং আর

যাহািদগেক িবজ্ঞতা ও বুিদ্ধ িদয়ােছন, েসই সকল িবজ্ঞমনা
েলাক কম্মৰ্ কিরেবন।

তামু্ব ও তৎসংক্রান্ত পাত্রািদ িনম্মর্াণ।

২ পের েমািশ বৎসেলল ও অহলীয়াবেক এবং সদাপ্রভু
যাাহােদর হৃদেয় িবজ্ঞতা িদয়ািছেলন, েসই অন্য সকল িবজ্ঞমনা
েলােক ডািকেলন, অথৰ্াৎ েসই কম্মৰ্ কিরবার িনিমেত্ত উপিস্থত
হইেত যাহােদর মেন প্রবৃিত্ত জিন্মল, তা াহািদগেক ডািকেলন।
৩ তাহােত তা াহারা পিবত্র স্থােনর কােযৰ্্যর উপাদান সম্পন্ন
করণােথৰ্ ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর আনীত সমস্ত উপহার েমািশর
িনকট হইেত গ্রহণ কিরেলন। আর েলােকরা তখনও প্রিতপ্রভােত
তা াহার িনকেট ইচ্ছাপূব্বৰ্ক আরও দ্রব্য আিনেতিছল। ৪ তখন
প্রিবত্র স্থােনর সমস্ত কােযৰ্্য ব্যাপৃত িবজ্ঞ েলাক সকল আপন
আপন কম্মৰ্ হইেত আিসয়া েমািশেক কিহেলন, ৫ সদাপ্রভু যাহা
যাহা রচনাকােযৰ্্যর জন্য অিতিরক্ত অিধক বস্তু আিনেতেছ।
৬ তাহােত েমািশ আজ্ঞা িদয়া িশিবেরর সব্বৰ্ত্র এই েঘাষণা কিরয়া
িদেলন েয, পুরুষ িকম্বা স্ত্রীেলাক প্রিবত্র স্থােনর জন্য আর
উপহার প্রস্তুত না করুক। ৭ েকননা সকল কম্মৰ্ করণােথৰ্
তাহােদর যেথষ্ট, এমন িক, প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত দ্রব্য প্রস্তুত
িছল। ৮ পের কম্মৰ্কারী িবজ্ঞমনা েলাক সকল পাকান সাদা
মসীনা সূত্র, নীল, েবগুেন ও লাল সূত্রিনিম্মৰ্ত দশ যবিনকা দ্বারা
আবাস প্রস্তুত কিরেলন; এবং েসই যবিনকা সমূেহ িশল্পকােরর
কৃত করূবগেণর আকৃিত িছল। ৯ প্রেত্যক যবিনকা আটাইশ হস্ত
দীঘৰ্ ও প্রেত্যক যবিনকা চাির হস্ত প্রস্থ, সমস্ত যবিনকার একই
পিরমান িছল। ১০ পের িতিন তাহার পাাচ যবিনকা একত্র েযাগ
কিরেলন, এবং অন্য পাাচ যবিনকাও একত্র েযাগ কিরেলন।
১১ আর েযাড়স্থােন প্রথম অন্ত্য যবিনকার মুড়ােত নীলবণৰ্
ঘুণ্টীঘরা কিরেলন, এবং েযাড়স্থােনর িদ্বতীয় অন্ত্য যবিনকার
মুড়ােতও তদ্রূপ কিরেলন। ১২ প্রথম যবিনকােত পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা
কিরেলন, এবং েযাড়স্থােনর িদ্বতীয় যবিনকার মুড়ােতও পঞ্চাশ
ঘুণ্টীঘরা কিরেলন; েসই দইু ঘুণ্টীঘরােশ্রণী পরস্পর সম্মুখীন
হইল। ১৩ পের িতিন স্বেণৰ্র পঞ্চাশটী ঘুণ্টী গিড়য়া েসই ঘুন্টীেত
যবিনকা সকল পরস্পর েযাড়া িদেলন; তাহােত একই আবাস
হইল। ১৪ পের িতিন আবােসর উপের আচ্ছাদনাথৰ্ক তামু্বর
িনিমেত্ত ছাগেলামজাত যবিনকা সকল প্রস্তুত কিরেলন; একাদশ
যবিনকা প্রস্তুত কিরেলন। ১৫ তাহার প্রেত্যক যবিনকা িত্রশ হস্ত
দীঘৰ্, ও প্রেত্যক যবিনকা চাির হস্ত প্রস্থ; একাদশ যবিনকার
একই পিরমান িছল। ১৬ পের িতিন পাাচ যবিনকা পৃথক েযাড়া
িদেলন, ও ছয় যবিনকা পৃথক েযাড়া িদেলন। ১৭ আর
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েযাড়স্থােনর অন্ত্য যবিনকার মুড়ােত পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা কিরেলন,
এবং িদ্বতীয় েযাড়স্থােনর অন্ত্য যবিনকার মুড়ােতও পঞ্চাশ
ঘুন্টীঘরা কিরেলন। ১৮ আর েযাড় িদয়া একই তামু্ব করনােথৰ্
িপত্তেলর পঞ্চাশ ঘুন্টী গিড়েলন। ১৯ পের রক্তীকৃত েমষচেম্মৰ্
তামু্বর এক ছাদ, আবার তাহার উপের তহশচেম্মৰ্র এক ছাদ,
প্রস্তুত কিরেলন । ২০ পের িতিন আবােসর জন্য িশটীম কােষ্ঠর
দা াড় করান তক্তা সকল িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ২১ এক এক তক্তা
দীেঘৰ্ দশ হস্ত ও প্রেত্যক তক্তা প্রেস্থ েদড় হস্ত। ২২ প্রেত্যক
তক্তােত পরস্পর সংযুক্ত দইু দইু পায়া িছল; এইরূেপ িতিন
আবােসর সকল তক্তা প্রস্তুত কিরেলন। ২৩ িতিন আবােসর
িনিমেত্ত তক্তা প্রস্তুত কিরেলন।দিক্ষণিদেক দিক্ষণ পােশ্বৰ্র
িনিমেত্ত িবংশিত তক্তা; ২৪ আর েসই িবংশিত তক্তার নীেচ
েরৗেপ্যর চিল্লশ চুিঙ্গ গিড়েলন, এক তক্তার নীেচ তাহার দইু
পায়ার িনিমেত্ত দইু চুিঙ্গ, এবং অন্য অন্য তক্তার নীেচও তাহােদর
দইু দইু পায়ার িনিমেত্ত দইু দইু চুিঙ্গ গিড়েলন। ২৫ আর আবােসর
িদ্বতীয় পােশ্বৰ্র িনিমেত্ত উত্তরিদেক িবংশিত তক্তা কিরেলন, ২৬ ও
েসইগুিলর জন্য চিল্লশটী েরৗেপ্যর চুিঙ্গ গিড়য়া িদেলন; এক
তক্তার নীেচ দইু দইু চুিঙ্গ, ও অন্য অন্য তক্তার নীেচও দইু দইু
চুিঙ্গ হইল। ২৭ আর পিশ্চমিদেক আবােসর পশ্চাৎ পােশ্বৰ্র
িনিমেত্ত ছয় খািন তক্তা কিরেলন। ২৮ আর আবােসর েসই পশ্চাৎ
ভােগ দইু েকােণ দইু খািন তক্তা রািখেলন। ২৯ েসই দইু তক্তা
নীেচ েদাহারা িছল, এবং েসইরূেপ মাথােতও প্রথম কড়ার
িনকেট অখণ্ড িছল; এইরূেপ িতিন দইু েকােণর তক্তা বদ্ধ
কিরেলন। ৩০ তাহােত আটখািন তক্তা, এবং েস গুিলর েরৗেপ্যর
েষালিট চুিঙ্গ হইল, এক এক তক্তার নীেচ দইু দইু চুিঙ্গ হইল।
৩১ পের িতিন িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা অগৰ্ল প্রস্তুত কিরেলন;
৩২ আবােসর এক পােশ্বৰ্র তক্তার জন্য পাাচ অগৰ্ল, আবােসর
অন্য পােশ্বৰ্র তক্তার জন্য পাাচ অগৰ্ল এবং পিশ্চমিদেক
আবােসর পশ্চাৎ পােশ্বৰ্র তক্তার জন্য পাাচ অগৰ্ল। ৩৩ আর
মধ্যবত্তর্ী অগৰ্লটীেক তক্তাগুিলর মধ্যস্থান িদয়া এক প্রান্ত অবিধ
অন্য প্রান্ত পযৰ্্যন্ত িবস্তার কিরেলন। ৩৪ পের িতিন তক্তাগুিল স্বেণৰ্
মুিড়েলন, এবং অগৰ্েলর ঘর হইবার জন্য স্বেণৰ্র কড়া গিড়য়া
অগৰ্লও স্বেণৰ্ মুিড়েলন। ৩৫ আর িতিন নীল, েবগুেন, লাল ও
পাকান সাদা মসীনা সূত্র িদয়া িতরস্কিরণী প্রস্তুত কিরেলন,
তাহােত করূবাকৃিত কিরেলন, তাহা িশল্পকােরর কম্মৰ্। ৩৬ আর
তাহার িনিমেত্ত িশটীম কােষ্ঠর চাির স্তম্ভ িনম্মৰ্াণ কিরয়া স্বেণৰ্
মুিড়েলন, এবং তাহােদর আাকড়াও স্বেণৰ্র কিরেলন, এবং তাহার
জন্য েরৗেপ্যর চাির চুিঙ্গ ঢািলেলন। ৩৭ পের িতিন তামু্বর দ্বােরর
িনিমেত্ত নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা
সূিচ-িক্রয়ািবিশষ্ট এক পদ্দৰ্ া িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ৩৮ আর তাহার
পাাচ স্তম্ভ ও েসগুিলর আাকড়া কিরেলন এবং ঐ সকেলর মাথলা
ও শলাকা স্বেণৰ্ মুিড়েলন, িকন্তু েসগুিলর পাাচ চুিঙ্গ িপত্তল িদয়া
গিড়েলন।

আর বৎসেলল িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা িসন্দকু িনম্মৰ্াণ
কিরেলন; তাহা আড়াই হস্ত দীঘৰ্, েদড় হস্ত প্রস্থ ও
েদড় হস্ত উচ্চ করা হইল; ২ আর িভতর ও বািহর

িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ মুিড়েলন, এবং তাহার চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল
গিড়য়া িদেলন। ৩ আর তাহার চাির কড়া ঢািলেলন; তাহার এক
পােশ্বৰ্ দইু কড়া ও অন্য পােশ্বৰ্ দইু কড়া িদেলন। ৪ আর িতিন
িশটীম কােষ্ঠর দইুটী বহন-দণ্ড কিরয়া স্বেণৰ্ মুিড়েলন, ৫ এবং
িসন্দকু বহনােথৰ্ ঐ বহন-দণ্ড িসন্দেুকর দইু পাশ্বৰ্স্থ কড়ােত প্রেবশ

করাইেলন। ৬ পের িতিন িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা পাপাবরণ প্রস্তুত
কিরেলন; তাহা আড়াই হস্ত দীঘৰ্ ও েদড় হস্ত প্রস্থ করা হইল।
৭ আর িপটান স্বণৰ্ দ্বারা দইু করূব িনম্মৰ্াণ কিরয়া পাপাবরেণর
দইু মুড়ােত িদেলন। ৮ তাহার এক মুড়ােত এক করূব ও অন্য
মুড়ােত অন্য করূব, পাপাবরেণর দইু মুড়ােত তৎসিহত অখণ্ড দইু
করূব িদেলন। ৯ তাহােত েসই দইু করূব উেদ্ধৰ্  পক্ষ িবস্তার
কিরয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পাপাবরণ আচ্ছাদন কিরল, এবং তাহােদর
মুখ পরস্পেরর িদেক রিহল; করূবেদর দিৃষ্ট পাপাবরেণর িদেক
রিহল। ১০ পের িতিন িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা েমজ িনম্মৰ্াণ কিরেলন;
তাহা দইু হস্ত দীঘৰ্, এক হস্ত প্রস্থ ও েদড় হস্ত উচ্চ করা হইল।
১১ আর তাহা িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ মুিড়েলন, ও তাহার চাির িদেক স্বেণৰ্র
িনকাল গিড়য়া িদেলন। ১২ আর িতিন তাহার িনিমেত্ত চািরিদেক
চাির অঙ্গিুল পিরিমত এক পাশ্বৰ্-কাষ্ঠ কিরেলন, ও পাশ্বৰ্কােষ্ঠর
চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল গিড়য়া িদেলন। ১৩ আর তাহার জন্য
স্বেণৰ্র চাির কড়া ঢািলয়া তাহার চাির পায়ার চাির েকােণর
রািখেলন। ১৪ েসই কড়া পাশ্বৰ্কােষ্ঠর িনকেট িছল, এবং েমজ
বহনাথৰ্ বহন-দেণ্ডর ঘর হইল। ১৫ পের িতিন েমজ বহনাথৰ্ িশটীম
কাস্থদবারা দইু বহন-দণ্ড কিরয়া স্বেণৰ্ মুিড়েলন। ১৬ আর েমেজর
উপিরিস্থত পাত্র সকল িনম্মৰ্াণ কিরেলন, অথৰ্াৎ তাহার
থাল,চমস, ঢািলবার জন্য েসকপাত্র ও শ্রুব সকল িনম্মৰ্ল স্বণৰ্
িদয়া িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ১৭ পের িতিন িনম্মৰ্ল িপটান স্বণৰ্ দ্বারা
দীপবৃক্ষ িনম্মৰ্াণ কিরেলন; তাহার কাণ্ড, শাখা, েগালাধার,
কিলকা ও পুষ্প তৎসিহত অখণ্ড িছল। ১৮ েসই দীপবৃেক্ষর এক
পাশ্বৰ্ হইেত িতন শাখা, ও দীপবৃেক্ষর অন্য পাশ্বৰ্ হইেত িতন শাখা,
এই ছয় শাখা তাহার পাশ্বৰ্ হইেত িনগৰ্ত হইল। ১৯ এক শাখায়
বাদাম পুেষ্পর ন্যায় িতন েগালাধার, এক কিলকা ও এক পুষ্প,
এবং অন্য শাখায় বাদাম পুেষ্পর ন্যায় িতন েগালাধার, এক
কিলকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষ হইেত িনগৰ্ত ছয় শাখায় এইরূপ
হইল। ২০ আর দীপবৃেক্ষর বাদাম পুেষ্পর ন্যায় চাির েগালাধার ও
তাহােদর কিলকা ও পুষ্প িছল। ২১ আর দীপবৃেক্ষর েয ছয়টী
শাখা িনগৰ্ত হইল, েসগুিলর এক শাখাদ্বেয়র নীেচ তৎসহ অখণ্ড
এক কিলকা, অন্য শাখাদ্বেয়র নীেচ তৎসহ অখণ্ড এক কিলকা,
ও অপর শাখাদ্বেয়র নীেচ তৎসহ অখণ্ড এক কিলকা িছল।
২২ এই কিলকা ও শাখা তৎস হত অখণ্ড িছল, এবং সমস্তই
িপটান িনম্মৰ্ল সুবেণৰ্র একই বস্তু িছল। ২৩ আর িতিন তাহার
সাতটী প্রদীপ এবং তাহার িচমটা ও শীষধানী িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ িদয়া
িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ২৪ িতিন ঐ দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী
এক তালন্ত পিরিমত িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ২৫ পের
িতিন িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা ধূপেবিদ িনম্মৰ্াণ কিরেলন; তাহা এক হস্ত
দীঘৰ্, এক হস্ত প্রস্থ ও দইু হস্ত উচ্চ চতুেষ্কাণ; তাহার শৃঙ্গ সকল
তাহার সিহত অখণ্ড িছল। ২৬ পের েসই েবিদ, তাহার পৃষ্ঠ, তাহার
চাির পাশ্বৰ্ ও তাহার শৃঙ্গ সকল িনম্মৰ্ল স্বেণৰ্ মুিড়েলন, এবং
তাহার চািরিদেক স্বেণৰ্র িনকাল গিড়য়া িদেলন। ২৭ আর তাহা
বিহবার জন্য বহন দেণ্ডর ঘর কিরয়া িদেত তাহার িনকােলর
নীেচ দইু পােশ্বৰ্র দইু েকােণর িনকেট স্বেণৰ্র দইু দইু কড়া গিড়য়া
িদেলন। ২৮ আর িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড প্রস্তুত কিরেলন ও
তাহা স্বেণৰ্ মুিড়েলন। ২৯ পের িতিন গন্ধবিণেকর প্রিক্রয়ানুসাের
অিভেষকাথৰ্ পিবত্র ৈতল ও সুগিন্ধ দ্রেব্যর িনম্মৰ্ল ধূপ প্রস্তুত
কিরেলন।

আর িশটীম কাষ্ঠ দ্বারা েহামেবিদ িনম্মৰ্াণ কিরেলন;
তাহা পাাচ হস্ত দীঘৰ্, পাাচ হস্ত প্রস্থ ও িতন হস্ত উচ্চ
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চতুেস্কাণ করা হইল। ২ আর তাহার চাির েকােণর উপের শৃঙ্গ
িনম্মৰ্াণ কিরেলন; েসই শৃঙ্গ সকল তাহার সিহত অখণ্ড িছল;
িতিন তাহা িপত্তেল মুিড়েলন। ৩ পের িতিন েবিদর সমস্ত পাত্র,
অথৰ্াৎ হা াড়ী, হাতা, বািট, িত্রশূল ও অঙ্গারধানী, এই সকল পাত্র
িপত্তল িদয়া গিড়েলন। ৪ আর েবিদর জন্য েবেড়র নীেচ অধঃ
অবিধ মধ্য পযৰ্্যন্ত জালবৎ কাজ করা িপত্তেলর ঝাাঝরী প্রস্তুত
কিরেলন। ৫ িতিন বহন-দেণ্ডর ঘর কিরয়া িদেত েসই িপত্তলময়
ঝাাঝরীর চাির েকােণ চাির কড়া ঢািলেলন। ৬ পের িতিন িশটীম
কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড িনম্মৰ্াণ কিরয়া িপত্তেল মুিড়েলন। ৭ আর
েবিদ বহনােথৰ্ তাহার পাশ্বৰ্স্থ কড়ােত ঐ বহন-দণ্ড পরাইেলন;
িতিন ফা াপা রািখয়া তাহা িদয়া েবিদ িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ৮ আর
যাহারা সমাগম-তামু্বর দ্বারসমীেপ েসবােথৰ্ েশ্রণীভূত হইত, েস
েশ্রণীভূত স্ত্রীেলাকেদর িপত্তলিনিম্মৰ্ত দপৰ্ণ দ্বারা িতিন প্রক্ষালন-
পাত্র ও তাহার খুরা িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ৯ আর িতিন প্রাঙ্গণ প্রস্তুত
কিরেলন; দিক্ষণিদেক প্রাঙ্গেণর দিক্ষণ পােশ্বৰ্ পাকান সাদা
মসীনা সূেত্র এক শত হস্ত পিরিমত যবিনকা িছল। ১০ তাহার
িবংশিত স্তম্ভ ও িবংশিত চুিঙ্গ িপত্তেলর, এবং েসই স্তেম্ভর আাকড়া
ও শলাকা সকল েরৗেপ্যর িছল। ১১ আর উত্তর িদেকর যবিনকা
এক শত হস্ত, ও তাহার িবংশিত স্তম্ভ ও িবংশিত চুিঙ্গ িপত্তেলর,
এবং স্তেম্ভর আাকড়া ও শলাকা সকল েরৗেপ্যর িছল। ১২ আর
পিশ্চম পােশ্বৰ্র যবিনকা পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ
চুিঙ্গ, এবং স্তেম্ভর আাকড়া ও শলাকা সকল েরৗেপ্যর িছল।
১৩ আর পূব্বৰ্িদেক পূব্বৰ্ পােশ্বৰ্র দীঘৰ্তা পঞ্চাশ হস্ত িছল।
১৪ প্রাঙ্গেণর দ্বােরর এক পােশ্বৰ্র িনিমেত্ত পেনর হস্ত যবিনকা,
তাহার িতন স্তম্ভ ও িতন চুিঙ্গ, ১৫ এবং অন্য পােশ্বৰ্র জন্যও
েসইরূপ; প্রাঙ্গেণর দ্বােরর এিদক্ ওিদক্ পেনর হস্ত যবিনকা ও
তাহার িতন স্তম্ভ ও িতন চুিঙ্গ িছল। ১৬ প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর
সকল যবিনকা পাকান সাদা মসীনা সূেত্র িনিম্মৰ্ত। ১৭ আর
স্তেম্ভর চুিঙ্গ সকল িপত্তলময়, স্তেম্ভর আাকড়া ও শলাকা সকল
েরৗপ্যময়, ও তাহার মাথলা েরৗপ্যমিণ্ডত, এবং প্রাঙ্গেণর সকল
স্তম্ভ েরৗেপ্যর শলাকায় সংযুক্ত িছল। ১৮ আর প্রাঙ্গেণর দ্বােরর
পদ্দৰ্ া নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেত্রর সূিচকেম্মৰ্
প্রস্তুত, এবং তাহার দীঘৰ্তা িবংশিত হস্ত, আর প্রাঙ্গেণর
যবিনকার ন্যায় উচ্চতা প্রস্থপিরমােণ পঞ্চ হস্ত। ১৯ আর তাহার
চাির স্তম্ভ ও চাির চুিঙ্গ িপত্তেলর ও আাকড়া েরৗেপ্যর, এবং তাহার
মাথলা েরৗপ্যমিণ্ডত ও শলাকা েরৗপ্যময় িছল। ২০ আর
আবােসর প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর েগাাজ সকল িপত্তলময় িছল।
২১ আবােসর, সােক্ষ্যর আবােসর, দ্রব্য-সংখার িববরণ এই।
েমািশর আজ্ঞানুসাের েসই সমস্ত গণনা করা হইল; েলবীয়েদর
কাযৰ্্য বিলয়া তাহা হােরাণ যাজকেদর পুত্র ঈথামেরর দ্বারা করা
হইল। ২২ আর সদাপ্রভু েমািশেক েয আজ্ঞা িদয়ািছেলন,
তদনুসাের িযহূদাবংশজাত হূেরর েপৗত্র ঊিরর পুত্র বৎসেলল
সকলই িনম্মৰ্াণ কিরয়ািছেলন। ২৩ আর দান-বংশজাত
অহীষামেকর পুত্র অহলীয়াব তা াহার সহকারী িছেলন; িতিন
েখাদক ও িশল্পকুশল, এবং নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা
মসীনা সূেত্রর িশল্পকার িছেলন। ২৪ পিবত্র আবাস িনম্মৰ্ােণর
সমস্ত কেম্মৰ্ এই সকল স্বণৰ্ লািগল, উপহােরর সমস্ত স্বণৰ্ পিবত্র
স্থােনর েশকল অনুসাের ঊনিত্রশ তালন্ত সাত শত িত্রশ েশকল
িছল। ২৫ আর মণ্ডলীর গিণত েলাকেদর েরৗপ্য পিবত্র স্থােনর
েশকল অনুসাের এক শত তালন্ত এক সহস্র সাত শত পাচাত্তর
েশকল িছল। ২৬ গিণত প্রেত্যক েলােকর জন্য, অথৰ্াৎ যাহারা

িবংশিত বৎসর বয়স্ক িকম্বা তদেপক্ষা অিধক বয়স্ক িছল, েসই
ছয় লক্ষ িতন সহস্র সােড় পাাচ শত েলােকর মেধ্য প্রেত্যক জেনর
জন্য এক এক েবকা, অথৰ্াৎ পিবত্র স্থােনর েশকল অনুসাের অদ্ধৰ্
অদ্ধৰ্  েশকল িদেত হইয়ািছল। ২৭ েসই এক শত তালন্ত েরৗেপ্য
পিবত্র স্থােনর চুিঙ্গ ও িতরস্কিরিণ্ণর চুিঙ্গ ঢালা িগয়ািছল; এক শত
চুিঙ্গর কারণ এক শত তালন্ত, এক এক চুিঙ্গর কারণ এক এক
তালন্ত ব্যয় হইয়ািছল। ২৮ আর ঐ এক সহস্র সাত শত পাচাত্তর
েশকেল িতিন স্তম্ভ সকেলর জন্য আাকড়া িনম্মৰ্াণ কিরয়ােছন, ও
তাহােদর মাখলা মিণ্ডত ও শলাকায় সংযুক্ত কিরয়ািছেলন।
২৯ আর উপহােরর িপত্তল সত্তর তালন্ত দইু সহস্র চাির শত
েশকল িছল। ৩০ তাহা দ্বারা িত্ন সমাগম-তামু্বর দ্বােরর চুিঙ্গ,
িপত্তলময় েবিদ ও তাহার িপত্তলময় ঝাাঝরী ও েবিদর সকল
পাত্র, ৩১ এবং প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর চুিঙ্গ ও প্রাঙ্গেণর দ্বােরর চুিঙ্গ
ও আবােসর সকল েগাাজ ও প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর েগাাজ িনম্মৰ্াণ
কিরয়ািছেলন।

পের িশল্পীরা নীল, েবগুেন, লাল সূত্র দ্বারা পিবত্র
স্থােন পিরচযৰ্্যা করণাথৰ্ সূক্ষ্মিশিল্পত বস্ত্র প্রস্তুত
কিরেলন, িবেশষতঃ হােরােণর জন্য পিবত্র বস্ত্র প্রস্তুত

কিরেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ২ িতিন
স্বণৰ্ দ্বারা এবং নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র
দ্বারা এেফান িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ৩ ফলতঃ তা াহারা স্বণৰ্ িপটাইয়া
পাত কিরয়া িশল্পকেম্মৰ্র নীল, েবগুেন, লাল ও সাদা মসীনা
সূেত্রর মেধ্য বুিনবার জন্য তাহা কািটয়া তার প্রস্তুত কিরেলন।
৪ আর তা াহারা েযাড়া িদবার জন্য তাহার দইু স্কন্ধপিট প্রস্তুত
কিরেলন; দইু মুড়ােত পরস্পর েযাড়া েদওয়া েগল; ৫ আর তাহা
বন্ধ কিরবার জন্য িশল্পকেম্মৰ্ েবানা েয পটুকা তাহার উপের িছল,
তাহা তৎসিহত অখণ্ড, এবং েসই বেস্ত্রর তুল্য িছল, তাহা স্বণৰ্
দ্বারা এবং নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা
প্রস্তুত হইল; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ৬ পের
তা াহারা েক্ষািদত মুদ্রার ন্যায় ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নােম েক্ষািদত
স্বণৰ্ময় স্থালীেত খিচত দইু েগােমদক মিণ খুিদেলন। ৭ আর
এেফােদর দইু স্কন্ধপিটর উপের ইস্রােয়েলর পুত্রেদর স্বরণাথৰ্ক
মিণসরূেপ তাহা বসাইেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা
িদয়ািছেলন। ৮ পের এেফােদর কেম্মৰ্র ন্যায় িতিন স্বণৰ্ দ্বারা এবং
নীল, েবগুেন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা িশল্পকেম্মৰ্র
বুকপাটা প্রস্তুত কিরেলন। ৯ তাহা চতুেস্কাণ; তা াহারা েসই
বুকপাটা েদাহারা কিরেলন; তাহা এক িবঘত দীঘৰ্ ও এক িবঘত
প্রস্থ ও েদাহারা কিরেলন। ১০ আর তাহা চাির পিঙ্ত্ত মিণেত
খিচত কিরেলন; তাহার প্রথম পিঙ্ত্তেত চুণী, পীতমিণ ও মরকত,
১১ িদ্বতীয় পিঙ্ত্তেত পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক, ১২ তৃতীয়
পিঙ্ত্তেত েপেরাজ, িযস্ম ও কাটােহলা, ১৩ এবং চতুথৰ্ পিঙ্ত্তেত
ৈবদযূৰ্্য, েগােমদক ও সূযৰ্্যকান্ত িছল; স্বণৰ্স্থালী এই সকল মিণেত
খিচত হইল। ১৪ এই সকল মিণ ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নামানুসাের
হইল, তাহােদর নামানুসাের দ্বাদশিট হইল; মুদ্রার ন্যায় েক্ষািদত
প্রেত্যক মিণেত দ্বাদশ বংেশর জন্য এক এক পুেত্রর নাম হইল।
১৫ পের তা াহারা বুকপাটায় িনম্মৰ্ল স্বণৰ্ দ্বারা মালাবৎ পাকান দইু
শৃঙ্খল গিড়েলন। ১৬ আর স্বেণৰ্র দইু স্থালী ও বেণৰ্র দইু কড়া
িনম্মৰ্াণ কিরয়া বুকপাটার দইু প্রােন্ত েসই দইু কড়া বদ্ধ কিরেলন,
১৭ আর বুকপাটার প্রান্তিস্থত দইু কড়ার মেধ্য পাকান স্বেণৰ্র েসই
দইু শৃঙ্খল রািখেলন। ১৮ এবং পাকান শৃঙ্খেলর দইু মুড়া দইু
স্থালীেত বদ্ধ কিরয়া এেফােদর সম্মুেখ দইু স্কন্ধপিটর উপের
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রাখেলন। ১৯ আর স্বেণৰ্র দইুটী কড়া গিড়য়া বুকপাটার দইু প্রােন্ত
িভতরভােগ এেফােদর সম্মুখস্থ মুড়ােত রািখেলন। ২০ এবং স্বেণৰ্র
দইুটী কড়া গিড়য়া এেফােদর দইু স্কন্ধপিটর নীেচ তাহার
সম্মুখভােগ তাহার েযােড়র স্থােন এেফােদর বুনািন করা পটুকার
উপের রািখেলন। ২১ আর বুকপাটা েযন এেফােদর িশিল্পত
পটুকার উপের থােক, এেফাদ হইেত খিসয়া না যায়, এই জন্য
তা াহারা কড়ােত নীল সূত্র িদয়া এেফােদর কড়ার সিহত বুকপাটা
বদ্ধ কিরয়া রািখেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা
িদয়ািছেলন। ২২ পের িতিন এেফােদর পিরচ্ছদ বুিনেলন; তাহা
তন্তুবােয়র কৃত ও সমুদয় নীলবণৰ্। ২৩ আর েসই পিরচ্ছেদর গলা
তাহার মধ্যস্থােন িছল; তাহা বেম্মৰ্র গলার সদশৃ; তাহা েযন
িছঁিড়য়া না যায়, এই জন্য েসই গলার চািরিদেক ধাির িছল।
২৪ আর তা াহারা ঐ পিরচ্ছেদর আাচেল নীল, েবগুেন, ও লাল
পাকান সূেত্র দািড়ম িনম্মৰ্াণ কিরেলন। ২৫ পের তা াহারা িনম্মৰ্ল
স্বেণৰ্র িকিঙ্কণী গিড়েলন ও েসই িকিঙ্কণীগুিল দািড়েমর মেধ্য
মেধ্য পিরচ্ছেদর আাচেলর চািরিদেক দািড়েমর মেধ্য মেধ্য
িদেলন। ২৬ পিরচযৰ্্যাথৰ্ক পিরচ্ছেদর আাচেল চাির িদেক এক
িকিঙ্কণী ও এক দািড়ম,এক িকিঙ্কণী ও এক দািড়ম, এইরূপ
কিরেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন । ২৭ পের
তা াহারা হােরােণর ও তা াহার পুত্রগেণর জন্য সাদা মসীনা সুত্র
দ্বারা তন্তুবােয়র িনিম্মৰ্ত অঙ্গরিক্ষণী, ২৮ ও সাদা মসীনা
সুত্রিনিম্মৰ্ত উষ্ণীত ও সাদা মসীনা সুত্রিনিম্মৰ্ত িশেরাভূষন ও
পাকান সাদা মসীনা সুত্রিনিম্মৰ্ত শুল্ক জািঙ্ঘয়া প্রস্তুত কিরেলন।
২৯ আর পাকান সাদা মসীনা সুেত্র, এবং নীল, েবগুেন, ও লাল
সূেত্র সূিচকম্মৰ্ দ্বারা এক কিটবন্ধন প্রস্তুত কিরেলন; েযমন
সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ৩০ পের তা াহারা িনম্মৰ্ল
স্বণৰ্ দ্বারা পিবত্র মুকুেটর পাত প্রস্তুত কিরেলন, এবং েক্ষািদত
মুদ্রার ন্যায় তাহার উপের িলিখেলন, “ সদাপ্রভুর উেদ্দেশ
পিবত্র” । ৩১ পের ঊেদ্ধৰ্  উষ্ণীেষর উপের রািখবার জন্য তাহা
নীল সূত্র িদয়া বাািধেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা
িদয়ািছেলন। ৩২ এই প্রকাের সমাগম-তামু্বরূপ আবােসর সমস্ত
কাযৰ্্য সমাপ্ত হইল; েমািশর প্রিত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসাের
ইস্রােয়ল-সন্তানগণ সমস্ত কম্মৰ্ কিরল। ৩৩ পের তাহারা েমািশর
িনকেট ঐ আবাস আিনল, তামু্ব, তৎসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য, এবং
ঘুন্টী, তক্তা, অগৰ্ল, স্তম্ভ ও চুিঙ্গ, ৩৪ রক্তীকৃত েমষ-চম্মৰ্িনিম্মৰ্ত
ছাদ, তহশ-চম্মৰ্িনিম্মৰ্ত ছাদ ও ব্যবধােনর িতরস্কিরণী, ৩৫ এবং
সাক্ষ্য-িসন্দকু ও তাহার বহন-দণ্ড, ৩৬ পাপাবরণ এবং েমজ,
তাহার সমস্ত পাত্র ও দশৰ্ন-রুটী, ৩৭ িনম্মৰ্ল দীপবৃক্ষ, তাহার
প্রদীপ সকল অথৰ্াৎ প্রদীপাবিল, তাহার সমস্ত পাত্র ও দীপাথৰ্
ৈতল, এবং স্বণৰ্ময় েবিদ, ৩৮ অিভেষকাথৰ্ ৈতল, ধূপাথৰ্ সুগিন্ধ
দ্রব্য ও তামু্ব-দ্বােরর পদ্দৰ্ া, ৩৯ িপত্তলময় েবিদ, তাহার িপত্তলময়
ঝাাঝরী, তাহার বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, ৪০ প্রক্ষালন-পাত্র ও
তাহার খুরা, এবং প্রাঙ্গেণর যবিনকা, তাহার স্তম্ভ ও চুিঙ্গ এবং
প্রাঙ্গণ-দ্বােরর পদ্দৰ্ া, ও তাহার রজ্জ,ু েগাাজ ও সমাগম-তামু্বর
জন্য আবােসর কােযৰ্্যর সমস্ত পাত্র, ৪১ পিবত্র স্থােন পিরচযৰ্্যা
করণাথৰ্ সূক্ষ্মিশিল্পত বস্ত্র, হােরাণ যাজেকর পিবত্র বস্ত্র ও তা াহার
পুত্রেদর যাজনকম্মৰ্ সম্বন্ধীয় বস্ত্র। ৪২ সদাপ্রভু েমািশেক েযমন
আজ্ঞা কিরয়ািছেলন, তদনুসাের ইস্রােয়ল-সন্তানগণ সমস্তই
সম্পন্ন কিরল। ৪৩ পের েমািশ ঐ সকল কােযৰ্্যর প্রিত দিৃষ্ট
কিরেলন, আর েদখ, তাহারা কিরয়ােছ; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসােরই
কিরয়ােছ; আর েমািশ তাহািদগেক আশীব্বৰ্াদ করেলন।

তামু্বর স্থাপন ও প্রিতষ্ঠা ।

পের সদাপ্রভু েমািশেক কিহেলন, ২ তুিম প্রথম মােসর
প্রথম িদেন সমাগম-তামু্বরূপ আবাস স্থাপন কিরেব।
৩ আর তাহার মেধ্য সাক্ষ্য-িসন্দকু রািখয়া িতরস্কিরণী

টাঙ্গাইয়া েসই িসন্দকু আড়াল কিরেব। ৪ পের েমজ িভতের
আিনয়া তাহার উপের সাজাইবার দ্রব্য সাজাইয়া রািখেব, এবং
দীপবৃক্ষ িভতের আিনয়া তাহার প্রদীপ সকল জ্বািলয়া িদেব।
৫ আর স্বণৰ্ময় ধূপেবিদ সাক্ষ্য-িসন্দেুকর সম্মুেখ রািখেব, এবং
আবাস-দ্বােরর পদ্দৰ্ া টাঙ্গাইেব। ৬ আর সমাগম-তামু্বরূপ
আবােসর দ্বােরর সম্মুেখ েহামেবিদ রািখেব। ৭ আর সমাগম-তামু্ব
ও েবিদর মেধ্য প্রক্ষালন-পাত্র রািখয়া তাহার মেধ্য জল িদেব।
৮ আর চািরিদেক প্রাঙ্গণ প্রস্তুত কিরেব ও প্রাঙ্গেণর দ্বাের পদ্দৰ্ া
টাঙ্গাইেব। ৯ পের অিভেষকাথৰ্ ৈতল লইয়া আবাস ও তাহার
মধ্যবত্তর্ী সমস্ত বস্তু অিভেষক কিরয়া তাহা ও তৎসংক্রান্ত সকল
দ্রব্য পিবত্র কিরেব; তাহােত তাহা পিবত্র হইেব। ১০ আর তুিম
েহামেবিদ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র অিভেষক কিরয়া, েহামেবিদ
পিবত্র কিরেব; তাহােত েসই েবিদ অিত পিবত্র হইেব। ১১ আর
তুিম প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা অিভেষক কিরয়া পিবত্র
কিরেব। ১২ পের তুিম হােরাণেক ও তাহার পুত্রগণেক সমাগম-
তামু্বর দ্বারসমীেপ আিনয়া জেল স্নান করাইেব। ১৩ আর
হােরাণেক পিবত্র বস্ত্র সকল পরাইেব এবং অিভেষক কিরয়া
পিবত্র কিরেব, তাহােত তাহারা আমার যাজনকম্মৰ্ কিরেব।
১৪ আর তাহার পুত্রগণেক আিনয়া অঙ্গরিক্ষণী পরাইেব। ১৫ আর
তাহােদর িপতােক েযমন অিভেষক কিরয়াছ, তদ্রূপ
তাহািদগেকও অিভেষক কিরেব; তাহােত তাহারা আমার
যাজনকম্মৰ্ কিরেব; তাহােদর েসই অিভেষক পুরুসানুক্রেম
িচরস্থায়ী যাজকেত্বর জন্য হইেব। ১৬ েমািশ এইরূপ কিরেলন;
িতিন সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসাের কাযৰ্্য কিরেলন। ১৭ পের
িদ্বতীয় বৎসেরর প্রথম মােসর প্রথম িদেন আবাস স্থািপত হইল।
১৮ েমািশ আবাস স্থাপন কিরেলন, তাহার চুিঙ্গ িদেলন, তক্তা
বসাইেলন, অগৰ্ল িভতের িদেলন ও তাহার স্তম্ভ সকল তুিলেলন।
১৯ পের ঐ আবােসর উপের তামু্ব িবস্তার কিরেলন, এবং তামু্বর
উপের ছাদ িদেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন।
২০ পের িতিন সাক্ষ্যিলিপ লইয়া িসন্দেুকর মেধ্য রািখেলন,
িসন্দেুক বহন-দণ্ড িদেলন, এবং িসন্দেুকর উপের পাপাবরণ
রািখেলন, ২১ আর আবােসর মেধ্য িসন্দকু আিনেলন এবং
ব্যবধােনর িতরস্কিরণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্য-িসন্দকু আড়াল কিরেলন;
েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ২২ পের িতিন
আবােসর উত্তর পােশ্বৰ্ িতরস্কিরণীর বািহের সমাগম-তামু্বেত েমজ
রািখেলন, ২৩ এবং তাহার উপের সদাপ্রভুর সম্মুেখ রুটী
সাজাইয়া রািখেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা
িদয়ািছেলন। ২৪ পের িতিন সমাগম-তামু্বেত েমেজর সম্মুেখ
আবােসর পােশ্বৰ্ দিক্ষণিদেক দীপবৃক্ষ রািখেলন, ২৫ এবং
সদাপ্রভুর সম্মুেখ প্রদীপ জ্বািলেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক
আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ২৬ পের িতিন সমাগম-তামু্বেত িতরস্কিরণীর
সম্মুেখ স্বণৰ্েবিদ রািখেলন, ২৭ এবং তাহার উপের সুগিন্ধ ধূপ
জ্বালাইেলন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন।
২৮ পের িতিন আবােসর দ্বাের পদ্দৰ্ া টাঙ্গাইেলন। ২৯ আর িতিন
সমাগম-তামু্বরূপ আবােসর দ্বারসমীেপ েহামেবিদ রািখয়া তাহার
উপের েহামবিল ও ভক্ষ্য ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ কিরেলন; েযমন
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সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা িদয়ািছেলন। ৩০ পের িতিন সমাগম-
তামু্ব ও েবিদর মধ্যস্থােন প্রক্ষালন-পাত্র রািখয়া তাহার মেধ্য
প্রক্ষালনাথৰ্ জল িদেলন। ৩১ তাহা হইেত েমািশ, হােরাণ ও তাহার
পুত্রগণ আপন আপন হস্ত পদ েধৗত কিরেতন; ৩২ যখন তা াহারা
সমাগ্ম-তামু্বেত প্রেবশ কিরেতন, িকম্বা েবিদর িনকটবত্তর্ী হইেতন,
তৎকােল েধৗত কিরেতন; েযমন সদাপ্রভু েমািশেক আজ্ঞা
িদয়ািছেলন। ৩৩ পের িতিন আবােসর ও েবিদর চারিদেক পাঙ্গণ
প্রস্তুত কিরেলন, এবং প্রাঙ্গেণর দ্বােরর পদ্দৰ্ া টাঙ্গাইেলন।
এইরূেপ েমািশ কাযৰ্্য সমাপ্ত কিরেলন। ৩৪ তখন েমঘ সমাগম-
তামু্ব আচ্ছাদন কিরল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পিরপূণৰ্

কিরল। ৩৫ তাহােত েমািশ সমাগম-তামু্বেত প্রেবশ কিরেত
পািরেলন না, কারণ েমঘ তাহার উপের অবিস্থিত কিরেতিছল,
এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পিরপূণৰ্ কিরয়ািছল। ৩৬ আর
আবােস উপর হইেত েমঘ নীত হইেল, ইস্রােয়ল-সন্তানগণ
আপনােদর প্রেত্যক যাত্রায় অগ্রসর হইত। ৩৭ িকন্তু েমঘ যিদ
ঊেদ্ধৰ্  নীত না হইত, েস িদন পযৰ্্যন্ত তাহারা যাত্রা কিরত না।
৩৮ েকননা সমস্ত ইস্রােয়ল-কুেলর দিৃষ্টেগাচের তাহােদর সমস্ত
যাত্রােত িদবােত সদাপ্রভুর েমঘ এবং রািত্রেত অিগ্ন আবােসর
উপের অবিস্থিত কিরত।
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১

২

মিথর েলখা সুসমাচার।

প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর বংশাবিল-পত্র।

যীশু খ্রীেষ্টর বংশাবিল-পত্র, িতিন দায়ূেদর সন্তান,
অব্ৰাহােমর সন্তান। ২ অব্ৰাহােমর পুত্র ইসহাক;
ইসহােকর পুত্র যােকাব; যােকােবর পুত্র িযহূদা ও তা াহার

ভ্রাতৃগণ; ৩ িযহূদার পুত্র েপরস ও েসরহ, তামেরর গব্ভৰ্জাত;
েপরেসর পুত্র িহেস্রাণ; িহেস্রােনর পুত্র রাম; ৪ রােমর পুত্র
অম্মীনাদব; অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশােনর পুত্র সলেমান;
৫ সলেমােনর পুত্র েবায়স; রাহেবর গব্ভৰ্জাত; েবায়েসর পুত্র
ওেবদ, রুেতর গব্ভৰ্জাত; ওেবেদর পুত্র িযশয়; ৬ িযশেয়র পুত্র
দায়ূদ রাজা। দায়ূেদর পুত্র শেলামন; ঊিরেয়র িবধবার গব্ভৰ্জাত;
৭ শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম; রহিবয়ােমর পুত্র অিবয়; অিবেয়র
পুত্র আসা; ৮ আসার পুত্র িযেহাশাফট; িযেহাশাফেটর পুত্র
েযারাম; েযারােমর পুত্র উিষয়; ৯ উিষেয়র পুত্র েযাথাম;
েযাথােমর পুত্র আহস; আহেসর পুত্র িহিস্কয়; ১০ িহিস্কেয়র পুত্র
মনঃিশ; মনঃিশর পুত্র আেমান; আেমােনর পুত্র েযািশয়;
১১ েযািশেয়র সন্তান িযকিনয় ও তা াহার ভ্রাতৃগণ, বািবেলর
িনব্বৰ্াসন কােল জাত। ১২ িযকিনেয়র পুত্র শলটীেয়ল, বািবেলর
িনব্বৰ্াসেনর পের জাত; শলটীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল;
১৩ সরুব্বািবেলর পুত্র অবীহূদ; অবীহূেদর পুত্র ইলীয়াকীম;
ইলীয়াকীেমর পুত্র আেসার; ১৪ আেসােরর পুত্র সােদাক;
সােদােকর পুত্র আখীম; আখীেমর পুত্র ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূেদর
পুত্র ইিলয়াসর; ইিলয়াসেরর পুত্র মত্তন; মত্তেনর পুত্র যােকাব;
১৬ যােকােবর পুত্র েযােষফ; ইিন মিরয়েমর স্বামী; এই মিরয়েমর
গেব্ভৰ্ যীশুর জন্ম হয়, যাাহােক খ্রীষ্ট [অিভিষক্ত] বেল।
১৭ এইরূেপ অব্ৰাহাম অবিধ দায়ূদ পযৰ্্যন্ত সব্বৰ্শুদ্ধ েচৗদ্দ্য পুরুষ;
এবং বািবেল িনব্বৰ্াসন অবিধ খ্রীষ্ট পযৰ্্যন্ত েচৗদ্দ্য পুরুষ। প্রভু
যীশুর জন্ম-িববরণ। ১৮ যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম এইরূেপ হইয়ািছল।
তা াহার মাতা মিরয়ম েযােষেফর প্রিত বাগদত্তা হইেল, তা াহােদর
সহবােসর পূেব্বৰ্ জানা েগল, তা াহার গব্ভৰ্ হইয়ােছ- পিবত্র আত্মা
হইেত। ১৯ আর তা াহার স্বামী েযােষফ ধািম্মৰ্ক হওয়ােত ও
তা াহােক সাধারেণর কােছ িনন্দার পাত্র কিরবার কিরেত ইচ্ছা না
করােত, েগাপেন ত্যাগ কিরবার মানস কিরেলন। ২০ িতিন এই
সকল ভািবেতেছন, এমন সময় েদখ, প্রভুর এক দতূ স্বেপ্ন
তা াহােক দশৰ্ন িদয়া কিহেলন, েযােষফ, দায়ূদ-সন্তান েতামার স্ত্রী
মিরয়মেক গ্রহণ কিরেত ভয় কিরও না, েকননা তা াহার গেব্ভৰ্ যাহা
জিন্ময়ােছ, তাহা পিবত্র আত্মা হইেত হইয়ােছ; আর িতিন পুত্র
প্রসব কিরেবন, ২১ তুিম তা াহার নাম যীশু [ত্রানকত্তৰ্ া] রািখেব;
কারণ িতিনই আপন প্রজািদগেক তাহােদর পাপ হইেত ত্রাণ
কিরেবন। ২২ এই সকল ঘিটল, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত প্রভুর
এই বাক্য পূণৰ্ হয়, ২৩ “েদখ, েসই কন্যা গব্ভৰ্বতী হইেব, এবং পুত্র
প্রসব কিরেব, আর তা াহার নাম রাখা যাইেব ইম্মানুেয়ল” অনুবাদ
কিরেল ইহার অথৰ্, ‘আমােদর সিহত ঈশ্বর’। ২৪ পের েযােষফ

িনদ্রা হইেত উিঠয়া প্রভুর দতূ তা াহােক েযরূপ আেদশ
কিরয়ািছেলন, েসরূপ কিরেলন, ২৫ আপন স্ত্রীেক গ্রহণ
কিরেলন; আর েয পযৰ্্যন্ত ইিন পুত্র প্রসব না কিরেলন, েসই
পযৰ্্যন্ত েযােষফ তা াহার পিরচয় লইেলন না, আর িতিন পুেত্রর নাম
যীশু রািখেলন।

প্রভু যীশুর িশশুকােলর িববরণ।

েহেরাদ রাজার সমেয় িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম যীশুর
জন্ম হইেল পর, েদখ, পূব্বৰ্েদশ হইেত কেয়ক জন
পিন্ডত ২ িযরুশােলেম আিসয়া কিহেলন, িযহূদীেদর েয

রাজা জিন্ময়ােছন, িতিন েকাথায়? কারণ আমরা পূব্বৰ্েদেশ
তা াহার তারা েদিখয়ািছ, ও তা াহােক প্রনাম কিরেত আিসয়ািছ।
৩ এই কথা শুিনয়া েহেরাদ রাজা উিদ্বগ্ন হইেলন, ও তা াহার সিহত
সমুদয় িযরুশােলমও উিদ্বগ্ন হইল। ৪ আর িতিন সমস্ত প্রধান
যাজক ও েলাক সাধারেণর অধ্যাপকগনেক একত্র কিরয়া
তা াহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, খ্রীষ্ট েকাথায় জিন্মেবন?
৫ তা াহারা তা াহােক বিলেলন, িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম, েকননা
ভাববাদী দ্বারা এইরূপ িলিখত হইয়ােছ, ৬ “আর তুিম, েহ িযহূদা
েদেশর ৈবৎেলহম, তুিম িযহূদার অধ্যক্ষেদর মেধ্য েকান মেত
কু্ষদ্রতম নও, কারণ েতামা হইেত েসই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইেবন,
িযিন আমার প্রজা ইস্রােয়লেক পালন কিরেবন।” ৭ তখন েহেরাদ
েসই পিন্ডতগণেক েগাপেন ডািকয়া, ঐ তারা েকান সমেয় েদখা
িগয়ািছল, তাহা তা াহােদর িনকেট িবেশষ কিরয়া জািনয়া
লইেলন। ৮ পের িতিন তা াহািদগেক ৈবৎেলহেম পাঠাইয়া িদয়া
কিহেলন, েতামরা িগয়া িবেশষ কিরয়া েসই িশশুর অেন্বষণ কর;
েদখা পাইেল আমােক সংবাদ িদও, েযন আিমও িগয়া তা াহােক
প্রনাম কিরেত পাির। ৯ রাজার কথা শুিনয়া তা াহারা প্রস্থান
কিরেলন, আর েদখ, পূব্বৰ্েদেশ তা াহারা েয তারা েদিখয়ািছেলন,
তাহা তা াহােদর অেগ্র অেগ্র চিলল, েশেষ েযখােন িশশুিট িছেলন,
তা াহার উপের আিসয়া স্থিগত হইয়া রিহল। ১০ তারািট েদিখেত
পাইয়া তা াহারা মহানেন্দ অিতশয় আনিন্দত হইেলন। ১১ পের
তা াহারা গৃহমেধ্য িগয়া িশশুিটেক তা াহার মাতা মিরয়েমর সিহত
েদিখেত পাইেলন, ও ভূিমষ্ট হইয়া তা াহােক প্রনাম কিরেলন, এবং
আপনােদর ধনেকাষ খুিলয়া তা াহােক স্বণৰ্, কুন্দরুু ও গন্ধরস
উপহার িদেলন। ১২ পের তা াহারা েযন েহেরােদর িনকেট িফিরয়া
না যান, স্বেপ্ন এই আেদশ পাইয়া, অন্য পথ িদয়া আপনােদর
েদেশ চিলয়া েগেলন। ১৩ তা াহারা চিলয়া েগেল পর, েদখ, প্রভুর
এক দতূ স্বেপ্ন েযােষফেক দশৰ্ন িদয়া কিহেলন, উঠ, িশশুিটেক
ও তা াহার মাতােক লইয়া িমসের পলায়ন কর; আর আিম যত
িদন েতামােক না বিল, তত িদন েসখােন থাক; েকননা েহেরাদ
িশশুিটেক বধ কিরবার জন্য তা াহার অনুসন্ধান কিরেব। ১৪ তখন
েযােষফ উিঠয়া রািত্রেযােগ িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া
িমসের চিলয়া েগেলন, ১৫ এবং েহেরােদর মৃতু্য পযৰ্্যন্ত েসখােন
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থািকেলন, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত প্রভুর এই বচন পূণৰ্ হয়,
“আিম িমসর হইেত আপন পুত্রেক ডািকয়া আিনলাম”। ১৬ পের
েহেরাদ যখন েদিখেলন েয, িতিন পিন্ডতগণ কতৃ্তৰ্ক তুচ্ছীকৃত
হইয়ােছন, তখন মহাকু্রদ্ধ হইেলন, এবং েসই পিন্ডতেদর িনকেট
িবেশষ কিরয়া েয সময় জািনয়া লইয়ািছেলন, তদনুসাের দইু
বৎসর ও তাহার অল্প বয়েসর যত বালক ৈবৎেলহম ও তাহার
সমস্ত পিরসীমার মেধ্য িছল, েলাক পাঠাইয়া েস সকলেক বধ
করাইেলন। ১৭ তখন িযরিময় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন
পূণৰ্ হইল, ১৮ “রামায় শব্দ শুনা যাইেতেছ, হাহাকার ও অত্যন্ত
েরাদন; রােহল আপন সন্তানেদর জন্য েরাদন কিরেতেছন,
সান্ত্বনা পাইেত চান না, েকননা তাহারা নাই।” ১৯ েহেরােদর মৃতু্য
হইেল পর, েদখ, প্রভুর এক দতূ িমশের েযােষফেক স্বেপ্ন দশৰ্ন
িদয়া কিহেলন, ২০ উঠ, িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া
ইস্রােয়ল েদেশ যাও; কারণ যাহারা যাহারা িশশুিটেক প্রাণনােশর
েচষ্টা কিরয়ািছল, তাহারা মিরয়া িগয়ােছ। ২১ তাহােত িতিন
উিঠয়া িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া ইস্রােয়ল েদেশ
আিসেলন। ২২ িকন্তু যখন িতিন শুিনেত পাইেলন েয, আিখৰ্লায়
িনজ িপতা েহেরােদর পেদ িযহূিদয়ােত রাজত্ব কিরেতেছন, তখন
েসখান যাইেত ভীত হইেলন; আর স্বেপ্ন আেদশ পাইয়া গালীল
প্রেদেশ চিলয়া েগেলন, ২৩ এবং নাসরৎ নামক নগের িগয়া
বসিত কিরেলন; েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয় েয,
িতিন নাসরতীয় বিলয়া আখ্যাত হইেবন।

েযাহন বাপ্তাইজেকর প্রচারািদ কাযর্্য।

েসই সমেয় েযাহন বাপ্তাইজক উপিস্থত হইয়া িযহূিদয়ার
প্রান্তের প্রচার কিরেত লািগেলন; ২ িতিন বিলেলন, ‘মন
িফরাও, েকননা স্বগৰ্-রাজ্য সিন্নকট হইল।’ ৩ ইিনই েসই

ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কিথত
হইয়ািছল, “প্রান্তের এক জেনর রব; েস েঘাষণা কিরেতেছ,
েতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুতু কর, তা াহার রাজপথ সকল সরল
কর।” ৪ েযাহন উেটর েলােমর কাপড় পিরেতন, তা াহার কিটেদেশ
চম্মৰ্পটুকা, ও তা াহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু িছল। ৫ তখন
িযরুশােলেম, সমস্ত িযহূিদয়া, এবং যদ্দৰ্ েনর িনকটবত্তর্ী সমস্ত
অঞ্চেলর েলাক বািহর হইয়া তা াহার িনকেট যাইেত লািগল;
৬ আর আপন আপন পাপ স্বীকার কিরয়া যদ্দৰ্ েনর নদীেত তা াহার
দ্বারা বাপ্তাইিজত হইেত লািগল। ৭ িকন্তু ফরীশী ও সদ্দকূী
বািপ্তেস্মর জন্য আিসেতেছ েদিখয়া িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েহ সেপৰ্র বংেশরা, আগামী েকাপ হইেত পলায়ন কিরেত
েতামািদগেক েক েচতনা িদল? ৮ অতএব মনপিরবত্তৰ্ েনর
উপেযাগী ফেল ফলবান হও। ৯ আর ভািবও না েয, েতামরা মেন
মেন বিলেত পার, অব্ৰাহাম আমােদর িপতা; েকননা আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইেত
অব্ৰাহােমর জন্য সন্তান উৎপন্ন কিরেত পােরন। ১০ আর এখনই
গাছ গুিলর মূেল কুড়ািল লাগান আেছ; অতএব েয েকান গােছ
উত্তম ফল ধের না, তাহা কািটয়া আগুেন েফিলয়া েদওয়া যায়।
১১ আিম েতামািদগেক মনপিরবত্তৰ্ েনর িনিমত্ত জেল বাপ্তাইজ
কিরেতিছ বেট, িকন্তু আমার পশ্চাৎ িযিন আিসেতেছন, িতিন
আমা অেপক্ষা শিক্তমান; আিম তা াহার পাদকুা বিহবারও েযাগ্য
নিহ; িতিন েতামািদগেক পিবত্র আত্মা ও অিগ্নেত বাপ্তাইজ
কিরেবন। ১২ তা াহার কুলা তা াহার হেস্ত আেছ, আর িতিন আপন

খামার সুপিরষ্কার কিরেবন, এবং আপনার েগাম েগালায় সংগ্রহ
কিরেবন, িকন্তু তুষ অিনব্বৰ্ান অিগ্নেত েপাড়াইয়া িদেবন।

প্রভু যীশুর বািপ্তস্ম ও পরীক্ষা।

১৩ তৎকােল যীশু েযাহন দ্বারা বাপ্তাইিজত হইবার জন্য গালীল
হইেত যদ্দৰ্ েন তা াহার কােছ আিসেলন। ১৪ িকন্তু েযাহন তা াহােক
বারণ কিরেত লািগেলন, বিলেলন, আপনার দ্বারা আমারই
বাপ্তাইিজত হওয়া আবশ্যক, আর আপিন আমার কােছ
আিসেতেছন? ১৫ িকন্তু যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
এখন সম্মত হও, েকননা এইরূেপ সমস্ত ধািম্মৰ্কতা সাধন করা
আমােদর পেক্ষ উপযুক্ত। তখন িতিন তা াহার কথায় সম্মত
হইেলন। ১৬ পের যীশু বাপ্তাইিজত হইয়া অমিন জল হইেত
উিঠেলন; আর েদখ, তা াহার িনিমত্ত স্বগৰ্ খুিলয়া েগল, এবং িতিন
ঈশ্বেরর আত্মােক কেপােতর ন্যায় নািময়া আপনার উপের
আিসেত েদিখেলন। ১৭ আর েদখ, স্বগৰ্ হইেত এই বাণী হইেল,
‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র,

ইহা ােতই আিম প্রীত।’

তখন যীশু িদয়াবেল দ্বারা পরীিক্ষত হইবার জন্য,
আত্মা দ্বারা প্রান্তের নীত হইেলন। ২ আর িতিন চিল্লশ
িদবারাত্র অনাহাের থািকয়া েশেষ কু্ষিধত হইেলন।

৩ তখন পরীক্ষক িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহল, তুিম যিদ
ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব বল,েযন এই পাথরগুলা রুটী হইয়া যায়।
৪ িকন্তু িতিন উত্তর কিরয়া বিলেলন, েলখা আেছ, “মনুষ্য েকবল
রুটীেত বাািচেব না, িকন্তু ঈশ্বেরর মুখ হইেত েয প্রেত্যক বাক্য
িনগৰ্ত হয়, তাহােতই বাািচেব।” ৫ তখন িদয়াবল তা াহােক পিবত্র
নগের লইয়া েগল, এবং ধম্মৰ্ধােমর চূড়ার উপের দা াড় করাইল,
আর তা াহােক কিহল, ৬ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব নীেচ
ঝাাপ িদয়া পড়, েকননা েলখা আেছ, “িতিন আপন দতূগনেক
েতামার িবষেয় আজ্ঞা িদেবন, আর তা াহারা েতামােক হেস্ত কিরয়া
তুিলয়া লইেবন, পােছ েতামার চরেণ প্রস্তেরর আঘাত লােগ।”
৭ যীশু তাহােক কিহেলন, আবার েলখা আেছ, “তুিম আপন
ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা কিরও না।” ৮ আবার িদয়াবল তা াহােক অিত
উচ্চ এক পব্বৰ্েত লইয়া েগল, এবং জগেতর সমস্ত রাজ্য ও েসই
সকেলর প্রতাপ েদখাইল, ৯ আর তা াহােক কিহল, তুিম যিদ
ভূিমষ্ঠ হইয়া আমােক প্রনাম কর, এই সমস্তই আিম েতামােক
িদব। ১০ তখন যীশু তাহােক কিহেলন, দরূ হও, শয়তান; েকননা
েলখা আেছ, “েতামার ঈশ্বর” প্রভুেকই প্রনাম কিরেব, েকবল
তা াহারই আরাধনা কিরেব। ১১ তখন িদয়াবেল তা াহােক ছািড়য়া
েগল, আর েদখ, দতূগণ কােছ আিসয়া তা াহার পিরচযৰ্্যা কিরেত
লািগেলন। যীশুর প্রকাশ্য কােযৰ্্যর আরম্ভ। ১২ পের েযাহন
কারাগাের সমিপৰ্ত হইয়ােছন শুিনয়া, িতিন গালীেল চিলয়া
েগেলন; ১৩ আর নাসরৎ ত্যাগ কিরয়া সমুদ্রতীের, সবূলূন ও
নপ্তািলর অঞ্চেল িস্থত কফরনাহূেম িগয়া বাস কিরেলন; ১৪ েযন
িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয়, ১৫ “সবূলূন
েদশ ও নপ্তািল েদশ, সমুেদ্রর পেথ, যদ্দৰ্ েনর পরপাের
পরজািতগেণর গালীল, ১৬ েয জািত অন্ধকাের বিসয়ািছল,
তাহারা মহা আেলা েদিখেত পাইল, যাহারা মৃতু্যর েদেশ ও
ছায়ােত বিসয়ািছল, তাহােদর উপের আেলা উিদত হইল।”
১৭ েসই অবিধ যীশু প্রচার কিরেত আরম্ভ কিরেলন; বিলেত
লািগেলন, ‘মন িফরাও, েকননা স্বগৰ্-রাজ্য সিন্নকট হইল।’

মিথর েলখা সুসমাচার। ২:১৬ ৩৫ মিথর েলখা সুসমাচার। ৪:১৭
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১৮ একদা িতিন গালীল সমুেদ্রর তীর িদয়া েবড়াইেত েবড়াইেত
েদিখেলন, দইু ভ্রাতা- িশেমান, যাাহােক িপতর বেল, ও তা াহার
ভ্রাতা আিন্দ্রয়- সমুেদ্র জাল েফিলেতেছন; কারণ তা াহারা
মৎসধারী িছেলন। ১৯ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ
আইস। আিম েতামািদগেক মনুষ্যধারী কিরব। ২০ আর তখনই
তা াহারা জাল পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন।
২১ পের িতিন তথা হইেত অেগ্র িগয়া েদিখেলন, আর দইু ভ্রাতা-
িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও তা াহার ভ্রাতা েযাহন- আপনােদর িপতা
িসবিদেয়র সিহত েনৗকায় সািরেতেছন; িতিন তা াহািদগেক
ডািকেলন। ২২ আর তখনই তা াহারা েনৗকা ও আপনােদর
িপতােক পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন। ২৩ পের
যীশু সমুদয় গালীেল ভ্রমন কিরেত লািগেলন; িতিন েলাকেদর
সমাজ-গৃেহ সমাজ-গৃেহ উপেদশ িদেলন, রােজ্যর সুসমাচার
প্রচার কিরেলন, এবং েলাকেদর সব্বৰ্প্রকার েরাগ ও সব্বৰ্প্রকার
পীড়া ভােলা কিরেলন। ২৪ আর তা াহার জনরব সমুদয় সুিরয়া
েদেশ ব্যািপল; এবং নানা প্রকার েরাগ ও ব্যািধেত িক্লষ্ট সমস্ত
পীিড়ত েলাক, ভুত্গ্রস্ত ও মৃগীেরাগী ও পক্ষাঘাতী েলাক সকল,
তা াহার িনকেট আনীত হইল, আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ
কিরেলন। ২৫ আর গালীল, িদকাপিল, িযরুশােলম, িযহূিদয়া ও
যদ্দৰ্ েনর পরপার হইেত িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
কিরল।

প্রভু যীশুর পব্বর্েত দত্ত উপেদশ।

িতিন িবস্তর েলাক েদিখয়া পব্বৰ্েত উিঠেলন; আর িতিন
বিসেল পর তা াহার িশেষ্যরা তা াহার িনকেট আিসেলন।
স্বগৰ্ রােজ্যর প্রজা িনণৰ্য়। ২ তখন িতিন মুখ খুিলয়া

তা াহািদগেক এই উপেদশ িদেত লািগেলন- ৩ ধন্য যাহারা
আত্মােত দীনহীন, কারণ স্বগৰ্-রাজ্য তাহােদরই। ৪ ধন্য যাহারা
েশাক কের, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পােব। ৫ ধন্য যাহারা মৃদশুীল,
কারণ তাহারা েদেশর অিধকারী হইেব। ৬ ধন্য যাহারা
ধািম্মৰ্কতার জন্য কু্ষিধত ও তৃিষত, কারণ তাহারা পিরতৃপ্ত হইেব।
৭ ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পােব। ৮ ধন্য যাহারা
িনম্মৰ্লান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বেরর দশৰ্ন পাইেব। ৯ ধন্য
যাহারা িমলন কিরয়া েদয়, কারণ তাহারা ঈশ্বেরর পুত্র বিলয়া
আখ্যাত হইেব। ১০ ধন্য যাহারা ধািম্মৰ্কতার জন্য তািড়ত
হইয়ােছ, কারণ স্বগৰ্-রাজ্য তাহােদরই। ১১ ধন্য েতামরা, যখন
েলােক আমার জন্য েতামািদগেক িনন্দা ও তাড়না কের, এবং
িমথ্যা কিরয়া েতামােদর িবরুেদ্ধ সব্বৰ্প্রকার মন্দ কথা বেল।
১২ আনন্দ কিরও, উল্লািসত হইও, েকননা স্বেগৰ্ েতামােদর
পুরস্কার প্রচুর; কারণ েতামােদর পূেব্বৰ্ েয ভাববািদগন িছেলন,
তা াহািদগেক তাহারা েসই মত তাড়না কিরত। ১৩ েতামরা পৃিথবীর
লবণ, িকন্তু লবেণর স্বাদ যিদ যায়, তেব তাহা িক প্রকাের
লবেণর গুনািবিশষ্ট করা যাইেব? তাহা আর েকান কােযৰ্্য লােগ
না, েকবল বািহের েফিলয়া িদবার ও েলােকর পদতেল দিলত
হইবার েযাগ্য হয়। ১৪ েতামরা জগেতর দীিপ্ত; পব্বৰ্েতর উপের
িস্থত নগর গুপ্ত থািকেত পাের না। ১৫ আর েলােক প্রদীপ
জ্বািলয়া কাঠার নীেচ রােখ না, িকন্তু দীপাধােরর উপেরই রােখ,
তাহােত তাহা গৃহিস্থত সকল েলাকেক আেলা েদয়। ১৬ তদ্রুপ
েতামােদর দীিপ্ত মনুষ্যেদর সাক্ষােত উজ্জ্বল হউক, েযন তাহারা
েতামােদর সৎিক্রয়া েদিখয়া েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতার েগৗরব
কের। স্বগৰ্- রােজ্যর ব্যবস্থার উৎকষৰ্। ১৭ মেন কিরও না েয,

আিম ব্যবস্থা িক ভাববািদগ্রন্থ েলাপ কিরেত আিসয়ািছ; আিম
েলাপ কিরেত আিস নাই, িকন্তু পূণৰ্ কিরেত আিসয়ািছ।
১৮ েকননা আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েয পযৰ্্যন্ত আকাশ
ও পৃিথবী লুপ্ত না হইেব, েস পযৰ্্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা িক এক
িবন্দওু লুপ্ত হইেব না, সমস্তই সফল হইেব। ১৯ অতএব েয েকহ
এই সকল কু্ষদ্রতম আজ্ঞার মেধ্য েকান একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন
কের, ও েলাকিদগেক েসইরূপ িশক্ষা েদয়, তাহােক স্বগৰ্রােজ্য
অিত কু্ষদ্র বলা যাইেব; িকন্তু েয েকহ েস সকল পালন কের ও
িশক্ষা েদয়, তাহােক স্বগৰ্-রােজ্য মহান বলা যাইেব। ২০ েকননা
আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, অধ্যাপক ও ফরীশীেদর অেপক্ষা
েতামােদর ধািম্মৰ্কতা যিদ অিধক না হয়, তেব েতামরা েকান মেত
স্বগৰ্-রােজ্য প্রেবশ কিরেত পাইেব না। ২১ েতামরা শুিনয়াছ,
পূব্বৰ্কালীয় েলাকেদর িনকেট উক্ত হইয়ািছল, “তুিম নরহত্যা
কিরও না,” আর ‘েয নরহত্যা কের, েস িবচােরর দােয় পিড়েব’।
২২ িকন্তু আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, েয েকহ আপন ভ্রাতার
প্রিত েক্রাধ কের, েস িবচােরর দােয় পিড়েব; আর েয েকহ আপন
ভ্রাতােক বেল, ‘ের িনেব্বৰ্াধ,’ েস মহাসভার দােয় পিড়েব।
২৩ অতএব তুিম যখন যজ্ঞেবিদর িনকেট আপন ৈনেবদ্য উৎসগৰ্
কিরেতছ, তখন েসই স্থােন যিদ মেন পেড় েয, েতামার িবরুেদ্ধ
েতামার ভ্রাতার েকান কথা আেছ, ২৪ তেব েসই স্থােন েবিদর
সম্মুেখ েতামার ৈনেবদ্য রাখ, আর চিলয়া যাও, প্রথেম েতামার
ভ্রাতার সিহত সিম্মিলত হও, পের আিসয়া েতামার ৈনেবদ্য
উৎসগৰ্ কিরও। ২৫ তুিম যখন িবপেক্ষর সেঙ্গ পেথ থাক, তখন
তাহার সিহত শীঘ্র িমলন কিরও, পােছ িবপক্ষ েতামােক
িবচারকত্তৰ্ ার হেস্ত সমপৰ্ণ কের, ও িবচারকত্তৰ্ া েতামােক েপয়াদার
হেস্ত সমপৰ্ণ কের, আর তুিম কারাগাের িনিক্ষপ্ত হও। ২৬ আিম
েতামােক সত্য কিহেতিছ, যাবৎ েশষ কিড়টা পযৰ্্যন্ত পিরেশাধ না
কিরেব, তাবৎ তুিম েকান মেত েসখান হইেত বািহের আিসেত
পাইেব না। ২৭ েতামরা শুিনয়াছ, উক্ত হইয়ািছল, ২৮ “তুিম
ব্যিভচার কিরও না।” িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয
েকহ েকান স্ত্রীেলােকর প্রিত কামভােব দিৃষ্টপাত কের, েস তখনই
মেন মেন তাহার সিহত ব্যিভচার কিরল। ২৯ আর েতামার দিক্ষন
চকু্ষ যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা উপড়াইয়া দেূর েফিলয়া
েদও; েকননা েতামার সমস্ত শরীর নরেক িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা
বরং এক অেঙ্গর নাশ হওয়া েতামার পেক্ষ ভাল। ৩০ আর
েতামার দিক্ষন হস্ত যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া
দেূর েফিলয়া েদও; েকননা েতামার সমস্ত শরীর নরেক যাওয়া
অেপক্ষা বরং এক অেঙ্গর নাশ হওয়া েতামার পেক্ক ভাল।
৩১ আর উক্ত হইয়ািছল, “েয েকহ আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কের,
েস তাহােক ত্যাগপত্র িদউক”। ৩২ িকন্তু আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েয েকহ ব্যিভচার িভন্ন অন্য কারেণ আপন স্ত্রীেক
পিরত্যাগ কের, েস তাহােক ব্যািভচািরনী কের; এবং েয ব্যিক্ত
েসই পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের, েস ব্যিভচার কের। ৩৩ আবার
েতামরা শুিনয়াছ, পূব্বৰ্কালীয় েলাকেদর িনকেট উক্ত হইয়ািছল,
‘তুিম িমথ্যা িদব্য কিরও না, িকন্তু প্রভুর উেদ্দ্যেশ েতামার িদব্য
সকল পালন কিরও।’ ৩৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
েকান িদব্যই কিরও না; স্বেগৰ্র িদব্য কিরও না, েকননা তাহা
ঈশ্বেরর িসংহাসন; এবং পৃিথবীর িদব্য কিরও না, েকননা তাহা
তা াহার পাদপীঠ; ৩৫ আর িযরুশােলেমর িদব্য কিরও না, েকননা
তাহা মহান রাজার নগরী। ৩৬ আর েতামার মাথার িদব্য কিরও
না, েকননা একগািছ চুল সাদা িক কাল কিরবার সাধ্য েতামার
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নাই। ৩৭ িকন্তু েতামােদর কথা হা া, হা া, না, না, হউক; ইহার
অিতিরক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইেত জেন্ম। ৩৮ েতামরা শুিনয়াছ
উক্ত হইয়ািছল, “চকু্ষর পিরেশােধ চকু্ষ ও দেন্তর পিরেশােধ
দন্ত”। ৩৯ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা দেুষ্টর
প্রিতেরাধ কিরও না; বরং েয েকহ েতামার দিক্ষন গােল চড়
মাের, অন্য গাল তাহার িদেক িফিরয়া েদও। ৪০ আর েয েতামার
সিহত িবচার-স্থােন িববাদ কিরয়া েতামার আঙরাখা লইেত চায়,
তাহােক েচাগাও লইেত েদও। ৪১ আর েয েকহ এক েক্রাশ যাইেত
েতামােক পীড়াপীিড় কের, তাহার সেঙ্গ দইু েক্রাশ যাও। ৪২ েয
েতামার কােছ যাচ্ঞা কের, তাহােক েদও; এবং েয েতামার
িনকেট ধার চায়, তাহা হইেত িবমুখ হইও না। ৪৩ েতামরা
শুিনয়াছ, উক্ত হইয়ািছল, “েতামার প্রিতবাসীেক েপ্রম কিরেব,”
এবং ‘েতামার শত্রুেক েদ্বষ কিরেব’। ৪৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েতামরা আপন আপন শত্রুিদগেক েপ্রম কিরও, এবং
যাহারা েতামািদগেক তাড়না কের, তাহােদর জন্য প্রাথৰ্না কিরও;
৪৫ েযন েতামরা আপনােদর স্বগৰ্স্থ িপতার সন্তান হও, কারণ
িতিন ভাল মন্দ েলাকেদর উপের আপনার সূযৰ্্য উিদত কেরন,
এবং ধািম্মৰ্ক অধািম্মৰ্কগেনর উপের জল বষৰ্াণ। ৪৬ েকননা
যাহারা েতামািদগেক েপ্রম কের, তাহািদগেকই েপ্রম কিরেল
েতামােদর িক পুরস্কার হইেব? করগ্রাহীরাও িক েসই মত কের
না? ৪৭ আর েতামরা যিদ েকবল আপন আপন ভ্রাতৃগনেক
মঙ্গলবাদ কর, তেব অিধক িক কম্মৰ্ কর? পরজাতীেয়রাও িক
েসইরূপ কের না? ৪৮ অতএব েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা েযমন
িসদ্ধ, েতামরাও েতমিন িসদ্ধ হও।

দান ও প্রাথর্নািদ ধম্মর্কেম্মর্র কথা।

সাবধান, েলাকেক েদখাইবার জন্য তাহােদর সাক্ষােত
েতামােদর ধম্মৰ্কম্মৰ্ কিরও না, কিরেল েতামােদর স্বগৰ্স্থ
িপতার িনকেট েতামােদর পুরস্কার নাই ২ অতএব তুিম

যখন দান কর, তখন েতামার সম্মুেখ তুরী বাজাইও না, েযমন
কপটীরা েলােকর কােছ েগৗরব পাইবার জন্য সমাজ-গৃেহ ও
পেথ কিরয়া থােক; আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, তাহারা
আপনােদর পুরস্কার পাইয়ােছ। ৩ িকন্তু তুিম যখন দান কর, তখন
েতামরা দিক্ষন হস্ত িক কিরেতেছ, তাহা েতামার বাম হস্তেক
জািনেত িদও না। ৪ এইরূেপ েতামার দান েযন েগাপন হয়;
তাহােত েতামার িপতা, িযিন েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল
িদেবন। ৫ আর েতামরা যখন প্রাথৰ্না কর, তখন কপটীেদর ন্যায়
হইও না; কারণ তাহারা সমাজ-গৃেহ ও পেথর েকােণ দা াড়াইয়া
েলাক-েদখান প্রাথৰ্না কিরেত ভাল বােস; আিম েতামািদগেক
সত্য বিলেতিছ, তাহারা আপনােদর পুরস্কার পাইয়ােছ। ৬ িকন্তু
তুিম যখন প্রাথৰ্না কর, তখন েতামার অন্তরাগাের প্রেবশ কিরও,
আর দ্বার রুদ্ধ কিরয়া েতামার িপতা, িযিন েগাপেন বত্তৰ্মান,
তা াহার িনকেট প্রাথৰ্না কিরও; তাহােত েতামার িপতা, িযিন
েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল িদেবন। ৭ আর প্রাথৰ্নাকােল
েতামরা অনথৰ্ক পুনরুিক্ত কিরও না, েযমন জািতগণ কিরয়া
থােক; েকননা তাহারা মেন কের, বাক্যবাহুেল্য তাহােদর প্রাথৰ্নার
উত্তর পাইেব। ৮ অতএব েতামরা তাহােদর মত হইও না, েকননা
েতামােদর িক িক প্রেয়াজন, তাহা যাচ্ঞা কিরবার পূেব্বৰ্
েতামােদর িপতা জােনন। ৯ অতএব েতামরা এই মত প্রাথৰ্না
কিরও; েহ আমােদর স্বগৰ্স্থ িপতঃ, েতামার নাম পিবত্র বিলয়া
মান্য হউক, ১০ েতামার রাজ্য আইসুক, েতামার ইচ্ছা িসদ্ধ হউক,

েযমন স্বেগৰ্ েতমিন পৃিথবীেতও হউক; ১১ আমােদর প্রেয়াজনীয়
খাদ্য আজ আমািদগেক েদও; ১২ আর আমােদর অপরাধ সকল
ক্ষমা কর, েযমন আমরা আপন আপন অপরাধীিদগেক ক্ষমা
কিরয়ািছ; ১৩ আর আমািদগেক পরীক্ষােত আিনও না, িকন্তু মন্দ
হইেত রক্ষা কর। ১৪ কারণ েতামরা যিদ েলােকর অপরাধ ক্ষমা
কর, তেব েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা েতামািদগেকও ক্ষমা কিরেবন।
১৫ িকন্তু েতামরা যিদ েলাকিদগেক ক্ষমা না কর, তেব েতামােদর
িপতা েতামােদরও অপরাধ ক্ষমা কিরেবন না। ১৬ আর েতামরা
যখন উপবাস কর, তখন কপটীেদর ন্যায় িবষন্ন-বদন হইও না;
েকননা তাহারা েলাকেক উপবাস েদখাইবার িনিমত্ত আপনােদর
মুখ মিলন কের; আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, তাহারা
আপনােদর পুরস্কার পাইয়ােছ। ১৭ িকন্তু তুিম যখন উপবাস কর,
তখন মাথায় ৈতল মািখও এবং মুখ ধুইও; ১৮ েযন েলােক
েতামার উপবাস না েদিখেত পায়, িকন্তু েতামার িপতা, িযিন
েগাপেন বত্তৰ্মান, িতিনই েদিখেত পান; তাহােত েতামার িপতা,
িযিন েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল িদেবন। স্বেগৰ্ ধন
সঞ্চয় কিরবার কথা। ১৯ েতামরা পৃিথবীেত আপনােদর জন্য ধন
সঞ্চয় কিরও না; এখােন ত কীেট ও মচ্চৰ্ ্যায় ক্ষয় কের, এবং
এখােন েচাের িসাধ কািটয়া চুির কের। ২০ িকন্তু স্বেগৰ্ আপনােদর
জন্য ধন সঞ্চয় কর; েসখােন কীেট ও মচ্চৰ্ ্যায় ক্ষয় কের না,
েসখােন েচােরও িসাধ কািটয়া চুির কের না। ২১ কারণ েযখােন
েতামার ধন, েসইখােন েতামার মনও থািকেব। ২২ চকু্ষই শরীেরর
প্রদীপ; অতএব েতামার চকু্ষ যিদ সরল হয়, তেব েতামার সমস্ত
শরীর দীিপ্তময় হইেব। ২৩ িকন্তু েতামার চকু্ষ যিদ মন্দ হয়, তেব
েতামার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইেব। অতএব েতামার
আন্তিরক দীিপ্ত যিদ অন্ধকারময় হয়, েসই অন্ধকার কত বড়।
২৪ েকহই দইু কত্তৰ্ ার দাসত্ব কিরেত পাের না; েকননা েস হয় ত
এক জনেক েদ্বষ কিরেব, আর এক জনেক েপ্রম কিরেব, নয় ত
এক জেনর প্রিত অনুরুক্ত হইেব, আর এক জনেক তুচ্ছ কিরেব;
েতামরা ঈশ্বর এবং ধন উভেয়র দাসত্ব কিরেত পার না। ঈশ্বের
িবশ্বাস রািখবার কথা। ২৫ এই জন্য আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, ‘িক েভাজন কিরব, িক পান কিরব’ বিলয়া প্রােনর
িবষেয়, িকম্বা ‘িক পিরব’ বিলয়া শরীেরর িবষেয় ভািবত হইও
না; ভক্ষ্য হইেত প্রাণ ও বস্ত্র হইেত শরীর িক বড় িবষয় নয়?
২৬ আকােশর পক্ষীেদর প্রিত দিৃষ্টপাত কর, তাহারা বুেনও না,
কােটও না, েগালাঘের সঞ্চয়ও কের না, তথািপ েতামােদর স্বগর্ীয়
িপতা তাহািদগেক আহার িদয়া থােকন; েতামরা িক তাহােদর
হইেত অিধক েশ্রষ্ঠ নও? ২৭ আর েতামাদর মেধ্য েক ভািবত
হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃিদ্ধ কিরেত পাের? ২৮ আর
বেস্ত্রর িনিমত্ত েকন ভািবত হও? েক্ষেত্রর কানুড় পুেষ্পর িবষেয়
িবেবচনা কর, েসগুিল েকমন বােড়; েস সকল শ্রম কের না,
সুতাও কােট না; ২৯ তথািপ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
শেলামনও আপনার সমস্ত প্রতােপ ইহার একটীর ন্যায় সুসিজ্জত
িছেলন না। ৩০ ভাল, েক্ষেত্রর েয তৃণ আজ আেছ ও কাল চুলায়
েফিলয়া েদওয়া যাইেব, তাহা যিদ ঈশ্বর এরূপ িবভূিষত কেরন,
তেব েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েতামািদগেক িক আরও অিধক িনশ্চয়
িবভূিষত কিরেবন না? ৩১ অতএব ইহা বিলয়া ভািবত হইও না
েয, ৩২ ‘িক েভাজন কিরব?’ বা ‘িক পান কিরব?’ বা িক পিরব?’
েকননা পরজাতীেয়রাই এই সকল িবষয় েচষ্টা কিরয়া থােক;
েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা ত জােনন েয, এই সকল দ্রেব্য েতামােদর
প্রেয়াজন আেছ। ৩৩ িকন্তু েতামরা প্রথেম তা াহার রাজ্য ও তা াহার
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ধািম্মৰ্কতার িবষেয় েচষ্টা কর, তাহা হইেল ঐ সকল দ্রব্যও
েতামািদগেক েদওয়া হইেব। ৩৪ অতএব কল্যকার িনিমত্ত ভািবত
হইও না, েকননা কল্য আপনার িবষয় আপিন ভািবত হইেব;
িদেনর কষ্ট িদেনর জন্যই যেথষ্ট।

পেরর িবচার কিরবার কথা।

েতামরা িবচার কিরও না, েযন িবচািরত না হও।
২ েকননা েযরূপ িবচাের েতামরা িবচার কর, েসইরূপ
িবচাের েতামরাও িবচািরত হইেব; এবং েয পিরমােণ

পিরমাণ কর, েসই পিরমােণ েতামােদর িনিমত্ত পিরমাণ করা
যাইেব। ৩ আর েতামার ভ্রাতার চেক্ষ েয কুটা আেছ, তাহাই েকন
েদিখেতছ, িকন্তু েতামার িনেজর চেক্ষ েয কিড়কাট আেছ, তাহা
েকন ভািবয়া েদিখেতছ না? ৪ অথবা তুিম েকমন কিরয়া আপন
ভ্রাতােক বিলেব, এস, আিম েতামার চকু্ষ হইেত কুটা গাছটা
বািহর কিরয়া িদই? আর েদখ, েতামার িনেজর চেক্ষ কিড়কাট
রিহয়ােছ। ৫ েহ কপিট, আেগ আপনার চকু্ষ হইেত কিড়কাট
বািহর কিরয়া েফল, আর তখন েতামার ভ্রাতার চকু্ষ হইেত কুটা
গাছটা বািহর কিরবার িনিমত্ত স্পষ্ট েদিখেত পােব। ৬ পিবত্র বস্তু
কুকুরিদগেক িদও না, এবং েতামােদর মুক্তা শূকরিদেগর সম্মুেখ
েফিলও না; পােছ তাহারা পা িদয়া তাহা দলায়, এবং িফিরয়া
েতামািদগেক ফািড়য়া েফেল। প্রাথৰ্নার কথা। ৭ যাচ্ঞা কর,
েতামািদগেক েদওয়া যাইেব; অেন্বষণ কর, পাইেব; দ্বাের আঘাত
কর, েতামােদর জন্য খুিলয়া েদওয়া যাইেব। ৮ েকননা েয েকহ
যাচ্ঞা কের, েস গ্রহণ কের; এবং েয অেন্বষণ কের, েস পায়;
আর েয আঘাত কের, তাহার জন্য খুিলয়া েদওয়া যাইেব।
৯ েতামােদর মেধ্য এমন েলাক েক েয, আপনার পুত্র রুটী চািহেল
তাহােক পাথর িদেব, ১০ িকম্বা মাছ চািহেল তাহােক সাপ িদেব?
১১ অতএব েতামরা মন্দ হইয়াও যিদ েতামােদর সন্তানিদগেক
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান কিরেত জান, তেব ইহা কত অিধক িনশ্চয়
েয, েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতা, যাহারা তা াহার কােছ যাচ্ঞা কের,
তাহািদগেক উত্তম উত্তম দ্রব্য দান কিরেবন। ১২ অতএব
সব্বৰ্িবষেয় েতামরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর েয, েলােক েতামােদর
প্রিত কের, েতামরাও তাহােদর প্রিত েসইরূপ কিরও; েকননা
ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রেন্থর সার। স্বগৰ্-পেথ চিলবার কথা।
১৩ সঙ্কীণৰ্ দ্বার িদয়া প্রেবশ কর; েকননা সব্বৰ্নােশ যাইবার দ্বার
প্রশস্ত ও পথ পিরসর, এবং অেনেকই তাহা িদয়া প্রেবশ কের;
১৪ েকননা জীবেন যাইবার দ্বার সঙ্কীণৰ্ ও পথ দগুৰ্ম, এবং অল্প
েলােকই তাহা পায়। ১৫ ভক্ত ভাববাদীগণ হইেত সাবধান; তাহারা
েমেষর েবেশ েতামােদর িনকেট আইেস, িকন্তু অন্তের গ্রাসকারী
েকন্দয়ুা। ১৬ েতামরা তাহােদর ফল দ্বারাই তাহািদগেক িচিনেত
পািরেব। েলােক িক কা াটাগাছ হইেত দ্রাক্ষাফল, িকম্বা
িশয়ালকা াটা হইেত ডুমুরফল সংগ্রহ কের? ১৭ েসই প্রকাের
প্রেত্যক ভাল গােছ ভাল ফল ধের, িকন্তু মন্দ গােছ মন্দ ফল
ধের। ১৮ ভাল গােছ মন্দ ফল ধিরেত পাের না, এবং মন্দ গােছ
ভাল ফল ধিরেত পাের না। ১৯ েয েকান গােছ ভাল ফল ধের না,
তাহা কা ািটয়া আগুেন েফিলয়া েদওয়া যায়। ২০ অতএব েতামরা
উহােদর ফল দ্বারাই উহািদগেক িচিনেত পািরেব। ২১ যাহারা
আমােক েহ প্রভু, েহ প্রভু বেল, তাহারা সকেলই েয স্বগৰ্রােজ্য
প্রেবশ কিরেত পােব, এমন নয়, িকন্তু েয ব্যিক্ত আমার স্বগৰ্স্থ
িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই পাইেব। ২২ েসই িদন অেনেক
আমােক বিলেব, েহ প্রভু, েহ প্রভু, আপনার নােমই আমরা িক

ভাববাণী বিল নাই? আপনার নােমই িক ভূত ছাড়াই নাই?
আপনার নােমই িক অেনক পরাক্রম-কাযৰ্্য কির নাই? ২৩ তখন
আিম তাহািদগেক স্পষ্টই বিলব, আিম কখনও েতামািদগেক
জািন নাই; েহ অধম্মৰ্াচারীরা, আমার িনকট হইেত দরূ হও।
২৪ অতএব েয েকহ আমার এই সকল বাক্য শুিনয়া পালন কের,
তাহােক এমন এক জন বুিদ্ধমান েলােকর তুল্য বিলেত হইেব, েয
পাষােনর উপের আপন গৃহ িনম্মৰ্ান কিরল। ২৫ পের বৃিষ্ট নািমল,
বন্যা আিসল, বায়ু বিহল, এবং েসই গৃেহ লািগল, তথািপ তাহা
পিড়ল না, কারণ পাষােনর উপের তাহার িভিত্তমূল স্থািপত
হইয়ািছল। ২৬ আর েয েকহ আমার এই সকল বাক্য শুিনয়া
পালন না কের, তাহােক এমন এক জন িনেব্বৰ্াধ েলােকর তুল্য
বিলেত হইেব, েয বালুকার উপের আপন গৃহ িনম্মৰ্ান কিরল।
২৭ পের বৃিষ্ট নািমল, বন্যা আিসল, বায়ু বিহল, এবং েসই গৃেহ
আঘাত কিরল, তাহােত তাহা পিড়য়া েগল, ও তাহার পতন
েঘারতর হইল। ২৮ যীশু তখন এই সকল বাক্য েশষ কিরেলন,
েলাকসমূহ তা াহার উপেদেশ চমৎকার জ্ঞান কিরল; ২৯ কারণ
িতিন ক্ষমতাপন্ন ব্যিক্তর ন্যায় তাহািদগেক উপেদশ িদেতন,
তাহােদর অধ্যাপকেদর ন্যায় নয়।

যীশুর নানিবধ অেলৗিকক কাযর্্য।

িতিন পব্বৰ্ত হইেত নািমেল িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন কিরল। যীশু এক জন কুষ্ঠীেক সুস্থ
কেরন। ২ আর েদখ, এক জন কুষ্ঠী িনকেট আিসয়া

তা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহল, েহ প্রভু, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়,
আমােক শুচী কিরেত পেরন। ৩ তখন িতিন হাত বাড়াইয়া
তাহােক স্পশৰ্ কিরেলন, কিহেলন, আমার ইচ্ছা, তুিম শুচীকৃত
হও; আর তখনই েস কুষ্ঠী হইেত শুচীকৃত হইল। ৪ পের যীশু
তাহােক কিহেলন, েদিখও, এই কথা কাহােকও বিলও না; িকন্তু
যাজেকর িনকেট িগয়া আপনােক েদখাও, এবং েমািশর
আজ্ঞানুসাের ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ কর, তাহােদর কােছ সাক্ষ্য িদবার
জন্য। যীশু এক জন শতপিতর দাসেক সুস্থ কেরন। ৫ আর িতিন
কফরনাহূেম প্রেবশ কিরেল এক জন শতপিত তা াহার িনকেট
আিসয়া িবনিতপূব্বৰ্ক কিহেলন, ৬ েহ প্রভু, আমার দাস গৃেহ
পক্ষাঘােত পিড়য়া আেছ, ভয়ানক যাতনা পাইেতেছ। ৭ িতিন
তাহােক কিহেলন, আিম িগয়া তাহেক সুস্থ কিরব। ৮ শতপিত
উত্তর কিরেলন, েহ প্রভু, আিম এমন েযাগ্য নই েয, আপিন
আমার ছােদর নীেচ আইেসন; েকবল বােক্য বলুন, তাহােতই
আমার দাস সুস্থ হইেব। ৯ কারণ আিমও কতৃ্তৰ্ েত্বর অধীন েলাক,
আবার েসনাগণ আমার অধীন; আিম তাহােদর এক জনেক
‘যাও’ বিলেল েস যায়, এবং অন্যেক ‘আইস’ বিলেল েস
আইেস, আর আমার দাসেক ‘এই কম্মৰ্ কর’ বিলেল েস তাহা
কের। ১০ এই কথা শুিনয়া যীশু আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন, এবং
যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আিসেতিছল, তাহািদগেক কিহেলন, আিম
েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, ইস্রােয়েলর মেধ্য কাহারও এত বড়
িবশ্বাস েদিখেত পাই নাই। ১১ আর আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
অেনেক পূব্বৰ্ ও পিশ্চম হইেত আিসেব, এবং অব্ৰাহাম, ইসহাক,
যােকােবর সিহত স্বগৰ্ রােজ্য একত্র বিসেব; ১২ িকন্তু রােজ্যর
সন্তানিদগেক বািহেরর অন্ধকাের েফিলয়া েদওয়া যাইেব; েসই
স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ১৩ পের যীশু েসই শতপিতেক
কিহেলন, চিলয়া যাও, েযমন িবশ্বাস কিরেল, েতমিন েতামার
প্রিত হউক। আর েসই দেন্ডই তাহার দাস সুস্থ হইল। যীশু

মিথর েলখা সুসমাচার। ৬:৩৪ ৩৮ মিথর েলখা সুসমাচার। ৮:১৩



৯

িপতেরর শাশুড়ীর জ্বর ভাল কেরন। ১৪ আর যীশু িপতেরর গৃেহ
আিসয়া েদিখেলন, তা াহার শাশুড়ী শয্যাগত, তা াহার জ্বর
হইয়ােছ। ১৫ পের িতিন তা াহার হস্ত স্পশৰ্ কিরেলন, আর জ্বর
ছািড়য়া েগল; তখন িতিন উিঠয়া যীশুর পিরচযৰ্্যা কিরেত
লািগেলন। ১৬ আর সন্ধ্যা হইেল েলােকরা অেনক ভূতগ্রস্তেক
তা াহার িনকেট আিনল, তাহােত িতিন বাক্য দ্বারাই েসই
আত্মাগণেক ছাড়াইেলন, এবং সকল পীিড়ত েলাকেক সুস্থ
কিরেলন; ১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্
হয়, “িতিন আপিন আমােদর দবু্বৰ্লতা সকল গ্রহন কিরেলন ও
ব্যািধ সকল বহন কিরেলন।” ১৮ আর যীশু আপনার চািরিদেক
িবস্তর েলাক েদিখয়া পরপাের যাইেত আজ্ঞা কিরেলন। ১৯ তখন
এক জন অধ্যাপক আিসয়া তা াহােক কিহেলন, েহ গুরু, আপিন
েয েকান স্থােন যাইেবন, আিম আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব।
২০ যীশু তা াহােক কিহেলন, শৃগালেদর গত্তৰ্  আেছ, এবং
আকােশর পিক্ষগেণর বাসা আেছ; িকন্তু মনুষ্যপুেত্রর মস্তক
রািখবার স্থান নাই। ২১ িশষ্যেদর মেধ্য আর এক জন তা াহােক
বিলেলন, েহ প্রভু, অেগ্র আমার িপতােক কবর িদয়া আিসেত
অনুমিত করুন। ২২ িকন্তু যীশু তা াহােক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ
আইস; মৃেতরাই আপন আপন মৃতেদর কবর িদউক।

যীশু ঝর থামান।

২৩ আর িতিন েনৗকায় উিঠেল তা াহার িশষ্যগণ তা াহার পশ্চাৎ
েগেলন। ২৪ আর েদখ, সমুেদ্র ভারী ঝড় আিসল, এমন িক,
েনৗকা তরেঙ্গ আচ্ছন্ন হইেতিছল; িকন্তু িতিন িনদ্রাগত িছেলন।
২৫ তখন তা াহারা তা াহার িনকেট িগয়া তা াহােক জাগাইয়া
কিহেলন, েহ প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পিড়লাম। ২৬ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েকন ভীরু হও? তখন
িতিন উিঠয়া বায়ু ও সমুদ্রেক ধমক িদেলন; তাহােত মহাশািন্ত
হইল। ২৭ আর েসই ব্যিক্তরা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া কিহেলন,
আঃ! ইিন েকমন েলাক, বায়ু ও সমুদ্রও েয ইহার আজ্ঞা মােন!
যীশু দইু জন েলােকর ভূত ছাড়ান। ২৮ পের িতিন পরপাের
গাদারীয়েদর েদেশ েগেল দইু জন ভূতগ্রস্থ েলাক কবরস্থান হইেত
বািহর হইয়া তা াহার সম্মুেখ উপিস্থত হইল; তাহারা এত বড়
দদু্দৰ্ ান্ত িছল েয, ঐ পথ িদয়া েকহই যাইেত পািরত না। ২৯ আর
েদখ, তাহারা েচা চাইয়া উিঠল, বিলল, েহ ঈশ্বেরর পুত্র, আপনার
সিহত আমােদর সম্পকৰ্  িক? আপিন িক িনরুিপত সমেয়র পূেব্বৰ্
আমািদগেক যাতনা িদেত এখােন আিসেলন? ৩০ তখন তাহােদর
হইেত িকছু দেূর বৃহৎ এক শূকর পাল চিরেতিছল। ৩১ তাহােত
ভূেতরা িবনিত কিরয়া তা াহােক কিহল, যিদ আমািদগেক ছাড়ান,
তেব ঐ শূকর-পােল পাঠাইয়া িদউন। ৩২ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, চিলয়া যাও। তখন তাহারা বািহর হইয়া েসই শূকর-
পােল প্রেবশ কিরল; আর েদখ, সমুদয় শূকর মহােবেগ ঢালু পাড়
িদয়া েদৗিড়য়া িগয়া সমুেদ্র পিড়ল, ও জেল ডুিবয়া মিরল।
৩৩ তখন পালেকরা পলায়ন কিরল, এবং নগের িগয়া সমস্ত
িবষয়, িবেশষতঃ েসই ভূতগ্রেস্থর িবষয় বণৰ্না কিরল। ৩৪ আর
েদখ, নগেরর সমস্ত েলাক যীশুর সিহত সাক্ষাৎ কিরবার জন্য
বািহর হইয়া আিসল, এবং তা াহােক েদিখয়া আপনােদর সীমা
হইেত চিলয়া যাইেত িবনিত কিরল।

যীশু একজন পক্ষাঘাতীেক আেরাগ্য কেরন, ও তাহার পাপ
ক্ষমা কেরন।

পের িতিন েনৗকায় উিঠয়া পার হইেলন, এবং িনজ
নগের আিসেলন। আর েদখ, কেয়কিট েলাক তা াহার
িনকেট এক জন পক্ষাঘাতীেক আিনল, েস খােটর

উপের শয়ান িছল। ২ যীশু তাহােদর িবশ্বাস েদিখয়া েসই
পক্ষাঘাতীেক কিহেলন, বৎস, সাহস কর, েতামার পাপ ক্ষমা
হইল। ৩ আর েদখ, কেয়কজন অধ্যাপকগণ মেন মেন কিহল, এ
ব্যিক্ত ঈশ্বর িনন্দা কিরেতেছ। ৪ তখন যীশু তাহােদর িচন্তা
বুিঝয়া কিহেলন, েতামরা মেন মেন কুিচন্তা কিরেতছ? ৫ কারণ
েকানটা সহজ, ‘েতামার পাপ ক্ষমা হইল’ বলা, না ‘তুিম উিঠয়া
েবড়াও’ বলা? ৬ িকন্তু পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা কিরেত মনুষ্যপুেত্রর
ক্ষমতা আেছ, ইহা েযন েতামরা জািনেত পার, এই জন্য- িতিন
েসই পক্ষাঘাতীেক বিলেলন- উঠ, েতামার শয্যা তুিলয়া লও,
এবং েতামার ঘের চিলয়া যাও। ৭ তখন েস উিঠয়া আপন গৃেহ
চিলয়া েগল। ৮ তাহা েদিখয়া েলাকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর
মনুষ্যেক এমন ক্ষমতা িদয়ােছন বিলয়া তাহার েগৗরব কিরল।

মিথর আহ্বান। তৎসম্বেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

৯ আর েসই স্থান হইেত যাইেত যাইেত যীশু েদিখেলন, মিথ
নামক এক ব্যিক্ত করগ্রহন-স্থােন বিসয়া আেছ; িতিন তাহােক
কিহেলন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহােত েস উিঠয়া তা াহার
পশ্চাৎ গমন কিরল। ১০ পের িতিন গৃহ মেধ্য েভাজন কিরেত
বিসয়ােছন, আর েদখ, অেনক করগ্রাহী ও পাপী আিসয়া যীশুর
এবং তা াহার িশষ্যেদর সিহত বিসল। ১১ তাহা েদিখয়া ফরীশীরা
তা াহার িশষ্যেদর কিহল, েতামােদর গুরু িক জন্য করগ্রাহী ও
পাপীেদর সিহত েভাজন কেরন? ১২ তাহা শুিনয়া িতিন কিহেলন,
সুস্থ েলাকেদর িচিকৎসেকর প্রেয়াজন নাই, বরং পীিড়তেদরই
প্রেয়াজন আেছ। ১৩ িকন্তু েতামরা িগয়া িশক্ষা কর, এই বচেনর
মম্মৰ্ িক, “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়”; েকননা আিম
ধািম্মৰ্কিদগেক নয়, িকন্তু পাপীিদগেক ডািকেত আিসয়ািছ।
১৪ তখন েযাহেনর িশষ্যগণ তা াহার িনকেট আিসয়া কিহল,
ফরীশীরা ও আমরা অেনক বার উপবাস কির, িকন্তু আপনার
িশষ্যগণ উপবাস কের না, ইহার কারণ িক? ১৫ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, বর সেঙ্গ থািকেত িক বাসরঘেরর েলােক িবলাপ
কিরেত পাের? িকন্তু এমন সময় আিসেব, যখন তাহােদর িনকট
হইেত বর নীত হইেবন; তখন তাহারা উপবাস কিরেব।
১৬ পুরাতন বেস্ত্র েকহ েকারা কাপেড়র তালী েদয় না, েকননা
তাহার তালীেত বস্ত্র িছঁিড়য়া যায়, এবং আরও মন্দ িছদ্র হয়।
১৭ আর েলােক পুরাতন কুপায় নূতন দ্রাক্ষারস রােখ না; রািখেল
কুপাগুিল ফািটয়া যায়, তাহােত দ্রাক্ষারস পিড়য়া যায়,
কুপাগুিলও নষ্ট হয়; িকন্তু েলােক নূতন কুপােতই টাটকা
দ্রাক্ষারস রােখ, তাহােত উভেয়রই রক্ষা হয়।

যীশু এক রুগ্ন স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন, ও একটী মৃত
বািলকােক জীবন েদন।

১৮ িতিন তাহািদগেক এই সকল কথা বিলেতেছন, আর েদখ,
এক জন অধ্যক্ষ আিসয়া তা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহেলন,
আমার কন্যািট এতক্ষণ মিরয়া িগয়ােছ; িকন্তু আপিন আিসয়া
তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ করুন, তাহােত েস বাািচেব। ১৯ তখন যীশু

মিথর েলখা সুসমাচার। ৮:১৪ ৩৯ মিথর েলখা সুসমাচার। ৯:১৯



১০

উিঠয়া তা াহার পশ্চাৎ গমন কিরেলন, তা াহার িশষ্যগণও
চিলেলন। ২০ আর েদখ, বােরা বৎসর অবিধ প্রদর েরাগগ্রস্ত
একটী স্ত্রীেলাক তা াহার পশ্চাৎ িদেক আিসয়া তা াহার বেস্ত্রর েথাপ
স্পশৰ্ কিরল; ২১ কারণ েস মেন মেন বিলেতিছল, উঁহার বস্ত্রমাত্র
স্পশৰ্ কিরেয়ত পািরেলই আিম সুস্থ হইব। ২২ তখন যীশু মুখ
িফরাইয়া তাহােক েদিখয়া কিহেলন, বৎেস, সাহস কর, েতামার
িবশ্বাস েতামােক সুস্থ কিরল। েসই দন্ড অবিধ স্ত্রীেলাকটী সুস্থ
হইল। ২৩ পের যীশু েসই অধ্যেক্ষর বাটীেত আিসয়া যখন
েদিখেলন, বংশীবাদকগণ রিহয়ােছ, ও েলােকরা েকালাহল
কিরেতেছ, ২৪ তখন বিলেলন, সিরয়া যাও, কন্যাটী ত মের নাই,
ঘুমাইয়া রিহয়ােছ। তখন তাহারা তা াহােক উপহাস কিরল।
২৫ িকন্তু েলাকিদগেক কিরয়া েদওয়া হইেল িতিন িভতের িগয়া
কন্যাটীর হাত ধিরেলন, তাহােত েস উিঠল। ২৬ আর এই জনরব
েসই েদশময় ব্যািপল। যীশু দইু জন অন্ধেক ও এক জন
েগাাগােক সুস্থ কেরন। ২৭ পের যীশু েসখান েথেক প্রস্থান কিরেল,
দইু জন অন্ধ তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিলল; তাহারা েচা চাইয়া
বিলেত লািগল, েহ দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন।
২৮ িতিন গৃহ মেধ্য প্রেবশ কিরেল পর েসই অেন্ধরা তা াহার িনকেট
আিসল; তখন যীশু তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা িক িবশ্বাস
কর েয, আিম ইহা কিরেত পাির? তাহারা তা াহােক বিলল, হা া
প্রভু। ২৯ তখন িতিন তাহােদর চকু্ষ স্পশৰ্ কিরেলন, আর
কিহেলন, েতামােদর িবশ্বাস অনুসাের েতামােদর প্রিত
হউক।তখন তাহােদর চকু্ষ খুিলয়া েগল। ৩০ আর যীশু
তাহািদগেক দঢ়ৃরূেপ িনেষধ কিরয়া িদেলন, কিহেলন, েদিখও,
েযন েকহ ইহা জািনেত না পায়। ৩১ িকন্তু তাহারা বািহের িগয়া
েসই েদশময় তা াহার কীিত্তৰ্  প্রকাশ কিরল। ৩২ তাহারা বািহের
যাইেতেছ, আর েদখ, েলােকরা এক ভূতগ্রস্থ েগাাগােক তা াহার
িনকেট আিনল। ৩৩ ভূত ছাড়ান হইেল েসই েগাাগা কথা কিহেত
লািগল; তখন েলাক সকল আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া কিহল,
ইস্রােয়েলর মেধ্য এমন কখনও েদখা যায় নাই। ৩৪ িকন্তু
ফরীশীরা বিলেত লািগল, ভুত্গেনর অিধপিত দ্বারা েস ভূত
ছাড়ায়। যীশু বােরা জন িশষ্যেক েপ্রিরতপেদ িনযুক্ত কেরন।
৩৫ আর যীশু সমস্ত নগর ও গ্রােম ভ্রমণ কিরেত লািগেলন; িতিন
েলাকেদর সমাজ-গৃেহ উপেদশ িদেলন ও রােজ্যর সুসমাচার
প্রচার কিরেলন, এবং সব্বৰ্প্রকার েরাগ ও সব্বৰ্প্রকার ব্যািধ
আেরাগ্য কিরেলন। ৩৬ িকন্তু িবস্তর েলাক েদিখয়া িতিন
করুনািবষ্ট হইেলন, েকননা তাহারা ব্যাকুল হইয়া িছন্নিভন্ন িছল,
েযন পালকিবহীন েমষপাল। ৩৭ তখন িতিন আপন িশষ্যিদগেক
কিহেলন, শস্য প্রচুর বেট, িকন্তু কাযৰ্্যকারী েলাক অল্প;
৩৮ অতএব শস্যেক্ষেত্রর স্বামীর িনকেট প্রাথৰ্না কর, েযন িতিন
িনজ শস্যেক্ষেত্র কাযৰ্্যকারী েলাক পাঠাইয়া েদন।

পের িতিন আপনার বােরা জন িশষ্যেক কােছ
ডািকয়া তা াহািদগেক অশুচী আত্মােদর উপের ক্ষমতা
িদেলন, েযন তা াহারা তাহািদগেক ছাড়াইেত, এবং

সব্বৰ্প্রকার েরাগ ও ব্যািধ আেরাগ্য কিরেত পােরন। ২ েসই বােরা
জন েপ্রিরেতর নাম এই,- প্রথম, িশেমান, যাাহােক িপতর বেল,
এবং তা াহার ভ্রাতা আিন্দ্রয়, িসবিদেয়র পুত্র যােকাব এবং তা াহার
ভ্রাতা েযাহন, ৩ িফিলপ ও বথৰ্লময়, েথামা ও করগ্রাহী মিথ,
আলেফেয়র পুত্র যােকাব ও থেদ্দয়, ৪ কনানী িশেমান ও
ঈস্কিরেয়াতীয় িযহূদা, েয তা াহােক শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরল। ৫ এই
বােরা জনেক যীশু েপ্ররণ কিরেলন, আর তা াহািদগেক এই

আেদশ িদেলন- ৬ েতামরা পরজািতগেণর পেথ যাইও না, এবং
শমরীয়েদর েকান নগের প্রেবশ কিরও না; বরং ইস্রােয়ল-কুেলর
হারান েমষগেণর কােছ যাও। ৭ আর েতামরা যাইেত যাইেত এই
কথা প্রচার কর, ‘স্বগৰ্ রাজ্য সিন্নকট হইল’। ৮ পীিড়তিদগেক সুস্থ
কিরও, মৃতিদগেক উত্থাপন কিরও, কুষ্ঠীিদগেক শুচী কিরও,
ভূতিদগেক ছাড়াইও; েতামরা িবনামূেল্যই দান কিরও।
৯ েতামােদর েগািজয়ায় ১০ স্বণৰ্ িক েরৗপ্য িক িপত্তল, এবং যাত্রার
জন্য থিল িক দইুিট আঙরাখা িক পাদকুা িক যিষ্ট, এ সকেলর
আেয়াজন কিরও না; েকননা কাযৰ্্যকারী িনজ আহােরর েযাগ্য।
১১ আর েতামরা েয নগের িক গ্রােম প্রেবশ কিরেব, তথাকার
েকান ব্যিক্ত েযাগ্য, তাহা অনুসন্ধান কিরও, আর েয পযৰ্্যন্ত অন্য
স্থােন না যাও, েসখােন থািকও। ১২ আর তাহার গৃেহ প্রেবশ
কিরবার সমেয় েসই গৃহ েক মঙ্গলবাদ কিরও। ১৩ তাহােত েসই
গৃহ যিদ েযাগ্য হয়, তেব েতামােদর শািন্ত তাহার প্রিত বতু্তৰ্ক;
িকন্তু েযাগ্য না হয়, তেব েতামােদর শািন্ত েতামােদর কােছ
িফিরয়া আইসুক। ১৪ আর েয েকহ েতামািদগেক গ্রহন না কের,
এবং েতামােদর কথা না শুেন, েসই গৃহ িকম্বা েসই নগর হইেত
বািহর হইবার সমেয় আপন আপন পােয়র ধুলা ঝািড়য়া
েফিলও। ১৫ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, িবচার-িদেন
েসই নগেরর দশা অেপক্ষা বরং সেদাম ও ঘেমারা েদেশর দশা
সহ্যনীয় হইেব। ১৬ েদখ, েকন্দয়ুােদর মেধ্য েযমন েমষ, েতমিন
আিম েতামািদগেক েপ্ররণ কিরেতিছ; অতএব েতামরা সেপৰ্র
ন্যায় সতকৰ্  ও কেপােতর ন্যায় অমািয়ক হও। ১৭ িকন্তু মনুষ্যেদর
হইেত সাবধান থািকও; েকননা তাহারা েতামািদগেক
িবচারসভায় সমপৰ্ণ কিরেব, এবং আপনােদর সমাজ-গৃেহ
েকাড়া মািরেব। ১৮ এমন িক, আমার জন্য েতামরা েদশাধ্যক্ষ ও
রাজােদর সম্মুেখ, তাহােদর ও পরজািতগেণর কােছ সাক্ষ্য
িদবার জন্য নীত হইেব। ১৯ িকন্তু েলােক যখন েতামািদগেক
সমপৰ্ণ কিরেব, তখন েতামরা িকরূেপ িক বিলেব, েস িবষেয়
ভািবত হইও না; কারণ েতামােদর যাহা বিলবার. তাহা েসই
দেন্ডই েতামািদগেক দান করা যাইেব। ২০ েকননা েতামরা কথা
বিলেব, এমন নয়, িকন্তু েতামােদর িপতার েয আত্মা েতামােদর
অন্তের কথা কেহন, িতিনই বিলেবন। ২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতােক ও
িপতা সন্তানেক মৃতু্যেত সমপৰ্ণ কিরেব; এবং সন্তােনরা
মাতািপতার িবপেক্ষ উিঠয়া তাহািদগেক বধ করাইেব। ২২ আর
আমার নাম প্রযুক্ত েতামরা সকেলর ঘৃিণত হইেব; িকন্তু েয েকহ
েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর থািকেব, েসই পিরত্রান পাইেব। ২৩ আর তাহারা
যখন েতামািদগেক এক নগের তাড়না কিরেব, তখন অন্য নগের
পলায়ন কিরও; েকননা আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ,
ইস্রােয়েলর সকল নগের েতামােদর কাযৰ্্য েশষ হইেব না, েয
পযৰ্্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইেসন। ২৪ িশষ্য গুরু হইেত বড় নয়, এবং
দাস কত্তৰ্ া হইেত বড় নয়। ২৫ িশষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস
আপন কত্তৰ্ ার তুল্য হইেলই তাহার পেক্ষ যেথষ্ট। তাহারা যখন
গৃেহর কত্তৰ্ ােক েবলসবূল বিলয়ােছ, তখন তা াহার পিরজনগণেক
আরও িক না বিলেব? ২৬ অতএব েতামরা তাহািদগেক ভয়
কিরও না, েকননা এমন ঢাকা িকছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইেব না,
এবং এমন গুপ্ত িকছুই নাই, যাহা জানা যাইেব না। ২৭ আিম যাহা
েতামািদগেক অন্ধকাের বিল, তাহা েতামরা আেলােত বিলও;
এবং যাহা কােণ কােণ শুন, তাহা ছােদর উপের প্রচার কিরও।
২৮ আর যাহারা শরীর বধ কের, িকন্তু আত্মা বধ কিরেত পাের
না, তাহািদগেক ভয় কিরও না; িকন্তু িযিন আত্মা ও শরীর

মিথর েলখা সুসমাচার। ৯:২০ ৪০ মিথর েলখা সুসমাচার। ১০:২৮
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উভয়ই নরেক িবনষ্ট কিরেত পােরন, বরং তা াহােকই ভয় কর।
২৯ দইুটী চড়াই পাখী িক এক পয়সায় িবক্রয় হয় না? আর
েতামােদর িপতার অনুমিত িবনা তাহােদর একটীও ভূিমেত পেড়
না। ৩০ িকন্তু েতামােদর মস্তেকর েকশগুিলও সমস্ত গিণত আেছ।
৩১ অতএব ভয় কিরও না, েতামরা অেনক চড়াই পাখী হইেত
েশ্রষ্ঠ। ৩২ অতএব েয েকহ মনুষ্যেদর সাক্ষােত আমােক স্বীকার
কের, আিমও আপন স্বগৰ্স্থ িপতার সাক্ষােত তাহােক স্বীকার
কিরব। ৩৩ িকন্তু েয েকহ মনুষ্যেদর সাক্ষােত আমােক অস্বীকার
কের, আিমও আপন স্বগৰ্স্থ িপতার সাক্ষােত তাহােক অস্বীকার
কিরব। ৩৪ মেন কিরও না েয, আিম পৃিথবীেত শািন্ত িদেত
আিসয়ািছ; শািন্ত িদেত আিস নাই, িকন্তু খড়গ িদেত আিসয়ািছ।
৩৫ েকননা আিম িপতার সিহত পুেত্রর, মাতার সিহত কন্যার,
এবং শাশুড়ীর সিহত বধূর িবেচ্ছদ জন্মাইেত আিসয়ািছ;
৩৬ আর আপন আপন পিরজনই মনুেষ্যর শত্রু হইেব। ৩৭ েয
েকহ িপতা িক মাতােক আমা হইেত অিধক ভাল বােস, েস
আমার েযাগ্য নয়; এবং েয েকহ পুত্র িক কন্যােক আমা হইেত
অিধক ভাল বােস, েস আমার েযাগ্য নয়। ৩৮ আর েয েকহ
আপন কু্রশ তুিলয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইেস, েস আমার
েযাগ্য নয়। ৩৯ েয েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কের, েস তাহা হারাইেব;
এবং েয েকহ আমার িনিমত্ত প্রাণ হারায়, েস তাহা রক্ষা কিরেব।
৪০ েয েতামািদগেক গ্রহন কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; আর
েয আমােক গ্রহণ কের, েস আমার েপ্ররণকত্তৰ্ ােকই গ্রহণ কের।
৪১ েয ভাববাদীেক ভাববাদী বিলয়া গ্রহণ কের, েস ভাববাদীর
পুরস্কার পাইেব; এবং েয ধািম্মৰ্কেক ধািম্মৰ্ক বিলয়া গ্রহণ কের,
েস ধািম্মৰ্েকর পুরস্কার পাইেব। ৪২ আর েয েকহ এই কু্ষদ্রগেণর
মেধ্য েকান এক জনেক িশষ্য বিলয়া েকবল এক বাটী শীতল
জল পান কিরেত েদয়, আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, েস
েকান মেত আপন পুরস্কাের বিঞ্চত হইেব না।

এইরূেপ যীশু আপন বােরা জন িশেষ্যর প্রিত আেদশ
সমাপ্ত কিরবার পর েলাকেদর নগের নগের উপেদশ
িদবার ও প্রচার কিরবার জন্য েস স্থান হইেত প্রস্থান

কিরেলন। েযাহেনর প্রশ্ন ও যীশু খ্রীেষ্টর উত্তর। ২ পের েযাহন
কারাগাের থািকয়া খ্রীেষ্টর কম্মৰ্ িবষয় শুিনয়া আপনার িশষ্যেদর
দ্বারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরয়া পাঠাইেলন, ৩ ‘যাাহার আগমন
হইেব, েসই ব্যিক্ত িক আপিন? না আমরা অেন্যর অেপক্ষায়
থািকব?’ ৪ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা
যাও, যাহা যাহা শুিনেতছ ও েদিখেতছ, তাহার সংবাদ েযাহনেক
েদও; ৫ অেন্ধরা েদিখেত পাইেতেছ ও খেঞ্জরা চিলেতেছ, কুষ্ঠীরা
শুচীকৃত হইেতেছ ও বিধেরর শুিনেতেছ, এবং মৃেতরা উত্থািপত
হইেতেছ ও দিরদ্রেদর িনকেট সুসমাচার প্রচািরত হইেতেছ;
৬ আর ধন্য েসই ব্যিক্ত েয আমােত িবেঘ্নর কারণ না পায়।
৭ তাহারা চিলয়া যাইেতেছ, এমন সমেয় যীশু েলাকসমূহেক
েযাহেনর িবষয় বিলেত লািগেলন, েতামরা প্রান্তের িক েদিখেত
িগয়ািছেল? িক বায়ুকিম্পত নল? ৮ তেব িক েদিখেত িগয়ািছেল?
িক েকামল বস্ত্র পিরিহত েকান ব্যিক্তেক? েদখ, যাহারা েকামল
বস্ত্র পিরধান কের, তাহারা রাজবাটীেত থােক। ৯ তেব িক জন্য
িগয়ািছেল? িক এক জন ভাববাদীেক েদিখবার জন্য? হা া, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ভাববাদী হইেতও েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তেক। ১০ ইিন
েসই ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় েলখা আেছ, “েদখ, আিম আপন
দতূেক েতামার সম্মুেখ েপ্ররণ কির; েস েতামার অেগ্র েতামার
পথ প্রস্তুত কিরেব।” ১১ আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ,

স্ত্রীেলাক গব্ভৰ্জাত সকেলর মেধ্য েযাহন বাপ্তাইজক হইেত মহান
েকহই উৎপন্ন হয় নাই, তথািপ স্বগৰ্ রােজ্য অিত কু্ষদ্র েয ব্যিক্ত,
েস তা াহা হইেত মহান। ১২ আর েযাহন বাপ্তাইজেকর কাল হইেত
এখন পযৰ্্যন্ত স্বগৰ্-রাজ্য বেল আক্রান্ত হইেতেছ, এবং আক্রমীরা
সবেল তাহা অিধকার কিরেতেছ। ১৩ েকননা সমস্ত ভাববাদী ও
ব্যবস্থা েযাহন পযৰ্্যন্ত ভাববাণী বিলয়ােছ। ১৪ আর েতামরা যিদ
গ্রহণ কিরেত সম্মত হও, তেব জািনেব, েয এিলেয়র আগমন
হইেব, িতিন এই ব্যিক্ত। ১৫ যাহার শুিনেত কাণ থােক েস শুনুক।
১৬ িকন্তু আিম কাহার সােথ এই কােলর েলাকেদর তুলনা িদব?
তাহারা এমন বালকেদর তুল্য, যাহারা বাজাের বিসয়া
আপনােদর সঙ্গীগণেক ডািকয়া বেল, ১৭ ‘আমরা েতামােদর
িনকেট বাাশী বাজাইলাম, েতামরা নািচেল না; আমরা িবলাপ
কিরলাম, েতামরা বুক চাপড়াইেল না।’ ১৮ কারণ েযাহন আিসয়া
েভাজন পান কেরন নাই; তাহােত েলােক বেল, েস ভূতগ্রস্থ।
১৯ মনুষ্যপুত্র আিসয়া েভাজন পান কেরন; তাহােত েলােক বেল,
ঐ েদখ, এক জন েপটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীেদর ও পাপীেদর
বনু্ধ। িকন্তু প্রজ্ঞা িনজ কম্মৰ্সমূহ দ্বারা িনেদৰ্ াষ বিলয়া গিণত হয়।
অিবশ্বাসীেদর প্রিত ভত্ৰ্ সনা; ভারাক্রান্ত েলাকেদর প্রিত িনমন্ত্রণ-
বাক্য। ২০ তখন েয েয নগের তা াহারা সব্বৰ্ােপক্ষা অিধক
পরাক্রম-কাযৰ্্য সম্পন্ন হইয়ািছল, িতিন েসই সকল নগরেক
ভত্ৰ্ সনা কিরেত লািগেলন, েকননা তাহারা মন িফরাই নাই-
২১ ‘েকারাসীন, িধ্ক েতামােক! ৈবৎসদা, িধ্ক েতামােক! েকননা
েতামােদর মেধ্য েয সকল পরাক্রম-কাযৰ্্য করা িগয়ােছ, েস সকল
যিদ েসার ও সীেদােন করা যাইত, তেব অেনক িদন পূেব্বৰ্ তাহারা
চট পিরয়া ভেস্ম বিসয়া মন িফরাইত। ২২ িকন্তু আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামােদর দশা হইেত বরং েসার ও
সীেদােনর দশা িবচার-িদেন সহ্যনীয় হইেব। ২৩ আর েহ
কফরনাহূম, তুিম না িক স্বগৰ্ পযৰ্্যন্ত উচ্চীকৃত হইেব? তুিম পাতাল
পযৰ্্যন্ত নািময়া যাইেব; েকননা েয সকল পরাক্রম কাযৰ্্য েতামার
মেধ্য করা িগয়ােছ, েস সকল যিদ সেদােম করা যাইত, তেব তাহা
আজ পযৰ্্যন্ত থািকত। ২৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
েতামার দশা হইেত বরং সেদাম েদেশর দশা িবচার িদেন সহ্যনীয়
হইেব।’ ২৫ েসই সমেয় যীশু এই কথা কিহেলন, েহ িপতঃ, েহ
স্বেগৰ্র ও পৃিথবীর প্রভু, আিম েতামার ধন্যবাদ কিরেতিছ, েকননা
তুিম িবজ্ঞ ও বুিদ্ধমানেদর হইেত এই সকল িবষয় গুপ্ত রািখয়া
িশশুেদর িনকেট প্রকাশ কিরয়াছ; ২৬ হা, িপতঃ, েকননা ইহা
েতামার দিৃষ্টেত প্রীিতজনক হইল। ২৭ সকলই আমার িপতা
কতৃ্তৰ্ক আমােক সমিপৰ্ত হইয়ােছ; আর পুত্রেক েকহ জােন না,
েকবল িপতা জােনন; এবং িপতােক েকহ জােন না, েকবল পুত্র
জােনন, এবং পুত্র যাহার িনকেট তা াহােক প্রকাশ কিরেত ইচ্ছা
কেরন, েস জােন। ২৮ েহ পিরশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত েলাক সকল,
আমার িনকেট আইস, আিম েতামািদগেক িবশ্রাম িদব।
২৯ আমার েযাায়ালী আপনােদর উপের তুিলয়া লও, এবং আমার
কােছ িশক্ষা কর, েকননা আিম মৃদশুীল ও নম্রিচত্ত; তাহােত
েতামরা আপন আপন প্রােনর জন্য িবশ্রাম পােব। ৩০ কারণ
আমার েযাায়ালী সহজ ও আমার ভার লঘু।

িবশ্রামবার িবষেয় যীশুর উপেদশ।

েসই সমেয় যীশু িবশ্রামবাের শস্যেক্ষত্র িদয়া গমন
কিরেলন; আর তা াহার িশেষ্যরা কু্ষিধত হওয়ােত শীষ
িছঁিড়য়া িছঁিড়য়া খাইেত লািগেলন। ২ িকন্তু ফরীশীরা

মিথর েলখা সুসমাচার। ১০:২৯ ৪১ মিথর েলখা সুসমাচার। ১২:২



তাহা েদিখয়া তা াহােক বিলল, েদখ, িবশ্রামবাের যাহা িবেধয় নয়,
তাহাই েতামার িশষ্যগণ কিরেতেছ। ৩ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, দায়ূদ ও তা াহার সঙ্গীরা কু্ষিধত হইেল িতিন যাহা
কিরয়ািছেলন, তাহা িক েতামরা পাঠ কর নাই? ৪ িতিন ত
ঈশ্বেরর গৃেহ প্রেবশ কিরেলন, এবং তা াহারা দশৰ্ন-রুটী েভাজন
কিরেলন, যাহা তা াহার ও তা াহার সঙ্গীেদর েভাজন করা িবেধয়
িছল না, েকবল যাজকবেগৰ্রই িবেধয় িছল। ৫ আর েতামরা িক
ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই েয, িবশ্রামবাের যাজেকরা ধম্মৰ্ধােম
িবশ্রামবার লঙ্ঘন কিরেলও িনেদৰ্ াষ থােক? ৬ িকন্তু আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, এই স্থােন ধম্মৰ্ধাম হইেতও মহান এক
ব্যিক্ত আেছন। ৭ িকন্তু “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়,” এই
কথার অথৰ্ িক, তাহা যিদ েতামরা জািনেত, তেব িনেদৰ্ াষিদগেক
েদাষী কিরেত না। ৮ েকননা মনুষ্যপুত্র িবশ্রামবােরর কত্তৰ্ া। ৯ পের
িতিন তথা হইেত চিলয়া িগয়া তাহােদর সমাজ-গৃেহ প্রেবশ
কিরেলন। ১০ আর েদখ, একটী েলাক, তাহার একখািন হাত
শুকাইয়া িগয়ািছল। তখন তাহারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল,
িবশ্রামবাের সুস্থ করা িক িবেধয়? তা াহার উপের েদাষােরাপ
কিরবার িনিমত্ত ইহা বিলল। ১১ িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর মেধ্য এমন ব্যিক্ত েক, েয একটী েমষ রােখ, আর েসিট
যিদ িবশ্রামবাের গেত্তৰ্  পিড়য়া যায়, েস িক তাহা তুিলেব না?
১২ তেব েমষ হইেত মনুষ্য আরও কত েশ্রষ্ঠ! অতএব িবশ্রামবাের
সৎকম্মৰ্ করা িবেধয়। ১৩ তখন িতিন েসই েলাকিটেক কিহেলন,
েতামার হাত বাড়াইয়া েদও; তাহােত েস বাড়াইয়া িদল, আর তাহা
অন্যটীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল। ১৪ পের ফরীশীরা বািহের িগয়া
তা াহার িবরুেদ্ধ মন্ত্রণা কিরেত লািগল, িক প্রকাের তা াহােক িবনষ্ট
কিরেত পাের। ১৫ যীশু তাহা জািনয়া তথা হইেত চিলয়া েগেলন;
অেনক েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল, আর িতিন
সকলেক সুস্থ কিরেলন, ১৬ এবং এই দঢ়ৃ আজ্ঞা িদেলন, েতামরা
আমার পিরচয় িদও না।- ১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত
এই বচন পূণৰ্ হয়, ১৮ “েদখ, আমার দাস, িতিন আমার মেনানীত,
আমার িপ্রয়, আমার প্রাণ তা াহােত প্রীত, আিম তা াহার উপের
আপন আত্মােক স্থাপন কিরব, আর িতিন জািতগেনর কােছ
ন্যায়িবচার কিরেবন। ১৯ িতিন কলহ কিরেবন না, উচ্চশব্দও
কিরেবন না, পেথ েকহ তা াহার রব শুিনেত পাইেব না। ২০ িতিন
েথৎলা নল ভািঙ্গেবন না, সধূম শিলতা িনব্বৰ্ান কিরেবন না, েয
পযৰ্্যন্ত না ন্যায়িবচার জয়ীরূেপ প্রচিলত কেরন। ২১ আর তা াহার
নােম পরজািতগণ প্রত্যাশা রািখেব।” যীশু এক জন ভূতগ্রস্থেক
সুস্থ কেরন, এবং েলাকিদগেক উপেদশ েদন। ২২ তখন এক জন
ভূতগ্রস্থতা াহার িনকেট আনীত হইল, েস অন্ধ ও েগাাগা; আরিতিন
তাহােক সুস্থ কিরেলন, তাহােত েসই েগাাগা কথা কিহেত ও
েদিখেত লািগল। ২৩ ইহােত সমস্ত েলাক চমৎকৃতহইল ও বিলেত
লাগল, ইিনই িক েসই দায়ূদ সন্তান? ২৪ িকন্তু ফরীশীরা তাহা
শুিনয়া কিহল, এ ব্যিক্ত আর িকছুেত নয়, েকবল ভূতগেণর
অিধপিত েবলসবূেলর দ্বারাই ভূত ছাড়ায়। ২৫ তাহােদর িচন্তা
জািনয়া িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েয েকান রাজ্য আপনার
িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তাহা উিচ্ছন্ন হয়; এবং েয েকান নগর িকম্বা
পিরবার আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তাহা িস্থর থািকেব না।
২৬ আর শয়তান যিদ শয়তানেক ছাড়ায়, েস ত আপনারই
িবপেক্ষ িভন্ন হইল; তেব তাহার রাজ্য িক প্রকাের িস্থর থািকেব?
২৭ আর আিম যিদ েবলসবূেলর দ্বারাভূত ছাড়াই, তেব েতামােদর
সন্তােনরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য তাহারাই েতামােদর

িবচারকত্তৰ্ া হইেব। ২৮ িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর আত্মা দ্বারা ভূত
ছাড়াই, তেব সুতরাং ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর কােছ আিসয়া
পিড়য়ােছ। ২৯ আর অেগ্র েসই বলবান ব্যিক্তেক না বাািধয়া েক
েকমন কিরয়া তাহার ঘেরর দ্রব্য লুট করেত পারইেব? বাািধেল
পেরই েস তাহার ঘর লুট কিরেব। ৩০ েয আমার সপক্ষ নয়, েস
আমার িবপক্ষ; এবং েয আমার সিহত কুড়ায় না, েস ছড়াইয়া
েফেল। ৩১ এই কারণ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, মনুষ্যেদর
সকল পাপ ও িনন্দার ক্ষমা হইেব, িকন্তু পিবত্র আত্মার িনন্দার
ক্ষমা হইেব না। ৩২ আর েয েকহ মনুষ্যপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকান কথা
কেহ, েস ক্ষমা পাইেব; িকন্তু েয েকহ পিবত্র আত্মার িবরুেদ্ধ কথা
কেহ, েস ক্ষমা পাইেব না, ইহকােলও নয়, পরকােলও নয়। ৩৩ হয়
গাছেক ভাল বল, এবং তাহার ফলেকও ভাল বল; নয় গাছেক
মন্দ বল, এবং তাহার ফলেকও মন্দ বল; েকননা ফল দ্বারাই
গাছেক েচনা যায়। ৩৪ েহ সেপৰ্র বংেশরা, েতামরা মন্দ হইয়া
েকমন কিরয়া ভাল কথা কিহেত পার? েকননা হৃদয় হইেত যাহা
ছািপয়া উেঠ, মুেখ তাহাই বেল। ৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার
হইেত ভাল দ্রব্য বািহর কের, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভান্ডার হইেত
মন্দ দ্রব্য বািহর কের। ৩৬ আরআিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
মানুেষরা যত অনথৰ্ক কথা বেল, িবচার িদেন েসই সকেলর
িহসাব িদেত হইেব। ৩৭ কারণ েতামার বাক্য দ্বারা তুিম িনেদৰ্ াষ
বিলয়া গিণত হইেব, আর েতামার বাক্য দ্বারাই তুিম েদাষী বিলয়া
গিণত হইেব। ৩৮ তখন কেয়ক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তা াহােক
বিলল, েহ গুরু, আমরা আপনার কােছ েকান িচহ্ন েদিখেত ইচ্ছা
কির। ৩৯ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, এই কােলর
দষু্ট ও ব্যিভচারী েলােক িচেহ্নর অেন্বষণ কের, িকন্তুেযানা
ভাববাদীর িচহ্ন ছাড়া আর েকান িচহ্ন ইহািদগেক েদওয়া যাইেব
না। ৪০ কারণ েযানা েযমন িতন িদবারাত্র বৃহৎ মৎেস্যর উদের
িছেলন, েতমিন মনুষ্যপুত্রও িতন িদবারাত্রপৃিথবীর গেব্ভৰ্
থািকেবন। ৪১ নীনবীয় েলােকরা িবচাের এই কােলর েলাকেদর
সিহত দা াড়াইয়া ইহা িদগেক েদাষী কিরেব, েকননা তাহারা
েযানার প্রচাের মন িফিরয়াইয়ািছল, আর েদখ, েযানা হইেত
মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৪২ দিক্ষণ েদেশর রানী িবচাের
এই কােলর েলাকেদর সিহত উিঠয়া ইহািদগেক েদাষী কিরেবন;
েকননা শলেমােনর জ্ঞােনর কথা শুিনবার জন্য িতিন পৃিথবীর
প্রান্ত হইেত আিসয়ািছেলন, আর েদখ, শলেমান হইেত মহান
এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৪৩ আর অশুচী আত্মা যখন মানুষ
হইেত বািহর হইয়া যায়, তখন জলিবহীন নানা স্থান িদয়া ভ্রমণ
করতঃ িবশ্রােমর অেন্বষণ কের, িকন্তু তাহা পায় না। ৪৪ তখন েস
বেল, আিম েযখান হইেত বািহর হইয়া আিসয়ািছ, আমার েসই
গৃেহ িফিরয়া যাই; পের েস আিসয়া তাহা শুন্য, মািজ্জৰ্ ত ও
েশািভত েদেখ। ৪৫ তখন েস িগয়া আপনা হইেত দষু্ট অপরসাত
আত্মােক সেঙ্গ লইয়া আইেস, আর তাহারা েসই স্থােন প্রেবশ
কিরয়া বাস কের; তাহােত েসই মানুেষর প্রথম দশা হইেত েশষ
দশা আরও মন্দ হয়। এই কােলর েলাকেদর প্রিত তাহাই ঘিটেব।
৪৬ িতিন েলাকসমূহেক এই সকল কথা কিহেতেছন, এমন সমেয়
েদখ, তা াহার মাতা ও ভ্রাতারা তা াহার সিহত কথা কিহবার েচষ্টায়
বািহের দা াড়াইয়া িছেলন। ৪৭ তখন এক ব্যিক্ত তা াহােক কিহল,
েদখুন, আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সিহত কথা কিহবার
েচষ্টায় বািহের দা াড়াইয়া আেছন। ৪৮ িকন্তু এই েয কথা বিলল,
তাহােক িতিন উত্তর কিরেলন, আমার মাতা েক? আমার
ভ্রাতারাই বা কাহারা? ৪৯ পের িতিন আপন িশষ্যগেণর িদেক হাত

মিথর েলখা সুসমাচার। ১২:৩ ৪২ মিথর েলখা সুসমাচার। ১২:৪৯
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বাড়াইয়া কিহেলন, এই েদখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা;
৫০ েকননা েয েকহ আমার স্বগৰ্স্থ িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই
আমার ভ্রাতা ও ভিগনী ও মাতা।

স্বগর্ রাজ্য িবষয়ক সাতটী দষৃ্টান্ত কথা।

েসই িদন যীশু গৃহ হইেত বািহর হইয়ািগয়া সমুেদ্রর
কূেল বিসেলন। ২ আর িবস্তর েলাক তা াহার িনকেট
সমাগত হইল, তাহােত িতিন একখািন েনৗকায়

উিঠয়াবিসেলন, এবং সমস্ত েলাক তীের দা াড়াইয়া রিহল। ৩ তখন
িতিন দষৃ্টান্ত দ্বারা তাহািদগেক অেনক কথা কিহেত লািগেলন।
বীজ-বাপেকর দষৃ্টান্ত। ৪ িতিন কিহেলন, েদখ, বীজবাপক বীজ
বপন কিরেত েগল। বপেনর সময় কতক বীজ পেথর পােশ্বৰ্
পিড়ল, তাহােত পক্ষীরা আিসয়া তাহা খাইয়া েফিলল। ৫ আর
কতক বীজ পাষানময় ভূিমেত পিড়ল, েযখােন অিধক মৃিত্তকা
িছল না, তাহােত অিধক মৃিত্তকা না পাওয়ােত তাহা শীঘ্র অঙু্কিরত
হইয়া উিঠল, িকন্তু সূযৰ্্য উিঠেল পর পুিড়য়া েগল, ৬ এবং তাহার
মূল না থাকেত শুকাইয়া েগল। ৭ আর কতক বীজ কা াটাবেন
পিড়ল, তাহােত কা াটাগাছ বািড়য়া তাহা চািপয়া রািখল। ৮ আর
কতক বীজ উত্তম ভূিমেত পিড়ল ও ফল িদেত লািগল; কতক
শত গুন, কতক ষাট গুন, কতক িত্রশ গুন। ৯ যাহার কাণ থােক
েস শুনুক। ১০ পের িশেষ্যরা িনকেট আিসয়া তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরেলন, আপিন িক জন্য দষৃ্টান্ত দ্বারা উহােদর িনকেট কথা
কিহেতেছন? ১১ িতিন উত্তর কিরয়া কিহেলন, স্বগৰ্-রােজ্যর িনগূঢ়
তত্ত্ব সকল েতামািদগেক জািনেত েদওয়া হইয়ােছ, িকন্তু
তাহািদগেক েদওয়া হয় নাই। ১২ েকননা যাহার আেছ, তাহােক
েদওয়া যাইেব, ও তাহার বাহুল্য হইেব; িকন্তু যাহার নাই, তাহার
যাহা আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত লওয়া যাইেব। ১৩ এই
জন্য আিম েতামািদগেক দষৃ্টান্ত দ্বারা কথা বিলেতিছ, কারণ
তাহারা েদিখয়াও েদেখ না, শুিনয়াও শুেন না, এবং বুেঝও না।
১৪ আর তাহােদর সম্বেন্ধ িযশাইেয়র এই ভাববাণী পূণৰ্ হইেতেছ,
“েতামরা শ্রবেন শুিনেব, িকন্তু েকান মেত বুিঝেব না; আর দিৃষ্টেত
েদিখেব, িকন্তু েকান মেত জািনেব না, ১৫ েকননা এই েলাকেদর
হৃদয় অসাড় হইয়ােছ, শুিনেত তাহােদর কণৰ্ ভারী হইয়ােছ, ও
তাহারা চকু্ষ মুিদ্রত কিরয়ােছ, পােছ তাহারা চেক্ষ েদেখ, আর
কেণৰ্ শুেন, হৃদয় বুেঝ, এবং িফিরয়া আইেস, আর আিম
তাহািদগেক সুস্থ কির।” ১৬ িকন্তু ধন্য েতামােদর চকু্ষ, েকননা
তাহা েদেখ, এবং েতামােদর কণৰ্, েকননা তাহা শুেন; ১৭ কারণ
আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, েতামরা যাহা যাহা েদিখেতছ,
তাহা অেনক ভাববাদী ও ধািম্মৰ্ক েলাক েদিখেত বাঞ্ছা কিরয়াও
েদিখেত পান নাই; এবং েতামরা যাহা যাহা শুিনেতছ, তাহা
তা াহারা শুিনেত বাঞ্ছা কিরয়াও শুিনেত পান নাই। ১৮ অতএব
েতামরা বীজবাপেকর দষৃ্টান্ত শুন। ১৯ যখন েকহ েসই রােজ্যর
বাক্য শুিনয়া না বুেঝ, তখন েসই পাপাত্মা আিসয়া, তাহার হৃদয়
যাহা বপন করা হইয়ািছল, তাহা হরণ কিরয়া লয়; এ েসই, েয
পেথর পােশ্বৰ্ উপ্ত। ২০ আর েয পাষাণময় ভূিমেত উপ্ত, এ েসই, েয
েসই বাক্য শুিনয়া অমিন আনন্দপূব্বৰ্ক গ্রহণ কের, িকন্তু তাহার
অন্তের মূল নাই, েস অল্প কালমাত্র িস্থর থােক; ২১ পের েসই
বাক্য েহতু েক্লশ িকম্বা তাড়না ঘিটেল েস অমিন িবঘ্ন পায়।
২২ আর েয কা াটাবেনর মেধ্য উপ্ত, এ েসই, েয েসই বাক্য শুেন,
আর সংসােরর িচন্তা ও ধেনর মায়া েসই বাক্য চািপয়া রােখ,
তাহােত েস ফলহীন হয়। ২৩ আর েয উত্তম ভূিমেত উপ্ত, এ েসই,

েয েসই বাক্য শুিনয়া তাহা বুেঝ, েসবাস্তিবক ফলবান্ হয়,
এবংকতক শত গুন, কতক ষাট গুন, ও কতক িত্রশ গুন ফল
েদয়। শ্যামাঘােসর দষৃ্টান্ত। ২৪ পের িতিন তাহােদের কােছ আর
এক দষৃ্টান্ত উপিস্থত কিরেলন, কিহেলন, স্বগৰ্-রাজ্যেক এমন এক
ব্যিক্তরসিহত তুলনা করা যায়, িযিনআপন েক্ষেত্র ভাল বীজ
বপন কিরেলন। ২৫ িকন্তু েলােক িনদ্রা েগেল পর তা াহার শত্রু
আিসয়া ঐ েগােমর মেধ্য শ্যামাঘােসর বীজ বপন কিরয়া চিলয়া
েগল। ২৬ পের বীজ অঙু্কিরত হইয়া ফল িদল, তখন শ্যামাঘাসও
প্রকাশ হইয়া পিড়ল। ২৭ তাহােত েসই গৃহকত্তৰ্ ার দােসরা আিসয়া
তা াহােক কিহল, মহাশয়, আপিন িক িনজ েক্ষেত্র ভাল বীজ
বুেনন নাই? তেব শ্যামাঘাসেকাথা হইেত হইল? ২৮ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, েকান শত্রু ইহা কিরয়ােছ। দােসরা তা াহােক
কিহল, তেবআপিন িক এমন ইচ্ছা কেরন েয, আমরা িগয়া তাহা
সংগ্রহ কির? ২৯ িতিন কিহেলন, না, িক জািন, শ্যামাঘাস সংগ্রহ
কিরবার সমেয় েতামরা তাহার সিহত েগামও উপড়াইয়া
েফিলেব। ৩০ শস্যেচ্ছদেনর সময় পযৰ্্যন্ত উভয়েক একত্র বািড়েত
েদও। পের েছদেনর সমেয় আিম েছদকিদগেক বিলব, েতামরা
প্রথেম শ্যামাঘাস সংগ্রহ কিরয়া েপাড়াইবার জন্য েবাঝা েবাঝা
বাািধয়া রাখ, িকন্তু েগাম আমার েগালায় সংগ্রহ কর। সিরষা-
দানার ও তাড়ীর দষৃ্টান্ত। ৩১ িতিন আর এক দষৃ্টান্ত তাহােদর
কােছ উপিস্থত কিরেলন, কিহেলন, স্বগৰ্-রাজ্য এমন একটী
সিরষা-দানার তুল্য, যাহা েকান ব্যিক্ত লইয়া আপন েক্ষেত্র বপন
কিরল। ৩২ সকল বীেজর মেধ্য ঐ বীজ অিত কু্ষদ্র; িকন্তু বািড়য়া
উিঠেল, পর তাহা শাক হইেত বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উেঠ
েয, আকােশরপক্ষীগণ আিসয়া তাহার শাখায় বাস কের।
৩৩ িতিন তাহািদগেক আর এক দষৃ্টান্ত কিহেলন, স্বগৰ্-রাজ্য এমন
তাড়ীর তুল্য, যাহা েকান স্ত্রীেলাক লইয়া িতন মাণ ময়দার মেধ্য
ঢািকয়া রািখল, েশেষ সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উিঠল। ৩৪ এই
সমস্ত কথা যীশু দষৃ্টান্ত দ্বারা েলাকসমূহেক কিহেলন, দষৃ্টান্ত
ব্যিতেরেক তাহািদগেক িকছুই কিহেলন না; ৩৫ েযন ভাববাদীর
দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয়, “আিম দষৃ্টান্ত কথায় আপন মুখ
খুিলব, জগেতরপত্তনাবিধ যাহা যাহা গুপ্ত আেছ, েস সকল ব্যক্ত
কিরব।।”

শ্যামাঘােসর দষৃ্টােন্তর তাৎপযর্্য।

৩৬ তখন িতিন েলাকসমূহেক িবদায় কিরয়া গৃেহ আিসেলন।
আর তা াহার িশষ্যগণ িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, েক্ষেত্রর
শ্যামাঘােসর দষৃ্টান্তটী আমািদগেক স্পষ্ট কিরয়া বলুন। ৩৭ িতিন
উত্তর কিরয়া কিহেলন, িযিন ভাল বীজ বপন কেরন, িতিন
মনুষ্যপুত্র। ৩৮ েক্ষত্র জগৎ; ভাল বীজ রােজ্যর সন্তানগণ;
শ্যামাঘাস েসই পাপাত্মার সন্তানগণ; ৩৯ েয শত্রু তাহা
বুিনয়ািছল, েস িদয়াবল; েছদেনর সময় যুগান্ত; েছদেকরা
স্বগৰ্দতূ। ৪০ অতএব েযমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ কিরয়া আগুেন
েপাড়াইয়া েদওয়া যায়, েতমিন যুগােন্ত হইেব। ৪১ মনুষ্যপুত্র
আপন দতূগণেক েপ্ররণ কিরেবন; তা াহারা তা াহার রাজ্য হইেত
সমস্ত িবঘ্নজনক িবষয় ও অধম্মৰ্াচারীিদগেক সংগ্রহ কিরেবন,
৪২ এবং তাহািদগেক অিগ্নকুেন্ড েফিলয়া িদেবন; েসই স্থােন
েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৪৩ তখন ধািম্মৰ্েকরা আপনােদর
িপতার রােজ্য সুেযৰ্্যর ন্যায় েদদীপ্যমান হইেব। যাহার কাণ থােক,
েস শুনুক। গুপ্তধন ও উত্তম মুক্তার দষৃ্টান্ত। ৪৪ স্বগৰ্-রাজ্য
েক্ষত্রমেধ্য গুপ্ত এমন ধেনর তুল্য, যাহা েদিখেত পাইয়া এক

মিথর েলখা সুসমাচার। ১২:৫০ ৪৩ মিথর েলখা সুসমাচার। ১৩:৪৪



১৪

ব্যিক্ত েগাপন কিরয়া রািখল, পের আনন্দ েহতু িগয়া সব্বৰ্স্ব
িবক্রয় কিরয়া েসই েক্ষত্র ক্রয় কিরল। ৪৫ আবার স্বগৰ্-রাজ্য
এমন এক বিণেকর তুল্য, েযউত্তম উত্তম মুক্তা অেন্বষণ
কিরেতিছল, ৪৬ েস একটী মহামূল্য মুক্তা েদিখেত পাইয়া িগয়া
সব্বৰ্স্ব িবক্রয় কিরয়া তাহা ক্রয় কিরল। টানা জােলর দষৃ্টান্ত।
৪৭ আবার স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক টানা জােলর তুল্য, যাহা সমুেদ্র
েফিলয়া েদওয়া হইেল সবৰ্বপ্রকার মাছ সংগ্রহ কিরল।
৪৮ জালটা পিরপূণৰ্ হইেল েলােক কূেল টািনয়া তুিলল, আর
বিসয়া বিসয়া ভালগুিল সংগ্রহ কিরয়া পােত্র রািখল, এবং
মন্দগুিল েফিলয়া িদল। ৪৯ এইরূপ যুগােন্ত হইেব; দতূগণ
আিসয়া ধািম্মৰ্কেদর মধ্য হইেত দষু্টিদগেক পৃথক কিরেবন,
৫০ এবং তাহািদগেক অিগ্নকুেন্ড েফিলয়া িদেবন; েসইস্থােন
েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৫১ েতামরা িক এইসকল বুিঝয়াছ?
তা াহারা কিহেলন হা া। ৫২ তখন িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, এই
জন্য স্বগৰ্-রােজ্যর সম্বেন্ধ িশিক্ষত প্রেত্যক অধ্যাপক এমন
গৃহকত্তৰ্ ার তুল্য, েয আপন ভান্ডার হইেত নূতন ও পুরাতন দ্রব্য
বািহর কের। যীশু িনজ নগের অগ্রাহ্য হন। ৫৩ এই সকল দষৃ্টান্ত
সমাপ্ত কিরবার পর যীশু তথা হইেত চিলয়া েগেলন। ৫৪ আর
িতিন স্বেদেশ আিসয়া েলাকেদর সমাজ-গৃেহ তাহািদগেক
উপেদশ িদেত লািগেলন, তাহােত তাহারা চমৎকৃত হইয়া কিহল,
ইহার এমন জ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কাযৰ্্য সকল েকাথা হইেত
হইল? ৫৫ এ িক সূত্রধেরর পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম িক মিরয়ম
নয়? এবং যােকাব, েযােষফ, িশেমান ও িযহূদা িক ইহার ভ্রাতা
নয়? ৫৬ আর ইহার ভিগনীরা িক সকেল আমােদর এখােন নাই?
তেব এ েকাথা হইেত এই সমস্ত পাইল? এইরূেপ তাহারা তা াহােত
িবঘ্ন পাইেত লািগল। ৫৭ িকন্তু যীশু তাহািদগেক কিহেলন,
আপনার েদশ ও কুল ছাড়া আর েকাথাওভাববাদী অনাদতৃ হন
না। ৫৮ আর তাহােদর অিবশ্বাস প্রযুক্ত িতিন েসখােন িবস্তর
পরাক্রম-কাযৰ্্য কিরেলন না। েযাহন বাপ্তাইজেকর হত্যা।

েসই সময় েহেরাদ রাজা যীশুর বাত্তৰ্ া শুিনেত
পাইেলন, ২ আর আপনার দাসগণেক কিহেলন, ইিন
েসই েযাহন বাপ্তাইজক; িতিন মৃতেদর মধ্য হইেত

উিঠয়ােছন, আর েসই জন্য পরাক্রম সকল তা াহােত কাযৰ্্য সাধন
কিরেতেছ। ৩ কারণ েহেরাদ আপন ভ্রাতা িফিলেপর স্ত্রী
েহেরািদয়ার জন্যেযাহনেক ধিরয়া বাািধয়া কারাগাের
রািখয়ািছেলন; ৪ েকননা েযাহন তা াহােক বিলয়ািছেলন, উহােক
রাখা আপনার িবেধয় নয়। ৫ আর িতিন তা াহােক বধ কিরেত
ইচ্ছা কিরেলও েলাকসমূহেক ভয় কিরেতন, েকননা েলােক
তা াহােক ভাববাদী বিলয়া মািনত। ৬ িকন্তু েহেরােদর জন্মিদেনর
উৎসব উপিস্থত হইেল, েহেরািদয়ার কন্যা সভা মেধ্য নািচয়া
েহেরাদেক সন্তুষ্ট কিরল। ৭ এই জন্য িতিন শপথ পূব্বৰ্ক এই
প্রিতজ্ঞা কিরেলন, তুিম যাহা চাইেব, তাহাইেতামােক িদব।
৮ তখন েস আপন মাতার প্রবত্তৰ্নায় কিহল, েযাহন বাপ্তাইজেকর
মস্তক থালায় কিরয়া আমােক িদউন। ৯ ইহােত রাজা দঃুিখত
হইেলন, িকন্তু আপন শপথ েহতু, এবং যাহারা তা াহার সেঙ্গ
বিসয়ািছল, তাহােদর েহতু, তাহা িদেত আজ্ঞা কিরেলন, ১০ িতিন
েলাক পাঠাইয়া কারাগাের েযাহেনর মস্তক েছদন করাইেলন।
১১ আর তা াহার মস্তকটী একখািন থালায় কিরয়া আিনয়া েসই
কন্যােক েদওয়া হইল; আরেস তাহা মাতার িনকেট লইয়া েগল।
১২ পের তা াহার িশষ্যগণ আিসয়া েদহটী লইয়া িগয়া তা াহার কবর
িদল, এবং যীশুর িনকেট আিসয়া তা াহােক সংবাদ িদল। যীশু

পাাচ হাজার েলাকেক আহার েদন, এবং জেলর উপর িদয়া
হা ািটয়াযান। ১৩ যীশু তাহা শুিনয়া তথা হইেত েনৗকােযােগ িবরেল
এক িনজ্জৰ্ ন স্থােন প্রস্থান কিরেলন; আর েলাকসমূহ তাহা
শুিনয়া নানা নগর হইেত আিসয়া স্থলপেথতা াহার পশ্চাৎ
গমনকিরল। ১৪ তখন িতিন বািহর হইয়া িবস্তর েলাক েদিখয়া
তাহােদর প্রিত করুনািবষ্ট হইেলন, এবং তাহােদর পীিড়ত
েলাকিদগেক সুস্থ কিরেলন। ১৫ পের সন্ধ্যা হইেল িশষ্যগণ
িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, এ স্থান িনজ্জৰ্ ন, েবলাও
িগয়ােছ; েলাকিদগেক িবদায় করুন, েযন উহারা গ্রােম গ্রােম
িগয়া আপনােদর িনিমত্ত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় কের। ১৬ যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, উহােদর যাইবার প্রেয়াজন নাই, েতামরাই
উহািদগেক আহার েদও। ১৭ তা াহারা তা াহােক কিহেলন, আমােদর
এখােন েকবল পাাচখািন রুটী ও দইুটী মাছ ছাড়া আর িকছুই
নাই। ১৮ িতিন কিহেলন, েসগুিল এখােন আমার কােছ আন।
১৯ পের িতিন েলাকসমূহেক ঘােসর উপের বিসেত আজ্ঞা
কিরেলন; আর েসই পাাচখািন রুটী ও দইুটীমাছলইয়া স্বেগৰ্র
িদেক উদ্ধৰ্ দিৃষ্ট কিরয়া আশীবৰ্াদ কিরেলন, এবং রুটী কয়খািন
ভািঙ্গয়া িশষ্যিদগেক িদেলন, িশেষ্যরা েলাকিদগেক িদেলন।
২০ তাহােত সকেল আহার কিরয়া তৃপ্ত হইল; এবং তা াহারা
অবিশষ্ট গুা ড়াগাাড়া পূণৰ্ বােরা ডালা তুিলয়া লইেলন। ২১ যাহারা
আহার কিরয়ািছল, তাহারা স্ত্রী ও িশশু ছাড়া অনুমান পাাচ সহস্র
পুরুষ িছল। ২২ আর যীশু তখনই িশষ্যিদগেক দঢ়ৃ কিরয়া বিলয়া
িদেলন, েযনতা াহারা েনৗকায় উিঠয়া তা াহার অেগ্র পরপাের যান,
আর ইিতমেধ্য িতিন েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া িদেবন। ২৩ পের
িতিন েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া িবরেল প্রাথৰ্না কিরবার িনিমত্ত
পব্বৰ্েত উিঠেলন। সন্ধ্যা হইেল িতিন েসই স্থােন একাকী
থািকেলন। ২৪ িকন্তু েনৗকাখািন স্থল হইেত অেনকটা দেূর িগয়া
পিড়য়ািছল, তরেঙ্গ টলমল কিরেতিছল, কারণ বাতাস প্রিতকূল
িছল। ২৫ পের চতুথৰ্ প্রহর রািত্রেত িতিন সমুেদ্রর উপর িদয়া
হা ািটয়া তা াহােদর িনকেট আিসেলন। ২৬ তখন িশেষ্যরা তা াহােক
সমুেদ্রর উপর িদয়া হা ািটেত েদিখয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কিহেলন, এ
েয অপচ্ছায়া! আর ভেয় েচা চাইেত লািগেলন। ২৭ িকন্তু যীশু
তখনই তা াহােদর সিহত কথা কিহেলন, সাহস কর, এ আিম, ভয়
কিরও না। ২৮ তখন িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
েহপ্রভু, যিদ আপিন হন, তেব আমােক জেলর উপর িদয়া
আপনার িনকেট যাইেত আজ্ঞা করুন। ২৯ িতিন বিলেলন,
আইস; তাহােত িপতর েনৗকা হইেত নািময়া জেলর উপর িদয়া
হা ািটয়া যীশুর কােছ চিলেলন। ৩০ িকন্তু বাতাস েদিখয়া িতিন ভয়
পাইেলন, এবং ডুিবয়া যাইেত যাইেত উৈচ্চঃস্বের ডািকয়া
কিহেলন, েহ প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। ৩১ তখনই যীশু হাত
বাড়াইয়া তা াহােক ধিরেলন, আর তা াহােক কিহেলন, েহ
অল্পিবশ্বািস, েকন সেন্দহ কিরেল? ৩২ পের তা াহারা েনৗকায়
উিঠেল বাতাস থািময়া েগল। ৩৩ আর যাাহারা েনৗকায় িছেলন,
তা াহারা আিসয়া তা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহেলন, সত্যই আপিন
ঈশ্বেরর পুত্র। ৩৪ পার হইয়া তা াহারা স্থেল, িগেনষরৎ প্রেদেশ,
উপিস্থত হইেলন। ৩৫ তথাকার েলােকরা তা াহােক িচিনেত পািরয়া
চািরিদেক েসই েদেশর সব্বৰ্ত্র সংবাদ পাঠাইল, এবং যত পীিড়ত
েলাক িছল, সকলেক তা াহার িনকেট আনাইল; ৩৬ আর তা াহােক
িবনিত কিরল, েযন উহারা তা াহার বেস্ত্রর েথাপমাত্র স্পশৰ্ কিরেত
পায়; আর যত েলাক স্পশৰ্কিরল, সকেল সুস্থ হইল।

মিথর েলখা সুসমাচার। ১৩:৪৫ ৪4 মিথর েলখা সুসমাচার। ১৪:৩৬
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১৬

অশুচীতা-িবষয়ক উপেদশ।

তখন িযরুশােলম হইেত ফরীশীরা ও অধ্যাপেকরা
যীশুর িনকেট আিসয়া কিহল, ২ আপনার িশষ্যগণ
িক জন্য প্রাচীনেদর পরম্পরাগত িবিধ লঙ্ঘন কের?

েকননা আহার কিরবার সমেয় তাহারা হাত েধায় না। ৩ িতিন
উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাওআপনােদর
পরম্পরাগত িবিধর জন্য ঈশ্বেরর আজ্ঞা লঙ্ঘন কর েকন?
৪ কারণ ঈশ্বর বিলয়ােছন, “তুিম আপন িপতােক ও মাতােক
সমাদর কিরও,” আর“েয েকহ িপতার িক মাতার িনন্দা কের,
তাহার প্রাণদন্ড অবশ্যই হইেব।” ৫ িকন্তু েতামরা বিলয়া থাক, েয
ব্যিক্ত িপতােক িক মাতােক বেল, ‘আমা হইেত যাহা িদয়া েতামার
উপকার হইেত পািরত, তাহাঈশ্বরেক দত্ত হইয়ােছ,’ েস আপন
িপতােক বা আপন মাতােক আর সমাদর কিরেব না; ৬ এইরূেপ
েতামরা আপনােদর পরম্পরাগত িবিধর জন্যঈশ্বেরর বাক্য
িনস্ফল কিরয়াছ। ৭ কপটীরা, িযশাইয় েতামােদর িবষেয়
িবলক্ষণ ভাববাণী বিলয়ােছন, ৮ “এই েলােকরা ওষ্ঠাধের আমার
সমাদর কের, িকন্তু ইহােদর অন্তঃকরণ আমা হইেত দেূর থােক;
৯ এবং ইহারা অনথৰ্ক আমার আরাধনা কের, মনুষ্যেদর আেদশ
ধম্মৰ্সূত্র বিলয়া িশক্ষা েদয়।” ১০ পের িতিন েলাকিদগেক কােছ
ডািকয়া কিহেলন, েতামরা শুন ও েবাঝ। ১১ মুেখর িভতের যাহা
যায়, তাহা েয মনুষ্যেক অশুচী কের, এমন নয়, িকন্তু মুখ হইেত
যাহা বািহর হয়, তাহাই মনুষ্যেক অশুচী কের। ১২ তখন িশষ্যগণ
িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, আপিন িক জােনন, এই কথা
শুিনয়া ফরীশীরা িবঘ্ন পাইয়ােছ? ১৩ িতিন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, আমার স্বগর্ীয় িপতা েয সকল চারা েরাপণ কেরন নাই,
েস সকল উপড়াইয়া েফলা যাইেব। ১৪ উহািদগেক থািকেত েদও,
উহারা অন্ধেদর অন্ধ পথদশৰ্ক; যিদ অন্ধ অন্ধেক পথ েদখায়,
উভয়ই গেত্তৰ্  পিড়েব। ১৫ িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
এই দষৃ্টান্তটী আমািদগেক বুঝাইয়া িদউন। ১৬ িতিন কিহেলন,
েতামরাও িক এখন পযৰ্্যন্তঅেবাধ রিহয়াছ? ১৭ ইহা িক বুঝ না
েয, যাহা িকছু মুেখর িভতের যায়, তাহা উদের যায়, পের
বিহঃস্থােন িনিক্ষপ্ত হয়; ১৮ িকন্তু যাহা যাহা মুখ হইেত বািহর হয়,
তাহা অন্তঃকরণ হইেত আইেস, আর তাহাই মনুষ্যেক অশুচী
কের। ১৯ েকননা অন্তঃকরণ হইেত কুিচন্তা, নরহত্যা, ব্যিভচার,
েবশ্যাগমন, েচৗযৰ্্য, িমথ্যাসাক্ষ্য, িনন্দা আইেস। ২০ এই সকলই
মনুষ্যেক অশুচী কের; িকন্তুঅেধৗত হেস্ত েভাজন কিরেল মনুষ্য
তাহােতঅশুচী হয় না। যীশু একটী ভূতগ্রস্থ বািলকােক সুস্থ
কেরন, ও চাির হাজার েলাকেক েভাজন করান। ২১ পের যীশু
তথা হইেত প্রস্থান কিরয়া েসার ও িসেদান প্রেদেশ চিলয়া
েগেলন। ২২ আর েদখ, ঐ অঞ্চেলর একটী কনানীয় স্ত্রীেলাক
আিসয়া এই কথা বিলয়া েচা চাইেত লািগল, েহ প্রভু, দায়ূদ-সন্তান,
আমার প্রিত দয়া করুন, আমারকন্যাটী ভূতগ্রস্থ হইয়া অন্ত্যন্ত
েক্লশ পাইেতেছ। ২৩ িকন্তু িতিন তাহােক িকছুই উত্তর িদেলন না।
তখন তা াহার িশেষ্যরা িনকেট আিসয়া তা াহােক িনেবদন কিরেলন,
ইহােক িবদায় করুন, েকননা এ আমােদর িপছেন িপছেন
েচা চাইেতেছ। ২৪ িতিন উত্তর কিরয়া কিহেলন, ইস্রােয়েলর হারান
েমষ ছাড়া আর কাহারও িনকেট আিম েপ্রিরত হই নাই। ২৫ িকন্তু
স্ত্রীেলাকলটী আিসয়াতা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহল, প্রভু, আমার
উপকার করুন। ২৬ িতিন উত্তর কিরয়া কিহেলন, সন্তানেদর খাদ্য
লইয়া কুকুরেদর কােছ েফিলয়া েদওয়া ভাল নয়। ২৭ তাহােত েস

কিহল, হা া, প্রভু, েকননা কুকুেররাও আপন আপন কত্তৰ্ ােদর
েমজ হইেত েয গুা ড়াগাাড়া পেড়, তাহা খায়। ২৮ তখন যীশু উত্তর
কিরয়া তাহােক কিহেলন, েহ নাির, েতামারবড়ই িবশ্বাস, েতামার
েযমন ইচ্ছা, েতমিন েতামার প্রিত হউক। আর েসই দন্ড অবিধ
তাহার কন্যা সুস্থ হইল। ২৯ পের যীশু তথা হইেত প্রস্থান কিরয়া
গালীল-সমুেদ্ররধাের উপিস্থত হইেলন, এবং পব্বৰ্েত উিঠয়া েসই
স্থােন বিসেলন। ৩০ আর িবস্তর েলাক তা াহার কােছ আিসেত
লািগল, তাহারা আপনােদর সেঙ্গ খঞ্জ, অন্ধ, েবাবা, নুলা, এবং
আরও অেনক েলাকেক লইয়া তা াহার চরেণর িনকেট েফিলয়া
রািখল; আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ৩১ এইরূেপ
েবাবারা কথা কিহেতেছ, নুলারা সুস্থ হইেতেছ, খেঞ্জরা চিলেতেছ
এবং অেন্ধর েদিখেতেছ, ইহােদিখয়া েলােকরা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান
কিরল; এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েগৗরব কিরল। ৩২ তখন যীশু
আপন িশষ্যিদগেক কােছ ডািকয়া কিহেলন, এই েলাকসমূেহর
প্রিত আমার করুনা হইেতেছ; েকননা ইহারা আজ িতন িদবস
আমার সেঙ্গ রিহয়ােছ, এবং ইহােদর িনকেট খাবার িকছুই নাই;
আর আিম ইহািদগেক অনাহাের িবদায় কিরেত ইচ্ছা কির না,
পােছ ইহারা পেথ মুচ্ছৰ্ া পেড়। ৩৩ িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন,
িনজ্জৰ্ ন স্থােন আমরা েকাথায় এত রুটী পাইব েয, এত েলাকেক
তৃপ্ত কিরেত পাির? ৩৪ যীশু তা াহািদগেক বিলেলন, েতামােদর
কােছ কয়খানা রুটী আেছ? তা াহারা কিহেলন, সাতখানা, আর
কেয়কটী েছাট মাছ। ৩৫ তখন িতিন েলাকিদগেক ভূিমেত বিসেত
আজ্ঞা কিরেলন। ৩৬ পের িতিন েসই সাতখানা রুটী ও েসই
কয়টী মাছলইেলন, ধন্যবাদ পূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন, এবং িশষ্যিদগেক
িদেলন, িশেষ্যরা েলাকিদগেক িদেলন। ৩৭ তখন সকেল আহার
কিরয়া তৃপ্ত হইল; এবং েয সকল গুা ড়াগাাড়া অবিশষ্ট রিহল,
তাহােত পূণৰ্ সাত ঝুিড় তা াহারা উঠাইয়া লইেলন। ৩৮ যাহারা
আহার কিরয়ািছল, তাহারা স্ত্রী ও িশশু ছাড়া চাির সহস্র পুরুষ।
৩৯ পের িতিন েলাকসমূহেক িবদায় কিরয়া েনৗকায় উিঠয়া
মগদেনর সীমােত উপিস্থত হইেলন।

যীশুর নানািবধ িশক্ষা।

পের ফরীশীরা ও সদ্দকুীরা িনকেট আিসয়া পরীক্ষা
ভােব, তা াহােক িনেবদন কিরল, েযন িতিন
তাহািদগেক আকাশ হইেত েকান িচহ্ন েদখান। ২ িকন্তু

িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, সন্ধ্যা হইেল েতামরা
বিলয়া থাক, পিরস্কার িদন হইেব, কারণ আকাশ লাল হইয়ােছ।
৩ আর প্রাতঃকােল বিলয়া থাক, আজঝড় হইেব, কারণ আকাশ
লাল ওেঘার হইয়ােছ। েতামরা আকােশর লক্ষণ বুিঝেত পার,
িকন্তু কােলর িচহ্ন সকল বুিঝেত পার না। ৪ এই কােলর দষু্ট ও
ব্যিভচারী েলােকরা িচেহ্নর অেন্বষণ কের, িকন্তুেযানার িচহ্ন
ব্যিতেরেক আর েকান িচহ্নতাহািদগেক েদওয়া যাইেব না। তখন
িতিন তাহািদগেক ত্যাগ কিরয়া চিলয়া েগেলন। ৫ িশেষ্যরা অন্য
পাের যাইবার সময় রুটী লইেত ভুিলয়া িগয়ািছেলন। ৬ যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা সতকৰ্  হও, ফরীশী ও সদ্দকুীেদর
তাড়ী হইেত সাবধান থাক। ৭ তখন তা াহারা পরস্পর তকৰ্  কিরয়া
কিহেত লািগেলন, আমরা েয রুটী আিন নাই। ৮ তাহা বুিঝয়া
যীশু কিহেলন, েহ অল্পিবশ্বাসীরা, েতামােদর রুটী নাই বিলয়া
েকন পরস্পর তকৰ্  কিরেতছ? ৯ এখনও িক বুঝ না, মেনও িক
পেড় না, েসই পাাচ সহেস্রর খাদ্য পাাচখািন রুটী, আর কত ডালা
তুিলয়া লইয়ািছেল? ১০ এবং েসই চাির সহেস্রর খাদ্য সাতখািন

মিথর েলখা সুসমাচার। ১৫:২ ৪৫ মিথর েলখা সুসমাচার। ১৬:১০
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রুটী, আর কত ঝুিড় তুিলয়া লইয়ািছেল? ১১ েতামরা েকন বুঝ
না েয, আিমেতামািদগেক রুটীর িবষয় বিল নাই? িকন্তু েতামরা
ফরীশী ও সদ্দকুীেদর তাড়ী হইেত সাবধান থাক। ১২ তখন
তা াহারা বুিঝেলন, িতিন রুটীর তাড়ী হইেত নয়, িকন্তু ফরীশীও
সদ্দকুীেদর িশক্ষা হইেত সাবধান থািকবার কথা বিলয়ােছন।
যীশুই েসই খ্রীষ্ট, জীবন্তঈশ্বেরর পুত্র। ১৩ পের যীশু ৈকসিরয়া-
িফিলপীর অঞ্চেল িগয়া আপন িশষ্যিদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন,
মনুষ্যপুত্র েক, এ িবষেয় েলােক িক বেল? ১৪ তা াহারা কিহেলন,
েকহ েকহ বেল, আপিন েযাহন বাপ্তাইজক; েকহ েকহ বেল,
আপিনএিলয়; আর েকহ েকহ বেল, আপিন িযরিময় িকম্বা
ভাববাদীগেণরেকান এক জন। ১৫ িতিন তা াহািদগেক বিলেলন,
িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক? ১৬ িশেমান িপতর উত্তর কিরয়া
কিহেলন, আপিন েসই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র। ১৭ যীশু উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, েযেযানার পুত্র িশেমান, ধন্য তুিম!
েকননা রক্তমাংস েতামার িনকেট ইহা প্রকাশ কের নাই, িকন্তু
আমার স্বগৰ্স্থ িপতা প্রকাশ কিরয়ােছন। ১৮ আর আিমও
েতামােক কিহেতিছ, তুিম িপতর, আর এই পাথেরর উপের আিম
আপন মন্ডলী গাািথব, আর পাতােলর পুরদ্বার সকল তাহার
িবপেক্ষ প্রবল হইেব না। ১৯ আিম েতামােক স্বগৰ্ রােজ্যর
চািবগুিলন িদব; আর তুিম পৃিথবীেত যাহা িকছু বদ্ধ কিরেব,
তাহা স্বেগৰ্ বদ্ধ হইেব, এবং পৃিথবীেত যাহা িকছু মুক্ত কিরেব,
তাহা স্বেগৰ্ মুক্ত হইেব। ২০ তখন িতিন িশষ্যিদগেক এই আজ্ঞা
িদেলন, আিম েয েসই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহােকও বিলও না। যীশু
আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন। ২১ েসই সময় অবিধ
যীশু আপন িশষ্যিদগেক স্পষ্টই বিলেত লািগেলন েয, তা াহােক
িযরুশােলেম যাইেত হইেব, এবং প্রাচীনবেগৰ্র, প্রধান যাজকেদর
ও অধ্যাপকেদর হইেত অেনক দঃুখ েভাগ কিরেত হইেব, ও হত
হইেত হইেব, আর তৃতীয় িদবেস উিঠেত হইেব। ২২ ইহােত িপতর
তা াহােক কােছ লইয়া অনুেযাগ কিরেত লািগেলন, বিলেলন, প্রভু,
ইহা আপনা হইেত দেূর থাকুক, ইহা আপনার প্রিত কখনও
ঘিটেব না। ২৩ িকন্তু িতিন মুখ িফরাইয়া িপতরেক কিহেলন,
আমার সম্মুখ হইেত দরূ হও, শয়তান, তুিম আমার িবঘ্নস্বরূপ;
েকননা যাহা ঈশ্বেরর, তাহা নয়, িকন্তু যাহা মনুেষ্যর, তাহাই তুিম
ভািবেতছ। ২৪ তখন যীশু আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, েকহ
েযাগী আমার পশ্চাৎ আিসেত ইচ্ছা কের, তেব েস আপনােক
অস্বীকার করুক, আপন কু্রশ তুিলয়া লউক এবং আমার
পশ্চাদগামী হউক। ২৫ েয েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কিরেত ইচ্ছা
কের, েস তাহা হারাইেব, আর েয েকহ আমার িনিমেত্ত প্রাণ
হারায়, েস তাহা পাইেব। ২৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যিদ সমুদয় জগৎ লাভ
কিরয়া আপন প্রাণ হারায়, তেব তাহার িক লাভ হইেব? িকম্বা
মনুষ্য আপন প্রােনর পিরবেত্তৰ্  িক িদেব? ২৭ েকননা মনুষ্যপুত্র
আপন দতূগেণর সিহত আপন িপতার প্রতােপ আিসেবন, আর
তখন প্রেত্যক ব্যিক্তেক তাহার িক্রয়ানুসাের প্রিতফল িদেবন। ২৮

আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যাহারা এখােন দা াড়াইয়া
রিহয়ােছ, তাহােদর মেধ্য এমন কেয়ক জন আেছ, যাহারা েকান
মেত মৃতু্যর আস্বাদ পাইেব না, েয পযৰ্্যন্ত মনুষ্যপুত্রেক আপনার
রােজ্য আিসেত না েদিখেব।

যীশু উজ্বল রূপ গ্রহণ কেরন।

ছয় িদন পের যীশু িপতর, যােকাব ও তা াহার ভ্রাতা
েযাহনেক সেঙ্গ কিরয়া িবরেল এক উচ্চ পব্বৰ্েত

লইয়া েগেলন। ২ পের িতিন তা াহােদর সাক্ষােত রুপান্তিরত
হইেলন; তা াহার মুখ সূেযৰ্্যর ন্যায় েদদীপ্যমান, এবং তা াহার বস্ত্র
দীিপ্তর ন্যায় শুভ্র হইল। ৩ আর েদখ, েমািশ ও এিলয়
তা াহািদগেক েদখা িদেলন, তা াহারা তা াহার সিহত কেথাপকথন
কিরেত লািগেলন। ৪ তখন িপতর যীশুেক কিহেলন, প্রভু, এখােন
আমােদর থাকা ভাল; যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, তেব আিম এখােন
িতনটী কুটীর িনম্মৰ্ান কির, একটী আপনার জন্য, একটী েমািশর
জন্য এবং একটী এিলেয়র জন্য। ৫ িতিন কথা কিহেতেছন, এমন
সময় েদখ, একখািন উজ্জ্বল েমঘ তা াহািদগেক ছায়া কিরল,
আর েদখ, েসই েমঘ হইেত এই বাণী হইল, ‘ইিনই আমার িপ্রয়
পুত্র, ইঁহােতই আিম প্রীত, ইঁহার কথা শুন’। ৬ এই কথা শুিনয়া
িশেষ্যরা উবুড় হইয়া পিড়েলন, এবং অত্যন্ত ভীত হইেলন। ৭ পের
যীশু িনকেট আিসয়া তা াহািদগেক স্পশৰ্ কিরয়া কিহেলন, উঠ,
ভয় কিরও না। ৮ তখন তা াহারা চকু্ষ তুিলয়া আর কাহােকও
েদিখেত পাইেলন না, েকবল যীশু একা িছেলন। ৯ পব্বৰ্ত হইেত
নািমবার সমেয় যীশু তা াহািদগেক এই আজ্ঞা কিরেলন, েয পযৰ্্যন্ত
মনুষ্যপুত্র মৃতগেণর মধ্য হইেত না উেঠন, েস পযৰ্্যন্ত েতামরা এই
দশৰ্েনর কথা কাহােকও বিলও না। ১০ তখন িশেষ্যরা তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, তেব অধ্যাপেকরা েকন বেলন েয, প্রথেম
এিলেয়র আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ িতিন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, সত্য বেট, এিলয় আিসেবন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন
কিরেবন; ১২ িকন্তু আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, এিলয় আিসয়া
িগয়ােছন, এবং েলােকরা তা াহােক িচেন নাই, বরং তা াহার প্রিত
যাহা ইচ্ছা, তাহাই কিরয়ােছ; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রেকও তাহােদর
হইেত দঃুখেভাগ কিরেত হইেব। ১৩ তখন িশেষ্যরা বুিঝেলন েয,
িতিন তা াহািদগেক েযাহন বাপ্তাইজেকর িবষয় িবষয় বিলয়ােছন।
যীশুর িবিবধ কম্মৰ্ ও িশক্ষা। যীশু একটী মৃগীেরাগগ্রস্ত বালকেক
সুস্থ কেরন। ১৪ পের, তা াহারা েলাকসমূেহর িনকেট আিসেল এক
ব্যিক্ত তা াহার কােছ আিসয়া জানু পািতয়া কিহল, ১৫ প্রভু,
আমার পুেত্রর প্রিত দয়া করুন, েকননা েস মৃগীেরাগগ্রস্ত, এবং
অত্যন্ত েক্লশ পাইেতেছ, কারণ েস বার বার জেল পিড়য়া থােক।
১৬ আর আিম আপনার িশষ্যেদর িনকেট তাহােক
আিনয়ািছলাম, িকন্তু তা াহারা তাহােক সুস্থ কিরেত পািরেলন না।
১৭ যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন, েহ অিবশ্বাসী ও িবপথগামী বংশ,
আিম কত কাল েতামােদর সেঙ্গ থািকব? কত কাল েতামােদর
প্রিত সিহষু্ণতা কিরব? েতামরা উহােক এখােন আমার কােছ
আন। ১৮ পের যীশু তাহােক ধমক্ িদেলন, তাহােত েসই ভূত
তাহােক ছািড়য়া েগল, আর েসই বালকটী েসই দন্ড অবিধ সুস্থ
হইল। ১৯ তখন িশেষ্যরা িবরেল যীশুর িনকেট আিসয়া কিহেলন,
িক জন্য আমরা উহােক ছাড়াইেত পািরলাম না? ২০ িতিন
তা াহািদগেক বিলেলন, েতামােদর িবশ্বাস অল্প বিলয়া; েকননা
আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যিদ েতামােদর একটী
সিরষা-দানার ন্যায় িবশ্বাস থােক, তেব েতামরা এই পব্বৰ্তেক
বিলেব, ‘এখান হইেত ঐখােন যাও,’ আর ইহা সিরয়া যাইেব;
এবং েতামােদর অসাধ্য িকছুই থািকেব না। যীশু িদ্বতীয় বার
আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন। ২২ গালীেল তা াহােদর
একত্র হইবার সমেয় যীশু তা াহািদগেক কিহেলন, সম্প্রিত
মনুষ্যপুত্র মনুষ্যেদর হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন; ২৩ এবং তাহারা
তা াহােক বধ কিরেব, আর তৃতীয় িদবেস িতিন উিঠেবন। ইহােত
তা াহারা অত্যন্ত দঃুিখত হইেলন। মােছর মুেখ টাকা ২৪ পের
তা াহারা কফরনাহূেম আিসেল, যাহারা আধুিল আদায় কিরত,

মিথর েলখা সুসমাচার। ১৬:১১ ৪৬ মিথর েলখা সুসমাচার। ১৭:২৪



১৮

১৯

তাহারা িপতেরর িনকেট আিসয়া বিলল, েতামােদর গুরু িক
আধুিল েদন না? িতিন কিহেলন, িদয়া থােকন। ২৫ পের িতিন
গৃহমেধ্য আিসেল যীশু অেগ্রই তা াহােক কিহেলন, িশেমান,
েতামার েকমন েবাধ হয়? পৃিথবীর রাজারা কাহােদর হইেত কর
বা রাজস্ব গ্রহণ কিরয়া থােকন? িক আপন সন্তানেদর হইেত, না
অন্য েলাক হইেত? ২৬ িপতর কিহেলন, অন্য েলাক হইেত। তখন
যীশু তা াহােক কিহেলন, তেব সন্তােনরা স্বাধীন। ২৭ তথািপ
আমরা েযন উহােদর িবঘ্ন না জন্মাই, এই জন্য তুিম সমুেদ্র িগয়া
বড়শী েফল, তাহােত প্রথেম েয মাছটী উিঠেব, েসইটী ধিরয়া
তাহার মুখ খুিলেল একটী টাকা পাইেব; েসইটী লইয়া আমার
এবং েতামার িনিমত্ত উহািদগেক েদও।

স্বগর্-রােজ্য মহান েক, এ িবষেয় িশক্ষা।

েসই দেন্ড িশেষ্যরা যীশুর িনকেট আিসয়া বিলেলন,
তেব স্বগৰ্-রােজ্যর মেধ্য েশ্রষ্ঠ েক? ২ িতিন একটী
িশশুেক আপনার কােছ ডািকয়া তা াহােদর মেধ্য দা াড়

করাইেলন, ৩ এবং কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ,
েতামরা যিদ না িফর ও িশশুেদর ন্যায় না হইয়া উঠ, তেব েকান
মেত স্বগৰ্-রােজ্য প্রেবশ কিরেত পাইেব না। ৪ অতএব েয েকহ
আপনােক এই িশশুর মত নত কের, েস স্বগৰ্-রােজ্য েশ্রষ্ঠ। ৫ আর
েয েকহ ইহার মত একটী িশশুেক আমার নােম গ্রহণ কের, েস
আমােকই গ্রহণ কের; ৬ িকন্তু েয কু্ষদ্রগণ আমােত িবশ্বাস কের,
েয েকহ তাহােদর মেধ্য এক জেনরও িবঘ্ন জন্মায়, তাহার গলায়
বৃহৎ যাাতা বাািধয়া তাহােক সমুেদ্রর অগাধ জেল ডুবাইয়া েদওয়া
বরং তাহার পেক্ষ ভাল। ৭ িবঘ্ন প্রযুক্ত জগৎেক িধক্! েকননা
িবঘ্ন অবশ্যই উপিস্থত হইেব; িকন্তু িধক্ েসই ব্যিক্তেক, যাহার
দ্বারা িবঘ্ন উপিস্থত হইেব। ৮ আর েতামার হস্ত িক চরণ যিদ
েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া েফিলয়া েদও; দইু হস্ত
িকম্বা দইু চরণ লইয়া অনন্ত অিগ্নেত িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা বরং
খঞ্জ িকম্বা নুলা হইয়া জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল। ৯ আর
েতামার চকু্ষ যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা উপড়াইয়া
েফিলয়া েদও; দইু চকু্ষ লইয়া অিগ্নময় নরেক িনিক্ষপ্ত হইয়া
অেপক্ষা বরং একচকু্ষ হইয়া জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল।
১০ এই কু্ষদ্রগেণর একটীেকও তুচ্ছ কিরও না; েকননা আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, তাহােদর দতূগণ সতত আমার স্বগৰ্স্থ
িপতার মুখ দশৰ্ন কেরন। ১২ েতামােদর েকমন েবাধ হয়? েকান
ব্যিক্তর যিদ এক শত েমষ থােক, আর তাহােদর মেধ্য একটী
হারাইয়া যায়, তেব েস িক অন্য িনরানব্বইটা ছািড়য়া পব্বৰ্েত ঐ
হারান েমষটীর অেন্বষণ কের না? ১৩ আর যিদ েস েকান ক্রেম
েসটী পায়, তেব আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েস
িনরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহােদর অেপক্ষা েসইটীর
িনিমত্ত েস অিধক আনন্দ কের। ১৪ েসইরূপ এই কু্ষদ্রগেণর মেধ্য
এক জনও েয িবিনষ্ট হয়, েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতার এমন ইচ্ছা
নয়। ১৫ আর যিদ েতামার ভ্রাতা েতামার িনকেট েকান অপরাধ
কের, তেব যাও, যখন েকবল েতামােত ও তাহােত থাক, তখন
েসই েদাষ তাহােক বুঝাইয়া েদও। েস যিদ েতামার কথা শুেন,
তুিম আপন ভ্রাতােক লাভ কিরেল। ১৬ িকন্তু যিদ েস না শুেন,
তেব আর দইু এক জন ব্যিক্তেক সেঙ্গ লইয়া যাও, েযন “দইু
িকম্বা িতন জন সাক্ষীর মুেখ সমস্ত কথা িনস্পন্ন হয়।” ১৭ আর
যিদ েস তাহােদর কথা অমান্য কের, মন্ডলীেক বল; আর যিদ
মন্ডলীর কথাও অমান্য কের, েস েতামার িনকেট পরজাতীয়

েলােকর ও করগ্রাহীেদর তুল্য হউক। ১৮ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, েতামরা পৃিথবীেত যাহা িকছু বদ্ধ কিরেব, তাহা স্বেগৰ্
বদ্ধ হইেব; এবং পৃিথবীেত যাহা িকছু মুক্ত কিরেব, তাহা স্বেগৰ্
মুক্ত হইেব। ১৯ আবার আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ,
পৃিথবীেত েতামােদর দইু জন যাহা িকছু যাচ্ঞা কিরেব, েসই
িবষেয় যিদ একিচত্ত হয়, তেব আমার স্বগৰ্স্থ িপতা কতৃ্তৰ্ক
তাহােদর জন্য তাহা করা যাইেব। ২০ েকননা েযখােন দইু িক িতন
জন আমার নােম একত্র হয়, েসইখােন আিম তাহােদর মেধ্য
আিছ। ক্ষমতাশীলতা সম্বেন্ধ িশক্ষা। ২১ তখন িপতর তা াহার
িনকট আিসয়া কিহেলন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার িনকেট কত
বার অপরাধ কিরেল আিম তাহােক ক্ষমা কিরব? িক সাত বার
পযৰ্্যন্ত? ২২ যীশু তা াহােক কিহেলন, েতামােক বিলেতিছ না, সাত
বার পযৰ্্যন্ত, িকন্তু সত্তর গুণ সাত বার পযৰ্্যন্ত। ২৩ এজন্য স্বগৰ্-
রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, িযিন আপন দাসগেণর কােছ
িহসাব লইেত চািহেলন। ২৪ িতিন িহসাব আরম্ভ কিরেল, এক জন
তা াহার িনকেট আনীত হইল, েয তা াহার দশ সহস্র তালন্ত ধািরত।
২৫ িকন্তু তাহার পিরেশাধ কিরবার সঙ্গিত না থাকেত তাহার প্রভু
তাহােক ও তাহার স্ত্রী পুত্রািদ সব্বৰ্স্ব িবক্রয় কিরয়া আদায়
কিরেত আজ্ঞা কিরেলন। ২৬ তাহােত েস দাস তা াহার চরেণ
পিড়য়া প্রিণপাত কিরয়া কিহল, েহ প্রভু, আমার প্রিত ৈধযৰ্্য
ধরুন, আিম আপনার সমস্তই পিরেশাধ কিরব। ২৭ তখন েস
দােসর প্রভু করুণািবষ্ট হইয়া তাহােক মুক্ত কিরেলন ও তাহার
ঋণ ক্ষমা কিরেলন। ২৮ িকন্তু েসই দাস বািহের িগয়া তাহার
সহদাসেদর মেধ্য এক জনেক, েদিখেত পাইল, েয তাহার এক
শত িসিক ধািরত; েস তাহােক ধিরয়া গলািটিপ িদয়া কিহল, তুই
যা ধািরস, তাহা পিরেশাধ কর্। ২৯ তখন তাহার সহ্দাস তাহার
চরেণ পিড়য়া িবনিতপূব্বৰ্ক কিহল, আমার প্রিত ৈধযৰ্্য ধর, আিম
েতামার ঋণ পিরেশাধ কিরব। ৩০ তথািপ েস সম্মত হইল না,
িকন্তু িগয়া তাহােক কারাগাের েফিলয়া রািখল, েয পযৰ্্যন্ত ঋণ
পিরেশাধ না কের। ৩১ এই ব্যাপার েদিখয়া তাহার সহদােসরা
বড়ই দঃুিখত হইল, আর আপনােদর প্রভুর কােছ িগয়া সমস্ত
বৃত্তান্ত বিলয়া িদল। ৩২ তখন তাহার প্রভু তাহােক কােছ
ডাকাইয়া কিহেলন, দষু্ট দাস! তুিম আমার কােছ িবনিত করােত
আিম েতামার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা কিরয়ািছলাম; ৩৩ আিম েযমন
েতামার প্রিত দয়া কিরয়ািছলাম, েতমিন েতামার সহদাসেদর
প্রিত দয়া করা িক েতামারও উিচত িছল না? ৩৪ আর তাহার প্রভু
কু্রদ্ধ হইয়া পীড়নকারীেদর িনকেট তাহােক সমপৰ্ণ কিরেলন, েয
পযৰ্্যন্ত েস সমস্ত ঋণ পিরেশাধ না কের। ৩৫ আমার স্বগর্ীয়
িপতাও েতামােদর প্রিত এইরূপ কিরেবন, যিদ েতামরা প্রিতজন
অন্তঃকরেণর সিহত আপন আপন ভ্রাতােক ক্ষমা না কর।

এই সকল বাক্য সমাপ্ত কিরবার পর যীশু গালীল
হইেত প্রস্থান কিরেলন, পের যদ্দৰ্ েনর পরপারস্থ
িযহূিদয়ার অঞ্চেল উপিস্থত হইেলন; ২ আর িবস্তর

েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল, এবং িতিন েসখােন
েলাকিদগেক সুস্থ কিরেলন। স্ত্রী-পিরত্যাগ িবষেয় িশক্ষা। ৩ আর
ফরীশীরা তা াহার িনকেট আিসয়া পরীক্ষা ভােব তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরল, েয েস কারেণ িক আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ করা িবেধয়?
৪ িতিন উত্তর কিরেলন, েতামরা িক পাঠ কর নাই েয, সৃিষ্টকত্তৰ্ া
আিদেত পুরুষ ও স্ত্রী কিরয়া তাহািদগেক িনম্মৰ্াণ কিরয়ািছেলন,
৫ আর বিলয়ািছেলন, “এই কারণ মনুষ্য িপতা ও মাতােক ত্যাগ
কিরয়া আপন স্ত্রীেত আসক্ত হইেব, এবং েস দইু জন একাঙ্গ
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হইেব”? ৬ সুতরাং তাহারা আর দইু নয়, িকন্তু একাঙ্গ। অতএব
ঈশ্বর যাহার েযাগ কিরয়া িদয়ােছন, মনুষ্য তাহার িবেয়াগ না
করুক। ৭ তাহারা তা াহােক কিহল, তেব েমািশ েকন ত্যাগপত্র
িদয়া পিরত্যাগ কিরবার িবিধ িদয়ােছন? ৮ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, েতামােদর অন্তঃকরণ কিঠন বিলয়া েমািশ
েতামািদগেক আপন আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কিরবার অনুমিত
িদয়ািছেলন, িকন্তু আিদ হইেত এরূপ হয় নাই। ৯ আর আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, ব্যিভচার েদাষ ব্যিতেরেক েয েকহ
আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কিরয়া অন্যােক িববাহ কের, েস
ব্যিভচার কের; এবং েয ব্যিক্ত েসই পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের,
েসও ব্যিভচার কের। ১০ িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন, যিদ আপন
স্ত্রীর সেঙ্গ পুরুেষর এরূপ সমন্ধ হয়, তেব িববাহ না করা ভাল।
১১ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, সকেল এই কথা গ্রহণ কের না,
িকন্তু যাহািদগেক ক্ষমতা দত্ত হইয়ােছ, তাহারাই কের। ১২ কারণ
এমন নপুংসক আেছ, যাহারা মাতার উদর হইেত েসইরূপ হইয়া
জিন্ময়ােছ; আর এমন নপংসক আেছ, যাহািদগেক মানুেষ
নপুংসক কিরয়ােছ; আর এমন নপুংসক আেছ, যাহারা স্বগৰ্-
রােজ্যর িনিমেত্ত আপনািদগেক নপুংসক কিরয়ােছ। েয গ্রহণ
কিরেত পাের, েস গ্রহণ করুক। িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা। ১৩ তখন
কতকগুিল িশশু তা াহার িনকেট আনীত হইল, েযন িতিন
তাহােদর উপের হস্তাপৰ্ণ কেরন ও প্রাথৰ্না কেরন; তাহােত
িশেষ্যরা তাহািদগেক ভত্ৰ্ সনা কিরেলন। ১৪ িকন্তু যীশু কিহেলন,
িশশুিদগেক আমার িনকেট আিসেত েদও, বারণ কিরও না;
েকননা স্বগৰ্-রাজ্য এই মত েলাকেদরই। ১৫ পের িতিন তাহােদর
উপের হস্তাপৰ্ণ কিরয়া েসখান হইেত চিলয়া েগেলন। ধন সমেন্ধ
িশক্ষা।মজরুেদর দষৃ্টান্ত। ১৬ আর েদখ, এক ব্যিক্ত আিসয়া
তা াহােক বিলল, েহ গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আিম
িকরূপ সৎকম্মৰ্ কিরব? ১৭ িতিন তাহােক কিহেলন, আমােক
সেতর িবষয় েকন িজজ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আেছন।
িকন্তু তুিম যিদ জীবেন প্রেবশ কিরেত ইচ্ছা কর, তেব আজ্ঞা
সকল পালন কর। ১৮ েস কিহল, েকান্ েকান্ আজ্ঞা? যীশু
বিলেলন, এই এই, “নরহত্যা কিরও না, ব্যিভচার কিরও না, চুির
কিরও না, িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না, ১৯ িপতা ও মাতােক সমাদর
কিরও, এবং েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরও”।
২০ েসই যুবক তা াহােক কিহল, আিম এ সকলই পালন কিরয়ািছ,
এখন আমার িক ত্রুিট আেছ? ২১ যীশু তাহােক কিহেলন, যিদ
িসদ্ধ হইেত ইচ্ছা কের, তেব চিলয়া যাও, েতামার যাহা যাহা
আেছ, িবক্রয় কর, এবং দিরদ্রিদগেক দান কর, তাহােত স্বেগৰ্ ধন
পােব; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ িকন্তু এই কথা
শুিনয়া েসই যুবক দঃুিখত হইয়া চিলয়া েগল, কারণ তাহার
িবস্তর সম্পিত্ত িছল। ২৩ তখন যীশু আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন,
আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, ধনবােনর পেক্ষ স্বগৰ্-রােজ্য
প্রেবশ করা দসু্কর। ২৪ আবার েতামািদগেক কিহেতিছ, ঈশ্বেরর
রােজ্য ধনবােনর প্রেবশ করা অেপক্ষা বরং সূচীর িছদ্র িদয়া
উেটর যাওয়া সহজ। ২৫ ইহা শুিনয়া িশেষ্যরা অিতশয় আশ্চযৰ্্য
মেন কিরেলন, কিহেলন, তেব কাহার পিরত্রান হইেত পাের?
২৬ যীশু তা াহােদর প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া কিহেলন, তাহা মানুেষর
অসাধ্য বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর সকলই সাধ্য। ২৭ তখন িপতর উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, েদখুন, আমরা সমস্তই পিরত্যাগ
কিরয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়ািছ; আমরা তেব িক পাইব?
২৮ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য

কিহেতিছ, েতামরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ,
পুনঃসৃিষ্টকােল, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতােপর িসংহাসেন
বিসেবন, তখন েতামরাও দ্বাদশ িসংহাসেন বিসয়া ইস্রােয়েলর
দ্বাদশ বংেশর িবচার কিরেব। ২৯ আর েয েকান ব্যিক্ত আমার
নােমর জন্য বাটী, িক ভ্রাতা, িক ভিগনী, িক িপতা, িক মাতা, িক
সন্তান, িক েক্ষত্র পিরত্যাগ কিরয়ােছ, েস তাহার শত গুন পাইেব,
এবং অনন্ত জীবেনর অিধকারী হইেব। ৩০ িকন্তু যাহারা প্রথম,
এমন অেনক েলাক েশেষ পিড়েব; এবং যাহারা েশেষর, এমন
অেনক েলাক প্রথম হইেব।

েকননা স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক জন গৃহকত্তৰ্ ার তুল্য,
িযিন প্রভাত কােল আপন দ্রাক্ষােক্ষেত্রর মজরু
লাগাইবার জন্য বািহের েগেলন। ২ িতিন মজরুেদর

সিহত িদন এক িসিক েবতন িস্থর কিরয়া তাহািদগেক আপন
দ্রাক্ষােক্ষেত্র েপ্ররণ কিরেলন। ৩ পের িতিন িতন ঘিটকার সমেয়
বািহের িগয়া েদিখেলন, অন্য কেয়ক জন বাজাের িনস্কেম্মৰ্
দা াড়াইয়া আেছ, ৪ এবং তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাও
দ্রাক্ষােক্ষেত্র যাও, যাহা ন্যায্য, েতামািদগেক িদব; তাহােত তাহারা
েগল। ৫ আবার িতিন ছয় ও নয় ঘিটকার সমেয়ও বািহের িগয়া
তদ্রুপ কিরেলন। ৬ পের এগােরা ঘিটকার সমেয় বািহের িগয়া
আর কেয়ক জনেক দা াড়াইয়া থািকেত েদিখেলন, আর
তাহািদগেক বিলেলন, িক জন্য সমস্ত িদন এখােন িনস্কেম্মৰ্
দা াড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তা াহােক বিলল, েকহই আমািদগেক
কােজ লাগায় নাই। িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাও
দ্রাক্ষােক্ষেত্র যাও। ৮ পের সন্ধ্যা হইেল েসই দ্রাক্ষােক্ষেত্রর কত্তৰ্ া
আপন েদওয়ানেক কিহেলন, মজরুিদগেক ডািকয়া মজরুী েদও,
েশষ জন আরম্ভ কিরয়া প্রথম জন পযৰ্্যন্ত েদও। ৯ তাহােত
যাহারা এগার ঘিটকার সমেয় লািগয়ািছল, তাহারা আিসয়া এক
জন এক এক িসিক পাইল। ১০ পের যাহারা প্রথেম লািগয়ািছল,
তাহারা আিসয়া মেন কিরল, আমরা েবশী পাইব; িকন্তু তাহারাও
এক িসিক পাইল। ১১ পাইয়া তাহারা েসই গৃহকত্তৰ্ ার িবরুেদ্ধ
বচসা কিরয়া কিহেত লািগল, ১২ েশেষর ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র
খািটয়ােছ, আমরা সমস্ত িদন খািটয়ািছ ও েরৗেদ্র পুিড়য়ািছ,
আপিন ইহািদগেক আমােদর সমান কিরেলন। ১৩ িতিন উত্তর
কিরয়া তাহােদর এক জনেক কিহেলন, বনু্ধ েহ! আিম েতামার
প্রিত িকছু অন্যায় কির নাই; তুিম িক আমার িনকেট এক
িসিকেত স্বীকার কর নাই? ১৪ েতামার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া
চিলয়া যাও; আমার ইচ্ছা, েতামােক যাহা, ঐ েশেষর জনেকও
তাহাই িদব। ১৫ আমার িনেজর যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামেত
ব্যবহার কিরবার অিধকার িক আমার নাই? না আিম দয়ালু
বিলয়া েতামার েচাখ টাটাইেতছ? ১৬ এইরূেপ যাহারা েশেষর,
তাহারা প্রথম হইেব, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা েশেষ পিড়েব।
যীশু তৃতীয় বার আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন।
১৭ পের যখন যীশু িযরুশােলেম যাইেত উদ্যত হইেলন, তখন
িতিন েসই বােরা জন িশষ্যেক িবরেল লইয়া েগেলন, আর
পিথমেধ্য তা াহািদগেক কিহেলন, ১৮ েদখ, আমরা িযরুশােলেম
যাইেতিছ; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকেদর ও অধ্যাপকেদর
হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন; ১৯ তাহারা তা াহার প্রাণদন্ড িবধান কিরেব,
এবং িবদ্রুপ কিরবার, েকাড়া মিরবার ও কু্রেশ িদবার জন্য
পরজাতীয়েদর হেস্ত তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব; পের িতিন তৃতীয়
িদবেস উিঠেবন। প্রকৃত ভােব মহান েক? এই িবষেয় িশক্ষা।
২০ তখন িসবিদেয়র পুত্রেদর মাতা আপনার দইু পুত্রেক সেঙ্গ
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লইয়া তা াহার িনকেট আিসয়া প্রিণপাত পূব্বৰ্ক তা াহার কােছ িকছু
যাচ্ঞা কিরেলন। ২১ িতিন তা াহােক কিহেলন, তুিম িক চাও? িতিন
কিহেলন, আজ্ঞা করুন, েযন আপনার রােজ্য আমার এই দইু
পুেত্রর এক জন আপনার দিক্ষণ পােশ্বৰ্, আর এক জন বাম
পােশ্বৰ্, বিসেত পায়। ২২ িকন্তু যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন,
েতামরা িক যাচ্ঞা কিরেতছ, তাহা বুঝ না; আিম েয পােত্র পান
কিরেত যাইেতিছ, তাহােত িক েতামরা পান কিরেত পার? তা াহারা
বিলেলন, পাির। ২৩ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা আমার
পােত্র পান কিরেব বেট, িকন্তু যাহােদর জন্য আমার িপতা কতৃ্তৰ্ক
স্থান প্রস্তুত করা হইয়ােছ, তাহােদর িভন্ন আর কাহােকও আমার
দিক্ষণ পােশ্বৰ্ ও বাম পােশ্বৰ্ বিসেত িদেত আমার অিধকার নাই।
২৪ এই কথা শুিনয়া অন্য দশ জন ঐ দইু ভ্রাতার প্রিত রুষ্ট
হইেলন। িকন্তু যীশু তা াহািদগেক িনকেট ডািকয়া কিহেলন,
২৫ েতামরা জান, পরজাতীয়েদর অিধপিতরা তাহােদর উপের
প্রভুত্ব কের, এবং যাহারা মহান্, তাহারা তাহােদর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব
কের। ২৬ েতামােদর মেধ্য েসরূপ হইেব না; িকন্তু েতামােদর মেধ্য
েয েকহ মহান্ হইেত চায়, েস েতামােদর মেধ্য পিরচারক হইেব;
২৭ এবং েতামােদর মেধ্য েয েকহ প্রধান হইেত চায়, েস েতামােদর
দাস হইেব; ২৮ েযমন মনুষ্যপুত্র পিরচযৰ্্যা পাইেত আইেসন নাই,
িকন্তু পিরচযৰ্্যা কিরেত, এবং অেনেকর পিরবেত্তৰ্  আপন প্রাণ
মুিক্তর মূল্যরূেপ িদেত আিসয়ােছন। অন্ধেক চকু্ষদ্দৰ্ ান। যীশুর
িযরুশােলেম গমন। ২৯ পের িযরীেহা হইেত তা াহােদর বািহর
হইবার সমেয় িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল।
৩০ আর েদখ, দইু জন অন্ধ পেথর পােশ্বৰ্ বিসয়ািছল; েসই পথ
িদয়া যীশু যাইেতেছন শুিনয়া তাহারা েচা চাইয়া কিহল, প্রভু,
দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন। ৩১ তাহােত েলাক
সকল চুপ্ চুপ্ বিলয়া তাহািদগেক ধমক্ িদল; িকন্তু তাহারা
আরও অিধক েচা চাইয়া বিলল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমােদর
প্রিত দয়া করুন। ৩২ তখন যীশু থািময়া তাহািদগেক ডািকেলন,
আর বিলেলন, েতামরা িক চাও? আিম েতামােদর জন্য িক
কিরব? ৩৩ তাহারা তা াহােক কিহল, প্রভু, আমােদর চকু্ষ েযন
খুিলয়া যায়। ৩৪ তখন যীশু কারুনািবষ্ট হইয়া তাহােদর চকু্ষ স্পশৰ্
কিরেলন, আর তখনই তাহারা েদিখেত পাইল ও তা াহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চিলল।

পের যখন তা াহারা িযরূশােলেমর িনকটবত্তর্ী হইয়া
ৈজতুন পব্বৰ্েত, ৈবৎফগী গ্রােম আিসেলন, তখন যীশু
দইু জন িশষ্যেক পাঠাইয়া িদেলন, ২ তা াহািদগেক

বিলেলন, েতামােদর সম্মুেখ ঐ গ্রােম যাও, অমিন েদিখেত
পাইেব, একটী গদ্দৰ্ভী বাাধা আেছ, আর তাহার সেঙ্গ একটী
বৎস, খুিলয়া আমার িনকেট আন। ৩ আর যিদ েকহ,
েতামািদগেক িকছু বেল, তেব বিলেব, ইহািদেগেত প্রভুর
প্রেয়াজন আেছ; তাহােত েস তখনই তাহািদগেক পাঠাইয়া িদেব।
৪ এইরূপ ঘিটল, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বাক্য পূণৰ্ হয়,
৫ “েতামরা িসেয়ান-কন্যােক বল, েদখ, েতামার রাজা েতামার
কােছ আিসেতেছন; িতিন মৃদশুীল, ও গদ্দৰ্ভ-বৎেসর উপের
উপিবষ্ট।” ৬ পের ঐ িশেষ্যরা িগয়া যীশুর আজ্ঞানুসাের কাযৰ্্য
কিরেলন, ৭ গদ্দৰ্ভীেক ও শাবকটীেক আিনেলন, এবং তাহােদর
উপের আপনােদর বস্ত্র পািতয়া িদেলন, আর িতিন তাহােদর
উপের বিসেলন। ৮ আর িভেড়র মেধ্য অিধকাংশ েলাক আপন
আপন বস্ত্র পেথ পািতয়া িদল, এবং অন্য অন্য েলাক গােছর
ডাল কািটয়া পেথ ছড়াইয়া িদল। ৯ আর েয সকল েলাক তা াহার

অগ্রপশ্চাৎ যাইেতিছল, তাহারা েচা চাইয়া বিলেত লািগল, েহাশান্না
দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন; উদ্ধৰ্ েলােক
েহাশান্না। ১০ আর িতিন িযরূশােলেম প্রেবশ কিরেল নগরময়
হুলসূ্থল পিড়য়া েগল; সকেল কিহল, উিন েক? ১১ তাহােত
েলাকসমূহ কিহল, উিন েসই ভাববাদী, গালীেলর নাসরতীয়
যীশু। ১২ পের যীশু ঈশ্বেরর ধম্মৰ্ধােম প্রেবশ কিরেলন, এবং যত
েলাক ধম্মৰ্ধােম ক্রয়িবক্রয় কিরেতিছল, েসই সকলেক বািহর
কিরয়া িদেলন, এবং েপাদ্দারেদর েমজ ও যাহারা কেপাত িবক্রয়
কিরেতিছল, তাহােদর আসন সকল উল্টাইয়া েফিলেলন,
১৩ আর তাহািদগেক কিহেলন, েলখা আেছ, “আমার গৃহ
প্রাথৰ্নাগৃহ বিলয়া আখ্যাত হইেব,” িকন্তু েতামরা ইহা “দসু্যগেণর
গহ্বর” কিরেতছ। ১৪ পের অেন্ধরা ও খেঞ্জরা ধম্মৰ্ধােম তা াহার
িনকেট আিসল, আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ১৫ িকন্তু
প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপেকরা তা াহার কৃত আশ্চযৰ্্য িক্রয়া
সকল েদিখয়া, আর েয বালেকরা ‘েহাশান্না দায়ূদ-সন্তান,’
বিলয়া ধম্মৰ্ধােম েচা চাইেতিছল তাহািদগেক েদিখয়া রুষ্ট হইল;
১৬ এবং তা াহােক কিহল, শুিনেতছ, ইহারা িক বিলেতেছ? যীশু
তাহািদগেক কিহেলন, হা া; েতামরা িক কখনও পাঠ কর নাই েয,
“তুিম িশশু ও দগু্ধ্যেপাষ্যেদর মুখ হইেত স্তব সম্পন্ন কিরয়াছ?”
১৭ পের িতিন তাহািদগেক ছািড়য়া নগেরর বািহের ৈবথিনয়ায়
েগেলন, আর েসই স্থােন রািত্র যাপন কিরেলন। ১৮ প্রাতঃকােল
নগের িফিরয়া যাইবার সমেয় িতিন কু্ষিধত হইেলন। ১৯ পেথর
পােশ্বৰ্ একটী ডুমুরগাছ েদিখয়া িতিন তাহার িনকেট েগেলন, এবং
পত্র িবনা আর িকছুই েদিখেত পাইেলন না। তখন িতিন গাছিটেক
কিহেলন, আর কখনও েতামােত ফল না ধরুক; আর হঠাৎ েসই
ডুমুরগাছটা শুকাইয়া েগল। ২০ তাহা েদিখয়া িশেষ্যরা আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরয়া কিহেলন, ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকাইয়া েগল
িকরূেপ? ২১ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন, আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যিদ েতামােদর িবশ্বাস থােক, আর
সেন্দহ না কর, তেব েতামরা েকবল ডুমুরগােছর প্রিত এইরূপ
কিরেত পািরেব, তাহা নয়, িকন্তু এই পব্বৰ্তেকও যিদ বল,
‘উপিড়য়া যাও, আর সমুেদ্র িগয়া পড়,’ তাহাই হইেব। ২২ আর
েতামরা প্রাথৰ্নায় িবশ্বাসপূব্বৰ্ক যাহা িকছু যাচ্ঞা কিরেব, েস
সকলই পাইেব। যীশু িযরূশােলেম িশক্ষা েদন। যীশুর ক্ষমতা
িবষয়ক িশক্ষা। ২৩ পের িতিন ধম্মৰ্ধােম আিসেল পর তা াহার
উপেদশ িদবার সমেয় প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর প্রাচীনবগৰ্
িনকেট আিসয়া বিলল, তুিম িক ক্ষমতায় এই সকল কিরেতছ?
আর েকই বা েতামােক এই ক্ষমতা িদয়ােছ? ২৪ যীশু উত্তর
কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, আিমও েতামািদগেক একটী কথা
িজজ্ঞাসা কিরব; তাহা যিদ আমােক বল, তেব িক ক্ষমতায় এ
সকল কিরেতিছ, তাহা আিমও েতামািদগেক বিলব। ২৫ েযাহেনর
বািপ্তস্ম েকাথা হইেত হইয়ািছল? স্বগৰ্ হইেত না মনুষ্য হইেত?
তখন তাহারা পরস্পর তকৰ্  কিরয়া বিলল, যিদ বিল স্বগৰ্ হইেত,
তাহা হইেল এ আমািদগেক বিলেব, তেব েতামরা তা াহােক িবশ্বাস
কর নাই েকন? ২৬ আর যিদ বিল, মনুষ্য হইেত, েলাকসাধারণেক
ভয় কির; কারণ সকেল েযাহনেক ভাববাদী বিলয়া মােন।
২৭ তখন তাহারা যীশুেক উত্তর কিরয়া কিহল, আমরা জািন না।
িতিনও তাহািদগেক কিহেলন, তেব আিমও িক ক্ষমতায় এ সকল
কিরেতিছ, েতামািদগেক বিলব না। ২৮ িকন্তু েতামােদর েকমন
েবাধ হয়? এক ব্যিক্তর দইু পুত্র িছল; িতিন প্রথম জেনর িনকেট
িগয়া কিহেলন, বৎস, যাও, আজ দ্রাক্ষােক্ষেত্র কম্মৰ্ কর। ২৯ েস
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উত্তর কিরল, আমার ইচ্ছা নাই; েশেষ অনুেশাচনা কিরয়া েগল।
৩০ পের িতিন িদ্বতীয় জেনর িনকেট িগয়া েসরূপ কিহেলন। েস
উত্তর কিরল, কত্তৰ্ া আিম যাইেতিছ; িকন্তু েগল না। ৩১ েসই
দইুেয়র মেধ্য েক িপতার ইচ্ছা পালন কিরল? তাহারা কিহল,
প্রথম জন। যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, করগ্রাহী ও েবশ্যারা েতামােদর অেগ্র ঈশ্বেরর রােজ্য
প্রেবশ কিরেতেছ। ৩২ েকননা েযাহন ধািম্মৰ্কতার পথ িদয়া
েতামােদর িনকেট আিসেলন, আর েতামরা তা াহােক িবশ্বাস
কিরেল না; িকন্তু করগ্রাহী ও েবশ্যারা তা াহােক িবশ্বাস কিরল;
আর েতামরা তাহা েদিখয়া েশেষও এরূপ অনুেশাচনা কিরেল না
েয, তা াহােক িবশ্বাস কিরেব। গৃহকত্তৰ্ া ও কৃষকেদর দষৃ্টান্ত।
৩৩ আর একটী দষৃ্টান্ত শুন; এক জন গৃহ কত্তৰ্ া িছেলন, িতিন
দ্রাক্ষার েক্ষত্র কিরয়া তাহার চািরিদেক েবড়া িদেলন, ও তাহার
মেধ্য দ্রাক্ষা-কুন্ড খনন কিরেলন, এবং উচ্চগৃহ িনম্মৰ্ান কিরেলন;
পের কৃষকিদগেক তাহা জমা িদয়া অন্য েদেশ চিলয়া েগেলন।
৩৪ আর ফেলর সময় সিন্নকট হইেল িতিন আপন ফল গ্রহণ
কিরবার জন্য কৃষকেদর িনকেট িনজ দাসিদগেক েপ্ররণ
কিরেলন। ৩৫ তখন কৃষেকরা তা াহার দাসিদগেক ধিরয়া
কাহােকও প্রহার কিরল, কাহােকও বধ কিরল, কাহােকও পাথর
মািরল। ৩৬ আবার িতিন পূবৰ্বােপক্ষা আরও অেনক দাস েপ্ররণ
কিরেলন; তাহােদর প্রিতও তাহারা েসই মত ব্যবহার কিরল।
৩৭ অবেশেষ িতিন আপনার পুত্রেক তাহােদর িনকেট েপ্ররণ
কিরেলন, বিলেলন, তাহারা আমার পুত্রেক সমাদর কিরেব।
৩৮ িকন্তু কৃষেকরা পুত্রেক েদিখয়া পরস্পর বিলল, এই ব্যিক্তই
উত্তরািধকারী, আইস, আমরা ইহােক বধ কিরয়া ইহার অিধকার
হস্তগত কির। ৩৯ পের তাহারা তা াহােক ধিরয়া দ্রাক্ষােক্ষেত্রর
বািহের েফিলয়া বধ কিরল। ৪০ অতএব দ্রাক্ষােক্ষেত্রর কত্তৰ্ া
যখন আিসেবন, তখন েসই কৃষকিদগেক িক করেবন?
৪১ তাহারা তা াহােক বিলল, েসই দষু্টিদগেক িনদারুণরূেপ িবনষ্ট
কিরেবন, এবং েসই েক্ষত্র এমন অন্য কৃষকিদগেক জমা িদেবন,
যাহারা ফেলর সমেয় তা াহােক ফল িদেব। ৪২ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, েতামরা িক কখনও শােস্ত্র পাঠ কর নাই, “েয প্রস্তর
গাাথেকরা অগ্রাহ্য কিরয়ােছ, তাহাই েকােণর প্রধান প্রস্তর হইয়া
উিঠল; ইহা প্রভু হইেতই হইয়ােছ, ইহা আমােদর দিৃষ্টেত অদু্ভত”?
৪৩ এই জন্য আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, েতামােদর িনকট
হইেত ঈশ্বেরর রাজ্য কািড়য়া লওয়া যাইেব, এবং এমন এক
জািতেক েদওয়া হইেব, েয জািত তাহার ফল িদেব। ৪৪ আর এই
প্রস্তেরর উপের েয পিড়েব, েস ভগ্ন হইেব; িকন্তু এই প্রস্তর যাহার
উপের পিড়েব, তাহােক চূরমার কিরয়া েফিলেব। ৪৫ তা াহার এই
সকল দষৃ্টান্ত শুিনয়া প্রধান যাজেকরা ও ফরীশীরা বুিঝল েয,
িতিন তাহােদরই িবষয় বিলেতেছন। ৪৬ আর তাহারা তা াহােক
ধিরেত েচষ্ঠা কিরল, িকন্তু েলাকসাধারণেক ভয় কিরল, েকননা
েলােক তা াহােক ভাববাদী বিলয়া মািনত।

িববাহ-েভােজর দষৃ্টান্ত।

যীশু আবার দষৃ্টান্ত দ্বারা কথা কিহেলন, িতিন
তাহািদগেক বিলেলন, ২ স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক জন
রাজার তুল্য, িযিন আপন পুেত্রর িববাহেভােজর

আেয়াজন কিরেলন। ৩ েসই েভােজ িনমিন্ত্রত েলাকিদগেক
ডািকবার জন্য িতিন আপন দাসিদগেক েপ্ররণ কিরেলন; িকন্তু
তাহারা আিসেত চািহল না। ৪ তাহােত িতিন আবার অন্য

দাসিদগেক েপ্ররণ কিরেলন, বিলেলন, িনমিন্ত্রত েলাকিদগেক
বল, েদখ, আমার েভাজ প্রস্তুত কিরয়ািছ, আমার বৃষািদ হৃষ্টপুষ্ট
পশু সকল মারা হইয়ােছ, সকলই প্রস্তুত; েতামরা িববােহর
েভােজ আইস। ৫ িকন্তু তাহারা অবেহলা কিরয়া েকহ আপন
েক্ষেত্র, েকহ বা আপন ব্যাপাের চিলয়া েগল। ৬ অবিশষ্ট সকেল
তা াহার দাসিদগেক ধিরয়া অপমান কিরল ও বধ কিরল।
৭ তাহােত রাজা কু্রদ্ধ হইেলন, এবং ৈসন্যসামন্ত পাঠাইয়া েসই
হত্যাকারীেদর িবনষ্ট কিরেলন, ও তাহােদর নগর েপাড়াইয়া
িদেলন। ৮ পের িতিন আপন দাসিদগেক কিহেলন, িববােহর
েভাজ ত প্রস্তুত, িকন্তু ঐ িনমিন্ত্রত েলােকরা েযাগ্য িছল না;
৯ অতএব েতামরা রাজপেথর মাথায় মাথায় িগয়া যত েলােকর
েদখা পাও, সকলেক িববােহর েভােজ ডািকয়া আন। ১০ তাহােত
ঐ দােসরা রাজপেথ িগয়া ভাল মন্দ যত েলােকর েদখা পাইল,
সকলেকই সংগ্রহ কিরয়া আিনল, তাহােত িববাহবাটী
অিতিথগেণ পিরপূণৰ্ হইল। ১১ পের রাজা অিতিথিদগেক
েদিখবার জেন্য িভতের আিসয়া এমন এক ব্যিক্তেক েদিখেত
পাইেলন, যাহার িববাহবস্ত্র িছল না; ১২ িতিন তাহােক কিহেলন,
েহ বনু্ধ, তুিম েকমন কিরয়া িববাহ-বস্ত্র িবনা এখােন প্রেবশ
কিরেল? েস িনরুত্তর হইল। ১৩ তখন রাজা পিরচারকিদগেক
কিহেলন, উহার হাত পা বাািধয়া উহােক বািহের অন্ধকাের
েফিলয়া েদও; েসখােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ১৪ বাস্তিবক
অেনেক আহূত, িকন্তু অল্পই মেনানীত। যীশুর শত্রুেদর কেয়কিট
প্রেশ্নর উত্তর। ১৫ তখন ফরীশীরা িগয়া মন্ত্রণা কিরল, িকরূেপ
তা াহােক কথার ফা ােদ েফিলেত পাের। ১৬ আর তাহারা
েহেরাদীয়েদর সিহত আপনােদর িশষ্যগণেক িদয়া তা াহােক
বিলয়া পাঠাইল, গুেরা, আমরা জািন, আপিন সত্য, এবং
সত্যরূেপ ঈশ্বেরর পেথর িবষয় িশক্ষা িদেতেছন, এবং আপিন
কাহারও িবষেয় ভীত নেহন, েকননা আপিন মনুেষ্যর মুখােপক্ষা
কেরন না। ১৭ ভাল, আমািদগেক বলুন, আপনার মত িক?
ৈকসরেক কর েদওয়া িবেধয় িকনা? ১৮ িকন্তু যীশু তাহােদর
দষু্টািম বুিঝয়া কিহেলন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা েকন
কিরেতছ? ১৯ েসই কেরর মুদ্রা আমােক েদখাও। তখন তাহারা
তা াহার িনকেট একটী িদনার অিনল। ২০ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, এই মূিত্তৰ্  ও এই নাম কাহার? তাহারা বিলল, ৈকসেরর।
২১ তখন িতিন তাহািদগেক কিহেলন, তেব ৈকসেরর যাহা যাহা,
ৈকসরেক েদও, আর ঈশ্বেরর যাহা যাহা, ঈশ্বরেক েদও। ২২ এই
কথা শুিনয়া তাহারা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল, এবং তা াহােক ছািড়য়া
চিলয়া েগল। ২৩ েসই িদন সদ্দকুীরা- যাহারা বেল পুনরুত্থান নাই-
তা াহার কােছ আিসল; ২৪ এবং তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, গুেরা,
েমািশ বিলয়ােছন, েকহ যিদ িনঃসন্তান হইয়া মের, তেব তাহার
ভাই তাহার স্ত্রীেক িববাহ কিরয়া আপন ভাইেয়র জন্য বংশ
উৎপন্ন কিরেব। ২৫ ভাল, আমােদর মেধ্য সাতটী ভাই িছল; আর
ৈজষ্ঠ িববােহর পর মিরয়া েগল, এবং সন্তান না হওয়ােত আপন
ভ্রাতার জন্য িনজ স্ত্রীেক রািখয়া িদল। ২৬ িদ্বতীয় তৃতীয় প্রভৃিত
সপ্তম জন পযৰ্্যন্ত েসইরূপ কিরল। ২৭ সকেলর েশেষ েস স্ত্রীও
মিরয়া েগল। ২৮ অতএব পুনরুত্থােন ঐ সাত জেনর মেধ্য েস
কাহার স্ত্রী হইেব? সকেলই ত তাহােক িববাহ কিরয়ািছল।
২৯ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা ভ্রান্ত
হইেতছ, কারণ েতামরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বেরর পরাক্রম;
৩০ েকননা পুনরুত্থােন েলােক িববাহ কের না, এবং িববািহতও
হয় না, বরং স্বেগৰ্ ঈশ্বেরর দতূগেণর ন্যায় থােক। ৩১ িকন্তু

মিথর েলখা সুসমাচার। ২১:৩০ ৫০ মিথর েলখা সুসমাচার। ২২:৩১
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মৃতেদর পুনরুত্থান িবষেয় ঈশ্বর েতামািদগেক যাহা বিলয়ােছন,
তাহা িক েতামরা পাঠ কর নাই? ৩২ িতিন বেলন, “আিম
অব্ৰাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, ও যােকােবর ঈশ্বর;” ঈশ্বর
মৃতেদর নেহন, িকন্তু জীিবতেদর। ৩৩ এই কথা শুিনয়া েলাকসমূহ
তা াহার িশক্ষােত চমৎকার জ্ঞান কিরল। ৩৪ ফরীশীরা যখন
শুিনেত পাইল, িতিন সদ্দকুীিদগেক িনরুত্তর কিরয়ােছন, তখন
তাহারা একসেঙ্গ আিসয়া যুিটল। ৩৫ আর তাহােদর মেধ্য এক
ব্যিক্ত, এক জন ব্যবস্থােবত্তা, পরীক্ষা ভােব তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরল, ৩৬ গুেরা, ব্যবস্থার মেধ্য েকান আজ্ঞা মহৎ? ৩৭ িতিন
তাহােক কিহেলন, “েতামার সমস্ত অন্তঃকরণ, েতামার সমস্ত
প্রাণ ও েতামার সমস্ত মন িদয়া েতামার ঈশ্বর প্রভুেক েপ্রম
কিরেব,” ৩৮ এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। ৩৯ আর িদ্বতীয়টী ইহার
তুল্য; “েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরেব।” ৪০ এই
দইুটী অজ্ঞােতই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুিলেতেছ।
যীশুর শত্রুরা িনরুত্তর। ৪১ আর ফরীশীরা একত্র হইেল যীশু
তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, ৪২ খ্রীেষ্টর িবষেয় েতামােদর
েকমন েবাধ হয়, িতিন কাহার সন্তান? তাহারা বিলল, দায়ূেদর।
৪৩ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, তেব দায়ূদ িক প্রকাের আত্মার
আেবেশ তা াহােক প্রভু বেলন? িতিন বেলন,- ৪৪ “প্রভু আমার
প্রভুেক কিহেলন, তুিম আমার দিক্ষেণ বস, যাবৎ আিম েতামার
শত্রুগণেক েতামার পদতেল না রািখ।” ৪৫ অতএব দায়ূদ যখন
তা াহােক প্রভু বেলন, তখন িতিন িক প্রকাের তা াহার সন্তান?
৪৬ তখন েকহ তা াহােক েকান উত্তর িদেত পািরল না; আর েসই
িদন অবিধ তা াহােক েকান কথা িজজ্ঞাসা কিরেত কাহারও সাহস
হইল না।

ফরীশীেদর ও অধ্যাপকেদর প্রিত যীশুর অনুেযাগ।

তখন যীশু েলাকসমূহেক ও িনজ িশষ্যিদগেক
কিহেলন, ২ অধ্যাপক ও ফরীশীরা েমািশর আসেন
বেসন। ৩ অতএব তাহারা েতামািদগেক যাহা িকছু

বেল, তাহা পালন কিরও, মািনও, িকন্তু তাহােদর কেম্মৰ্র মত
কম্মৰ্ কিরও না; েকননা তাহারা বেল, িকন্তু কের না। ৪ তাহারা
ভারী দবু্বৰ্হ েবাঝা বাািধয়া েলাকেদর কা ােধ চাপাইয়া েদয়, িকন্তু
আপনারা অঙ্গিুল িদয়াও তাহা সরাইেত চােহ না। ৫ তাহারা
েলাকেক েদখাইবার জন্যই তাহােদর সমস্ত কম্মৰ্ কের; েকননা
তাহারা আপনােদর কবচ প্রশস্ত কের, এবং বেস্ত্রর েথাপ বড়
কের, ৬ আর েভােজ প্রধান স্থান, সমাজ-গৃেহ প্রধান প্রধান
আসন, ৭ হােট বাজাের মঙ্গলবাদ, এবং েলােকর কােছ রিব্ব
[গুরু] বিলয়া সম্ভাষণ, এ সকল ভাল বােস। ৮ িকন্তু েতামরা
‘রিব্ব’ বিলয়া সম্ভািষত হইও না, কারণ েতামােদর গুরু এক
জন, এবং েতামরা সকেল ভ্রাতা। ৯ আর পৃিথবীেত কাহােকও
‘িপতা’ বিলয়া সেম্বাধন কিরও না, কারণ েতামােদর িপতা এক
জন, িতিন েসই স্বগর্ীয়। ১০ েতামরা ‘আচাযৰ্্য’ বিলয়া সম্ভািষত
হইও না, কারণ েতামােদর আচাযৰ্্য এক জন, িতিন খ্রীষ্ট। ১১ িকন্তু
েতামােদর মেধ্য েয ব্যিক্ত েশ্রষ্ঠ, েস েতামােদর পিরচারক হইেব।
১২ আর েয েকহ, আপনােক উচ্চ কের, তাহােক নত করা যাইেব;
আর েয েকহ আপনােক নত কের, তাহােক উচ্চ করা যাইেব।
১৩ িকন্তু হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্
েতামািদগেক! কারণ েতামরা মনুষ্যেদর সম্মুেখ স্বগৰ্রাজ্য রুদ্ধ
কিরয়া থাক; ১৪ আপনারাও তাহােত প্রেবশ কর না, এবং যাহারা
প্রেবশ কিরেত আইেস, তাহািদগেক প্রেবশ কিরেত েদও না।

১৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক!
কারণ এক জনেক িযহূদী-ধম্মৰ্াবলম্বী কিরবার জন্য েতামরা
সমুেদ্র ও স্থেল পিরভ্রমণ কিরয়া থাক; আর যখন েকহ হয়, তখন
তাহােক েতামােদর অেপক্ষা দ্বীগুণ নারকী কিরয়া তুল। ১৬ হা
অন্ধ পথ-দশৰ্েকরা, িধক্ েতামািদগেক! েতামরা বিলয়া থাক,
েকহ মিন্দেরর িদব্য কিরেল তাহা িকছুই নয়, িকন্তু েয েকহ
মিন্দরস্থ স্বেণৰ্র িদব্য কিরল, েস আবদ্ধ হইল। ১৭ মূেঢ়রা ও
অেন্ধরা, বল েদিখ, েকানটী েশ্রষ্ঠ? স্বণৰ্, না েসই মিন্দর, যাহা
স্বণৰ্েক পিবত্র কিরয়ােছ? ১৮ আরও বিলয়া থাক, েকহ
যজ্ঞেবিদর িদব্য কিরেল তাহা িকছুই নয়, িকন্তু েয েকহ তাহার
উপিরস্থ উপহােরর িদব্য কিরল, েস আবদ্ধ হইল। ১৯ হা অেন্ধরা,
বল েদিখ, েকানটী েশ্রষ্ঠ? উপহার না েসই যজ্ঞেবদী, যাহা
উপহারেক পিবত্র কের? ২০ েয ব্যিক্ত যজ্ঞেবিদর িদব্য কের, েস
ত েবিদর ও তাহার উপিরস্থ সমেস্তরই িদব্য কের। ২১ আর েয
মিন্দেরর িদব্য কের, েস মিন্দেরর, িযিন তথায় বাস কেরন,
তা াহারও িদব্য কের। ২২ আর েয স্বেগৰ্র িদব্য কের, েস ঈশ্বেরর
িসংহাসেনর, এবং িযিন তাহােত উপিবষ্ট, তা াহারও তাহারও িদব্য
কের। ২৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্
েতামািদগেক! কারণ েতামরা েপািদনা, েমৗির ও িজরার দশমাংশ
িদয়া থাক; আর ব্যবস্থার মেধ্য গুরুতর িবষয়-ন্যায়িবচার, দয়া ও
িবশ্বাস- পিরত্যাগ কিরয়াছ; িকন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ
সকলও পিরত্যাগ না করা, েতামােদর উিচত িছল। ২৪ অন্ধ পথ-
দশৰ্েকরা, েতামরা মশা ছা ািকয়া েফল, িকন্তু উট িগিলয়া থাক।
২৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক!
কারণ েতামরা পানপাত্র ও েভাজনপাত্র বািহের পিরস্কার কিরয়া
থাক, িকন্তু েসগুিলর িভতের েদৗরাত্ম্য ও অন্যােয় ভরা। ২৬ অন্ধ
ফরীশী, অেগ্র পানপাত্র ও েভাজন পাত্র িভতের পিরস্কার কর,
েযন তাহা বািহেরও পিরস্কার হয়। ২৭ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক! কারণ েতামরা চুনকাম করা
কবেরর তুল্য; তাহা বািহের েদিখেত সুন্দর বেট, িকন্তু িভতের
মরা মানুেষর অিস্থ ও সবৰ্বপ্রকার অশুচীতা ভরা। ২৮ তদ্রূপ
েতামরাও বািহের েলাকেদর কােছ ধািম্মৰ্ক বিলয়া েদখাইয়া থাক,
িকন্তু িভতের েতামরা কাপট্য ও অধেম্মৰ্ পিরপূণৰ্। ২৯ হা অধ্যাপক
ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক! কারণ েতামরা
ভাববািদগেণর কবর গাািথয়া থাক, এবং ধািম্মৰ্কগেণর সমািধ-
স্তম্ভ েশািভত কিরয়া থাক, আর বিলয়া থাক, ৩০ আমরা যিদ
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সমেয় থািকতাম, তেব ভাববািদগেণর
রক্তপােত তা াহােদর সহভাগী হইতাম না। ৩১ ইহােত েতামরা
আপনােদর িবষেয় এই সাক্ষ্য িদেতছ েয, যাহারা ভাববািদগণেক
বধ কিরয়ািছল, েতামরা তাহােদরই সন্তান। ৩২ েতামরাও
েতামােদর িপতৃপুরুষেদর পিরমাণ পূণৰ্ কর। ৩৩ সেপৰ্রা,
কালসেপৰ্র বংেশরা, েতামরা েকমন কিরয়া িবচাের নরকদন্ড
এড়াইেব? ৩৪ এই কারণ েদখ, আিম েতামােদর িনকেট ভাববাদী,
িবজ্ঞ ও অধ্যাপকিদগেক েপ্ররণ কিরব, তাহােদর মেধ্য কতক
জনেক েতামরা বধ কিরেব ও কু্রেশ িদেব, কতক জনেক
েতামােদর সমাজ-গৃেহ েকাড়া মািরেব, এবং এক নগর হইেত
আর এক নগের তাড়না কিরেব, ৩৫ েযন পৃিথবীেত যত ধািম্মৰ্ক
েলােকর রক্তপাত হইয়া আিসেতেছ, েস সমস্ত েতামােদর উপের
বেত্তৰ্ ,- ধািম্মৰ্ক েহবেলর রক্তপাত অবিধ, বরিখেয়র পুত্র েয
সখিরয়েক েতামরা মিন্দেরর ও যজ্ঞেবিদর মধ্যস্থােন বধ
কিরয়ািছেল, তা াহার রক্তপাত পযৰ্্যন্ত। ৩৬ আিম েতামািদগেক
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সত্য কিহেতিছ, এই কােলর েলাকেদর উপের এই সমস্তই
বিত্তৰ্ েব। ৩৭ হা িযরূশােলম, িযরূশােলম, তুিম ভাববািদগণেক বধ
কিরয়া থাক, ও েতামার িনকেট যাহারা েপ্রিরত হয়, তাহািদগেক
পাথর মািরয়া থাক! কুকু্কটী েযমন আপন শাবকিদগেক পেক্ষর
নীেচ একত্র কের, তদ্রূপ আিমও কত বার েতামার সন্তানিদগেক
একত্র কিরেত ইচ্ছা কিরয়ািছ, িকন্তু েতামরা সম্মত হইেল না।
৩৮ েদখ, েতামােদর গৃহ, েতামােদর িনিমত্ত উৎসন্ন পিড়য়া রিহল।
৩৯ েকননা আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা এখন অবিধ
আমােক আর েদিখেত পাইেব না, েয পযৰ্্যন্ত না বিলেব, “ধন্য
িতিন, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন।”

িযরূশােলেমর িবনাশ ও যীশুর পুনরাগমন িবষয়ক
ভিবষ্যদ্বাক্য।

পের যীশু ধম্মৰ্ধাম হইেত বািহর হইয়া গমন
কিরেতেছন, এমন সমেয় তা াহার িশেষ্যরা তা াহােক
ধম্মৰ্ধােমর গাাথিন সকল েদখাইবার জন্য িনকেট

আিসেলন। ২ িকন্তু িতিন উত্তর কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন,
েতামরা িক এই সকল েদিখেতছ না? আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এই স্থােনর একখািন পাথর অন্য পাথেরর উপের
থািকেব না, সমস্তই ভূিমসাৎ হইেব। ৩ পের িতিন ৈজতুন পব্বৰ্েতর
উপের বিসেল িশেষ্যরা িবরেল তা াহার িনকেট আিসয়া বিলেলন,
আমািদগেক বলুন েদিখ, এই সকল ঘটনা কখন হইেব? আর
আপনার আগমেনর এবং যুগােন্তর িচহ্ন িক? ৪ যীশু উত্তর
কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন, েদিখও, েকহ েযন েতামািদগেক না
ভুলায়। ৫ েকননা অেনেক আমার নাম ধিরয়া আিসেব, বিলেব,
আিমই েসই খ্রীষ্ট, আর অেনক েলাকেক ভুলাইেব। ৬ আর
েতামরা যুেদ্ধর কথা ও যুেদ্ধর জনরব শুিনেব; েদিখও, ব্যাকুল
হইও না; েকননা এ সকল অবশ্যই ঘিটেব, িকন্তু তখনও েশষ
নয়। ৭ কারণ জািতর িবপেক্ষ জািত ও রােজ্যর িবপেক্ষ রাজ্য
উিঠেব, এবং স্থােন স্থােন দিুভৰ্ ক্ষ ও ভূিমকম্প হইেব। ৮ িকন্তু এই
সকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র। ৯ েসই সমেয় েলােকরা েক্লশ
িদবার জন্য েতামািদগেক সমপৰ্ণ কিরেব, ও েতামািদগেক বধ
কিরেব, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জািত েতামািদগেক েদ্বষ
কিরেব। ১০ আর তৎকােল অেনেক িবঘ্ন পাইেব, এক জন
অন্যেক সমপৰ্ণ কিরেব, এক জন অন্যেক েদ্বষ কিরেব। ১১ আর
অেনক ভাক্ত ভাববাদী উিঠয়া অেনকেক ভুলাইেব। ১২ আর
অধেম্মৰ্র বৃিদ্ধ হওয়ােত অিধকাংশ েলােকর েপ্রম শীতল হইয়া
যাইেব। ১৩ িকন্তু েয েকহ েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর থািকেব, েস পিরত্রান
পাইেব। ১৪ আবার সব্বৰ্ জািতর কােছ সাক্ষ্য িদবার িনিমত্ত
রােজ্যর এই সুসমাচার সমুদয় জগেত প্রচার করা যাইেব; আর
তখন েশষ উপিস্থত হইেব। ১৫ অতএব যখন েদিখেব, ধ্বংেসর
েয ঘৃণাহৰ্  বস্তু দািনেয়ল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়ােছ, তাহা পিবত্র
স্থােন দা াড়াইয়া আেছ,- েয জন পাঠ কের েস বুঝুক, ১৬ -তখন
যাহারা িযহূিদয়ােত থােক, তাহারা পাহাড় অঞ্চেল পলায়ন
করুক; ১৭ েয েকহ ছােদর উপের থােক, েস গৃহ হইেত
িজিনসপত্র লইবার জন্য নীেচ না নামুক; ১৮ আর েয েকহ েক্ষেত্র
থােক, েস আপন বস্ত্র লইবার িনিমত্ত পশ্চােত িফিরয়া না
আসুক। ১৯ হায়, েসই সমেয় গব্ভৰ্বতী এবং স্তন্যদাত্রীিদেগর
সন্তাপ হইেব! ২০ আর প্রাথৰ্না কর, েযন েতামােদর পলায়ন
শীতকােল িকম্বা িবশ্রামবাের না ঘেট। ২১ েকননা তৎকােল এরূপ
“মহােক্লশ উপিস্থত হইেব, েযরূপ জগেতর আরম্ভ অবিধ এ

পযৰ্্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইেবও না”। ২২ আর েসই
িদেনর সংখ্যা যিদ কমাইয়া েদওয়া না যাইত, তেব েকান প্রাণীই
রক্ষা পাইত না; িকন্তু মেনানীতেদর জন্য েসই িদেনর সংখ্যা
কমাইয়া েদওয়া যাইেব। ২৩ তখন যিদ েকহ েতামািদগেক বেল,
েদখ, েসই খ্রীষ্ট এখােন, িকম্বা ওখােন, েতামরা িবশ্বাস কিরও না।
২৪ েকননা ভাক্ত খ্রীেষ্টরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উিঠেব, এবং এমন
মহৎ মহৎ িচহ্ন ও অদু্ভত অদু্ভত লক্ষণ েদখাইেব েয, যিদ হইেত
পাের, তেব মেনানীতিদগেকও ভুলাইেব। ২৫ েদখ, আিম পূেব্বৰ্ই
েতামািদগেক বিললাম। ২৬ অতএব েলােক যিদ েতামািদগেক
বেল, ‘েদখ, িতিন প্রান্তের,’ েতামরা বািহের যাইও না; ‘েদখ, িতিন
অন্তরাগাের,’ েতামরা িবশ্বাস কিরও না। ২৭ কারণ িবদ্ুযৎ েযমন
পূব্বৰ্িদক্ হইেত িনগৰ্ত হইয়া পিশ্চম িদক পযৰ্্যন্ত প্রকাশ পায়,
েতমিন মনুষ্যপুেত্রর আগমন হইেব। ২৮ েযখান মড়া থােক
েসইখােন শকুন যুিটেব। ২৯ আর েসই সমেয়র েক্লেশর পেরই
“সূযৰ্্য অন্ধকার হইেব, চন্দ্রও েজ্যাৎস্না িদেব না, আকাশ হইেত
তারাগেণর পতন হইেব ও আকাশমন্ডেলর পরাক্রম সকল
িবচিলত হইেব”। ৩০ আর তখন মনুষ্যপুেত্রর িচহ্ন আকােশ েদখা
যাইেব, আর তখন পৃিথবীর সমুদয় েগাষ্ঠী িবলাপ কিরেব, এবং
“মনুষ্যপুত্রেক আকাশীয় েমঘরেথ পরাক্রম ও মহা প্রতােপ
আিসেত” েদিখেব। ৩১ আর িতিন মহা তূরীধ্বিন সহকাের আপন
দতূগণেক েপ্ররণ কিরেবন; তা াহারা আকােশর এক সীমা পযৰ্্যন্ত
চাির বায়ু হইেত তা াহার মেনানীতিদগেক একত্র কিরেবন।
৩২ ডুমুরগাছ হইেত দষৃ্টান্ত িশখ; যখন তাহার শাখা েকামল হইয়া
পত্র বািহর কের, তখন েতামরা জািনেত পার, গ্রীষ্মকাল সিন্নকট;
৩৩ েসইরূপ েতামরা ঐ সকল ঘটনা েদিখেলই জািনেব, িতিন
সিন্নকট, এমন িক, দ্বাের উপিস্থত। ৩৪ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এই কােলর েলাকেদর েলাপ হইেব না, েয পযৰ্্যন্ত না এ
সমস্ত িসদ্ধ হয়। ৩৫ আকােশর ও পৃিথবীর েলাপ হইেব িকন্তু
আমার বােক্যর েলাপ কখনও হইেব না। ৩৬ িকন্তু েসই িদেনর ও
েসই দেন্ডর তত্ত্ব েকহই জােন না, স্বেগৰ্র দতূগণও জােনন না,
পুত্রও জােনন না, েকবল িপতা জােনন। ৩৭ বাস্তিবক েনােহর
সমেয় েযরূপ হইয়ািছল, মনুষ্যপুেত্রর আগমনও তদ্রূপ হইেব।
৩৮ কারণ জলপ্লাবেনর েসই পূব্বৰ্বত্তর্ী কােল, জাহােজ েনােহর
প্রেবশ িদন পযৰ্্যন্ত, েলােক েযমন েভাজন ও পান্ কিরত, িববাহ
কিরত, ও িববািহত হইত, ৩৯ এবং বুিঝেত পািরল না, যাবৎ না
বন্যা আিসয়া সকলেক ভাসাইয়া লইয়া েগল; তদ্রূপ মনুষ্যপুেত্রর
আগমন হইেব। ৪০ তখন দইু জন েক্ষেত্র থািকেব, এক জনেক
লওয়া যাইেব, এবং অন্য জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৪১ দইুটী
স্ত্রীেলাক যাাতা িপিষেব, এক জনেক লওয়া যাইেব, এবং অন্য
জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৪২ অতএব জািগয়া থাক, েকননা
েতামােদর প্রভু েকান্ িদন আিসেবন, তাহা েতামরা জান না।
৪৩ িকন্তু ইহা জািনও, েচার েকান্ প্রহের আিসেব, তাহা যিদ
গৃহকত্তৰ্ া জািনত, তেব জািগয়া থািকত, িনজ গৃেহ িসাধ কািটেত
িদত না। ৪৪ এইজন্য েতামরাও প্রস্তুত থাক, েকননা েয দন্ড
েতামরা মেন কিরেব না, েসই দেন্ডই মনুষ্যপুত্র আিসেবন।
৪৫ এখন, েসই িবশ্বস্ত ও বুিদ্ধমান্ দাস েক, যাহােক তাহার প্রভু
িনজ পিরজেনর উপের িনযুক্ত কিরয়ােছন, েযন েস তাহািদগেক
উপযুক্ত সমেয় খাদ্য েদয়? ৪৬ ধন্য েসই দাস, যাহােক তাহার প্রভু
আিসয়া েসইরূপ কিরেত েদিখেবন। ৪৭ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, িতিন তাহােক আপন সব্বৰ্েস্বর অধ্যক্ষ কিরেবন।
৪৮ িকন্তু েসই দষু্ট দাস যিদ মেন মেন বেল, ‘আমার প্রভুর
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আিসবার িবলম্ব আেছ,’ ৪৯ আর যিদ আপন সহদাসিদগেক
মািরেত, এবং মত্ত েলাকেদর সেঙ্গ েভাজন ও পান কিরেত,
আরম্ভ কের, ৫০ তেব েয িদন েস অেপক্ষা না কিরেব, এবং েয
দন্ড েস না জািনেব, েসই িদন েসই দেন্ড েসই দােসর প্রভু
আিসেবন; ৫১ আর তাহােক িদ্বখন্ড কিরয়া কপটীেদর মেধ্য
তাহার অংশ িনরূপন কিরেবন; েসই স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ
হইেব।

িবচার- িদেনর িবষেয় দষৃ্টান্ত ও িশক্ষা।

তখন স্বগৰ্-রাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য বিলেত
হইেব, যাহারা আপন আপন প্রদীপ লইয়া বেরর
সিহত সাক্ষাৎ কিরেত বািহর হইল। ২ তাহােদর মেধ্য

পাাচ জন িনবুৰ্িদ্ধ, আর পাাচ জন সুবুিদ্ধ িছল। ৩ কারণ যাহারা
িনবুৰ্িদ্ধ, তাহারা আপন আপন প্রদীপ লইল, সেঙ্গ ৈতল লইল না;
৪ িকন্তু সুবুিদ্ধরা আপন আপন প্রদীেপর সিহত পােত্র কিরয়া
ৈতল লইল। ৫ আর বড় িবলম্ব করােত সকেল ঢুিলেত ঢুিলেত
ঘুমাইয়া পিড়ল। ৬ পের মধ্য রােত্র এই উচ্চরব হইল, েদখ, বর!
তা াহার সিহত সাক্ষাৎ কিরেত বািহর হও। ৭ তাহােত েসই
কুমারীরা সকেল উিঠল, এবং আপন আপন প্রদীপ সাজাইল।
৮ আর িনবুৰ্িদ্ধরা সুবুিদ্ধিদগেক বিলল, েতামােদর ৈতল হইেত
আমািদগেক িকছু েদও, েকননা আমােদর প্রদীপ িনিবয়া
যাইেতেছ। ৯ িকন্তু সুবুিদ্ধরা উত্তর কিরয়া কিহল, হয় ত
েতামােদর ও আমােদর জন্য কুলাইেব না; েতামরা বরং
িবেক্রতােদর িনকেট িগয়া আপনােদর জন্য ক্রয় কর। ১০ তাহারা
ক্রয় কিরেত যাইেতেছ, ইিতমেধ্য বর আিসেলন; এবং যাহারা
প্রস্তুত িছল, তাহারা তা াহার সেঙ্গ িববাহবাটীেত প্রেবশ কিরল;
১১ েশেষ অন্য সকল কুমারীও আিসয়া কিহেত লািগল, প্রভু,
প্রভু, আমািদগেক দ্বার খুিলয়া িদউন। ১২ িকন্তু িতিন উত্তর
কিরয়া কিহেলন, েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, আিম
েতামািদগেক িচিন না। ১৩ অতএব জািগয়া থাক; েকননা েতামরা
েসই িদন বা েসই দন্ড জান না। ১৪ কারণ মেন কর, েয েকান
ব্যিক্ত িবেদেশ যাইেতেছন, িতিন আপন দাসিদগেক ডািকয়া িনজ
সম্পিত্ত তাহােদর হেস্ত সমপৰ্ণ কিরেলন। ১৫ িতিন এক জনেক
পাাচ তালন্ত, অন্য জনেক দইু তালন্ত এবং আর এক জনেক এক
তালন্ত, যাহার েযরূপ শিক্ত’ তাহােক তদনুসাের িদেলন; পের
িবেদশ চিলয়া েগেলন। ১৬ েয পাাচ তালন্ত পাইয়ািছল, েস তখনই
েগল, তাহা িদয়া ব্যবসা কিরল, এবং আর পাাচ তালন্ত লাভ
কিরল। ১৭ েয দইু তালন্ত পাইয়ািছল, েসও তদ্রূপ কিরয়া আর
দইু তালন্ত লাভ কিরল। ১৮ িকন্তু েয এক তালন্ত পাইয়ািছল, েস
িগয়া ভূিমেত গত্তৰ্  খুা িড়য়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রািখল।
১৯ দীঘৰ্কাল পর েসই দাসিদেগর প্রভু আিসয়া তাহােদর িনকট
হইেত িহসাব লইেলন। ২০ তখন েয পাাচ তালন্ত পাইয়ািছল, েস
আিসয়া আরও পাাচ তালন্ত আিনয়া কিহল, প্রভু, আপিন আমার
িনকেট পাাচ তালন্ত সমপৰ্ণ কিরয়ািছেলন; েদখুন, আর পাাচ
তালন্ত লাভ কিরয়ািছ। ২১ তাহার প্রভু তাহােক কিহেলন, েবশ,
উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস; তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হইেল, আিম
েতামােক বহু িবষেয়র উপের িনযুক্ত কিরব; তুিম আপন প্রভুর
আনেন্দর সহভাগী হও। ২২ পের েয দইু তালন্ত পাইয়ািছল, েসও
আিসয়া কিহল, প্রভু, আপিন আমার িনকেট দইু তালন্ত সমপৰ্ণ
কিরয়ািছেলন; েদখুন, আর দইু তালন্ত লাভ কিরয়ািছ। ২৩ তাহার
প্রভু তাহােক কিহেলন, েবশ! উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস; তুিম অল্প

িবষেয় িবশ্বস্ত হইেল, আিম েতামােক বহু িবষেয়র উপের িনযুক্ত
কিরব; তুিম আপন প্রভুর আনেন্দর সহভাগী হও। ২৪ পের েয
এক তালন্ত পাইয়ািছল, েসও আিসয়া কিহল, প্রভু, আিম
জািনতাম, আপিন কিঠন েলাক; েযখােন বুেনন নাই, েসইখােন
কািটয়া থােকন, ও েযখােন ছড়ান নাই, েসইখােন কুড়াইয়া
থােকন। ২৫ তাই আিম ভীত হইয়া িগয়া আপনার তালন্ত ভূিমর
মেধ্য লুকাইয়া রািখয়ািছলাম; েদখুন, আপনার যাহা আপিন
পাইেলন। ২৬ িকন্তু তাহার প্রভু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন,
দষু্ট অলস দাস, তুিম নািক জািনেত, আিম েযখােন বুিন নাই,
েসইখােন কািট, এবং েযখােন ছড়াই নাই, েসইখােন কুড়াই?
২৭ তেব েপাদ্দারেদর হােত আমার টাকা রািখয়া েদওয়া েতামার
উিচত িছল; তাহা কিরেল আিম আিসয়া আমার যাহা তাহা
সুেদর সিহত পাইতাম। ২৮ অতএব েতামরা ইহার িনকট হইেত ঐ
তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আেছ, তাহােক েদও;
২৯ েকননা েযেকান ব্যিক্তর িনকেট আেছ, তাহােক দত্ত হইেব,
তাহােত তাহার বাহুল্য হইেব; িকন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা
আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত নীত হইেব। ৩০ আর েতামরা
ঐ অনুপেযাগী দাসেক বািহেরর অন্ধকাের েফিলয়া েদও; েসই
স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয়
দতূ সেঙ্গ কিরয়া আপন প্রতােপ আিসেবন, তখন িতিন িনজ
প্রতােপর িসংহাসেন বিসেবন। ৩২ আর সমুদয় জািত তা াহার
সম্মুেখ একত্রীকৃত হইেব; পের িতিন তাহােদর এক জন হইেত
অন্য জনেক পৃথক্ কিরেবন, েযমন পালরক্ষক ছাগ হইেত েমষ
পৃথক্ কের; ৩৩ আর িতিন েমষিদগেক আপনার দিক্ষণিদেক ও
ছাগিদগেক বামিদেক রািখেবন। ৩৪ তখন রাজা আপনার দিক্ষণ
িদেক িস্থত েলাকিদগেক বিলেবন, আইস, আমার িপতার
আশীব্বৰ্াদ- পােত্ররা, জগেতর পত্তনাবিধ েয রাজ্য েতামােদর
জন্য প্রস্তুত করা িগয়ােছ, তাহার অিধকারী হও। ৩৫ েকননা
আিম কু্ষিধত হইয়ািছলাম, আর েতামরা আমােক আহার
িদয়ািছেল; িপপািসত হইয়ািছলাম, আর আমােক পান
করাইয়ািছেল; অিতিথ হইয়ািছলাম, আর আমােক আশ্রয়
িদয়ািছেল; ৩৬ বস্ত্রহীন হইয়ািছলাম, আর আমােক বস্ত্র
পরাইয়ািছেল, পীিড়ত হইয়ািছলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান
কিরয়ািছেল; কারাগারস্থ হইয়ািছলাম, আর আমার িনকেট
আিসয়ািছেল, ৩৭ তখন ধািম্মৰ্েকরা তা াহােক উত্তর কিরয়া বিলেব,
প্রভু, কেব আপনােক কু্ষিধত েদিখয়া েভাজন করাইয়ািছলাম,
িকম্বা িপপািসত েদিখয়া পান করাইয়ািছলাম? ৩৮ কেবই বা
আপনােক অিতিথ েদিখয়া আশ্রয় িদয়ািছলাম, িকম্বা বস্ত্রহীন
েদিখয়া বস্ত্র পরাইয়ািছলাম? ৩৯ কেবই বা আপনােক পীিড়ত
িকম্বা কারাগারস্থ েদিখয়া আপনার িনকেট িগয়ািছলাম?
৪০ তখন রাজা উত্তর কিরয়া তাহািদগেক বিলেবন, আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, আমার এই ভ্রাতৃগেণর- এই
কু্ষদ্রতমিদেগর- মেধ্য এক জেনর প্রিত যখন ইহা কিরয়ািছেল,
তখন আমারই প্রিত কিরয়ািছেল। ৪১ পের িতিন বামিদেক িস্থত
েলাকিদগেকও বিলেবন, ওেহ শাপগ্রস্থ সকল, আমার িনকট
হইেত দরূ হও, িদয়াবেলর ও তাহার দতূগেণর জন্য েয অনন্ত
অিগ্ন প্রস্তুত করা িগয়ােছ, তাহার মেধ্য যাও। ৪২ েকননা আিম
কু্ষিধত হইয়ািছলাম, আর েতামরা আমােক আহার েদও নাই;
িপপািসত হইয়ািছলাম, আর আমােক পান করাও নাই;
৪৩ অিতিথ হইয়ািছলাম, আর আমােক আশ্রয় েদও নাই; বস্ত্রহীন
হইয়ািছলাম, আর আমােক বস্ত্র পরাও নাই; পীিড়ত ও
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কারাগারস্থ হইয়ািছলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই।
৪৪ তখন তাহারাও উত্তর কিরেব, বিলেব, প্রভু, কেব আপনােক
কু্ষিধত, িক িপপািসত, িক অিতিথ, িক বস্ত্রহীন, িক পীিড়ত, িক
কারাগারস্থ েদিখয়া আপনার পিরচযৰ্্যা কির নাই? ৪৫ তখন িতিন
উত্তর কিরয়া তাহািদগেক বিলেবন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, েতামরা এই কু্ষদ্রতমিদেগর েকান এক জেনর প্রিত
যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রিত কর নাই। ৪৬ পের ইহারা
অনন্ত দেন্ড, িকন্তু ধািম্মৰ্েকরা অনন্ত জীবেন প্রেবশ কিরেব।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

তখন যীশু এই সকল কথা েশষ কিরেলন, িতিন
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, ২ েতামরা জান, দইু
িদন পের িনস্তারপব্বৰ্ আিসেতেছ, আর মনুষ্যপুত্র

কু্রেশ িবদ্ধ হইবার জন্য সমিপৰ্ত হইেতেছন। ৩ তখন প্রধান
যাজেকরা ও েলাকেদর প্রাচীনবগৰ্ কায়াফা নামক মহাযাজেকর
প্রাঙ্গেন একত্র হইল; ৪ আর এই মন্ত্রণা কিরল, েযন ছেল যীশুেক
ধিরয়া বধ কিরেত পাের। ৫ িকন্তু তাহারা কিহল, পেব্বৰ্র সময়
নয়, পােছ েলাকেদর মেধ্য গন্ডেগাল বােধ। যীশুর অিভেষক।
৬ যীশু তখন ৈবথিনয়ায় কুিষ্ঠ িশেমােনর বাটীেত িছেলন, ৭ তখন
একটী স্ত্রীেলাক েশ্বত প্রস্তেরর পােত্র বহুমূল্য সুগিন্ধ ৈতল লইয়া
তা াহার িনকেট আিসল, এবং িতিন েভাজেন বিসেল তা াহার
মস্তেক ঢািলয়া িদল। ৮ িকন্তু তাহা েদিখয়া িশেষ্যরা িবরক্ত হইয়া
কিহেলন, এ অপব্যয় েকন? ৯ ইহা ত অেনক টাকায় িবক্রয়
কিরয়া তাহা দিরদ্রিদগেক িদেত পারা যাইত। ১০ িকন্তু যীশু তাহা
বুিঝয়া তা াহািদগেক কিহেলন, স্ত্রীেলাকটীেক েকন দঃুখ িদেতছ?
এ ত আমার প্রিত সৎকাযৰ্্য কিরল। ১১ েকননা দিরেদ্ররা
েতামােদর কােছ সব্বৰ্দাই আেছ, িকন্তু েতামরা আমােক সব্বৰ্দা
পাইেব না। ১২ বস্তুতঃ আমার েদেহর উপের এই সুগিন্ধ ৈতল
ঢািলয়া েদওয়ােত এ আমার সমািধর উপেযাগী কম্মৰ্ কিরল।
১৩ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, সমুদয় জগেত েয েকান
স্থােন এই সুসমাচার প্রচািরত হইেব, েসই স্থােন ইহার এই কেম্মৰ্র
কথাও ইহার স্মরণােথৰ্ বলা যাইেব। ১৪ তখন বােরা জেনর মেধ্য
এক জন, যাহােক ঈস্কিরেয়াতীয় িযহূদা বলা যায়, েস প্রধান
যাজকেদর িনকেট িগয়া কিহল, ১৫ আমােক িক িদেত চান,
বলুন, আিম তাহােক আপনােদর হেস্ত সমপৰ্ণ কিরব। তাহারা
তাহােক িত্রশ েরৗপ্যখন্ড েতৗল কিরয়া িদল। ১৬ আর েসই সময়
অবিধ েস তা াহােক সমপৰ্ণ কিরবার জন্য সুেযাগ অেন্বষণ কিরেত
লািগল। িনস্তারপব্বৰ্ পালন ও প্রভুর েভাজ স্থাপন। ১৭ পের
তাড়ীশুন্য রুটীর পেব্বৰ্র প্রথম িদন িশেষ্যরা যীশুর িনকেট
আিসয়া িজজ্ঞাসা কিরেলন, আপনার িনিমত্ত আমরা েকাথায়
িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরব? আপনার ইচ্ছা িক? ১৮ িতিন
কিহেলন, েতামরা নগেরর অমুক ব্যিক্তর িনকেট যাও, আর
তাহােক বল, গুরু কিহেতেছন, আমার সময় সিন্নকট; আিম
েতামারই গৃেহ আমার িশষ্যগেণর সিহত িনস্তারপব্বৰ্ পালন
কিরব। ১৯ তাহােত িশেষ্যরা যীশুর আেদশ অনুসাের কম্মৰ্
কিরেলন, ও িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরেলন। ২০ পের সন্ধ্যা
হইেল িতিন েসই বােরা জন িশেষ্যর সিহত েভাজেন বিসেলন।
২১ আর তা াহােদর েভাজন সমেয় কিহেলন, আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, েতামােদর মেধ্য এক জন আমােক সমপৰ্ণ
কিরেব। ২২ তখন তা াহারা অত্যন্ত দঃুিখত হইয়া প্রেত্যক জন
তা াহােক বিলেত লািগেলন, প্রভু, েস িক আিম? ২৩ িতিন উত্তর

কিরেলন, েয আমার সেঙ্গ েভাজনপােত্র হাত ডুবাইল, েসই
আমােক সমপৰ্ণ কিরেব। ২৪ মনুষ্যপুেত্রর িবষেয় েযমন িলিখত
আেছ, েতমিন িতিন যাইেতেছন; িকন্তু িধক্ েসই ব্যিক্তেক, যাহার
দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমিপৰ্ত হন; েসই মানুেষর জন্ম না হইেল তাহার
পেক্ষ ভাল িছল। ২৫ তখন েয তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব, েসই
িযহূদা কিহল, রিব্ব, েস িক আিম? িতিন কিহেলন, তুিমই
বিলেল। ২৬ পের তা াহারা েভাজন কিরেতেছন, এমন সমেয় যীশু
রুটী লইয়া আশীব্বৰ্াদপূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন, এবং িশষ্যিদগেক
িদেলন, আর কিহেলন, লও, েভাজন কর, ইহা আমার শরীর।
২৭ পের িতিন পানপত্র লইয়া ধন্যবাদপূব্বৰ্ক তা াহািদগেক িদয়া
কিহেলন, েতামরা সকেল ইহা হইেত পান কর; ২৮ কারণ ইহা
আমার রক্ত, নূতন িনয়েমর রক্ত, যাহা অেনেকর জন্য,
পাপেমাচেনর িনিমত্ত পািতত হয়। ২৯ আর আিম েতামািদগেক
কিহেতিছ, এখন অবিধ আিম এই দ্রাক্ষাফেলর রস আর কখনও
পান কিরব না, েসই িদন পযৰ্্যন্ত, যখন আিম আপন িপতার
রােজ্য েতামােদর সেঙ্গ ইহা নূতন পান কিরব। ৩০ পের তা াহারা
গীত গান কিরয়া বািহর হইয়া ৈজতুন পব্বৰ্েত েগেলন। ৩১ তখন
যীশু তা াহািদগেক কিহেলন, এই রািত্রেত েতামরা সকেল আমােত
িবঘ্ন পাইেব; েকননা েলখা আেছ, “আিম পালরক্ষকেক আঘাত
কিরব, তাহােত পােলর েমেষরা িছন্নিভন্ন হইয়া যাইেব।” ৩২ িকন্তু
উিত্থত হইেল পর আিম েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইব।
৩৩ িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, যিদ সকেল আপনােত
িবঘ্ন পায়, আিম কখনও িবঘ্ন পাইব না। ৩৪ যীশু তা াহােক
কিহেলন, আিম েতামােক সত্য কিহেতিছ, এই রািত্রেত কুকুড়া
ডািকবার পূেব্বৰ্ তুিম িতন বার আমােক অস্বীকার কিরেব।
৩৫ িপতর তা াহােক কিহেলন, যিদ আপনার সিহত মিরেতও হয়,
েকান মেত আপনােক অস্বীকার কিরব না। েসইরূপ সকল িশষ্যই
কিহেলন। েগৎিশমানী বাগােন যীশুর মম্মৰ্ািন্তক দঃুখ। ৩৬ তখন
যীশু তা াহােদর সিহত েগৎিশমানী নামক এক স্থােন েগেলন, আর
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, আিম যতক্ষণ ওখােন িগয়া প্রাথৰ্না
কির, ততক্ষণ েতামরা এখােন বিসয়া থাক। ৩৭ পের িতিন
িপতরেক ও িসবিদেয়র দইু পুত্রেক সেঙ্গ লইয়া েগেলন, আর
দঃুখাত্তৰ্  ও ব্যাকুল হইেত লািগেলন। ৩৮ তখন িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, আমার প্রাণ মরণ পযৰ্্যন্ত দঃুখাত্তৰ্  হইয়ােছ; েতামরা
এখােন থাক, আমার সেঙ্গ জািগয়া থাক। ৩৯ পের িতিন িকিঞ্চৎ
অেগ্র িগয়া উবুর হইয়া পিড়য়া প্রাথৰ্না কিরয়া কিহেলন, েহ
আমার িপতঃ, যিদ হইেত পাের, তেব এই পানপাত্র আমার িনকট
হইেত দেূর যাউক; তথািপ আমার ইচ্ছামত না হউক, েতামার
ইচ্ছা মত হউক। ৪০ পের িতিন েসই িশষ্যেদর িনকেট আিসয়া
েদিখেলন, তা াহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, আর িতিন িপতরেক
কিহেলন, এ িক? এক ঘন্টাও িক আমার সেঙ্গ জািগয়া থািকেত
েতামােদর শিক্ত হইল না? ৪১ জািগয়া থাক ও প্রাথৰ্না কর, েযন
পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচু্ছক বেট, িকন্তু মাংস দবু্বৰ্ল।
৪২ পুনশ্চ িতিন িদ্বতীয়বার িগয়া এই প্রাথৰ্না কিরেলন, েহ আমার
িপতঃ, আিম পান না কিরেল যিদ ইহা দেূর যাইেত না পাের, তেব
েতামার ইচ্ছা িসদ্ধ হউক। ৪৩ পের িতিন আবার আিসয়া
েদিখেলন, তা াহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, েকননা তা াহােদর চকু্ষ
ভারী হইয়া পিড়য়ািছল। ৪৪ আর িতিন পুনরায় তা াহািদগেক
ছািড়য়া িগয়া তৃতীয় বার পুব্বৰ্মত কথা বিলয়া প্রাথৰ্না কিরেলন।
৪৫ তখন িতিন িশষ্যেদর কােছ আিসয়া কিহেলন, এখন েতামার
িনদ্রা যাও, িবশ্রাম কর, েদখ, সময় উপিস্থত, মনুষ্যপুত্র পাপীেদর
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হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই েদখ, েয ব্যিক্ত
আমােক সমপৰ্ণ কিরেতেছ, েস িনকেট আিসয়ােছ। যীশু
শত্রুেদর হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪৭ িতিন যখন কথা কিহেতেছন,
েদখ, িযহূদা, েসই বােরা জেনর এক জন, আিসল, এবং তাহার
সেঙ্গ িবস্তর েলাক, খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া প্রধান যাজকেদর ও
েলাকেদর প্রাচীনবেগৰ্র িনকট হইেত আিসল। ৪৮ েয তা াহােক
সমপৰ্ণ কিরেতিছল, েস তাহািদগেক এই সেঙ্কত বিলয়ািছল,
আিম যাহােক চুম্বন কিরব, েস ঐ ব্যিক্ত, েতামরা তাহােক ধিরেব।
৪৯ েস তখনই যীশুর িনকেট িগয়া বিলল, রিব্ব, নমস্কার, আর
তা াহােক আগ্রহপুব্বৰ্ক চুম্বন কিরল। ৫০ যীশু তাহােক কিহেলন,
িমত্র, যাহা কিরেত আিসয়াছ, কর। তখন তাহারা িনকেট আিসয়া
যীশুর উপের হস্তেক্ষপ কিরয়া তা াহােক ধিরল। ৫১ আর েদখ,
যীশুর সঙ্গীেদর মেধ্য এক ব্যিক্ত হাত বাড়াইয়া খড়্গ বািহর
কিরেলন, এবং মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কিরয়া তাহার
একটা কাণ কািটয়া েফিলেলন। ৫২ তখন যীশু তা াহােক কিহেলন,
েতামার খড়্গ পুনরায় স্বস্থােন রাখ, েকননা েয সকল েলাক খড়্গ
ধারণ কের, তাহারা খড়্গ দ্বারা িবিনষ্ট হইেব। ৫৩ আর তুিম িক
মেন কর েয, আিম আমার িপতার কােছ িবনিত কিরেল িতিন
এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বািহনী অেপক্ষা অিধক দতূ পাঠাইয়া
িদেবন না? ৫৪ িকন্তু তাহা কিরেল েকমন কিরয়া শাস্ত্রীয় এই বচন
সকল পূণৰ্ হইেব েয, এরূপ হওয়া আবশ্যক? ৫৫ েসই সমেয় যীশু
েলাকসমূহেক কিহেলন, েলােক েযমন দসু্য ধিরেত যায়, েতমিন
িক েতামরা খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া আমােক ধিরেত আিসেল? আিম
প্রিতিদন ধম্মৰ্ধােম বিসয়া উপেদশ িদয়ািছ, তখন ত আমােক
ধিরেল না। ৫৬ িকন্তু এ সমস্ত ঘিটল, েযন ভাববািদগেণর িলিখত
বচনগুিল পূণৰ্ হয়। তখন িশেষ্যরা সকেল তা াহােক ছািড়য়া
পলাইয়া েগেলন। মহাযাজেকর সম্মুেখ যীশুর িবচার। ৫৭ আর
যাহারা যীশুেক ধিরয়ািছল, তাহারা তা াহােক মহাযাজক
কায়াফার কােছ লইয়া েগল; েসই স্থােন অধ্যাপেকরা ও
প্রাচীনবগৰ্ সমেবত হইয়ািছল। ৫৮ আর িপতর দেূর থািকয়া
তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজেকর প্রাঙ্গণ পযৰ্্যন্ত গমন কিরেলন,
এবং েশেষ িক হয়, তাহা েদিখবার জন্য িভতের িগয়া
পদািতকগেণর সেঙ্গ বিসেলন। ৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ এবং
সমস্ত মহাসভা যীশুেক বধ কিরবার জন্য তা াহার িবরুেদ্ধ িমথ্যা
সাক্ষ্য অেন্বষণ কিরল, ৬০ িকন্তু অেনক িমথ্যাসাক্ষী আিসয়া
যুিটেলও তাহা পাইল না। ৬১ অবেশেষ দইু জন আিসয়া বিলল,
এই ব্যিক্ত বিলয়ািছল, আিম ঈশ্বেরর মিন্দর ভািঙ্গয়া েফিলেত,
আবার িতন িদেনর মেধ্য গাািথয়া তুিলেত পাির। ৬২ তখন
মহাযাজক উিঠয়া দা াড়াইয়া তা াহােক কিহেলন, তুিম িক িকছুই
উত্তর িদেব না? েতামার িবরুেদ্ধ ইহারা িক সাক্ষ্য িদেতেছ?
৬৩ িকন্তু যীশু নীরব রিহেলন। মহাযাজক তা াহােক কিহেলন,
আিম েতামােক জীবন্ত ঈশ্বেরর নােম িদব্য িদেতিছ, আমািদগেক
বল েদিখ, তুিম িক েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র? ৬৪ যীশু উত্তর
কিরেলন, তুিমই বিলেল; আরও আিম েতামািদগেক কিহেতিছ,
এখন অবিধ েতামরা মনুষ্যপুত্রেক পরাক্রেমর দিক্ষণ পােশ্বৰ্
বিসয়া থািকেত এবং আকােশর েমঘরেথ আিসেত েদিখেব।
৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র িছঁিড়য়া কিহেলন, এ ঈশ্বর িনন্দা
কিরল, আর সাক্ষীেত আমােদর িক প্রেয়াজন? েদখ, এখন
েতামরা ঈশ্বর-িনন্দা শুিনেল; ৬৬ েতামােদর িক িবেবচনা হয়?
তাহারা উত্তর কিরয়া কিহল, এ মিরবার েযাগ্য। ৬৭ তখন তাহারা
তা াহার মুেখ থুথু িদল ও তা াহােক ঘুিস মািরল; ৬৮ আর েকহ েকহ

তা াহােক প্রহার কিরয়া কিহল, ের খ্রীষ্ট, আমােদর কােছ ভাববাণী
বল্, েক েতােক মািরল? িপতর যীশুেক িতন বার অস্বীকার
কেরন। ৬৯ ইিতমেধ্য িপতর বািহের প্রাঙ্গেণ বিসয়ািছেলন; আর
এক জন দাসী তা াহার িনকেট আিসয়া কিহল, তুিমও েসই
গালীলীয় যীশুর সেঙ্গ িছেল। ৭০ িকন্তু িতিন সকেলর সাক্ষােত
অস্বীকার কিরয়া কিহেলন, তুিম িক বিলেতছ. আিম বুিঝেত
পািরলাম না। ৭১ িতিন ফটেকর িনকেট েগেল আর এক দাসী
তা াহােক েদিখয়া েস স্থােনর েলাকিদগেক কিহল, এ ব্যিক্ত েসই
নাসরতীয় যীশুর সেঙ্গ িছল। ৭২ িতিন আবার অস্বীকার
কিরেলন, িদব্য কিরয়া কিহেলন, আিম েস ব্যিক্তেক িচিন না।
৭৩ আর অল্পক্ষণ পের, যাহারা িনকেট দা াড়াইয়ািছল, তাহারা
আিসয়া িপতরেক কিহল, সত্যই তুিমও তাহােদর এক জন,
েকননা েতামার ভাষা েতামার পিরচয় িদেতেছ। ৭৪ তখন িতিন
অিভশাপ পূব্বৰ্ক শপথ কিরয়া বিলেত লািগেলন, আিম েস
ব্যিক্তেক িচিন না। তখনই কুকুড়া ডািকয়া উিঠল। ৭৫ তাহােত
যীশু এই েয কথা বিলয়ািছেলন, ‘কুকুড়া ডািকবার পূেব্বৰ্ তুিম
িতন বার আমােক অস্বীকার কিরেব,’ তাহা িপতেরর মেন পিড়ল;
এবং িতিন বািহের িগয়া অত্যন্ত েরাদন কিরেলন।

প্রভাত হইেল প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর
প্রাচীনবগৰ্ সকেল যীশুেক বধ কিরবার িনিমত্ত তা াহার
িবপেক্ষ মন্ত্রণা কিরল; ২ আর তা াহােক বাািধয়া লইয়া

িগয়া েদশাধ্যক্ষ পীলােতর িনকেট সমপৰ্ণ কিরল। ঈস্কিরেয়াতীয়
িযহূদার আত্মহত্যা। ৩ তখন িযহূদা, েয তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরয়ািছল, েস তখন বুিঝেত পািরল েয, তা াহার দন্ডাজ্ঞা
হইয়ােছ, তখন অনুেশাচনা কিরয়া েসই িত্রশ েরৗপ্যমুদ্রা প্রধান
যাজক ও প্রাচীনবেগৰ্র িনকেট িফরাইয়া িদল, আর কিহল,
িনেদ্দৰ্ াষ রক্ত সমপৰ্ণ কিরয়া আিম পাপ কিরয়ািছ। ৪ তাহারা
বিলল, আমােদর িক? তুিম তাহা বুিঝেব। ৫ তখন েস ঐ মুদ্রা
সকল মিন্দেরর মেধ্য েফিলয়া িদয়া চিলয়া েগল, িগয়া গলায়
দিড় িদয়া মিরল। ৬ পের প্রধান যাজেকরা েসই সকল মুদ্রা লইয়া
কিহল, ইহা ভান্ডাের রাখা িবেধয় নয়, কারণ ইহা রেক্তর মূল্য।
৭ পের তাহারা মন্ত্রণা কিরয়া িবেদশীেদর কবর িদবার জন্য ঐ
টাকায় কুম্ভকােরর েক্ষত্র ক্রয় কিরল। ৮ এই জন্য অদ্য পযৰ্্যন্ত
েসই েক্ষত্রেক রক্তেক্ষত্র বেল। ৯ তখন িযরিময় ভাববাদী দ্বারা
কিথত এই বচন পূণৰ্ হইল, “আর তাহারা েসই িত্রশ েরৗপ্যমুদ্রা
লইল; তাহা তা াহার মূল্য, যাাহার মূল্য িনরূিপত হইয়ািছল,
ইস্রােয়ল- সন্তানেদর কতক েলাক যাাহার মূল্য িনরূপন
কিরয়ািছল; ১০ তাহারা েসগুিল লইয়া কুম্ভকােরর েক্ষেত্রর জন্য
িদল, েযমন প্রভু আমার প্রিত আেদশ কিরয়ািছেলন।”
েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ যীশুর িবচার। ১১ ইিতমেধ্য যীশুেক
েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ দা াড় করান হইল। েদশাধ্যক্ষ তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম িক িযহূদীেদর রাজা? যীশু তা াহােক
বিলেলন, তুিমই বিলেল। ১২ আর যখন প্রধান যাজেকরা ও
প্রাচীনবগৰ্ তা াহার উপের েদাষােরাপ কিরেতিছল, িতিন িকছুই
উত্তর কিরেলন না। ১৩ তখন পীলাত তা াহােক কিহেলন, তুিম িক
শুিনেতছ না, উহারা েতামার িবপেক্ষ কত িবষয় সাক্ষ্য িদেতেছ?
১৪ িতিন তা াহােক এক কথারও উত্তর িদেলন না; ইহােত
েদশাধ্যক্ষ অিতশয় আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন। ১৫ আর
েদশাধ্যেক্ষর এই রীিত িছল, পেব্বৰ্র সমেয় িতিন জনসমূেহর
জন্য এমন এক জন বিন্দেক মুক্ত কিরেতন, যাহােক তাহারা
চািহত। ১৬ েসই সমেয় তাহােদর এক জন প্রিসদ্ধ বন্দী িছল,
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তাহার নাম বারাব্বা। ১৭ অতএব তাহারা একত্র হইেল পীলাত
তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর ইচ্ছা িক, আিম তামেদর জন্য
কাহােক মুক্ত কিরব? বারাব্বােক, না যীশুেক, যাহােক খ্রীষ্ট বেল?
১৮ কারণ িতিন জািনেতন, তাহারা িহংসা বশতঃ তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরয়ািছল। ১৯ িতিন িবচারাসেন বিসয়া আেছন, এমন সমেয়
তা াহার স্ত্রী তা াহােক বিলয়া পাঠাইেলন, েসই ধািম্মৰ্েকর প্রিত তুিম
িকছুই কিরও না; কারণ আিম আজ স্বেপ্ন তা াহার জন্য অেনক
দঃুখ পাইয়ািছ। ২০ আর প্রধান যাজেকরা ও প্রাচীনবগৰ্
েলাকসমূহেক প্রবৃিত্ত িদল, েযন তাহারা বারাব্বােক চািহয়া লয় ও
যীশুেক সংহার কের। ২১ তখন েদশাধ্যক্ষ তাহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর ইচ্ছা িক? েসই দইু জেনর মেধ্য কাহােক ছািড়য়া িদব?
তাহারা কিহল, বারাব্বােক। ২২ পীলাত তাহািদগেক বিলেলন,
তেব যীশু, যাহােক খ্রীষ্ট বেল, তাহােক িক কিরব? তাহারা সকেল
কিহল, উহােক কু্রেশ েদওয়া হউক। ২৩ িতিন কিহেলন, েকন? েস
িক অপরাধ কিরয়ােছ? িকন্তু তাহারা আরও েচা চাইয়া বিলল,
উহােক কু্রেশ েদওয়া হউক। ২৪ পীলাত যখন েদিখেলন, তা াহার
েচষ্টা িবফল, বরং আরও েগালেযাগ হইেতেছ, তখন জল লইয়া
েলাকেদর সাক্ষােত হাত ধুইয়া কিহেলন, এই ধািম্মৰ্ক ব্যিক্তর
রক্তপােতর সম্বেন্ধ আিম িনেদৰ্ াষ, েতামারই তাহা বুিঝেব।
২৫ তাহােত সমস্ত েলাক উত্তর কিরল, উহার রক্ত আমােদর
উপের ও আমােদর সন্তানেদর উপের বতু্তৰ্ক। ২৬ তখন িতিন
তাহােদর জন্য বারাব্বােক ছািড়য়া িদেলন, এবং যীশুেক েকাড়া
মািরয়া কু্রেশ িদবার জন্য সমপৰ্ণ কিরেলন। ২৭ তখন
েদশাধ্যেক্ষর েসনাগণ যীশুেক রাজবাটীেত লইয়া িগয়া তা াহার
িনকেট সমুদয় েসনাদল একত্র কিরল। ২৮ আর তাহারা তা াহার
বস্ত্র খুিলয়া লইয়া তা াহােক একখান েলািহত বস্ত্র পিরধান
করাইল। ২৯ আর কা াটার মুকুট গাািথয়া তা াহার মস্তেক িদল, ও
তা াহার দিক্ষণ হেস্ত এক গাছ নল িদল; পের তা াহার সম্মুেখ জানু
পািতয়া, তা াহােক িবদ্রূপ কিরয়া বিলল, ‘িযহূিদ-রাজ, নমস্কার!’
৩০ আর তাহারা তা াহার গােত্র থুথু িদল, ও েসই নল লইয়া, তা াহার
মস্তেক আঘাত কিরেত লািগল। ৩১ আর তা াহােক িবদ্রূপ কিরবার
পর বস্ত্রখািন খুিলয়া েফিলয়া তাহার আবার তা াহার িনেজর বস্ত্র
পরাইয়া িদল, এবং তা াহােক কু্রেশ িদবার জন্য লইয়া চিলল।
যীশুর কু্রশােরাপণ ও মৃতু্য। ৩২ আর বািহর হইয়া তাহারা িশেমান
নােম এক জন কুরীনীয় েলােকর েদখা পাইল; তাহােকই, তা াহার
কু্রশ বহন কিরবার জন্য েবগার ধিরল। ৩৩ পের গলগথা নামক
স্থােন, অথৰ্াৎ যাহােক মাথার খুিলর স্থান বেল, ৩৪ েসখােন
উপিস্থত হইয়া তাহারা তা াহােক িপত্তিমিশ্রত দ্রাক্ষারস পান
কিরেত িদল; িতিন তাহা আস্বাদন কিরয়া পান কিরেত চািহেলন
না। ৩৫ পের তাহারা তা াহােক কু্রেশ িদয়া তা াহার বস্ত্র সকল
গুিলবাাটপূব্বৰ্ক অংশ কিরয়া লইল; ৩৬ এবং েসখােন বিসয়া
তা াহােক েচৗিক িদেত লািগল। ৩৭ আর উহারা তা াহার মস্তেকর
উপের তা াহার িবরুেদ্ধ এই েদােষর কথা িলিখয়া লাগাইয়া িদল,
‘এ ব্যিক্ত যীশু, িযহূদীেদর রাজা’। ৩৮ তখন দইু জন দসু্য তা াহার
সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হইল, এক জন দিক্ষণ পােশ্বৰ্, আর এক জন বাম
পােশ্বৰ্। ৩৯ তখন েয সকল েলাক েসই পথ িদয়া যাতায়াত
কিরেতিছল, তাহারা মাথা নািড়েত নািড়েত তা াহার িনন্দা কিরয়া
কিহল, ৪০ ওেহ, তুিম না মিন্দর ভািঙ্গয়া েফল, আর িতন িদেনর
মেধ্য গাািথয়া তুল! আপনােক রক্ষা কর; যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও,
কু্রশ হইেত নািময়া আইস। ৪১ আর েসইরূপ প্রধান যাজেকরা
অধ্যাপকগেণর ও প্রচীনবেগৰ্র সিহত িবদ্রূপ কিরয়া কিহল,

৪২ ঐ ব্যিক্ত অন্য অন্য েলাকেক রক্ষা কিরত, আপনােক রক্ষা
কিরেত পাের না; ও ত ইস্রােয়েলর রাজা! এখন কু্রশ হইেত
নািময়া আইসুক; তাহা হইেল আমরা উহার উপের িবশ্বাস কিরব;
৪৩ ও ঈশ্বের ভরসা রােখ, এখন িতিন িনস্তার করুন, যিদ উহােক
চান; েকননা ও বিলয়ােছ, আিম ঈশ্বেরর পুত্র। ৪৪ আর েয দইু
জন দসু্য তা াহার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হইয়ািছল, তাহারাও েসইরূপ
তা াহােক িতরস্কার কিরল। ৪৫ পের েবলা ছয় ঘিটকা হইেত নয়
ঘিটকা পযৰ্্যন্ত সমুদয় েদশ অন্ধকারময় হইয়া রিহল। ৪৬ আর নয়
ঘিটকার সময় যীশু উচ্চ রেব চীৎকার কিরয়া ডািকয়া কিহেলন,
“এলী এলী লামা শবক্তানী,” অথৰ্াৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, তুিম েকন আমায় পিরত্যাগ কিরয়াছ?” ৪৭ তাহােত
যাহারা েসখােন দা াড়াইয়ািছল, তাহােদর মেধ্য েকহ েকহ েসই
কথা শুিনয়া কিহল, এ ব্যিক্ত এিলয়েক ডািকেতেছ। ৪৮ আর
তাহােদর এক জন অমিন েদৗিড়য়া েগল, এক খান স্পঞ্জ লইয়া
তাহােত িসরকা ভিরল, এবং একটা নেল লাগাইয়া তা াহােক পান
কিরেত িদল। ৪৯ িকন্তু অন্য সকেল কিহল থাক্, েদিখ, এিলয়
উহােক রক্ষা কিরেত আইেসন িক না। ৫০ পের যীশু আবার উচ্চ
রেব চীৎকার কিরয়া িনজ আত্মােক সমপৰ্ণ কিরেলন। ৫১ আর
েদখ, মিন্দেরর িতরস্কিরনী উপর হইেত নীচ পযৰ্্যন্ত িচিরয়া
দইুখান হইল, ভূিমকম্প হইল, ও ৈশল সকল িবদীণৰ্ হইল,
৫২ এবং কবর সকল খুিলয়া েগল, আর অেনক িনদ্রাগত পিবত্র
েলােকর েদহ উত্থািপত হইল; ৫৩ এবং তা াহার পুনরুত্থােনর পর
তা াহারা কবর হইেত বািহর হইয়া পিবত্র নগের প্রেবশ কিরেলন,
আর অেনক েলাকেক েদখা িদেলন। ৫৪ শতপিত এবং যাহারা
তা াহার সেঙ্গ যীশুেক েচৗিক িদেতিছল, তাহারা ভূিমকম্প ও আর
যাহা যাহা ঘিটেতিছল, েদিখয়া অিতশয় ভয় পাইয়া কিহল,
সত্যই, ইিন ঈশ্বেরর পুত্র িছেলন। ৫৫ আর েসখােন অেনক
স্ত্রীেলাক িছেলন, দরূ হইেত েদিখেতিছেলন; তা াহারা যীশুর
পিরচযৰ্্যা কিরেত কিরেত গালীল হইেত তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আিসয়ািছেলন। ৫৬ তা াহােদর মেধ্য মগ্দলীনী মিরয়ম, যােকােবর
ও েযািষর মাতা মিরয়ম, এবং িসবিদেয়র পুত্রেদর মাতা িছেলন।
যীশুর সমািধ। ৫৭ পের সন্ধ্যা হইেল অিরমিথয়ার এক জন
ধনবান্ েলাক আিসেলন, তা াহার নাম েযােষফ, িতিন িনেজও
যীশুর িশষ্য হইয়ািছেলন। ৫৮ িতিন পীলােতর িনকট িগয়া যীশুর
েদহ যাচ্ঞা কিরেলন। তখন পীলাত তাহা িদেত আজ্ঞা কিরেলন।
৫৯ তাহােত েযােষফ েদহটী লইয়া পিরস্কার চাদের জড়াইেলন,
৬০ এবং আপনার নূতন কবের রািখেলন- যাহা িতিন ৈশেল
খুিদয়ািছেলন- আর কবেরর দ্বাের একখান বড় পাথর গড়াইয়া
িদয়া চিলয়া েগেলন। ৬১ মগ্দলীনী মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম
েসখােন িছেলন, তা াহারা কবেরর সম্মুেখ বিসয়া রিহেলন।
৬২ পরিদন, অথৰ্াৎ আেয়াজন-িদেনর পরিদবস, প্রধান যাজেকরা
ও ফরীশীরা পীলােতর িনকেট একত্র হইয়া কিহল, ৬৩ আমােদর
মেন পিড়েতেছ, েসই প্রবঞ্চক জীিবত থািকেত বিলয়ািছল, িতন
িদেনর পের আিম উিঠব। ৬৪ অতএব তৃতীয় িদবস পযৰ্্যন্ত তাহার
কবর েচৗিক িদেত আজ্ঞা করুন; পােছ তাহার িশেষ্যরা আিসয়া
তাহােক চুির কিরয়া লইয়া যায়, আর েলাকিদগেক বেল, িতিন
মৃতগেনর মধ্য হইেত উিঠয়ােছন; তাহা হইেল প্রথম ভ্রািন্ত
অেপক্ষা েশষ ভ্রািন্ত আরও মন্দ হইেব। ৬৫ পীলাত তাহািদগেক
বিলেলন, েতামােদর িনকেট প্রহির-দল আেছ; েতামরা িগয়া
যথাসাধ্য রক্ষা কর। ৬৬ তাহােত তাহারা িগয়া প্রহির-দেলর সিহত
েসই পাথের মুদ্রাঙ্ক িদয়া কবর রক্ষা কিরেত লািগল।
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কবর হইেত যীশুর উত্থান ও িশষ্যেদর প্রিত তা াহার েশষ
আজ্ঞা।

িবশ্রামিদন অবসান হইল, সপ্তােহর প্রথম িদেনর
ঊষারেম্ভ, মগ্দলীনী মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম কবর
েদিখেত আিসেলন। ২ আর েদখ, মহা-ভূিমকম্প

হইল; েকননা প্রভুর এক দতূ স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিসয়া েসই
পাথরখান সরাইয়া িদেলন, এবং তাহার উপের বিসেলন।
৩ তা াহার দশৃ্য িবদ্ুযেতর ন্যায়, এবং তা াহার বস্ত্র িহেমর ন্যায়
শুভ্রবণৰ্। ৪ তা াহার ভেয় প্রহিরগণ কা ািপেত লািগল, ও মৃতবৎ
হইয়া পিড়ল। ৫ েসই দতূ স্ত্রীেলাক কয়টীেক কিহেলন, েতামরা
ভয় কিরও না, েকননা আিম জািন েয, েতামরা কু্রেশ হত যীশুর
অেন্বষণ কিরেতছ। ৬ িতিন এখােন নাই; েকননা িতিন
উিঠয়ােছন, েযমন বিলয়ািছেলন; আইস, প্রভু েযখােন
শুইয়ািছেলন, েসই স্থান েদখ। ৭ আর শীঘ্র িগয়া তা াহার
িশষ্যিদগেক বল েয, িতিন মৃতেদর মধ্য হইেত উিঠয়ােছন, এবং
েদখ, েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইেতেছন, েসইখােন তা াহােক
েদিখেত পাইেব; েদখ, আিম েতামািদগেক বিললাম। ৮ তখন
তা াহারা সভেয় ও মহানেন্দ শীঘ্র কবর হইেত প্রস্থান কিরয়া তা াহার
িশষ্যিদগেক সংবাদ িদবার জন্য েদৗিড়য়া েগেলন। ৯ আর েদখ,
যীশু তা াহােদর সম্মুখবত্তর্ী হইেলন, কিহেলন, েতামােদর মঙ্গল
হউক; তখন তা াহারা িনকেট আিসয়া তা াহার চরণ ধিরেলন ও
তা াহােক প্রনাম কিরেলন। ১০ তখন যীশু তা াহািদগেক কিহেলন,

ভয় কিরও না; েতামরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণেক সংবাদ েদও,
েযন তাহারা গালীেল যায়; েসইখােন তাহারা আমােক েদিখেত
পাইেব। ১১ তা াহারা যাইেতেছন, ইিতমেধ্য েদখ, প্রহির-দেলর েকহ
েকহ নগের িগয়া যাহা যাহা ঘিটয়ািছল, েস সমস্ত িববরণ প্রধান
যাজকিদগেক জানাইল। ১২ তখন তাহারা প্রাচীনবেগৰ্র সিহত
একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা কিরয়া ঐ েসনাগণেক অেনক টাকা িদল,
১৩ কিহল, েতামরা বিলও েয, তাহার িশষ্যগণ রািত্রকােল
আিসয়া, যখন আমরা িনদ্রাগত িছলাম, তখন তাহােক চুির
কিরয়া লইয়া িগয়ােছ। ১৪ আর যিদ এ কথা েদশাধ্যেক্ষর
কণৰ্েগােচার হয়, তেব আমরাই তা াহােক বুঝাইয়া েতামােদর
ভাবনা দরূ কিরব। ১৫ তখন তাহারা েসই টাকা লইয়া, েযরূপ
িশক্ষা পাইল, েসইরূপ কাযৰ্্য কিরল। আর িযহূদীেদর মেধ্য েসই
জনরব রিটয়া েগল, তাহা অদ্য পযৰ্্যন্ত রিহয়ােছ। ১৬ পের
একাদশ িশষ্য গালীেল যীশুর িনরূিপত পব্বৰ্েত গমন কিরেলন,
১৭ আর তা াহােক েদিখয়া প্রনাম কিরেলন; িকন্তু েকহ েকহ সেন্দহ
কিরেলন। ১৮ তখন যীশু িনকেট আিসয়া তা াহােদর সিহত কথা
কিহেলন, বিলেলন, স্বেগৰ্ ও পৃিথবীেত সমস্ত কতৃ্তৰ্ত্ব আমােক দত্ত
হইয়ােছ। ১৯ অতএব েতামরা িগয়া সমুদয় জািতেক িশষ্য কর;
িপতার ও পুেত্রর ও পিবত্র আত্মার নাম তাহািদগেক বাপ্তাইজ
কর; ২০ আিম েতামািদগেক যাহা যাহা আজ্ঞা কিরয়ািছ, েস
সমস্ত পালন কিরেত তাহািদগেক িশক্ষা েদও। আর েদখ, আিমই
যুগান্ত পযৰ্্যন্ত প্রিতিদন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ।

মিথর েলখা সুসমাচার। ২৮:২ ৫৭ মিথর েলখা সুসমাচার। ২৮:২০
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মাকর্

প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর বািপ্তস্ম ও পরীক্ষা।

যীশু খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর আরম্ভ; িতিন ঈশ্বেরর পুত্র।
২ িযশাইয় ভাববাদীর গ্রেন্থ েযমন েলখা আেছ, “েদখ,
আিম আপন দতূেক েতামার অেগ্র েপ্ররণ কির; েস

েতামার পথ প্রস্তুত কিরেব। ৩ প্রান্তের এক জেনর রব, েস
েঘাষণা কিরেতেছ, েতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তা াহার
রাজপথ সকল সরল কর;” ৪ তদনুসাের েযাহন উপিস্থত
হইেলন, ও প্রান্তের বাপ্তাইজ কিরেত লািগেলন, এবং
পাপেমাচেনর জন্য মনপিরবত্তৰ্ েনর বািপ্তস্ম প্রচার কিরেত
লািগেলন। ৫ তাহােত সমস্ত িযহূিদয়া েদশ ও িযরূশােলম িনবাসী
সকেল বািহর হইয়া তা াহার িনকেট যাইেত লািগল; আর আপন
আপন পাপ স্বীকার কিরয়া যদ্দৰ্ন নদীেত তা াহা দ্বারা বাপ্তাইিজত
হইেত লািগেলন। ৬ েসই েযাহন উেটর েলােমর কাপড় পিরেতন,
তা াহার কিটেদেশ চম্মৰ্পটুকা িছল, এবং িতিন পঙ্গপাল ও বনমধু
েভাজন কিরেতন। ৭ িতিন প্রচার কিরয়া বিলেতন, িযিন আমা
অেপক্ষা শিক্তমান, িতিন আমার পশ্চাৎ আিসেতেছন; আিম েহা ট
হইয়া তা াহার পাদকুার বন্ধন খুিলবার েযাগ্য নই। ৮ আিম
েতামািদগেক জেল বাপ্তাইজ কিরলাম, িকন্তু িতিন েতামািদগেক
পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইজ কিরেবন। ৯ েসই সমেয় যীশু গালীেলর
নাসরৎ নগর হইেত আিসয়া েযাহেনর দ্বারা যদ্দৰ্ েন বাপ্তাইিজত
হইেলন। ১০ আর তৎক্ষনাৎ জেলর মধ্য হইেত উিঠবার সমেয়
েদিখেলন, আকাশ দইুভাগ হইল, এবং আত্মা কেপােতর ন্যায়
তা াহার উপের নািময়া আিসেতেছন। ১১ আর স্বগৰ্ হইেত এই বাণী
হইল, ‘তুিমই আমার িপ্রয় পুত্র, েতামােতই আিম প্রীত’। ১২ আর
তৎক্ষনাৎ আত্মা তা াহােক প্রান্তের পাঠাইয়া িদেলন, েসই প্রান্তের
িতিন চিল্লশ িদন থািকয়া শয়তােনর দ্বারা পরীিক্ষত হইেলন; আর
িতিন বন্য পশুেদর সেঙ্গ রিহেলন, এবং স্বগর্ীয় দতূগণ তা াহার
পিরচযৰ্্যা কিরেতন। প্রভু যীশুর প্রকােশ্য কােযৰ্্যর আরম্ভ।
১৪ আর েযাহন কারাগাের সমিপৰ্ত হইেল পর যীশু গালীেল
আিসয়া ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কিরয়া বিলেত লািগেলন,
১৫ ‘কাল সম্পূণৰ্ হইল, ঈশ্বেরর রাজ্য সিন্নকট হইল; েতামরা মন
িফরাও, ও সুসমাচাের িবশ্বাস কর’। ১৬ পের গালীল-সমুেদ্রর
তীর িদয়া যাইেত যাইেত িতিন েদিখেলন, িশেমান ও তা াহার ভ্রাতা
আিন্দ্রয় সমুেদ্র জল েফিলেতেছন, েকননা তা াহারা মৎস্যধারী
িছেলন। ১৭ যীশু তা াহািদগেক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ আইস,
আিম েতামািদগেক মনুষ্যধারী কিরব। ১৮ আর তৎক্ষনাৎ তা াহারা
জাল পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন। ১৯ পের িতিন
িকিঞ্চৎ অেগ্র িগয়া িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও তা াহার ভ্রাতা
েযাহনেক েদিখেলন; তা াহারাও েনৗকােত িছেলন, জাল সািরেত
িছেলন। ২০ িতিন তৎক্ষনাৎ তা াহািদগেক ডািকেলন, তাহােত
তা াহারা আপনােদর িপতা িসবিদয়েক েবতনজীবীেদর সেঙ্গ
েনৗকায় পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন। ২১ পের

তা াহারা কফরনাহূেম প্রেবশ কিরেলন, আর তৎক্ষনাৎ িতিন
িবশ্রামবাের সমাজ-গ্রেহ িগয়া উপেদশ িদেত লািগেলন।
২২ তাহােত েলােক তা াহার উপেদেশ চমৎকৃত হইল, কারণ িতিন
ক্ষমতাপন্ন ব্যিক্তর ন্যায় তাহািদগেক উপেদশ িদেতন,
অধ্যাপকেদর ন্যায় নয়। ২৩ তখন তাহােদর সমাজ-গৃেহ এক
ব্যিক্ত িছল, তাহােক অশুচী আত্মায় পাইয়ািছল; েস েচা চাইয়া
কিহল, ২৪ েহ নাসরতীয় যীশু, আপনার সিহত আমােদর সম্পকৰ্
িক? আপিন িক আমািদগেক িবনাশ কিরেত আিসেলন? আিম
জািন, আপিন েক; ঈশ্বেরর েসই পিবত্র ব্যিক্ত। ২৫ তখন যীশু
তাহােক ধমক্ িদেলন, চুপ কর, উহা হইেত বািহর হও।
২৬ তাহােত েসই অশুচী আত্মা তাহােক মুচড়াইয়া ধিরয়া
ৈউেচ্চঃস্বের চীৎকার কিরয়া তাহার মধ্য হইেত বািহর হইয়া েগল।
২৭ ইহােত সকেল চমৎকৃত হইল, এমন িক, তাহারা পরস্পর
িবতকৰ্  কিরয়া কিহল, আ! এ িক? েকমন নূতন উপেদশ! উিন
ক্ষমতা সহকাের অশুচী আত্মািদগেকও আজ্ঞা কেরন, আর
তাহারা উহা ার আজ্ঞা মােন। ২৮ তখন তা াহার বাত্তৰ্ া তৎক্ষনাৎ
সমুদয় গালীল প্রেদেশর চািরিদেক ব্যািপল। ২৯ পের সমাজ-গৃহ
হইেত বািহর হইয়া তৎক্ষনাৎ তা াহারা যােকাব ও েযাহেনর সিহত
িশেমান ও অিন্দ্রেয়র বাটীেত প্রেবশ কিরেলন। ৩০ তখন
িশেমােনর শ্বাশুড়ী জ্বর হইয়া পিড়য়া িছেলন; আর তা াহারা
তৎক্ষনাৎ তা াহার কথা তা াহােক বিলেলন; ৩১ তাহােত িতিন
িনকেট িগয়া তা াহার হস্ত ধিরয়া তা াহােক উঠাইেলন। তখন তা াহার
জ্বর ছািড়য়া েগল, আর িতিন তা াহােদর পিরচযৰ্্যা কিরেত
লািগেলন। ৩২ পের সন্ধ্যাকােল, সূযৰ্্য অস্ত েগেল েলােকরা সমস্ত
পীিড়ত েলাকেক এবং ভূতগ্রস্তিদগেক তা াহার িনকেট অিনল।
৩৩ আর নগেরর সকল েলাক দ্বাের একত্র হইল। ৩৪ তাহােত িতিন
নানা প্রকার েরােগ পীিড়ত অেনক েলাকেক সুস্থ কিরেলন, এবং
অেনক ভূত ছাড়াইেলন, আর িতিন ভূতিদগেক কথা কিহেত
িদেলন না, কারণ তাহারা তা াহােক িচিনত। ৩৫ পের অিত প্রতু্যেষ,
রািত্র েপাহাইবার অেনকক্ষণ পূেব্বৰ্, িতিন উিঠয়া বািহের েগেলন,
এবং িনজ্জৰ্ ন স্থােন িগয়া তথায় প্রাথৰ্না কিরেলন। ৩৬ আর
িশেমান ও তা াহার সঙ্গীরা তা াহার পশ্চাৎ েগেলন। ৩৭ এবং তা াহােক
পাইয়া কিহেলন, সমস্ত েলাক আপনার অেন্বষণ কিরেতেছ।
৩৮ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, চল, আমরা অন্য অন্য স্থােন,
িনকটবত্তর্ী সকল গ্রােম যাই, আিম েস সকল স্থােনও প্রচার
কিরব, েকননা েসই জন্যই বািহর হইয়ািছ। ৩৯ পের িতিন সমস্ত
গালীল েদেশ েলাকেদর সমাজ-গৃেহ িগয়া প্রচার কিরেত ও ভূত
ছাড়াইেত লািগেলন। ৪০ একদা একজন কুষ্ঠী আিসয়া তা াহার
সম্মুেখ িবনিত কিরয়া ও জানু পািতয়া কিহল, যিদ আপনার
ইচ্ছা হয়, আমােক শুচী কিরেত পােরন। ৪১ িতিন করুনািবষ্ট
হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহােক স্পশৰ্ কিরেলন, কিহেলন, আমার
ইচ্ছা, তুিম শুচীকৃত হও। ৪২ তৎক্ষনাৎ কুষ্ঠেরাগ তাহােক ছািড়য়া
েগল, েস শুচীকৃত হইল। ৪৩ তখন িতিন তাহােক দঢ়ৃ আজ্ঞা িদয়া
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িবদায় কিরেলন, বিলেলন, ৪৪ েদিখও, কাহােকও িকছু বিলও
না; িকন্তু যাজেকর িনকেট িগয়া আপনােক েদখাও, এবং
েলাকেদর কােছ সাক্ষ্য িদবার ও েতামার শুচীকরণ জন্য েমািশর
িনরূিপত উপহার উৎসগৰ্ কর। ৪৫ িকন্তু েস বািহের িগয়া েসই
কথা এমন অিধক প্রচার কিরেত ও চািরিদেক বিলেত লািগল
েয, যীশু আর প্রকাশ্যরূেপ েকান নগের প্রেবশ কিরেত পািরেলন
না, িকন্তু বািহের িনজ্জৰ্ ন স্থােন থািকেলন; আর েলােকরা সকল
িদক্ হইেত তা াহার িনকেট আিসেত লািগল।

প্রভু যীশু পাপক্ষমাও কিরেত পােরন।

কেয়ক িদবস পের িতিন আবার কফরনাহূেম চিলয়া
আিসেল শুনা েগল েয, িতিন ঘের আেছন। ২ আর এত
েলাক তা াহার িনকেট একত্র হইেল েয, দ্বােরর কােছও

আর স্থান রিহল না। আর িতিন তাহােদর কােছ বাক্য প্রচার
কিরেত লািগেলন। ৩ তখন েলােকরা চািরজন েলাক িদয়া এক
জন পক্ষাঘাতীেক বহন করাইয়া তা াহার কােছ আিনেতিছল।
৪ িকন্তু িভড় প্রযুক্ত তা াহার িনকেট আিসেত না পারােত, িতিন
েযখােন িছেলন, েসই স্থােনর ছাদ খুিলয়া েফিলল, আর িছদ্র
কিরয়া, েয খােট পক্ষাঘাতী শুইয়ািছল, তাহা নামাইয়া িদল।
৫ তাহােদর িবশ্বাস েদিখয়া যীশু েসই পক্ষাঘাতীেক কিহেলন,
বৎস, েতামার পাপ সকল ক্ষমা হইল। ৬ িকন্তু েসখােন কেয়ক
জন অধ্যাপক বিসয়ািছল; তাহারা মেন মেন এইরূপ তকৰ্  কিরেত
লািগল, ৭ এ ব্যিক্ত এমন কথা েকন বিলেতেছ? এ েয ঈশ্বর-
িনন্দা কিরেতেছ; েসই এক জন, অথৰ্াৎ ঈশ্বর, ব্যিতেরেক আর
েক পাপ ক্ষমা কিরেত পাের? ৮ তাহারা মেন মেন এইরূপ তকৰ্
কিরেতেছ, ইহা যীশু তৎক্ষনাৎ আপন আত্মােত বুিঝয়া
তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা মেন মেন এমন তকৰ্  েকন
কিরেতছ? ৯ েকানটা সহজ, পক্ষাঘাতীেক ‘েতামার পাপ ক্ষমা
হইল’ বলা, না ‘উঠ’ েতামার শয্যা তুিলয়া েবড়াও বলা? ১০ িকন্তু
পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা কিরেত মনুষ্যপুেত্রর ক্ষমতা আেছ, ইহা েযন
েতামরা জািনেত পার, এই জন্য- িতিন েসই পক্ষাঘাতীেক
বিলেলন ১১ েতামােক বিলেতিছ, উঠ, েতামার খাট তুিলয়া লইয়া
েতামার ঘের যাও। ১২ তাহােত েস উিঠল, ও তৎক্ষনাৎ খাট
তুিলয়া লইয়া সকেলর সাক্ষােত বািহের চিলয়া েগল; ইহােত
সকেল অিতশয় আশ্চযৰ্্যািন্বত হইল, আর এই বিলয়া ঈশ্বেরর
েগৗরব কিরেত লািগল েয, এমন কখনও েদিখ নাই। প্রভু যীশুর
নানািবধ অেলৗিকক কম্মৰ্ ও উপেদশ। েলবীর আহ্বান।
তৎসমেন্ধ যীশুর িশক্ষা। ১৩ পের িতিন আবার বািহর হইয়া
সমুদ্র-তীের গমন কিরেলন, এবং সমস্ত েলাক তা াহার িনকেট
আিসল, আর িতিন তাহািদগেক উপেদশ িদেলন। ১৪ পের িতিন
যাইেত যাইেত েদিখেলন, আলেফেয়েরর পুত্র েলবী করগ্রহণ-
স্থােন বিসয়া আেছন; িতিন তা াহােক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ
আইস; তাহােত িতিন উিঠয়া তা াহার পশ্চাৎ গমন কিরেলন।
১৫ পের িতিন তা াহার গৃহমেধ্য েভাজন কিরেত বিসেলন, আর
অেনক করগ্রাহী ও পাপী যীশুর ও তা াহার িশষ্যগেণর সিহত
বিসল; কারণ অেনেক উপিস্থত িছল, আর তাহারা তা াহার পশ্চাৎ
চিলেতিছল। ১৬ িকন্তু িতিন পাপী ও করগ্রাহীেদর সেঙ্গ েভাজন
কিরেতেছন েদিখয়া ফরীশীেদর অধ্যাপেকরা তা াহার িশষ্যিদগেক
কিহল, উিন করগ্রাহী ও পাপীেদর সেঙ্গ েভাজন পান কেরন।
১৭ যীশু তাহা শুিনয়া তাহািদগেক কিহেলন, সুস্থ েলাকেদর
িচিকৎসার প্রেয়াজন নাই, িকন্তু পীিড়তেদরই প্রেয়াজন আেছ;

আিম ধািম্মৰ্কিদগেক নয়, িকন্তু পাপীিদগেকই ডািকেত
আিসয়ািছ। ১৮ আর েযাহেনর িশেষ্যরা ও ফরীশীরা উপবাস
কিরেতিছল। আর তাহারা যীশুর িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহল,
েযাহেনর িশেষ্যরা ও ফরীশীেদর িশেষ্যরা উপবাস কের, িকন্তু
আপনার িশেষ্যরা উপবাস কের না, ইহার কারণ িক? ১৯ যীশু
তাহািদগেক কিহেলন, বর সেঙ্গ থািকেত িক বাসরঘেরর েলােক
উপবাস কিরেত পাের? যাবৎ তাহােদর সেঙ্গ বর থােকন, তাবৎ
তাহারা উপবাস কিরেত পাের না। ২০ িকন্তু এমন সময় আিসেব,
যখন তাহােদর িনকট হইেত বর নীত হইেবন; েসই িদন তাহারা
উপবাস কিরেব। ২১ পুরাতন কাপেড় েকহ েকারা কাপেড়র তালী
েদয় না; িদেল েসই নূতন তালীেত ঐ পুরাতন কাপড় িছঁিড়য়া
যায়, এবং আরও মন্দ িছদ্র হয়। ২২ আর পুরাতন কুপায় েকহ
টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ না, রািখেল দ্রাক্ষারেস কুপাগুিল ফািটয়া
যায়; তাহােত দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কুপাগুিলও নষ্ট হয়; িকন্তু টাটকা
দ্রাক্ষারস নূতন কুপােত রািখেত হইেব। িবশ্রামবােরর িবষেয়
যীশুর উপেদশ। ২৩ আর িতিন িবশ্রামবােরর শস্য েক্ষত্র িদয়া
যাইেতিছেলন; এবং তা াহার িশেষ্যরা চিলেত চিলেত শীষ িছঁিড়েত
লািগেলন। ২৪ ইহােত ফরীশীরা তা াহােক কিহল, েদখ, যাহা
িবেধয় নয়, তাহা উহারা িবশ্রামবাের েকন কিরেতেছ? ২৫ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, দায়ূদ ও তা াহার সঙ্গীরা খােদ্যর অভােব
কু্ষিধত হইেল, িতিন যাহা কিরয়ািছেলন, তাহা িক েতামরা
কখনও পাঠ কর নাই? ২৬ িতিন অিবয়াথর মহাযাজেকর সমেয়
ঈশ্বেরর গৃেহ প্রেবশ কিরয়া, েয দশৰ্নরুটী যাজকবগৰ্ ব্যিতেরেক
আর কাহারও েভাজন করা িবেধয় নয়, তাহাই েভাজন
কিরয়ািছেলন, এবং সঙ্গীগণেকও িদয়ািছেলন। ২৭ িতিন
তাহািদগেক আরও কিহেলন, িবশ্রামবার মনুেষ্যর িনিমেত্তই
হইয়ােছ, মনুষ্য িবশ্রামবােরর িনিমত্ত হয় নাই; ২৮ সুতরাং
মনুষ্যপুত্র িবশ্রামবােররও কত্তৰ্ া।

আর িতিন আবার সমাজ-গৃেহ প্রেবশ কিরেলন;
েসখােন একটী েলাক িছল, তাহার একখািন হাত
শুকাইয়া িগয়ািছল। ২ তখন েলােকরা, িতিন

িবশ্রামবাের তাহােক সুস্থ কেরন িক না, েদিখবার জন্য তা াহার
প্রিত দিৃষ্ট রািখল; েযন তা াহার নােম েদাষােরাপ কিরেত পাের।
৩ তখন িতিন েসই শুস্কহস্ত েলাকটীেক কিহেলন, মাঝখােন
আিসয়া দা াড়াও। ৪ পের তাহািদগেক কিহেলন, িবশ্রামবাের িক
করা িবেধয়? ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণরক্ষা করা না বধ
করা? ৫ িকন্তু তাহারা চুপ কিরয়া রিহল। তখন িতিন তাহােদর
আন্তঃকরেণর কািঠেন্য দঃুিখত হইয়া সেক্রােধ চািরিদেক
তাহােদর প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া েসই েলাকটীেক কিহেলন,
েতামার হাত বাড়াইয়া েদও; েস তাহা বাড়াইয়া িদল, আর তাহার
হাত আেগ েযমন িছল, েতমিন হইল। ৬ পের ফরীশীরা বািহর
হইয়া তৎক্ষনাৎ েহেরাদীয়েদর সিহত তা াহার িবরুেদ্ধ মন্ত্রণা
কিরেত লািগল, িক প্রকাের তা াহােক িবনষ্ট কিরেত পাের। যীশুর
অেনক অেলৗিকক কাযৰ্্য। ৭ পের যীশু আপন িশষ্যেদর সিহত
সমুেদ্রর িনকেট প্রস্থান কিরেলন; তাহােত গালীল হইেত িবস্তর
েলাক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ েগল। ৮ আর িযহূদীয়া, িযরূশােলম,
ইেদাম, যদ্দৰ্ন নদীর পরপারস্থ েদশ এবং েসার ও সীেদােনর
চািরিদক্ হইেত অেনক েলাক, িতিন েয সমস্ত মহৎ মহৎ কাযৰ্্য
কিরেতিছেলন, তাহা শুিনয়া তা াহার িনকেট আিসল। ৯ তখন
িতিন আপন িশষ্যিদগেক বিলেলন, িভড় প্রযুক্ত েযন একখািন
েনৗকা তা াহার জন্য প্রস্তুত থােক, পােছ েলােক তা াহার উপের
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চাপাচািপ কিরয়া পেড়। ১০ েকননা িতিন অেনক েলাকেক সুস্থ
কিরেলন, েসই জন্য ব্যািধগ্রস্ত সকেল তা াহােক স্পশৰ্ কিরবার
েচষ্টায় তা াহার গােয়র উপের পিড়েতিছল। ১১ আর অশুচী
আত্মারা তা াহােক েদিখেলই তা াহার সম্মুেখ পিড়য়া েচা চাইয়া
বিলত, আপিন ঈশ্বেরর পুত্র; ১২ িকন্তু িতিন তাহািদগেক দঢ়ৃরূেপ
িনেষধ কিরয়া িদেতন, েযন তাহারা তা াহার পিরচয় না েদয়। বােরা
জন িশেষ্যর েপ্রিরত পেদ িনেয়াগ। ১৩ পের িতিন পব্বৰ্েত উিঠয়া,
আপিন যাাহািদগেক ইচ্ছা কিরেলন, িনকেট ডািকেলন; তাহােত
তা াহারা তা াহার কােছ আিসেলন। ১৪ আর িতিন বােরা জনেক
িনযুক্ত কিরেলন, েযন তা াহারা তা াহার সেঙ্গ সেঙ্গ থােকন, ও েযন
িতিন তা াহািদগেক প্রচার কিরবার জন্য েপ্ররণ কেরন, ১৫ এবং
েযন তা াহারা ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৬ আর িতিন
িশেমানেক িপতর, এই নাম িদেলন, ১৭ এবং িসবিদেয়র পুত্র
যােকাব ও েসই যােকােবর ভ্রাতা েযাহন, এই দইু জনেক
েবােনরগশ, অথৰ্াৎ েমঘধ্বিনর পুত্র, এই উপনাম িদেলন। ১৮ আর
আিন্দ্রয়, িফিলপ, বথৰ্লময় , মিথ, েথামা, আলেফেয়র পুত্র
যােকাব, থেদ্দয়, ও উেদ্যাগী িশেমান, ১৯ এবং েয তা াহােক
শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরল, েসই ঈস্কিরেয়াতীয় িযহূদা। যীশু িবিবধ
িশক্ষা প্রদান কেরন। ২০ পের িতিন গৃেহ আিসেলন, আর পুনব্বৰ্ার
এত েলােকর সমাগম হইল েয, তা াহারা আহার কিরেতও
পািরেলন না। ২১ ইহা শুিনয়া তা াহার আত্মীেয়রা তা াহােক ধিরয়া
লইেত বািহর হইল, েকননা তাহারা বিলল, েস হতজ্ঞান হইয়ােছ।
২২ আর েয অধ্যাপেকরা িযরূশােলম হইেত আিসয়ািছল, তাহারা
কিহল, ইহােক েবলসবূেব পাইয়ােছ, ভূতগেণর অিধপিত দ্বারা এ
ভূত ছাড়ায়। ২৩ তখন িতিন তাহািদগেক িনকেট ডািকয়া দষৃ্টান্ত
িদয়া কিহেলন, শয়তান িক প্রকাের শয়তানেক ছাড়াইেত পাের?
২৪ েকান রাজ্য যিদ আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তেব েসই রাজ্য
িস্থর থািকেত পাের না। ২৫ আর েকান পিরবার যিদ আপনার
িবপেক্ষ িভন্ন হইয়া পেড়, তেব েসই পিরবার িস্থর থািকেত
পািরেব না। ২৬ আর শয়তান যিদ আপনার িবপেক্ষ উেঠ, ও িভন্ন
হয়, তেব েসও িস্থর থািকেত পাের না, িকন্তু তাহার েশষ হয়।
২৭ আর অেগ্র েসই বলবান্ ব্যিক্তেক না বাািধেল েকহ তাহার ঘের
প্রেবশ কিরয়া তাহার দ্রব্য লুট কিরেত পাের না; িকন্তু বাািধেল
পর েস তাহার ঘর লুট কিরেব। ২৮ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, মনুষ্য-সন্তােনরা েয সমস্ত পাপকাযৰ্্য ও ঈশ্বরিনন্দা
কের, েসই সকেলর ক্ষমা হইেব। ২৯ িকন্তু েয ব্যিক্ত পিবত্র
আত্মার িনন্দা কের, অনন্তকােলও তাহার ক্ষমা নাই, েস বরং
অনন্ত পােপর দায়ী। ৩০ উহােক অশুচী আত্মায় পাইয়ােছ,
তাহােদর এই কথা প্রযুক্ত িতিন এইরূপ কিহেলন। ৩১ আর তা াহার
মাতা ও তা াহার ভ্রাতৃগণ আিসেলন, এবং বািহের দা াড়াইয়া
তা াহােক ডািকয়া পাঠাইেলন। ৩২ তখন তা াহার চািরিদেক েলাক
বিসয়ািছল; তাহারা তা াহােক কিহল, েদখুন, আপনার মাতা ও
আপনার ভ্রাতৃগণ বািহের আপনার অেন্বষণ কিরেতেছন।
৩৩ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, আমার মাতা েক?
আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা? ৩৪ পের যাহারা তা াহার চািরিদেক
বিসয়ািছল, িতিন তাহােদর প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া কিহেলন, এই
েদখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ; ৩৫ েকননা েয েকহ
ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কের, েসই আমার ভ্রাতা ও ভিগনী ও মাতা।

যীশুর কেয়কটী দষৃ্টান্ত।

পের িতিন আবার সমুেদ্রর তীের উপেদশ িদেত
লািগেলন; তাহােত তা াহার িনকেট এত অিধক েলাক
একত্র হইল েয, িতিন একখািন েনৗকায় উিঠয়া সমুেদ্র

বিসেলন, এবং সমাগত েলাক সকল সমুেদ্রর তীের স্থেল
থািকল। ২ তখন িতিন দষৃ্টান্ত দ্বারা তাহািদগেক অেনক উপেদশ
িদেত লািগেলন। উপেদেশর মেধ্য িতিন তাহািদগেক বিলেলন,
শুন; ৩ েদখ, বীজবাপক বীজ বপন কিরেত েগল; ৪ বপেনর
সমেয় কতক বীজ পেথর পােশ্বৰ্ পিড়ল, তাহােত পক্ষীরা আিসয়া
তাহা কিহয়া েফিলল। ৫ আর কতক বীজ পাষণময় স্থােন পিড়ল,
েযখােন অিধক মাটী পাইল না; তাহােত অিধক মাটী না
পাওয়ােত তাহা শীঘ্র অঙু্কিরত হইয়া উিঠল, ৬ িকন্তু সূযৰ্্য উিঠেল
পর পুিড়য়া েগল, এবং তাহার মূল না থাকােত শুকাইয়া েগল।
৭ আর কতক বীজ কা াটাবেনর মেধ্য পিড়ল, তাহােত কা াটাবন
বািড়য়া তাহা চািপয়া রািখল, তাহার ফল ধিরল না। ৮ আর
কতক বীজ উত্তম ভূিমেত পিড়ল, তাহা অঙু্কিরত হইয়া ও বািড়য়া
উিঠয়া ফল িদল; কতক িত্রশ গুন, কতক ষাট গুন, ও কতক শত
গুন ফল িদল। ৯ পের িতিন কিহেলন, যাহার শুিনবার কাণ থােক
েস শুনুক। ১০ যখন িতিন িনজ্জৰ্ েন িছেলন, তা াহার সঙ্গীরা েসই
দ্বাদশ জেনর সিহত তা াহােক দষৃ্টান্ত কয়টীর িবষেয় িজজ্ঞাসা
কিরেলন। ১১ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, ঈশ্বেরর রােজ্যর িনগূঢ়
তত্ত্ব েতামািদগেক দত্ত হইয়ােছ; িকন্তু ঐ বািহেরর েলাকেদর
িনকেট সকেলই দষৃ্টান্ত দ্বারা বলা হইয়া থােক; ১২ েযন তাহারা
েদিখয়া েদেখ, িকন্তু েটর না পায়, এবং শুিনয়া শুেন, িকন্তু না
বুেঝ, পােছ তাহারা িফিরয়া আইেস, ও তাহািদগেক ক্ষমা করা
যায়। ১৩ পের িতিন তাহািদগেক কিহেলন, এই দষৃ্টান্ত িক বুিঝেত
পার না? তেব েকমন কিরয়া সকল দষৃ্টান্ত বুিঝেত পািরেব?
১৪ েসই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুেন। ১৫ পেথর পােশ্বৰ্ যাহারা,
তাহারা এমন েলাক যাহােদর মেধ্য বাক্য-বীজ বুনা যায়; আর
যখন তাহারা শুেন তৎক্ষনাৎ শয়তান আিসয়া, তাহােদর মেধ্য
যাহা বপন করা হইয়ািছল, েসই বাক্য হরণ কিরয়া লইয়া যায়।
১৬ আর েসইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূিমেত উপ্ত, তাহারা এমন
েলাক, যাহারা বাক্যটী শুিনয়া তৎক্ষনাৎ আহ্লাদপূব্বৰ্ক গ্রহণ
কের; ১৭ আর তাহােদর অন্তের মূল নাই, িকন্তু তাহারা অল্প
কালমাত্র িস্থর থােক, পের েসই বাক্য েহতু েক্লশ িকম্বা তাড়না
ঘিটেল তৎক্ষনাৎ িবঘ্ন পায়। ১৮ আর অন্য যাহারা কা াটাবেনর
মেধ্য উপ্ত, তাহারা এমন েলাক, যাহারা বাক্যটী শুিনয়ােছ,
১৯ িকন্তু সংসােরর িচন্তা, ধেনর মায়া ও অন্যান িবষেয়র
অিভলাষ িভতের িগয়া ঐ বাক্য চািপয়া রােখ, তাহােত তাহা
ফলহীন হয়। ২০ আর যাহারা উত্তম ভূিমেত উপ্ত, তাহারা এমন
েলাক, যাহারা েসই বাক্য শুিনয়া গ্রাহ্য কের, েকহ িত্রশ গুন, েকহ
ষাট গুন, ও েকহ শত গুন, ফল েদয়। ২১ িতিন তাহািদগেক
আরও কিহেলন, কাঠার নীেচ িকম্বা খােটর নীেচ রািখবার জন্য
েকহ িক প্রদীপ আেন? না দীপাধােরর উপের রািখবার জন্য?
২২ েকননা এমন গুপ্ত িকছুই নাই, যাহা প্রকািশত হইেব না; এমন
লুক্কািয়ত িকছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইেব না। ২৩ যাহার শুিনবার
কাণ থােক, েস শুনুক। ২৪ আর িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েতামরা েদিখও, িক শুন; েতামরা েয পিরমােণ পিরমাণ কর, েসই
পিরমােণ েতামােদর িনিমত্ত পিরমাণ করা যাইেব; এবং
েতামািদগেক আরও েদওয়া যাইেব। ২৫ কারণ যাহার আেছ
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তাহােক আরও েদওয়া যাইেব; আর যাহার নাই, তাহার যাহা
আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত লওয়া যাইেব। ২৬ িতিন
আরও কিহেলন, ঈশ্বেরর রাজ্য এইরূপ। ২৭ েকান ব্যিক্ত েয
ভূিমেত বীজ বুেন; পের রাত িদন িনদ্রা যায় ও উেঠ, ইিতমেধ্য ঐ
বীজ অঙু্কিরত হইয়া বািড়য়া উেঠ, িকরূেপ, তাহা েস জােন না।
২৮ ভূিম আপনা আপিন ফল উৎপন্ন কের; প্রথেম অঙু্কর, পের
শীষ, তাহার পর শীেষর মেধ্য পূণৰ্ শস্য। ২৯ িকন্তু ফল পািকেল
েস তৎক্ষনাৎ কােস্ত লাগায়, েকননা শস্য কািটবার সময়
উপিস্থত। ৩০ আর িতিন কিহেলন, আমরা িকেসর সিহত ঈশ্বেরর
রােজ্যর তুলনা কিরব? েকান্ দষৃ্টান্ত দ্বারাই বা ব্যক্ত কিরব?
৩১ তাহা একটী সিরষা দানার তুল্য ; েসই বীজ ভূিমেত বুিনবার
সমেয় ভূিমর সকল বীেজর মেধ্য অিত কু্ষদ্র বেট, ৩২ িকন্তু বুনা
হইেল তাহা অঙু্কিরত হইয়া সকল শাক হইেত বড় হইয়া উেঠ,
এবং বড় বড় ডাল েফেল; তাহােত আকােশর পিক্ষগণ তাহার
ছায়ার নীেচ বাস কিরেত পাের। ৩৩ এইপ্রকার অেনকগুিল দষৃ্টান্ত
দ্বারা িতিন তাহােদর শুিনবার ক্ষমতা অনুসাের তাহােদর কােছ
বাক্য প্রচার কিরেতন; ৩৪ আর দষৃ্টান্ত ব্যিতেরেক তাহািদগেক
িকছুই বিলেতন না; পের িবরেল আপন িশষ্যিদগেক সমস্ত
বুঝাইয়া িদেতন। যীশুর কতকগুিল অেলৗিকক কাযৰ্্য। যীশু ঝড়
থামান, ও এক জন ভূতগ্রস্থেক সুস্থ কেরন। ৩৫ েসই িদন সন্ধ্যা
হইেল িতিন তা াহািদগেক বিলেলন, চল, আমরা ওপাের যাই।
৩৬ তখন তা াহারা েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া, িতিন
েনৗকাখািনেত েযমন িছেলন, েতমিন তা াহােক সেঙ্গ লইয়া
েগেলন; এবং আরও েনৗকা তা াহার সেঙ্গ িছল। ৩৭ পের ভারী ঝড়
উিঠল, এবং তরঙ্গমালা েনৗকায় এমিন আঘাত কিরল েয, েনৗকা
জেল পূণৰ্ হইেত লািগল। ৩৮ তখন িতিন েনৗকার পশ্চাদভােগ
বািলেশ মাথা িদয়া িনিদ্রত িছেলন; আর তা াহারা তা াহােক
জাগাইয়া কিহেলন, েহ গুরু, আপনার িক িচন্তা হইেতেছ না েয,
আমরা মারা পিড়লাম? ৩৯ তখন িতিন জািগয়া উিঠয়া বাতাসেক
ধমক িদেলন, ও সমুদ্রেক বিলেলন, নীরব হও, িস্থর হও; তাহােত
বাতাস থািমল, এবং মহাশািন্ত হইল। ৪০ পের িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, েতামরা এরূপ ভীরু হও েকন? এ েকমন, েতামােদর
িবশ্বাস নাই? ৪১ তাহােত তা াহারা অিতশয় ভীত হইয়া পরস্পর
কিহেত লািগেলন, ইিন তেব েক েয, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহা ার
আজ্ঞা মােন?

পের তা াহারা সমুেদ্রর ওপাের েগরােসনীেদর েদেশ
উপিস্থত হইেলন। ২ িতিন েনৗকা হইেত বািহর হইেল
তৎক্ষনাৎ এক ব্যিক্ত কবরস্থান হইেত তা াহার সম্মুেখ

আিসল, তাহােক অশুচী আত্মায় পাইয়ািছল। ৩ েস কবর মেধ্য
বাস কিরত, এবং েকহ তাহােক িশকল িদয়াও আর বাািধয়া
রািখেত পািরত না। ৪ েকননা েলােক বার বার তাহােক েবড়ী ও
িশকল িদয়া বাািধত, িকন্তু েস িশকল িছঁিড়য়া েফিলত, এবং েবড়ী
ভাঙ্গীয়া খন্ডিবখন্ড কিরত; েকহ তাহােক বস কিরেত পািরত না।
৫ আর েস রাত িদন সব্বৰ্দা কবের ও পব্বৰ্েত থািকয়া চীৎকার
কিরত, এবং পাথর িদয়া আপিন আপনােক কািটত। ৬ েস দরূ
হইেত যীশুেক েদিখয়া েদৗিড়য়া আিসল, তা াহােক প্রনাম কিরল,
৭ এবং উচ্চরেব েচা চাইয়া কিহল, েহ যীশু, পরাৎপর ঈশ্বেরর পুত্র,
আপনার সিহত আমার সম্পকৰ্  িক? আিম আপনােক ঈশ্বেরর
িদব্য িদেতিছ, আমােক যাতনা িদেবন না। ৮ েকননা িতিন
তাহােক বিলয়ািছেলন, েহ অশুচী আত্মা, এই ব্যিক্ত হইেত বািহর
হও। ৯ িতিন তাহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, েতামার নাম িক? েস

উত্তর কিরল, আমার নাম বািহনী, কারণ আমরা অেনকগুিল
আিছ। ১০ পের েস িবস্তর িবনিত কিরল, েযন িতিন তাহািদগেক
েসই অঞ্চল হইেত পাঠাইয়া না েদন। ১১ েসই স্থােন পব্বৰ্েতর
পােশ্বৰ্ এক বৃহৎ শুকরপাল চিরেতিছল। ১২ আর তাহারা িবনিত
কিরয়া কিহল, ঐ শুকরগুিলর মেধ্য প্রেবশ কিরেত আমািদগেক
পাঠাইয়া িদউন। ১৩ িতিন তাহািদগেক অনুমিত িদেলন। তখন
েসই অশুচী আত্মারা বািহর হইয়া শুকরেদর মেধ্য প্রেবশ কিরল;
তাহােত েসই শুকরপাল, কমেবশ দইু হাজার শুকর, মহােবেগ
েদৗিড়য়া ঢালু পাড় িদয়া সমুেদ্র িগয়া পিড়ল, এবং সমুেদ্র ডুিবয়া
মিরল। ১৪ তখন যাহারা েসগুিলেক চরাইেতিছল, তাহারা
পলায়ন কিরয়া নগের ও পল্লীেত পল্লীেত িগয়া সংবাদ িদল।
তখন িক ঘিটয়ােছ, েদিখবার জন্য েলােকরা আিসল; ১৫ এবং
যীশুর িনকেট আিসয়া েদেখ, েসই ভূতগ্রস্থ ব্যিক্ত, যাহােক
বািহনী-ভূেত পাইয়ািছল, েস কাপড় পিরয়া সুেবাধ হইয়া বিসয়া
আেছ; তাহােত তাহারা ভয় পাইল। ১৬ আর ঐ ভূতগ্রস্থ েলাকটীর
ও শুকরপােলর ঘটনা যাহারা েদিখয়ািছল, তাহারা তাহািদগেক
সমস্ত বৃত্তান্ত বিলল। ১৭ তখন তাহারা আপনােদর সীমা হইেত
প্রস্থান কিরেত তা াহােক িবনিত কিরেত লািগল। ১৮ পের িতিন
েনৗকায় উিঠেতেছন, এমন সমেয় েয ব্যিক্তেক ভূত পাইয়ািছল,
েস তা াহােক িবনিত কিরল, েযন তা াহার সেঙ্গ থািকেত পাের।
১৯ িকন্তু িতিন তাহােক অনুমিত িদেলন না, বরং কিহেলন, তুিম
বাটীেত েতামার আত্মীয়গেণর িনকেট চিলয়া যাও, এবং প্রভু
েতামার জন্য েয েয মহৎ কাযৰ্্য কিরয়ােছন, ও েতামার প্রিত েয
কৃপা কিরয়ােছন, তাহা তাহািদগেক জ্ঞাত কর। ২০ তখন েস
প্রস্থান কিরয়া, যীশু তাহার জন্য েয েয মহৎ কাযৰ্্য কিরয়ািছেলন,
তাহা িদকাপিলেত প্রচার কিরেত লািগল; তাহােত সকেলই
আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল। যীশু একটী স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন, ও
একটী মৃত বািলকােক জীবন েদন। ২১ পের যীশু েনৗকায়
পুনরায় পার হইয়া আিসেল তা াহার িনকেট িবস্তর েলােকর
সমাগম হইল; তখন িতিন সমুদ্র-তীের িছেলন। ২২ আর সমােজর
অধ্যক্ষেদর মেধ্য যায়ীর নােম এক জন আিসয়া তা াহােক েদিখয়া
তা াহার চরেণ পিড়েলন, ২৩ এবং অেনক িবনিত কিরয়া কিহেলন,
আমার েমেয়টী মারা যায়, আপিন আিসয়া তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ
করুন, েযন েস সুস্থ হইয়া বাােচ। ২৪ তখন িতিন তা াহার সেঙ্গ
চিলেলন; এবং অেনক েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিলল, ও
তা াহার উপের চাপাচািপ কিরয়া পিড়েত লািগল। ২৫ আর একটী
স্ত্রীেলাক বােরা বৎসর অবিধ প্রদর েরাগগ্রস্থ হইয়ািছল,
২৬ অেনক িচিকৎসেকর দ্বারা িবস্তর েক্লশ েভাগ কিরয়ািছল,
এবং সব্বৰ্স্ব ব্যয় কিরয়াও িকছু উপশম পায় নাই, বরং আরও
পীিড়ত হইয়ািছল। ২৭ েস যীশুর িবষয় শুিনয়া িভেড়র মেধ্য
তা াহার পশ্চাৎ িদেক আিসয়া তা াহার বস্ত্র স্পশৰ্ কিরল। ২৮ েকননা
েস কিহল, আিম যিদ েকবল উহার বস্ত্র স্পশৰ্ কিরেত পাই, তেবই
সুস্থ হইব। ২৯ আর তৎক্ষনাৎ তাহার রক্তেস্রাত শুকাইয়া েগল;
আর আপিন েয ঐ েরাগ হইেত মুক্ত হইয়ােছ, ইহা শরীের েটর
পাইল। ৩০ যীশু তৎক্ষনাৎ অন্তের জািনেত পাইেলন েয, তা াহা
হইেত শিক্ত বািহর হইয়ােছ, তাই িভেড়র মেধ্য মুখ িফরাইয়া
বিলেলন, েক আমার বস্ত্র স্পশৰ্ কিরল? ৩১ তা াহার িশেষ্যরা
বিলেলন, আপিন েদিখেতেছন, েলােকরা আপনার উপের
চাপাচািপ কিরয়া পিড়েতেছ, তবু বিলেতেছন, েক আমােক স্পশৰ্
কিরল? ৩২ িকন্তু েক ইহা কিরয়ািছল, তাহােক েদিখবার জন্য
িতিন চািরিদেক দিৃষ্ট কিরেলন। ৩৩ তাহােত েসই স্ত্রীেলাকটী ভেয়
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কা ািপেত কা ািপেত, তাহার প্রিত িক করা হইয়ােছ জানােত, তা াহার
সম্মুেখ আিসয়া প্রিণপাত কিরল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত তা াহােক
কিহল। ৩৪ তখন িতিন তাহােক কিহেলন, েহ কেন্য, েতামার
িবশ্বাস েতামােক রক্ষা কিরল, শািন্তেত চিলয়া যাও, ও েতামার
েরাগ হইেত মুক্ত থাক। ৩৫ িতিন এই কথা কিহেতেছন, ইিতমেধ্য
সমাজ-গৃেহর অধ্যেক্ষর বাটী হইেত েলাক আিসয়া কিহল,
আপনার কন্যার মৃতু্য হইয়ােছ গুরুেক আর েকন আর কষ্ট
িদেতেছন? ৩৬ িকন্তু যীশু েস কথা শুিনেত পাইয়া সমাজ-গৃেহর
অধ্যক্ষেক কিহেলন, ভয় কিরও না, েকবল িবশ্বাস কর। ৩৭ আর
িপতর, যােকাব এবং যােকােবর ভাই েযাহন, এই িতন জন ছাড়া
িতিন আর কাহােকও আপনার সেঙ্গ যাইেত িদেলন না। ৩৮ পের
তা াহারা সমােজর অধ্যেক্ষর বাটীেত আিসেলন, আর িতিন
েদিখেলন, েকালাহল হইেতেছ, েলােকরা অিতশয় েরাদন ও
িবলাপ কিরেতেছ। ৩৯ িতিন িভতের িগয়া তাহািদগেক কিহেলন,
েতামরা েকালাহল ও েরাদন কিরেতছ েকন? বািলকাটী মের নাই,
ঘুমাইয়া রিহয়ােছ। ৪০ ইহােত তাহারা তা াহােক উপহাস কিরল;
িকন্তু িতিন সকলেক বািহর কিরয়া িদয়া, বািলকার িপতামাতােক
এবং আপন সঙ্গীিদগেক লইয়া, েযখােন বািলকাটী িছল,
েসইখােন প্রেবশ কিরেলন। ৪১ পের িতিন বািলকার হাত ধিরয়া
তাহােক কিহেলন, টািলথা কুমী; অনুবাদ কিরেল ইহার অথৰ্ এই,
বািলেক, েতামােক বিলেতিছ, উঠ। ৪২ তাহােত বািলকাটী
তৎক্ষনাৎ উিঠয়া েবড়াইেত লািগল, েকননা তাহার বয়স বােরা
বৎসর িছল। ইহােত তাহারা বড়ই িবস্মেয় একবাের চমৎকৃত
হইল। ৪৩ পের িতিন তাহািদগেক এই দঢ়ৃ আজ্ঞা িদেলন, েযন
েকহ ইহা জািনেত না পায়, আর কন্যাটীেক িকছু আহার িদেত
আজ্ঞা কিরেলন।

যীশুর স্বেদশীেয়রা তা াহােক অগ্রাহ্য কের।

পের িতিন তথা হইেত প্রস্থান কিরয়া আপন েদেশ
আিসেলন, এবং তা াহার িশেষ্যরা তা াহার পশ্চাৎ গমন
কিরেলন। ২ িবশ্রামবার উপিস্থত হইেল িতিন সমাজ-

গৃেহ উপেদশ িদেত লািগেলন; তাহােত অেনক েলাক তাহার কথা
শুিনয়া চমৎকৃত হইয়া কিহল, ইহার এ সকল েকাথা হইেত
হইয়ােছ? ইহােক েয দত্ত হইয়ােছ, এবং ইহার হস্ত দ্বারা েয এরূপ
পরাক্রম-কাযৰ্্য সকল সম্পন্ন হয়, এই বা িক? ৩ এ সকল িক েসই
সূত্রধর, মিরয়েমর েসই পুত্র এবং যােকাব, েযািষ, িযহূদা ও
িশেমােনর ভাই নয়? এবং ইহার ভিগনীরা িক এখােন আমােদর
মেধ্য নাই? এইরূেপ তাহারা তা াহােত িবঘ্ন পাইেত লািগল। ৪ তখন
যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আপনার েদশ ও আত্মীয় স্বজন
এবং আপনার বাটী িভন্ন আর েকাথাও ভাববাদী অসম্মািনত হন
না। ৫ তখন িতিন েস স্থােন আর েকান পরাক্রম-কাযৰ্্য কিরেত
পািরেলন না, েকবল কেয়ক জন েরাগগ্রস্থ েলােকর উপের
হস্তাপৰ্ণ কিরয়া তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ৬ আর িতিন
তাহােদর অিবশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন। পের িতিন
চািরিদেক গ্রােম ভ্রমণ কিরয়া উপেদশ িদেলন। িশষ্যেদর প্রচাের
েপ্ররণ। েযাহন বাপ্তাইজেকর হত্যা ৭ আর িতিন েসই বােরা
জনেক ডািকয়া দইু দইু জন কিরয়া তা াহািদগেক েপ্ররণ কিরেত
আরম্ভ কিরেলন; এবং তা াহািদগেক অশুচী আত্মােদর উপের
ক্ষমতা দান কিরেলন; ৮ আর আজ্ঞা কিরেলন, েতামরা যাত্রার
জন্য এক এক যিষ্ট ব্যিতেরেক আর িকছুই লইও না, রুটীও না,
ঝুিলও না, েগিজয়ায় পয়সাও না; ৯ িকন্তু পােয় পাদকুা েদও,

আর দইুটা আঙরাখা পিরও না। ১০ িতিন তা াহািদগেক আরও
কিহেলন, েতামরা েয েকান স্থােন েয বাটীেত প্রেবশ কিরেব, েসই
স্থান হইেত প্রস্থান করা পযৰ্্যন্ত েসই বাটীেতই থািকও। ১১ আর েয
েকান স্থােনর েলােক েতামািদগেক গ্রহণ না কের, এবং েতামােদর
কথাও না শুেন, তথা হইেত প্রস্থান কিরবার সময় তাহােদর
উেদ্দ্যেশ সােক্ষ্যর জন্য আপন আপন পােয়র ধুলা ঝািড়য়া
েফিলও। ১২ পের তা াহারা প্রস্থান কিরয়া এই কথা প্রচার কিরেলন
েয, েলােকরা মন িফরাউক। ১৩ আর তা াহারা অেনক ভূত
ছাড়াইেলন, ও অেনক পীিড়ত েলাকেক ৈতল মাখাইয়া
তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ১৪ আর েহেরাদ রাজা তা াহার কথা
শুিনেত পাইেলন, েকননা তা াহার নাম প্রিসদ্ধ হইয়ািছল। তখন
িতিন বিলেলন, েযাহন বাপ্তাইজক মৃতগেণর মধ্য হইেত
উিঠয়ােছন, আর েসই জন্য পরাক্রম সকল তা াহােত কাযৰ্্য সাধন
কিরেতেছ। ১৫ িকন্তু েকহ েকহ বিলল, উিন এিলয়; এবং েকহ
েকহ বিলল, উিন একজন ভাববাদী, ভাববাদীেদর মেধ্য েকান
একজেনর সদশৃ। ১৬ িকন্তু েহেরাদ তা াহার কথা শুিনয়া বিলেলন,
আিম েয েযাহেনর মস্তক েছদন কিরয়ািছ, িতিন উিঠয়ােছন।
১৭ কারণ েহেরাদ আপন ভাই িফিলেপর স্ত্রী েহেরািদয়ার িনিমত্ত
আপিন েলাক পাঠাইয়া েযাহনেক ধিরয়া কারাগাের বদ্ধ
কিরয়ািছেলন, েকননা িতিন তাহােক িববাহ কিরয়ািছেলন।
১৮ কারণ েযাহন েহেরাদেক বিলয়ািছেলন, ভাইেয়র স্ত্রীেক রাখা
আপনার িবেধয় নয়। ১৯ আর েহেরািদয়া তা াহার প্রিত কুিপত
হইয়া তা াহােক বধ কিরেত চািহেতিছল, িকন্তু পািরয়া উেঠ নাই।
২০ কারণ েহেরাদ েযাহনেক ধািম্মৰ্ক ও পিবত্র েলাক জািনয়া ভয়
কিরেতন ও তা াহােক রক্ষা কিরেতন। আর তা াহার কথা শুিনয়া
িতিন অিতশয় উিদ্বগ্ন হইেতন, এবং তা াহার কথা শুিনেত ভাল
বািসেতন। ২১ পের এক সুিবধার িদন উপিস্থত হইল, যখন
েহেরাদ আপনার জন্মিদেন আপন মহৎ েলাকেদর,
েসনাপিতগেণর এবং গালীেলর প্রধান েলাকেদর িনিমত্ত এক
রািত্রেভাজ প্রস্তুত কিরেলন; ২২ আর েহেরািদয়ার কন্যা িভতের
আিসয়া ও নািচয়া েহেরাদ এবং যাাহারা তা াহার সেঙ্গ েভােজ
বিসয়ািছেলন, তা াহােদর সেন্তাষ জন্মাইল। তাহােত রাজা েসই
কন্যােক কিহেলন, েতামার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার কােছ চাও,
আিম েতামােক িদব। ২৩ আর িতিন শপথ কিরয়া তাহােক
কিহেলন, অেদ্ধৰ্ ক রাজ্য পযৰ্্যন্ত হউক, আমার কােছ যাহা চািহেব,
তাহাই েতামােক িদব। ২৪ তাহােত েস বািহের িগয়া আপন
মাতােক িজজ্ঞাসা কিরল, িক চািহব? েস বিলল, েযাহন
বাপ্তাইজেকর মস্তক। ২৫ েস তৎক্ষনাৎ সত্বর রাজার িনকেট
আিসয়া তাহা চািহল, বিলল, আিম ইচ্ছা কির েয, আপিন এখনই
েযাহন বাপ্তাইজেকর মস্তক থালায় কিরয়া আমােক িদউন।
২৬ তখন রাজা অিতশয় দঃুিখত হইেলও আপন শপথ েহতু, এবং
যাহারা েভােজ বিসয়ািছল, তাহােদর ভেয়, তাহােক িফরাইয়া
িদেত চািহেলন না। ২৭ আর রাজা তৎক্ষনাৎ এক জন েসনােক
পাঠাইয়া েযাহেনর মস্তক আিনেত আজ্ঞা কিরেলন; েস
কারাগাের িগয়া তা াহার মস্তক েছদন কিরল, ২৮ পের তা াহার
মস্তক থালায় কিরয়া আিনয়া েসই কন্যােক িদল, এবং কন্যা
আপন মাতােক িদল। ২৯ এই সংবাদ পাইয়া তা াহার িশষ্যগণ
আিসয়া তা াহার েদহ লইয়া িগয়া কবের রািখল। প্রভু যীশুর
আরও কতকগুিল অেলৗিকক কাযৰ্্য। যীশু পাাচ হাজার েলাকেক
আশ্চযৰ্্যরূেপ আহার েদন, এবং জেলর উপর িদয়া হা ািটয়া যান।
৩০ পের েপ্রিরেতরা যীশুর িনকেট আিসয়া একত্র হইেলন; আর
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তা াহারা যাহা িকছু কিরয়ািছেলন, ও যাহা িকছু িশক্ষা
িদয়ািছেলন, েসই সমস্তই তা াহােক জানাইেলন। ৩১ িতিন
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা িবরেল এক িনজ্জৰ্ ন স্থােন
আিসয়া িকছু কাল িবশ্রাম কর। কারণ অেনক েলাক আসা
যাওয়া কিরেতিছল, তাই তা াহােদর আহার কিরবারও অবকাশ
িছল না। ৩২ পের তা াহারা েনৗকােযােগ িবরেল এক িনজ্জৰ্ ন স্থােন
যাত্রা কিরেলন। ৩৩ িকন্তু েলােক তা াহািদগেক যাইেত েদিখল,
এবং অেনেক তা াহািদগেক িচিনেত পািরল, তাই সকল নগর
হইেত পদব্ৰেজ েসখােন েদৗিড়য়া তা াহােদর অেগ্র েগল। ৩৪ তখন
যীশু বািহর হইয়া িবস্তর েলাক েদিখয়া তাহােদর প্রিত করুণািবষ্ট
হইেলন, েকননা তাহারা পালক-িবহীন েমষপােলর ন্যায় িছল;
আর িতিন তাহািদগেক অেনক িবষয় িশক্ষা িদেত লািগেলন।
৩৫ পের িদবা প্রায় অবসান হইেল তা াহার িশষ্যগণ িনকেট
আিসয়া তা াহােক কিহেলন, এ িনজ্জৰ্ ন স্থান, এবং িদবাও
অবসান-প্রায়; ৩৬ ইহািদগেক িবদায় করুন, েযন ইহারা চিরিদেক
পল্লীেত পল্লীেত ও গ্রােম গ্রােম িগয়া আপনােদর িনিমত্ত খাদ্য
দ্রব্য িকিনেত পাের। ৩৭ িকন্তু িতিন উত্তর কিরয়া তা াহািদগেক
কিহেলন, েতামরাই উহািদগেক আহার েদও। তা াহারা কিহেলন,
আমরা িগয়া িক দইু শত িসিকর রুটী িকিনয়া লইয়া উহািদগেক
খাইেত িদব? ৩৮ িতিন তা াহািদগেক বিলেলন, েতামােদর কােছ
কয়খানা রুটী আেছ? িগয়া েদখ। তা াহারা েদিখয়া কিহেলন,
পাাচখািন রুটী এবং দইুটী মাছ আেছ। ৩৯ তখন িতিন সকলেক
সবুজ ঘােসর উপের দেল দেল বসাইয়া িদেত আজ্ঞা কিরেলন।
৪০ তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন কিরয়া সাির সাির
বিসয়া েগল। ৪১ পের িতিন েসই পাাচখািন রুটী ও দইুটী মাছ
লইয়া স্বেগৰ্র িদেক উদ্ধৰ্ দিৃষ্ট কিরয়া আশীব্বৰ্াদ কিরেলন এবং
েসই রুটী কয়খািন ভািঙ্গয়া েলাকেদর সম্মুেখ রািখবার জন্য
িশষ্যিদগেক িদেত লািগেলন; আর েসই দইুটী মাছও সকলেক
ভাগ কিরয়া িদেলন। ৪২ তাহােত সকেল আহার কিরয়া তৃপ্ত
হইল। ৪৩ পের তা াহারা গুা ড়াগাাড়ায় ভরা বােরা ডালা এবং মাছও
িকছু তুিলয়া লইেলন। ৪৪ যাহারা েসই রুটী েভাজন কিরয়ািছল,
তাহারা পাাচ হাজার পুরুষ। ৪৫ পের িতিন তৎক্ষনাৎ িশষ্যিদগেক
দঢ়ৃ কিরয়া বিলয়া িদেলন, েযন তা াহারা েনৗকায় উিঠয়া তা াহার
অেগ্র পরপাের ৈবৎৈসদার িদেক যান, আর ইিতমেধ্য িতিন
েলাকিদগেক িবদায় েদন। ৪৬ েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া িতিন
প্রাথৰ্না কিরবার জন্য পব্বৰ্েত চিলয়া েগেলন। ৪৭ যখন সন্ধ্যা
হইল, তখন েনৗকাখািন সমুেদ্রর মাঝখােন িছল, এবং িতিন
একাকী স্থেল িছেলন। ৪৮ পের সম্মুেখ বাতাস প্রযুক্ত তা াহারা
েনৗকা বািহেত বািহেত কষ্ট পাইেতেছন েদিখয়া, িতিন প্রায় চতুথৰ্
প্রহর রািত্রেত সমুেদ্রর উপর িদয়া হা ািটয়া তা াহােদর িনকেট
আিসেলন, তা াহািদগেক ছাড়াইয়া যাইেত উদ্যত হইেলন। ৪৯ িকন্তু
সমুেদ্রর উপর িদয়া তা াহােক হা ািটেত েদিখয়া তা াহারা মেন
কিরেলন, অপচ্ছায়া, আর েচা চাইয়া উিঠেলন, ৫০ কারণ সকেলই
তা াহােক েদিখয়ািছেলন ও ব্যাকুল হইয়ািছেলন। িকন্তু িতিন
তৎক্ষনাৎ তা াহােদর সিহত কথা কিহেলন, তা াহািদগেক বিলেলন,
সাহস কর, এ আিম, ভয় কিরও না। ৫১ পের িতিন তা াহােদর
িনকেট েনৗকায় উিঠেলন, আর বাতাস থািময়া েগল; তাহােত
তা াহারা মেন মেন যার পর নাই আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন।
৫২ েকননা রুটীর িবষয় তা াহারা বুিঝেত পােরন নাই, িকন্তু
তা াহােদর অন্তঃকরণ কিঠন হইয়া পিড়য়ািছল। পের তা াহারা পার
হইয়া স্থেল, ৫৩ িগেনষরৎ প্রেদেশ আিসয়া েনৗকা লাগাইেলন।

৫৪ আর েনৗকা হইেত বািহর হইেল েলােকরা ৫৫ তৎক্ষনাৎ
তা াহােক িচিনয়া সমুদয় অঞ্চেল চািরিদেক েদৗিড়েত লািগল, আর
পীিড়ত েলাকিদগেক খােটর উপের কিরয়া, িতিন েয েকান স্থােন
আেছন শুিনেত পাইল, েসই স্থােন আিনেত লািগল। ৫৬ আর
গ্রােম, িক নগের, িক পল্লীেত, েয েকান স্থােন িতিন প্রেবশ
কিরেলন, েসই স্থােন তাহারা পীিড়তিদগেক বাজাের বসাইল;
এবং তা াহােক িবনিত কিরল, েযন উহারা তা াহার বেস্ত্রর েথাপমাত্র
স্পশৰ্ কিরেত পায়, আর যত েলাক তা াহােক স্পশৰ্ কিরল,
সকেলই সুস্থ হইল।

অশুচীতা- িবষয়ক উপেদশ।

আর ফরীশীরা ও কেয়ক জন অধ্যাপক িযরুশােলম
হইেত আিসয়া তা াহার িনকেট একত্র হইল। ২ তাহারা
েদিখল েয, তা াহার কেয়ক জন িশষ্য অশুচী অথৰ্াৎ

অেধৗত হেস্ত আহার কিরেতেছ। ৩ – ফরীশীগণ ও িযহূদীরা
সকেল প্রাচীনেদর পরম্পরাগত িবিধ মান্য করায় ভাল কিরয়া
হাত না ধুইয়া আহার কের না। ৪ আর বাজার হইেত আিসেল
তাহারা স্নান না কিরয়া আহার কের না; এবং তাহারা আরও
অেনক িবষয় মািনবার আেদশ প্রাপ্ত হইয়ােছ, যথা, ঘটী, ঘড়া ও
িপত্তেলর নানা পাত্র েধৗত করা।- ৫ পের ফরীশীরা ও
অধ্যাপেকরা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, েতামার িশেষ্যরা
প্রাচীনেদর পরম্পরাগত িবিধ অনুসাের চেল না, িকন্তু অশুচী
হেস্ত আহার কের, ইহার কারণ িক? ৬ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, কপটীরা, িযশাইয় তামেদর িবষেয় িবলক্ষণ ভাববানী
বিলয়ািছেলন, েযমন েলখা আেছ, “এই েলােকরা ওষ্ঠাধের
আমার সম্মান কের, িকন্তু ইহােদর অন্তঃকরণ আমা হইেত দেূর
থােক। ৭ ইহারা অনথৰ্ক আমার আরাধনা কের, মনুষ্যেদর
আেদশ ধম্মৰ্সূত্র বিলয়া িশক্ষা েদয়।” ৮ েতামরা ঈশ্বেরর আজ্ঞা
পিরত্যাগ কিরয়া মনুষ্যেদর পরম্পরাগত িবিধ ধিরয়া রিহয়াছ।
৯ িতিন তাহািদগেক আরও কিহেলন, েতামােদর পরম্পরাগত
িবিধ পালেনর িনিমত্ত েতামরা ঈশ্বেরর আজ্ঞা িবলক্ষণ অমান্য
কিরেতছ। ১০ েকননা েমািশ বিলয়ােছন, “তুিম আপন িপতােক
ও আপন মাতােক সমাদর কর,” আর “েয েকহ িপতার িক
মাতার িনন্দা কের, েস তাহার প্রাণদন্ড হউক।” ১১ িকন্তু েতামরা
বিলয়া থাক, মনুষ্য যিদ িপতােক িকম্বা মাতােক বেল, ‘আমা
হইেত যাহা িদয়া েতামার উপকার হইেত পািরত, তাহা কব্বৰ্ান্,
অথৰ্াৎ ঈশ্বরেক দত্ত হইয়ােছ,’ ১২ েতামরা তাহােক িপতার িক
মাতার জন্য আর িকছুই কিরেত েদও না। ১৩ এইরূেপ েতামােদর
সমিপৰ্ত পরম্পরাগত িবিধ দ্বারা েতামরা ঈশ্বেরর বাক্য িনস্ফল
কিরেতছ; আর এই প্রকার অেনক িক্রয়া কিরয়া থাক। ১৪ পের
িতিন েলাকসমূহেক পুনরায় কােছ ডািকয়া কিহেলন, েতামরা
সকেল আমার কথা শুন ও বুঝ। ১৫ মনুেষ্যর বািহের এমন িকছুই
নাই, যাহা তাহার িভতের িগয়া তাহােক অশুচী কিরেত পাের;
১৬ িকন্তু যাহা যাহা মনুষ্য হইেত বািহর হয়, েসই সকলই মনুষ্যেক
অশুচী কের। ১৭ পের িতিন েলাকসমূেহর িনকট হইেত গৃহমেধ্য
আিসেল তা াহার িশেষ্যরা তা াহােক দষৃ্টান্তটীর ভাব িজজ্ঞাসা
কিরেলন। ১৮ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরাও িক এমন
অেবাধ? েতামরা িক বুঝ না েয, যাহা িকছু বািহর হইেত মনুেষ্যর
িভতের যায়, তাহা তাহােক অশুচী কিরেত পাের না? ১৯ তাহা ত
তাহার হৃদেয় প্রেবশ কের না, িকন্তু উদের প্রেবশ কের, এবং
বিহঃস্থােন িগয়া পেড়। এ কথায় িতিন সমস্ত খাদ্য দ্রব্যেক শুচী
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বিলেলন। ২০ িতিন আরও কিহেলন, মনুষ্য হইেত যাহা বািহর
হয়, তাহাই মনুষ্যেক অশুচী কের। ২১ েকননা িভতর হইেত,
মনুষ্যেদর অন্তঃকরণ হইেত, কুিচন্তা বািহর হয়- ২২ েবশ্যাগমন,
েচৗযৰ্্য, নরহত্যা, ব্যিভচার, েলাভ, দষু্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদিৃষ্ট,
িনন্দা, অিভমান, ও মুখৰ্তা; ২৩ এই সকল মন্দ িবষয় িভতর হইেত
বািহর হয়, এবং মনুষ্যেক অশুচী কের। প্রভু যীশুর আরও
কেয়কটী অেলৗিকক কাযৰ্্য। যীশু একটী ভূতগ্রস্থ বািলকােক সুস্থ
কেরন, এবং চাির হাজার েলাকেক আশ্চযৰ্্যরূেপ আহার েদন।
তিদ্বষেয় িশক্ষা। ২৪ পের িতিন উিঠয়া েস স্থান হইেত েসার ও
িসেদান অঞ্চেল গমন কিরেলন। আর িতিন এক বাটীেত প্রেবশ
কিরেলন, ইচ্ছা কিরেলন, েযন েকহ জািনেত না পাের; িকন্তু গুপ্ত
থািকেত পািরেলন না। ২৫ কারণ তখনই একটী স্ত্রীেলাক, যাহার
একটী েমেয় িছল, আর েসটীেক অশুচী আত্মায় পাইয়ািছল,
তা াহার িবষয় শুিনেত পাইয়া আিসয়া তা াহার চরেণ পিড়ল।
২৬ স্ত্রীেলাকটী গ্রীক, জািতেত সুর-ৈফনীকী। েস তা াহােক িবনিত
কিরেত লািগল, েযন িতিন তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া েদন।
২৭ িতিন তাহােক কিহেলন, প্রথেম সন্তােনরা তৃপ্ত হউক, েকননা
সন্তানেদর খাদ্য লইয়া কুকুরেদর কােছ েফিলয়া েদওয়া ভাল
নয়। ২৮ িকন্তু স্ত্রীেলাকটী উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, হা া প্রভু,
আর কুকুেররাও েমেজর নীেচ েছেলেদর খােদ্যর গুা ড়াগাাড়া
খায়। ২৯ তখন িতিন তাহােক বিলেলন, এই বাক্য প্রযুক্ত চিলয়া
যাও, েতামার কন্যার ভূত ছািড়য়া িগয়ােছ। ৩০ পের েস গৃেহ িগয়া
েদিখেত পাইল, কন্যাটী শয্যায় শুইয়া আেছ, এবং ভূত বািহর
হইয়া িগয়ােছ। ৩১ পের িতিন েসার অঞ্চল হইেত বািহর হইেলন
এবং িসেদান হইয়া িদকাপিল অঞ্চেলর মধ্য িদয়া গালীল-
সাগেরর িনকেট আিসেলন। ৩২ তখন েলােকরা একজন বিধর
েতাৎলােক তা াহার িনকেট আিনয়া তা াহােক তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ
কিরেত িবনিত কিরল। ৩৩ িতিন তাহােক িভেড়র মধ্য হইেত
িবরেল এক পােশ্বৰ্ আিনয়া তাহার দইু কেণৰ্ আপন অঙ্গলুী
িদেলন, থুথু েফিলেলন, ও তাহার িজহ্বা স্পশৰ্ কিরেলন।
৩৪ আর িতিন স্বেগৰ্ব্ৰ িদেক উদ্ধৰ্ দিৃষ্ট কিরয়া দীঘৰ্ িনশ্বাস ছািড়য়া
তাহােক কিহেলন, ইপৃফাথা, অথৰ্াৎ খুইয়া যাউক। ৩৫ তাহােত
তাহার কণৰ্ খুিলয়া েগল, িজহ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর েস স্পষ্ট
কথা কিহেত লািগল। ৩৬ পের িতিন তাহািদগেক আজ্ঞা কিরেলন,
েতামরা এই কথা কাহােকও বিলও না; িকন্তু িতিন যত বারণ
কিরেলন, ততই তাহারা আরও অিধক প্রচার কিরল। ৩৭ আর
তাহার যার পর নাই চমৎকৃত হইল, বিলল, ইিন সকলই
উত্তমরূেপ কিরয়ােছন, ইিন বিধরিদগেক শুিনবার শিক্ত এবং
েবাবািদগেক কথা কিহবার শিক্ত দান কেরন।

েসই সমেয় যখন আবার েলােকর িভড় হইল, আর
তাহােদর কােছ িকছু খাবার িছল না, তখন িতিন আপন
িশষ্যিদগেক িনকেট ডািকয়া কিহেলন, ২ এই

েলাকসমূেহর প্রিত আমার করুনা হইেতেছ; েকননা ইহারা আজ
িতন িদবস আমার সেঙ্গ সেঙ্গ রিহয়ােছ, এবং ইহােদর িনকেট
খাবার িকছুই নাই। ৩ আর আিম যিদ ইহািদগেক অনাহাের গৃেহ
িবদায় কির, তেব ইহারা পেথ মূচ্ছৰ্ া পিড়েব; আবার ইহােদর মেধ্য
েকহ েকহ দরূ হইেত আিসয়ােছ। ৪ তা াহার িশেষ্যরা উত্তর
কিরেলন, এখােন প্রান্তেরর মেধ্য েক েকাথা হইেত রুটী িদয়া এ
সকল েলাকেক তৃপ্ত কিরেত পািরেব? ৫ িতিন তা াহািদগেক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, েতামােদর কােছ কয়খানা রুটী আেছ?
তাহারা কিহেলন সাতখানা। ৬ পের িতিন েলাকিদগেক ভূিমেত

বিসেত আজ্ঞা কিরেলন, এবং েসই সাতখািন রুটী লইয়া
ধন্যবাদপূব্বৰ্ক ভািঙ্গয়া েলাকেদর সম্মুেখ রািখবার জন্য
িশষ্যিদগেক িদেত লািগেলন; আর তা াহারা েলাকেদর সম্মুেখ
রািখেলন। ৭ তা াহােদর িনকেট কেয়কটী েছাট েছাট মাছও িছল,
িতিন আশীব্বৰ্াদ কিরয়া েসগুিলও েলাকেদর সম্মুেখ রািখেত
বিলেলন। ৮ তাহােত েলােকরা আহার কিরয়া তৃপ্ত হইল; এবং
তা াহারা অবিশষ্ট গুা ড়াগাাড়া সাত ঝুিড় তুিলয়া লইেলন। ৯ েলাক
িছল কমেবশ চাির হাজার; পের িতিন তাহািদগেক িবদায়
কিরেলন। ১০ আর তখনই িতিন িশষ্যগেণর সিহত েনৗকায়
উিঠয়া দলমনুথা প্রেদেশ আিসেলন। ১১ পের ফরীশীরা বািহের
আিসয়া তা াহার সিহত বাদানুবাদ কিরেত লািগল, পরীক্ষাভােব
তা াহার িনকেট আকাশ হইেত এক িচহ্ন েদিখেত চািহল। ১২ তখন
িতিন আত্মায় দীঘৰ্ িনশ্বাস ছািড়য়া কিহেলন, এই কােলর
েলােকরা েকন িচেহ্নর অেন্বষণ কের? আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এই েলাকিদগেক েকান িচহ্ন েদখান যাইেব না।
১৩ পের িতিন তাহািদগেক ছািড়য়া আবার েনৗকায় উিঠয়া অন্য
পাের েগেলন। ১৪ আর িশষ্যগণ রুটী লইেত ভুিলয়া িগয়ািছেলন,
েনৗকায় তা াহােদর কােছ েকবল একখািন ব্যতীত আর রুটী িছল
না। ১৫ পের িতিন তাহািদগেক আজ্ঞা কিরেলন, সাবধান, েতামরা
ফরীশীেদর তাড়ীর িবষেয় ও েহেরােদর তাড়ীর িবষেয় সাবধান
থািকও। ১৬ তাহােত তা াহারা পরস্পর তকৰ্  কিরয়া বিলেত
লািগেলন, আমােদর কােছ ত রুটী নাই। ১৭ তাহা বুিঝয়া যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামােদর রুটী নাই বিলয়া েকন তকৰ্
কিরেতছ? েতামরা িক এখনও িকছু জািনেত পািরেতছ না?
েতামােদর অন্তঃকরণ িক কিঠন হইয়া রিহয়ােছ? ১৮ চকু্ষ
থািকেত েদিখেত পাও না? কণৰ্ থািকেত শুিনেত পাও না? আর
মেনও িক পেড় না? ১৯ আিম যখন পাাচ হাজার েলােকর মেধ্য
পাাচখানা রুটী ভািঙ্গয়া িদয়ািছলাম, তখন েতামরা গুা ড়াগাাড়ায়
ভরা কত ডালা তুিলয়া লইয়ািছেল? তাহারা কিহেলন, বােরা
ডালা। ২০ আর যখন চাির হাজার েলােকর মেধ্য সাতখানা রুটী
ভািঙ্গয়া িদয়ািছলাম, তখন গুা ড়াগাাড়ায় ভরা কত ঝুিড় তুিলয়া
লইয়ািছেল? ২১ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা িক এখনও
বুিঝেত পািরেতছ না? যীশু একজন অন্ধেক দিৃষ্ট েদন। ২২ পের
তা াহারা ৈবৎৈসদােত আিসেলন; আর েলােকরা এক জন অন্ধেক
তা াহার িনকেট আিনয়া তা াহােক িবনিত কিরল, েযন িতিন তা াহােক
স্পশৰ্ কেরন। ২৩ তখন িতিন েসই অেন্ধর হাত ধিরয়া তাহােক
গ্রােমর বািহের লইয়া েগেলন; পের তাহার চকু্ষেত থুথু িদয়া ও
তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ কিরয়া তাহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, িকছু
েদিখেত পাইেতছ? ২৪ েস চকু্ষ তুিলয়া চািহল ও বিলল, মানুষ
েদিখেতিছ, গােছর মতন েদিখেতিছ, েবড়াইেতেছ। ২৫ তখন িতিন
তাহার চকু্ষর উপের আবার হস্তাপৰ্ণ কিরেলন, তাহােত েস িস্থর
দিৃষ্ট কিরল, ও সুস্থ হইল, স্পষ্টরূেপ সকলই েদিখেত পাইল।
২৬ পের িতিন তাহােক তাহার বাটীেত পাঠাইয়া িদেলন, বিলেলন,
এই গ্রােম প্রেবশ কিরও না। যীশু আপন মৃতু্য ও পুনরুত্থান
িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন। ২৭ পের যীশু ও তা াহার িশষ্যগণ
প্রস্থান কিরয়া ৈকসিরয়া- িফিলপী অঞ্চেলর গ্রােম গ্রােম েগেলন।
আর পিথমেধ্য িতিন আপন িশষ্যিদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন,
আিম েক, এ িবষেয় েলােক িক বেল? ২৮ তা াহারা তা াহােক
কিহেলন, অেনেক বেল, আপিন েযাহন বাপ্তাইজক; আর েকহ
েকহ বেল, আপিন এিলয়; আর েকহ েকহ বেল, আপিন
ভাববাদীগেণর মেধ্য এক জন। ২৯ িতিন তাহািদগেক িজজ্ঞাসা
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কিরেলন, িকন্তু েতামরা িক বল? আিম েক? িপতর উত্তর কিরয়া
তা াহােক কিহেলন, আপিন েসই খ্রীষ্ট। ৩০ তখন িতিন তা াহার কথা
কাহােকও বিলেত তা াহািদগেক দঢ়ৃরূেপ িনেষধ কিরয়া িদেলন।
৩১ পের িতিন তা াহািদগেক এই িশক্ষা িদেত আরম্ভ কিরেলন েয,
মনুষ্যপুত্রেক অেনক দঃুখ েভাগ কিরেত হইেব, এবং প্রাচীনবগৰ্,
প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কতৃ্তৰ্ক অগ্রাহ্য হইেত হইেব, হত
হইেত হইেব, আর িতন িদন পের আবার উিঠেত হইেব। ৩২ এই
কথা িতিন স্পষ্টরূেপই কিহেলন। তাহােত িপতর তা াহােক কােছ
লইয়া অনুেযাগ কিরেত লািগেলন। ৩৩ িকন্তু িতিন মুখ িফরাইয়া
আপন িশষ্যগেণর প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া িপতরেক অনুেযাগ
কিরেলন, বিলেলন, আমার সম্মুখ হইেত দরূ হও, শয়তান;
েকননা যাহা ঈশ্বেরর, তাহা নয়, িকন্তু যাহা মনুেষ্যর তাহাই তুিম
ভািবেতছ। ৩৪ পের িতিন আপন িশষ্যগেণর সিহত
েলাকসমূহেকও ডািকয়া কিহেলন, েকহ যিদ আমার পশ্চাৎ
আিসেত ইচ্ছা কের, েস আপনােক অস্বীকার করুক, আপন কু্রশ
তুিলয়া লউক এবং আমার পশ্চাদগামী হউক। ৩৫ েকননা েয
েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কিরেত ইচ্ছা কের, েস তাহা হারাইেব;
িকন্তু েয েকহ আমার এবং সুসমাচােরর িনিমত্ত আপন প্রাণ
হারায়, েস তাহা রক্ষা কিরেব। ৩৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যিদ সমুদয়
জগৎ লাভ কিরয়া আপন প্রাণ েখায়ায়, তেব তাহার িক লাভ
হইেব? ৩৭ িকম্বা মনুষ্য আপন প্রােনর পিরবেত্তৰ্  িক িদেত পাের?
৩৮ েকননা েয েকহ এই কােলর ব্যিভচারী ও পািপষ্ঠ েলাকেদর
মেধ্য আমােক ও আমার বাক্যেক লজ্জার িবষয় জ্ঞান কের,
মনুষ্যপুত্র তাহােক লজ্জার িবষয় জ্ঞান কিরেবন, যখন িতিন
পিবত্র দতূগেণর সিহত আপন িপতার প্রতােপ আিসেবন।

আর িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, যাহারা এখােন দা াড়াইয়া রিহয়ােছ,
তাহােদর মেধ্য কেয়ক জন আেছ, যাহারা েকান মেত

মৃতু্যর আস্বাদ পাইেব না, েয পযৰ্্যন্ত ঈশ্বেরর রাজ্য পরাক্রেমর
সিহত আিসেত না েদেখ। যীশুর রূপান্তর। ২ ছয় িদন পের যীশু
েকবল িপতর, যােকাব ও েযাহনেক সেঙ্গ কিরয়া িবরেল এক
উচ্চ পব্বৰ্েত লইয়া েগেলন, আর িতিন তা াহােদর সাক্ষােত
রুপান্তিরত হইেলন। ৩ আর তা াহার বস্ত্র উজ্জ্বল, এবং অিতশয়
শুভ্রবণৰ্ হইল, পৃিথবীস্থ েকান রজক েসইরূপ শুভ্রবণৰ্ কিরেত
পাের না। ৪ আর এিলয় ও েমািশ তা াহািদগেক েদখা িদেলন;
তা াহারা যীশুর সিহত কেথাপকথন কিরেত লািগেলন। ৫ তখন
িপতর যীশুেক কিহেলন, রিব্ব, এখােন আমােদর থাকা ভাল;
আমরা িতনটী কুটীর িনম্মৰ্ান কির, একটী আপনার জন্য, একটী
েমািশর জন্য, এবং একটী এিলেয়র জন্য। ৬ কারণ িক বিলেত
হইেব, তাহা িতিন বুিঝেলন না, েকননা তা াহারা অত্যন্ত ভীত
হইয়ািছেলন। ৭ পের একখািন েমঘ উপিস্থত হইয়া তা াহািদগেক
ছায়া কিরল; আর েসই েমঘ হইেত এই বাণী হইল, ‘ইিন আমার
িপ্রয় পুত্র, ইহা ার কথা শুন।’ ৮ পের হঠাৎ তা াহারা চািরিদেক দিৃষ্ট
কিরয়া আর কাহােকও েদিখেত পাইেলন না, েদিখেলন, েকবল
একা যীশু তা াহােদর সেঙ্গ রিহয়ােছন। ৯ পব্বৰ্ত হইেত নািমবার
সমেয় িতিন তা াহািদগেক দঢ়ৃ আজ্ঞা িদয়া কিহেলন, েতামরা যাহা
যাহা েদিখেল, তাহা কাহােকও বিলও না, যাবৎ মৃতগেণর মধ্য
হইেত মনুষ্যপুেত্রর উত্থান না হয়। ১০ তখন মৃতগেণর মধ্য হইেত
উত্থান িক, তা াহারা এই িবষয় পরস্পর িজজ্ঞাসাবাদ করতঃ েসই
কথা আপনােদর মেধ্য রািখয়া িদেলন। ১১ পের তা াহারা তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, বিলেলন, অধ্যাপেকরা ত বেলন, প্রথেম

এিলয়েক আিসেত হইেব। ১২ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, এিলয়
প্রথেম আিসয়া সকল িবষেয়র সুধারা পুনঃস্থাপন কিরেবন বেট;
আর মনুষ্যপুেত্রর িবষেয় িকরূেপই বা েলখা রিহয়ােছ েয,
তা াহােক অেনক দঃুখ পাইেত ও অবজ্ঞাত হইেত হইেব? ১৩ িকন্তু
আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, এিলেয়র িবষেয় েযরূপ েলখা
আেছ, তদনুসাের িতিন আিসয়া িগয়ােছন, এবং েলােকরা তা াহার
প্রিত যাহা ইচ্ছা, তাহাই কিরয়ােছ। যীশুর িবিবধ কম্মৰ্ ও িশক্ষা।
১৪ পের তা াহারা িশষ্যগেণর িনকেট আিসয়া েদিখেলন, তা াহােদর
চিরিদেক অেনক েলাক, আর অধ্যাপেকরা তা াহােদর সিহত
বাদানুবাদ কিরেতেছ। ১৫ তা াহােক েদিখবামাত্র সমস্ত েলাক
অিতশয় চমৎকৃত হইল, ও তা াহার িনকেট েদৗিড়য়া িগয়া তা াহােক
মঙ্গলবাদ কিরল। ১৬ িতিন তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন,
ইহােদর সেঙ্গ েতামরা েকান্ িবষেয় বাদানুবাদ কিরেতছ?
১৭ তাহােত েলাকেদর মেধ্য এক জন উত্তর কিরল, েহ গুরু,
আমার পুত্রটীেক আপনার কােছ আিনয়ািছলাম তাহােক েবাবা
আত্মায় পাইয়ােছ; ১৮ আর েসটী তাহােক েযখােন ধের, েসইখােন
আছাড় মাের, আর তাহার মুেখ েফনা উেঠ, এবং েস দা াত
িকড়িমড় কের, আর কাট হইয়া যায়; আিম আপনার
িশষ্যিদগেক তাহা ছাড়াইেত বিলয়ািছলাম, িকন্তু তা াহারা
পািরেলন না। ১৯ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েহ
অিবশ্বাসী বংশ, আিম কত কাল েতামােদর িনকেট থািকব? কত
কাল েতামােদর প্রিত সিহষু্ণতা কিরব? উহােক আমার িনকেট
আন। ২০ তাহারা তাহােক তা াহার িনকেট আিনল; তা াহােক
েদিখবামাত্র েসই আত্মা তাহােক অিতশয় মুচড়াইয়া ধিরল, আর
েস ভূিমেত পিড়য়া েফনা ভািঙ্গয়া গড়াগিড় িদেত লািগল।
২১ তখন িতিন তাহার িপতােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, ইহার কত
িদন এমন হইয়ােছ? ২২ েস কিহল, েছেল েবলা েথেক; আর েসই
আত্মা ইহােক িবনাশ কিরবার িনিমত্ত অেনক বার আগুেন ও
অেনক বার জেল েফিলয়া িদয়ােছ; িকন্তু আপিন যিদ িকছু
কিরেত পােরন, তেব আমােদর প্রিত দয়া কিরয়া উপকার করুন।
২৩ যীশু তাহােক কিহেলন, যিদ পােরন! েয িবশ্বাস কের তাহার
পেক্ষ সকলই সাধ্য। ২৪ অমিন েসই বালেকর িপতা েচা চাইয়া
অশ্রুপাতপূব্বৰ্ক বিলয়া উিঠল, িবশ্বাস কিরেতিছ, আমার
অিবশ্বােসর প্রতীকার করুন। ২৫ পের েলােকরা একসেঙ্গ
েদৗিড়য়া আিসেতেছ েদিখয়া যীশু েসই অশুচী আত্মােক
ধমকাইয়া কিহেলন, েহ বিধর েগাাগা আত্মা, আিমই েতামােক
আজ্ঞা িদেতিছ, ইহা হইেত বািহর হও, আর কখনও ইহার মেধ্য
প্রেবশ কিরও না। ২৬ তখন েস েচা চাইয়া তাহােক অিতশয়
মুচড়াইয়া িদয়া বািহর হইয়া েগল; তাহােত বালকটী মরার মতন
হইয়া পিড়ল, এমন িক অিধকাংশ েলাক বিলল, েস মিরয়া
িগয়ােছ। ২৭ িকন্তু যীশু তাহার হাত ধিরয়া তাহােক তুিলেল েস
উিঠল। ২৮ পের িতিন গৃেহ আিসেল তা াহার িশেষ্যরা িবজেন
তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, আমরা েকন েসটা ছাড়াইেত
পািরলাম না? ২৯ িতিন কিহেলন, প্রাথৰ্না িভন্ন আর িকছুেতই এই
জািত বািহর হয় না। যীশু িদ্বতীয় বার আপন মৃতু্যর িবষয়
বেলন। ৩০ েস স্থান হইেত প্রস্থান কিরয়া তা াহারা গালীেলর মধ্য
িদয়া গমন কিরেলন, আর তা াহার ইচ্ছা িছল না েয, েকহ তাহা
জািনেত পায়। ৩১ েকননা িতিন আপন িশষ্যিদগেক উপেদশ িদয়া
বিলেতন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যেদর হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন; তাহারা
তা াহােক বধ কিরেব; হত হইেল পর িতিন িতন িদন পের উিঠেবন।
৩২ িকন্তু তা াহারা েসই কথা বুিঝেলন না, এবং তা াহােক িজজ্ঞাসা
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কিরেতও ভয় কিরেলন। প্রকৃত ভােব েশ্রষ্ঠ েক, এবং ধম্মৰ্ পেথ
িবঘ্ন দােনর ফল িক, এ িবষেয় িশক্ষা। ৩৩ পের তা াহারা
কফরনাহূেম আিসেলন; আর গৃহমেধ্য উপিস্থত হইেল িতিন
তা াহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, পেথ েতামরা েকান িবষেয়
তকৰ্ িবতকৰ্  কিরেতিছেল? ৩৪ তা াহারা চুপ কিরয়া রিহেলন, কারণ
েক েশ্রষ্ঠ, পেথ পরস্পর এই িবষেয় বাদানুবাদ কিরয়ািছেলন।
৩৫ তখন িতিন বিসয়া েসই বােরা জনেক ডািকয়া কিহেলন, েকহ
যিদ প্রথম হইেত ইচ্ছা কের, তেব েস সকেলর েশেষ থািকেব ও
সকেলর পিরচারক হইেব। ৩৬ পের িতিন একটী িশশুেক লইয়া
তা াহােদর মেধ্য দা াড় করাইয়া িদেলন এবং তাহােক েকােল কিরয়া
তা াহািদগেক কিহেলন, ৩৭ েয েকহ আমার নােম ইহার মত েকান
িশশুেক গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; আর েয েকহ
আমােক গ্রহণ কের, েস আমােক নয়, িকন্তু িযিন আমােক েপ্ররণ
কিরয়ােছন, তা াহােকই গ্রহণ কের। ৩৮ েযাহন তা াহােক কিহেলন,
েহ গুরু, আমরা এক ব্যিক্তেক আপনার নােম ভূত ছাড়াইেত
েদিখয়ািছলাম, আর তাহােক বারণ কিরেতিছলাম, কারণ েস
আমােদর পশ্চাদগমন কের না। ৩৯ িকন্তু যীশু কিহেলন, তাহােক
বারণ কিরও না, কারণ এমন েকহ নাই, েয আমার নােম
পরাক্রম- কাযৰ্্য কিরয়া সহেজ আমার িনন্দা কিরেত পাের।
৪০ কারণ েয েকহ আমােদর িবপক্ষ নয়, েস আমােদর সপক্ষ।
৪১ বাস্তিবক েয েকহ েতামািদগেক খ্রীেষ্টর েলাক বিলয়া এক
বাটী জল পান কিরেত েদয়, আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ,
েস েকান মেত আপন পুরস্কাের বিঞ্চত হইেব না। ৪২ আর এই েয
কু্ষদ্রগণ আমােত িবশ্বাস কের, েয েকহ তাহােদর এক জেনর িবঘ্ন
জন্মায়, বরং তাহার গলায় বৃহৎ যাাতা বাািধয়া তাহােক সমুেদ্র
েফিলয়া িদেলও তাহার পেক্ষ ভাল। ৪৩ আর েতামার হস্ত যিদ
েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া েফল; ৪৪ দইু হস্ত লইয়া
নরেক, েসই অিনব্বৰ্ান অিগ্নেত, যাওয়া অেপক্ষা, বরং নুলা হইয়া
জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল। ৪৫ আর েতামার চরণ যিদ
েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া েফল; দইু চরণ লইয়া
নরেক িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা বরং েখাাড়া হইয়া জীবেন প্রেবশ
করা েতামার ভাল। ৪৬ আর েতামার চকু্ষ যিদ েতামার িবঘ্ন
জন্মায়, তেব তাহা উৎপাটন কিরয়া েফল; ৪৭ দইু চকু্ষ লইয়া
নরেক িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা বরং একচকু্ষ হইয়া ঈশ্বেরর
রােজ্য প্রেবশ করা েতামার ভাল; ৪৮ নরেক ত েলাকেদর কীট
মের না, এবং অিগ্ন িনব্বৰ্ান হয় না। ৪৯ বস্তুতঃ প্রেত্যক ব্যিক্তেক
অিগ্নরূপ লবেণ লবণাক্ত করা যাইেব, এবং প্রেত্যক বিলেক
লবেণ লবণাক্ত করা যাইেব। ৫০ লবণ ভাল, িকন্তু লবণ যিদ
লবণত্ব হারায়, তেব েতামরা িকেস তাহা আস্বাদযুক্ত কিরেব?
েতামরা আপন আপন অন্তের লবণ রাখ, এবং পরস্পর শািন্তেত
থাক।

স্ত্রী পিরত্যাগ িবষেয় িশক্ষা।

েসই স্থান হইেত উিঠয়া িতিন িযহূিদয়ার অঞ্চেল ও
যদ্দৰ্ েনর পরপাের আিসেলন; তাহােত তা াহার িনকেট
আবার েলাক সমাগত হইেত লািগল, এবং িতিন িনজ

রীিত অনুসাের আবার তাহািদগেক উপেদশ িদেলন। ২ তখন
ফরীশীরা িনকেট আিসয়া পরীক্ষাভােব তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল,
স্ত্রী পিরত্যাগ করা িক পুরুেষর পেক্ষ িবেধয়? ৩ িতিন উত্তর
কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েমািশ েতামািদগেক িক আজ্ঞা
িদয়ােছন? ৪ তাহারা কিহল, ত্যাগপত্র িলিখয়া আপন স্ত্রীেক

পিরত্যাগ কিরবার অনুমিত েমািশ িদয়ােছন। ৫ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, েতামােদর অন্তঃকরণ কিঠন বিলয়া িতিন এই িবিধ
িলিখয়ােছন; ৬ িকন্তু সৃিষ্টর আিদ হইেত ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী কিরয়া
তাহািদগেক িনম্মৰ্ান কিরয়ােছন; ৭ “এই কারণ মনুষ্য আপন
িপতামাতােক ত্যাগ কিরয়া আপন স্ত্রীেত আসক্ত হইেব, ৮ আর
েস দইু জন একাঙ্গ হইেব;” সুতরাং তাহারা আর দইু নয়, িকন্তু
একাঙ্গ। ৯ অতএব ঈশ্বর যাহার েযাগ কিরয়া িদয়ােছন, মনুষ্য
তাহার িবেয়াগ না করুক। ১০ পের িশেষ্যরা গৃেহ আবার েসই
িবষয় তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন। ১১ িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, েয েকহ আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কিরয়া অন্যােক িববাহ
কের, েস তাহার িবরুেদ্ধ ব্যিভচার কের; ১২ আর স্ত্রী যিদ আপন
স্বামীেক পিরত্যাগ কিরয়া আর এক জনেক িববাহ কের, তেব
েসও ব্যিভচার কের। িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা। ১৩ পের েলােকরা
কতকগুিল িশশুেক তা াহার িনকেট আিনল, েযন িতিন
তাহািদগেক স্পশৰ্ কেরন; তাহােত িশেষ্যরা উহািদগেক ভত্ৰ্ সনা
কিরেলন। ১৪ িকন্তু যীশু তাহা েদিখয়া অসন্তুষ্ট হইেলন, আর
তা াহািদগেক কিহেলন, িশশুিদগেক আমার িনকেট আিসেত েদও,
বারণ কিরও না; েকননা ঈশ্বেরর রাজ্য এই মত েলাকেদরই।
১৫ আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, েয ব্যিক্ত িশশুবৎ হইয়া
ঈশ্বেরর রাজ্য গ্রহণ না কের, েস েকান মেত তাহােত প্রেবশ
কিরেত পাইেব না। ১৬ পের িতিন তাহািদগেক েকােল কিরেলন,
ও তাহােদর উপের হস্তাপৰ্ণ কিরয়া আশীব্বৰ্াদ কিরেলন।
ধম্মৰ্াচরণ িবষেয় িশক্ষা। ১৭ পের িতিন বািহর হইয়া পেথ
যাইেতেছন, এমন সমেয় এক জন েদৗিড়য়া আিসয়া তা াহার
সম্মুেখ জানু পািতয়া িজজ্ঞাসা কিরল, েহ সদগুরু, অনন্ত
জীবেনর অিধকারী হইবার জন্য আিম িক কিরব? ১৮ যীশু
তাহােক কিহেলন, আমােক সৎ েকন বিলেতছ? এক জন
ব্যিতেরেক সৎ আর েকহ নাই, িতিন ঈশ্বর। ১৯ তুিম আজ্ঞা সকল
জান, “নরহত্যা কিরও না, ব্যিভচার কিরও না, চুির কিরও না,
িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না, প্রবঞ্চনা কিরও না, েতামার িপতামাতােক
সমাদর কিরও”। ২০ েসই ব্যিক্ত তা াহােক কিহল, েহ গুরু,
বাল্যকাল অবিধ এই সকল পালন কিরয়া আিসেতিছ। ২১ যীশু
তাহার প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া তাহােক ভাল বািসেলন, এবং
কিহেলন, এক িবষেয় েতামার ত্রুিট আেছ, যাও, েতামার যাহা
িকছু আেছ, িবক্রয় কর, আর দিরদ্রিদগেক দান কর, তাহােত
স্বেগৰ্ ধন পাইেব; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ এই
কথায় েস িবষন্ন হইল, দঃুিখত হইয়া চিলয়া েগল, কারণ তাহার
িবস্তর সম্পিত্ত িছল। ২৩ তখন যীশু চািরিদেক দিৃষ্টপাত কিরয়া
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, যাহােদর ধন আেছ, তাহােদর
পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করা েকমন দসু্কর! ২৪ তা াহার কথায়
িশেষ্যরা চমৎকৃত হইেলন; িকন্তু যীশু পুনব্বৰ্ার তা াহািদগেক
কিহেলন, বৎগণ, যাহারা ধেন িনভৰ্ র কের, ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ
করা তাহােদর পেক্ষ েকমন দসু্কর! ২৫ ঈশ্বেরর রােজ্য ধনবােনর
প্রেবশ করা অেপক্ষা বরং সূচীর িছদ্র িদয়া উেটর যাওয়া সহজ।
২৬ তখন তা াহারা অিতশয় আশ্চযৰ্্য মেন কিরেলন, কিহেলন, তেব
কাহার পিরত্রাণ হইেত পাের? ২৭ যীশু তা াহােদর প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া
কিহেলন, ইহা মানুেষর অসাধ্য বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর অসাধ্য নয়,
কারণ ঈশ্বেরর সকলই সাধ্য। ২৮ তখন িপতর তা াহােক বিলেত
লািগেলন, েদখুন, আমরা সমস্তই পিরত্যাগ কিরয়া আপনার
পশ্চাদগামী হইয়ািছ। ২৯ যীশু বিলেলন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এমন েকহ নাই, েয আমার িনিমত্ত ও সুসমাচােরর
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িনিমত্ত বাটী িক ভ্রাতৃগণ িক ভিগনী িক মাতা িক িপতা িক
সন্তানসন্তিত িক েক্ষত্র ত্যাগ কিরয়ােছ, িকন্তু এখন ইহকােল
তাহার শতগুণ না পাইেব; ৩০ েস বাটী, ভ্রাতা, ভিগনী, মাতা,
সন্তান ও েক্ষত্র, তাড়নার সিহত এই সকল পাইেব, এবং আগামী
যুেগ অনন্ত জীবন পাইেব। ৩১ িকন্তু যাহারা প্রথম, এমন অেনক
েলাক েশেষ পিড়েব, ও যাহারা েশেষর, তাহারা প্রথম হইেব। যীশু
তৃতীয় বার আপন মৃতু্যর িবষেয় বেলন। ৩২ একদা তা াহারা পেথ
িছেলন, িযরূশােলম যাইেতিছেলন, এবং যীশু তা াহােদর অেগ্র
অেগ্র চিলেতিছেলন, তখন তা াহারা চমৎকার জ্ঞান কিরেলন;
আর যাাহারা পশ্চােত চিলেতিছেলন, তা াহারা ভয় পাইেলন। পের
িতিন আবার েসই বােরা জনেক লইয়া আপনার প্রিত যাহা যাহা
ঘিটেব, তাহা তা াহািদগেক বিলেত লািগেলন। ৩৩ িতিন বিলেলন,
েদখ, আমরা িযরূশােলেম যাইেতিছ, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান
যাজক ও অধ্যাপকগেণর হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন; এবং তাহারা
তা াহার প্রাণদন্ড িবধান কিরেব, এবং পরজাতীয়েদর হেস্ত তা াহােক
সমপৰ্ণ কিরেব। ৩৪ আর তাহারা তা াহােক িবদ্রুপ কিরেব, তা াহার
মুেখ থুথু িদেব, তা াহােক েকাড়া মািরেব ও বধ কিরেব; আর িতন
িদন পের িতিন আবার উিঠেবন। ঈশ্বর- রােজ্য মহান েক, এ
িবষেয় আরও িশক্ষা। ৩৫ পের িসবিদেয়র দইু পুত্র, যােকাব ও
েযাহন, তা াহার িনকেট আিসয়া কিহেলন, েহ গুরু, আমােদর
বাঞ্ছা এই, আমরা আপনার কােছ যাহা যাচ্ঞা কিরব, আপিন
তাহা আমােদর জন্য করুন। ৩৬ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর বাঞ্ছা িক? েতামােদর িনিমত্ত আিম িক কিরব?
৩৭ তা াহার কিহেলন, আমািদগেক এই বর দান করুন, েযন
আপিন মিহমাপ্রাপ্ত হইেল আমরা এক জন আপনার দিক্ষণ
পােশ্বৰ্, আর এক জন আপনার বাম পােশ্বৰ্ বিসেত পাই। ৩৮ যীশু
তা াহািদগেক বিলেলন, েতামার িক যাচ্ঞা কিরেতছ, তাহা বুঝ না।
আিম েয পােত্র পান কির, তাহােত িক েতামরা পান কিরেত পার,
এবং আিম েয বািপ্তেস্ম বাপ্তাইিজত হই, তাহােত িক েতামরা
বাপ্তাইিজত হইেত পার? ৩৯ তা াহারা বিলেলন পাির। যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, আিম েয পােত্র পান কির, তাহােত েতামরা
পান কিরেব; এবং আিম েয বািপ্তেস্ম বাপ্তাইিজত হই, তাহােত
েতামরাও বাপ্তাইিজত হইেব; ৪০ িকন্তু যাহােদর জন্য স্থান প্রস্তুত
করা িগয়ােছ, তাহােদর িভন্ন আর কাহােকও আমার দিক্ষণ পােশ্বৰ্
িক বাম পােশ্বৰ্ বিসেত িদেত আমার অিধকার নাই। ৪১ এই কথা
শুইয়া অন্য দশ জন যােকাব ও েযাহেনর প্রিত রুষ্ট হইেত
লািগেলন। ৪২ িকন্তু যীশু তা াহািদগেক কােছ ডািকয়া কিহেলন,
েতামরা জান, জািতগেণর মেধ্য যাহারা শাসনকত্তৰ্ া বিলয়া গন্য,
তাহারা তাহােদর উপের প্রভুত্ব কের, এবং তাহােদর মেধ্য যাহারা
মহান, তাহারা তাহােদর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কের। ৪৩ েতামােদর মেধ্য
েসরূপ নয়; িকন্তু েতামােদর মেধ্য েয েকহ মহান্ হইেত চায়, েস
েতামােদর পিরচারক হইেব। ৪৪ এবং েতামােদর মেধ্য েয েকহ
প্রধান হইেত চায়, েস সকেলর দাস হইেব। ৪৫ কারণ বাস্তিবক
মনুষ্যপুত্রও পিরচযৰ্্যা পাইেত আেসন নাই, িকন্তু পিরচযৰ্্যা কিরেত
এবং অেনেকর পিরবেত্তৰ্  আপন প্রাণ মুিক্তর মূল্যরূেপ িদেত
আিসয়ােছন। যীশু িযরূশােলেম যাত্রা কেরন, ও উপেদশ েদন।
অন্ধ বরতীময়েক চকু্ষদ্দৰ্ ান। ৪৬ পের তা াহারা িযরীেহােত
আিসেলন। আর িতিন যখন আপন িশষ্যগেণর ও িবস্তর েলােকর
সিহত িযরীেহা হইেত বািহর হইয়া যাইেতেছন, তখন তীমেয়র
পুত্র বরতীময় নােম এক জন অন্ধ িভকু্ষক পেথর পােশ্বৰ্
বিসয়ািছল। ৪৭ েস যখন শুিনেত পাইল, িতিন নাসরতীয় যীশু,

তখন েচা চাইয়া বিলেত লািগল, েহ যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার
প্রিত দয়া করুন। ৪৮ তখন অেনক েলাক চুপ চুপ বিলয়া তাহােক
ধমক্ িদল; িকন্তু েস আরও অিধক েচা চাইয়া বিলেত লািগল, েহ
দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রিত দয়া করুন। ৪৯ তখন যীশু থািময়া
বিলেলন, উহােক ডাক; তাহােত েলােকরা েসই অন্ধেক ডািকয়া
বিলল, ওেহ, সাহস কর, উঠ, ইউিনট েতামােক ডািকেতেছন।
৫০ তখন েস আপনার কাপড় েফিলয়া লম্ফ িদয়া উিঠয়া যীশুর
িনকেট েগল। ৫১ যীশু তাহােক কিহেলন, তুিম িক চাও? আিম
েতামার িনিমত্ত িক কিরব? অন্ধ তা াহােক কিহল, রব্বূণী [েহ
গুরু], েযন েদিখেত পাই। ৫২ যীশু তাহােক কিহেলন, চিলয়া
যাও, েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ কিরল। তখনই েস েদিখেত
পাইল, এবং পথ িদয়া তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিলেত লািগল।

যীশুর িযরূশােলেম প্রেবশ

পের যখন তা াহারা িযরূশােলেমর িনকটবত্তর্ী হইয়া
ৈজতুন পব্বৰ্েত ৈবৎফগী ও ৈবথিনয়া গ্রােম
আিসেলন, তখন িতিন আপন িশষ্যেদর মেধ্য দইু

জনেক পাঠাইয়া িদেলন, ২ তা াহািদগেক বিলেলন, েতামােদর
সম্মুেখ ঐ গ্রােম যাও; তথায় প্রেবশ কিরবামাত্র একটী
গদ্দৰ্ভশাবক বাাধা েদিখেত পাইেব, যাহার উপের েকান মনুষ্য
কখনও বেস নাই; েসটীেক খুিলয়া আন। ৩ আর যিদ েকহ
েতামািদগেক বেল, এ কম্মৰ্ েকন কিরেতছ? তেব বিলও, ইহােত
প্রভুর প্রেয়াজন আেছ; তাহােত েস তৎক্ষনাৎ েসটীেক এখােন
পাঠাইয়া িদেব। ৪ তখন তা াহারা িগয়া েদিখেত পাইেলন, একটী
গদ্দৰ্ভশাবক েকান দ্বােরর িনকেট, বাাধা রিহয়ােছ, আর তাহা
খুিলেত লািগেলন। ৫ তাহােত যাহারা েসখােন দা াড়াইয়া িছল
তাহােদর মেধ্য েকহ েকহ বিলল, গদ্দৰ্ভশাবকটী খুিলয়া িক
কিরেতছ? ৬ তাহােত যীশু েযমন বিলয়ািছেলন, তা াহারা
উহািদগেক েসই মত বিলেলন, আর উহারা তা াহািদগেক লইয়া
যাইেত িদল। ৭ পের তা াহারা গদ্দৰ্ভশাবকটীেক যীশুর িনকেট
আিনয়া তাহার উপের আপনােদর কাপড় পািতয়া িদেলন; আর
িতিন তাহার উপের বিসেলন। ৮ তখন অেনেক আপন আপন বস্ত্র
পেথ পািতয়া িদল ও অেন্যরা েক্ষত্র হইেত ডালপালা কািটয়া
পেথ ছড়াইয়া িদল। ৯ আর েযসকল েলাক অেগ্র ও পশ্চােত
যাইেতিছল, তাহারা উৈচ্চঃস্বের কিহেত লািগল, েহাশান্না ! ধন্য
িতিন, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন! ১০ ধন্য েয রাজ্য
আিসেতেছ, আমােদর িপতা দায়ূেদর রাজ্য; উদ্ধৰ্ েলােক েহাশান্না।
১১ পের িতিন িযরূশােলেম প্রেবশ কিরয়া ধম্মৰ্ধােম েগেলন, আর
চািরিদেক দিৃষ্টপাত কিরয়া সকলই েদিখয়া েবলা অবসান
হওয়ােত েসই বােরা জেনর সেঙ্গ বািহর হইয়া ৈবথিনয়ােত গমন
কিরেলন। িবশ্বাসযুক্ত প্রাথৰ্নার িবষয় িশক্ষা। ১২ পরিদবেস
তা াহারা ৈবথিনয়া হইেত বািহর হইয়া আিসেল পর িতিন কু্ষধাত্তৰ্
হইলেন; ১৩ এবং দরূ হইেত সপত্র এক ডুমুরগাছ েদিখয়া, হয় ত
তাহা হইেত িকছু ফল পাইেবন বিলয়া, কােছ েগেলন; িকন্তু
িনকেট েগেল পত্র িবনা আর িকছুই েদিখেত পাইেলন না; েকননা
তখন ডুমুর ফেলর সময় িছল না। ১৪ িতিন গাছটীেক বিলেলন,
এখন অবিধ েকহ কখনও েতামার ফল েভাজন না করুক। এ
কথা তা াহার িশেষ্যরা শুিনেত পাইেলন। ১৫ পের তা াহারা
িযরূশােলেম আিসেলন, আর িতিন ধম্মৰ্ধােমর মেধ্য িগেয়,
যাহারা ধম্মৰ্ধােমর মেধ্য ক্রয় িবক্রয় কিরেতিছল, তাহািদগেক
বািহর কিরয়া িদেত লািগেলন, এবং েপাদ্দারেদর েমজ, ও
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যাহারা কেপাত িবক্রয় কিরেতিছল, তাহােদর আসন সকল
উল্টাইয়া েফিলেলন। ১৬ আর ধম্মৰ্ধােমর মধ্য িদয়া কাহােকও
েকান পাত্র লইয়া যাইেত িদেলন না। ১৭ আর িতিন উপেদশ িদয়া
তাহািদগেক বিলেলন, ইহা িক েলখা নাই, “আমার গৃহেক
সব্বৰ্জািতর প্রাথৰ্না-গৃহ বলা যাইেব”? িকন্তু েতামরা ইহা “দসু্য
গেণর গহ্বর” কিরয়াছ। ১৮ এ কথা শুিনয়া প্রধান যাজক ও
অধ্যাপেকরা, িকরূেপ তা াহােক িবনষ্ট কিরেব, তাহারই েচষ্টা
েদিখেত লািগল; েকননা তাহারা তা াহােক ভয় কিরত, কারণ
তা াহার উপেদেশ সমস্ত েলাক চমৎকৃত হইয়ািছল। ১৯ আর সন্ধ্যা
হইেল তা াহারা নগেরর বািহের যাইেতন। ২০ প্রাতঃকােল তা াহারা
যাইেত যাইেত েদিখেলন, েসই ডুমুরগাছটী সমূেল শুকাইয়া
িগয়ােছ। ২১ তখন িপতর পূব্বৰ্কথা স্মরণ কিরয়া তা াহােক
কিহেলন, রিব্ব, েদখুন, আপিন েয ডুমুরগাছটীেক শাপ
িদয়ািছেলন, েসটী শুকাইয়া িগয়ােছ। ২২ যীশু উত্তর কিরয়া
তা াহািদগেক কিহেলন, ঈশ্বের িবশ্বাস রাখ। ২৩ আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েয েকহ এই পব্বৰ্তেক বেল
‘উপিড়য়া যাও, আর সমুেদ্র িগয়া পড়,’ এবং মেন মেন সেন্দহ না
কের, িকন্তু িবশ্বাস কের েয, যাহা বেল তাহা ঘিটেব, তেব তাহার
জন্য তাহাই হইেব। ২৪ এই জন্য আিম েতামািদগেক বিল, যাহা
িকছু েতামরা প্রাথৰ্না ও যাচ্ঞা কর, িবশ্বাস কিরও েয, তাহা
পাইয়াছ, তাহােত েতামােদর জন্য তাহাই হইেব। ২৫ আর েতামরা
যখনই প্রাথৰ্না কিরেত দা াড়াও, যিদ কাহারও িবরুেদ্ধ েতামােদর
েকান কথা থােক, তাহােক ক্ষমা কিরও; ২৬ েযন েতামােদর স্বগৰ্স্থ
িপতাও েতামােদর অপরাধ সকল ক্ষমা কেরন। যীশুর ক্ষমতা
িবষয়ক িশক্ষা। ২৭ পের তা াহারা আবার িযরূশােলেম আিসেলন;
আর িতিন ধম্মৰ্ধােমর মেধ্য েবড়াইেতেছন, এমন সমেয় প্রধান
যাজেকরা, অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবগৰ্ তা াহার িনকেট আিসয়া
তা াহােক বিলল, ২৮ তুিম িক ক্ষমতায় এই সকল কিরেতছ? এ
সকল কিরেত েতামােক এই ক্ষমতা েকই বা িদয়ােছ? ২৯ যীশু
তাহািদগেক কিহেলন, আিমও েতামািদগেক একটী কথা
িজজ্ঞাসা কিরব, আমােক উত্তর েদও, তাহা হইেল আিম
েতামািদগেক বিলব, িক ক্ষমতায় এ সকল কিরেতিছ।
৩০ েযাহেনর বািপ্তস্ম স্বগৰ্ হইেত হইয়ািছল না িছল, না মানুষ
হইেত? আমােক উত্তর েদও। ৩১ তখন তাহারা পরস্পর িবচার
কিরয়া বিলল, যিদ বিল, স্বগৰ্ হইেত, তাহা হইেল এ বিলেব, তেব
েতামরা তা াহােক িবশ্বাস কর নাই েকন? ৩২ িকন্তু মানুষ হইেত
হইল, ইহা িক বিলব? তাহারা েলাকসাধারণেক ভয় কিরত,
কারণ সকেল েযাহনেক সত্যই ভাববাদী বিলয়া মািনত।
৩৩ অতএব তাহারা যীশুেক এই উত্তর িদল, আমরা জািন না।
তখন যীশু তাহািদগেক বিলেলন, তেব আিমও িক ক্ষমতায় এ
সকল কিরেতিছ, তাহা েতামািদগেক বিলব না।

গৃহস্থ ও কৃষকেদর দষৃ্টান্ত।

পের িতিন দষৃ্টান্ত দ্বারা তাহােদর কােছ কথা কিহেত
লািগেলন। এক ব্যিক্ত দ্রাক্ষােক্ষত্র কিরয়া তাহার
চািরিদেক েবড়া িদেলন, দ্রাক্ষা েপষণাথৰ্ কুনু্ড খনন

কিরেলন, এবং উচ্চ গৃহ িনম্মৰ্ান কিরেলন; আর কৃষকিদগেক
তাহা জমা িদয়া অন্য েদেশ চিলয়া েগেলন। ২ পের কৃষকেদর
কােছ দ্রাক্ষােক্ষেত্রর ফেলর অংশ পাইবার িনিমত্ত তাহােদর
িনকেট উপযুক্ত সমেয় এক দাসেক পাঠাইয়া িদেলন; ৩ তাহারা
তাহােক ধিরয়া প্রহার কিরল, ও িরক্তহেস্ত িবদায় কিরয়া িদল।

৪ আবার িতিন তাহােদর িনকেট আর এক দাসেক পাঠাইেলন;
তাহারা তাহার মাথা ভািঙ্গয়া িদল ও অপমান কিরল। ৫ পের
িতিন আর এক জনেক পাঠাইেলন; তাহারা তাহােক বধ কিরল;
এবং আর আর অেনেকর মেধ্য কাহােকও প্রহার, কাহােকও বা
বধ কিরল। ৬ তখন তা াহার আর এক জন মাত্র িছেলন, িতিন
িপ্রয়তম পুত্র; িতিন তাহােদর িনকেট েশেষ তা াহােকই পাঠাইেলন,
বিলেলন, তাহারা আমার পুত্রেক সমাদর কিরেব। ৭ িকন্তু
কৃষেকরা পরস্পর বিলল, এই ত উত্তরািধকারী, আইস, আমরা
ইহােক বধ কির, তাহােত অিধকার আমােদরই হইেব। ৮ পের
তাহারা তা াহােক ধিরয়া বধ কিরল, এবং দ্রাক্ষােক্ষেত্রর বািহের
েফিলয়া িদল। ৯ েসই দ্রাক্ষােক্ষেত্রর কত্তৰ্ া িক কিরেবন? িতিন
আিসয়া েসই কৃষকিদগেক িবনষ্ট কিরেবন, এবং েক্ষত্র অন্য
েলাকিদগেক িদেবন। ১০ েতামরা িক এই শাস্ত্রীয় বচনও পাঠ কর
নাই, “েয প্রস্তর গাাথেকরা অগ্রাহ্য কিরয়ােছ, তাহাই েকােণর
প্রধান প্রস্তর হইয়া উিঠল; ১১ ইহা প্রভু হইেতই হইয়ােছ, ইহা
আমােদর দিৃষ্টেত অদু্ভত”? ১২ তখন তাহারা তা াহােক ধিরেত েচষ্টা
কিরল, -িকন্তু েলাকসাধারণেক ভয় কিরল, -েকননা তাহারা
বুিঝয়ািছল েয, িতিন তাহােদরই িবষেয় েসই দষৃ্টান্ত
বিলয়ািছেলন; পের তাহারা তা াহােক পিরত্যাগ কিরয়া চিলয়া
েগল। শাসনকত্তৰ্ ােদর প্রিত কত্তৰ্ব্য িবষেয় িশক্ষা। ১৩ পের তাহারা
কেয়ক জন ফারীশী ও েহেরাদীয়েক তা াহার িনকেট পাঠাইয়া
িদল, েযন তাহারা তা াহােক কথার ফা ােদ ধিরেত পাের। ১৪ তাহারা
আিসয়া তা াহােক কিহল, গুেরা, আমরা জািন, আপিন সত্য, এবং
কাহারও িবষেয় ভীত নেহন; কারণ আপিন মনুেষ্যর মুখােপক্ষা
কেরন না, িকন্তু সত্যরূেপ ঈশ্বেরর পেথর িবষয় িশক্ষা িদেতেছন;
১৫ ৈকসরেক কর েদওয়া িবেধয় িক না? আমরা িদব, িক না
িদব? িতিন তাহােদর কপটতা বুিঝয়া কিহেলন, আমার পরীক্ষা
েকন কিরেতছ? একটী দীনার মুদ্রা আিনয়া েদও, আিম েদিখ।
১৬ তাহারা আিনল; িতিন তাহািদগেক বিলেলন, এই মূিত্তৰ্  ও এই
নাম কাহার? তাহারা বিলল, ৈকসেরর। ১৭ যীশু তাহািদগেক
বিলেলন, ৈকসেরর যাহা যাহা, ৈকসরেক েদও, আর ঈশ্বেরর
যাহা যাহা, ঈশ্বরেক েদও। তখন তাহারা তা াহার িবষেয় অিতশয়
আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল। পরকােলর িবষেয় িশক্ষা। ১৮ পের
সদ্দকূীরা- যাহারা বেল, পুনরুত্থান নাই- তা াহার কােছ আিসল,
এবং তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, ১৯ গুেরা, েমািশ আমােদর জন্য
িলিখয়ােছন, কাহারও ভ্রাতা যিদ স্ত্রী রািখয়া মিরয়া যায়, আর
তাহার সন্তান না থােক, তেব তাহার ভাই তাহার স্ত্রীেক িববাহ
কিরয়া আপন ভাইেয়র জন্য বংশ উৎপন্ন কিরেব। ২০ ভাল,
সাতটী ভাই িছল; প্রথম জন একটী স্ত্রীেক িববাহ কিরল, আর েস
সন্তান না রািখয়া মারা েগল। ২১ পের িদ্বতীয় জন তাহােক িববাহ
কিরল, িকন্তু েসও সন্তান না রািখয়া মিরল; তৃতীয় জনও তদ্রূপ।
২২ এইরূেপ সাত জনই েকান সন্তান রািখয়া যায় নাই; সকেলর
েশেষ েসই স্ত্রীও মিরয়া েগল। ২৩ পুনরুত্থােন, যখন তাহারা
উিঠেব, েস তাহােদর মেধ্য কাহার স্ত্রী হইেব? তাহারা সাত জনই
ত তাহােক িববাহ কিরয়ািছল। ২৪ যীশু তাহািদগেক বিলেলন,
ইহাই িক েতামােদর ভ্রািন্তর কারণ নয় েয, েতামরা না জান শাস্ত্র,
না জান ঈশ্বেরর পরাক্রম? ২৫ মৃতেদর মধ্য হইেত উিঠেল পর
েলােকরা ত িববাহ কের না, এবং িববািহতাও হয় না, বরং স্বেগৰ্
দতূগেণর ন্যায় থােক। ২৬ িকন্তু মৃতেদর িবষেয়, তাহারা েয
উিত্থত হয়, এই িবষেয় েমািশর গ্রেন্থ েঝােপর বৃত্তােন্ত ঈশ্বর
তা াহােক িকরূপ বিলয়ািছেলন, তাহা িক েতামরা পাঠ কর নাই?
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িতিন বিলয়ািছেলন, “আিম অব্ৰাহােমর ঈশ্বর ও যােকােবর
ঈশ্বর।” ২৭ িতিন মৃতেদর ঈশ্বর নেহন, িকন্তু জীিবতেদর। েতামরা
বড়ই ভ্রািন্তেত পিড়য়াছ। সব্বৰ্প্রধান আজ্ঞার িবষেয় িশক্ষা।
২৮ আর অধ্যাপকেদর এক জন িনকেট আিসয়া তা াহািদগেক
তকৰ্  িবতকৰ্  কিরেত শুিনয়া, এবং যীশু তা াহািদগেক িবলক্ষণ
উত্তর িদয়ােছন জািনয়া, তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, সকল
আজ্ঞার মেধ্য েকানটী প্রথম? ২৯ যীশু উত্তর কিরেলন, প্রথমটী
এই, “েহ ইস্রােয়ল, শুন; আমােদর ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; ৩০ আর
তুিম েতামার সমস্ত অন্তঃকরণ, েতামার সমস্ত প্রাণ, েতামার
সমস্ত মন ও েতামার সমস্ত শিক্ত িদয়া েতামার ঈশ্বর প্রভুেক েপ্রম
কিরেব।” ৩১ িদ্বতীয়টী এই, “েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত
েপ্রম কিরেব।” এই দইু আজ্ঞা হইেত আর বড় আর েকান আজ্ঞা
নাই। ৩২ অধ্যাপক তা াহােক কিহল, েবশ, গুরু, আপিন সত্য
বিলয়ােছন েয, িতিন এক, এবং িতিন ব্যতীত অন্য নাই; ৩৩ আর
সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুিদ্ধ ও শিক্ত িদয়া তা াহােক েপ্রম করা
এবং প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম করা সমস্ত েহাম ও
বিলদান হইেত েশ্রষ্ঠ। ৩৪ তখন েস বুিদ্ধপূব্বৰ্ক উত্তর িদয়ােছ
েদিখয়া যীশু তাহােক কিহেলন, ঈশ্বেরর রাজ্য হইেত তুিম
দরূবত্তর্ী নও। ইহার পের তা াহােক েকান কথা িজজ্ঞাসা কিরেত
আর কাহারও সাহস হইল না। ৩৫ আর ধম্মৰ্ধােম উপেদশ িদবার
সমেয় যীশু প্রসঙ্গ কিরয়া বিলেলন, অধ্যাপেকরা েকমন কিরয়া
বেল েয, খ্রীষ্ট দায়ূেদর সন্তান? ৩৬ দায়ূদ িনেজই ত পিবত্র
আত্মার আেবেশ এই কথা কিহয়ােছন, “প্রভু আমার প্রভুেক
কিহেলন, তুিম আমার দিক্ষেণ বস, যাবৎ েতামার শত্রুগণেক
েতামার পদতেল না রািখ।” ৩৭ দায়ূদ িনেজই তা াহােক প্রভু
বেলন, তেব িতিন িকরূেপ তা াহার সন্তান হইেলন? আর সাধারণ
েলােক আনন্দপূব্বৰ্ক তা াহার কথা শুিনত। অহঙ্কার ও
দানশীলতার িবষেয় িশক্ষা। ৩৮ আর িতিন আপন উপেদেশর
মেধ্য তাহািদগেক বিলেলন, অধ্যাপকেদর হইেত সাবধান,
তাহারা লম্বা লম্বা কাপড় পিরয়া েবড়াইেত চায়, ৩৯ এবং হাট
বাজাের েলাকেদর মঙ্গলবাদ, সমাজ-গৃেহ প্রধান প্রধান আসন
এবং েভােজ প্রধান প্রধান স্থান ভাল বােস। ৪০ এই েয েলােকরা
িবধবােদর বাড়ীশুদ্ধ গ্রাস কের, আর ছেল লম্বা লম্বা প্রাথৰ্না
কের, ইহারা িবচাের আরও অিধক দন্ড পাইেব। ৪১ আর িতিন
ভান্ডােরর সম্মুখ বিসয়া, েলােকরা ভান্ডােরর মেধ্য িকরূেপ মুদ্রা
রািখেতেছ, তাহা েদিখেতিছেলন। তখন অেনক ধনবান্ তাহার
মেধ্য িবস্তর মুদ্রা রািখল। ৪২ পের একটী দিরদ্রা িবধবা আিসয়া
দইুটী কু্ষদ্র মুদ্রা তাহােত রািখল, যাহার মূল্য িসিক পয়সা।
৪৩ তখন িতিন আপন িশষ্যগণেক কােছ ডািকয়া কিহেলন, আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, ভান্ডাের যাহারা মুদ্রা রািখেতেছ,
তাহােদর সকল অেপক্ষা এই দিরদ্রা িবধবা অিধক রািখল;
৪৪ েকননা অন্য সকেল আপন আপন অিতিরক্ত ধন হইেত িকছু
িকছু রািখয়ােছ, িকন্তু এ িনজ অনাটন হইেত, যাহা িকছু িছল,
সমস্তই জীবেনাপায় রািখল।

িযরূশােলেমর িবনাশ ও যীশুর পুনরাগমন িবষয়ক িশক্ষা।

পের ধম্মৰ্ধাম হইেত বািহের যাইবার সমেয় তা াহার
িশষ্যগেণর মেধ্য এক জন তা াহােক কিহেলন, েহ গুরু,
েদখুন, েকমন পাথর ও েকমন গাাথিন! ২ যীশু

তা াহােক কিহেলন, তুিম িক এই সকল বড় বড় গাাথিন েদিখেতছ?
ইহার একখািন পাথর আর একখািন পাথেরর উপের থািকেব না,

সকলই ভূিমসাৎ হইেব। ৩ পের িতিন ৈজতুন পব্বৰ্েত ধম্মৰ্ধােমর
সম্মুেখ বিসেল িপতর, যােকাব, েযাহন ও আিন্দ্রয় িবরেল
তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, ৪ আমািদগেক বলুন েদিখ, এই
সকল ঘটনা কখন্ হইেব? আর এই সমেস্তর িসিদ্ধ িনকটবত্তর্ী
হইবার িচহ্নই বা িক? ৫ যীশু তা াহািদগেক বিলেত লািগেলন,
েদিখও, েকহ েযন েতামািদগেক না ভুলায়। ৬ অেনেক আমার
নাম ধিরয়া আিসেব, বিলেব, আিমই েসই, আর অেনক েলাকেক
ভুলাইেব। ৭ িকন্তু েতামরা যখন যুেদ্ধর কথা ও যুেদ্ধর জনরব
শুিনেব, তখন ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই ঘিটেব, িকন্তু
তখনও েশষ নয়। ৮ কারণ জািতর িবপেক্ষ জািত, ও রােজ্যর
িবপেক্ষ রাজ্য উিঠেব। স্থােন স্থােন ভূিমকম্প হইেব; দিুভৰ্ ক্ষ
হইেব; এ সকল যাতনার আরম্ভ মাত্র। ৯ েতামরা আপনােদর
িবষেয় সাবধান। েলােক েতামািদগেক িবচার-সভায় সমপৰ্ণ
কিরেব, এবং েতামরা সমাজ-গৃেহ প্রহািরত হইেব; আর আমার
জন্য েতামরা েদশাধ্যক্ষ ও রাজােদর কােছ সাক্ষ্য িদবার িনিমত্ত
তাহােদর সম্মুেখ দা াড়াইেব। ১০ আর অেগ্র সব্বৰ্জািতর কােছ
সুসমাচার প্রচািরত হওয়া আবশ্যক। ১১ িকন্তু েলােক যখন
েতামািদগেক সমপৰ্ণ কিরেত লইয়া যাইেব, তখন িক বিলেব,
অেগ্র েস জন্য ভািবত হইও না ; বরং েসই দেন্ড েয কথা
েতামািদগেক েদওয়া যাইেব, তাহাই বিলও; েকননা েতামরাই েয
কথা বিলেব, তাহা নয়, িকন্তু পিবত্র আত্মাই বিলেবন। ১২ তখন
ভ্রাতা ভ্রাতােক ও িপতা সন্তানেক মৃতু্যেত সমপৰ্ণ কিরেব; এবং
সন্তােনরা আপন আপন মাতািপতার িবপেক্ষ উিঠয়া তাহািদগেক
বধ করাইেব। ১৩ আর আমার নাম প্রযুক্ত েতামরা সকেলর ঘৃিণত
হইেব; িকন্তু েয েকহ েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর থািকেব, েসই পিরত্রাণ
পাইেব। ১৪ পরন্তু যখন েতামরা েদিখেব, ধ্বংেসর েসই ঘৃণাহৰ্  বস্তু
েযখােন দা াড়াইবার নয়, েসইখােন দা াড়াইয়া আেছ- েয পাঠ কের,
েস বুঝুক, -তখন যাহারা িযহূিদয়ােত থােক, তাহারা পাহাড়
অঞ্চেল পলায়ন করুক; ১৫ এবং েয েকহ ছােদর উপের থােক,
েস গৃহ হইেত িজিনসপত্র লইবার জন্য নীেচ না নামুক ও তাহার
মেধ্য প্রেবশ না করুক; ১৬ এবং েয েকহ েক্ষেত্র থােক, েস আপন
বস্ত্র লইবার িনিমত্ত পশ্চােত িফিরয়া না যাউক। ১৭ হায়, েসই
সমেয় গব্ভৰ্বতী এবং স্তন্যদাত্রী নারীেদর সন্তাপ! ১৮ আর প্রাথৰ্না
কিরও, েযন ইহা শীতকােল না হয়। ১৯ েকননা তৎকােল এরূপ
েক্লশ উপিস্থত হইেব, েযরূপ েক্লশ ঈশ্বেরর কৃত সৃিষ্টর আিদ
অবিধ এ পযৰ্্যন্ত কখনও হয় নাই, কখন হইেবও না। ২০ আর প্রভু
যিদ েসই িদেনর সংখ্যা কমাইয়া না িদেতন, তেব েকান প্রাণীই
রক্ষা পাইত না; িকন্তু িতিন যাহািদগেক মেনানীত কিরয়ােছন,
েসই মেনানীতেদর জন্য েসই িদেনর সংখ্যা কমাইয়া িদেলন।
২১ আর তৎকােল যিদ েকহ েতামািদগেক বেল, েদখ, েসই খ্রীষ্ট
এখােন, িকম্বা েদখ, ওখােন, েতামরা িবশ্বাস কিরও না।
২২ েকননা ভাক্ত খ্রীেষ্টরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উিঠেব, এবং নানা
িচহ্ন ও অদূ্ভত লক্ষণ েদখাইেব, েযন, যিদ হইেত পাের, তেব
মেনানীতিদগেকও ভুলায়। ২৩ িকন্তু েতামরা সাবধান থািকও।
েদখ, আিম পূেব্বৰ্ই েতামািদগেক সকলই জানাইলাম। ২৪ আর
েসই সমেয়, েসই েক্লেশর পের, সূযৰ্্য অন্ধকার হইেব, চন্দ্র
েজ্যাৎস্না িদেব না, ২৫ আকাশ হইেত তারাগেণর পতন হইেব, ও
আকাশমন্ডেলর পরাক্রম সকল িবচিলত হইেব। ২৬ আর তখন
েলােকরা েদিখেব মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রেম ও প্রতােপর সিহত
েমঘেযােগ আিসেতেছন। ২৭ তখন িতিন দতূগনেক েপ্ররণ কিরয়া
পৃিথবীর সীমা অবিধ আকােশর সীমা পযৰ্্যন্ত চাির বায়ু হইেত
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তা াহার মেনানীতিদগেক একত্র কিরেবন। ২৮ আর ডুমুরগাছ
হইেত দষৃ্টান্ত িশখ; যখন তাহার শাখা েকামল হইয়া পত্র বািহর
কের, তখন েতামরা জািনেত পাও গ্রীষ্মকাল সিন্নকট;
২৯ েসইরূপ েতামরা ঐ সকল ঘটনা েদিখেলই জািনেত পাইেব,
িতিন সিন্নকট, এমন িক, দ্বাের উপিস্থত। ৩০ আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, েয পযৰ্্যন্ত এ সমস্ত িসদ্ধ না হইেব, েস পযৰ্্যন্ত এই
কােলর েলাকেদর েলাপ হইেব না। ৩১ আকােশর ও পৃিথবীর
েলাপ হইেব, িকন্তু আমার বােক্যর েলাপ কখনও হইেব না।
৩২ িকন্তু েসই িদেনর বা েসই দেন্ডর তত্ত্ব েকহই জােন না; স্বগৰ্স্থ
দতূগণও জােনন না, পুত্রও জােনন না, েকবল িপতা জােনন।
৩৩ সাবধান, েতামরা জািগয়া থািকও ও প্রাথৰ্না কিরও; েকননা
েস সময় কেব হইেব, তাহা জান না। ৩৪ েকান ব্যিক্ত েযন আপন
বাটী ছািড়য়া িবেদেশ িগয়া প্রবাস কিরেতেছন; আর িতিন আপন
দাসিদগেক ক্ষমতা িদয়ােছন, প্রেত্যেকর কাযৰ্্য িনরূপন কিরয়া
িদয়ােছন, এবং দ্বারীেক জািগয়া থািকেত আেদশ কিরয়ােছন।
৩৫ অতএব েতামরা জািগয়া থািকও, েকননা গৃেহর কত্তৰ্ া কখন
আিসেবন, িক সন্ধ্যাকােল, িক দইু প্রহর রািত্রেত, িক
কুকুড়াডােকর সমেয়, িক প্রাতঃকােল, েতামরা তাহা জান না;
৩৬ িতিন হঠাৎ আিসয়া েযন েতামািদগেক িনিদ্রত না েদিখেত
পান। ৩৭ আর আিম েতামািদগেক যাহা বিলেতিছ, তাহাই
সকলেক বিল, জািগয়া থািকও।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

দইু িদন পের িনস্তারপব্বৰ্ ও তাড়ীশুন্য রুটীর পব্বৰ্;
এমন সমেয় প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপেকরা,
িকরূেপ তা াহােক েকৗশেল ধিরয়া বধ কিরেত পাের,

তাহারই েচষ্টা কিরেতিছল। ২ েকননা তাহারা বিলল, পেব্বৰ্র
সমেয় নয়, পােছ েলাকেদর মেধ্য গন্ডেগাল হয়। যীশুর
অিভেষক। ৩ যীশু তখন ৈবথিনয়ােত কুষ্ঠী িশেমােনর বাটীেত
িছেলন, তখন িতিন েভাজেন বিসেল একটী স্ত্রীেলাক েশ্বত
প্রস্তেরর পােত্র বহুমূল্য আসল জটামাংসীর ৈতল লইয়া আিসল;
েস পাত্রটী ভািঙ্গয়া তা াহার মস্তেক ঢািলয়া িদল। ৪ িকন্তু উপিস্থত
েকান েকান ব্যিক্ত িবরক্ত হইয়া পরস্পর কিহল, ৈতেলর এরূপ
অপব্যয় হইল েকন? ৫ এই ৈতল ত িবক্রয় কিরেল িতন শত
িসিকরও অিধক পাওয়া যাইত। এবং তাহা দিরদ্রিদগেক িদেত
পারা যাইত। আর তাহারা েসই স্ত্রীেলাকটীর প্রিত িবরক্ত প্রকাশ
কিরল। ৬ িকন্তু যীশু কিহেলন, ইহােক থািকেত েদও, েকন ইহােক
দঃুখ িদেতছ? এ আমার প্রিত সৎকাযৰ্্য কিরল। ৭ েকননা
দিরেদ্ররা েতামােদর কােছ সব্বৰ্দাই আেছ; েতামরা যখন ইচ্ছা
কর, তাহােদর উপকার কিরেত পার; িকন্তু আমােক সব্বৰ্দাই
পাইেব না। ৮ এ যাহা কিরেত পািরত, তাহাই কিরল; অেগ্র
আিসয়া সমািধর উপলেক্ষ আমার েদেহ শুগিন্ধ ৈতল ঢািলয়া
িদল। ৯ আর আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, সমুদয় জগেত
েয েকান স্থােন সুসমাচার প্রচািরত হইেব, েসই স্থােন ইহার
স্মরণােথৰ্ ইহার এই কেম্মৰ্র কথাও বলা যাইেব। ১০ পের
ঈস্কেরাতীয় িযহূদা, েসই বােরা জেনর মেধ্য এক জন, প্রধান
যাজকেদর িনকেট েগল, েযন তাহােদর হেস্ত যীশুেক সমপৰ্ণ
কিরেত পাের। ১১ তাহারা শুিনয়া আনিন্দত হইল, এবং তাহােক
টাকা িদেত স্বীকার কিরল; তখন েস েকান্ সুেযােগ তা াহােক
সমপৰ্ণ কিরেব, তাহারই েচষ্টা কিরেত লািগল। িনস্তারপব্বৰ্ পালন
ও প্রভুর েভাজ স্থাপন। ১২ তাড়ীশুন্য রুটীর পেব্বৰ্র প্রথম িদন,

েয িদন িনস্তারপেব্বৰ্র েমষশাবক বিলদান করা হইত, েসই িদন
তা াহার িশেষ্যরা তা াহােক বিলেলন, আমরা েকাথায় িগয়া
আপনার জন্য িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরব? আপনার ইচ্ছা
িক? ১৩ তখন িতিন আপন িশষ্যেদর মেধ্য দইু জনেক পাঠাইয়া
িদেলন, বিলেলন, েতামরা নগের যাও, এমন এক ব্যিক্ত
েতামােদর সম্মুেখ পিড়েব, েয এক কলশী জল লইয়া
আিসেতেছ; তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইও; ১৪ আর েস েয
বাটীেত প্রেবশ কের, েসই বাটীর কত্তৰ্ ােক বিলও, গুরু
বিলেতেছন, েযখােন আিম আমার িশষ্যগেণর সিহত
িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ েভাজন কিরেত পাির, আমার েসই
অিতিথশালা েকাথায়? ১৫ তাহােত েস ব্যিক্ত েতামািদগেক
উপেরর একটী সাজান বড় কুঠরী েদখাইয়া িদেব, েসই স্থােন
আমােদর জন্য প্রস্তুত কিরও। ১৬ পের িশেষ্যরা প্রস্থান কিরয়া
নগের েগেলন, আর িতিন েযরূপ বিলয়ািছেলন, েসইরূপ েদিখেত
পাইেলন; পের তা াহারা িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরেলন।
১৭ পের সন্ধ্যা হইেল িতিন েসই বােরা জেনর সিহত হইেলন।
১৮ তা াহারা বিসয়া েভাজন কিরেতেছন, এমন সমেয় যীশু
বিলেলন, আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েতামােদর এক
জন আমােক সমপৰ্ণ কিরেব, েস আমার সিহত েভাজন
কিরেতেছ। ১৯ তখন তা াহারা দঃুিখত হইেলন, এবং এেক এেক
তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেত লািগেলন, েস িক আিম? ২০ িতিন
তা াহািদগেক বিলেলন, এই বােরা জেনর মেধ্য এক জন, েয
আমার সেঙ্গ েভাজনপােত্র হাত ডুবাইেতেছ, েসই। ২১ েকননা
মনুষ্যপুেত্রর িবষেয় েযমন িলিখত আেছ, েতমিন িতিন
যাইেতেছন; িকন্তু িধক্ েসই ব্যিক্তেক, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র
সমিপৰ্ত হন। েসই মানুেষর জন্ম না হইেল তাহার পেক্ষ ভালই
িছল। ২২ তা াহারা েভাজন কিরেতেছন, এমন সমেয় িতিন রুটী
লইয়া আশীব্বৰ্াদপূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন এবং তা াহািদগেক িদেলন,
আর কিহেলন, েতামরা লও, ইহা আমার শরীর। ২৩ পের িতিন
পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূব্বৰ্ক তা াহািদগেক িদেলন, এবং তা াহারা
সকেলই তাহা হইেত পান কিরেলন। ২৪ আর িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, ইহা আমার রক্ত, নূতন িনয়েমর রক্ত, যাহা অেনেকর
ন্যায় পািতত হয়। ২৫ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েয িদন
আিম ঈশ্বেরর রােজ্য ইহা নূতন পান কিরব, েসই িদন পযৰ্্যন্ত
আিম দ্রাক্ষাফেলর রস আর কখনও পান কিরব না। ২৬ পের
তা াহারা গীত গান কিরয়া বািহর হইয়া ৈজতুন পব্বৰ্েত েগেলন।
২৭ তখন যীশু তা াহািদগেক কিহেলন, েতামার সকেল িবঘ্ন পাইেব;
েকননা েলখা আেছ, “আিম পালরক্ষকেক আঘাত কিরব,
তাহােত েমেষরা িছন্নিভন্ন হইয়া পিড়েব।” ২৮ িকন্তু উিঠেল পর
আিম েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইব। ২৯ িপতর তা াহােক
কিহেলন, যিদও সকেল িবঘ্ন পায়, তথািপ আিম পাইব না।
৩০ যীশু তা াহােক কিহেলন, আিম েতামােক সত্য কিহেতিছ, তুিমই
আজ, এই রািত্রেত, কুকুড়া দইুবার ডািকবার পূেব্বৰ্, িতন বার
আমােক অস্বীকার কিরেব। ৩১ িকিন্ত িতিন অিতিরক্ত ব্যগ্রতা
সহকাের বিলেত লািগেলন, যিদ আপনার সিহত মিরেতও হয়,
েকান মেত আপনােক অস্বীকার কিরব না। অন্য সকেলও তদ্রূপ
কিহেলন। েগৎিশমানী বাগােন যীশুর মম্মৰ্ািন্তক দঃুখ। ৩২ পের
তা াহারা েগৎিশমানী নামক এক স্থােন আিসেলন; আর িতিন
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, আিম যতক্ষণ প্রাথৰ্না কির,
েতামরা এখােন বিসয়া থাক। ৩৩ পের িতিন িপতর, যােকাব ও
েযাহনেক সেঙ্গ লইয়া েগেলন, এবং অত্যন্ত িবস্ময়াপন্ন ও
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উৎকিন্ঠত হইেত লািগেলন। ৩৪ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন,
আমার প্রাণ মরণ পযৰ্্যন্ত দঃুখাত্তৰ্  হইয়ােছ; েতামরা এখােন থাক,
আর জািগয়া থাক। ৩৫ পের িতিন িকিঞ্চৎ অেগ্র িগয়া ভূিমেত
পিড়েলন, এবং এই প্রাথৰ্না কিরেলন, যিদ হইেত পাের, তেব েযন
েসই সময় তা াহার িনকট হইেত চিলয়া যায়। ৩৬ িতিন কিহেলন,
আব্বা, িপতঃ, সকলই েতামার সাধ্য; আমার িনকট হইেত এই
পানপাত্র দরূ কর; তথািপ আমার ইচ্ছামত না হউক, েতামার
ইচ্ছামত হউক। ৩৭ পের িতিন আিসয়া েদিখেলন, তা াহারা ঘুিময়া
পিড়য়ােছন, আর িতিন িপতরেক কিহেলন, িশেমান, তুিম িক
ঘুমাইয়া পিড়য়াছ? এক ঘন্টাও িক জািগয়া থািকেত েতামার
শিক্ত হইল না? ৩৮ েতামরা জািগয়া থাক ও প্রাথৰ্না কর, েযন
পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচু্ছক বেট, িকন্তু মাংস দবু্বৰ্ল। ৩৯ আর
িতিন পুনরায় িগয়া েসই কথা বিলয়া প্রাথৰ্না কিরেলন। ৪০ পের
িতিন আবার আিসয়া েদিখেলন, তা াহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন;
কারণ তা াহােদর চকু্ষ বড়ই ভারী হইয়া পিড়য়ািছল, আর তা াহােক
িক উত্তর িদেবন, তাহা তা াহারা বুিঝেত পািরেলন না। ৪১ পের
িতিন তৃতীয় বার আিসয়া তা াহািদগেক কিহেলন, এখন েতামরা
িনদ্রা যাও, িবশ্রাম কর; যেথষ্ট হইয়ােছ; সময় উপিস্থত, েদখ,
মনুষ্যপুত্র পাপীেদর হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪২ উঠ, আমরা যাই; এই
েদখ, েয ব্যিক্ত আমােক সমপৰ্ণ কিরেতেছ, েস িনকেট
আিসয়ােছ। যীশু শত্রুেদর হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪৩ আর িতিন যখন
কথা কিহেতেছন, তৎক্ষনাৎ িযহূদা, েসই বােরা জেনর এক জন,
আিসল, এবং তাহার সেঙ্গ অেনক েলাক খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া
প্রধান যাজকেদর, অধ্যাপকগেণর ও প্রাচীনবেগৰ্র িনকট হইেত
আিসল। ৪৪ েয তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেতিছল, েস পূেব্বৰ্
তাহািদগেক এই সেঙ্কত বিলয়ািছল, আিম যাহােক চুম্বন কিরব,
েসই ঐ ব্যিক্ত, েতামরা তাহােক ধিরয়া সাবধােন লইয়া যাইেব।
৪৫ েস আিসয়া তৎক্ষনাৎ তা াহার িনকেট িগয়া বিলল, রিব্ব; আর
তা াহােক আগ্রহ পূব্বৰ্ক চুম্বন কিরল। ৪৬ তখন তাহারা তা াহার
উপর হস্তেক্ষপ কিরয়া তা াহােক ধিরল। ৪৭ িকন্তু যাহারা পােশ্বৰ্
দা াড়াইয়ািছল, তাহােদর মেধ্য এক জন আপন খড়্গ খুিলয়া
মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কিরল, তাহার একটী কাণ কািটয়া
েফিলল। ৪৮ তখন যীশু তাহািদগেক কিহেলন, েযমন দসু্য ধিরেত
যায়, েতমিন িক েতামরা খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া আমােক ধিরেত
আিসেল? ৪৯ আিম প্রিতিদন ধম্মৰ্ধােম েতামােদর িনকেট থািকয়া
উপেদশ িদয়ািছ, তখন ত আমায় ধিরেল না; িকন্তু শােস্ত্রর
বচনগুিল সফল হওয়া আবশ্যক। ৫০ তখন িশেষ্যরা সকেল
তা াহােক ছািড়য়া পলাইয়া েগেলন। ৫১ আর, এক জন যুবক
উলঙ্গ শরীের একখািন চাদর জড়াইয়া তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চিলেত লািগল; ৫২ তাহারা তাহােক ধিরল, িকন্তু েস েসই
চাদরখািন েফিলয়া উলঙ্গই পলায়ন কিরল। মহাযাজেকর
সম্মুেখ যীশুর িবচার। ৫৩ পের তাহারা যীশুেক মহাযাজেকর
িনকেট লইয়া েগল; তা াহার সেঙ্গ প্রধান যাজকগণ, প্রাচীনবগৰ্ ও
অধ্যাপেকরা সকেল সমেবত হইল। ৫৪ আর িপতর দেুর থািকয়া
তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ িভতের, মহাজজেকর প্রাঙ্গন পযৰ্্যন্ত
েগেলন, এবং পদািতকেদর সিহত বিসয়া আগুন েপাহাইেত
লািগেলন। ৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা যীশুেক
বধ কিরবার জন্য তা াহার িবরুেদ্ধ সাক্ষ্য অেন্বষণ কিরল, িকন্তু
পাইল না। ৫৬ েকননা অেনেক তা াহার িবরুেদ্ধ িমথ্যাসাক্ষ্য িদল
বেট, িকন্তু তাহােদর সাক্ষ্য িমিলল না। ৫৭ পের একজন দা াড়াইয়া
তা াহার িবপেক্ষ িমথ্যাসাক্ষ্য িদয়া কিহল, ৫৮ আমরা উহােক এই

কথা বিলেত শুিনয়ািছ, আিম এই হস্তকৃত মিন্দর ভািঙ্গয়া
েফিলব, আর িতন িদেনর মেধ্য অহস্তকৃত আর এক মিন্দর
িনম্মৰ্ান কিরব। ৫৯ ইহােতও তাহােদর সাক্ষ্য িমিলল না। ৬০ তখন
মহাযাজক মধ্যস্থােন দা াড়াইয়া যীশুেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম
িক িকছুই উত্তর িদেব না? েতামার িবরুেদ্ধ ইহারা িক সাক্ষ্য
িদেতেছ? ৬১ িকন্তু িতিন নীরব রিহেলন, েকান উত্তর িদেলন না।
আবার মহাযাজক তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম িক েসই
খ্রীষ্ট, পরমধেন্যর পুত্র? ৬২ যীশু কিহেলন, আিম েসই; আর
েতামরা মনুষ্যপুত্রেক পরাক্রেমর দিক্ষণ পােশ্বৰ্ বিসয়া থািকেত ও
আকােশর েমঘসহ আিসেত েদিখেব। ৬৩ তখন মহাযাজক আপন
বস্ত্র িছঁিড়য়া কিহেলন, আর সাক্ষীেত আমােদর িক প্রেয়াজন?
৬৪ েতামরা ত ঈশ্বর-িনন্দা শুিনেল; েতামােদর িক িবেবচনা হয়?
তাহারা সকেল তা াহােক েদাষী কিরয়া বিলল, এ মিরবার েযাগ্য।
৬৫ তখন েকহ েকহ তা াহার গােয় থুথু িদেত লািগল, এবং তা াহার
মুখ ঢািকয়া তা াহােক ঘুিষ মািরেত লািগল, আর বিলেত লািগল,
ভাববাণী বল না? পের পদািতকগণ প্রহার কিরেত কিরেত
তা াহােক গ্রহণ কিরল। িপতর যীশুেক িতন বার অস্বীকার কেরন।
৬৬ িপতর যখন নীেচ প্রাঙ্গেন িছেলন, তখন মহাযাজেকর এক
দাসী আিসল; ৬৭ েস িপতরেক আগুন েপাহাইেত েদিখয়া তা াহার
প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া কিহল, তুিমও ত েসই নাসরতীেয়র, েসই
যীশুর, সেঙ্গ িছেল। ৬৮ িকন্তু িতিন অস্বীকার কিরয়া কিহেলন,
তুিম যাহা বিলেতছ, তাহা আিম জািনও না, বুিঝও না। পের িতিন
বািহর হইয়া ফটেকর িনকেট েগেলন, আর কুকুড়া ডািকয়া
উিঠল। ৬৯ িকন্তু দাসী তা াহােক েদিখয়া, যাহারা িনকেট
দা াড়াইয়ািছল, তাহািদগেকও বিলেত লািগল, এ ব্যিক্ত তাহােদর
এক জন। ৭০ িতিন আবার অস্বীকার কিরেলন। িকিঞ্চৎ কাল
পের, যাহারা িনকেট দা াড়াইয়ািছল, আবার তাহারা িপতরেক
বিলল, সত্যই তুিম তাহােদর এক জন, েকননা তুিম গালীিলয়
েলাক। ৭১ িকন্তু িতিন অিভশাপপূব্বৰ্ক শপথ কিরয়া বিলেত
লািগেলন, েতামরা েয ব্যিক্তর কথা বিলেতছ, তাহােক আিম িচিন
না। ৭২ তৎক্ষনাৎ িদ্বতীয় বার কুকুড়া ডািকয়া উিঠল; তাহােত
যীশু এই েয কথা বিলয়ািছেলন, ‘কুকুড়া দইু বার ডািকবার
পূেব্বৰ্ তুিম িতন বার আমােক অস্বীকার কিরেব,’ তাহা িপতেরর
মেন পিড়ল; এবং িতিন েসই িবষেয় িচন্তা কিরয়া ক্রন্দন কিরেত
লািগেলন।

েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ যীশুর িবচার।

আর প্রভােতই প্রাচীনবগৰ্ ও অধ্যাপকেদর সেঙ্গ প্রধান
যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা কিরয়া যীশুেক
বাািধয়া লইয়া িগয়া পীলােতর িনকেট সমপৰ্ণ কিরল।

২ তখন পীলাত তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম িক িযহূদীেদর
রাজা? িতিন উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, তুিমই বিলেল।
৩ পের প্রধান যাজেকরা তা াহার উপের অেনক েদাষােরাপ
কিরেত লািগল। ৪ পীলাত তা াহােক আবার িজজ্ঞাসা কিরেলন,
তুিম িক িকছুই উত্তর িদেব না? েদখ, ইহারা েতামার উপের কত
েদাষােরাপ কিরেতেছ। ৫ িকন্তু যীশু আর িকছুই উত্তর কিরেলন
না; তাহােত পীলােতর আশ্চযৰ্্য েবাধ হইল; ৬ পেব্বৰ্র সমেয় িতিন
েলাকেদর জন্য এমন এক জন বিন্দেক মুক্ত কিরেতন, যাহােক
তাহারা চািহত। ৭ েসই সমেয় বারাব্বা নােম এক ব্যিক্ত
উপপল্লবকারীেদর সেঙ্গ কারাবদ্ধ িছল, তাহারা উপপল্লবক্রেম
নরহত্যাও কিরয়ািছল। ৮ তখন েলাকসমূহ উপের িগয়া, িতিন
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তাহােদর জন্য যাহা কিরেতন, তাহা যাচ্ঞা কিরেত লািগল।
৯ পীলাত উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামােদর
জন্য িযহূদীেদর রাজােক মুক্ত কিরয়া িদব, এই িক েতামােদর
বাঞ্ছা? ১০ েকননা প্রধান যাজেকরা েয িহংসা বশতঃ তা াহােক
সমপৰ্ণ কিরয়ািছল, তাহা িতিন জািনেত পািরেলন। ১১ িকন্তু
প্রধান যাজেকরা জনতােক উেত্তিজত কিরয়া বরং আপনােদর
জন্য বারাব্বােক মুিক্ত চািহেত বিলল। ১২ পের পীলাত আবার
উত্তর কিরয়া তাহািদগেক বিলেলন, তেব েতামরা যাহােক
িযহূদীেদর রাজা বল, তাহােক িক কিরব? ১৩ তাহারা পুনব্বৰ্ার
চীৎকার কিরয়া বিলল, উহােক কু্রেশ েদও। ১৪ পীলাত
তাহািদগেক কিহেলন, েকন? এ িক অপরাধ কিরয়ােছ? িকন্তু
তাহারা অিতশয় েচা চাইয়া বিলল, উহােক কু্রেশ েদও। ১৫ তখন
পীলাত েলাকসমূহেক সন্তুষ্ট কিরবার মানেস তাহােদর জন্য
বারাব্বােক মুক্ত কিরেলন, এবং যীশুেক েকাড়া মািরয়া কু্রেশ
িদবার জন্য সমপৰ্ণ কিরেলন। যীশুর কু্রশােরাপণ, মৃতু্য ও
সমািধ। ১৬ পের েসনারা প্রাঙ্গেনর মেধ্য, অথৰ্াৎ রাজবাটীর
িভতের, তা াহােক লইয়া িগয়া সমস্ত েসনাদলেক ডািকয়া একত্র
কিরল। ১৭ পের তা াহােক েবগুিনয়া কাপড় পরাইল, এবং কা াটার
মুকুট গাািথয়া তা াহার মাথায় িদল, ১৮ আর তা াহার বন্দনা কিরয়া
বিলেত লািগল, িযহূিদ-রাজ, নমস্কার! ১৯ আর তা াহার মস্তেক
নল দ্বারা আঘাত কিরল, তা াহার গােয় থুথু িদল, ও হা াটু পািতয়া
তা াহােক প্রনাম কিরল। ২০ তা াহােক িবদ্রূপ কিরবার পর তাহারা
ঐ েবগুিনয়া কাপড় খুিলয়া তা াহার িনেজর কাপড় পরাইয়া িদল।
পের তাহারা কু্রেশ িদবার জন্য তা াহােক বািহের লইয়া েগল।
২১ আর িশেমান নােম এক জন কুরীনীয় েলাক পল্লীগ্রাম হইেত
েসই পথ িদয়া আিসেতিছল,- েস িসকন্দেরর ও রূেফর িপতা-
তাহােকই তাহারা যীশুর ক্রশ বিহবার জন্য েবগার ধিরল।
২২ পের তাহারা তা াহােক গলগথা নামক স্থােন লইয়া েগল; এই
নােমর অথৰ্ ‘মাথার খুিলর স্থান’। ২৩ আর তাহারা তা াহােক
গন্ধরেস িমিশ্রত দ্রাক্ষারস িদেত চািহল; িকন্তু িতিন গ্রহণ
কিরেলন না। ২৪ পের তাহারা তা াহােক কু্রেশ িদল, এবং তা াহার
বস্ত্র সকল অংশ কিরয়া লইল; েক িক লইেব, ইহা িস্থর কিরবার
জন্য গুিলবাাট কিরল। ২৫ তৃতীয় ঘিটকার সমেয় তাহারা তা াহােক
কু্রেশ িদল। ২৬ আর তা াহার উপের েদাষ-সূচক এই অিধিলিপ
িলিখত হইল, ‘িযহূদীেদর রাজা’। ২৭ আর তাহারা তা াহার সিহত
দইু জন দসু্যেক কু্রেশ িদল, এক জনেক তা াহার দিক্ষেণ, এক
জনেক তা াহার বােম। ২৮ আর েয সকল েলাক েসই পথ িদয়া
যাতায়াত কিরেতিছল, তাহারা মাথা নািড়েত নািড়েত তা াহার
িনন্দা কিরয়া কিহল, ২৯ ওেহ, তুিম না মিন্দর ভািঙ্গয়া েফল, আর
িতন িদেনর মেধ্য গাািথয়া তুল! ৩০ আপনােক রক্ষা কর, ক্রশ
হইেত নাম। ৩১ আর েসইরূপ প্রধান যাজেকরাও অধ্যাপকেদর
সিহত আপনােদর মেধ্য তা াহােক িবদ্রূপ কিরয়া কিহল, ঐ ব্যিক্ত
অন্য অন্য েলাকেক রক্ষা কিরত, আপনােক রক্ষা কিরেত পাের
না; ৩২ খ্রীষ্ট, ইস্রােয়েলর রাজা, এখন ক্রশ হইেত নািময়া
আইসুক, েদিখয়া আমরা িবশ্বাস কিরব। আর যাহারা তা াহার
সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হইয়ািছল, তাহারাও তা াহােক িতরস্কার কিরল।
৩৩ পের েবলা ছয় ঘিটকা হইেত নয় ঘিটকা পযৰ্্যন্ত সমুদয় েদশ
অন্ধকারময় হইয়া রিহল। ৩৪ আর নয় ঘিটকার সমেয় যীশু
উচ্চরেব ডািকয়া কিহেলন, এেলাই, এেলাই, লামা শবক্তানী;
অনুবাদ কিরেল ইহার অথৰ্ এই, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
তুিম েকন আমায় পিরত্যাগ কিরয়াছ?’ ৩৫ তাহােত যাহারা

িনকেট দা াড়াইয়ািছল, তাহােদর মেধ্য েকহ েকহ েসই কথা শুিনয়া
বিলল, েদখ, ও এিলয়েক ডািকেতেছ। ৩৬ আর এক জন
েদৗিড়য়া একখািন স্পেঞ্জ িসরকা ভিরয়া তাহা নেল লাগাইয়া
তা াহােক পান কিরেত িদয়া কিহল, থাক্ েদিখ, এিলয় উহােক
নামাইেত আইেসন িক না। ৩৭ পের যীশু উচ্চ রব ছািড়য়া
প্রাণত্যাগ কিরেলন। ৩৮ তখন মিন্দেরর িতরস্কিরণী উপর হইেত
নীেচ পযৰ্্যন্ত িচিরয়া দইুখান হইল। ৩৯ আর েয শতপিত তা াহার
সম্মুেখ দা াড়াইয়ািছেলন, িতিন যখন েদিখেলন েয, যীশু এই
প্রকাের প্রাণত্যাগ কিরেলন, তখন কিহেলন, সত্যই ইিন ঈশ্বেরর
পুত্র িছেলন। ৪০ কএকটী স্ত্রীেলাকও দেূর থািকয়া
েদিখেতিছেলন; তা াহােদর মেধ্য মগ্দলীনী মিরয়ম, েছাট
যােকােবর ও েযািশর মাতা মিরয়ম, এবং শােলামী িছেলন;
৪১ যখন িতিন গালীেল িছেলন, তখন ইঁহারা তা াহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন কিরয়া তা াহার পিরচযৰ্্যা কিরেতন। আরও অেনক
স্ত্রীেলাক েসখােন িছেলন, যাাহারা তা াহার সেঙ্গ িযরূশােলেম
আিসয়ািছেলন। ৪২ পের সন্ধ্যা হইেল, েসই িদন আেয়াজেনর
িদন অথৰ্াৎ িবশ্রামবােরর পূব্বৰ্িদন বিলয়া, ৪৩ অিরমািথয়ার
েযােষফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আিসেলন, িতিন িনেজও
ঈশ্বেরর রােজ্যর অেপক্ষা কিরেতন; িতিন সাহসপূব্বৰ্ক পীলােতর
িনকেট িগয়া যীশুর েদহ যাচ্ঞা কিরেলন। ৪৪ িকন্তু যীশু েয এত
শীঘ্র মিরয়া িগয়ােছন, ইহােত পীলাত আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন,
এবং েসই শতপিতেক ডাকাইয়া, িতিন ইহার মেধ্যই মিরয়ােছন
িক না, িজজ্ঞাসা কিরেলন; ৪৫ পের শতপিতর িনকট হইেত
জািনয়া েযােষফেক েদহটী দান কিরেলন। ৪৬ েযােষফ একখািন
চাদর িকিনয়া তা াহােক নামাইয়া ঐ চাদের জড়াইেলন, এবং
ৈশেল েক্ষািদত এক কবের রািখেলন; পের কবেরর দ্বাের
একখান পাথর গড়াইয়া িদেলন। ৪৭ তা াহােক েয স্থােন রাখা হইল,
তাহা মগ্দলীনী মিরয়ম ও েযািশর মাতা মিরয়ম েদিখেত
পাইেলন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বগর্ােরাহণ।

িবশ্রামিদন অতীত হইেল পর মগ্দলীনী মিরয়ম,
যােকােবর মাতা মিরয়ম ও শােলামী সুগিন্ধ দ্রব্য ক্রয়
কিরেলন, েযন িগয়া তা াহােক মাখাইেত পােরন।

২ পের সপ্তােহর প্রথম িদন তা াহারা অিত প্রতু্যেষ, সূযৰ্্য উিদত
হইেল, কবেরর িনকেট আিসেলন। ৩ তা াহার পরস্পর বলাবিল
কিরেতিছেলন, কবেরর দ্বার হইেত েক আমােদর জন্য পাথরখান
সরাইয়া িদেব? ৪ এমন সময় তা াহারা দিৃষ্টপাত কিরয়া েদিখেলন,
পাথরখান সরান িদয়ােছ; েকননা তাহা অিত বৃহৎ িছল। ৫ পের
তা াহারা কবেরর িভতের িগয়া েদিখেলন, দিক্ষণ পােশ্বৰ্ শুল্কবস্ত্র
পিরিহত একজন যুবক বিসয়া আেছন; তাহােত তা াহারা অিতশয়
িবস্ময়াপন্ন হইেলন। ৬ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, িবস্ময়াপন্ন
হইও না, েতামরা নাসরতীয় যীশুর অেন্বষণ কিরেতছ, িযিন কু্রেশ
হত হইয়ােছন; িতিন উিঠয়ােছন, এখােন নাই; েদখ, এই স্থােন
তা াহােক রাখা িগয়ািছল; ৭ িকন্তু েতামরা যাও, তা াহার িশষ্যগণেক
আর িপতরেক বল, িতিন েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইেতেছন;
েযমন িতিন েতামািদগেক বিলয়ািছেলন, েসইখােন েতামরা
তা াহােক েদিখেত পাইেব। ৮ তখন তা াহারা বািহর হইয়া কবর
হইেত পলায়ন কিরেলন, কারণ তা াহারা কম্পািন্বতা ও
িবস্ময়াপন্না হইয়ািছেলন; আর তা াহারা কাহােকও িকছু বিলেলন
না; েকননা তা াহারা ভয় পাইয়ািছেলন। ৯ সপ্তােহর প্রথম িদবেস

মাকৰ্  ১৫:৯ ৭২ মাকৰ্  ১৬:৯



যীশু প্রতু্যেষ উিঠেল প্রথেম েসই মগ্দলীনী মিরয়মেক দশৰ্ন
িদেলন, যাাহা হইেত িতিন সাত ভূত ছাড়াইয়ািছেলন। ১০ িতিনই
িগয়া, যাাহারা যীশুর সেঙ্গ থািকেতন, তা াহািদগেক সংবাদ িদেলন,
তখন তা াহারা েশাক ও েরাদন কিরেতিছেলন। ১১ যখন তা াহারা
শুিনেলন েয, িতিন জীিবত আেছন, ও তা াহােক দশৰ্ন িদয়ােছন,
তখন অিবশ্বাস কিরেলন। ১২ তৎপের তা াহােদর দইু জন যখন
পেল্লগ্রােম যাইেতিছেলন, তখন িতিন আর এক আকাের
তা াহােদর কােছ প্রকািশত হইেলন। ১৩ তা াহারা িগয়া অন্য
সকলেক ইহা জানাইেলন, িকন্তু তা াহােদর কথােতও তা াহারা
িবশ্বাস কিরেলন না। ১৪ তৎপের েসই এগার জন েভাজেন
বিসেল িতিন তা াহােদর কােছ প্রকািশত হইেলন, এবং তা াহােদর
অিবশ্বাস ও মেনর কিঠনতা প্রযুক্ত তা াহািদগেক িতরস্কার
কিরেলন; েকননা িতিন উিঠেল পর যাাহারা তা াহােক
েদিখয়ািছেলন, তা াহােদর কথায় তা াহারা িবশ্বাস কেরন নাই।

১৫ আর িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা সমুদয় জগেত
যাও, সমস্ত সৃিষ্টর িনকেট সুসমাচার প্রচার কর। ১৬ েয িবশ্বাস
কের ও বাপ্তাইিজত হয়, েস পিরত্রাণ পাইেব; িকন্তু েয অিবশ্বাস
কের, তাহার দন্ডাজ্ঞা করা যাইেব। ১৭ আর যাহারা িবশ্বাস কের,
এই িচহ্নগুিল তাহােদর অনুবত্তর্ী হইেব; তাহারা আমার নােম ভূত
ছাড়াইেব, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কিহেব, ১৮ তাহারা
সপৰ্ তুিলেব, এবং প্রাণনাশক িকছু পান কিরেলও তাহােত েকান
মেত তাহােদর হািন হইেব না; তাহারা পীিড়তেদর উপের হস্তাপৰ্ণ
কিরেব, আর তাহারা সুস্থ হইেব। ১৯ তা াহােদর সিহত কথা
কিহবার পর প্রভু যীশু উেদ্ধৰ্ , স্বেগৰ্ গৃহীত হইেলন, এবং ঈশ্বেরর
দিক্ষণ পােশ্বৰ্ বিসেলন। ২০ আর তা াহারা প্রস্থান কিরয়া সব্বৰ্ত্র
প্রচার কিরেত লািগেলন; এবং প্রভু সেঙ্গ সেঙ্গ কাযৰ্্য কিরয়া
অনুবত্তর্ী িচহ্নসমূহ দ্বারা েসই বাক্য সপ্রমান কিরেলন। আেমন্।
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১

লূক

আভাষ। েযাহন বাপ্তাইজেকর জন্ম-িবষেয় আগাম-সংবাদ।

প্রথম অবিধ যাাহারা স্বচেক্ষ েদিখয়ােছন, এবং বােক্যর
েসবা কিরয়া আিসয়ােছন, তা াহারা আমািদগেক েযমন
সমপৰ্ণ কিরয়ােছন, ২ তদনুসাের অেনেকই আমােদর

মেধ্য সম্পূণৰ্রূেপ গৃিহত িবষয়াবিলর িববরণ িলিপবদ্ধ কিরেত
হস্তেক্ষপ কিরয়ােছন, ৩ েসই জন্য আিমও প্রথম হইেত সকল
িবষয় সিবেশষ অনুসন্ধান কিরয়ািছ বিলয়া, েহ মহামিহম
িথয়িফল, আপনােক অনূপূিব্বৰ্ক িববরণ েলখা িবিহত বুিঝলাম;
৪ েযন, আপিন েয সকল িবষয় িশক্ষা পাইয়ােছন, েসই সকল
িবষেয়র িনশ্চয়তা জ্ঞাত হইেত পােরন। ৫ িযহুিদয়ার রাজা
েহেরােদর সমেয় অিবেয়র পালার মেধ্য সখিরয় নােম এক জন
যাজক িছেলন; তা াহার স্ত্রী হােরাণবংশীয়া, তা াহার নাম
ইলীশােবৎ। ৬ তা াহারা দইু জন ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধািম্মৰ্ক িছেলন,
প্রভুর সমস্ত আগ্জ্ঞা ও িবিধ অনুসাের িনেদ্দৰ্ াষরূেপ চিলেতন।
৭ তা াহােদর সন্তান িছল না, েকননা ইলীশােবৎ বন্ধ্যা িছেলন, এবং
দইু জেনরই অিধক বয়স হেয়িছল। ৮ একদা যখন সখিরয় িনজ
পালার অনুক্রেম ঈশ্বেরর সাক্ষােত যাজকীয় কাযৰ্্য
কিরেতিছেলন, ৯ তখন যাজকীয় কােযৰ্্যর প্রথানুসাের গুিলবাাট
ক্রেম তা াহােক প্রভুর মিন্দের প্রেবশ কিরয়া ধুপ জ্বালাইেত হইল।
১০ েসই ধূপদােহর সমেয় সমস্ত েলাক বািহের থািকয়া প্রাথনা
কিরেতিছল। ১১ তখন প্রভুর এক দতূ ধূপেবিদর দিক্ষন পােশ্বৰ্
দা াড়াইয়া তা াহােক দশৰ্ন িদেলন। ১২ েদিখয়া সখিরয় ত্রাসযুক্ত
হইেলন, ভয় তা াহােক আক্রমন কিরল। ১৩ িকন্তু দতূ তা াহােক
বিলেলন, সখিরয়, ভয় কিরও না, েকননা েতামার িবনিত গ্রাহ্য
হইয়ােছ, েতামার স্ত্রী ইলীশােবৎ েতামার জন্য পুত্র প্রসব
কিরেবন, ও তুিম তাহার নাম েযাহন রািখেব। ১৪ আর েতামার
আনন্দ ও উল্লাস হইেব, এবং তাহার জেন্ম অেনেক আনিন্দত
হইেব। ১৫ কারণ েস প্রভুর সম্মুেখ মহান হইেব, এবং দ্রাক্ষারস
িক সুরা িকছুই পান কিরেব না; আর েস মাতার গব্ভৰ্ হইেতই
পিবত্র আত্মায় পিরপূণৰ্ হইেব; ১৬ এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর মেধ্য
অেনকেক তাহােদর ঈশ্বর প্রভুর প্রিত িফরাইেব। ১৭ েস তা াহার
সম্মুেখ এিলেয়র আত্মায় ও পরাক্রেম গমন কিরেব, েযন
িপতৃগেনর হৃদয় সন্তানেদর প্রিত, ও অনাজ্ঞবহিদগেক
ধািম্মৰ্কেদর িবজ্ঞতায় চিলবার জন্য িফরাইেত পাের, প্রভুর
িনিমত্ত সুসিজ্জত এক প্রজামন্ডলী প্রস্তুতু কিরেত পাের। ১৮ তখন
সখিরয় দতূেক কিহেলন, িকেস ইহা জািনব? েকননা আিম বৃদ্ধ
এবং আমার স্ত্রীও অিধক বয়স হইয়ােছ। ১৯ দতূ উত্তর কিরয়া
তাহােক কিহেলন, আিম গািব্ৰেয়ল, ঈশ্বেরর সম্মুেখ দা াড়াইয়া
থািক, েতামার সিহত কথা কিহবার ও েতামােক এই সকল
িবষেয়র সুসমাচার িদবার জন্য েপ্রিরত হইয়ািছ। ২০ আর েদখ,
এই সকল েয িদন ঘিটেব, েসই িদন পযৰ্্যন্ত তুিম নীরব থািকেব,
কথা কিহেত পািরেব না; েযেহতুক আমার এই েয সকল বাক্য

যথাসমেয় সফল হইেব, ইহােত তুিম িবশ্বাস কিরেল না। ২১ আর
েলাক সকল সখিরেয়র অেপক্ষা কিরেত িছল, এবং মিন্দেরর
মেধ্য তা াহার িবলম্ব হওয়ােত তাহারা আশ্চযৰ্্য গ্জ্ঞান কিরেত
লািগল। ২২ পের িতিন বািহের আিসয়া তাহােদর কােছ কথা
কিহেত পািরেলন না; তখন তাহারা বুিঝল েয, মিন্দেরর মেধ্য
িতিন েকান দশৰ্ন পাইয়ােছন; আর িতিন তাহােদর িনকেট নানা
সেঙ্কত কিরেত থািকেলন, এবং েবাবা হইয়া রিহেলন। ২৩ পের
তা াহার উপাসনার সময় পূণৰ্ হইেল িতিন িনজ গৃেহ চিলয়া
েগেলন। ২৪ এই সমেয়র পের তা াহার স্ত্রী ইলীশােবৎ গব্ভৰ্বতী
হইেলন; আর িতিন পাাচ মাস আপনােক েগাপেন রািখেলন,
বিলেলন, ২৫ েলাকেদর মেধ্য আমার অপযশ খন্ডাইবার িনিমত্ত
এই সমেয় দিৃষ্টপাত কিরয়া প্রভু আমার প্রিত এইরূপ ব্যবহার
কিরয়ােছন।

যীশু িখ্রেস্টর জন্ম-িবষেয় আগাম-সংবাদ।

২৬ পের ষষ্ঠ মােস গািব্ৰেয়ল দতূ ইশ্বেরর িনকট হইেত গালীল
েদেশর নাসরৎ নামক নগের একিট কুমারীর িনকেট েপ্রিরত
হইেলন, ২৭ িতিন দায়ুদ-কুেলর েযােষফ নামক পরুেষর প্রিত
বাগ্দত্তা হইয়া িছেলন; েসই কুমারীর নাম মিরয়ম। ২৮ দতূ গৃহ
মেধ্য তা াহার কােছ আিসয়া কিহেলন, অিয় মহানুগৃহীেত মঙ্গল
হউক; প্রভু েতামার সহবত্তর্ী। ২৯ িকন্তু িতিন েসই বােক্য অিতশয়
উিদ্বগ্ন হইেলন, আর মেন মেন আেন্দালন কিরেত লািগেলন, এ
েকমন মঙ্গলবাদ? ৩০ দতূ তা াহােক কিহেলন, মিরয়ম, ভয় কিরও
না, েকননা তুিম ইশ্বেরর িনকেট অনুগ্রহ পাইয়াছ। ৩১ আর েদখ,
তুিম গব্ভৰ্বতী হইয়া পুত্র প্রসব কিরেব, ও তা াহার নাম যীশু
রািখেব। ৩২ িতিন মহান হইেবন, আর তা াহােক পরাৎপেরর পুত্র
বলা যাইেব; আর প্রভু ঈশ্বর তা াহার িপতা দায়ুেদর িসংহাসন
তা াহােক িদেবন; ৩৩ িতিন যােকাব-কুেলর উপের যুেগ যুেগ রাজত্ব
কিরেবন, ও তা াহার রােজ্যর েশষ হইেব না। ৩৪ তাখন মিরয়ম
দতূেক কিহেলন, ইহা িকরূেপ হইেব? আিম ত পুরুষেক জািন
না। ৩৫ দতূ উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, পিবত্র আত্মা েতামার
উপের আিসেবন, এবং পরাৎপেরর শিক্ত েতামার উপের ছায়া
কিরেব; এই কারণ েয পিবত্র সন্তান জিন্মেবন, তা াহােক ঈশ্বরর
পুত্র বলা যাইেব। ৩৬ আর েদখ, েতামার জ্ঞািত েয ইলীশােবৎ ,
িতিনও বৃদ্ধ বয়েস পুত্র সন্তান গেব্ভৰ্ ধারণ কিরয়ােছন; েলােক
যাাহােক বন্ধ্যা বিলত, এই তা াহার ষষ্ঠ মাস। ৩৭ েকননা ঈশ্বেরর
বাক্য শিক্তহীন হইেব না। ৩৮ তখন মিরয়ম কিহেলন, েদখুন,
আিম প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসাের আমার প্রিত ঘটুক।
পের দতূ তাহার িনকট হইেত প্রস্থান কিরেলন। ৩৯ তৎকােল
মিরয়ম উিঠয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চেল িযহুদার এক নগের েগেলন,
৪০ এবং সখিরেয়র গৃেহ প্রেবশ কিরয়া ইলীশােবৎেক মঙ্গলবাদ
কিরেলন। ৪১ আর এইরূপ হইল, যখন ইলীশােবৎ মিরয়েমর
মঙ্গলবাদ শুিনেলন, তখন তা াহার জঠের িশশুিট নািচয়া উিঠল;
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আর ইলীশােবৎ পিবত্র আত্মায় পূণৰ্ হইেলন, ৪২ এবং উচ্চরেব
মহাশব্দ কিরয়া বিলেলন, নারীগেণর মেধ্য তুিম ধন্য, এবং ধন্য
েতামার জঠেরর ফল। ৪৩ আর আমার প্রভুর মাতা আমার কােছ
আিসেবন, আমার এমন েসৗভাগ্য েকাথা হইেত হইল? ৪৪ েকননা
েদখ, েতামার মঙ্গলবােদর ধ্বিন আমার কেনৰ্ প্রেবশ কিরবামাত্র
িশশুিট আমার জঠের উল্লােস নািচয়া উিঠল। ৪৫ আর ধন্য িযিন
িবশ্বাস কিরেলন, কারণ প্রভু হইেত যাহা যাহা তা াহােক বলা
িগয়ােছ, েস সমস্ত িসদ্ধ হইেব। ৪৬ তখন মিরয়ম কিহেলন,
আমার প্রাণ প্রভুর মিহমা কীত্তৰ্ন করেতেছ, ৪৭ আমার আত্মা
আমার ত্রাণকত্তৰ্ া ঈশ্বের উল্লািসত হইয়ােছ। ৪৮ কারণ িতিন িনজ
দাসীর নীচ অবস্থার প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়ােছন; েকননা েদখ, এই
অবিধ পুরষ-পরম্পরা সকেল আমােক ধন্য বিলেব। ৪৯ কারণ
িযিন পরাক্রমী, িতিন আমার জন্য মহৎ মহৎ কাযৰ্্য কিরয়ােছন;
এবং তা াহার নাম পিবত্র। ৫০ আর যাহারা তা াহােক ভয় কের,
তা াহার দয়া তাহােদর পুরুষ পরম্পরায় বেত্তৰ্ । ৫১ িতিন আপন বাহু
িবক্রম-কাযৰ্্য কিরয়ােছন; যাহারা আপনােদর হৃদেয়র কল্পনায়
অহঙ্কারী, তাহািদগেক িছন্নিভন্ন কিরয়ােছন। ৫২ িতিন
িবক্রমিদগেক িসংহাসন হইেত নামাইয়া িদয়ােছন, ও নীচিদগেক
উন্নত কিরয়ােছন; ৫৩ িতিন কু্ষধাত্তৰ্ িদগেক উত্তম উত্তম দ্রেব্য পূণৰ্
কিরয়ােছন, এবং ধনবানিদগেক িরক্তহেস্ত িবদায় কিরয়ােছন।
৫৪ িতিন আপন দাস ইস্রােয়েলর উপকার কিরয়ােছন, েযন,
আমােদর িপতৃগেনর প্রিত উক্ত আপন বাক্যানুসাের ৫৫ অব্ৰাহাম
ও তা াহার বংেশর প্রিত িচরতের করুনা স্মরণ কেরন। ৫৬ আর
মিরয়ম মাস িতেনক ইলীশােবেতর িনকেট রিহেলন, পের িনজ
গৃেহ িফিরয়া েগেলন।

েযাহেনর জন্ম।

৫৭ পের ইলীশােবেতর প্রসবকাল সম্পূণৰ্ হইেল িতিন পুত্র প্রসব
কিরেলন। ৫৮ তখন, তা াহার প্রিতবাসী ও আত্মীয়গণ শুিনেত
পাইল েয, প্রভু তা াহার প্রিত মহা দয়া কিরয়ােছন, আর তাহারা
তা াহার সিহত আনন্দ কিরল। ৫৯ পের তাহারা অষ্টম িদেন
বালকিটর ত্বকেছদ কিরেত আিসল, আর তাহার িপতার
নামানুসাের তাহার নাম সখিরয় রািখেত চািহল। ৬০ িকন্তু তাহার
মাতা উত্তর কিরয়া কিহেলন, তাহা নয়, ইহার নাম েযাহন রাখা
যাইেব। ৬১ তাহারা তা াহােক কিহল, আপনার েগাষ্ঠীর মেধ্য এ
নাম ত কাহােকও ডাকা হয় না। ৬২ পের তাহারা তাহার িপতােক
সেঙ্কেত িজজ্ঞাসা কিরল, আপনার ইচ্ছা িক? ইহার িক নাম রাখা
যাইেব? ৬৩ িতিন একখান িলিপফলক চািহয়া লইয়া িলিখেলন,
ইহার নাম েযাহন। তাহােত সকেল আশ্চযৰ্্য গ্জ্ঞান কিরল।
৬৪ আর তখনই তা াহার মুখ ও তা াহার িজহ্বা খুিলয়া েগল, আর
িতিন কথা কিহেলন, ইশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেত লািগেলন।
৬৫ ইহােত চািরিদেকর প্রিতবাসীরা সকেল ভয়গ্রস্থ হইল, আর
িযহুিদয়ার পাহাড় অঞ্চেলর সব্বৰ্ত্র েলােক এই সমস্ত কথা
বলাবিল কিরেত লািগল। ৬৬ আর যত েলাক শুিনল, সকেল
তাহা হৃদেয় স্থান িদয়া বিলেত লািগল, এ বালকিট তেব িক
হইেব? কারণ প্রভুর হস্থও তাহার সহবত্তর্ী িছল। ৬৭ তখন তাহার
িপতা সখিরয় পিবত্র আত্মায় পিরপূণৰ্ হইেলন, এবং ভাববাণী
বিলেলন; িতিন কিহেলন, ৬৮ ধন্য প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর; েকননা
িতিন তত্বাবধান কিরয়ােছন, আপন প্রজােদর জন্য মুিক্ত সাধন
কিরয়ােছন, ৬৯ আর আমােদর জন্য আপন দাস দায়ুেদর কুেল
পিরত্রােনর এক শৃঙ্গ উঠাইয়ােছন, ৭০ েযমন িতিন পুরাকাল

অবিধ তা াহার েসই পিবত্র ভাববাদীগেনর মুখ দ্বারা বিলয়া
আিসয়ােছন- ৭১ আমােদর শত্রুগণ হইেত ও যাহারা আমািদগেক
েদ্বষ কের, তাহােদর সকেলর হস্ত হইেত পিরত্রান কিরয়ােছন।
৭২ আমােদর িপতৃপুরুষেদর প্রিত কৃপা কিরবার জন্য, আপন
পিবত্র িনয়ম স্মরণ কিরবার জন্য। ৭৩ এ েসই িদব্য, যাহা িতিন
আমােদর িপতৃপুরুষ অব্ৰাহােমর কােছ শপথ কিরয়ািছেলন,
৭৪ আমািদিগেক এই বর িদবার জন্য, েয আমরা শত্রুগেনর হস্ত
হইেত িনস্তার পাইয়া, িনভৰ্ েয় সাধুতায় ও ধািম্মৰ্কতায় তা াহার
আরাধনা কিরেত পািরব, ৭৫ তা াহার সাক্ষােত যাবজ্জীবন কিরেত
পািরব। ৭৬ আর, েহ বালক, তুিম পরাৎপেরর ভাববাদী বিলয়া
আখ্যাত হইেব, কারণ তুিম প্রভুর সম্মুেখ চিলেব, তা াহার পথ
প্রস্তুত কিরবার জন্য; ৭৭ তা াহার প্রজােদর পাপ েমাচন
তাহািদগেক পিরত্রােনর গ্জ্ঞান িদবার জন্য। ৭৮ ইহা আমােদর
ইশ্বেরর েসই কৃপাযুক্ত েস্নহেহতু হইেব, যদ্দারা উদ্ধৰ্  হইেত উষা
আমােদর তত্বাবধান কিরেব, ৭৯ যাহারা অন্ধকাের ও মৃতু্যচ্ছায়ায়
বিসয়া আেছ, তাহেদর উপের দীিপ্ত িদবার জন্য, আমােদর চরণ
শািন্তপেথ চালাইবার জন্য। ৮০ পের বালকিট বািড়য়া উিঠেত
এবং আত্মায় বলবান হইেত লািগল; আর েস যত িদন
ইস্রােয়েলর িনকেট প্রকািশত না হইল, তত িদন প্রান্তের িছল।

যীশু িখ্রেষ্টর জন্ম ও বাল্যকাল ।

েসই সমেয় আগস্ত ৈকসেরর এই আেদশ বািহর হইল
েয, সমুদয় পৃিথবীর েলাক নাম িলিখয়া িদেব।
২ সুিরয়ার শাসনকত্তৰ্ া কুরীিনেয়র সমেয় এই প্রথম নাম

েলখান হয়। ৩ সকেল নাম িলিখয়া িদবার িনিমেত্ত আপন আপন
নগের গমন কিরল। ৪ আর েযােষফও গালীেলর নাসরৎ নগর
হইেত িযহুিদয়ায় ৈবৎেলহম নামক দায়ুেদর নগের েগেলন, কারণ
িতিন দায়ুেদর কুল ও েগাষ্ঠীজাত িছেলন; ৫ িতিন আপনার
বাগ্দত্তা স্ত্রী মিরয়েমর সিহত নাম িলিখয়া িদবার জন্য েগেলন;
তখন ইিন গব্ভৰ্বতী িছেলন। ৬ তা াহারা েসই স্থােন আেছন, এমন
সমেয় মিরয়েমর প্রসবকাল সম্পূনৰ্ হইল। ৭ আর িতিন আপনার
প্রথজাত পুত্র প্রসব কিরেলন, এবং তা াহােক কাপেড় জড়াইয়া
যাবপােত্র েশায়াইয়া রািখেলন, কারণ পান্থশালায় তা াহােদর জন্য
স্থান িছল না। ৮ ঐ অঞ্চেল েমষপালেকরা মােঠ অবিস্থিত
কিরেতিছল, এবং রািত্রকােল আপন আপন পাল েচৗিক
িদেতিছল। ৯ আর প্রভুর এক দতূ তাহােদর িনকেট আিসয়া
দা াড়াইেলন এবং প্রভুর প্রতাপ তাহােদর চািরিদেক েদদীপ্যমান
হইল; তাহােত তাহারা অিতশয় ভীত হইল। ১০ তখন দতূ
তাহািদগেক কিহেলন, ভয় কিরও না, েকননা েদখ, আিম
েতামািদগেক মহানেন্দর সুসমাচার জানাইেতিছ; েসই আনন্দ
সমুদয় েলােকরই হইেব; ১১ কারণ অদ্য দায়ুেদর নগের
েতামােদর জন্য ত্রাণকত্তৰ্ া জিন্ময়ােছন; িতিন খ্রীষ্ট প্রভু। ১২ আর
েতামেদর জন্য ইহাই িচহ্ন, েতামরা েদিখেত পােব, একিট িশশু
কাপেড় জড়ান ও যাবপােত্র শয়ান রিহয়ােছ। ১৩ পের হঠাৎ
স্বগর্ীয় বাহীিনর এক বৃহৎ দল ঐ দেুতর সঙ্গী হইয়া ঈশ্বেরর
স্তবগান কিরেত কিরেত কিহেত লািগেলন, ১৪ উদ্ধৰ্ েলােক
ঈশ্বেরর মিহমা, পৃথীিবেত [তা াহার] প্রীিতপাত্র মনুষ্যেদর মেধ্য
শািন্ত। ১৫ দতূগণ তাহােদর িনকট হইেত স্বেগৰ্ চিলয়া েগেল পর
েমষপালেকরা পরস্পর কিহল, চল, আমরা একবার ৈবৎেলহম
পযৰ্্যন্ত যাই, এবং এই েয ব্যাপাের প্রভু আমািদগেক জানাইেলন,
তাহা িগয়া েদিখ। ১৬ পের তাহারা শীঘ্র গমন কিরয়া মিরয়ম ও
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েযােষফ এবং েসই যাবপােত্র শয়ান িশশুিটেক েদিখেত পাইল।
১৭ েদিখয়া বলকটীর িবষেয় েয কথা তাহািদগেক বলা
হইয়ািছল, তাহা জানাইল। ১৮ তাহােত যত েলাক
েমষপালকগেনর মুেখ ঐ সব কথা শুিনল, সকেল এই সকল
িবষেয় আশ্চযৰ্্য গ্জ্ঞান কিরল। ১৯ িকন্তু মিরয়ম েসই সকল কথা
হৃদয় মেধ্য আেন্দালন কিরেত কিরেত মেন সঞ্চয় কিরয়া
রািখেলন। ২০ আর েমষপালকিদগেক েযরূপ বলা হইয়ািছল,
তাহারা তদ্রুপ সকলই েদিখয়া শুিনয়া ঈশ্বেরর প্রশংসা ও
স্তবগান কিরেত কিরেত িফিরয়া আিসল। ২১ আর যখন
বালকিটর ত্বকেছদেনর জন্য আট িদন পূণৰ্ হইল, তখন তা াহার
নাম যীশু রাখা েগল; এই নাম তা াহার গব্ভৰ্স্থ হইবার পূেব্বৰ্ দেুতর
দ্বারা রাখা হইয়ািছল।

িশশু যীশুর িবষেয় িশিমেয়ােনর ও হান্নার কথা।

২২ পের যখন েমািশর ব্যবস্থা অনুসাের তা াহােদর শুচী হইবার
কাল সম্পূণৰ্ হইল, তখন তা াহারা তা াহােক িযরুশােলেম লইয়া
েগেলন, েযন তা াহােক প্রভুর িনকেট উপিস্থত কেরন, ২৩ েযমন
প্রভুর ব্যবস্থায় েলখা আেছ, ‘গব্ভৰ্ উেন্মাচক প্রেত্যক পুরুষ সন্তান
প্রভুর উেদ্দেশ্য পিবত্র বিলয়া আখ্যাত হইেব’; ২৪ আর েযন বিল
উৎসগৰ্ কেরন, েযমন প্রভুর ব্যবস্থায় উক্ত হইয়ােছ, ‘এক েষাড়া
ঘুঘু িকম্বা দইু কেপাতশাবক।’ ২৫ আর েদখ, িশিমেয়ান নােম এক
ব্যিক্ত িযরুশােলেম িছেলন, িতিন ধািম্মৰ্ক ও ভক্ত, ইস্রােয়লর
সান্ত্বনার অেপক্ষােত থািকেতন, এবং পিবত্র আত্মা তাহার উপের
িছেলন। ২৬ আর পিবত্র আত্মা দ্বারা তা াহার কােছ প্রকািশত
হইয়ািছল েয, িতিন প্রভুর খ্রীষ্টেক েদিখেত না পাইেল মৃতু্য
েদিখেবন না। ২৭ িতিন েসই আত্মার আেবেশ ধাম্মৰ্ধােম
আিসেলন, এবং িশশু যীশুর িপতামাতা যখন তা াহার িবষেয়
ব্যবস্থার রীিত অনুযায়ী কাযৰ্্য কিরবার জন্য তা াহােক িভতের
আিনেলন, ২৮ তখন িতিন তা াহােক েকােল লইেলন, আর ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কিরেলন, ও কিহেলন, ২৯ েহ স্বািমন, এখন তুিম েতামার
বাক্যানুসাের েতামার দাসেক িবদায় কিরেতছ, ৩০ েকননা আমার
নয়নযুগল েতামার পিরত্রান েদিখেত পাইল, ৩১ যাহা তুিম সকল
জািতর সম্মুেখ প্রস্তুত কিরয়াছ, ৩২ পরজািতগেনর প্রিত
প্রকািশত হইবার েজ্যািত, ও েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর েগৗরব।
৩৩ তা াহার িবষেয় কিথত এই সকল কথায় তা াহার িপতামাতা
আশ্চযৰ্্য গ্জ্ঞান কিরেত লািগেলন। ৩৪ আর িশিমেয়ান
তা াহািদগেক আশীবৰ্াদ কিরেলন, এবং তা াহার মাতা মিরয়মেক
কিহেলন, েদখ, ইিন ইস্রােয়েলর মেধ্য অেনেকর পতন ও
উত্থােনর িনিমত্ত, এবং যাহার িবরুেদ্ধ কথা বলা যাইেব, এমন
িচহ্ন হইবার িনিমত্ত স্থািপত, ৩৫ আর েতামার িনেজর প্রাণও
খেড়গ িবদ্ধ হইেব,- েযন অেনেক হৃদেয়র িচন্তা প্রকািশত হয়।
৩৬ আর হান্না নাম্নী এক ভাববাদীিন িছেলন, িতিন পনুেয়েলর
কন্যা, আেশর-বংশজাত; তা াহার অেনক বয়স হেয়িছল, িতিন
কুমারী অবস্থার পর সাত বৎসর স্বামীর সিহত বসবাস কেরন,
৩৭ আর েচৗরাশী বৎসর পযৰ্্যন্ত িবধবা হইয়া থােকন, িতিন
ধাম্মৰ্ধাম হইেত প্রস্থান না কিরয়া উপবাস ও প্রাথৰ্না সহকাের
রাত িদন উপাসনা কিরেতন। ৩৮ িতিন েসই দেন্ড উপিস্থত হইয়া
ইশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেলন, এবং যত েলাক িযরুশােলেমর মুিক্তর
অেপেক্ষা কিরেতিছল, তাহািদগেক যীশুর কথা বিলেত
লািগেলন। ৩৯ আর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত কাযৰ্্য সাধন

কিরবার পর তা াহারা গালীেল িনজ নগর নাসরেত, িফিরয়া
েগেলন।

বালক যীশুর িযরুশােলেম যাত্রা।

৪০ পের বালকিট বািড়য়া উিঠেত ও বলবান হইেত লািগেলন,
জ্ঞােন পূণৰ্ হইেত থািকেলন; আর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ তা াহার উপের
িছল। ৪১ তা াহার িপতামাতা প্রিত বৎসর িনস্তারপেব্বৰ্র সমেয়
িযরুশােলেম যাইেতন। ৪২ তা াহার বােরা বৎসর বয়স হইেল,
তাহারা পেব্বৰ্র রীিত অনুসাের িযরুশােলেম েগেলন; ৪৩ এবং
পেব্বৰ্র সময় সমাপ্ত কিরয়া যখন িফিরয়া আিসেতিছেলন, তখন
বালক যীশু িযরুশােলেম রিহেলন; আর তাহার িপতামাতা তাহা
জািনেতন না, ৪৪ িকন্তু িতিন সহযাত্রীেদর সেঙ্গ আেছন, মেন
কিরয়া তা াহারা এক িদেনর পথ েগেলন; পের জ্ঞািত ও পিরিচত
েলাকেদর মেধ্য তা াহার অেন্বষণ কিরেত লািগেলন; ৪৫ আর
তা াহােক না পাইয়া তা াহার অেন্বষণ কিরেত কিরেত িযরুশােলেম
িফিরয়া েগেলন। ৪৬ িতন িদেনর পর তা াহারা তা াহােক ধম্মৰ্ধােম
পাইেলন; িতিন গুরুিদেগর মেধ্য বিসয়া তা াহােদর কথা শুিনেত
িছেলন ও তা াহািদগেক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা কিরেতিছেলন; ৪৭ আর
যাহারা তা াহার কথা শুিনেতিছল, তা াহারা সকেল তাহার বুিদ্ধ ও
উত্তের অিতশয় আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল। ৪৮ তা াহােক েদিখয়া
তা াহারা চমৎকৃত হইেলন, এবং তা াহার মাতা তা াহােক কিহেলন,
বৎস, আমােদর প্রিত এরূপ ব্যবহার েকন কিরেল? েদখ, েতামার
িপতা এবং আিম কাতর হইয়া েতামার অেন্বষণ কিরেতিছলাম।
৪৯ িটই তা াহািদগেক কিহেলন, েকন আমার অেন্বষণ কিরেল?
আমার িপতার গৃেহ আমােক থািকেত হইেব, ইহা িক জািনেত
না? ৫০ িকন্তু িতিন তা াহািদগেক েয কথা বিলেলন, তাহা তা াহারা
বুিঝেত পািরেলন না। ৫১ পের িতিন তা াহােদর সেঙ্গ নািময়া
নাসরেত চিলয়া েগেলন, ও তা াহােদর বশীভূত থািকেলন। আর
তা াহার মাতা সমস্ত কথা আপন হৃদেয় রািখেলন। ৫২ পের যীশু
জ্ঞােন ও বয়েস এবং ঈশ্বেরর ও মনুেষ্যর িনকেট অনুগ্রেহ বৃিদ্ধ
পাইেত থািকেলন।

েযাহন বাপ্তাইজেকর কম্মর্।

যীশুর বািপ্তস্ম।

িতনবারৈকসেরর রাজেত্বরপঞ্চদশ বৎসের যখন পন্তীয়
পীলাত িযহুিদয়ার অধ্যক্ষ, েহেরাদ গালীেলর রাজা,
তা াহার ভ্রাতা িফিলপ িযতূিরয়া ও ত্রােখানীিতয়া

প্রেদেশর রাজা, এবং লূষািনয় অিবলীিনর রাজা, ২ তাখনহানন
ও কায়াফার মহাযাজকত্ব কােল ঈশ্বেরর এই বানী প্রান্তের
সখিরেয়র পুত্র েযাহেনর িনকট উপিস্থত হইল। ৩ তাহােত িতিন
যদ্দৰ্ েনর িনকটবত্তর্ী সমস্ত েদেশ আিসয়া পাপেমাচেনর জন্য
মনপিরবত্তৰ্ েনর বািপ্তস্ম প্রচার কিরেত লািগেলন; ৪ েযমন
িযশাইয় ভাববাদী বাক্য-গ্রেন্থ িলিখত আেছ, “প্রান্তের একজেনর
রব, েস েঘাষনা কিরেতেছ, েতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তা াহার
রাজপথ সকল সরল কর। ৫ প্রেত্যক উপত্যকা পিরপূিরত হইেব,
প্রেত্যক পব্বৰ্ত ও উপপব্বৰ্ত িনম্ন করা যাইেব, যাহা যাহা বক্র, েস
সকলেক সরল করা যাইেব, যাহা যাহা অসমান, েস সকল সমান
করা যাইেব, ৬ এবং মত্তৰ্ ্য ঈশ্বেরর পিরত্রান েদিখেব।” ৭ অতএব
েয সকল েলাক তা াহার দ্বারা বাপ্তাইিজত হইেত বািহর হইয়া
আিসল, িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েহ সেপৰ্র বংেশরা, আগামী
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কপ হইেত পলায়ন কিরেত েতামািদগেক েক েচতনা িদল?
৮ অতএব মন পিরবত্তৰ্ েনর উপযুক্ত ফেল ফলবান হও, এবং মেন
মেন বিলেত আরম্ভ কিরও না েয, অব্ৰাহাম আমােদর িপতা;
েকননা আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, ঈশ্বর এই সকল পাথর
হইেত অব্ৰাহােমর জন্য সন্তান উৎপন্ন কিরেত পােরন। ৯ আর
এখন বৃক্ষ সকেলর মূেল কুঠার লাগান আেছ; অতএব েযেকান
গােছ উত্তম ফল ধের না, তাহা কািটয়া অিগ্নেত েফিলয়া েদওয়া
যায়। ১০ তখন েলােকরা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, তেব
আমােদর িক কিরেত হইেব? ১১ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক
কিহেলন, যাহার দইুিট আঙরাখা আেছ, েস, যাহার নাই, তাহােক
একিট িদউক; আর যাহার কােছ খাদ্য দ্রব্য আেছ, েসও তদ্রুপ
করুক। ১২ আর করগ্রাহীরাও বাপ্তাইিজত হইেত আিসল, এবং
তা াহােক কিহল,গুেরা আমােদর িক কিরেত হইেব? ১৩ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর জন্য যাহা িনরুিপত, তাহার
অিধক আদায় কিরও না। ১৪ আর ৈসিনেকরাও তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরল, আমােদরই বা িক কিরেত হইেব? িতিন
তাহািদগেক বিলেলন, কাহারও প্রিত েদৗরাত্ম্য কিরও না,
অন্যায়পূব্বৰ্ক িকছু আদায়ও কিরও না, এবং েতামােদর েবতেন
সন্তুষ্ট থািকও। ১৫ আর েলােকরা যখন অেপক্ষায় িছল, এবং
েযাহেনর িবষেয় সকেল মেন মেন এই তকৰ্  িবতকৰ্  কিরেতিছল,
িক জািন, ইিনই বা েসই খীষ্ট, ১৬ তখন েযাহন উত্তর কিরয়া
সকলেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক জেল বাপ্তাইিজত
কিরেতিছ বেট, িকন্তু এমন একজন আিসেতেছন, িযিন আমা
অেপক্ষা শিক্তমান, যাাহার পাদকুার বন্ধন খুিলবার েযাগ্য আিম
নই; িতিন েতামািদগেক পিবত্র আত্মা ও অিগ্নেত বাপ্তাইিজত
কিরেবন। ১৭ তা াহার কুলা তা াহার হেস্ত আেছ; িতিন আপন খামার
সুপিরসৃ্কত কিরেবন, ও েগাম আপন গলােত সংগ্রহ কিরেবন,
িকন্তু তূষ অিনব্বৰ্ান অিগ্নেত েপাড়াইয়া িদেবন।

১৮ আরও অেনক উপেদশ িদয়া েযাহন েলাকেদর িনকেট
সুসমাচার প্রচার কিরেতন। ১৯ িকন্তু েহেরাদ রাজা আপন ভ্রাতার
স্ত্রী েহেরািদয়ার িবষেয় তা াহা কতৃ্তৰ্ক েদাষীকৃত হইেল, িনজ দষু্কাযৰ্্য
সকেলর উপের এইিটও েযাগ কিরেলন, ২০ েযাহনেক কারাগাের
বদ্ধ কিরেলন। ২১ আর যখন সমস্ত েলাক বাপ্তাইিজত হয়, তখন
যীশুও বাপ্তাইিজত হইয়া প্রাথৰ্না কিরেতেছন, এমন সমেয় স্বগৰ্
খুিলয়া েগল, ২২ এবং পিবত্র আত্মা ৈদিহক আকাের, কেপােতর
ন্যায়, তা াহার উপের নািময়া আিসেলন, আর স্বগৰ্ হইেত এই বাণী
হইল, “তুিম আমার িপ্রয় পুত্র, েতামােতই আিম প্রীত।”

যীশু খীেস্টর বংশাবিল-পত্র।

২৩ আর যীশু িনেজ, যখন িতিন কাযৰ্্য আরম্ভ কেরন, কমেবশ
িত্রশ বৎসর বয়স্ক িছেলন; িতিন, েযমন ধরা হইত, েযােষেফর
পুত্র-ইিন এিলয়র 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 পুতর, ইিন মােটর পুত্র, ইিন
মত্তিথেয়র পুত্র, ইিন িশিমিয়র পুত্র, ইিন েযােষেখর পুত্র, ২৭ ইিন
যূদার পুত্র, ইিন েযাহানার পুত্র, ইিন রীষার পুত্র, ইিন
সারুব্বািবেলর 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 যীশুর পুত্র, ইিন
ইলীেয়ষেরর পুত্র, ইিন েযারীেমর পুত্র, ইিন মত্তেতর পুত্র, ৩০ ইিন

েলিবর পুত্র, ইিন িশিমেয়ােনর পুত্র, ইিন যূদার পুত্র, ইিন
েযােষেফর পুত্র, ইিন েযানেমর পুত্র, ৩১ ইিন ইিলয়াকীেমর পুত্র,
ইিন িমেলয়ার পুত্র, ইিন িমন্নার পুত্র, ইিন মত্তেথর পুত্র, ইিন
নাথেনর পুত্র, ৩২ ইিন দায়ুেদর পুত্র, ইিন িযশেয়র পুত্র, ইিন
ওেবেদর পুত্র, ইিন েবায়েসর পুত্র, ইিন সলেমােনর পুত্র, ৩৩ ইিন
নহেশােনর পুত্র, ইিন অম্মীনাদেবর পুত্র, ইিন অদমােনর পুত্র, ইিন
অিনৰ্র পুত্র, ইিন িহেস্রােনর পুত্র, ইিন েপরেসর পুত্র, ইিন িযহুদার
পুত্র, ৩৪ ইিন যােকােবর পুত্র, ইিন ইসহােকর পুত্র, ইিন অব্ৰাহােমর
পুত্র, ইিন েতরুেহর পুত্র, ৩৫ ইিন নােহােরর পুত্র, ইিন সরুেগর
পুত্র, ইিন িরয়ুর পুত্র, ইিন েপলেগর পুত্র, ইিন এবেরর পুত্র, ইিন
েশলেহর পুত্র, ৩৬ ইিন ৈকনেনর পুত্র, ইিন অফৰ্ কষেদর পুত্র, ইিন
েশেমর পুত্র, ইিন েনােহর পুত্র, ইিন েলমেকর পুত্র, ৩৭ ইিন
মথূেশলেহর পুত্র, ইিন হেনােকর পুত্র, ইিন েযরেদর পুত্র, ইিন
মহলেলেলর পুত্র, ইিন ৈকনেনর পুত্র, ৩৮ ইিন ইেনােশর পুত্র, ইিন
েশেথর পুত্র, ইিন আদেমর পুত্র, ইিন ঈশ্বেরর পুত্র।

যীশুর পরীক্ষা।

যীশু পিবত্র আত্মায় পূণৰ্ হইয়া, যদ্দৰ্ন হইেত িফিরয়া
আিসেলন, এবং চিল্লশ িদন পযৰ্্যন্ত েসই আত্মার
আেবেশ প্রান্তর মেধ্য চািলত হইেলন, ২ আর িদয়াবল

দ্বারা পিরক্ষীত হইেলন, েসই সকল িদন িতিন িকছুই আহার
কেরন নাই; পের েসই সকল িদন েশষ হইেল কু্ষিধত হইেলন।
৩ তখন িদয়াবল তা াহােক কিহল, তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব
এই পাথরখিনেক বল, েযন ইহা রুটী হইয়া যায়। ৪ যীশু তাহােক
উত্তর কিরেলন, েলখা আেছ, “মনুষ্য েকবল রুটীেত বাািচেব না।”
৫ পের েস তা াহােক উপের লইয়া িগয়া মুহুত্তৰ্কাল মেধ্য জগেতর
সমস্ত রাজ্য েদখাইল। ৬ আর িদয়াবল তা াহােক বিলল,
েতামােকই আিম এই সমস্ত কতৃ্তৰ্ত্ব ও এই সকেলর প্রতাপ িদব;
েকননা ইহা আমার কােছ সমিপৰ্ত হইয়ােছ, আর আমার যাহােক
ইচ্ছা তাহােক দান কির; ৭ অতএব তুিম যিদ আমার সম্মুেখ
পিড়য়া প্রনাম কর, তেব এ সকলই েতামার হইেব। ৮ যীশু উত্তর
কিরয়া তাহােক কিহেলন, েলখা আেছ, “েতামার ঈশ্বর প্রাভুেকই
প্রনাম কিরেব, েকবল তা াহারই আরাধনা কিরেব।” ৯ আর েস
তা াহােক িযরুশােলেম লইয়া েগল, ও ধম্মৰ্ধােমর চূড়ার উপের
দা াড় করাইল, এবং তা াহােক কিহল, তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও,
তেব এই স্থান হইেত নীেচ পড়; ১০ েকননা েলখা আেছ,

‘িতিন আপন দত্ূগনেক েতামার িবষেয় আগ্জ্ঞা িদেবন, েযন
তা াহারা েতামােক রক্ষা কেরন;’

১১ আর

‘েতামােক হেস্ত কিরয়া তুিলয়া লইেবন, পােছ েতামার চরেণ
প্রস্তেরর আঘাত লােগ।’

১২ যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন, উক্ত আেছ, “তুিম ঈশ্বর প্রভুর
পরীক্ষা কিরও না।” ১৩ আর সমস্ত পরীক্ষা সমাপন কিরয়া
িদয়াবল িকয়ৎকােলর জন্য তা াহার িনকট হইেত চিলয়া েগল।

নাসরেত যীশুর উপেদশ।

১৪ তখন যীশু আত্মার পরাক্রেম গালীেল িফিরয়া েগেলন,
এবং তা াহার কীিত্তৰ্  চািরিদেক সমুদয় অঞ্চেল ব্যািপল। ১৫ আর
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িতিন তাহােদর সমাজ-গৃেহ উপেদশ িদয়া সকেলর দ্বারা
েগৗরবািন্বত হইেত লািগেলন। ১৬ আর িতিন েযখােন পািলত
হইয়ািছেলন, েসই নাসরেত উপিস্থত হইেলন, এবং িতিন আপন
রীিত অনুসাের িবশ্রামবাের সমাজ-গৃেহ প্রেবশ কিরেলন, ও পাঠ
কিরেত দাড়া াইেলন। ১৭ তখন িযশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তা াহার
হেস্ত সমিপৰ্ত হইল, আর িতিন পুস্তকখািন খুিলয়া েসই স্থান
পাইেলন, েযখােন েলখা আেছ, ১৮ “প্রভুর আত্মা আমােত
অিধষ্ঠান কেরন, কারণ িতিন আমােক অিভিষক্ত কিরয়ােছন,
দিরেদ্রর কােছ সুসমাচার প্রচার কিরবার জন্য; িতিন আমােক
েপ্ররণ কিরয়ােছন, বিন্দগেনর কােছ মুিক্ত প্রচার কিরবার জন্য,
অন্ধেদর কােছ চকু্ষদ্দৰ্ ান প্রচার কিরবার জন্য, উপদ্রুতিদগেক
িনস্তার কিরয়া িবদায় কিরবার জন্য, ১৯ প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর
েঘাষনা কিরবার জন্য”। ২০ পের িতিন পুস্তকখািন বন্ধ কিরয়া
ভৃেত্যর হেস্ত িদয়া বিসেলন। তাহােত সমাজ-গৃেহ সকেলর চকু্ষ
তা াহার প্রিত িস্থর হইয়া রিহল। ২১ আর িতিন তাহািদগেক বিলেত
লািগেলন, অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন েতামােদর কনৰ্েগাচের পূণৰ্
হইল। ২২ তাহােত সকেল তা াহার িবষেয় সাক্ষ্য িদল, ও তাহা ার
মুখিনগৰ্ত মধুর বােক্য আশ্চযৰ্্য েবাধ কিরল, আর কিহল, এ িক
েযােষেফর পুত্র নেহ? ২৩ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা
আমােক অবশ্য এই প্রবাদবাক্য বিলেব, িচিকৎসক, আপনােকই
সুস্থ কর; কফরনাহূেম যাহা যাহা করা হইয়ােছ শুিনয়ািছ, এখােন
এই েদেশও কর। ২৪ িতিন আরও কিহেলন, আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, েকান ভাববাদী স্বেদেশ গ্রাহ্য হয় না। ২৫ আর
আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, এিলেয়র সময় যখন িতন
বৎসর ছয় মাস পযৰ্্যন্ত আকাশ রুদ্ধ িছল, ও সমুদয় েদেশ মহা-
দিুভৰ্ ক্ষ উপিস্থত হইয়ািছল, তখন ইস্রােয়েলর মেধ্য অেনক িবধবা
িছল; ২৬ িকন্তু এিলয় কাহারও িনকেট েপ্রিরত হন নাই, েকবল
সীেদান েদেশর সািরফেত এক িবধবা স্ত্রীেলােকর িনকেট েপ্রিরত
হইয়ািছেলন। ২৭ আর ইলীশায় ভাববাদীর সমেয় ইস্রােয়েলর
মেধ্য অেনেক কুষ্ঠী িছল, িকন্তু তাহােদর েকহই শুচীকৃত হয় নাই,
েকবল সুরীয় নামান হইয়া িছল। ২৮ এই কথা শুিনয়া সমাজ-গৃেহ
উপিস্থত েলােকরা সকেল েক্রােধ পূণৰ্ হইল; ২৯ আর তাহারা
উিঠয়া তা াহােক নগেরর বািহের েঠিলয়া লইয়া চিলল. এবং েয
পব্বৰ্েত তাহােদর নগর িনিম্মৰ্ত হইয়ািছল, তাহার অগ্রভাগ পযৰ্্যন্ত
লইয়া েগল, েযন তা াহােক নীেচ েফিলয়া িদেত পাের।

৩০ িকন্তু িতিন তাহােদর মধ্য িদয়া হা ািটয়া চিলয়া েগেলন।

যীশুর নানা অেলৗিকক –কাযর্্য

যীশু অেনক পীিড়ত ও ভূতগ্রস্ত েলাকেক সুস্থ কেরন।

৩১ পের িতিন গালীেলর কফরনাহূম নগের নািময়া আিসেলন।
আর িতিন িবশ্রামবাের েলাকিদগেক উপেদশ িদেত লািগেলন;
৩২ এবং েলােকরা তা াহার উপেদেশ চমৎকৃত হইল; কারণ তা াহার
বাক্য ক্ষমতা যুক্ত িছল। ৩৩ তখন ঐ সমাজ-গৃেহ এক ব্যিক্ত
িছল, তাহােক অশুচী ভূেতর আত্মায় পাইয়ািছল; ৩৪ েস উচ্চরেব
েচা চাইয়া কিহল, আহা, েহ নাসরতীয় যীশু, আপনার সিহত
আমােদর সম্পকৰ্  িক? আপিন িক আমািদগেক িবনাশ কিরেত
আিসেলন? আিম জািন, আপিন েক, ঈশ্বেরর েসই পিবত্র ব্যিক্ত।
৩৫ তখন যীশু তাহােক ধমকাইয়া কিহেলন, চুপ কর, এবং উহা
হইেত বািহর হও, তখন েসই ভূত তাহােক মাঝখােন েফিলয়া
িদয়া তাহা হইেত বািহর হইয়া েগল, তাহার েকান হািন কিরল না।

৩৬ তখন সকেল চমৎকৃত হইল, এবং পরস্পর বলাবিল কিরেত
লািগল, এ েকমন কথা? ইিন ক্ষমতায় ও পরাক্রেম অশুচী
আত্মািদগেক আগ্জ্ঞা কেরন, আর তাহারা বািহর হইয়া যায়।
৩৭ পের চািরিদেকর অঞ্চেল সব্বৰ্ত্র তা াহার কীিত্তৰ্  ব্যািপল।
৩৮ পের িতিন সমাজ-গৃহ হইেত উিঠয়া িশেমােনর বাটীেত প্রেবশ
কিরেলন; তখন িশেমােনর শাশুড়ী ভারী জ্বের পীিড়তা িছেলন,
তাই তা াহারা তা াহার িনিমেত্ত তা াহােক িবনিত কিরেলন। ৩৯ তখন
িতিন তা াহার িনকেট দা াড়াইয়া জ্বরেক ধমক িদেলন, তাহােত
তা াহার জ্বর ছািড়য়া েগল; আর িতিন তৎক্ষনাত উিঠয়া তাহেদর
পিরচযৰ্্যা কিরেত লািগেল। ৪০ পের সূযৰ্্য অস্ত যাইবার সমেয়,
নানা েরােগ রুগী যাহােদর িছল, তাহারা সকেল তাহািদগেক
তা াহার িনকেট অিনল; আর িতিন প্রেত্যক জেনর উপের হস্তাপৰ্ণ
কিরয়া তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন।

৪১ আর অেনক েলাক হইেত ভূতও বািহর হইল, তাহারা
চীৎকার কিরয়া কিহল, আপিন ঈশ্বেরর পুত্র; িকন্তু িতিন
তাহািদগেক ধমক িদয়া কথা কিহেত িদেলন না, কারণ তাহারা
জিনত েয িতিনই েসই খীষ্ট। ৪২ পের প্রভাত হইেল িতিন বািহর
হইয়া েকান িনজ্জৰ্ ন স্থােন গমন কিরেলন; আর েলােকরা তাহার
অেন্বষণ কিরল, এবং তা াহার িনকেট আিসয়া তা াহােক িনবারণ
কিরেত চািহল, েযন িতিন তাহােদর িনকট হইেত চিলয়া না যান।
৪৩ িকন্তু িতিন তাহািদগেক কিহেলন, অন্য অন্য নগেরও আমােক
ঈশ্বেরর রােজ্যর সুসমাচার প্রচার কিরেত হইেব; েকননা েসই
জন্যই আিম েপ্রিরত হইয়ািছ। ৪৪ পের িতিন িযহুিদযার নানা
সমাজ-গৃেহ প্রচার কিরেত লািগেলন।

জােল িবস্তর মাছ উেঠ।

একদা যখন েলাকসমূহ তা াহার উপের চাপাচািপ কিরয়া
পিড়য়া ঈশ্বেরর বাক্য শুিনেতিছল, তখন িতিন
িগেনষরৎ হ্রেদর কূেল দা াড়াইয়ািছেলন, ২ আর িতিন

েদিখেলন, হ্রেদর ধাের দইুখান েনৗকা রিহয়ােছ, িকন্তু ধীবেররা
েনৗকা হইেত নািময়া িগয়া জাল ধুইেত িছল। ৩ তাহােত িতিন ঐ
দইুেয়র মেধ্য একখািনেত, িশেমােনর েনৗকােত, উিঠয়া স্থল হইেত
একটু দেুর যাইেত তা াহােক িবনিত কিরেলন; আর িতিন েনৗকায়
বিসয়া েলাকসমূহেক উপেদশ িদেত লািগেলন। ৪ পের কথা েশষ
কিরয়া িতিন িশেমানেক কিহেলন, তুিম গভীর জেল েনৗকা লইয়া
চল, আর েতামার মাছ ধিরবার জন্য েতামােদর জাল েফল।
৫ িশেমান উত্তর কিরেলন, েহ নাথ, আমরা সমস্ত রািত্র পিরশ্রম
কিরয়া িকছুমাত্র পাই নাই, িকন্তু আপনার কথায় আিম জাল
েফিলব। ৬ তা াহারা েসইরূপ কিরেল মােছর বড় ঝাাক ধরা পিড়ল,
ও তা াহােদর জাল িছঁিড়েত লািগল; তাহােত তাহা ােদর েয
অংশীদােররা অন্য েনৗকায় িছেলন, তা াহািদগেক তা াহারা সংেকত
কিরেলন, েযন তা াহারা আিসয়া তা াহােদর সাহায্য কেরন।
৭ তা াহারা আিসয়া দইুখান েনৗকা এমন পূণৰ্ কিরেলন েয, েনৗকা
দখুািন ডুিবেত লািগল। ৮ তাহা েদিখয়া িশেমান িপতর যীশুর
জানুর উপের পিড়য়া কিহেলন, আমার িনকট হইেত প্রস্থান
করুন, েকননা, েহ প্রভু, আিম পাপী। ৯ কারণ জােল এত মাছ
ধরা পিড়য়ািছল বিলয়া িতিন, ও যাাহারা তা াহার সেঙ্গ িছেলন,
সকেল চমৎকৃত হইয়ািছেলন; ১০ আর িসবিদেয়র পুত্র যােকাব
ও েযাহন, যাাহারা িশেমােনর অংশীদার িছেলন, তা াহারাও
েসইরূপ চমৎকৃত হইয়ািছেলন। তখন যীশু িশেমানেক কিহেলন,
ভয় কিরও না, এখন অবিধ তুিম জীবনােথৰ্ মানুষ ধিরেব।
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১১ পের তা াহারা েনৗকা কূেল আিনয়া সকলই পিরত্যাগ কিরয়া
তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন।

যীশু এক জন কুষ্ঠী ও এক জন পক্ষাঘাতীেক সুস্থ কেরন।

১২ একদা িতিন েকান নগের আেছন, এমন সমেয় েদখ, এক
জন সব্বৰ্াঙ্গকুষ্ঠ; েস যীশুেক েদিখয়া উবুড় হইয়া পিড়য়া
িবনিতপূব্বৰ্ক বিলল, প্রভু, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, তেব আমােক
শুচী কিরেত আেরন। ১৩ তখন িতিন হাত বাড়াইয়া তাহােক স্পশৰ্
কিরেলন, কিহেলন, আমার ইচ্ছা, তুিম শুচীকৃত হও; আর
তখনই তাহার কুষ্ঠ চিলয়া েগল। ১৪ পের িতিন তাহােক আগ্জ্ঞা
িদেলন, এই কথা কাহােকও বিলও না, িকন্তু যাজেকর িনকেট
িগয়া আপনােক েদখাও, এবং েলাকেদর কােছ সাক্ষ্য িদবার
জন্য েতামার শুচীকরণ সম্বেন্ধ েমািশর অগ্জ্ঞানুসাের ৈনেবদ্য
উৎসগৰ্ কর। ১৫ িকন্তু তা াহার িবষেয় জনরব আরও অিধক
ব্যািপেত লািগল; আর কথা শুিনবার জন্য এবং আপন আপন
েরাগ হইেত সুস্থ হইবার জন্য িবস্তর েলাক সমাগত হইেত
লািগল। ১৬ িকন্তু িতিন েকান না েকান িনজ্জৰ্ ন স্থােন িগয়া প্রাথৰ্না
কিরেতন। ১৭ আর এক িদবস িতিন উপেদশ িদেতিছেলন, এবং
ফরীশীরা ও ব্যবস্থা গুরুরা িনকেট বিসয়া িছল; তাহারা গালীল
ও িযহুিদয়ার সমস্ত গ্রাম এবং িযরুশােলম হইেত আিসয়ািছল;
আর প্রভুর শিক্ত উপিস্থত িছল, েযন িতিন সুস্থ কেরন। ১৮ আর
েদখ, কএকিট েলাক এক জনেক খােট কিরয়া অিনল, েস
পক্ষাঘাতী; তাহারা তাহােক িভতের আিনয়া তা াহার সম্মুেখ
রািখেত েচষ্ঠা কিরল। ১৯ িকন্তু িভড় প্রযুক্ত িভতের অিনবার পথ
না পাওয়ােত ঘেরর ছােদ উিঠল, এবং টািল সমূেহর মধ্য িদয়া
শয্যাশুদ্ধ তাহােক মাঝখােন যীশুর সম্মুেখ নামাইয়া িদল।
২০ তাহােদর িবশ্বাস েদিখয়া িতিন কিহেলন, েহ মনুষ্য, েতামার
পাপ সকল ক্ষমা হইল। ২১ তখন অধ্যাপকগণ ও ফরীশীরা এই
তকৰ্  কিরেত লািগল, এ েক েয ঈশ্বরিনন্দা কিরেতেছ?
েকবলমাত্র ঈশ্বর ব্যিতেরেক আর েক পাপ ক্ষমা কিরেত পাের?
২২ যীশু তাহােদর তকৰ্  জািনয়া উত্তর কিরয়া তাহািদিগেক
কিহেলন, েতামরা মেন মেন েকন তকৰ্  কিরেতেচও? ২৩ েকানটা
সহজ, ‘েতামার পাপ ক্ষমা হইল’ বলা, না ‘তুিম উিঠয়া েবড়াও’
বলা? ২৪ িকন্তু পৃথীিবেত পাপ ক্ষমা কিরেত মনুষ্য পুেত্রর ক্ষমতা
আেছ, ইহা েযন েতামরা জািনেত পার, এই জন্য- িতিন েসই
পক্ষাঘাতীেক বিলেলন,-েতামােক বিলেতিছ, উঠ, েতামার শয্যা
তুিলয়া লইয়া েতামার ঘের যাও। ২৫ তাহােত েস তখনই তাহােদর
সাক্ষােত উিঠল, এবং আপন শয্যা তুিলয়া লইয়া ঈশ্বেরর েগৗরব
কিরেত কিরেত আপন গৃেহ চিলয়া েগল। ২৬ তখন সকেল
অিতশয় আশ্চযৰ্্যািন্বত হইল, আর সকেল ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেত
লািগল, এবং ভয় পিরপূণৰ্ হইয়া বিলেত লািগল, আজ আমরা
আেলৗিকক ব্যাপার েদিখলাম।

যীশুর নানািবধ িশক্ষা।

েলিবর আহ্ববান। তৎসমেন্ধ যীশুর আগ্জ্ঞা।

২৭ তৎপের িতিন বািহের েগেলন, আর েদিখেলন, েলিব নােম
এক জন করগ্রাহী করগ্রহণ-স্থােন বিসয়া আেছন; িতিন তা াহােক
কিহেলন, আমার পশ্চাৎ আইস। ২৮ তাহােত িতিন সকলই
পিরত্যাগ কিরয়া উিঠয়া তা াহার পশ্চাৎ গমন কিরেলন। ২৯ পের
েলিব আপন বাটীেত তা াহার িনিমত্ত বড় এক েভাজ প্রস্তুত

কিরেলন, এবং অেনক করগ্রাহী ও অন্য অন্য েলাক তা াহােদর
সেঙ্গ েভাজেন বিসয়ািছল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও অধ্যাপেকরা
তা াহার িশষ্যেদর িবরুেদ্ধ বচসা কিরয়া কিহেত লািগল, েতামরা
িক কারণ করগ্রাহী ও পাপীেদর সেঙ্গ েভাজন পান কিরেতছ?
৩১ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, সুস্থ েলাকেদর
িচিকৎসার প্রেয়াজন নাই, িকন্তু পীিড়ত েলাকেদরই প্রেয়াজন
আেছ। ৩২ আিম ধািম্মৰ্কিদগেক নয়, িকন্তু পাপীিদগেকই
ডািকেত আিসয়ািছ, েযন তাহারা মন িফরায়। ৩৩ পের তাহারা
তা াহােক কিহল, েযাহেনর িশষ্যগণ বার বার উপবাস কের ও
প্রাথৰ্না কের, ফরীশীেদর িশেষ্যরাও েসইরূপ কের; িকন্তু েতামার
িশেষ্যরা েভাজন পান কিরয়া থােক। ৩৪ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, বর সেঙ্গ থািকেত েতামারা িক বাসর-ঘেরর
েলাকিদগেক উপবাস করাইেত পার? ৩৫ িকন্তু সময় আিসেব;
আর যখন বর তাহােদর িনকট হইেত নীত হইেবন, তখন তাহারা
উপবাস কিরেব। ৩৬ আরও িতিন তাহািদগেক একিট দষৃ্টান্ত
কিহেলন, তাহা এই, েকহ নূতন কাপড় হইেত টুকরা িছঁিড়য়া
পুরাতন কাপেড় লাগায় না; তাহা কিরেল নূতনটাও িছঁিড়েত হয়,
এবং পুরাতন কাপেড়ও েসই নূতেনর তালী িমিলেব না। ৩৭ আর
পুরাতন কুপায় েকহ টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ না; রািখেল টাটকা
দ্রাক্ষারেস কুপাগুিল ফািটয়া যাইেব, তাহােত দ্রাক্ষারসও পিড়য়া
যাইেব, কুপা গুিলও নষ্ট হইেব। ৩৮ িকন্তু টাটকা দ্রাক্ষারস নূতন
কুপােতই রািখেত হয়। ৩৯ আর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান কিরয়া
েকহ টাটকা চায় না, েকননা েস বেল, পুরাতনই ভাল।

িবশ্রামবার- িবষয়ক কথা।

এক িদন িবশ্রামবাের শস্যেক্ষত্র িদয়া যাইেতিছেলন,
এমন সমেয় তা াহার িশষ্যরা শীষ িছঁিড়য়া িছঁিড়য়া হােত
মািড়য়া খাইেত লািগেলন। ২ তাহােত কএক জন ফরীশী

কিহল, িবশ্রামবাের যাহা করা িবেধয় নয়, েতামরা েকন তাহা
কিরেতছ? ৩ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, দায়ুদ ও
তা াহার সঙ্গীরা কু্ষিধত হইেল িতিন িক কিরয়ািছেলন. তাহাও িক
েতামরা পাঠ কর নাই? ৪ িতিন ত ঈশ্বেরর গৃেহ প্রেবশ কিরয়া, েয
দশৰ্ন-রুটী েকবল যাজকবগৰ্ ব্যিতেরেক আর কাহারও েভাজন
করা িবেধয় নয়, তাহা লইয়া আপিন েভাজন কিরয়ািছেলন,
এবং সিঙ্গগনেকও িদয়ািছেলন। ৫ পের িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, মনুষ্যপুত্র িবশ্রামবােরর কত্তৰ্ া। ৬ আর এক িবশ্রামবাের
িতিন সমাজ-গৃেহ প্রেবশ কিরয়া উপেদশ িদেলন; েসই স্থােন
একিট েলাক িছল, তাহার দিক্ষন হস্ত শুকাইয়া িগয়ািছল। ৭ আর
অধ্যাপেকরা ও ফরীশীরা, িতিন িবশ্রামবাের সুস্থ কেরন িক না,
েদিখবার জন্য তা াহার প্রিত দিৃষ্ট রািখল, েযন তা াহার নােম
েদাষােরাপ কিরবার সূত্র পায়। ৮ িকন্তু িতিন তাহােদর িচন্তা জ্ঞাত
িছেলন, আর েসই শুস্কহস্ত ব্যিক্তেক কিহেলন, উঠ, মাঝখােন
দা াড়াও। তাহােত েস উিঠয়া দা াড়াইল। ৯ পের যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, েতামািদগেক িজজ্ঞাসা কির, িবশ্রামবাের িক করা
িবেধয়? ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা না নাশ করা?
১০ পের িতিন চািরিদেক তাহােদর সকেলর প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া
েসই েলাকিটেক বিলেলন, েতামার হাত বাড়াইয়া েদও। েস তাহা
কিরল, আর তাহার হাত সুস্থ হইল। ১১ িকন্তু তাহারা উন্মত্তায় পূণৰ্
হইল, আর যীশুর প্রিত িক কিরেব, তাহাই পরস্পর বলাবিল
কিরেত লািগল।

লূক ৫:১১ ৭৯ লূক ৬:১১



েপ্রিরতগনেক িনযুক্ত করণ। যীশুর উপেদশ।

১২ েসই সমেয় িতিন একদা প্রাথৰ্না করণােথৰ্ বািহর হইয়া
পব্বৰ্েত েগেলন, আর ঈশ্বেরর িনকেট প্রাথৰ্না কিরেত কিরেত
সমস্ত রািত্র যাপন কিরেলন। ১৩ পের যখন িদবস হইল, িতিন
আপন িশষ্যগনেক ডািকেলন, এবং তা াহােদর মধ্য হইেত বােরা
জনেক মেনানীত কিরেলন, আর তা াহািদগেক ‘েপ্রিরত’ নাম
িদেলন;- ১৪ িশেমান, যাাহােক িতিন িপতর নামও িদেলন, ও
তা াহার ভ্রাতা আিন্দ্রয়, এবং যােকাব ও েযাহন, এবং িফিলপ ও
বথৰ্লময়, ১৫ এবং মিথ ও েথামা, এবং আলেফেয়র [পুত্র]
যােকাব ও উদেযাগী আখ্যাত িশেমান, যােকােবর [পুত্র] িযহুদা।
১৬ এবং ঈস্কিরেয়াতীয় িযহুদা, েয তা াহােক [শত্রু হেস্ত] সমপৰ্ণ
কের। ১৭ পের িতিন তা াহােদর সিহত নািময়া এক সমান ভূিমর
উপের িগয়া দা াড়াইেলন; আর তা াহার অেনক িশষ্য এবং সমস্ত
িযহুিদয়া ও িযরুশােলম এবং েসার ও সীেদােনর সমুদ্র উপকূল
হইেত িবস্তর েলাক উপিস্থত হইল; তাহারা তা াহার বাক্য শুিনবার
ও আপন আপন েরাগ হইেত সুস্থ হইবার িনিমত্ত তা াহার িনকেট
আিসয়ািছল, ১৮ এবং যাহারা অশুচী আত্মা দ্বারা উৎপীিড়ত
হইেতিছল, তাহারা সুস্থ হইল। ১৯ আর, সমস্ত েলাক তা াহােক
স্পশৰ্ কিরেত েচষ্ঠা কিরল, েকননা তাহা হইেত শিক্ত িনগৰ্ত হইয়া
সকলেক সুস্থ কিরেতিছল। ২০ পের িতিন আপন িশষ্যগেনর প্রিত
দিৃষ্টপাত কিরয়া কিহেলন, ধন্য দীনহীেনরা, কারণ ঈেশ্বের রাজ্য
েতামােদরই। ২১ ধন্য েতামরা, যাহারা এক্ষেণ কু্ষিধত, কারণ
েতামরা পিরতৃপ্ত হইেব। ধন্য েতামরা, যাহারা এক্ষেণ েরাদন কর,
কারণ েতামরা হািসেব। ২২ ধন্য েতামরা, যখন েলােক
মনুষ্যপুেত্রর িনিমত্ত েতামািদগেক েদ্বষ কের, আর যখন
েতামািদগেক পৃথক কিরয়া েদয়, ও িনন্দা কের, এবং েতামােদর
নাম মন্দ বিলয়া দরূ কিরয়া েদয়। ২৩ েসই িদন আনন্দ কিরও ও
নৃত্য কিরও, েকননা েদখ, স্বেগৰ্ েতামােদর পুরস্কার প্রচুর;েকননা
তাহােদর িপতৃপুরুেষরা ভাববািদগেনর প্রিত তাহাই কিরত।
২৪ িকন্তু

িধক েতামািদগেক, হা ধনবােনরা, কারণ েতামারা
আপনােদর সান্ত্বনা পাইয়াছ।

২৫ িধক েতামািদগেক, যাহারা এক্ষেণ পিরতৃপ্ত, কারণ েতামারা
কু্ষিধত হইেব; িধক েতামািদগেক, যাহারা এক্ষেণ হাস্য কর,
কারণ েতামারা িবলাপ ও েরাদন কিরেব। ২৬ িধক েতামািদগেক,
যখন সকল েলােক েতামােদর সুখ্যািত কের, কারণ েতামােদর
িপতৃপুরুেষরা ভক্ত ভাববাদীেদর প্রিত তাহাই কিরত। ২৭ িকন্তু
েতামরা েয শুিনেতছ, আিম েতামািদগেক বিল, েতামরা আপন
আপন শত্রুিদগেক েপ্রম কিরও, যাহারা েতামােক েদ্বষ কের,
তাহােদর মঙ্গল কিরও; ২৮ যাহারা েতামািদগেক শাপ েদয়,
তাহািদগেক আশীবৰ্াদ কিরও; যাহারা েতামািদগেক িনন্দা কের,
তাহােদর িনিমত্ত প্রাথৰ্না কিরও,। ২৯ েয েতামার এক গােল চর
মাের, তাহার িদেক অন্য এক গালও পািতয়া িদও; এবং েয
েতামার েচাগা তুিলয়া লয়, তাহােক আঙরাখাটীও লইেত বারণ
কিরও না। ৩০ েয েকহ েতামার কােছ যাচ্না কের, তাহােক িদও;
এবং েয েতামার দ্রব্য তুিলয়া লয়, তাহার কােছ তাহা আর চািহও
না। ৩১ আর েতামরা েযরূপ ইচ্ছা কর েয, েলােক েতামােদর প্রিত
কের েতামরাও তাহােদর প্রিত েসইরূপ কিরও। ৩২ আর যাহারা
েতামািদগেক েপ্রম কের, তাহািদগেকই েপ্রম কিরেল েতামরা

িকরূপ সাধুবাদ পাইেত পার? েকননা পাপীরাও, যাহারা
তাহািদগেক েপ্রম কের, তাহািদগেক েপ্রম কর। ৩৩ আর যাহারা
েতামােদর উপকার কের, যিদ তাহােদর উপকার কর, তেব
েতামরা িকরূপ সাধুবাদ পাইেত পার? পাপীরাও তাহাই কের।
৩৪ আর যাহােদর কােছ পাবার আশা থােক, যিদ তাহািদগেকই
ধার েদও, তেব েতামরা িকরূপ সাধুবাদ পাইেত পার? পাপীরাও
পাপীিদগেক ধার েদয়, েযন েসই পিরমােন পুনরায় পায়। ৩৫ িকন্তু
েতামরা আপন আপন শত্রুিদগেক েপ্রম কিরও, তাহােদর ভাল
কিরও, এবং কখনও িনরাশ না হইয়া ধার িদও, তাহা কিরেল
েতামােদর মহাপুরস্কার হইেব, এবং েতামরা পরাৎপেরর সন্তান
হইেব, েকননা িতিন অকৃতজ্ঞেদর ও দসু্টেদর প্রিতও কৃপাবান।
৩৬ েতামার িপতা েযমন দয়ালু, েতামরাও েতমিন দয়ালু হও।
৩৭ আর েতামরা িবচার কিরও না, তাহােত িবচািরত হইেব না।
আর েদাষী কিরও না, তাহােত েদাষীকৃত হইেব না। েতামরা
ছািড়য়া িদও, তাহােত েতামােদরও ছািড়য়া েদওয়া যাইেব।
৩৮ েদও, তাহােত েতামািদগেকও েদওয়া যাইেব; েলােক িবলক্ষণ
পিরমােন চািপয়া ঝাাকিরয়া উপিচয়া েতামােদর কেল িদেব;
কারণ েতামরা েয পিরমােন পিরমান কর, েসই পিরমােন
েতামােদরও িনিমেত্ত পিরমান করা যাইেব। ৩৯ আর িতিন
তাহািদগেক একিট দষৃ্টান্তও কিহেলন, অন্ধ িক অন্ধেক পথ
েদখাইেত পাের? উভেয়ই িক গেত্তৰ্  পিড়েব না? ৪০ িশষ্য গুরু
হইেত বড় নয়, িকন্তু েয েকহ পিরপক্ক হয়, ৪১ েস আপন গুরুর
তুল্য হইেব। আর েতামার ভ্রাতার চেক্ষ েয কুটা আেছ, তাহাই
েকন েদিখেতছ, িকন্তু েতামার িনেজর চেক্ষ েয কিড়কাঠ আেছ,
তাহা েকন ভািবয়া েদিখেতছ না? ৪২ েতামার চেক্ষ েয কিড়কাঠ
আেছ, তাহা যখন েদিখেতছ না, তখন তুিম েকমন কিরয়া আপন
ভ্রাতােক বিলেত পার, ভাই, এস, আিম েতামার চকু্ষ হইেত
কুটাগাছটা বািহর কিরয়া িদই? েতামার িনেজর চেক্ষ েয
কিড়কাঠ আেছ, তাহা ত তুিম েদিখেতছ না! েহ কপিট, আেগ
আপনার চকু্ষ হইেত কিড়কাঠ বািহর কিরয়া েফল, তার পর
েতামার ভ্রাতার চেক্ষ েয কুটা আেছ, তাহা বািহর কিরবার িনিমত্ত
স্পষ্ট েদিখেত পােব। ৪৩ কারণ এমন ভােলা গাছ নাই, যাহােত
মন্দ ফল ধের, এবং এমন মন্দ গাছও নাই, যাহােত ভােলা ফল
ধের। ৪৪ স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রেত্যক গাছ চানা যায়; েলােক ত
কা াটাবন হইেত ডুমুর সংগ্রহ কের না, এবং শ্যাকুেলর েঝাপ
হইেত দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ কের না। ৪৫ ভাল মানুষ আপন হৃদেয়র
ভাল ভান্ডার হইেত ভালই বািহর কের; এবং মন্দ মানুষ মন্দ
ভান্ডার হইেত মন্দই বািহর কের; েযেহতুক হৃদেয়র উপচয় হইেত
তাহার মুখ কথা কেহ। ৪৬ আর েতামরা েকন আমােক েহ প্রভু, েহ
প্রভু বিলয়া ডাক, অথচ আিম যাহা যাহা বিল, তাহা কর না?
৪৭ েয েকহ আমার িনকেট আিসয়া আমার বাক্য শুিনয়া পালন
কের, েস কাহার তুল্য তাহা আিম েতামািদগেক জানাইেতিছ।
৪৮ েস এমন এক ব্যিক্তর তুল্য, েয গৃহ িনম্মৰ্ান কিরেত িগয়া খনন
কিরল, খুা িড়য়া গভীর কিরল, ও পাষােনর উপের িভিত্তমূল স্থাপন
কিরল; পের বন্যা আিসেল েসই গৃেহ জলেস্রাত েবেগ বিহল,
িকন্তু তাহা েহলাইেত পািরল না, কারণ তাহা উত্তমরূেপ িনিম্মৰ্ত
হইয়ািছল। ৪৯ িকন্তু েয শুিনয়া পালন না কের, েস এমন এক
ব্যিক্তর তুল্য, েয মৃিত্তকার উপের, িবনা িভিত্তমূেল, গৃহ িনম্মৰ্ান
কিরল; পের জলেস্রাত েবেগ বিহয়া েসই গৃেহ লািগল, আর
অমিন তাহা পিড়য়া েগল, এবং েসই গৃেহর ভঙ্গ েঘারতর হইল।
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যীশু পীিড়তেক সুস্থ কেরন ও মৃতেক জীবন েদন।

েলাকেদর কণৰ্েগাচের আপননার সকল কথা সমাপ্ত
কিরয়া িতিন কফরনাহূেম প্রেবশ কিরেলন। ২ তখন
এক জন শতপিতর একিট দাস পীিড়ত হইয়া মৃতপ্রায়

হইয়ািছল, েস তা াহার িপ্রয়পাত্র িছল। ৩ িতিন যীশুর সংবাদ
শুিনয়া িযহুদীেদর কএক জন প্রাচীনেক িদয়া তা াহার কােছ
িনেবদন কিরয়া পাঠাইেলন, েযন িতিন আিসয়া তা াহার দাসেক
বাাচান। ৪ তা াহারা যীশুর কােছ আিসয়া আগ্রহ পূব্বৰ্ক িবনিত
কিরয়া বিলেত লািগেলন, আপিন েয তা াহার জন্য এই কাযৰ্্য
কেরন, ৫ িতিন তাহার েযাগ্য; েকননা িতিন আমােদর জািতেক
েপ্রম কেরন, আর আমােদর সমাজ-গৃহ িতিন িনম্মৰ্ান কিরয়া
িদয়ােছন। ৬ যীশু তা াহােদর সেঙ্গ গমন কিরেলন, আর িতিন
বাটীর অনিতদেূর থািকেতই শতপিত কএক জন বনু্ধ দ্বারা
তা াহােক বিলয়া পাঠাইেলন, প্রভু, আপনােক কষ্ট িদেবন না;
েকননা আিম এমন েযাগ্য নই েয, আপিন আমার ছােদর নীেচ
আইেসন; ৭ েসই জন্য আমােকও আপনার িনকেট আিসবার
েযাগ্য বুিঝলাম না;আপিন বােক্য বলুন, তাহােতই আমার দাস
সুস্থ হইেব। ৮ কারণ আিমও কতৃ্তৰ্ েত্বৰ্ র অধীেন িনযুক্ত েলাক,
আবার েসনাগণ আমার অধীেন; আর আিম তাহােদর এক
জনেক, ‘যাও’ বিলেল েস যায়, এবং অন্যেক ‘আইস’ বিলেল েস
আইেস, আর আমার দাসেক ‘এই কম্মৰ্কর’ বিলেল েস তাহা
কের। ৯ এই সকল কথা শুিনয়া যীশু তা াহার িবষেয় আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরেলন, এবং েয েলাকসমুহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আিসেতিছল, িতিন তাহািদগেক িফিরয়া কিহেলন, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ইস্রােয়েলর মেধ্যও এত বড় িবশ্বাস
েদিখেত পাই নাই। ১০ পের যাাহািদগেক পাঠান হইয়ািছল, তা াহারা
গৃেহ িফিরয়া িগয়া েসই দাসেক সুস্থ েদিখেত পাইেলন। ১১ িকছু
কাল পের িতিন নিয়ন নামক নগের যাত্রা কিরেলন, এবং তা াহার
িশেষ্যরা ও িবস্তর েলাক তা াহার সেঙ্গ যাইেতিছল। ১২ যখন িতিন
নগর-দ্বােরর িনকটবত্তর্ী হইেলন, েদখ, েলােকরা একিট মরা
মানুষেক বহন কিরয়া বািহের লইয়া যাইেতিছল; েস আপন
মাতার একমাত্র পুত্র, এবং েসই মাতা িবধবা; আর নগেরর
অেনক েলাক তাহার সেঙ্গ িছল। ১৩ তাহােক েদিখয়া প্রভু
করুনািবষ্ট হইেলন, এবং তাহােক কিহেলন, কা ািদও না। ১৪ পের
িনকেট িগয়া খাট স্পশৰ্ কিরেলন; আর বাহেকরা দা াড়াইল। িতিন
কিহেলন, েহ যুবক, েতামােক বিলতািচ উঠ। ১৫ তাহােত েসই মরা
মানুষিট উিঠয়া বিসল, এবং কথা কিহেত লািগল; পের িতিন
তাহােক তাহার মাতার হেস্ত সমপৰ্ণ কিরেলন। ১৬ তখন সকেল
ভয়গ্রস্থ হইল, এবং ঈশ্বেরর েগৗরব কিরয়া বিলেত লািগল,
‘আমােদর মেধ্য এক জন মহান ভাববাদীর উদয় হইয়ােছ,’ আর
‘ঈশ্বর আপন প্রজােদর তত্বাবধান কিরয়ােছন’। ১৭ পের সমুদয়
িযহুিদয়ােত এবং চািরিদেক সমস্ত অঞ্চেল তা াহার িবষেয় এই
কথা ব্যািপয়া েগল।

েযাহেনর প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ আর েযাহেনর িশষ্যগণ তা াহােক এই সকল িবষেয় সংবাদ
িদল। ১৯ তাহােত েযাহন আপনার দইু জন িশষ্যেক ডািকয়া
তাহােদর দ্বারা প্রভুর িনকেট িজজ্ঞাসা কিরয়া পাঠাইেলন, ‘যাাহার
আগমন হইেব, েসই ব্যিক্ত িক আপিন? না, আমরা অেন্যর
অেপক্ষায় থািকব?’ ২০ পের েসই দইু ব্যিক্ত তা াহার কােছ আিসয়া

বিলল. েযাহন বাপ্তাইজক আমােদর দ্বারা আপনার কােছ এই
কথা বিলয়া পাঠাইয়ােছন, যাাহার আগমন হইেব, েসই ব্যিক্ত িক
আপিন? না, আমরা অেন্যর অেপক্ষায় থািকব? ২১ েসই দেন্ড
িতিন অেনক েলাকেক েরাগ, ব্যািধ ও দষু্ট আত্মা হইেত সুস্থ
কিরেলন, এবং অেনক অন্ধেক চকু্ষ িদেলন। ২২ পের িতিন েসই
দইু জনেক এই উত্তর িদেলন, েতামরা যাও, যাহা েদিখেল ও
শুিনেল, তাহােদর সংবাদ েযাহনেক েদও; অেন্ধর েদিখেত
পাইেতেছ, খেঞ্জরা চিলেতেছ, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইেতেছ,
বিধেররা শুিনেতেছ, মৃেতরা উত্থািপত হইেতেছ, দিরদ্রেদর
িনকেট সুসমাচার প্রচািরত হইেতেছ; ২৩ আর ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয
আমােত িবেঘ্নর কারণ না পায়। ২৪ েযাহেনর দেূতরা প্রস্থান
কিরেল পর িতিন েলাকিদগেক েযাহেনর িবষেয় বিলেত
লািগেলন, েতামরা প্রান্তের িক েদিখেত িগয়ািছেল? ২৫ িক
বায়ুকিম্পত নল? তেব িক েদিখেত িগয়ািছেল? িক েকামল বস্ত্র
পিরিহত েকান ব্যিক্তেক? েদখ, যাহারা জাাকাল েপাষাক পের
এবং েভাগসুেখ কাল যাপন কের, তাহারা রাজবাটীেত থােক।
২৬ তেব িক েদিখেত িগয়ািছেল? িক এক জন ভাববাদীেক? হা া,
আিম েতামািদগেক বিলেতিছ ভাববাদী হইেতও েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তেক।
২৭ ইিন েসই ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় েলখা আেছ, “েদখ আিম
আপন দতূেক েতামার অেগ্র েপ্ররণ কির, েস েতামার অেগ্র
েতামার পথ প্রস্তুত কিরেব।” ২৮ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
স্ত্রীেলাকেদর গব্ভৰ্জাত সকেলর মেধ্য েযাহন হইেত মহান েকহই
নাই; তথািপ ঈশ্বেরর রােজ্য অিত কু্ষদ্র েয ব্যিক্ত, েস তা াহা
হইেতও মহান। ২৯ আর সমস্ত েলাক ও করগ্রাহীরা কথা শুিনয়া
েযাহেনর বািপ্তেস্ম বাপ্তাইিজত হওয়ােত ঈশ্বরেক ধম্মৰ্ময় বিলয়া
স্বীকার কিরল; ৩০ িকন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থােবত্তারা তা াহার দ্বারা
বাপ্তাইিজত না হওয়ােত আপনােদর িবষেয় ঈশ্বেরর মন্ত্রণা
িবফল কিরল। ৩১ অতএব আিম কাহার সিহত এই কােলর
েলাকেদর তুলনা িদব? তাহারা িকেস তুল্য? ৩২ তাহারা এমন
বালকেদর তুল্য, যাহারা বাজাের বিসয়া এক জন আর এক
জনেক ডািকয়া বেল, ‘আমরা েতামার িনকেট বাাশী বাজাইলাম,
েতামরা নািচেল না; আমরা িবলাপ কিরলাম, েতামরা কা ািদেল
না;’ ৩৩ কারণ েযাহন বাপ্তাইজক আিসয়া রুটী খান না,
দ্রাক্ষারসও পান কেরন না, আর েতামরা বল, েস ভূতগ্রস্থ।
৩৪ মনুষ্যপুত্র আিসয়া েভাজন পান কেরন, আর েতামরা বল, ঐ
েদখ, এক জন েপটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীেদর ও পাপীেদর
বনু্ধ। ৩৫ িকন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান দ্বারা িনেদ্দৰ্ াষ বিলয়া
গিণত হইেলন।

অনুতািপনী স্ত্রীর প্রিত যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীেদর মেধ্য এক জন তা াহােক আপনার সেঙ্গ
েভাজন কিরেত িনমন্ত্রণ কিরল। তাহােত িতিন েসই ফরীশীর
বাটীেত প্রেবশ কিরয়া েভাজেন বিসেলন। ৩৭ আর েদখ, েসই
নগের এক পািপষ্ঠা স্ত্রীেলাক িছল; েস যখন জািনেত পাইল,
িতিন েসই ফরীশীর বাটীেত েভাজেন বিসয়ােছন, তখন একিট
েশ্বত প্রস্তেরর পােত্র সুগিন্ধ ৈতল লইয়া আিসল, ৩৮ এবং পশ্চাৎ
িদেক তা াহার চরেণর িনকেট দা াড়াইয়া েরাদন কিরেত কিরেত
চেক্ষর জেল তা াহার চরণ িভজাইেত লািগল, এবং আপনার
মাথার চুল িদয়া তাহা মুছাইয়া িদল, আর তা াহার চরণ চুম্বন
কিরেত কিরেত েসই সুগিন্ধ ৈতল মাখাইেত লািগল। ৩৯ তাহা
েদিখয়া, েয ফরীশী তা াহােক িনমন্ত্রণ কিরয়ািছল, েস মেন মেন
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কিহল, এ যিদ ভাববাদী হইত, তেব জািনেত পািরত, ইহােক েয
স্পশৰ্ কিরেতেছ, েস েক এবং িক প্রকার স্ত্রীেলাক, কারণ েস
পািপষ্ঠা। ৪০ তখন যীশু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন, িশেমান,
েতামােক আমার িকছু বিলবার আেছ। েস কিহল, গুরু বলুন।
৪১ এক মহাজেনর দইু ঋণী িছল; এক জন ধিরত পাাচ শত
িসিক, আর এক জন পঞ্চাশ। ৪২ তাহােদর পিরেশাধ কিরবার
সংগিত না থাকােত িতিন উভয়েকই ক্ষমা কিরেলন। ভাল,
তাহােদর মেধ্য েক তা াহােক অিধক েপ্রম কিরেব? ৪৩ িশেমান
উত্তর কিরল, আমার েবাধ হয়, যাহার অিধক ঋণ ক্ষমা কিরল,
েসই। িতিন কিহেলন, যথাথৰ্ িবচার কিরেল। ৪৪ আর িতিন েসই
স্ত্রীেলাকেদর িদেক িফিরয়া িশেমানেক কিহেলন, এই
স্ত্রীেলাকিটেক েদিখেতছ? আিম েতামার বাটীেত প্রেবশ কিরলাম,
তুিম আমার পা ধুইবার জল িদেল না, িকন্তু এই স্ত্রীেলাকিট
চেক্ষর জেল আমার চরণ িভজাইয়ােছ ও িনেজর চুল িদয়া তাহা
মুছাইয়া িদয়ােছ। ৪৫ তুিম আমােক চুম্বন কিরেল না, িকন্তু েয
অবিধ আিম িভতের আিসয়ািছ, এ আমার চরণ চুম্বন কিরেতেছ,
ক্ষান্ত হয় নাই। ৪৬ তুিম ৈতল িদয়া আমার মস্তক অিভিষক্ত
কিরেল না, িকন্তু এ সুগিন্ধ দ্রেব্য আমার চরণ অিভিষক্ত
কিরয়ােছ। ৪৭ এই জন্য, েতামােক কিহেতিছ, ইহার েয বহু পাপ,
তাহার ক্ষমা হইয়ােছ; েকননা এ অিধক েপ্রম কিরল; িকন্তু
যাহােক অল্প ক্ষমা করা যায়, েস অল্প েপ্রম কের। ৪৮ পের িতিন
েসই স্ত্রীেলাকেক কিহেলন, েতামার পাপ সকল ক্ষমা হইয়ােছ।
৪৯ তখন যাহারা তা াহার সেঙ্গ েভাজেন বিসয়ািছল, তাহারা মেন
মেন বিলেত লািগল, এ েক েয পাপ ক্ষমাও কের? ৫০ িকন্তু িতিন
েসই স্ত্রীেলাকেক কিহেলন, েতামার িবশ্বাস েতামােক পিরত্রান
কিরয়ােছ; শািন্তেত প্রস্থান কর।

ইহার পেরই িতিন েঘাষনা কিরেত কিরেত এবং ঈশ্বেরর
রােজ্যর সুসমাচার প্রচার কিরেত কিরেত নগের নগের
ও গ্রােম গ্রােম ভ্রমন কিরেলন, আর তা াহার সেঙ্গ েসই

বােরা জন, ২ এবং যাাহারা দষু্ট আত্মা িকম্বা েরাগ হইেত মুক্তা
হইয়ািছেলন, এমন কএকিট স্ত্রীেলাক িছেলন, মগ্দলীিন নাম্নী
মিরয়ম, যাাহা হইেত সাত ভূত বািহর হইয়ািছল, ৩ েযাহানা, িযিন
েহেরােদর িবষয়াধ্যক্ষ কুেষর স্ত্রী, এবং েশাশন্না ও অন্য
অেনকগুিল স্ত্রীেলাক িছেলন; তা াহারা আপন আপন সম্পিত্ত
হইেত তা াহােদর পিরচযৰ্্যা কিরেতন।

বীজবাপেকর দষৃ্টান্ত-কথা।

৪ আর যখন িবস্তর েলাক সমাগত হইেতিছল, এবং িভন্ন িভন্ন
নগর হইেত েলােকরা তা াহার িনকট আিসেতিছল, তখন িতিন
দষৃ্টান্ত দ্বারা কিহেলন, ৫ বীজবাপক আপন বীজ বপন কিরেত
েগল। বপেনর সমেয় কতক বীজ পেথর পােশ্বৰ্ পিড়ল, তাহােত
তাহা পদতেল দিলত হইল, ও আকােশর পিক্ষগণ তাহা খাইয়া
েফিলল। ৬ আর কতক পাষােনর উপর পিড়ল, তাহােত তাহা
অঙু্কিরত হইেল রস না পাওয়ােত শুকাইয়া েগল। ৭ আর কতক
কা াটাবেনর মেধ্য পিড়ল, তাহােত কা াটা সকল সেঙ্গ সেঙ্গ অঙু্কিরত
হইয়া তাহা চািপয়া েগল। ৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূিমেত
পিড়ল, তাহােত তাহা অঙু্কিরত হইয়া শত গুন ফল উৎপন্ন কিরল।
এই কথা বিলয়া িতিন উচ্চ রেব কেহেলন, যাহার শুিনেত কান
থােক েস শুনুক। ৯ পের তা াহার িশষ্যগণ তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরেলন, ঐ দষৃ্টােন্তর ভাব িক? ১০ িতিন কিহেলন, ঈশ্বেরর
রােজ্যর িনগূড় তত্ত্ব সকল েতামািদগেক জািনেত েদওয়া

হইয়ােছ; িকন্তু আর সকেলর িনকেট দষৃ্টান্ত দ্বারা বলা িগয়ােছ;
েযন তাহারা েদিখয়াও না েদেখ, এবং শুিনয়াও না বুেঝ।
১১ দষৃ্টান্তিট এই; েসই বীজ ঈেশ্বর বাক্য। ১২ আর তাহারাই পেথর
পােশ্বৰ্র েলাক, যাহারা শুিনয়ােছ, পের িদয়াবল আিসয়া তাহােদর
হৃদয় হইেত েসই বাক্য হরণ কিরয়া লয়, েযন তাহারা িবশ্বাস
কিরয়া পিরত্রান না পায়। ১৩ আর তাহারাই পাষােনর উপেরর
েলাক, যাহারা শুিনয়া আনন্দপূব্বৰ্ক েসই বাক্য গ্রহণ কের, িকন্তু
তাহােদর মূল নাই, তাহারা অল্প কাল মাত্র িবশ্বাস কের, আর
পরীক্ষার সময় সিরয়া পেড়। ১৪ আর যাহা কা াটাবেনর মেধ্য
পিড়ল, তাহা এমন েলাক, যাহারা শুিনয়ােছ, িকন্তু চিলেত চিলেত
জীবেনর িচন্তা ও ধন ও সুখেভােগর দ্বারা চাপা পের, এবং পক্ক
ফল উৎপন্ন কের না। ১৫ আর যাহা উত্তম ভূিমেত পিড়ল, তাহা
এমন েলাক, যাহারা সৎ ও উত্তম হৃদেয় বাক্য শুিনয়া ধিরয়া
রােখ, এবং ৈধযৰ্্য সহকাের ফল উৎপন্ন কের। ১৬ আর দ্বীপ
জ্বািলয়া েকহ পাত্র িদয়া ঢােক না, িকম্বা খােতর নীেচ রােখ না,
িকন্তু িদ্বপাধােরর উপেরই রােখ, েযন যাহারা িভতের যায়, তাহারা
আেলা েদিখেত পায়। ১৭ কারণ এমন গুপ্ত িকছুই নাই, যাহা
প্রকািশত হইেব না; এবং এমন লুক্কািয়ত িকছুই নাই, যাহা জানা
যাইেব না ও প্রকাশ পাইেব না। ১৮ অতএব েদিখও, েতামরা
িকরূেপ শুন; েকননা যাহার আেছ, তাহােক েদওয়া যাইেব, আর
যাহার নাই, তাহার েবােধ যাহা আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত
লওয়া যাইেব। ১৯ আর তা াহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তা াহার িনকেট
আিসেলন, িকন্তু জনতা প্রযুক্ত তা াহার সিহত সাক্ষাৎ কিরেত
পািরেলন না। ২০ পের তা াহােক জানান হইল, আপনার মাতা ও
আপনার ভ্রাতারা আপনােক েদিখবার বাসনায় বািহের দা াড়াইয়া
আেছন। ২১ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, এই েয
ব্যিক্তরা ঈশ্বেরর বাক্য শুেন ও পালন কের, ইহারাই আমার মাতা
ও ভ্রাতৃগণ।

যীশুর নানািবধ অেলৗিকক কাযর্্য।

যীশু ঝড় থামান।

২২ এক িদন িতিন স্বয়ং ও তা াহার িশষ্যগণ একখািন েনৗকায়
উিঠেলন; আর িতিন তা াহািদগেক বিলেলন, আইস আমরা হ্রেদর
ওপাের যাই; তাহােত তা াহারা গুিলয়া িদেলন। ২৩ িকন্তু তা াহারা
েনৗকা ছািড়য়া িদেল িতিন িনদ্রা েগেলন, আর হ্রেদ ঝড় আিসয়া
পিড়ল, তাহােত েনৗকা জেল পূণৰ্ হইেত লািগল, ও তা াহারা সঙ্কেট
পিড়েলন। ২৪ পের তা াহারা িনকেট িগয়া তা াহােক জাগাইয়া
কিহেলন, নাথ, নাথ, আমরা মারা পিড়লাম। তখন িতিন জািগয়া
উিঠয়া বায়ুেক ও জেলর তরঙ্গেক ধমক িদেলন, আর উভয়ইয়
থািময়া েগল, ও শািন্ত হইল। ২৫ পের িতিন তা াহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর িবশ্বাস েকাথায়? তখন তা াহারা ভীত হইয়া আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরেলন, পরস্পর কিহেলন, ইিন তেব েক েয বায়ুেক ও
জলেক আজ্ঞা েদন, আর তাহারা ইহার আজ্ঞা মােন?

যীশু এক জন ভূতগ্রস্থেক সুস্থ কেরন।

২৬ পের তা াহারা গালীেলর পরপারস্থ েগরােসনীেদর অঞ্চেল
পাহুিছেলন। ২৭ আর িতিন স্থেল নািমেল ঐ নগেরর একটা
ভূতগ্রস্থ েলাক সম্মুেখ উপিস্থত হইল; েস অেনক িদন হইেত
কাপড় পিড়ত না, ও গৃেহ বাস কিরত না, িকন্তু কবের থািকত।
২৮ যীশুেক েদিখবামাত্র েস িচৎকার কিরয়া উিঠল, এবং তা াহার
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সম্মুেখ পিড়য়া উচ্চ রেব কিহল, েহ যীশু, পরাৎপর ঈশ্বেরর পুত্র,
আপনার সিহত আমার সম্পকৰ্  িক? আপনােক িবনিত কির
আমােক যাতনা িদেবন না। ২৯ কারণ িতিন েসই অশুচী আত্মােক
েলাকিট হইেত বািহর হইয়া যাইেত আজ্ঞা কিরেলন; েকননা ঐ
আত্মা দীঘৰ্কাল অবিধ তাহােক ধিরয়ািছল, আর শৃঙ্খেল ও
েবড়ী দ্বারা বদ্ধ হইয়া রিক্ষত হইেলও েস বন্ধন িছঁিড়য়া ভুেতর
বেশ িনজ্জৰ্ ন স্থােন চািলত হইত। ৩০ যীশু তাহােক িজজ্ঞাসা
কিরেলন েতামার নাম িক? েস কিহল, বািহনী; েকননা অেনক
ভূত তাহার মেধ্য প্রেবশ কিরয়ািছল। ৩১ পের তাহারা তা াহােক
িবনিত কিরেত লািগল, েযন িতিন তাহািদগেক রসাতেল চিলয়া
যাইেত আজ্ঞা না েদন। ৩২ েসই স্থােন পব্বৰ্েতর উপের বৃহৎ এক
শূকরপাল চিরেতিছল; তাহােত ভূত্গন তা াহােক িবনিত কিরল,
েযন িতিন তাহািদগেক শূকরেদর মেধ্য প্রেবশ কিরেত অনুমিত
েদন; িতিন তাহািদগেক অনুমিত িদেলন। ৩৩ তখন ভূত্গন েসই
েলাকিট হইেত বািহর হইয়া শূকরিদেগর মেধ্য প্রেবশ কিরল,
তাহােত েসই পাল েবেগ ঢালু পাহাড় িদয়া েদৗিড়য়া িগয়া হ্রেদ
পিড়য়া ডুিবয়া মিরল। ৩৪ এই ঘটনা েদিখয়া, যাহারা েসগুিলেক
চরাইেতিছল,তাহারা পলায়ন কিরল, এবং নগের ও পল্লীেত
সংবাদ িদল। ৩৫ তখন িক ঘিটয়ােছ, েদিখবার জন্য েলােকরা
বািহর হইল, এবং যীশুর িনকেট আিসয়া েদিখল, েয েলাকিট
হইেত ভূত্গন বািহর হইয়ােছ, েস কাপড় পিরয়া ও সুেবাধ হইয়া
যীশুর চরনতেল বিসয়া আেছ; তাহােত তাহারা ভয় পাইল।
৩৬ আর যাহারা েদিখয়ািছল, তাহারা েসই ভূতগ্রস্থ িকরূেপ সুস্থ
হইয়ািছল, তাহা তাহািদগেক বিলল। ৩৭ তাহােত েগরােসনীেদর
প্রেদেশর চািরিদেক সমস্ত েলাক তা াহােক িবনিত কিরল, েযন
িতিন তাহােদর িনকট হইেত চিলয়া যান; েকননা তাহারা মহাভেয়
আক্রান্ত হইয়ািছল, তখন িতিন েনৗকায় উিঠয়া িফিরয়া
আিসেলন। ৩৮ আর যাহা হইেত ভূতগণ বািহর হইয়ািছল, েসই
েলাকিট প্রাথৰ্না কিরল, েযন তা াহার সেঙ্গ থািকেত পাের; ৩৯ িকন্তু
িতিন তাহােক িবদায় কিরয়া কিহেলন, তুিম েতামার গৃেহ িফিরয়া
যাও, এবং েতামার িনিমত্ত ঈশ্বর েয েয মহৎ কাযৰ্্য কিরয়ােছন,
তাহার বৃত্তান্ত বল। তাহােত েস চিলয়া িগয়া, যীশু তাহার জন্য েয
েয মহৎ কাযৰ্্য কিরয়ােছন, তাহা নগেরর সব্বৰ্ত্র প্রচার কিরেত
লািগল।

যীশু একিট রুগ্ন স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন ও একিট মৃত
বািলকােক জীবন েদন।

৪০ যীশু িফিরয়া আিসেল েলােকরা তা াহােক সাদের গ্রহণ
কিরল; কারণ সকেল তা াহার অেপক্ষা কিরেতিছল। ৪১ আর
েদখ, যায়ীর নােম এক ব্যিক্ত আিসেলন; িতিন সমাজ-গৃেহর এক
জন অধ্যক্ষ। িতিন যীশুর চরেণ পিড়য়া তাহার গৃেহ আিসেত
তা াহােক িবনিত কিরেত লািগেলন; ৪২ কারণ তাহার একিট মাত্র
কন্যা িছল, বয়স কমেবশ বােরা বৎসর, আর েস মৃতপ্রায়
হইয়ািছল। যীশু যখন যাইেতিছেলন, েলােকরা তা াহার উপের
চাপাচািপ কিরয়া পিড়েত লািগল। ৪৩ আর, একিট স্ত্রীেলাক, েয
বােরা বৎসর অবিধ প্রদর েরাগগ্রস্থ হইয়ািছল, েয িচিকৎসকেদর
িপছেন সব্বৰ্স্ব ব্যয় কিরয়াও কাহার দ্বারা সুস্থ হইেত পােরন নাই,
৪৪ েস পশ্চাৎ িদেক আিসয়া তা াহার বেস্ত্রর েথাপ স্পশৰ্ কিরল;
আর তৎক্ষনাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল। ৪৫ তখন যীশু
কিহেলন, েক আমােক স্পশৰ্ কিরল? সকেল অস্বীকার কিরেল
িপতর ও তা াহার সঙ্গীরা বিলেলন, নাথ, েলাকসমূহ চাপাচািপ

কিরয়া আপনার উপের পিড়েতেছ। ৪৬ িকন্তু যীশু কিহেলন,
আমােক েকহ স্পশৰ্ কিরয়ােছ, েকননা আিম েটর পাইয়ািছ আমা
হইেত শিক্ত বািহর হইল। ৪৭ স্ত্রীেলাকিট যখন েদিখল, েস গুপ্ত
নেহ, তখন কা ািপেত কা ািপেত আিসল, এবং তা াহার সম্মুেখ
প্রিণপাত কিরয়া, িক িনিমত্ত তা াহােক স্পশৰ্ কিরয়ািছল এবং িক
প্রকাের তৎক্ষনাৎ সুস্থ হইয়ািছল, তাহা সকল েলােকর সাক্ষােত
বণৰ্না কিরল। ৪৮ িতিন তাহােক কিহেলন, বৎেস! েতামার িবশ্বাস
েতামােক সুস্থ কিরল; শািন্তেত চিলয়া যাও। ৪৯ িতিন কথা
কিহেতেছন, এমন সমেয় সমাজাধ্যেক্ষর বাটী হইেত এক জন
আিসয়া কিহল, আপনার কন্যার মৃতু্য হইয়ােছ, গুরুেক আর কষ্ট
িদেবন না। ৫০ তাহা শুিনয়া যীশু তা াহােক উত্তর কিরেলন, ভয়
কিরও না, েকবল িবশ্বাস কর, তাহােত েস সুস্থ হইেব। ৫১ পের
িতিন েসই বাটীেত উপিস্থত হইেল, িপতর, যােকাব ও েযাহন এবং
বািলকািটর িপতা ও মাতা ছাড়া আর কাহােকও প্রেবশ কিরেত
িদেলন না। ৫২ তখন সকেল তাহার জন্য কা ািদেতিছল, ও িবলাপ
কিরেতিছল। িতিন কিহেলন, কা ািদও না; েস মের নাই,ঘুিময়া
রিহয়ােছ। ৫৩ তখন তাহারা তা াহােক উপহাস কিরল, েকননা
তাহারা জািনত, েস মিরয়া িগয়ােছ। ৫৪ িকন্তু িতিন তাহার হাত
ধিরয়া ডািকয়া কিহেলন, বািলেক, উঠ। ৫৫ তাহােত তাহার আত্মা
িফিরয়া আিসল, ও েস তৎক্ষনাৎ উিঠল; আর িতিন তাহােক
িকছু আহার িদেত আগ্জ্ঞা িদেলন। ৫৬ ইহােত তাহার িপতামাতা
চমৎকৃত হইল, িকন্তু িতিন তাহিদগেক আগ্জ্ঞা কিরেলন, এ
ঘটনার কথা কাহােকও বিলও না।

যীশুর আেদশ, িশক্ষা ও কাযর্্য

যীশু বােরা জন িশষ্যেক প্রচার করেত পাঠান।

পের িতিন েসই বােরা জনেক একত্র ডািকয়া
তা াহািদগেক সমস্ত ভুেতর উপের, এবং েরাগ ভােলা
কিরবার জন্য, শিক্ত ও কতৃ্তৰ্ত্ব িদেলন; ২ ঈশ্বেরর রাজ্য

প্রচার কিরেত এবং আেরাগ্য কিরেত তা াহািদগেক েপ্ররণ
কিরেলন। ৩ আর িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, পেথর জন্য িকছুই
লইও না, যিষ্টও না, ঝুিলও না, খাদ্যও না, টাকাও না; দইুটা
আঙরাখাও লইও না। ৪ আর েতামরা েয েকান বাটীেত প্রেবশ
কর, তথায় থািকও, এবং তথা হইেত প্রস্থান কিরও। ৫ আর েয
সকল েলাক েতামািদগেক গ্রহন না কের, েসই নগর হইেত প্রস্থান
কিরবার সমেয় তাহােদর িবরুেদ্ধ সােক্ষ্যর জন্য েতামােদর
পােয়র ধুলা ঝািড়য়া েফিলও। ৬ পের তা াহারা প্রস্থান কিরয়া
চািরিদেক গ্রােম গ্রােম যাইেত লািগেলন, সব্বৰ্ত্র সুসমাচার প্রচার
এবং আেরাগ্য দান কিরেত লািগেলন। ৭ আর, যাহা, যাহা
হইেতিছল, েহেরাদ রাজা সমস্তই শুিনেত পাইেলন; এবং িতিন
বড় অিস্থর হইেলন, কারণ েকহ েকহ বিলত, েযাহন মৃতেদর মধ্য
হইেত উিঠয়ােছন; ৮ আর েকহ েকহ বিলত, এিলয় দশৰ্ন
িদয়ােছন; এবং আর েকহ েকহ বিলত, পূব্বৰ্কালীন
ভাববাদীগেনর এক জন উিঠয়ােছন। ৯ আর েহেরাদ কিহেলন,
েযাহেনর ত আিমই মস্তক েছদন কিরয়ািছ; িকন্তু ইিন েক, যাাহার
িবষেয় এরূপ কথা শুিনেত পাইেতিছ? আর িতিন তা াহােক
েদিখবার েচষ্টা কিরেত লািগেলন।

লূক ৮:২৯ ৮৩ লূক ৯:৯



যীশু পাাচ হাজার েলাকেক আহার েদন।

১০ পের েপ্রিরেতরা যাহা যাহা কিরয়ািছেলন, িফিরয়া আিসয়া
তাহার বৃত্তান্ত যীশুেক কিহেলন। আর িতিন তাহািদগেক সেঙ্গ
লইয়া িবরেল ৈবৎৈসদা নামক নগের েগেলন। ১১ িকন্তু েলােকরা
তাহা জািনেত পািরয়া তা াহার পশ্চাৎ গমন কিরল, আর িতিন
তাহািদগেক সদয় ভােব গ্রহণ কিরয়া তাহােদর কােছ ঈশ্বেরর
রােজ্যর িবষয় কথা কিহেলন, এবং যাহােদর সুস্থ হইবার
প্রেয়াজন িছল, তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ১২ পের িদবা
অবসান হইেত লািগল, আর েসই বােরা জন িনকেট আিসয়া
তা াহােক কিহেলন, আপিন এই েলাকসমূহেক িবদায় করুন, েযন
ইহারা চািরিদেক গ্রােম ও পল্লীেত িগয়া রািত্রবাস কের ও খাদ্য
দ্রব্য েদিখয়া লয়, েকননা এখােন আমরা িনজ্জৰ্ ন স্থােন আিছ।
১৩ িকন্তু িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরাই ইহািদগেক আহার
েদও। তা াহারা বিলেলন, পাাচখানা রুটী ও দইুিট মােছর অিধক
আমােদর কােছ নাই; তেব িক আমরা িগয়া এই সমস্ত েলােকর
জন্য খাদ্য িকিনয়া আিনেত পািরব? ১৪ কারণ তাহারা অনুমান
পাাচ সহস্র পুরুষ িছল।তখন িতিন আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন,
পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন কিরয়া উহািদগেক সাির সাির বসাইয়া েদও।
১৫ তা াহারা েসরূপ কিরেলন, সকলেক বিসয়া িদেলন। ১৬ পের
িতিন েসই পাাচখানা রুটী ও দইুটী মাছ লইয়া স্বেগৰ্র িদেক
উদ্ধৰ্ দিৃষ্ট কিরয়া েসইগুিলেক আশীবৰ্াদ কিরেলন, ও ভািঙ্গেলন;
আর েলাকেদর সম্মুেখ রািখবার জন্য িশষ্যগনেক িদেত
লািগেলন। ১৭ তাহােত সকেল আহার কিরয়া তৃপ্ত হইল, এবং
তাহারা যাহা অবিশষ্ট রািখল, েসই সকল গুা ড়াগাাড়া কুড়াইেল পর
বােরা ডালা হইল।

যীশু আপন মৃতু্য ও পুনরুত্থান িবষেয় কথা বেলন।

১৮ একদা িতিন িবজেন প্রাথৰ্না কিরেতিছেলন, িশষ্যগণ তা াহার
সেঙ্গ িছেলন; আর িতিন তা াহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, আিম
েক, এ িবষেয় েলাকসমূহ িক বেল? ১৯ তা াহারা উত্তর কিরয়া
কিহেলন, েযাহন বাপ্তাইজক; িকন্তু েকহ েকহ বেল, আপিন
এিলয়; আর েকহ েকহ বেল, পুব্বৰ্কালীন ভাববাদীগেনর এক
জন উিঠয়ােছন। ২০ তখন িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, িকন্তু
েতামরা িক বল, আিম েক? িপতর উত্তর কিরয়া কিহেলন,
ঈশ্বেরর েসই খ্রীষ্ট। ২১ তখন িতিন তা াহািদগেক দঢ়ৃরূেপ বিলয়া
িদেলন ও আজ্ঞা কিরেলন, এ কথা কাহােকও বিলও না;
২২ িতিন কিহেলন, মনুষ্যপুত্রেক অেনক দঃুখ েভাগ কিরেত
হইেব, প্রাচীনবগৰ্, প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকগণ কতৃ্তৰ্ত্ব
অগ্রাহ্য হইেত হইেব, এবং হত হইেত হইেব; আর তৃতীয় িদবেস
উিঠেত হইেব। ২৩ আর িতিন সকলেক বিলেলন, েকহ যিদ
আমার পশ্চাৎ আিসেত ইচ্ছা কের, তেব েস আপনােক অস্বীকার
করুক, প্রিতিদন আপন কু্রশ তুিলয়া লউক, এবং আমার
পশ্চাদগামী হউক। ২৪ েকননা েয েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কিরেত
ইচ্ছা কের, েস তাহা হারাইেব; িকন্তু েয েকহ আমার িনিমত্ত
আপন প্রাণ হারায়, েসই তাহা রক্ষা কিরেব। ২৫ কারণ মনুষ্য যিদ
সমুদয় জগৎ লাভ কিরয়া আপনােক নষ্ট কের িকম্বা হারায়, তেব
তাহার লাভ িক হইল? ২৬ েকননা েয েকহ আমােক ও আমার
বাক্যেক লজ্জার িবষয় জ্ঞান কের, মনুষ্যপুত্র যখন আপনার
প্রতােপ এবং িপতার ও পিবত্র দতুগেনর প্রতােপ আিসেবন,
তখন িতিন তাহােক লজ্জার িবষয় জ্ঞান কিরেবন। ২৭ িকন্তু আিম

েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যাহারা এখােন দা াড়াইয়া রিহয়ােছ,
তাহােদর মেধ্য এমন কএক জন আেছ, যাহারা, েয পযৰ্্যন্ত
ঈশ্বেরর রাজ্য না েদিখেব, েসই পযৰ্্যন্ত েকান মেত মৃতু্যর আস্বাদ
পাইেব না।

যীশুর রূপান্তর।

২৮ এই সকল কথা বিলবার পের, অনুমান আট িদন গত হইেল
িতিন িপতর, েযাহন ও যােকাবেক সেঙ্গ লইয়া প্রাথৰ্না কিরবার
জন্য পব্বৰ্েত উিঠেলন। ২৯ আর িতিন প্রাথৰ্না কিরেতেছন, এমন
সমেয় তা াহার মুেখর দশৃ্য অন্যরূপ হইল, এবং তা াহার বস্ত্র শুভ্র ও
চাকচক্যময় হইল। ৩০ আর েদখ, দইু জন পুরুষ তা াহার সিহত
কেথাপকথন কিরেত লািগেলন; ৩১ তা াহারা েমািশ ও এিলয়;
তা াহারা সপ্রতােপ েদখা িদয়া, তাহার েসই যাত্রার িবষয় কথা
কিহেত লািগেলন, যাহা িতিন িযরুশােলেম সমাপন কিরেত
উদ্যত িছেলন। ৩২ তখন িপতর ও তা াহার সঙ্গীরা িনদ্রায়
ভারাক্রান্ত িছেলন, িকন্তু জািগয়া উিঠয়া তা াহার প্রতাপ এবং ঐ
দইু ব্যিক্তেক েদিখেলন, যাাহারা তা াহার সিহত দা াড়াইয়া িছেলন।
৩৩ পের তা াহারা তা াহার স্থান হইেত প্রস্থান কিরেতেছন, এমন
সমেয় িপতর যীশুেক কিহেলন, নাথ, এখােন আমােদর থাকা
ভােলা; আমরা িতনিট কুিটর িনম্মৰ্ান কির; একিট আপনার জন্য,
একিট েমািশর জন্য, আর একিট এিলেয়র জন্য; িকন্তু িতিন িক
বিলেলন, তাহা বুিঝেলন না। ৩৪ িতিন এই কথা বিলেতেছন,
এমন সমেয় একখািন েমঘ আিসয়া তা াহািদগেক ছায়া কিরল;
তাহােত তা াহারা েসই েমেঘ প্রেবশ কিরেল, ইহা ারা ভীত হইেলন।
৩৫ আর েসই েমঘ হইেত এই বাণী হইল, ইিনই আমার পুত্র,
আমার মেনানীত, ইহা ার কথা শুন। ৩৬ এই বাণী হইবামাত্র একা
যীশুেক েদখা েগল। আর তা াহারা নীরব রিহেলন, যাহা যাহা
েদিখয়ািছেলন, তাহার িকছুই েসই সমেয় কাহােকও জ্ঞাত
কিরেলন না।

যীশু একটী বালকেক সুস্থ কেরন, ও িশক্ষা েদন।

৩৭ পরিদন তাহারা েসই পব্বৰ্েত নািময়া আিসেল িবস্তর েলাক
তাহার সিহত সাক্ষাৎ কিরল। ৩৮ আর েদখ, িভেড়র মধ্য হইেত
এক ব্যিক্ত উচ্চঃস্বের কিহল, েহ গুরু, িবনয় কির, আমার পুেত্রর
প্রিত দিৃষ্টপাত করুন, েকননা এটী আমার একমাত্র সন্তান।
৩৯ আর েদখুন, একটা আত্মা ইহােক আক্রমন কের, আর এ
হঠাৎ েচা চাইয়া উেঠ; এবং েস ইহােক মুচড়াইয়া ধের, তাহােত এ
েফনা বািহর কের, আর েস ইহােক ক্ষত-িবক্ষত কিরয়া কেষ্ট
ছািড়য়া যায়। ৪০ আর আিম আপনার িশষ্যিদগেক িনেবদন
কিরয়ািছলাম, েযন তা াহারা এটােক ছাড়ান, িকন্তু তা াহারা
পািরেলন না। ৪১ তখন যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন, েহ
অিবশ্বাসী ও িবপথগামী বংশ, কত কাল আিম েতামােদর িনকেট
থািকব ও েতামােদর প্রিত সিহষু্ণতা কিরব? ৪২ েতামার পুত্রেক
এখােন আন। েস আিসেতেছ, এমন সমেয় ঐ ভূত তাহােক
েফিলয়া িদল, ও ভয়ানক মুচড়াইয়া ধিরল। িকন্তু যীশু েসই
অশুচী আত্মােক ধমক িদেলন, বালকটেক সুস্থ কিরেলন, ও
তাহার িপতার কােছ তাহােক সমপৰ্ণ কিরেলন। ৪৩ তখন সকেল
ঈশ্বেরর মিহমায় চমৎকৃত হইল। ৪৪ আর িতিন েয সমস্ত কাযৰ্্য
কিরেতিছেলন, তাহােত সকল েলাক আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেল িতিন
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, েতামরা এই সকল বাক্য কেনৰ্ স্থান
দান কর; েকননা সম্প্রিত মনুষ্যপুত্র মনুষ্যেদর হেস্ত সমিপৰ্ত
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হইেবন। ৪৫ িকন্তু তা াহারা এই কথা বুিঝেলন না, এবং ইহা
তা াহােদর হইেত গুপ্ত থািকল, যাহােত তা াহারা বুিঝয়া উিঠেত না
পােরন, এবং তা াহার িনকেট এ কথার িবষয় িজজ্ঞাসা কিরেত
তা াহােদর ভয় হয়। ৪৬ আর তা াহােদর মেধ্য েক েশ্রষ্ঠ, এই তকৰ্
তা াহােদর মেধ্য উপিস্থত হইল। ৪৭ তখন যীশু তা াহােদর হৃদেয়র
তকৰ্  জািনয়া একিট িশশুেক লইয়া আপনার পােশ্বৰ্ দা াড়
করাইেলন, ৪৮ এবং তা াহািদগেক কিহেলন, েয েকহ আমার নােম
এই িশশুিটেক গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; এবং েয
েকহ আমােক গ্রহণ কের েস তা াহােকই গ্রহণ কের, িযিন আমােক
েপ্ররণ কিরয়ােছন; কারণ েতামােদর মেধ্য েয ব্যিক্ত সব্বৰ্ােপক্ষা
কু্ষদ্র েসই মহান। ৪৯ পের েযাহন কিহেলন, নাথ, আমরা এক
ব্যিক্তেক আপনার নােম ভূত ছাড়াইেত েদিখয়ািছলাম, আর
তাহােক বারণ কিরেতিছলাম, কারণ েস আমােদর সহানুগামী
নয়। ৫০ িকন্তু যীশু তা াহােক বিলেলন, বারণ কিরও না, েকননা েয
েতামােদর িবপক্ষ নয়, েস েতামােদর সপক্ষ।

যীশু েশষবার িযরুশােলেম যাত্রা কেরন।

৫১ আর যখন তা াহার উেদ্ধৰ্  নীত হইবার সময় পূণৰ্ হইয়া
আিসেতিছল, তখন িতিন একান্ত মেন িযরুশােলেম যাইেত উন্মুখ
হইেলন, এবং আপনার অেগ্র দতূগণ েপ্ররণ কিরেলন। ৫২ আর
তা াহারা িগয়া শমরীয়েদর েকান গ্রােম প্রেবশ কিরেলন, যাহােত
তা াহার জন্য আেয়াজন কিরেত পােরন। ৫৩ িকন্তু েলােকরা
তা াহােক গ্রহণ কিরল না, েকননা িতিন িযরুশােলম যাইেত উন্মুখ
িছেলন। ৫৪ তাহা েদিখয়া তা াহার িশষ্য যােকাব ও েযাহন
বিলেলন, প্রভু, আপিন িক ইচ্ছা কেরন েয, এিলয় েযমন
কিরয়ািছেলন, েতমিন আমরা বিল, আকাশ হইেত অিগ্ন নািময়া
আিসয়া ইহািদগেক ভস্ম কিরয়া েফলুক? ৫৫ িকন্তু িতিন মুখ
িফরাইয়া তা াহািদগেক ধমক িদেলন, আর কিহেলন, েতামরা িক
প্রকার আত্মার েলাক, তাহা জান না। ৫৬ কারণ মনুষ্যপুত্র
মনুষ্যেদর প্রাণনাশ কিরেত আইেসন নাই, িকন্তু রক্ষা কিরেত
আিসয়ােছন। পের তা াহারা অন্য গ্রােম চিলয়া েগেলন। ৫৭ তা াহারা
পেথ যাইেতেছন, এমন সমেয় এক ব্যিক্ত তা াহােক কিহল, আপিন
েয েকান স্থােন যাইেবন, আিম আপনার পশ্চাৎ যাইব। ৫৮ যীশু
তাহােক কিহেলন, শৃগালেদর গত্তৰ্  আেছ, এবং আকােশর
পিক্ষগেনর বাসা আেছ, িকন্তু মনুষ্যপুেত্রর মস্তক রািখবার েকান
স্থান নাই। ৫৯ আর এক জনেক িতিন বিলেলন, আমার পশ্চাৎ
আইস। িকন্তু েস কিহল, প্রভু, অেগ্র আমার িপতার কবর িদয়া
আিসেত অনুমিত করুন। ৬০ িতিন তাহােক বিলেলন, মৃেতরাই
আপন আপন মৃেতর কবর িদউক; িকন্তু তুিম িগয়া ঈশ্বেরর রাজ্য
েঘাষণা কর। ৬১ আর এক জন কিহল, প্রভু, আিম আপনার
পশ্চৎ যাইব, িকন্তু অেগ্র িনজ বাটীর েলাকেদর িনকেট িবদায়
লইয়া আিসেত অনুমিত করুন। ৬২ িকন্তু যীশু তাহােক কিহেলন,
েয েকান ব্যিক্ত লাঙ্গেল হাত িদয়া িপছেন িফিরয়া চায়, েস
ঈশ্বেরর রােজ্যর উপেযাগী নয়।

যীশু সত্তর জনেক পাঠান ও িবিবধ িশক্ষা েদন।

তৎপের প্রভু আরও সত্তর জনেক িনযুক্ত কিরেলন,
আর আপিন েযখােন েযখােন যাইেত উদ্যত িছেলন,
েসই সমস্ত নগের ও স্থােন আপনার অেগ্র দইু দইু জন

কিরয়া তাহািদগেক েপ্ররণ কিরেলন। ২ িতিন তাহািদগেক
বিলেলন, শস্য প্রচুর বেট, িকন্তু কাযৰ্্যকরী েলাক অল্প; অতএব

শস্যেক্ষেত্রর স্বামীর িনকেট প্রাথৰ্না কর, েযন িতিন িনজ
শস্যেক্ষেত্র কাযৰ্্যকরী েলাক পাঠাইয়া েদন। ৩ েতামরা যাও, েদখ,
েকন্দয়ুােদর মেধ্য েযমন েমষশাবক, তদ্রুপ েতামািদগেক েপ্ররণ
কিরেতিছ। ৪ েতামরা থলী িক ঝুলী িক পাদকুা সেঙ্গ লইয়া যাইও
না এবং পেথর মেধ্য কাহােকও মঙ্গলবাদ কিরও না। ৫ আর েয
েকান বাটীেত প্রেবশ কিরেব, প্রথেম বিলও, এই গৃেহ শািন্ত
বতু্তৰ্ক। ৬ আর তথায় যিদ শািন্তর সন্তান থােক, তেব েতামােদর
শািন্ত তাহার উপের অবিস্থিত কিরেব, নতুবা েতামােদর প্রিত
িফিরয়া আিসেব। ৭ আর েসই বাটীেতই থািকও, এবং তাহারা
যাহা েদয়, তাহাই েভাজন পান কিরও; েকননা কাযৰ্্যকারী েলাক
আপন েবতেনর েযাগ্য! এক বাটী হইেত অন্য বাটীেত যাইও না।
৮ আর েতামরা েয েকান নগের প্রেবশ কর, েলােকরা যিদ
েতামািদগেক গ্রহণ কের, তেব যাহা েতামােদর সম্মুেখ রাখা
হইেব, তাহাই েভাজন কিরও। ৯ আর েসখানকার পীিড়ত িদগেক
সুস্থ কিরও, এবং তাহা িদগেক বিলও, ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর
সিন্নকট হইল। ১০ িকন্তু েতামরা েয েকান নগের প্রেবশ কর,
েলােক যিদ েতামািদগেক গ্রহন না কের, তেব বািহর হইয়া েসই
নগেরর পেথ পেথ িগয়া এই কথা বিলও, ১১ েতামােদর নগেরর
েয ধুলা আমােদর পােয় লািগয়ােছ, তাহাও েতামােদর িবরুেদ্ধ
ঝািড়য়া িদই; তথািপ ইহা জািনও েয, ঈশ্বেরর রাজ্য সিন্নকট
হইল। ১২ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েসই িদন েসই নগেরর
দশা হইেত বরং সােদােমর দশা সহনীয় হইেব। ১৩ েকারাসীন,
িধক েতামােক! ৈবৎৈসদা, িধক েতামােক! েকননা েতামােদর
মেধ্য েয সকল পরাক্রম-কাযৰ্্য করা িগয়ােছ, েস সকল যিদ েসার
ও সীেদােন করা যাইত, তেব অেনক িদন পূেব্বৰ্ তাহারা চট
পিরয়া ভেস্ম বিসয়া মন িফরাইত। ১৪ িকন্তু িবচাের েতামােদর
দশা হইেত বরং েসার ও সীেদােনর দশা সহনীয় হইেব। ১৫ আর
েহ কফরনাহূম, তুিম নািক স্বগৰ্ পযৰ্্যন্ত উচ্চীকৃত হইেব? তুিম
পাতাল পযৰ্্যন্ত নািময়া যাইেব। ১৬ েয েতামািদগেক মােন, েস
আমােকই মােন; এবং েয েতামািদগেক অগ্রাহ্য কের, েস
আমােকই অগগ্রাহ্য কের; আর েয আমােক অগ্রাহ্য কের, েস
তা াহােকই অগ্রাহ্য কের, িযিন আমােকই েপ্ররণ কিরয়ােছন।
১৭ পের েসই সত্তর জন আনেন্দ িফিরয়া আিসয়া কিহল, প্রভু,
আপনার নােম ভূতগণও আমােদর বশীভূত হয়। ১৮ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, আিম শয়তানেক িবদ্ুযেতর ন্যায় স্বগৰ্
হইেত পিতত েদিখেতিছলাম। ১৯ েদখ, আিম েতামািদগেক সপৰ্
ও বৃিশ্চক পদতেল দিলত কিরবার, এবং শত্রুর সমস্ত শিক্তর
উপের কতৃ্তৰ্ত কিরবার ক্ষমতা িদয়ািছ। িকছুেতই েকান মেত
েতামােদর হািন কিরেব না; ২০ তথািপ আত্মারা েয েতামােদর
বশীভূত হয়, ইহােত আনন্দ কিরও না; িকন্তু েতামােদর নাম েয
স্বেগৰ্ িলিখত আেছ, ইহােতই আনন্দ কর। ২১ েসই দেন্ড িতিন
পিবত্র আত্মায় উল্লািসত হইেলন ও কিহেলন, েহ িপতঃ, স্বেগৰ্র ও
পৃথীিবর প্রভু, আিম েতামার ধন্যবাদ কিরেতিছ, েকননা তুিম
িবজ্ঞ ও বুিদ্ধমােনর হইেত এই সকল িবষয় গুপ্ত রািখয়া িশশুেদর
িনকেট এই সকল প্রকাশ কিরয়াছ। হা, িপতঃ, েকননা ইহা
েতামার দিৃষ্টেত প্রীিতজনক হইল। ২২ সকলই আমার িপতা
কতৃ্তৰ্ক আমােক সমিপৰ্ত হইয়ােছ; এবং পুত্র েক, তাহা েকহ জােন
না, েকবল িপতা জােনন; আর িপতা েক, তাহা েকহ জােনন না,
েকবল পুত্র জােনন, আর পুত্র যাহার িনকেট তা াহােক প্রকাশ
কিরেত মানস কের, েস জােন। ২৩ পের িতিন িশষ্যগেণর প্রিত
িফিরয়া িবরেল কিহেলন, ধন্য েসই সকল চকু্ষ, েতামরা যাহা
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যাহা েদিখেতছ, যাহারা তাহা েদেখ। ২৪ েকননা আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা যাহা যাহা েদিখেতছ, তাহা
অেনক ভাববাদী ও রাজা েদিখেত বান্চ্ছা কিরয়াও েদিখেত পান
নাই; এবং েতামরা যাহা যাহা শুিনেতছ, তাহা তা াহারা শুিনেত
বান্চ্ছা কিরয়াও শুিনেত পান নাই।

সব্বর্প্রধান আজ্ঞা িক, এ িবষেয় িশক্ষা।

২৫ আর েদখ, এক জন ব্যবস্থােবত্তা উিঠয়া তা াহার পরীক্ষা
কিরয়া কিহল, েহ গুরু িক কিরেল আিম অনন্ত জীবেনর
অিধকারী হইব? ২৬ িতিন তাহােক কিহেলন, ব্যবস্থায় িক েলখা
আেছ? িকরূপ পাঠ কিরেতছ? ২৭ েস উত্তর কিরয়া কিহল, “তুিম
েতামার সমস্ত অন্তঃকরণ, েতামার সমস্ত প্রাণ, েতামার সমস্ত
শিক্ত ও েতামার সমস্ত িচত্ত িদয়া েতামার ঈশ্বর প্রভুেক েপ্রম
কিরেব, এবং েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরেব।”
২৮ িতিন তাহােক কিহেলন, যথাথৰ্ উত্তর কিরেল; তাহাই কর,
তাহােত জীবন পাইেব। ২৯ িকন্তু েস আপনােক িনেদ্দৰ্ াষ
েদখাইবার ইচ্ছায় যীশুেক বিলল, ভাল, আমার প্রিতবাসী েক?
৩০ এই কথা লইয়া যীশু বিলেলন, এক ব্যিক্ত িযরুশােলম হইেত
িযরীেহােত নািময়া যাইেতিছল, এমন সমেয় দসু্যদেলর হেস্ত
পিড়ল; তাহারা তাহার বস্ত্র খুিলয়া লইল, এবং তাহােক আঘাত
কিরয়া আধমরা েফিলয়া চিলয়া েগল। ৩১ ঘটনাক্রেম এক জন
যাজক েসই পথ িদয়া নািময়া যাইেতিছল; েস তাহােক েদিখয়া
এক পাশ্বৰ্ িদয়া চিলয়া েগল। ৩২ পের েসইরূেপ এক জন
েলবীয়ও েসই স্থােন আিসয়া েদিখয়া এক পাশ্বৰ্ িদয়া চিলয়া
েগল। ৩৩ িকন্তু এক জন শমরীয় েসই পথ িদয়া যাইেত যাইেত
তাহার িনকেট আিসল; আর তাহােক েদিখয়া করুনািবষ্ট হইল,
৩৪ এবং িনকেট আিসয়া ৈতল ও দ্রাক্ষারস ঢািলয়া িদয়া তাহার
ক্ষত সকল বন্ধন কিরল; পের আপন পশুর উপের তাহােক
বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া িগয়া তাহার প্রিত যত্ন কিরল।
৩৫ পরিদবেস দইুিট িসিক বািহর কিরয়া পান্থশালার কত্তৰ্ ােক
িদয়া বিলল, এই ব্যিক্তর প্রিত যত্ন কিরও, অিধক যাহা িকছু ব্যয়
হয়, আিম যখন িফিরয়া আইিস, তখন পিরেশাধ কিরব।
৩৬ েতামার েকমন বধ হয়, এই িতন জেনর মেধ্য েক ঐ দসু্যেদর
হেস্ত পিতত ব্যিক্তর প্রিতবাসী হইয়া উিঠল? ৩৭ েস কিহল, েয
ব্যিক্ত তাহার প্রিত দয়া কিরল, েসই। তখন যীশু তাহােক
কিহেলন, যাও, তুিমও েসইরূপ কর। ৩৮ আর যখন তা াহারা
যাইেতিছেলন, িতিন েকান গ্রােম প্রেবশ কিরেলন, আর মাথৰ্া
নােম একিট স্ত্রীেলাক আপন গৃেহ তা াহার আিতথ্য কিরেলন।
৩৯ মিরয়ম নােম তা াহার একিট ভিগনী িছেলন, িতিন প্রভুর
চরেণর িনকেট বিসয়া তা াহার বাক্য শুিনেত লািগেলন। ৪০ িকন্তু
মাথৰ্া পিরচযৰ্্যা িবষেয় অিধক ব্যতী-ব্যস্ত িছেলন; আর িতিন
িনকেট আিসয়া কিহেলন, প্রভু, আপিন িকছু মেন কিরেতেছন না
েয, আমার ভিগনী পিরচযৰ্্যার ভার একা আমার উপের েফিলয়া
রািখয়ােছ? অতএব উহােক বিলয়া িদউন, েযন আমার সাহায্য
কের। ৪১ িকন্তু প্রভু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন, মাথৰ্া, মাথৰ্া,
তুিম অেনক িবষেয় িচিন্তত ও উিদ্বগ্ন আছ; ৪২ িকন্তু অল্প
কএকটী িবষয়, বরং একটী মাত্র িবষয় আবশ্যক; বাস্তিবক
মিরয়ম েসই উত্তম অংশিট মেনানীত কিরয়ােছ, যাহা তাহার
িনকট হইেত লওয়া যাইেব না।

নানা িবষেয় যীশু উপেদশ।

এক সমেয় িতিন েকান স্থােন প্রাথৰ্না কিরেতিছেলন;
যখন েশষ কিরেলন, তা াহার িশষ্যেদর মেধ্য এক জন
তা াহােক কিহেলন, প্রভু, আমািদগেক প্রাথৰ্না কিরেত

িশক্ষা িদউন, েযমন েযাহনও আপন িশষ্যিদগেক িশক্ষা
িদয়ািছেলন।

২ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা যখন প্রাথৰ্না কর, তখন
বিলও, িপতঃ েতামার নাম পিবত্র বিলয়া মান্য হউক। েতামার
রাজ্য আইসুক। ৩ আমােদর প্রেয়াজনীয় খাদ্য প্রিতিদন
আমািদগেক েদও। ৪ আর আমােদর পাপ সকল ক্ষমা কর;
েকননা আমরাও আপনােদর প্রেত্যক অপরাধীেক ক্ষমা কির।
আর আমািদগেক পরীক্ষােত অিনও না। ৫ আর িতিন
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামােদর মেধ্য কাহারও যিদ বনু্ধ থােক,
আর েস যিদ মধ্যরােত্র তাহার িনকেট িগয়া বেল, ‘বনু্ধ, আমােক
িতনখানা রুটী ধার েদও, ৬ েকননা আমার এক বনু্ধ পেথ যাইেত
যাইেত আমার কােছ আিসয়ােছন, তা াহার সম্মুেখ রািখবার
আমার িকছুই নাই;’ ৭ তাহা হইেল েসই ব্যিক্ত িভতের থািকয়া িক
এমন উত্তর িদেব, ‘আমােক কষ্ট িদও না, এখন দ্বার বদ্ধ, এবং
আমার সন্তােনরা আমার কােছ শুইয়া আেছ, আিম উিঠয়া
েতামােক িদেত পাির না’? ৮ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েস
যদ্যিপ বনু্ধ বিলয়া উিঠয়া তাহা না েদয়, তথািপ উহার যত
প্রেয়াজন, তাহা িদেব। ৯ আর আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
যাচ্ঞা কর, েতামািদগেক েদওয়া যাইেব; অেন্বষণ কর, পােব;
দ্বাের আঘাত কর, েতামােদর জন্য খুিলয়া েদওয়া যাইেব।
১০ েকননা েয েকহ যাচ্ঞা কের, েস গ্রহন কের, এবং েয অেন্বষণ
কের, েস পায়; আর েয দ্বাের আঘাত কের, তাহার জন্য খুিলয়া
েদওয়া যাইেব। ১১ েতামােদর মেধ্য এমন িপতা েক, যাহার পুত্র
রুটী চািহেল তাহােক পাথর িদেব। িকম্বা মােছর পিরবেত্তৰ্  সাপ
িদেব? ১২ িকম্বা িডম চািহেল তাহােক বৃিশ্চক িদেব? ১৩ অতএব
েতামারা মন্দ হইয়াও যিদ েতামােদর সন্তানিদগেক উত্তম উত্তম
দ্রব্য দান কিরেত জান, তেব ইহা কত অিধক িনশ্চয় েয, স্বগৰ্স্থ
িপতা, যাহারা তা াহার কােছ যাচ্ঞা কের, তাহািদগেক পিবত্র
আত্মা দান কিরেবন।

ভূতেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৪ আর িতিন একটা ভূত ছাড়াইয়া িছেলন, েস েগাাগা। ভূত
বািহর হইেল েসই েগাাগা কথা কিহেত লািগল; তাহােত েলােকরা
আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল। ১৫ িকন্তু তাহােদর মেধ্য েকহ েকহ বিলল,
এ ব্যিক্ত ভূতগেনর অিধপিত েবলসবূেলর দ্বারা ভূত ছাড়ায়।
১৬ আর েকহ েকহ পরীক্ষা ভােব তা াহার কােছ আকাশ হইেত
েকান িচহ্ন চািহল। ১৭ িকন্তু িতিন তাহােদর মেনর ভাব জািনয়া
তাহািদগেক কিহেলন, েয েকান রাজ্য আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়,
তাহা উিচ্ছন্ন হয়, এবং গৃহ গৃেহর িবপক্ষ হইেল তাহা পিতত হয়।
১৮ আর শয়তানও যিদ আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তেব তাহার
রাজ্য িক প্রকাের িস্থর থািকেব? েকননা েতামরা বিলেতছ, আিম
েবলসবূেলর দ্বারা ভূত ছাড়াই। ১৯ আর আিম যিদ েবলসবূেলর
দ্বারা ভূত ছাড়াই, তেব েতামােদর সন্তােনরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়?
এই জন্য তাহারই েতামােদর িবচারকত্তৰ্ া হইেব। ২০ িকন্তু আিম
যিদ ঈশ্বেরর অঙ্গিুল দ্বারা ভূত ছাড়াই, তেব সুতরাং ঈশ্বেরর
রাজ্য েতামােদর কােছ আিসয়া পিড়য়ােছ। ২১ েসই বলবান ব্যিক্ত
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যখন অস্ত্রশেস্ত্র সিজ্জত থািকয়া আপন বাটী রক্ষা কের, তখন
তাহার সম্পিত্ত িনরাপেদ থােক। ২২ িকন্তু িযিন তাহা হইেত অিধক
বলবান, িতিন আিসয়া যখন তাহােক পরাজয় কেরন, তখন
তাহার সব্বৰ্াঙ্গরক্ষক েয সজ্জায় তাহার ভরসা িছল, তাহা হরণ
কিরয়া লন, ও তাহার লুটদ্রব্য িবতরণ কেরন। ২৩ েয আমার
সপক্ষ নয়, েস আমার িবপক্ষ, এবং েয আমার সিহত কুড়ায় না,
েস ছড়াইয়া েফেল। ২৪ যখন অশুচী আত্মা মনুষ্য হইেত বািহর
হইয়া যায়, তখন জলিবহীন নানা স্থান িদয়া ভ্রমন করতঃ
িবশ্রােমর অেন্বষণ কের; িকন্তু না পাইয়া বেল, আিম েযখান
হইেত বািহর হইয়া আিসয়ািছ, আমার েসই গৃেহ িফিরয়া যাই।
২৫ পের আিসয়া তাহা মািজ্জৰ্ ত ও েশািভত েদেখ। ২৬ তখন েস
িগয়া আপনা হইেত দষু্ট অপর সাতটা আত্মােক সেঙ্গ লইয়া
আইেস, এবং তাহারা েসই স্থােন প্রেবশ কিরয়া বাস কের;
তাহােত েসই মনুেষ্যর প্রথম দশা হইেত েশষ দশা আরও মন্দ
হয়। ২৭ িতিন এই সকল কথা কিহেতেছন,এমন সমেয় িভেড়র
মধ্য হইেত েকান একিট স্ত্রীেলাক উৈচ্চঃস্বের তা াহােক বিলল, ধন্য
েসই গব্ভৰ্, যাহা আপনােক ধারণ কিরয়ািছল, আর েসই স্তন,
যাহার দগু্ধ আপিন পান কিরয়ািছেলন। ২৮ িতিন কিহেলন, সত্য,
িকন্তু বরং ধন্য তাহারই, যাহারা ঈেশ্বর বাক্য শুিনয়া পালন কের।

সরল হইবার িবষেয় িশক্ষা।

২৯ পের তা াহার িনকেট উত্তর উত্তর অেনক েলােকর সমাগম
হইেল িতিন বিলেত লািগেলন, এই কােলর েলােকরা দষু্ট, ইহারা
িচেন্হর অেন্বষণ কের, িকন্তু েযানার িচহ্ন ছাড়া আর েকান িচহ্ন
তাহািদগেক েদওয়া যাইেব না। ৩০ কারণ েযানা েযমন
নীনবীয়েদর কােছ িচহ্নস্বরূপ হইয়ািছেলন, েতমিন মনুষ্যপুত্রও
এই কােলর েলাকেদর িনকেট হইেবন। ৩১ দিক্ষন েদেশর রানী
িবচাের এই কােলর েলাকেদর সিহত উিঠয়া ইহািদগেক েদাষী
কিরেবন। েকননা শেলামেনর জ্ঞােনর কথা শুিনবার জন্য িতিন
পৃিথবীর প্রান্ত হইেত আিসয়ািছেলন; আর েদখ, শেলামন
হইেতও মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৩২ নীনবীয় েলােকরা
িবচাের এই কােলর েলাকেদর সিহত দা াড়াইয়া ইহািদগেক েদাষী
কিরেব; েকননা তাহারা েযানার প্রচাের মন িফরাইয়ািছল, আর
েদখ, েযানা হইেত মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৩৩ প্রদীপ
জ্বািলয়া েকহ গুপ্ত কুঠরীেত িকম্বা কাঠার নীেচ রােখ না, িকন্তু
দীপাধােরর উপেরই রােখ, েযন, যাহারা িভতের যায়, তাহারা
আেলা েদিখেত পায়। ৩৪ েতামার চকু্ষই শরীেরর প্রদীপ; েতামার
চকু্ষ যিদ সরল হয়, তখন েতামার সমুদয় শরীরও দীিপ্তময় হয়,
িকন্তু চকু্ষ মন্দ হইেল েতামার শরীরও অন্ধকারময় হয়।
৩৫ অতএব েদিখও, েতামার অন্তের েয দীিপ্ত আেছ, তাহা
অন্ধকার িকনা। ৩৬ বাস্তিবক েতামার সমুদয় শরীর যিদ দীিপ্তময়
হয়, েকানও অংশ অন্ধকারময় না থােক, তেব প্রদীপ েযমন িনজ
েতেজ েতামােক দীিপ্ত দান কের, েতমিন েতামার শরীর
সম্পূণৰ্রূেপ দীিপ্তময় হইেব।

আন্তিরক শুিচতা আবশ্যক, এই িবষেয় িশক্ষা।

৩৭ িতিন কথা কিহেতেছন, এমন সমেয় এক জন ফরীশী
তা াহােক েভাজেনর িনমন্ত্রণ কিরল; আর িতিন িভতের িগয়া
েভাজেন বিসেলন। ৩৮ ফরীশী েদিখয়া আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল েয,
েভাজেনর অেগ্র িতিন স্নান কেরন নাই। ৩৯ িকন্তু প্রভু তাহােক
কিহেলন, েতামরা ফরীশীরা ত পানপাত্র ও েভাজনপাত্র বািহের

পিরস্কার কিরয়া থাক, িকন্তু েতামােদর িভতের েদৗরাত্ম্য ও দষু্টতা
ভরা। ৪০ িনেব্বৰ্ােধর, িযিন বািহেরর ভাগ িনম্মৰ্ান কিরয়ােছন,
িতিন িক িভতেরর ভাগও িনম্মৰ্ান কেরন নাই? ৪১ বরং িভতের
যাহা যাহা আেছ, তাহা দান কর, আর েদখ, েতামেদর পেক্ষ
সকলই শুচী। ৪২ িকন্তু হা ফরীশীরা, িধক েতামািদগেক, েকননা
েতামরা েপািদনা, আরুদ ও সকল প্রকার শােকর দশমাংশ দান
কিরয়া থাক, আর ন্যায়িবচার ও ঈশ্বর-েপ্রম উেপক্ষা কিরয়া
থাক; িকন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ সকল পিরত্যাগ না
করা, েতামােদর উিচত িছল। ৪৩ হা ফরীশীরা, িধক
েতামািদগেক, েকননা েতামরা সমাজ-গৃেহ প্রধান আসন, ও হাট
বাজাের েলাকেদর মঙ্গলবাদ ভালবাস। ৪৪ িধ েতামািদগেক,
কারণ েতামরা এমন গুপ্ত কবেরর তুল্য, যাহার উপর িদয়া
েলােক না জািনয়া যাতায়াত কের। ৪৫ তখন ব্যবস্থােবত্তােদর
এক জন উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, েহ গুরু, এ কথা বিলয়া
আপিন আমােদরও অপমান কিরেতেছন। ৪৬ িতিন কিহেলন, হা
ব্যবস্থােবত্তারা, িধক েতামািদগেকও, েকননা েতামারা মনুষ্যেদর
উপের দবু্বৰ্হ েবাঝা চাপাইয়া িদয়া থাক, িকন্তু আপনারা একিট
অঙ্গিুল িদয়া েসই সকল েবাঝা স্পশৰ্ কর না। ৪৭ িধক
েতামািদগেক, েকননা েতামরা ভাববাদীেদর কবর গাািথয়া থাক,
আর েতামােদর িপতৃপুরুেষরা তা াহািদগেক বধ কিরয়ািছল।
৪৮ সুতরাং েতামরা সাক্ষী হইেতছ, এবং েতামােদর
িপতৃপুরুষেদর কেম্মৰ্র অনুেমাদন কিরেতছ; েকননা তাহারা
তা াহািদগেক বধ কিরয়ািছল, আর েতামরা তা াহােদর কবর
গাািথয়া থাক। ৪৯ এই কারণ ঈশ্বেরর প্রজ্ঞাও কিহেলন, আিম
তাহােদর িনকেট ভাববাদী ও েপ্রিরতিদগেক েপ্ররণ কিরব, আর
তাহািদেগর মেধ্য তাহারা কাহােক কাহােকও বধ কিরেব, ও
তাড়না কিরেব, ৫০ েযন জগেতর পত্তনাবিধ যত ভাববাদীর
রক্তপাত হইয়ােছ, তাহার প্রিতেশাধ এই কােলর েলাকেদর কােছ
লওয়া যায়- ৫১ েহবেলর রক্ত অবিধ েসই সখিরেয়র রক্ত পযৰ্্যন্ত,
িযিন যজ্ঞেবদী ও মিন্দেরর মধ্যস্থােন িনহত হইয়ািছেলন-হা া,
আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, এই কােলর েলাকেদর কােছ
তাহার প্রিতেশাধ লওয়া যাইেব। ৫২ হা ব্যবস্থােবত্তারা, িধক
েতামািদগেক, েকননা েতামরা জ্ঞােনর চািব হরণ কিরয়া লইয়াছ;
আপনারা প্রেবশ কিরেল না, এবং যাহারা প্রেবশ কিরেতিছল,
তাহািদগেকও বাধা িদেল। ৫৩ িতিন েসখান হইেত বািহর হইয়া
আিসেল অধ্যাপক ও ফরীশীগণ তা াহােক অত্যন্ত পীড়াপীিড়
কিরেত, ও নানা িবষেয় কথা বিলবার জন্য উেত্তজনা কিরেত
লািগল, ৫৪ তা াহার মুেখর কথা ধিরবার জন্য ফা াদ পািতয়া রিহল।

কপটতা ও েলাভািদর িবষেয় যীশুর উপেদশ।

ইিতমেধ্য সহস্র সহস্র েলােক সমগত হইয়া এক জন
অেন্যর উপর পিড়েত লািগল, তখন িতিন আপন
িশষ্যিদগেক বিলেত লািগেলন, েতামরা ফরীশীেদর

তাড়ী হইেত সাবধান থাক, তাহা কপটতা। ২ িকন্তু এমন ঢাকা
িকছুই নাই, যাহা প্রকাশ পােব না, এবং এমন গুপ্ত িকছুই নাই,
যাহা জানা যাইেব না। ৩ অতএব েতামরা অন্ধকাের যাহা িকছু
বিলয়াছ, তাহা আেলােত শুনা যাইেব; এবং অন্তরাগাের কােন
কােন যাহা বিলয়াছ, তাহা ছােদর উপের প্রচািরত হইেব। ৪ আর,
েহ আমার বনু্ধরা, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, যাহারা শরীর
বধ কিরয়া পশ্চাৎ আর িকছুই কিরেত পাের না, তাহািদগেক ভয়
কিরও না। ৫ তেব কাহােক ভয় কিরেব, তাহা বিলয়া িদই; বধ
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কিরয়া পশ্চাৎ নরেক িনেক্ষপ কিরেত যাাহার ক্ষমতা আেছ,
তাহােকই ভয় কর। ৬ পাাচটী চড়াই পাখী িক দইু পয়সায় িবক্রয়
হয় না? আর তাহােদর মেধ্য একটীও ঈশ্বেরর দিৃষ্টেগাচের গুপ্ত
নয়। ৭ এমন িক, েতামােদর মস্তেকর েকশগুিলও সমস্ত গিণত
আেছ। ভয় কিরও না, েতামরা অেনক চড়াই পাখী হইেতও েশ্রষ্ঠ।
৮ আর আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয েকহ মনুষ্যেদর
সাক্ষােত আমােক স্বীকার কের, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বেরর দতূগেনর
সাক্ষােত তাহােক স্বীকার কিরেবন; ৯ িকন্তু েয েকহ মনুষ্যেদর
সাক্ষােত আমােক অস্বীকার কের, ঈশ্বেরর দতূগেনর সাক্ষােত
তাহােক অস্বীকার করা যাইেব। ১০ আর েয েকহ মনুষ্যপুেত্রর
িবরুেদ্ধ েকান কথা কেহ, েস ক্ষমা পাইেব; িকন্তু েয েকহ পিবত্র
আত্মার িনন্দা কের, েস ক্ষমা পাইেব না। ১১ আর েলােক যখন
েতামািদগেক সমাজ-গৃেহ এবং শাসনকত্তৰ্ ােদর ও কতৃ্তৰ্পক্ষেদর
সম্মুেখ লইয়া যাইেব, তাখন িকরূেপ িক উত্তর িদেব, অথবা িক
বিলেব, েস িবষেয় ভািবত হইও না; ১২ েকননা িক বলা উিচৎ,
তাহা পিবত্র আত্মা েসই দেন্ড েতামািদগেক িশক্ষা িদেবন।
১৩ পের েলাকসমূেহর মধ্য হইেত এক ব্যিক্ত তা াহােক বিলল, েহ
গুরু, আমার ভ্রাতােক বলুন, েযন আমার সিহত ৈপতৃক ধন
িবভাগ কের। ১৪ িকন্তু িতিন তাহােক কিহেলন, মনুষ্য, েতামােদর
উপের িবচারকত্তৰ্ া বা িবভাগকত্তৰ্ া কিরয়া আমােক েক িনযুক্ত
কিরয়ােছ? ১৫ পের িতিন তাহািদগেক বিলেলন, সাবধান,
সব্বৰ্প্রকার েলাভ হইেত আপনািদগেক রক্ষা কিরও, েকনানা
উপিচয়া পিড়েলও মনুেষ্যর সম্পিত্তেত তাহার জীবন হয় না।
১৬ আর িতিন তাহািদগেক এই দষৃ্টান্ত কিহেলন, এক জন
ধনবােনর ভূিমেত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়ািছল। ১৭ তাহােত েস,
মেন মেন িবেবচনা কিরেত লািগল, িক কির? আমার শস্য
রািখবার ত স্থান নাই। ১৮ পের কিহল, এইরূপ কিরব, আমার
েগালাঘর সকল ভািঙ্গয়া বড় বড় েগালাঘর িনম্মৰ্ান কিরব, এবং
তাহার মেধ্য আমার সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রািখব। ১৯ আর
আপন প্রাণেক বিলব, প্রাণ, বহুবৎসেরর িনিমত্ত েতামার জন্য
অেনক দ্রব্য সিঞ্চত আেছ; িবশ্রাম কর, েভাজন পান কর,
আেমাদ প্রেমাদ কর। ২০ িকন্তু ঈশ্বর তাহােক কিহেলন, েহ
িনেব্বৰ্াধ, অদ্য রািত্রেতই েতামার প্রাণ েতামা হইেত দািব কিরয়া
লওয়া যাইেব, তেব তুিম এই েয আেয়াজন কিরেল, এ সকল
কাহার হইেব? ২১ েয েকহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয় কের, এবং
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ ধনবান নয়, েস এইরূপ। ২২ পের িতিন আপন
িশষ্যগনেক কিহেলন, এই কারণ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
‘িক েভাজন কিরব’ বিলয়া প্রােনর িবষেয়, িকম্বা ‘িক পিরব’
বিলয়া শরীেরর িবষেয় ভািবত হইও না। ২৩ েকননা ভক্ষ হইেত
প্রাণ ও বস্ত্র হইেত শরীর বড় িবষয়। ২৪ কাকেদর িবষয়
আেলাচনা কর; তাহারা বুেনও না, কােটও না; তাহােদর ভান্ডারও
নাই, েগালাঘরও নাই; আর ঈশ্বর তাহিদগেক আহার িদয়া
থােকন; ২৫ পিক্ষগণ হইেত েতামরা কত অিধক েশ্রষ্ঠ! আর
েতামােদর মেধ্য েক ভািবত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃিদ্ধ
কিরেত পাের? ২৬ অতএব েতামরা অিত কু্ষদ্র কম্মৰ্ও যিদ কিরেত
না পার, তেব অন্য অন্য িবষেয় েকন ভািবত হও? ২৭ কানুর-
পুেষ্পর িবষেয় িবেবচনা কর, েসগুিল েকমন বােড়; েস সকল
েকান শ্রম কের না, সুতাও কােট না, তথািপ আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, শেলামনও আপনার সমস্ত প্রতােপ ইহার একটীর
ন্যায় সুসিজ্জত িছেলন না। ২৮ ভাল, েক্ষেত্রর েয তৃণ আজ আেছ
ও কাল চুলায় েফিলয়া েদওয়া যাইেব, তাহা যিদ ঈশ্বর এইরূপ

িবভূিষত কেরন, তেব েহ অল্পিবশ্বাসীরা, েতামািদগেক কত
অিধক িনশ্চয় িবভূিষত কিরেবন! ২৯ আর, িক েভাজন কিরেব,
িক পান কিরেব, এ িবষেয় েতামরা সেচষ্ট হইও না, এবং
সিন্দগ্ধিচত্ত হইও না; ৩০ েকননা জগেতর জািতগণ এই সকল
িবষেয় সেচষ্ট; িকন্তু েতামােদর িপতা জােনন েয, এই সকল দ্রেব্য
েতামােদর প্রেয়াজন আেছ। ৩১ েতামরা বরং তাহার রাজ্যর
িবষেয় সেচষ্ট হও, তাহা হইেল এই সকলও েতামািদগেক েদওয়া
যাইেব। ৩২ েহ কু্ষদ্র েমষপাল, বয় কিরও না, েকননা
েতামািদগেক েসই রাজ্য িদেত েতামােদর িপতার িহত্সঙ্কল্প
হইয়ােছ। ৩৩ েতামােদর যাহা আেছ, িবক্রয় কিরয়া দান কর।
আপনােদর জন্য এমন থলী প্রস্তুত কর, যাহা জীণৰ্ হয় না, স্বেগৰ্
অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, েযখােন চর িনকেট আইেস না, ৩৪ কীেটও
ক্ষয় কের না; েকননা েযখােন েতামােদর ধন, েসইখােন
েতামােদর মনও থািকেব। ৩৫ েতামােদর কিট বাািধয়া রাখ ও
প্রদীপ জ্বািলয়া রাখ; ৩৬ এবং েতামরা এমন েলােকর তুল্য হও,
যাহারা আপনােদর প্রভুর অেপক্ষায় থােক েয, িতিন িববাহ-
েভাজ হইেত কখন িফিরয়া আিসেবন, েযন িতিন আিসয়া দ্বাের
আঘাত কিরেল তাহারা তখনই তা াহার িনিমত্ত দ্বার খুিলয়া িদেত
পাের। ৩৭ ধন্য েসই দােসরা, যাহািদগেক প্রভু আিসয়া জািগয়া
থািকেত েদিখেবন। আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, িতিন
কিট বাািধয়া তাহািদগেক েভাজেন বসাইেবন, এবং িনকেট
আিসয়া তাহােদর পিরচযৰ্্যা কিরেবন। ৩৮ যিদ িদ্বতীয় প্রহের িকম্বা
যিদ তৃতীয় প্রহের আিসয়া িতিন েসইরূপ েদেখন, তেব তাহারা
ধন্য! ৩৯ িকন্তু ইহা জািনও চর েকান দেন্ড আিসেব, তাহা যিদ
গৃহ্কত্তৰ্ া জািনত, তেব জািগয়া থািকত, িনজ গৃেহ িসাধ কািটেত
িদত না। ৪০ েতামরাও প্রস্তুত থাক; েকননা েয দন্ড মেন কিরেব
না; েসই দেন্ড মনুষ্যপুত্র আিসেবন। ৪১ তখন িপতর বিলেলন,
প্রভু, আপিন িক আমািদগেক, না সকলেকই এই দষৃ্টান্ত
বিলেতেছন? ৪২ প্রভু কিহেলন, েসই িবশ্বস্ত, েসই বুিদ্ধমান
গৃহাধ্যক্ষ েক, যাহােক তাহার প্রভু িনজ পিরজনেদর উপের
িনযুক্ত কিরেবন, েযন েস তাহািদগেক উপযুক্ত সমেয় খােদ্যর
িনরুিপত অংশ েদয়? ৪৩ ধন্য েসই দাস, যাহােক তাহার প্রভু
আিসয়া েসরূপ কিরেত েদিখেবন। ৪৪ আিম েতামািদগেক সত্য
বিলেতিছ, িতিন তাহােক আপন সেব্বৰ্স্বর অধ্যক্ষ কিরয়া িনযুক্ত
কিরেবন। ৪৫ িকন্তু েসই দাস যিদ মেন মেন বেল, আমার প্রভুর
আিসবার িবলম্ব আেছ, এবং েস দাসদাসীিদগেক প্রহার কিরেত,
েভাজন পান কিরেত ও মত্ত হইেত আরম্ভ কের, ৪৬ তেব েয িদন
েস অেপক্ষা না কিরেব, ও েয দন্ড েস না জািনেব, েসই িদন েসই
দেন্ড েসই দােসর প্রভু আিসেবন, এবং তাহােক িদ্বখন্ড কিরয়া
অিবশ্বস্তেদর মেধ্য তাহার অংশ িনরুপন কিরেবন। ৪৭ আর েসই
দাস, েয িনজ প্রভুর ইচ্ছা জািনয়াও প্রস্তুত হয় নাই, ও তাহার
ইচ্ছানুযায়ী কম্মৰ্ কের নাই, েস অেনক প্রহাের প্রহািরত হইেব।
৪৮ িকন্তু েয না জািনয়া প্রহােরর েযাগ্য কম্মৰ্ কিরয়ােছ, েস অল্প
প্রহাের প্রহািরত হইেব। আর েয েকান ব্যিক্তেক অিধক দত্ত
হইয়ােছ, তাহার িনকেট অিধক দািব করা যাইেব; এবং েলােক
যাহার কােছ অিধক রািখয়ােছ, তাহার িনকেট অিধক চািহেব।
৪৯ আিম পৃথীিবেত অিগ্ন িনেক্ষপ কিরেত আিসয়ািছ; আর এখন
যিদ তাহা প্রজ্বিলত হইয়া থােক, তেব আর িক চাই? ৫০ িকন্তু
আমােক এক বািপ্তেস্ম বাপ্তাইিজত হইেত হইেব, আর তাহা যাবৎ
িসদ্ধ না হয়, তাবৎ আিম কত না সঙু্কিচত হইেতিছ। ৫১ েতামরা
িক মেন কিরেতছ, আিম পৃথীিবেত শািন্ত িদেত আিসয়ািছ?
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েতামািদগেক বিলেতিছ, তাহা নয়, বরং িবেভদ। ৫২ কারণ এখন
অবিধ এক বাটীেত পাাচ জন িভন্ন হইেব, িতন জন দইু জেনর
িবপেক্ষ, ও দইু জন িতন জেনর িবপেক্ষ; ৫৩ িপতা পুেত্রর
িবপেক্ষ, এবং পুত্র িপতার িবপেক্ষ; মাতা কন্যার িবপেক্ষ, এবং
কন্যা মাতার িবপেক্ষ; শাশুিড় বধুর িবপেক্ষ, এবং বধু শাশুিড়র
িবপেক্ষ িভন্ন হইেব। ৫৪ আর িতিন েলাকসমূহেক কিহেলন,
েতামরা যখন পিশ্চেম েমঘ উিঠেত েদখ, তখন অমিন বিলয়া
থাক, বৃিষ্ট আিসেতেছ; আর েসইরুপই ঘেট। ৫৫ আর যখন
দিক্ষন বাতাস বিহেত েদখ, তখন বিলয়া থাক, বড় েরৗদ্র হইেব;
এবং তাহাই ঘেট। ৫৬ কপটীরা, েতামরা পৃিথবীর ও আকােশর
ভাব বুিঝেত পার, িকন্তু এই সময় বুিঝেত পার না, এ েকমন?
৫৭ আর নায্য িক, তাহা আপনারাই েকন িবচার কর না?
৫৮ ফলতঃ যখন িবপেক্ষর সেঙ্গ শাসনকত্তৰ্ ার িনকেট যাইেব,
পেথর মেধ্য তাহা হইেত মুিক্ত পাইেত যত্ন কিরও; পােছ েস
েতামােক িবচারকত্তৰ্ ার সম্মুেখ টািনয়া লইয়া যায়, আর
িবচারকত্তৰ্ া েতামােক পদািতেকর হেস্ত সমপৰ্ণ কের, এবং
পদািতক েতামােক কারাগাের িনেক্ষপ কের। ৫৯ আিম েতামােক
বিলেতিছ, যাবৎ েশষ কিড়টী পযৰ্্যন্ত পিরেশাধ না কিরেব, তাবৎ
তুিম েকান মেত তথা হইেত বািহের আিসেত পাইেব না।

যীশুর নানািবধ িশক্ষা ও কাযর্্য।

মন িফরান আবশ্যক, এই িবষেয় িশক্ষা।

েস সমেয় উপিস্থত কএক জন তা াহােক েসই
গালীিলয়েদর িবষেয় সংবাদ িদল, যাহােদর রক্ত
পীলাত তাহােদর বিলর সিহত িমিশ্রত কিরয়ািছেলন।

২ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা িক মেন
কিরেতছ, েসই গালীিলয়েদর এইরূপ দগুৰ্িত হইয়ােছ বিলয়া
তাহারা অন্য সকল গালীিলয় েলাক অেপক্ষা অিধক পাপী িছল?
৩ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, তাহা নয়; বরং যিদ মন না
িফরাও, েতামরা সকেলই তদ্রুপ িবনষ্ট হইেব। ৪ অথবা েসই
আঠােরা জন, যাহােদর উপের শীেলােহ িস্থত উচ্চগৃহ পিড়য়া
িগয়া তাহািদগেক মািরয়া েফিলল, েতামরা িক তাহােদর িবষয়
মেন কিরেতছ েয, তাহারা িযরুশােলম িনবাসী অন্য সকল েলাক
অেপক্ষা অিধক অপরাধী িছল? ৫ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
তাহা নয়; বরং যিদ মন না িফরাও, েতামরা সকেলই তদ্রুপ নষ্ট
হইেব। ৬ আর িতিন এই দষৃ্টান্তিট কিহেলন; েকান ব্যিক্তর
দ্রাক্ষােক্ষেত্র তা াহার একটা ডুমুর গাছ েরািপত িছল; আর িতিন
আিসয়া েসই গােছ ফল অেন্বষণ কিরেলন, িকন্তু পাইেলন না।
৭ তাহােত িতিন দ্রাক্ষাপালকেক কিহেলন, েদখ, আজ িতন
বৎসর আিসয়া এই ডুমুর গােছ ফল অেন্বষণ কিরেতিছ, িকন্তু
িকছুই পাইেতিছ না; ইহা কািটয়া েফল; এটা েকন ভূিমও নষ্ট
কের। ৮ েস উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা
থািকেত িদউন, আিম উহার মূেলর চািরিদেক খুািরয়া সার িদব,
৯ তাহার পের উহােত ফল ধের ত ভালই, নয় ত ওটা কািটয়া
েফিলেবন।

িবশ্রামবার পালন িবষেয় িশক্ষা।

১০ িতিন িবশ্রামবাের েকান সমাজ-গৃেহ িশক্ষা িদেতিছেলন।
১১ আর েদখ, একিট স্ত্রীেলাক, যাহােক আঠােরা বৎসর ধিরয়া
দবু্বৰ্লতার আত্মায় পাইয়ািছল, েস কুজা, েকান মেত েসাজা

হইেত পািরত না। ১২ তাহােক েদিখয়া যীশু কােছ ডািকেলন,
আর কিহেলন, েহ নাির, েতামার দবু্বৰ্লতা হইেত মুক্ত হইেল।
১৩ পের িতিন তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ কিরেলন; তাহােত েস
তখনই েস েসাজা হেয় দা াড়াইল, আর ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেত
লািগল। ১৪ িকন্তু িবশ্রামবাের যীশু সুস্থ কিরয়ািছেলন বিলয়া,
সমাজাধ্যক্ষ কু্রদ্ধ হইল, েস উত্তর কিরয়া েলাকিদগেক বিলল,
ছয় িদন আেছ, েসই সকল িদেন কম্মৰ্ করা উিচত; অতএব ঐ
সকল িদেন আিসয়া সুস্থ হইও, িবশ্রামবাের নয়। ১৫ িকন্তু প্রভু
তাহােক উত্তর কিরয়া কিহেলন, কপটীরা, েতামােদর প্রেত্যক
জন িক িবশ্রামবাের আপন আপন বলদ িকম্বা গদ্দৰ্ভ যাবপাত্র
হইেত খুিলয়া জল খাওয়াইেত লইয়া যায় না? ১৬ তেব এই
স্ত্রীেলাক, অব্ৰাহােমর কন্যা, যাহােক শয়তান, েদখ, আজ
আঠােরা বৎসর ধিরয়া বাািধয়া রািখয়ািছল, ইহার এই বন্ধন
হইেত িবশ্রামবাের মুিক্ত পাওয়া িক উিচত নয়? ১৭ িতিন এই
সকল কথা বিলেল, তা াহার িবপেক্ষরা সকেল লিজ্জত হইল;
িকন্তু তা াহার দ্বারা েয সমস্ত মিহমার কাযৰ্্য হইেতিছল, তাহােত
সমস্ত সাধারণ েলাক আনিন্দত হইল।

সিরষা দানা ও সম্বিন্ধয় দষৃ্টান্ত।

১৮ তখন িতিন কিহেলন, ঈশ্বেরর রাজ্য িকেসর তুল্য? আিম
িকেসর সিহত তাহার তুলনা িদব? ১৯ তাহা সিরষা-দানার তুল্য,
যাহা েকান ব্যিক্ত লইয়া আপন উদ্যােন বপন কিরল; পের তাহা
বািড়য়া গাছ হইয়া উিঠল, এবং আকােশর পিক্ষগণ আিসয়া
তাহার শাখােত বাস কিরল। ২০ আবার িতিন কিহেলন, আিম
িকেসর সিহত ঈশ্বেরর রােজ্যর তুলনা িদব? ২১ তাহা এমন
তাড়ীর তুল্য, যাহা েকান স্ত্রীেলাক লইয়া িতন মাণ ময়দার মেধ্য
ঢািকয়া রািখল, েশেষ সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উিঠল।

পিরত্রানােথর্ প্রানপন কিরবার িবষেয় িশক্ষা।

২২ আর িতিন নগের নগের ও গ্রােম গ্রােম ভ্রমন কিরয়া
উপেদশ িদেত িদেত িযরুশােলেমর িদেক গমন কিরেতিছেলন।
২৩ তখন এক ব্যিক্ত তা াহােক বিলল, প্রভু, যাহারা পিরত্রান
পাইেতেছ, তাহােদর সংখ্যা িক অল্প? ২৪ িতিন তাহািদগেক
বিলেলন, সংকীণৰ্ দ্বার িদয়া প্রেবশ কিরেত প্রানপন কর; েকননা
আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, অেনেক প্রেবশ কিরেত েচষ্টা
কিরেব, িকন্তু পািরেব না। ২৫ গৃহকত্তৰ্ া উিঠয়া দ্বার রুদ্ধ কিরেল
পর েতামরা বািহর দা াড়াইয়া দ্বাের আঘাত কিরেত আরম্ভ কিরেব,
বিলেব, প্রভু, আমািদগেক দ্বার খুিলয়া িদউন; আর িতিন উত্তর
কিরয়া েতামািদগেক বিলেবন, আিম জািন না, েতামরা
েকাথাকার েলাক; ২৬ তখন েতামরা বিলেত আরম্ভ কিরেব,
আমরা আপনার সাক্ষােত েভাজন পান কিরয়ািছ, এবং
আমােদর পেথ পেথ আপিন উপেদশ িদয়ােছন। ২৭ িকন্তু িতিন
বিলেবন, েতামািদগেক বিলেতিছ, আিম জািন না, েতামরা
েকাথাকার েলাক; েহ অধম্মৰ্চারী সকেল, আমার িনকট হইেত
দরূ হও। ২৮ েসই স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব; তখন েতামরা
েদিখেব, অব্ৰাহাম, ইসহাক ও যােকাব এবং ভাববাদী সকেলই
ঈশ্বেরর রােজ্য রিহয়ােছন, আর েতামািদগেক বািহের েফিলয়া
েদওয়া হইেতেছ। ২৯ আর পূব্বৰ্ ও পিশ্চম হইেত এবং উত্তর ও
দিক্ষন হইেত েলােকরা আিসয়া ঈশ্বেরর রােজ্য বিসেব। ৩০ আর
েদখ, যাহারা েশেষর, এমন েকান েকান েলাক প্রথম হইেব, এবং
যাহারা প্রথম, এমন েকান েকান েলাক েশেষ পিড়েব। ৩১ েসই
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দেন্ড কএক জন ফরীশী িনকেট আিসয়া তা াহােক বিলল, বািহর
হও, এ স্থান হইেত চিলয়া যাও; েকননা েহেরাদ েতামােক বধ
কিরেত চািহেতেছন। ৩২ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা
িগয়া শৃগালেক বল, েদখ, অদ্য ও কল্য আিম ভূত ছাড়াইেতিছ,
ও আেরাগ্য সাধন কিরেতিছ, এবং তৃতীয় িদবেস িসদ্ধকম্মৰ্া
হইব। ৩৩ যাহা হউক, অদ্য, কল্য ও পরশ্ব আমােক গমন কিরেত
হইেব; কারণ এমন হইেত পাের না েয, িযরুশােলেমর বািহের
েকান ভাববাদী িবনষ্ট হয়। ৩৪ িযরুশােলম, িযরুশােলম, তুিম
ভাববাদীগনেক বধ কিরয়া থাক, ও েতামার িনকেট যাহারা
েপ্রিরত হয়, তাহািদগেক পাথর মািরয়া থাক! কুকু্কিট েযমন
আপন শাবকিদগেক পেক্ষর নীেচ একত্র কের, আিম কত বার
েতমিন েতামার সন্তানিদগেক একত্র কিরেত ইচ্ছা কিরয়ািছ,
িকন্তু েতামরা সম্মত হইেল না। ৩৫ েদখ, েতামােদর েসই গৃহ
েতামােদর িনিমত্ত উৎসন্ন পিড়য়া রিহল। আর আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েয সময় পযৰ্্যন্ত েতামরা না বিলেব, “ধন্য িতিন, িযিন
প্রভুর নােম আিসেতেছন,” েসই সময় পযৰ্্যন্ত েতামরা আমােক
আর েদিখেত পাইেব না।

েভাজেনর সময় দত্ত িশক্ষা।

িতিন এক িবশ্রামবাের প্রধান ফরীশীেদর এক জন
অধ্যকেক্ষর বাটীেত আহার কিরেত েগেলন, আর
তাহারা তা াহার উপের দিৃষ্ট রািখল। ২ আর েদখ, এক

জন জােলাদরী তা াহার সম্মুেখ িছল। ৩ যীশু উত্তর কিরয়া
ব্যবস্থােবত্তািদগেক ও ফারীশীগনেক কিহেলন, িবশ্রামবাের
আেরাগ্য করা িবেধয় িক না? িকন্তু তাহারা চুপ কিরয়া রিহল।
৪ তখন িতিন তাহােক ধিরয়া সুস্থ কিরেলন, পের িবদায় িদেলন।
৫ আর িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর মেধ্য েক আেছ,
যাহার সন্তান িকম্বা বলদ কূেপ পিড়েল েস িবশ্রামবাের তৎক্ষনাৎ
তাহােক তুিলেব না? ৬ তাহারা এই সকল কথার উত্তর িদেত
পািরল না। ৭ আর িনমিন্ত্রত েলােকরা িকরূেপ প্রধান প্রধান
আসন মেনানীত কিরেতেছ, তাহা লক্ষ্য কিরয়া িতিন তাহািদগেক
একিট দষৃ্টান্ত কিহেলন; ৮ িতিন তাহািদগেক বিলেলন, যখন েকন
েতামািদগেক িববাহেভােজ িনমন্ত্রণ কের, তখন প্রধান আসেন
বিসও না; িক জািন, েতামা হইেত অিধক সম্মািনত আর েকান
েলাক তাহার দ্বারা িনমিন্ত্রত হইয়ােছ, ৯ আর েয ব্যিক্ত েতামােক
ও তাহােক িনমন্ত্রণ কিরয়ােছ, েস আিসয়া েতামােক বিলেব,
ইঁহােক স্থান েদও; আর তখন তুিম লিজ্জত হইয়া িনম্নতম স্থান
গ্রহণ কিরেত যাইেব। ১০ িকন্তু তুিম যখন িনমিন্ত্রত হও তখন
িনম্নতম স্থােন িগয়া বিসও; তাহােত েয ব্যিক্ত েতামােক িনমন্ত্রণ
কিরয়ােছ, েস যখন আিসেব, েতামােক বিলেব, বনু্ধ, উচ্চতর
স্থােন িগয়া বস; তখন যাহারা েতামার সিহত বিসয়া আেছ, েসই
সকেলর সাক্ষােত েতামার েগৗরব হইেব। ১১ েকননা েয েকহ
আপনােক উচ্চ কের, তাহােক নত করা যাইেব, আর েয েকহ
আপনােক নত কের, তাহােক উচ্চ কা যাইেব। ১২ আবার েস
ব্যিক্ত তা াহােক িনমন্ত্রণ কিরয়ািছল, তাহােকও িতিন বিলেলন,
তুিম যখন মধ্যাহ্ন-েভাজ িকম্বা রািত্র-েভাজ প্রস্তুত কর, তখন
েতামার বানু্ধগণেক, বা েতামার ভ্রাতািদগেক, বা েতামার
জ্ঞািতিদগেক িকম্বা ধনী প্রিতবািসগনেক ডািকও না; িক জািন
তাহারাও েতামােক পালটা িনমন্ত্রণ কিরেব, আর তুিম প্রিতদান
পাইেব। ১৩ িকন্তু যখন েভাজ প্রস্তুত কর, তখন দিরদ্র, নুলা, খঞ্জ
ও অন্ধিদগেক িনমন্ত্রণ কিরও; ১৪ তাহােত ধন্য হইেব, েকননা

েতামার প্রিতদান কিরেত তাহােদর িকছুই নাই, তাই ধািম্মৰ্কগেনর
পুনরুত্থান সমেয় তুিম প্রিতদান পােব। ১৫ এই সকল কথা
শুিনয়া, যাহারা বিসয়ািছল, তাহােদর মেধ্য এক ব্যিক্ত তা াহােক
কিহল, ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয ঈশ্বেরর রােজ্য েভাজন কিরেব।
১৬ িতিন তাহােক কিহেলন, েকান এক ব্যিক্ত বড় েভাজ প্রস্তুত
কিরয়া অেনকেক িনমন্ত্রণ কিরেলন। ১৭ পের েভাজন সমেয়
আপন দাস দ্বারা িনমিন্ত্রতিদগেক বিলয়া পাঠাইেলন, আইস,
এখন সকলই প্রস্তুত। ১৮ তখন তাহারা সকেলই একমত হইয়া
ক্ষমা িভক্ষা কিরেত লািগল। প্রথম জন তাহােক কিহল, আিম
একখািন েক্ষত্র ক্রয় কিরলাম, তাহা েদিখেত না েগেল নয়;
িবনিত কির, আমােক ছািড়য়া িদেত হইেব। ১৯ আর এক জন
কিহল, আিম পাাচ েজাড়া বলদ িকিনলাম, তাহােদর পরীক্ষা
কিরেত যাইেতিছ; িবনিত কির, আমােক ছািড়য়া িদেত হইেব।
২০ আর এক জন কিহল, আিম িববাহ কিরলাম, এই জন্য যাইেত
পািরেতিছ না। ২১ পের েস দাস আিসয়া তাহার প্রভুেক এই সমস্ত
বৃত্তান্ত জানাইল। তখন েসই গৃহকত্তৰ্ া কু্রদ্ধ হইয়া আপন দাসেক
কিহেলন, শীঘ্র বািহর হইয়া নগেরর পেথ পেথ ও ও গিলেত
গিলেত যাও, দিরদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধিদগেক এখােন আন।
২২ পের েস দাস কিহল, প্রভু, আপিন যাহা আজ্ঞা কিরয়ািছেলন,
তাহা করা েগল, আর এখনও স্থান আেছ। ২৩ তখন প্রভু দাসেক
কিহেলন, বািহর হইয়া রাজপেথ রাজপেথ ও েবড়ায় েবড়ায়
যাও, এবং আিসবার জন্য েলাকিদগেক পীড়াপীিড় কর, েযন
আমার গৃহ পিরপূণৰ্ হয়। ২৪ েকননা আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, ঐ িনমিন্ত্রত ব্যিক্তেদর মেধ্য এক জনও আমার
েভাজেনর আস্বাদ পাইেব না। ২৫ একদা িবস্তর েলাক তা াহার
সেঙ্গ যাইেতিছল; তখন িতিন মুখ িফরাইয়া তাহািদগেক
কিহেলন, ২৬ যিদ েকহ আমার িনকেট আইেস, আর আপন
িপতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্তিত, ভ্রাতৃগণ, ও ভিগনীগনেক এমন
িক, িনজ প্রাণেকও অিপ্রয় জ্ঞান না কের, তেব েস আমার িশষ্য
হইেত পাের না। ২৭ েয েকহ িনেজর কু্রশ বহন না কের ও আমার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইেস, েস আমার িশষ্য হইেত পাের না।
২৮ বাস্তিবক দগুৰ্ িনম্মৰ্ান কিরেত ইচ্ছা হইেল, েতামােদর মধ্য েক
অেগ্র বিসয়া ব্যয় িহসাব কিরয়া না েদিখেব, সমাপ্ত কিরবার
সঙ্গিত তাহার আেছ িক না? ২৯ িক জািন িভিত্তমূল বিসেল পর
যিদ েস সমাপ্ত কিরেত না পাের, তেব যত েলাক তাহা েদিখেব,
সকেল তাহােক িবদ্রুপ কিরেত আরম্ভ কিরেব, বিলেব, ৩০ এ
ব্যিক্ত িনম্মৰ্ান কিরেত আরম্ভ কিরয়ািছল, িকন্তু সমাপ্ত কিরেত
পািরল না। ৩১ অথবা েকান রাজা অন্য রাজার সিহত যুেদ্ধ
সমাঘাত কিরেত যাইবার সমেয় অেগ্র বিসয়া িবেবচনা কিরেবন
না, িযিন িবংশিত সহস্র ৈসন্য লইয়া িক তা াহার সম্মুখবত্তর্ী হইেত
পাির? ৩২ যিদ না পােরন, তেব শত্রু দেুর থািকেত িতিন দতূ
েপ্ররণ কিরয়া সিন্ধর িনয়ম িজজ্ঞাসা কিরেবন। ৩৩ ভাল, তদ্রুপ
েতামােদর মেধ্য েয েকহ আপনার স্বব্বৰ্স্ব ত্যাগ না কের, েস
আমার িশষ্য হইেত পাের না। ৩৪ লবন ত উত্তম; িকন্তু েসই
লবেনরও যিদ স্বাদ িগয়া থােক, তেব তাহা িকেস আস্বাদযুক্ত
করা যাইেব? ৩৫ তাহা না ভূিমর, না সারিঢিবর উপেযাগী; েলােক
তাহা বািহের েফিলয়া েদয়। যাহার শুিনেত কান থােক েস শুনুক।
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হারান েমষ, হারান িসিক ও হারান পুত্র, এই িতনিট দষৃ্টান্ত-
কথা।

আর করগ্রাহী ও পাপীরা সকেল তা াহার বাক্য
শুিনবার জন্য তা াহার িনকেট আিসেতিছল। ২ তাহােত
ফরীশী ও অধ্যাপেকরা বচসা কিরয়া বিলেত লািগল,

এ ব্যিক্ত পাপীিদগেক গ্রহণ কের, ও তাহােদর সিহত আহার
ব্যবহার কের। ৩ তখন িতিন তাহািদগেক এই দষৃ্টান্ত কিহেলন।
৪ েতামােদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত- যাহার এক শত েমষ আেছ, ও
েসই সকেলর মেধ্য একটী হারাইয়া যায়- িনরানব্বাইটা প্রান্তের
ছািড়য়া যায় না, আর েয পযৰ্্যন্ত েসই হারানিট না পায়, েস পযৰ্্যন্ত
তাহার অেন্বষণ কিরেত যায় না? ৫ আর পাইেল েস
আনন্দপূব্বৰ্ক কা ােধ তুিলয়া লয়। ৬ পের ঘের আিসয়া বনু্ধ বান্ধব
ও প্রিতবাসীিদগেক ডািকয়া বেল, আমার সেঙ্গ আনন্দ কর,
কারণ আমার েয েমষিট হারাইয়া িগয়ািছল, তাহা পাইয়ািছ।
৭ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, তদ্রুপ এক জন পাপী মন
িফরাইেল স্বেগৰ্ আনন্দ হইেব; যাহােদর মন িফরান অনাবশ্যক,
এমন িনরানব্বই জন ধািম্মৰ্েকর িবষেয় তত আনন্দ হইেব না।
৮ অথব েকান স্ত্রীেলাক, যাহার দশিট িসিক আেছ, েস যিদ
একটী হারাইয়া েফেল, তেব প্রদীপ জ্বািলয়া ঘর ঝাািট িদয়া েয
পযৰ্্যন্ত তাহা না পায়, ভােলা কিরয়া খুা িজয়া েদেখ না? ৯ আর
পাইেল পর েস বনু্ধ বান্ধব ও প্রিতবািসনীগনেক ডািকয়া বেল,
আমার সেঙ্গ আনন্দ কর, কারণ আিম েয িসিকিট হারাইয়া
েফিলয়ািছলাম, তাহা পাইয়ািছ। ১০ তদ্রুপ, আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, এক জন পাপী মন িফরাইেল ঈশ্বেরর দত্ুগেনর
সাক্ষােত আনন্দ হয়। ১১ আর িতিন কিহেলন, এক ব্যিক্তর দইু
পুত্র িছল; ১২ তাহােদর মেধ্য কিনষ্ঠ আপন িপতােক কিহল,
িপতঃ, সম্পিত্তর েয অংশ আমার ভােগ পেড়, তাহা আমােক
েদও। তাহােত িতিন তাহােদর মেধ্য ধন িবভাগ কিরয়া িদেলন।
১৩ অল্প িদন পের েসই কিনষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র কিরয়া লইয়া
দরূেদেশ চিলয়া েগল, আর তথায় েস অনাচাের িনজ সম্পিত্ত
উড়াইয়া িদল। ১৪ েস সমস্ত ব্যয় কিরয়া েফিলেল পর েসই েদেশ
ভারী আকাল হইল, তাহােত েস কেষ্ট পিড়েত লািগল। ১৫ তখন
েস িগয়া েসই েদেশর এক জন গৃহেস্থর আশ্রয় লইল; আর েস
তাহােক শূকর চরাইবার জন্য আপনার মােঠ পাঠাইয়া িদল;
১৬ তখন, শূকের েয শুা টী খাইত, তাহা িদয়া েস উদর পূণৰ্ কিরেত
বাঞ্চা কিরত, আর েকহই তাহােক িদত না। ১৭ িকন্তু েচতনা
পাইেল েস বিলল, আমার িপতার কত মজরু েবশী েবশী খাদ্য
পাইেতেছ, িকন্তু আিম এখােন কু্ষধায় মিরেতিছ। ১৮ আিম উিঠয়া
আমার িপতার িনকেট যাইব, তা াহােক বিলব, িপতঃ, স্বেগৰ্র
িবরুেদ্ধ এবং েতামার সাক্ষােত আিম পাপ কিরয়ািছ; ১৯ আিম
আর েতামার পুত্র নােমর েযাগ্য নই; েতামার এক জন মজেুরর
মত আমােক রাখ। ২০ পের েস উিঠয়া আপন িপতার িনকেট
আিসল। েস দেূর থািকেতই তাহার িপতা তাহেক েদিখেত
পাইেলন, ও করুনািবষ্ট হইেলন, আর েদৗিড়য়া িগয়া তাহার গলা
ধিরয়া তাহােক চুম্বন কিরেত থািকেলন। ২১ তখন পুত্র তা াহােক
কিহল, িপতঃ, স্বেগৰ্র িবরুেদ্ধ ও েতামার সাক্ষােত আিম পাপ
কিরয়ািছ, আিম আর েতামার পুত্র নােমর েযাগ্য নই। ২২ িকন্তু
িপতা আপন দাসিদগেক বিলেলন, শীঘ্র কিরয়া সবেচেয় ভাল
কাপড় খািন আন, আর ইহােক পরাইয়া েদও, এবং ইহার হােত
অঙ্গরুী েদও ও পােয় জতুা েদও; ২৩ আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরিট

আিনয়া মার; আমরা েভাজন কিরয়া আেমাদ প্রেমাদ কির;
২৪ কারণ আমার এই পুত্র মিরয়া িগয়ািছল, এখন বাািচল;
হারাইয়া িগয়ািছল, এখন পাওয়া েগল। তাহােত তাহারা আেমাদ
প্রেমাদ কিরেত লািগল। ২৫ তখন তা াহার েজ্যষ্ঠ পুত্র েক্ষেত্র িছল;
পের েস আিসেত আিসেত যখন বাটীর িনকেট পাহুিছল, তখন
বাদ্য ও নৃেত্যর শব্দ শুিনেত পাইল। ২৬ আর েস এক জন দাসেক
কােছ ডািকয়া িজজ্ঞাসা কিরল, এ সকল িক? ২৭ েস তাহােক
বিলল, েতামার ভাই আিসয়ােছ, এবং েতামার িপতা হৃষ্টপুষ্ট
বাছুরিট মািরয়ােছন, েকননা িতিন তাহােক সুস্থ পাইয়ােছন।
২৮ তাহােত েস কু্রদ্ধ হইয়া উিঠল, িভতের যাইেত চািহল না; তখন
তাহার িপতা বািহের আিসয়া সাধ্যসাধনা কিরেত লািগেলন।
২৯ িকন্তু েস উত্তর কিরয়া িপতােক কিহল, েদখ, এত বৎসর
আিম েতামার েসবা কিরয়া আিসেতিছ, কখনও েতামার আজ্ঞা
লঙ্ঘন কির নাই, তথািপ আমােক কখনও একটী ছাগবৎস েদও
নাই, েযন আিম িনজ িমত্রগেনর সিহত আেমাদ প্রেমাদ কিরেত
পাির; ৩০ িকন্তু েতামার এই েয পুত্র েবশ্যােদর সেঙ্গ েতামার ধন
খাইয়া েফিলয়ােছ, েস যখন আিসল, তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট
বাছুরিট মািরেল। ৩১ িতিন তাহােক বিলেলন, বৎস, তুিম সব্বৰ্দাই
আমার সেঙ্গ আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই েতামার।
৩২ িকন্তু আমােদর আেমাদ প্রেমাদ ও আনন্দ করা উিচত
হইয়ােছ, কারণ েতামার এই ভাই মিরয়া িগয়ািছল, এখন বাািচল;
হারাইয়া িগয়ািছল, এখন পাওয়া েগল।

ধনািদ সম্বেন্ধ যীশুর উপেদশ।

আর িতিন িশষ্যিদগেকও কিহেলন, এক জন ধনবান
েলাক িছল, তাহার এক েদওয়ান িছল; েস স্বামীর ধন
অপচয় কিরত বিলয়া তাহার িনকেট অপবািদত

হইল। ২ পের েস তাহােক ডািকয়া কিহল, েতামার িবষেয় এ িক
কথা শুিনেতিছ? েতামার েদওয়ানী-পেদর িহসাব েদও, েকননা
তুিম আর েদওয়ান থািকেত পািরেব না। ৩ তখন েসই েদওয়ান
মেন মেন কিহল, িক কিরব? আমার প্রভু ত আমার িনকট হইেত
েদওয়ািন-পদ লইেতেছন; মািট কািটবার বল আমার নাই, িভক্ষা
কিরেত আমার লজ্জা হয়। ৪ আমার েদওয়ািন-পদ েগেল েলােক
েযন আমােক আপন আপন গৃেহ গ্রহণ কের, এজন্য যাহা কিরব,
তাহা বুিঝলাম। ৫ পের েস আপন প্রভুর প্রেত্যক ঋণীেক ডািকয়া
প্রথম জন েক কিহল, তুিম আমার প্রভুর কত ধার? ৬ েস বিলল,
একশত মণ ৈতল। তখন েস তাহােক কিহল, েতামার ঋণপত্র
লও, এবং শীঘ্র বিসয়া পঞ্চাশ েলখ। ৭ পের েস আর এক জনেক
বিলল, তুিম কত ধার? েস বিলল, একশত িবিশ েগাম। তখন েস
কিহল, েতামার ঋণপত্র লইয়া আশী েলখ। ৮ তাহােত েসই প্রভু
েসই অধািম্মৰ্ক েদওয়ােনর প্রশংসা কিরল, কারণ েস বুিদ্ধমােনর
কম্মৰ্ কিরয়ািছল। বাস্তিবক এই যুেগর সন্তােনরা িনজ জািতর
সম্বেন্ধ দীিপ্তর সন্তানগণ অেপক্ষা বুিদ্ধমান। ৯ আর আিমই
েতামািদগেক বিলেতিছ, আপনােদর জেন্য অধািম্মৰ্কতার ধন
দ্বারা িমত্র লাভ কর, েযন উহা েশষ হইেল তাহারা েতামািদগেক
েসই অনন্ত আবােস গ্রহণ কের। ১০ েয কু্ষদ্রতম িবষেয় িবশ্বস্ত, েস
িবষেয় প্রচুর িবষেয় অধািম্মৰ্ক, েস প্রচুর িবষেয়ও অধািম্মৰ্ক।
১১ অতএব েতামরা যিদ অধািম্মৰ্কতার ধেন িবশ্বস্থ না হইয়া
থাক, তেব েক িবশ্বাস কিরয়া েতামােদর কােছ সত্য ধন রািখেব?
১২ আর যিদ পেরর িবষেয় িবশ্বস্ত না হইয়া থাক, তেব েক
েতামােদর িনজ িবষয় েতামািদগেক িদেব? ১৩ েকান ভৃত্য দইু
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কত্তৰ্ ার দাসত্ব কিরেত পাের না, েকননা েস হয় এক জনেক ঘৃনা
কিরেব, অন্য েক েপ্রম কিরেব, নয় ত এক জেন অনুরুক্ত হইেব,
অন্যেক তুচ্ছ কিরেব। েতামরা ঈশ্বর এবং ধন উভেয়র দাসত্ব
কিরেত পর না। ১৪ তখন ফরীশীরা, যাহারা টাকা ভালবািসত, এ
সকল কথা শুিনেতিছল, আর তাহারা তা াহােক উপহাস কিরেত
লািগল। ১৫ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাই ত মনুষ্যেদর
সাক্ষােত আপনািদগেক ধািম্মৰ্ক েদখাইয়া থাক, িকন্তু ঈশ্বর
েতামােদর অন্তঃকরণ জােনন; েকননা মনুষ্যেদর মেধ্য যাহা উচ্চ,
তাহা ঈশ্বেরর সাক্ষােত ঘৃিণত। ১৬ ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ েযাহন
পযৰ্্যন্ত; েসই অবিধ ঈশ্বেরর রােজ্যর সুসমাচার প্রচার হইেতেছ,
এবং প্রেত্যক জন সবেল েসই রােজ্য প্রেবশ কিরেতেছ। ১৭ িকন্তু
ব্যবস্থার এক িবন্দ ুপিড়য়া যাওয়া অেপক্ষা বরং আকােশর ও
পৃিথবীর েলাপ হওয়া সহজ। ১৮ েয েকহ আপনার স্ত্রীেক
পিরত্যাগ কিরয়া আর এক জনেক িববাহ কের, েস ব্যিবচার
কের; এবং েয েকহ স্বামীত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের, েস ব্যিবচার
কের। ১৯ এক জন ধনবান েলাক িছল, েস েবগুেন কাপড় ও সুক্ষ
বস্ত্র পিরধান কিরত, এবং প্রিতিদন জাাকজমেকর সিহত আেমাদ
প্রেমাদ কিরত। ২০ তাহার ফটক-দ্বাের লাসার নােম এক জন
কাঙ্গালেক রাখা হইয়ািছল, েস ঘােয় ভরা িছল,

২১ এবং েসই ধনবােনর েমজ হইেত পিতত গুা ড়া-গাাড়া খাইেত
বাঞ্ছা কিরত; আবার কুকুেররাও আিসয়া তাহার ঘা চািটত।
২২ কালক্রেম ঐ কাঙ্গাল মিরয়া েগল, আর স্বগৰ্দতূগণ তাহােক
লইয়া অব্ৰাহােমর েকােল বসাইেলন,। পের েসই ধনবানও মিরল,
এবং কবর প্রাপ্ত হইল। ২৩ আর পাতােল, যাতনার মেধ্য, েস চকু্ষ
তুিলয়া দরূ হইেত অব্ৰাহামেক ও তার কেল লাসারেক েদিখেত
পাইল। ২৪ তাহােত েস উচ্চঃস্বের কিহল, িপতঃ অব্ৰাহাম, আমার
প্রিত দয়া করুন, লাসারেক পাঠাইয়া িদউন, েযন েস অঙ্গিুলর
অগ্রভাগ জেল ডুবাইয়া আমার িজহবা শীতল কের, েকননা এই
অিগ্নিশখায় আিম যন্ত্রনা পাইেতিছ। ২৫ িকন্তু অব্ৰাহাম কিহেলন,
বৎস, স্মরণ কর; েতামার সুখ তুিম জীবনকােল পাইয়াছ, আর
লাসার তদ্রুপ দঃুখ পাইয়ােছ; এখন েস এই স্থােন সান্ত্বনা
পাইেতেছ, আর তুিম যন্ত্রণা পাইেতছ। ২৬ আর এসকল ছাড়া
আমােদর ও েতামােদর মেধ্য এক শুন্যস্থলী িস্থর রিহয়ােছ, েযন
এখান হইেত যাহারা েতামােদর কােছ যাইেত চােহ, তাহারা না
পাের, আবার ওখান হইেত আমােদর কােছ েকহ পার হইয়া
আিসেত না পাের। ২৭ তখন েস কিহল, তেব আিম আপনােক
িবনয় কির, িপতঃ আমার িপতার বািটেত উহােক পাঠাইয়া
িদউন; ২৮ েকননা আমার পাাচিট ভাই আেছ; েস িগয়া তাহােদর
িনকেট সাক্ষ্য িদউক, েযন তাহারাও যাতনা স্থােন না আইেস।
২৯ িকন্তু অব্ৰাহাম কিহেলন, তাহােদর িনকেট েমািশ ও
ভাববাদীগণ আেছন; তা াহােদরই কথা তাহারা শুনুক। ৩০ তখন
েস বিলল, তাহা নয়, িপতঃ অব্ৰাহাম, বরং মৃতেদর মধ্য হইেত
যিদ েকহ তাহােদর িনকেট যায়, তাহা হইেল তাহারা মন
িফরাইেব। ৩১ িকন্তু িতিন কিহেলন, তাহারা যিদ েমািশর ও
ভাববাদীগেনর কথা না শুেন, তেব মৃতগেনর মধ্য হইেত েকহ
উিঠেলও তাহারা মিনেব না।

ক্ষমা ও প্রভৃিত িবষয়ক উপেদশ।

যীশু আপন িশষ্যিদগেক আরও কিহেলন, িবঘ্ন
উপিস্থত না হইেব, এমন হইেত পাের না; িকন্তু িধক
তাহােক, যাহার দ্বারা উপিস্থত হইেব! ২ েস েয এই

কু্ষদ্রগেনর মেধ্য এক জেনর িবঘ্ন জন্মায়, ইহা অেপক্ষা বরং
তাহার গলায় যাাতা বাািধয়া তাহােক সমুেদ্র েফিলয়া িদেল তাহার
পেক্ষ ভাল। ৩ েতামরা আপনােদর িবষেয় সাবধান থাক। েতামার
ভ্রাতা যিদ পাপ কের, তাহােক অনুেযাগ কিরও; আর েস যিদ
অনুতাপ কের, তাহােক ক্ষমা কিরও। ৪ আর যিদ েস এক িদেনর
মেধ্য সাত বার েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কের, আর সাত বার
েতামার কােছ িফিরয়া আিসয়া বেল, অনুতাপ কিরলাম, তেব
তাহােক ক্ষমা কিরও। ৫ আর েপ্রিরেতরা প্রভুেক কিহেলন,
আমােদর িবশ্বােসর বৃিদ্ধ করুন। ৬ প্রভু কিহেলন, একিট
সিরষাদানার মত িবশ্বাস যিদ েতামােদর তাহেক, তেব, ‘তুিম
সমূেল উপিড়য়া িগয়া সমুেদ্র েরািপত হও’ এই কথা সুকািমন
গাছিটেক বিলেল এ েতামােদর কথা মিনেব। ৭ আর েতামােদর
মেধ্য এমন েক আেছ, যাহার দাস হাল বিহয়া িকম্বা েমষ চরাইয়া
েক্ষত্র হইেত িভতের আিসেল েস তাহােক বিলেব, ‘তুিম এখনই
আিসয়া খাইেত বস’? ৮ বরং তাহােক িক বিলেব না, ‘আিম িক
খাইব, তাহার আেয়াজন কর, এবং আিম যতক্ষণ েভাজন পান
কির, ততক্ষন েকামর বাািধয়া আমার েসবা কর, তাহার পর তুিম
েভাজন পান কিরেব’? ৯ েসই দাস আজ্ঞা েপাল কিরল বিলয়া
েস িক তাহার ধন্যবাদ কের? ১০ েসই প্রকাের সমস্ত আজ্ঞা পালন
কিরেল পর েতামারও বিলও আমার অনুপেযাগী দাস, যাহা
কিরেত বাধ্য িছলাম, তাহাই কিরলাম।

যীশু দশ জন কুিষ্ঠেক শুিচ কেরন।

১১ িযরুশােলেম যাইবার সমেয় িতিন শমিরয়া ও গালীল
েদেশর মধ্য িদয়া গমন কিরেলন। ১২ িতিন েকান গ্রােম প্রেবশ
কিরেতেছন, এমন সমেয় দশ জন কুষ্ঠী তা াহার সম্মুেখ পিড়ল,
তাহারা দেুর দা াড়াইল, আর তাহারা উচ্চঃস্বের বিলেত লািগল,
১৩ যীশু, নাথ, আমািদগেক দয়া করুন! ১৪ তাহািদগেক েদিখয়া
িতিন কিহেলন, যাও, যাজকগেনর িনকেট িগয়া আপনািদগেক
েদখাও। যাইেত যাইেত তাহারা শুচীকৃত হইল। ১৫ তখন তাহােদর
এক জন আপনােক সুস্থ েদিখয়া উচ্চ রেব ঈশ্বেরর েগৗরব
কিরেত কিরেত িফিরয়া আিসল, ১৬ এবং যীশুর চরেণ উবুর
হইয়া পিড়য়া তা াহার ধন্যবাদ কিরেত লািগল; েসই ব্যিক্ত শমরীয়।
১৭ যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন, দশ জন িক শুচীকৃত হয় নাই?
তেব েসই নয় জন েকাথায়? ১৮ ঈশ্বেরর েগৗরব কিরবার জন্য
িফিরয়া আিসয়ােছ, এই অন্যজাতীয় েলাকটী িভন্ন এমন
কাহােকও িক পাওয়া েগল না? ১৯ পের িতিন তাহােক বিলেলন,
উিঠয়া চিলয়া যাও, েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ কিরয়ােছ।

যীশুর নানািবধ িশক্ষা

ঈশ্বেরর রাজ্য আিসবার িবষেয় িশক্ষা।

২০ ফরীশীরা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, ঈশ্বেরর রাজ্য কখন
আিসেব? িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, ঈশ্বেরর
রাজ্য জাাকজমেকর সিহত আইেস না; ২১ আর েলােক বিলেব
না, েদখ, এই স্থােন! ঐ স্থােন! কারণ েদখ, ঈশ্বেরর রাজ্য
েতামােদর মেধ্যই আেছ। ২২ আর িতিন িশষ্যিদগেক কিহেলন,
এমন সময় আিসেব, যখন েতামরা মনুষ্যপুেত্রর সমেয়র এক
িদন েদিখেত ইচ্ছা কিরেব, িকন্তু েদিখেত পাইেব না। ২৩ তখন
েলােকরা েতামািদগেক বিলেব, েদখ, ঐ স্থােন! েদখ, এই স্থােন!
যাইও না, পশ্চাদগমন কিরও না। ২৪ েকননা িবদ্ুযৎ েযমন

লূক ১৬:১৪ ৯২ লূক ১৭:২৪



১৮

আকােশর নীেচ এক িদক হইেত চমকাইেল, আকােশর নীেচ
অন্য িদক পযৰ্্যন্ত আেলািকত হয়, মনুষ্যপুত্র আপনার িদেন
েসইরূপ হইেবন। ২৫ িকন্তু প্রথেম তা াহােক অেনক দঃুখ েভাগ
কিরেত এবং এই কােলর েলাকেদর কােছ অগ্রাহ্য হইেত হইেব।
২৬ আর েনােহর শুেয় েযরূপ হইয়ািছল, মনুষ্যপুেত্রর সমেয়ও
তদ্রুপ হইেব। ২৭ েলােক েভাজন পান কিরত, িববাহ কিরত,
িববািহত হইত, েয পযৰ্্যন্ত না েনাহ জাহােজ প্রেবশ কিরেলন,
আর জলপ্লাবন আিসয়া সকলেক িবনষ্ট কিরল। ২৮ েসইরূেপ
েলােটর সমেয় েযমন হইয়ািছল-েলােক েভাজন পান, ক্রয়
িবক্রয়, বৃক্ষ েরাপন ও গৃহ িনম্মৰ্ান কিরত; ২৯ িকন্তু েয িদন েলাত
সেদাম হইেত বািহর হইেলন, িশ িদন আকাশ হইেত অিগ্ন ও
গন্ধক বিষৰ্য়া সকলেক িবনষ্ট কিরল- ৩০ মনুষ্যপুত্র েয িদন
প্রকািশত হইেবন, েস িদেনও েসইরূপ হইেব। ৩১ েসই িদন েয
েকহ চােদর উপের থািকেব, আর তাহার িজিনসপত্র ঘের
থািকেব, েস তাহা লইবার জন্য নীেচ না নামুক; আর তদ্রুপ েয
েকহ েক্ষেত্র থািকেব, েসও পশ্চােত িফিরয়া না আইসুক।
৩২ েলােটর স্ত্রীেক স্মরণ কিরও। ৩৩ েয েকহ আপন প্রাণ লাভ
কিরেত েচষ্টা কের, েস তাহা হারাইেব; আর েয েকহ প্রাণ হারায়,
েস তাহা বাাচাইেব। ৩৪ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েসই
রািত্রেত দইু জন এক িবছানায় থািকেব, তাহােদর এক জনেক
লওয়া যাইেব, এবং অন্য জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৩৫ দইুিট
স্ত্রীেলাক একত্র যাাতা িপিষেব; তাহােদর এক জনেক লওয়া
যাইেব, এবং অন্য জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৩৬ তখন
তা াহারা উত্তর কিরয়া তা াহােক বিলেলন, ৩৭ েহ প্রভু, েকাথায়?
িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েযখােন শব, েসখােনই শকুন যুিটেব।

প্রাথর্নার িবষেয় িশক্ষা।

আর িতিন তা াহািদগেক এই ভােবর একিট দষৃ্টান্ত
কিহেলন েয, তাহােদর সবৰ্দাই প্রাথৰ্না করা উিচত,
িনরুৎসাহ হওয়া উিচত নয়। ২ িতিন বিলেলন, েকান

নগের এক িবচারকত্তৰ্ া িছল, েস ঈশ্বর েক ভয় কিরত না,
মনুষ্যেকও মািনত না। ৩ আর েসই নগের এক িবধবা িছল, েস
তাহার িনকেট আিসয়া বিলত, অন্যােয়র প্রতীকার কিরয়া
আমার িবপক্ষ হইেত আমােক উদ্ধার করুন! ৪ িবচারকত্তৰ্ া
িকছুকাল পযৰ্্যন্ত সম্মত হইল না; িকন্তু পের মেন মেন কিহল,
যিদও আিম ঈশ্বরেক ভয় কির না, মনুষ্যেকও মািন না, ৫ তথািপ
এই িবধবা আমােক েক্লশ িদেতেছ, এই জন্য অন্যায় হইেত
ইহােক উদ্ধার কিরব, পােছ এ সব্বৰ্দা আিসয়া আমােক
জ্বালাতন কিরয়া তুেল। ৬ পের প্রভু কিহেলন, শুন, ঐ অধািম্মৰ্ক
িবচারকত্তৰ্ া িক বেল। ৭ তেব ঈশ্বর িক আপনার েসই
মেনানীতেদর পেক্ষ অন্যােয়র প্রতীকার কিরেবন না, যাহারা
িদবারাত্র তা াহার কােছ েরাদন কের, যিদও িতিন তাহােদর িবষেয়
দীঘৰ্সিহষু্ণ? ৮ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, িতিন শীঘ্রই
তাহােদর পেক্ষ অন্যােয়র প্রতীকার কিরেবন। িকন্তু মনুষ্যপুত্র
যখন আিসেবন, তখন িক পৃথীিবেত িবশ্বাস পাইেবন?

পাপক্ষমার িবষেয় িশক্ষা।

৯ যাহারা আপনােদর উপের িবশ্বাস রািখত, মেন কিরত েয,
তাহারাই ধািম্মৰ্ক, এবং অন্য সকলেক েহয়জ্ঞান কিরত, এমন
কএক জনেক িতিন এই দষৃ্টান্ত কিহেলন। ১০ দইু ব্যক্ত প্রাথৰ্না
কিরবার জন্য ধম্মৰ্ধােম েগল; এক জন ফরীশী, আর এক জন

করগ্রাহী। ১১ ফরীশী দা াড়াইয়া আপনা আপিন এইরূপ প্রাথৰ্না
কিরল, েহ ঈশ্বর, আিম েতামার ধন্যবাদ কির েয, আিম অন্য
সকল েলােকর- উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যিবচারীেদর –মত িকম্বা ঐ
করগ্রাহীর মত নিহ; ১২ আিম সপ্তােহর মেধ্য দইুবার উপবাস
কির, সমস্ত আেয়র দশমাংশ দান কির। ১৩ িকন্তু করগ্রাহী দেুর
দা াড়াইয়া স্বেগৰ্র িদেক চকু্ষ তুিলেতও সাহস পাইল না, বরং েস
বেক্ষ করাঘাত কিরেত কিরেত কিহল, েহ ঈশ্বর, আমার প্রিত,
এই পাপীর প্রিত দয়া কর। ১৪ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, এই
ব্যিক্ত ধািম্মৰ্ক গিণত হইয়া িনজ গৃেহ নািময়া েগল, ঐ ব্যিক্ত নয়;
েকননা েয েকহ আপনােক উচ্চ কের, তাহােক নত করা যাইেব;
িকন্তু েয আপনােক নত কের, তাহােক উচ্চ করা যাইেব।

িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা।

১৫ আর েলােকরা আপনােদর েছাট িশশুিদগেকও তাহার
িনকেট আিনল, েযন িতিন তাহািদগেক স্পশৰ্ কেরন। িশেষ্যরা
তাহা েদিখয়া তাহািদগেক ভৎসৰ্না কিরেত লািগেলন। ১৬ িকন্তু
তাহািদগেক িনকেট ডািকেলন, বিলেলন, িশশুগনেক আমার
িনকেট আিসেত েদও, উহািদগেক বারণ কিরও না, েকননা
ঈশ্বেরর রাজ্য এই মত েলাকেদরই। ১৭ আিম েতামািদগেক সত্য
বিলেতিছ, েয েকহ িশশুবৎ হইয়া ঈশ্বেরর রাজ্য গ্রহণ না কের,
েস েকান মেত তাহােত প্রেবশ কিরেত পাইেব না।

ধনাসিক্তর িবষেয় িশক্ষা।

১৮ এক জন অধ্যক্ষ তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, েহ সদগুরু, িক
কিরেল আিম অনন্ত জীবেনর অিধকারী হইব? ১৯ যীশু তাহােক
কিহেলন, আমােক সৎ েকন বিলেতছ? এক জন ব্যিতেরেক সৎ
আর েকহ নাই, িতিন ঈশ্বর। ২০ তুিম আজ্ঞা সকল জান,
“ব্যিবচার কিরও না, নরহত্যা কিরও না, চুির কিরও না, িমথ্যা
সাক্ষ্য িদও না, েতামার িপতামাতা েক সমাদর কিরও।” ২১ েস
কিহল, বাল্যকাল অবিধ এই সকল পালন কিরয়া আিসেতিছ।
২২ এ কথা শুিনয়া যীশু তাহােক কিহেলন, এখনও এক িবষেয়
েতামার ত্রুিট আেছ; েতামার যাহা িকছু আেছ, সমস্ত িবক্রয় কর,
আর দিরদ্রগনেক িবতরণ কর, তাহােত স্বেগৰ্ ধন পাইেব; আর
আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২৩ িকন্তু এ কথা শুিনয়া েস
অিতশয় দঃুিখত হইল, কারণ েস অিতশয় ধনবান িছল।
২৪ তখন তাহার প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া যীশু কিহেলন, যাহােদর ধন
আেছ, তাহােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ করা েকমন দসু্কর!
২৫ বাস্তিবক ঈশ্বেরর রােজ্য ধনবােনর প্রেবশ করা অেপক্ষা বরং
সুচীর িছদ্র িদয়া উেস্ট্রর প্রেবশ করা সহজ। ২৬ যাহারা শুিনল,
তাহারা বিলল, তেব কাহার পিরত্রান হইেত পাের? ২৭ িতিন
কিহেলন, যাহা মানুেষর অসাধ্য তাহা ঈশ্বেরর সাধ্য। ২৮ তখন
িপতর কিহেলন, েদখুন, আমার যাহা যাহা িনেজর, েস সকল
পিরত্যাগ কিরয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়ািছ। ২৯ িতিন তা া

হািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ,
এমন েকহ নাই, েয ঈশ্বেরর রােজ্যর িনিমত্ত বাটী িক স্ত্রী িক

ভ্রাতৃগণ িক িপতামাতা িক সন্তানসন্তিত ত্যাগ কিরেল,

৩০ ইহকােল তাহার বহুগুন এবং আগামী যুেগ অনন্ত জীবন না
পাইেব।
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আপন মৃতু্য ও পুনরুত্থান িবষেয় যীশুর কথা।

৩১ পের িতিন েসই বােরা জনেক কােছ লইয়া তা াহািদগেক
কিহেলন, েদখ, আমরা িযরুশােলেম যাইেতিছ; আর ভাববাদীগণ
দ্বারা যাহা যাহা িলিখত হইয়ােছ, েস সমস্ত মনুষ্যপুেত্র িসদ্ধ
হইেব। ৩২ কারণ িতিন পরজাতীয়েদর হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন,
এবং েলােকরা তা াহােক িবদ্রুপ কিরেব, তা াহার অপমান কিরেব,
তা াহার গােয় থুথু িদেব; ৩৩ এবং েকাড়া প্রহার কিরয়া তা াহােক বধ
কিরেব; পের তৃতীয় িদবেস িতিন পুনরায় উিঠেবন। ৩৪ এই
সকেলর িকছুই তা াহারা বুিঝেলন না, এই কথা তা াহােদর হইেত
গুপ্ত রিহল, এবং িক িক বলা যাইেতেছ, তাহা তা াহারা বুিঝয়া
উিঠেত পািরেলন না।

িযরুশােলেম যীশুর েশষ যাত্রা।

এক জন অন্ধেক চক্খুদ্দর্ ান।

৩৫ আর যখন িতিন িযরীেহার িনকটবত্তর্ী হইেলন, এক জন
অন্ধ পেথর পােশ্বৰ্ বিসয়া িভক্ষা কিরেতিছল; ৩৬ েস েলাকেদর
গমেনর শব্দ শুিনয়া িজজ্ঞাসা কিরল, ইহার কারণ িক?
৩৭ েলােক তাহােক বিলল, নাসরতীয় যীশু েসখান িদয়া
যাইেতেছন। ৩৮ তখন েস উচ্চঃস্বের কিহল, েহ যীশু, দায়ুদ-
সন্তান, আমার প্রিত দয়া করুন। ৩৯ যাহারা আেগ আেগ
যাইেতিছল, তাহারা চুপ চুপ বিলয়া তাহােক ধমক িদল, িকন্তু েস
আরও অিধক েচা চাইয়া বিলেত লািগল, েহ দায়ুদ-সন্তান, আমার
প্রিত দয়া করুন। ৪০ তখন যীশু থািময়া তাহােক তা াহার িনকেট
আিনেত আজ্ঞা কিরেলন; পের েস িনকেট আিসেল িতিন
তাহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম িক চাও? ৪১ আিম েতামার
িনিমত্ত িক কিরব? েস কিহল, প্রভু, েযন েদিখেত পাই। ৪২ যীশু
তাহােক কিহেলন, েদিখেত পাও; েতামার িবশ্বাস েতামােক সুস্থ
কিরল। ৪৩ তাহােত েস তৎক্ষনাৎ েদিখেত পাইল, এবং ঈশ্বেরর
েগৗরব কিরেত কিরেত তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল। তাহা
েদিখয়া সকল েলাক ঈশ্বেরর স্তব কিরল।

সেক্কেয়র মন্পিরবত্তর্ ন।

পের িতিন িযরীেহােত প্রেবশ কিরয়া নগেরর মধ্য
িদয়া যাইেতিছেলন। ২ আর েদখ, সেক্কয় নােম এক
ব্যিক্ত; েস এক জন প্রধান করগ্রাহী, এবং েস ধনবান

িছল। ৩ আর েক যীশু, েস েদিখেত েচষ্টা কিরেতিছল, িকন্তু িভড়
প্রযুক্ত পািরল না, েকননা েস খব্বৰ্কায় িছল। ৪ তাই েস আেগ
েদৗিড়য়া িগয়া তা াহােক েদিখবার জন্য একটী সুকেমার গােছ
উিঠল, কারণ িতিন েসই পেথ যাইেতিছেলন। ৫ পের যীশু যখন
েসই স্থােন উপিস্থত হইেলন, তখন উপেরর িদেক চািহয়া তাহােক
কিহেলন, সেক্কয়, শীঘ্র নািময়া আইস, েকননা আজ েতামার গৃেহ
আমােক থািকেত হইেব। ৬ তাহােত েস শীঘ্র নািময়া আিসল,
এবং আনেন্দর সিহত তা াহার আিতথ্য কিরল। ৭ তাহা েদিখয়া
সকেল বচসা কিরয়া বিলেত লািগল, ইিন এক জন পাপীর ঘের
রাত্রী যাপন কিরেত েগেলন। ৮ তখন সেক্কয় দা াড়াইয়া প্রভুেক
কিহল, প্রভু, েদখুন, আমার সম্পিত্তর অেদ্ধৰ্ ক আিম
দিরদ্রিদগেক দান কির; আর যিদ অন্যায়পূব্বৰ্ক কাহারও িকছু
হরণ কিরয়া থািক, তাহার চতুগুৰ্ ণ িফরাইয়া িদই। ৯ তখন যীশু

তাহােক কিহেলন, আজ এই গৃেহ পিরত্রান উপিস্থত হইল;
েযেহতুক এ ব্যিক্তও অব্ৰাহােমর সন্তান। ১০ কারণ যাহা হািরয়া
িগয়ািছল, তাহার অেন্বষণ ও পিরত্রান কিরেত মনুষ্যপুত্র
আিসয়ােছন।

দশিট মুদ্রার দষৃ্টান্ত

১১ যখন তাহারা এই সকল কথা শুিনেতিছল, তখন িতিন
একটী দষৃ্টান্তও কিহেলন, কারণ িতিন িযরুশােলেমর িনকেট
উপিস্থত হইয়ািছেলন; আর তাহারা অনুমান কিরেতিছল েয,
ঈশ্বেরর রােজ্যর প্রকাশ তখনই হইেব। ১২ অতএব িতিন
কিহেলন, ভদ্রবংশীয় এক ব্যিক্ত দরুেদেশ েগেলন, অিভপ্রায় এই
েয, আপনার জন্য রাজপদ লইয়া িফিরয়া আিসেবন। ১৩ আর
িতিন আপনার দশ জন দাসেক ডািকয়া দশিট মুদ্রা িদয়া
কিহেলন, আিম েয পযৰ্্যন্ত না আিস, ব্যবসায় কর। ১৪ িকন্তু
তা াহার প্রজাগণ তাহােক েদ্বষ কিরত, তাহারা তা াহার পশ্চাৎ দতূ
পাঠাইয়া িদল, কিহল, আমােদর ইচ্ছা নয় েয, এ ব্যিক্ত আমােদর
উপের রাজত্ত্ব কের। ১৫ পের িতিন রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া যখন
িফিরয়া আিসেলন, তখন, যাহািদগেক টাকা িদয়ািছেলন, েসই
দাসিদগেক তা াহার কােছ ডািকয়া আিনেত বিলেলন, েযন িতিন
জািনেত পােরন, তাহারা ব্যবসােয় েক কত লাভ কিরয়ােছ।
১৬ তখন প্রথম ব্যিক্ত িনকেট আিসয়া কিহল, প্রভু, আপনার
মুদ্রায় আর দশ মুদ্রা হইয়ােছ। ১৭ িতিন তাহােক কিহেলন, ধন্য!
উত্তম দাস, তুিম অিত অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হইেল; এজন্য দশ
নগেরর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কর। ১৮ িদ্বিতয় ব্যিক্ত আিসয়া কিহল, প্রভু,
আপনার মুদ্রায় আর পাাচ মুদ্রা হইয়ােছ। ১৯ িতিন তাহােকও
কিহেলন, তুিমও পাাচ নগেরর কত্তৰ্ া হও। ২০ পের আর এক জন
আিসয়া কিহল, প্রভু, েদখুন, এই আপনার মুদ্রা; আিম ইহা
রুমােল বাািধয়া রািখয়ািছলাম; ২১ কারণ আিম আপনা হইেত
ভীত িছলাম, েকননা আপিন কিঠন েলাক, যাহা রােখন নাই,
তাহা তুিলয়া লন, এবং যাহা বুেনন নাই, তাহা কােটন। ২২ িতিন
তাহােক কিহেলন, দষু্ট দাস, আিম েতামার িনজ মুেখর প্রমােন
েতামার িবচার কিরব। তুিম না জািনেত, আিম কিঠন েলাক, যাহা
রািখ নাই তাহাই তুিলয়া লই, এবং যাহা বুিন নাই তাহাই কািট?
২৩ তেব আমার টাকা েপাদ্দারেদর কােছ েকন রাখ নাই? তাহা
কিরেল আিম আিসয়া সুেদর সিহত তাহা আদায় কিরতাম।
২৪ আর যাহারা িনকেট দা াড়াইয়ািছল, িতিন তাহািদগেক
বিলেলন, ইহার িনকট হইেত ঐ মুদ্রা লও, এবং যাহার দশ মুদ্রা
আেছ, তাহােক েদও। ২৫ তাহারা তা াহােক কিহল, প্রভু, উহার েয
দশ মুদ্রা আেছ।- ২৬ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয কাহার
আেছ, তাহােক েদওয়া যাইেব; িকন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা
আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত লওয়া যাইেব। ২৭ পরন্তু
আমার এই েয শত্রুগণ ইচ্ছা কের নাই েয, আিম তাহােদর উপের
রাজত্ব কির, তাহািদগেক এই স্থােন আন, আর আমার সাক্ষােত
বধ কর।

িযরুশােলেম যীশুর প্রেবশ।

২৮ এই সকল কথা বিলয়া িতিন তা াহােদর অেগ্র অেগ্র চিলেলন,
িযরুশােলেমর িদেক উিঠেত লািগেলন। ২৯ পের যখন ৈজতুন
নামক পব্বৰ্েতর পাশ্বৰ্স্থ ৈবৎফগী ও ৈবথিনয়ার িনকটবিত্তৰ্
হইেলন, তখন িতিন দইু জন িশষ্য েক পাঠাইয়া িদেলন,
বিলেলন, ৩০ ঐ সম্মুখস্থ গ্রােম যাও, তথায় প্রেবশ কিরবামাত্র
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একটী গদ্দৰ্ভশাবক বাাধা েদিখেত পাইেব, যাহােত েকান মানুষ
কখনও বেস নাই; েসিট খুিলয়া আন। ৩১ আর যিদ েকহ
েতামািদগেক িজজ্ঞাসা কের, এিট েকন খুিলেতছ? তেব এইরূপ
বিলেব, ইহােত প্রভুর প্রেয়াজন আেছ। ৩২ তখন যাাহািদগেক
পাঠান হইল, তা াহারা িগয়া, িতিন েযরূপ বিলয়ািছেলন, েসইরূপই
েদিখেত পাইেলন। ৩৩ যখন তা াহারা গদ্দৰ্ভশাবকিট
খুিলেতিছেলন, তখন মািলেকরা তা াহািদগেক বিলল,
গদ্দৰ্ভশাবকটী খুিলেতছ েকন? ৩৪ তা াহার কিহেলন, ইহােত প্রভুর
প্রেয়াজন আেছ। ৩৫ পের তা াহারা েসিটেক যীশুর কােছ লইয়া
আিসেলন, এবং আহার পৃেষ্ঠ আপনােদর বস্ত্র পািতয়া তাহার
উপের যীশুেক বসাইেলন। ৩৬ পের যখন িতিন যাইেত লািগেলন,
েলােকরা আপন আপন বস্ত্র পেথ পািতয়া িদেত লািগল। ৩৭ আর
িতিন িনকটবিত্তৰ্  হইেতেছন, ৈজতুন পব্বৰ্ত হইেত নািমবার স্থােন
উপিস্থত হইয়ােছন, এমন সমেয়, সমুদয় িশষ্যদল েয সকল
পরাক্রম-কাযৰ্্য েদিখয়ািছল, েসই সমেস্তর জন্য আনন্দপূব্বৰ্ক
উচ্চ রেব ঈশ্বেরর প্রশংসা কিরয়া বিলেত লািগল, ৩৮ “ধন্য েসই
রাজা, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন; স্বেগৰ্ শািন্ত এবং
উদ্ধৰ্ েলােক মিহমা।” ৩৯ তখন েলাকসমূেহর মধ্য হইেত কএক
জন ফরীশী তা াহােক কিহল, গুেরা, আপনার িশষ্যিদগেক ধমক
িদউন। ৪০ িতিন উত্তর কিরেলন, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,

ইহারা যিদ চুপ কিরয়া থােক, প্রস্তর সকল েচা চাইয়া উিঠেব।
৪১ পের যখন িতিন িনকেট আিসেলন, তখন নগরিট েদিখয়া
তাহার জন্য েরাদন কিরেলন, ৪২ কিহেলন, তুিম, তুিমই যিদ
আিজকার িদেন, যাহা যাহা শািন্তজনক, তাহা বুিঝেত! িকন্তু
এখন েস সকল েতামার দিৃষ্ট হইেত গুপ্ত রিহল। ৪৩ কারণ েতামার
উপের এমন সময় উপিস্থত হইেব, েয সমেয় েতামার শত্রুগণ
েতামার চািরিদেক জাঙ্গাল বাািধেব, েতামােক েবষ্টন কিরেব,
েতামােক সব্বৰ্িদেক অবেরাধ কিরেব, ৪৪ এবং েতামােক ও
েতামার মধ্যবত্তর্ী েতামার বৎসগণেক ভূিমসাৎ কিরেব, েতামার
মেধ্য প্রস্তেরর উপের প্রস্তর থািকেত িদেব না; কারণ েতামার
তত্ত্বাবধােনর সময় তুিম বুঝ নাই। ৪৫ পের িতিন ধম্মৰ্ধােম প্রেবশ
কিরেলন, এবং িবেক্রতািদগেক বািহর কিরেত আরম্ভ কিরেলন,
৪৬ তাহািদগেক কিহেলন, েলখা আেছ, “আমার গৃহ প্রাথৰ্না-গৃহ
হইেব,” িকন্তু েতামরা ইহা “দসু্যগেনর গহ্বর” কিরয়া তুিলয়াছ।
৪৭ আর িতিন প্রিতিদন ধম্মৰ্ধােম উপেদশ িদেতন। আর প্রধান
যাজেকরা ও অধ্যাপকগণ এবং েলাকেদর প্রধােনরাও তা াহােক
িবনষ্ট কিরেত েচষ্টা কিরেত লািগল; ৪৮ িকন্তু িক কিরেত পাের,
তাহা েদিখেত পাইল না, েকননা েলােকরা সকেল একাগ্র মেন
তা াহার কথা শুিনত।
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১

েযাহন

ঈশ্বেরর বাক্য- যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার।

আিদেত বাক্য িছেলন, এবং বাক্য ঈশ্বেরর কােছ
িছেলন, এবং বাক্য ঈশ্বর িছেলন। ২ িতিন আিদেত
ঈশ্বেরর কােছ িছেলন। ৩ সকলই তা াহার দ্বারা

হইয়ািছল, যাহা হইয়ােছ, তাহার িকছুই তা াহা ব্যিতেরেক হয় নাই।
৪ তাহার মেধ্য জীবন িছল এবং েসই জীবন মনুষ্যগেণর েজ্যািত
িছল। ৫ আর েসই েজ্যািত অন্ধকােরর মেধ্য দীিপ্ত িদেতেছ, আর
অন্ধকার তাহা গ্রহণ কিরল না। ৬ এক জন মনুষ্য উপিস্থত
হইেলন, িতিন ঈশ্বর হইেত েপ্রিরত হইয়া িছেলন, তা াহার নাম
েযাহন। ৭ িতিন সােক্ষ্যর জন্য আিসয়ািছেলন, েযন েসই
েজ্যািতর িবষেয় সাক্ষ্য েদন, েযন সকেল তা াহার দ্বারা িবশ্বাস
কের। ৮ িতিন েসই েজ্যািত িছেলন না, িকন্তু আিসেলন, েয েসই
েজ্যািতর িবষেয় সাক্ষ্য েদন। ৯ প্রকৃত েজ্যািত িছেলন, িযিন
সকল মনুষ্যেক দীিপ্ত েদন, িতিন জগেত আিসেতিছেলন।
১০ িতিন জগেত িছেলন, এবং জগৎ তা াহার দ্বারা হইয়ািছল, আর
জগৎ তা াহােক িচিনল না। ১১ িতিন িনজ অিধকাের আিসেলন,
আর যাহারা তা াহার িনেজর, তাহারা তা াহােক গ্রহণ কিরল না।
১২ িকন্তু যত েলাক তা াহােক গ্রহণ কিরল, েসই সকলেক, যাহারা
তা াহার নােম িবশ্বাস কের তাহািদগেক, িতিন ঈশ্বেরর সন্তান
হইবার ক্ষমতা িদেলন। ১৩ আর রক্ত হইেত নয়, মাংেসর ইচ্ছা
হইেত নয়, মানুেষর ইচ্ছা হইেতও নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছা হইেত
জাত। ১৪ আর েসই বাক্য মাংেস মূিত্তৰ্মান হইেলন, এবং
আমােদর মেধ্য প্রবাস কিরেলন, আর আমরা তা াহার মিহমা
েদিখলাম, েযমন িপতা হইেত আগত একজােতর মিহমা; িতিন
অনুগ্রেহ ও সেত্য পূণৰ্। ১৫ েযাহন তা াহার িবষেয় সাক্ষ্য িদেলন,
আর উৈচ্চঃস্বের বিলেলন, ইিন েসই ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় আিম
বিলয়ািছ, িযিন আমার পশ্চাৎ আিসেতেছন, িতিন আমার
অগ্রগন্য হইেলন, েকননা িতিন আমার পূেব্বৰ্ িছেলন। ১৬ কারণ
তা াহার পূণৰ্তা হইেত আমরা সকেল পাইয়ািছ, আর অনুগ্রেহর
উপের অনুগ্রহ পাইয়ািছ; ১৭ কারণ ব্যবস্থা েমািশ দ্বারা দত্ত
হইয়ািছল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপিস্থত হইয়ােছ।
১৮ ঈশ্বরেক েকহ কখনও েদেখ নাই; একজাত পুত্র, িযিন িপতার
েক্রােড় থােকন, িতিনই [তা াহােক] প্রকাশ কিরয়ােছন।

যীশুর িবষেয় েযাহেনর সাক্ষ্য ।

১৯ আর েযাহেনর সাক্ষ্য এই, - যখন িযহূিদগণ কেয়ক জন
যাজক ও েলবীয়েক িদয়া িযরূশােলম হইেত তা াহার কােছ এই
কথা িজজ্ঞাসা কিরয়া পাঠাইল, ‘আপিন েক?’ ২০ তখন িতিন
স্বীকার কিরেলন, অস্বীকার কিরেলন না; িতিন স্বীকার কিরেলন
েয, আিম েসই খ্রীষ্ট নিহ। ২১ তাহারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল,
তেব িক? আপিন িক এিলয়? িতিন বিলেলন, আিম নই। আপিন
িক েসই ভাববাদী? ২২ তখন তাহারা তা াহােক কিহল, আপিন েক?

যাাহারা আমািদগেক পাঠাইয়ােছন, তা াহািদগেক েযন উত্তর িদেত
পাির। আপনার িবষেয় আপিন িক বেলন? ২৩ িতিন কিহেলন,
আিম “প্রান্তের এক জেনর রব, েয েঘাষণা কিরেতেছ, েতামরা
প্রভুর পথ সরল কর,” েযমন িযশাইয় ভাববাদী বিলয়ািছেলন।
২৪ তাহারা ফরীশীগেণর িনকট হইেত েপ্রিরত হইয়ািছল। ২৫ আর
তাহারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, আপিন যিদ েসই খ্রীষ্ট নেহন,
এিলয়ও নেহন, েসই ভাববাদীও নেহন, তেব বাপ্তাইজ
কিরেতেছন েকন? ২৬ েযাহন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন,
আিম জেল বাপ্তাইজ কিরেতিছ; েতামােদর মেধ্য এক জন
দা াড়াইয়া আেছন, যাাহােক েতামরা জান না, ২৭ িযিন আমার
পশ্চাৎ আিসেতেছন; আিম তা াহার পাদকুার বন্ধন খুিলবারও
েযাগ্য নিহ। ২৮ যদ্দৰ্ েনর পরপাের, ৈবথিনয়ােত, েযখােন েযাহন
বাপ্তাইজ কিরেতিছেলন, েসইখােন এই সকল ঘিটল। ২৯ পরিদন
িতিন যীশুেক আপনার িনকেট আিসেত েদিখেলন, আর
কিহেলন, ঐ েদখ, ঈশ্বেরর েমষশাবক, িযিন জগেতর পাপাভার
লইয়া যান। ৩০ উিন েসই ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় আিম
বিলয়ািছলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যিক্ত আিসেতেছন,
িযিন আমার অগ্রগন্য হইেলন, েকননা িতিন আমার পূেব্বৰ্
িছেলন। ৩১ আর আিম তা াহােক িচিনতাম না, িকন্তু িতিন েযন
ইস্রােয়েলর িনকট প্রকািশত হন, এই জন্য আিম আিসয়া জেল
বাপ্তাইজ কিরেতিছ। ৩২ আর েযাহন সাক্ষ্য িদেলন, কিহেলন,
আিম আত্মােক কেপােতর ন্যায় স্বগৰ্ হইেত নািমেত েদিখয়ািছ;
িতিন তা াহার উপের অবিস্থিত কিরেলন। ৩৩ আর আিম তা াহােক
িচিনতাম না, িকন্তু িযিন আমােক জেল বাপ্তাইজ কিরেত
পাঠাইয়ােছন, িতিনই আমােক বিলেলন, যাাহার উপের আত্মােক
নািময়া অবিস্থিত কিরেত েদিখেব, িতিনই েসই ব্যিক্ত, িযিন পিবত্র
আত্মায় বাপ্তাইজ কেরন। ৩৪ আর আিম েদিখয়ািছ, ও সাক্ষ্য
িদয়ািছ েয, ইিনই ঈশ্বেরর পুত্র।

যীশুর প্রথম িশষ্যেদর আহ্বান।

৩৫ পরিদন পুনরায় েযাহন ও তা াহার দইু জন িশষ্য দা াড়াইয়া
িছেলন; ৩৬ আর যীশু েবড়াইেতিছেলন, এমন সমেয় িতিন তা াহার
প্রিত দিৃষ্টপাত কিরয়া কিহেলন, ঐ েদখ, ঈশ্বেরর েমষশাবক।
৩৭ েসই দইু িশষ্য তা াহার এই কথা শুিনয়া যীশুর পশ্চাৎ গমন
কিরেলন। ৩৮ তাহােত যীশু িফিরয়া তা াহািদগেক পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আিসেত েদিখয়া বিলেলন, িকেস অেন্বষণ কিরেতছ? তা াহারা
কিহেলন, রিব্ব- অনুবাদ কিরেল ইহার অথৰ্ গুরু- আপিন
েকাথায় থােকন? ৩৯ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, আইস,
েদিখেব। অতএব তা াহারা িগয়া, িতিন েযখােন থােকন, েদিখেলন;
এবং েসই িদন তা াহার কােছ থািকেলন; তখন েবলা অনুমান
দশম ঘিটকা। ৪০ েযাহেনর কথা শুিনয়া েয দইু জন িশষ্য যীশুর
পশ্চাৎ গমন কিরয়ািছেলন, তা াহােদর মেধ্য এক জন িশেমান
িপতেরর ভ্রাতা আিন্দ্রয়। ৪১ িতিন প্রথেম আপন ভ্রাতা িশেমােনর
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েদখা পান, আর তা াহােক বেলন, আমরা মশীেহর েদখা পাইয়ািছ-
অনুবাদ কিরেল ইহার অথৰ্ খ্রীষ্ট [অিভিষক্ত] ৪২ িতিন তা াহােক
যীশুর িনকেট আিনেলন। যীশু তা াহার প্রিত দষৃ্টপাত কিরয়া
কিহেলন, তুিম েযাহেনর পুত্র িশেমান, েতামােক ৈকফা বলা
যাইেব, - অনুবাদ কিরেল ইহার অথৰ্ িপতর [পাথর] ৪৩ পরিদবস
িতিন গালীেল যাইেত ইচ্ছা কিরেলন, ও িফিলেপর েদখা
পাইেলন। আর যীশু তা াহােক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ আইস।
৪৪ িফিলপ ৈবৎসদার েলাক; আিন্দ্রয় ও িপতর েসই নগেরর
েলাক। ৪৫ িফিলপ নথনেলর েদখা পাইেলন, আর তা াহােক
কিহেলন, েমািশ ব্যবস্থায় ও ভাববািদগণ যাাহার কথা
িলিখয়ািছেলন, আমরা তা াহার েদখা পাইয়ািছ; িতিন নাসরতীয়
যীশু, েযােষেফর পুত্র। ৪৬ নথেনল তা াহােক কিহেলন, নাসরৎ
হইেত িক উত্তম িকছু উৎপন্ন হইেত পাের? িফিলপ তা াহােক
কিহেলন, আইস, েদখ। ৪৭ যীশু নথেনলেক আপনার িনকেট
আিসেত েদিখয়া তা াহার িবষেয় কিহেলন, ঐ েদখ, এক জন
প্রকৃত ইস্রােয়লীয়, যাহার অন্তের ছল নাই। ৪৮ নথেনল তা াহােক
কিহেলন, আপিন িকেস আমােক িচিনেলন? যীশু উত্তর কিরয়া
তা াহােক কিহেলন, িফিলপ েতামােক ডািকবার পূেব্বৰ্ যখন তুিম
েসই ডুমুরগােছর তেল িছেল, তখন েতামােক েদিখয়ািছলাম।
৪৯ নথেনল তা াহােক উত্তর কিরেলন, রিব্ব, আপিনই ঈশ্বেরর
পুত্র, আপিনই ইস্রােয়েলর রাজা। ৫০ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক
কিহেলন, আিম েয েতামােক বিললাম, েসই ডুমুরগােছর তেল
েতামােক েদিখয়ািছলাম, েসই জন্য িক িবশ্বাস কিরেল? এ সকল
হইেতও মহৎ িবষয় েদিখেব। ৫১ আর িতিন তা াহােক কিহেলন,
সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা েদিখেব, স্বগৰ্
খুিলয়া িগয়ােছ, এবং ঈশ্বেরর দতূগণ মনুষ্যপুেত্রর উপর িদয়া
উিঠেতেছন ও নািমেতেছন।

যীশুর প্রকাশ্য কােযর্্যর আরম্ভ।

আর তৃতীয় িদবেস গালীেলর কান্না নগের এক িববাহ
হইল, এবং যীশুর মাতা েসখােন িছেলন; ২ আর েসই
িববােহ যীশুর ও তা াহার িশষ্যগেণরও িনমন্ত্রণ

হইয়ািছল। ৩ পের দ্রাক্ষারেসর অকুলান হইেল যীশুর মাতা
তা াহােক কিহেলন, উহােদর দ্রাক্ষারস নাই। ৪ যীশু তা াহােক
বিলেলন, েহ নাির, আমার সেঙ্গ েতামার িবষয় িক? আমার সময়
এখনও উপিস্থত হয় নাই। ৫ তা াহার মাতা পিরচারকিদগেক
কিহেলন, ইিন েতামািদগেক যাহা িকছু বেলন, তাহাই কর।
৬ েসখােন িযহূদীেদর শুচীকরণ রীিত অনুসাের পাথেরর ছয়টা
জালা বসান িছল, তাহার এক একটােত দইু িতন মণ কিরয়া জল
ধিরত। ৭ যীশু তাহািদগেক বিলেলন, ঐ সকল জালায় জল পূর।
তাহারা েসগুিলর কাণায় কাণায় পূণৰ্ কিরল। ৮ পের িতিন
তাহািদগেক বিলেলন, এখন উহা হইেত িকছু তুিলয়া
ভজাধ্যেক্ষর িনকেট লইয়া যাও। তাহারা লইয়া েগল।
৯ েভাজাধ্যক্ষ যখন েসই জল, যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া িগয়ািছল,
আস্বাদন কিরেলন, আর তাহা েকাথা হইেত আিসল, তাহা
জািনেতন না- িকন্তু েয পিরচারেকরা জল তুিলয়ািছল, তাহারা
জািনত- তখন েভাজাধ্যক্ষ বরেক ডািকয়া কিহেলন, ১০ সকল
েলােকই প্রথেম উত্তম দ্রাক্ষারস পিরেবষণ কের, এবং যেথষ্ট পান
করা হইেল পর তাহা অেপক্ষা িকছু মন্দ পিরেবষণ কের; তুিম
উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পযৰ্্যন্ত রািখয়াছ। ১১ এইরূেপ যীশু
গালীেলর কান্নােত এই প্রথম িচহ্ন-কাযৰ্্য সাধন কিরেলন, িনজ

মিহমা প্রকাশ কিরেলন; আর তা াহার িশেষ্যরা তা াহােত িবশ্বাস
কিরেলন। ১২ পের িতিন, তা াহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ এবং তা াহার
িশষ্যগণ কফরনাহূেম নািময়া েগেলন, আর েসখােন েবশী িদন
থািকেলন না।

যীশু িযরূশােলেম যান।

১৩ তখন িযহূদীেদর িনস্তারপব্বৰ্ সিন্নকট িছল, আর যীশু
িযরূশােলেম েগেলন। ১৪ পের িতিন ধম্মৰ্ধােমর মেধ্য েদিখেলন,
েলােক েগা, েমষ ও কেপাত িবক্রয় কিরেতেছ, এবং েপাদ্দােররা
বিসয়া আেছ; ১৫ তখন তৃণ দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত কিরয়া
েগা, েমষ সমস্তই ধম্মৰ্ধাম হইেত বািহর কিরয়া িদেলন, এবং
েপাদ্দারেদর মুদ্রা ছড়াইয়া ও েমজ উল্টাইয়া েফিলেলন; ১৬ আর
যাহারা কেপাত িবক্রয় কিরেতিছল, তাহািদগেক কিহেলন, এ
স্থান হইেত এ সকল লইয়া যাও; আমার িপতার গৃহেক
বািনেজ্যর গৃহ কিরও না। ১৭ তা াহার িশষ্যগেণর মেন পিড়ল েয,
েলখা আেছ, “েতামার গৃহিনিমত্তক উেদ্যােগ আমােক গ্রাস
কিরেব।” ১৮ তখন িযহূদীরা উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, তুিম
আমািদগেক িক িচহ্ন েদখাইেতছ েয এই সকল কিরেতছ?
১৯ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা এই মিন্দর
ভািঙ্গয়া েফল, আিম িতন িদেনর মেধ্য ইহা উঠাইব। ২০ তখন
িযহূদীরা কিহল, এই মিন্দর িনম্মৰ্ান কিরেত েছচিল্লশ বৎসর
লািগয়ােছ; তুিম িক িতন িদেনর মেধ্য ইহা উঠাইেব? ২১ িকন্তু
িতিন আপন েদহরূপ মিন্দেরর িবষেয় বিলেতিছেলন।
২২ অতএব যখন িতিন মৃতগেণর মধ্য হইেত উিঠেলন, তখন
তা াহার িশষ্যিদেগর মেন পিড়ল েয, িতিন এই কথা বিলয়ািছেলন;
আর তা াহারা শােস্ত্র এবং যীশুর কিথত বােক্য িবশ্বাস কিরেলন।
২৩ িতিন িনস্তারপেব্বৰ্র সমেয় যখন িযরূশােলেম িছেলন, তখন
েয সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য সাধন কিরেলন, তাহা েদিখয়া অেনেক
তা াহার নােম িবশ্বাস কিরল। ২৪ িকন্তু যীশু আপিন তাহােদর
উপের আপনার সম্বেন্ধ িবশ্বাস কিরেলন না, কারণ িতিন
সকলেক জািনেতন, ২৫ এবং েকহ েয মনুেষ্যর িবষেয় সাক্ষ্য
েদয়, ইহােত তাহার প্রেয়াজন িছল না; েকননা মনুেষ্যর অন্তের
িক আেছ, তাহা িতিন আপিন জািনেতন।

নূতন জন্ম ও িবশ্বাস সম্বেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

ফরীশীেদর মেধ্য এক ব্যিক্ত িছেলন, তা াহার নাম
নীকদীম; িতিন িযহূদীেদর অধ্যক্ষ। ২ িতিন রািত্রকােল
যীশুর িনকেট আিসেলন, এবং তা াহােক কিহেলন, রিব্ব,

আমরা জািন, আপিন ঈশ্বেরর িনকট হইেত আগত গুরু; েকননা
আপিন এই েয সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য সাধন কিরেতেছন, ঈশ্বর
সহবত্তর্ী না থািকেল এ সকল েকহ কিরেত পাের না। ৩ যীশু উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম েতামােক বিলেতিছ,
নূতন জন্ম না হইেল েকহ ঈশ্বেরর রাজ্য েদিখেত পায় না।
৪ নীকদীম তা াহােক কিহেলন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইেল েকমন কিরয়া
তাহার জন্ম হইেত পাের? েস িক িদ্বতীয় বার মাতার গেব্ভৰ্ প্রেবশ
কিরয়া জিন্মেত পাের? ৫ যীশু উত্তর কিরেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামােক বিলেতিছ, যিদ েকহ জল এবং আত্মা হইেত না জেন্ম,
তেব েস ঈশ্বেরর রােজ্য প্রেবশ কিরেত পাের না। ৬ মাংস হইেত
যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইেত যাহা জাত, তাহা
আত্মাই। ৭ আিম েয েতামােক বিললাম, েতামােদর নূতন জন্ম
হওয়া আবশ্যক, ইহােত আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরও না। ৮ বায়ু েয িদেক
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ইচ্ছা কের, েসই িদেক বেহ, এবং তুিম তাহার শব্দ শুিনেত পাও;
িকন্তু েকাথা হইেত আইেস, আর েকাথায় চিলয়া যায়, তাহা জান
না; আত্মা হইেত জাত প্রেত্যক জন েসইরূপ। ৯ নীকদীম উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, এ সকল িক প্রকাের হইেত পাের?
১০ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, তুিম ইস্রােয়েলর গুরু,
আর এ সকল বুিঝেতছ না? ১১ সত্য, সত্য, আিম েতামােক
বিলেতিছ, আমরা যাহা জািন তাহা বিল, এবং যাহা েদিখয়ািছ
তাহার সাক্ষ্য িদই; আর েতামরা আমােদর সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।
১২ আিম পািথৰ্ব িবষেয়র কথা কিহেল েতামরা যিদ িবশ্বাস না
কর, তেব স্বগর্ীয় িবষেয়র কথা কিহেল েকমন কিরয়া িবশ্বাস
কিরেব? ১৩ আর স্বেগৰ্ েকহ উেঠ নাই; েকবল িযিন স্বগৰ্ হইেত
নািময়ােছন, েসই মনুষ্যপুত্র, িযিন স্বেগৰ্ থােকন। ১৪ আর েমািশ
েযমন প্রান্তের েসই সপৰ্েক উেচ্চ উঠাইয়ািছেলন, েসইরূেপ
মনুষ্যপুত্রেকও উচ্চীকৃত হইেত হইেব, ১৫ েযন, েয েকহ তা াহােত
িবশ্বাস কের, েস অনন্ত জীবন পায়। ১৬ কারণ ঈশ্বর জগৎেক
এমন েপ্রম কিরেলন েয, আপনার একজাত পুত্রেক দান
কিরেলন, েযন, েয েকহ তা াহােত িবশ্বাস কের, েস িবনষ্ট না হয়,
িকন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ েকননা ঈশ্বর জগেতর িবচার
কিরেত পুত্রেক জগেত েপ্ররণ কেরন নাই, িকন্তু জগৎ েযন
তা াহার দ্বারা পিরত্রান পায়। ১৮ েয তা াহােত িবশ্বাস কের, তাহার
িবচার করা যায় না; েয িবশ্বাস না কের, তাহার িবচার হইয়া
িগয়ােছ, েযেহতুক েস ঈশ্বেরর একজাত পুেত্রর নােম িবশ্বাস কের
নাই। ১৯ েসই িবচার এই েয, জগেত েজ্যািত আিসয়ােছ, এবং
মনুেষ্যরা েজ্যািত হইেত অন্ধকার অিধক ভাল বািসল, েকননা
তাহােদর কম্মৰ্ সকল মন্দ িছল। ২০ কারণ েয েকহ কদাচরণ
কের, েস েজ্যািত ঘৃণা কের, এবং েজ্যািতর িনকেট আইেস না,
পােছ তাহার কম্মৰ্ সকেলর েদাষ ব্যক্ত হয়। ২১ িকন্তু েয সত্য
সাধন কের, েস েজ্যািতর িনকেট আইেস, েযন তাহার কম্মৰ্ সকল
ঈশ্বের সািধত বিলয়া সপ্রকাশ হয়।

যীশুর িবষেয় েযাহেনর সাক্ষ্য।

২২ তৎপের যীশু ও তা াহার িশষ্যগণ িযহূিদয়া েদেশ আিসেলন,
আর িতিন েসখােন তা াহােদর সিহত থািকেলন, এবং বাপ্তাইজ
কিরেত লািগেলন। ২৩ আর েযাহনও শালীেমর িনকটবত্তর্ী
ঐেনােন বাপ্তাইজ কিরেতিছেলন, কারণ েসই স্থােন অেনক জল
িছল; ২৪ আর েলােকরা আিসয়া বাপ্তাইিজত হইত, কারণ
তখনও েযাহন কারাগার িনিক্ষপ্ত হন নাই। ২৫ তখন এক জন
িযহূদীর সিহত শুচীকরণ িবষেয় েযাহেনর িশষ্যেদর তকৰ্  হইল।
২৬ পের তাহারা েযাহেনর িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহল, রিব্ব,
িযিন যদ্দৰ্ েনর ওপাের আপনার সিহত িছেলন, যাাহার িবষেয়
আপিন সাক্ষ্য িদয়ােছন, েদখুন, িতিন বাপ্তাইজ কিরেতেছন,
এবং সকেল তাহার িনকেট যাইেতেছ। ২৭ েযাহন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, স্বগৰ্ হইেত মনুষ্যেক যাহা দত্ত হইয়ােছ, তাহা ছাড়া েস
আর িকছুই গ্রহণ কিরেত পাের না। ২৮ েতামরা আপনারাই
আমার সাক্ষী েয, আিম বিলয়ািছ, আিম েসই খ্রীষ্ট নিহ, িকন্তু
তা াহার অেগ্র েপ্রিরত হইয়ািছ। ২৯ েয ব্যিক্ত কন্যােক পাইয়ােছ,
েসই বর; িকন্তু বেরর িমত্র েয দা াড়াইয়া তা াহার কথা শুেন, েস
বেরর রেব অিতশয় আনিন্দত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ
পূণৰ্ হইল। ৩০ উহােক বৃিদ্ধ পাইেত হইেব, িকন্তু আমােক হ্রাস
পাইেত হইেব। ৩১ িযিন উপর হইেত আইেসন, িতিন সব্বৰ্প্রধান;
েয পৃিথবী হইেত, েস পািথৰ্ব, এবং পৃিথবীরই কথা কেহ; িযিন

স্বগৰ্ হইেত আইেসন, িতিন সব্বৰ্প্রধান। ৩২ িতিন যাহা েদিখয়ােছন
ও শুিনয়ােছন, তাহারই সাক্ষ্য িদেতেছন, আর তা াহার সাক্ষ্য েকহ
গ্রহণ কের না। ৩৩ েয তা াহার সাক্ষ্য গ্রহণ কিরয়ােছ, েস ইহােত
মুদ্রাঙ্ক িদয়ােছ েয, ঈশ্বর সত্য। ৩৪ কারণ ঈশ্বর যাাহােক েপ্ররণ
কিরয়ােছন িতিন ঈশ্বেরর বাক্য বেলন; কারণ ঈশ্বর আত্মােক
পিরমাণ-পূব্বৰ্ক েদন না। ৩৫ িপতা পুত্রেক েপ্রম কেরন, এবং
সমস্তই তা াহার হেস্ত িদয়ােছন। ৩৬ েয েকহ পুেত্র িবশ্বাস কের, েস
অনন্ত জীবন পাইয়ােছ; িকন্তু েয েকহ পুত্রেক অমান্য কের, েস
জীবন েদিখেত পাইেব না, িকন্তু ঈশ্বেরর েক্রাধ তাহার উপের
অবিস্থিত কের।

শমরীয়া নারীেক দত্ত যীশুর িশক্ষা ও তাহার ফল।

প্রভু যখন জািনেলন েয, ফরীশীরা শুিনয়ােছ, যীশু
েযাহন হইেত অিধক িশষ্য কেরন এবং বাপ্তাইজ কেরন-
২ িকন্তু যীশু িনেজ বাপ্তাইজ কিরেতন না, তা াহার

িশষ্যগণই কিরেতন- ৩ তখন িতিন িযহূিদয়া ত্যাগ কিরেলন, এবং
পুনব্বৰ্ার গালীেল চিলয়া েগেলন। ৪ আর শমিরয়ার মধ্য িদয়া
তা াহােক যাইেত হইল। ৫ তাহােত িতিন শুখর নামক শমিরয়ার
এক নগেরর িনকেট েগেলন; যােকাব আপন পুত্র েযােষফেক েয
ভূিম দান কিরয়ািছেলন, েসই নগর তাহার িনকটবত্তর্ী। ৬ আর
েসই স্থােন যােকােবর কূপ িছল। তখন যীশু পথশ্রান্ত হওয়ােত
অমিন েসই কূপের পােশ্বৰ্ বিসেলন। েবলা তখন অনুমান ষষ্ঠ
ঘিটকা। ৭ শমিরয়ার একটী স্ত্রীেলাক জল তুিলেত আিসল। যীশু
তাহােক বিলেলন, আমােক পান কিরবার জল েদও। ৮ েকননা
তা াহার িশেষ্যরা খাদ্য ক্রয় কিরেত নগের িগয়ািছেলন। ৯ তাহােত
শমরীয় স্ত্রীেলাকটী বিলল, আপিন িযহূদী হইয়া েকমন কিরয়া
আমার কােছ পান কিরবার জল চািহেতেছন? আিম ত শমরীয়
স্ত্রীেলাক।- েকননা শমরীয়েদর সিহত িযহূদীেদর ব্যবহার নাই।
১০ -যীশু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন, তুিম যিদ জািনেত,
ঈশ্বেরর দান িক, আর েক েতামােক বিলেতেছন, ‘আমােক পান
কিরবার জল েদও,’ তেব তা াহারই িনকেট তুিম যাচ্ঞা কিরেত
এবং িতিন েতামােক জীবন্ত জল িদেতন। ১১ স্ত্রীেলাকটী তা াহােক
বিলল, মহাশয়, জল তুিলবার জন্য আপনার কােছ িকছুই নাই,
কূপটীও গভীর; তেব েসই জীবন্ত জল েকাথা হইেত পাইেলন?
১২ আমােদর িপতৃপুরুষ যােকাব হইেত িক আপিন মহান? িতিনই
আমািদগেক এই কূপ িদয়ােছন, আর ইহার জল িতিন িনেজ ও
তা াহার পুত্রগণ পান কিরেতন, তাহার পশুপালও পান কিরত।
১৩ যীশু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন, েয েকহ এই জল পান
কের, তাহার আবার িপপাসা হইেব; ১৪ িকন্তু আিম েয জল িদব,
তাহা েয েকহ পান কের, তাহার িপপাসা আর কখনও হইেব না;
বরং আিম তাহােক েয জল িদব; তাহা তাহার অন্তের এমন
জেলর উনুই হইেব, যাহা অনন্ত জীবন পযৰ্্যন্ত উথিলয়া উিঠেব।
১৫ স্ত্রীেলাকটী তা াহােক বিলল, মহাশয়, েসই জল আমােক িদউন,
েযন আমার িপপাসা না পায়, এবং জল তুিলবার জন্য এতটা
পথ হা ািটয়া আিসেত না হয়। ১৬ যীশু তাহােক বিলেলন, যাও,
েতামার স্বামীেক এখােন ডািকয়া লইয়া আইস। ১৭ স্ত্রীেলাকটী
উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, আমার স্বামী নাই। ১৮ যীশু তাহােক
বিলেলন, তুিম ভালই বিলয়াছ েয, আমার স্বামী নাই; েকননা
েতামার পাাচটী স্বামী হইয়া িগয়ােছ, আর এখন েতামার েয
আেছ, েস েতামার স্বামী নয়; এ কথা সত্য বিলেল। ১৯ স্ত্রীেলাকটী
তা াহােক বিলল, মহাশয়, আিম েদিখেতিছ েয, আপিন ভাববাদী।
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২০ আমােদর িপতৃপুরুেষরা এই পব্বৰ্েত ভজনা কিরেতন, আর
আপনারা বিলয়া থােকন, েয স্থােন ভজনা করা উিচত, েস স্থানটী
িযরূশােলেমই আেছ। ২১ যীশু তাহােক বিলেলন, েহ নাির,
আমার কথায় িবশ্বাস কর; এমন সময় আিসেতেছ, যখন েতামরা
না এই পব্বৰ্েত, না িযরূশােলেম িপতার ভজনা কিরেব।
২২ েতামরা জান না, তাহার ভজনা কিরেতছ; আমরা যাহা জািন,
তাহার ভজনা কিরেতিছ, কারণ িযহূদীেদর মধ্য হইেতই
পিরত্রাণ। ২৩ িকন্তু এমন সময় আিসেতেছ, বরং এখনই উপিস্থত,
যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সেত্য িপতার ভজনা
কিরেব; কারণ বাস্তিবক িপতা এইরূপ ভজনাকারীেদরই অেন্বষণ
কেরন। ২৪ ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তা াহার ভজনা কের,
তাহািদগেক আত্মায় ও সেত্য ভজনা কিরেত হইেব।
২৫ স্ত্রীেলাকটী তা াহােক বিলল, আিম জািন, মশীহ আিসেতেছন,
যাাহােক খ্রীষ্ট বেল, - িতিন যখন আিসেবন, তখন আমািদগেক
সকলই জ্ঞাত কিরেবন। ২৬ যীশু তাহােক বিলেলন, েতামার
সিহত কথা কিহেতিছ েয আিম, আিমই িতিন। ২৭ এই সমেয়
তা াহার িশষ্যগণ আিসেলন, এবং আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন েয,
িতিন স্ত্রীেলাকটীর সিহত কথা কিহেতেছন, তথািপ েকহ বিলেলন
না, আপিন িক চােহন? িকম্বা, িক জন্য উহার সিহত কথা
কিহেতেছন? ২৮ তখন েসই স্ত্রীেলাকটী আপন কলশী েফিলয়া
রািখয়া নগের েগল, আর েলাকিদগেক কিহল, ২৯ আইস, একটী
মানুষেক েদখ, আিম যাহা িকছু কিরয়ািছ, িতিন সকলই আমােক
বিলয়া িদেলন; িতিনই িক েসই খ্রীষ্ট নেহন? ৩০ তাহারা নগর
হইেত বািহর হইয়া তা াহার িনকেট আিসেত লািগল। ৩১ ইিতমেধ্য
িশেষ্যরা তা াহােক িবনিত কিরয়া কিহেলন, রিব্ব, আহার করুন।
৩২ িকন্তু িতিন তা াহািদগেক বিলেলন, আহােরর জন্য আমার
এমন খাদ্য আেছ, যাহা েতামরা জান না। ৩৩ অতএব িশেষ্যরা
পরস্পর বিলেত লািগেলন, েকহ িক ইহা ােক খাদ্য আিনয়া
িদয়ােছ? ৩৪ যীশু তা াহািদগেক বিলেলন, আমার খাদ্য এই, িযিন
আমােক পাঠাইয়ােছন, েযন তা াহার ইচ্ছা পালন কির ও তা াহার
কাযৰ্্য সাধন কির। ৩৫ েতামরা িক বল না, আর চাির মাস পের
শস্য কািটবার সময় হইেব? েদখ, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
চকু্ষ তুিলয়া েক্ষেত্রর প্রিত দিৃষ্টপাত কর, শস্য এখনই কািটবার
মত েশ্বতবণৰ্ হইয়ােছ। ৩৬ েয কােট েস েবতন পায়, এবং অনন্ত
জীবেনর িনিমত্ত শস্য সংগ্রহ কের; েযন, েয বুেন ও েয কােট,
উভেয় একত্র আনন্দ কের। ৩৭ েকননা এই স্থেল এই কথা সত্য,
এক জন বুেন, আর এক জন কােট। ৩৮ আিম েতামািদগেক
এমন শস্য কািটেত েপ্ররণ কিরলাম, যাহার জন্য েতামরা পিরশ্রম
কর নাই; অেন্যরা পিরশ্রম কিরয়ােছ, এবং েতামরা তাহােদর
শ্রম-েক্ষেত্র প্রেবশ কিরয়াছ। ৩৯ েসই নগেরর শমরীেয়রা অেনেক
েসই স্ত্রীেলাকটী েয সাক্ষ্য িদয়ািছল, আিম যাহা িকছু কিরয়ািছ,
িতিন আমােক সকলই বিলয়া িদেলন, তাহার এই কথা প্রযুক্ত
তা াহােত িবশ্বাস কিরল। ৪০ অতএব েসই শমরীেয়রা যখন তা াহার
িনকেট আিসল, তখন তা াহােক িবনিত কিরল, েযন িতিন
তাহােদর কােছ অবিস্থিত কেরন; তাহােত িতিন দইু িদবস
েসখােন অবিস্থিত কিরেলন। ৪১ তখন আরও অেনক েলাক
তা াহার বাক্য প্রযুক্ত িবশ্বাস কিরল; ৪২ আর তাহারা েসই
স্ত্রীেলাকেক কিহল, এখন েয আমরা িবশ্বাস কিরেতিছ, েস আর
েতামার কথা প্রযুক্ত নয়, েকননা আমরা আপনারা শুিনয়ািছ ও
জািনেত পািরয়ািছ েয, ইিন সত্যই জগেতর ত্রাণকত্তৰ্ া। ৪৩ েসই
দইু িদেনর পর িতিন তথা হইেত গালীেল গমন কিরেলন।

৪৪ কারণ যীশু আপিন এই সাক্ষ্য িদয়ািছেলন েয, ভাববাদী িনজ
েদেশ সমাদর পান না। ৪৫ অতএব িতিন যখন গালীেল
আিসেলন, তখন গালীলীেয়রা তা াহােক গ্রহণ কিরল, কারণ
িযরূশােলেম পেব্বৰ্র সমেয় িতিন যাহা যাহা কিরয়ািছেলন, েস
সমস্ত তাহারা েদিখয়ািছল; েকননা তাহারাও েসই পেব্বৰ্
িগয়ািছল।

যীশু এক জন েরাগীেক সুস্থ কেরন

৪৬ পের িতিন আবার গালীেলর েসই কান্না নগের েগেলন,
েযখােন জলেক দ্রাক্ষারস কিরয়ািছেলন। আর, এক জন
রাজপুরুষ িছেলন, তা াহার পুত্র কফরনাহূেম পীিড়ত িছল।
৪৭ যীশু িযহূিদয়া হইেত গালীেল আিসয়ােছন, শুিনয়া িতিন
তা াহার িনকেট েগেলন, এবং িবনিত কিরেলন, েযন িতিন িগয়া
তা াহার পুত্রেক সুস্থ কেরন; কারণ েস মৃতপ্রায় হইয়ািছল ৪৮ তখন
যীশু তা াহােক কিহেলন, িচহ্ন এবং অদূ্ভত লক্ষণ যিদ না েদখ,
েতামরা েকান মেত িবশ্বাস কিরেব না। ৪৯ েসই রাজপুরুষ
তা াহােক কিহেলন, েহ প্রভু, আমার েছেলটী না মিরেত মিরেত
আইসুন। ৫০ যীশু তা াহােক কিহেলন যাও, েতামার পুত্র বাািচল।
যীশু েসই ব্যিক্তেক েয কথা বিলেলন, িতিন তাহা িবশ্বাস কিরয়া
চিলয়া েগেলন। ৫১ িতিন যাইেতেছন, এমন সমেয় তা াহার দােসরা
তা াহার িনকেট আিসয়া বিলল, আপনার বালকটী বাািচল।
৫২ তখন িতিন তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, েকান্ ঘিটকায়
তাহার উপশম আরম্ভ হইয়ািছল? তাহারা তা াহােক বিলল, কল্য
সপ্তম ঘিটকার সমেয় তাহার জ্বর ছািড়য়া িগয়ােছ। ৫৩ তাহােত
িপতা বুিঝেলন, যীশু েসই ঘিটকােতই তা াহােক বিলয়ািছেলন,
েতামার পুত্র বাািচল; আর িতিন আপিন ও তা াহার সমস্ত পিরবার
িবশ্বাস কিরেলন। ৫৪ িযহূিদয়া হইেত গালীেল আিসবার পর যীশু
আবার এই িদ্বতীয় িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেলন।

যীশু আর এক জন েরাগীেক সুস্থ কেরন, ও উপেদশ েদন।

ইহার পের িযহূদীেদর একটী পব্বৰ্ উপিস্থত হইল; আর
যীশু িযরূশােলেম েগেলন। ২ িযরূশােলেম েমষ-দ্বােরর
িনকট একটী পুষ্কিরণী আেছ, ইব্ৰীয় ভাষায় েসটীর নাম

ৈবৎসদা, তাহার পাাচটী চা াদিন ঘাট। ৩ েসই সকল ঘেট িবস্তর
েরাগী, অন্ধ, খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ পিড়য়া থািকত। ৪ [তাহারা
জলসঞ্চলেনর অেপক্ষায় থািকত। েকননা িবেশষ িবেশষ সমেয়
ঐ পুষ্কিরণীেত প্রভুর এক দতূ নািময়া আিসেতন ও জল কম্পন
কিরেতন; েসই জলকেম্পর পের েয েকহ প্রথেম জেল নািমত,
তাহার েয েকান েরাগ হউক, েস তাহা হইেত মুিক্ত পাইত।] ৫ আর
েসখােন একটী েলাক িছল, েস আটিত্রশ বৎসেরর েরাগী। ৬ যীশু
তাহােক পিড়েত থািকেত েদিখয়া ও দীঘৰ্কাল েসই অবস্থায়
রিহয়ােছ জািনয়া কিহেলন, তুিম িক সুস্থ হইেত চাও? ৭ েরাগী
উত্তর কিরল, মহাশয়, আমার এমন েকান েলাক নাই েয, যখন
জল কিম্পত হয়, তখন আমােক পুষ্কিরণীেত নামাইয়া েদয়;
আিম যাইেত যাইেত আর এক জন আমার আেগ নািময়া পেড়।
৮ যীশু তাহােক কিহেলন, উঠ, েতামার খাট তুিলয়া লইয়া চিলয়া
েবড়াও। ৯ তাহােত তৎক্ষনাৎ েসই ব্যিক্ত সুস্থ হইল, এবং
আপনার খাট তুিলয়া লইয়া চিলয়া েবড়াইেত লািগল। ১০ েসই
িদন িবশ্রামবার। অতএব যাহােক সুস্থ করা হইয়ািছল, তাহােক
িযহূদীরা বিলল, আজ িবশ্রামবার, খাট বহন করা েতামার পেক্ষ
িবেধয় নয়। ১১ িকন্তু েস তাহািদগেক উত্তর কিরল, িযিন আমােক
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সুস্থ কিরেলন, িতিনই আমােক বিলেলন, েতামার খাট তুিলয়া
লইয়া চিলয়া েবড়াও। ১২ তাহারা তাহােক িজজ্ঞাসা কিরল, েসই
ব্যিক্ত েক, েয েতামােক বিলয়ােছ, খাট তুিলয়া লইয়া চিলয়া
েবড়াও? ১৩ িকন্তু েয সুস্থ হইয়ািছল, েস জিনত না, িতিন েক,
কারণ েসখােন অেনক েলাক থাকােত যীশু চিলয়া িগয়ািছেলন।
১৪ আর পের যীশু ধম্মৰ্ধােম তাহার েদখা পাইেলন, আর তাহােক
বিলেলন, েদখ, তুিম সুস্থ হইেল; আর পাপ কিরও না, পােছ
েতামার আরও অিধক মন্দ ঘেট। ১৫ েসই ব্যিক্ত চিলয়া েগল, ও
িযহূদীিদগেক বিলল েয, যীশুই তাহােক সুস্থ কিরয়ােছন।
১৬ আর এই কারণ িযহূদীরা যীশুেক তাড়না কিরেত লািগল,
েকননা িতিন িবশ্রামবাের এই সকল কিরেতিছেলন। ১৭ িকন্তু
যীশু তাহািদগেক এই উত্তর িদেলন, আমার িপতা এখন পযৰ্্যন্ত
কাযৰ্্য কিরেতেছন, আিমও কিরেতিছ। ১৮ এই কারণ িযহূিদগণ
তা াহােক বধ কিরেত আরও েচষ্টা পাইল; েকননা িতিন েকবল
িবশ্রামবার লঙ্ঘন কিরেতন তাহা নয়, িকন্তু আবার ঈশ্বরেক িনজ
িপতা বিলেতন, আপনােক ঈশ্বর সমান কিরেতন। ১৯ অতএব
যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, পুত্র আপনা হইেত িকছুই কিরেত পােরন
না, েকবল িপতােক যাহা কিরেত েদেখন, তাহাই কেরন; েকননা
িতিন যাহা যাহা কেরন, পুত্রও েসই সকল তদ্রূপ কেরন।
২০ কারণ িপতা পুত্রেক ভাল বােসন, এবং আপিন যাহা যাহা
কেরন, সকলই তা াহােক েদখান; আর ইহা হইেতও মহৎ মহৎ কম্মৰ্
তা াহােক েদখাইেবন, েযন েতামরা আশ্চযৰ্্য মেন কর। ২১ েকননা
িপতা েযমন মৃতিদগেক উঠান ও জীবন দান কেরন, তদ্রূপ পুত্রও
যাহািদগেক ইচ্ছা, জীবন দান কেরন। ২২ কারণ িপতা কাহারও
িবচার কেরন না, িকন্তু সমস্ত িবচারভার পুত্রেক িদয়ােছন,
২৩ েযন সকেল েযমন িপতােক সমাদর কের, েতমিন পুত্রেক
সমাদর কের। পুত্রেক েয সমাদর কের না, েস িপতােক সমাদর
কের না, িযিন তা াহােক পাঠাইয়ােছন। ২৪ সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েয ব্যিক্ত আমার বাক্য শুেন, ও িযিন
আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহােক িবশ্বাস কের, েস অনন্ত জীবন
প্রাপ্ত হইয়ােছ, এবং িবচাের আনীত হয় না, িকন্তু েস মৃতু্য হইেত
জীবেন পার হইয়া িগয়ােছ। ২৫ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, এমন সময় আিসেতেছ, বরং এখন উপিস্থত, যখন
মৃেতরা ঈশ্বেরর পুেত্রর রব শুিনেব, এবং যাহারা শুিনেব, তাহারা
জীিবত হইেব। ২৬ েকননা িপতার েযমন আপনােত জীবন,
আেছ, েতমিন িতিন পুত্রেকও আপনােত জীবন রািখেত
িদয়ােছন। ২৭ আর িতিন তা াহােক িবচার কিরবার অিধকার
িদয়ােছন, েকননা িতিন মনুষ্যপুত্র। ২৮ ইহােত আশ্চযৰ্্য মেন
কিরও না; েকননা এমন সময় আিসেতেছ, যখন কবরস্থ সকেল
তা াহার রব শুিনেব, ২৯ এবং যাহারা সৎকাযৰ্্য কিরয়ােছ, তাহারা
জীবেনর পুনরুত্থােনর জন্য, ও যাহারা অসৎকাযৰ্্য কিরয়ােছ,
তাহারা িবচােরর পুনরুত্থােনর জন্য বািহর হইয়া আিসেব।
৩০ আিম আপনা হইেত িকছুই কিরেত পাির না; েযমন শুিন
েতমিন িবচার কির; আর আমার িবচার ন্যায্য, েকননা আিম
আপনার ইচ্ছা পূণৰ্ কিরেত েচষ্ঠা কির না, িকন্তু আমার
েপ্ররণকত্তৰ্ ার ইচ্ছা পূণৰ্ কিরেত েচষ্ঠা কির। ৩১ আিম যিদ
আপনার িবষেয় আপিন সাক্ষ্য িদই, তেব আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।
৩২ আমার িবষেয় আর এক জন সাক্ষ্য িদেতেছন; এবং আিম
জািন, আমার িবষেয় িতিন েয সাক্ষ্য িদেতেছন, েসই সাক্ষ্য সত্য।
৩৩ েতামরা েযাহেনর িনকেট েলাক পাঠাইয়াছ, আর িতিন সেত্যর

পেক্ষ সাক্ষ্য িদয়ােছন। ৩৪ িকন্তু আিম েয সাক্ষ্য গ্রহণ কির, তাহা
মনুষ্য হইেত নয়; তথািপ আিম এ সকল কিহেতিছ, েযন েতামারা
পিরত্রাণ পাও। ৩৫ িতিন েসই জলন্ত ও েজ্যািতম্মৰ্য় প্রদীপ
িছেলন, এবং েতামরা তা াহার আেলােত িকছু কাল আনন্দ
কিরেত ইচু্ছক হইয়া িছেল। ৩৬ িকন্তু েযাহেনর দত্ত সাক্ষ্য
অেপক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আেছ; েকননা িপতা আমােক েয
সকল কাযৰ্্য সম্পন্ন কিরেত িদয়ােছন, েয সকল কাযৰ্্য আিম
কিরেতিছ, েসই সকল আমার িবষেয় এই সাক্ষ্য িদেতেছ েয,
িপতা আমােক েপ্ররণ কিরয়ােছন। ৩৭ আর িপতা, িযিন আমােক
পাঠাইয়ােছন, িতিনই আমার িবষেয় সাক্ষ্য িদয়ােছন; তা াহার রব
েতামরা কখনও শুন নাই, তা াহার আকারও েদখ নাই। ৩৮ আর
তা াহার বাক্য আমােদর অন্তের অবিস্থিত কের না; েকননা িতিন
যাাহােক েপ্ররণ কিরয়ােছন, তা াহােক েতামরা িবশ্বাস কর না।
৩৯ েতামরা শাস্ত্র অনুসন্ধান কিরয়া থাক, কারণ েতামরা মেন
কিরয়া থাক েয, তাহােতই েতামােদর অনন্ত জীবন রিহয়ােছ;
আর তাহাই আমার িবষেয় সাক্ষ্য েদয়; ৪০ আর েতামরা জীবন
পাইবার িনিমত্ত আমার িনকেট আিসেত ইচ্ছা কর না। ৪১ আিম
মনুষ্যেদর হইেত েগৗরব গ্রহণ কির না! ৪২ িকন্তু আিম
েতামািদগেক জািন, েতামােদর অন্তের ত ঈশ্বেরর েপ্রম নাই।
৪৩ আিম আপন িপতার নােম আিসয়ািছ, আর েতামরা আমােক
গ্রহণ কর না; অন্য েকহ যিদ আপনার নােম আইেস, তাহােক
েতামরা গ্রহণ কিরেব। ৪৪ েতামরা িকরূেপ িবশ্বাস কিরেত পার?
েতামরা ত পরস্পেরর িনকেট েগৗরব গ্রহণ কিরেতছ, এবং
একমাত্র ঈশ্বেরর িনকট হইেত েয েগৗরব আইেস, তাহার েচষ্ঠা
কর না। ৪৫ মেন কিরও না েয, আিম িপতার িনকেট েতামােদর
উপের েদাষােরাপ কিরব; এক জন আেছন, িযিন েতামােদর
উপের েদাষােরাপ কেরন; িতিন েমািশ, যাাহার উপের েতামরা
প্রত্যাশা রািখয়াছ। ৪৬ কারণ যিদ েতামরা েমািশেক িবশ্বাস
কিরেত, তেব আমােকও িবশ্বাস কিরেত, েকননা আমারই িবষেয়
িতিন িলিখয়ােছন। ৪৭ িকন্তু তা াহার েলখায় যিদ িবশ্বাস না কর,
তেব আমার কথায় িকরূেপ িবশ্বাস কিরেব?

যীশুর আর দইুটী অেলৗিকক কাযর্্য ও তৎসংক্রান্ত উপেদশ।

ইহার পের যীশু গালীল সাগেরর অথৰ্াৎ িতিবিরয়া-
সাগেরর, অন্য পাের প্রস্থান কিরেলন। ২ আর িবস্তর
েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইেত লািগল, েকননা

িতিন েরাগীেদর উপের েয সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেতন, েস সকল
তাহারা েদিখত। ৩ আর যীশু পব্বৰ্েত উিঠেলন, এবং েসখােন
আপন িশষ্যেদর সিহত বিসেলন। ৪ তখন িনস্তারপব্বৰ্, িযহূদীেদর
পব্বৰ্, সিন্নকট িছল। ৫ আর যীশু চকু্ষ তুিলয়া, িবস্তর েলাক
তা াহার িনকেট আিসেতেছ েদিখয়া, িফিলপেক বিলেলন, উহােদর
আহারােথৰ্ আমরা েকাথায় রুটী িকিনেত পাইব? ৬ এ কথা িতিন
তাহার পরীক্ষার িনিমত্ত বিলেলন? েকননা িক কিরেবন, তাহা
িতিন আপিন জািনেতন। ৭ িফিলপ তা াহােক উত্তর কিরেলন,
উহােদর জন্য দইু শত িসিকর রুটীও এরূপ যেথষ্ট নয় েয,
প্রেত্যক জন িকছু িকছু পাইেত পাের। ৮ তা াহার িশষ্যেদর মেধ্য
এক জন, িশেমান িপতেরর ভ্রাতা আিন্দ্রয়, ৯ তা াহােক কিহেলন,
এখােন একটী বালক আেছ, তাহার কােছ যেবর পাাচখানা রুটী
এবং দইুটী মাছ আেছ; িকন্তু এত েলােকর মেধ্য তাহােত িক
হইেব? ১০ যীশু বিলেলন, েলাকিদগেক বসাইয়া েদও। েস স্থােন
অেনক ঘাস িছল। তাহােত পুরুেষরা, সংখ্যায় অনুমান পাাচ
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হাজার েলাক, বিসয়া েগল। ১১ তখন যীশু েসই রুটী কয়খািন
লইেলন, ও ধন্যবাদ কিরেলন, এবং যাহারা বিসয়ািছল,
তাহািদগেক ভাগ কিরয়া িদেলন; েসইরূেপ মাছ কয়টী হইেতও,
তাহারা যত ইচ্ছা কিরল, িদেলন। ১২ আর তাহারা তৃপ্ত হইেল
িতিন আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, অবিশষ্ট গুা ড়াগাাড়া সকল
সংগ্রহ কর, েযন িকছুই নষ্ট না হয়। ১৩ তাহােত তা াহারা সংগ্রহ
কিরেলন, আর ঐ পাাচখানা যেবর রুটীর গুা ড়াগাাড়ায় েসই
েলাকেদর েভাজেনর পর যাহা বাািচয়ািছল, তাহােত বােরা ডালা
পূণৰ্ কিরেলন। ১৪ অতএব েসই েলােকরা তা াহার কৃত িচহ্ন-কাযৰ্্য
েদিখয়া বিলেত লািগল, উিন সত্যই েসই ভাববাদী, িযিন জগেত
আিসেতেছন। ১৫ তখন যীশু বুিঝেত পািরেলন েয, তাহারা
আিসয়া রাজা কিরবার জন্য তা াহােক ধিরেত উদ্যত হইয়ােছ,
তাই আবার িনেজ একাকী পব্বৰ্েত চিলয়া েগেলন। ১৬ সন্ধ্যা
হইেল তা াহার িশেষ্যরা সমুদ্রতীের নািময়া েগেলন, ১৭ এবং
একখািন েনৗকায় উিঠয়া সমুদ্রপাের কফরনাহূেমর িদেক গমন
কিরেত লািগেলন। েস সময় অন্ধকার হইয়ািছল, এবং যীশু
তখনও তা াহােদর িনকেট আইেসন নাই। ১৮ আর প্রবল বায়ু
প্রবািহত হওয়ায় সমুেদ্র েঢউ উিঠয়ািছল। ১৯ এইরূেপ েদড় বা
দইু েক্রাশ বিহয়া েগেল পর তা াহারা যীশুেক েদিখেত পাইেলন,
িতিন সমুেদ্রর উপর িদয়া হা ািটয়া েনৗকার িনকেট আিসেতেছন;
ইহােত তা াহারা ভয় পাইেলন। ২০ িকন্তু িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, এ আিম, ভয় কিরও। ২১ তখন তা াহারা তা াহােক
েনৗকােত গ্রহণ কিরেত ইচু্ছক হইেলন; আর তা াহারা েযখােন
যাইেতিছেলন, েনৗকা তৎক্ষনাৎ েসই স্থেল উপিস্থত হইল। ২২ পর
িদন, েয জনসমূহ সমুেদ্রর পরপাের দা াড়াইয়ািছল, তাহারা
েদিখয়ািছল েয, েসখােন একখািন বই আর েনৗকা নাই, এবং
যীশু িশষ্যেদর সিহত েসই েনৗকােত উেঠন নাই, েকবল তা াহার
িশেষ্যরা প্রস্থান কিরয়ািছেলন। ২৩ িকন্তু িতিন িতিবিরয়া হইেত
কেয়কখািন েনৗকা, েযখােন প্রভু ধন্যবাদ কিরেল েলােকরা রুটী
খাইয়ািছল, েসই স্থােনর িনকেট আিসয়ািছল। ২৪ -অতএব
েলােকরা যখন েদিখল, যীশু েসখােন নাই, তা াহার িশেষ্যরাও নাই,
তখন তাহারা েসই সকল েনৗকায় চিড়য়া যীশুর অেন্বষেণ
কফরনাহূেম আিসল। ২৫ আর সমুেদ্রর পাের তা াহােক পাইয়া
কিহল, রিব্ব, আপিন এখােন কখন্ আিসয়ােছন? ২৬ যীশু
তাহািদগেক উত্তর কিরয়া কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা িচহ্ন-কাযৰ্্য েদিখয়াছ বিলয়া
আমার অেন্বষণ কিরেতছ, তাহা নয়; িকন্তু েসই রুটী খাইয়ািছেল
ও তৃপ্ত হইয়ািছেল বিলয়া। ২৭ নশ্বর ভেক্ষ্যর িনিমত্ত শ্রম কিরও
না, িকন্তু েসই ভেক্ষ্যর জন্য শ্রম কর, যাহা অনন্ত জীবন পযৰ্্যন্ত
থােক, যাহা মনুষ্যপুত্র েতামািদগেক িদেবন, েকননা িপতা-ঈশ্বর-
তা াহােকই মুদ্রািঙ্কত কিরয়ােছন। ২৮ তখন তাহারা তা াহােক কিহল,
আমরা েযন ঈশ্বের কাযৰ্্য কিরেত পাির, এ জন্য আমািদগেক িক
কিরেত হইেব? ২৯ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন,
ঈশ্বেরর কাযৰ্্য এই, েযন তা াহােত েতামরা িবশ্বাস কর, যাাহােক
িতিন েপ্ররণ কিরয়ােছন। ৩০ তাহারা তা াহােক কিহল, ভাল,
আপিন এমন িক িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেতেছন, যাহা েদিখয়া আমরা
আপনােক িবশ্বাস কিরব? আপিন িক কাযৰ্্য কিরেতেছন?
৩১ আমােদর িপতৃপুরুেষরা প্রান্তের মান্না খাইয়ািছেলন, েযমন
েলখা আেছ, “িতিন েভাজেনর জন্য তাহািদগেক স্বগৰ্ হইেত খাদ্য
িদেলন।” ৩২ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েমািশ েতামািদগেক স্বগৰ্ হইেত েসই

খাদ্য েদন নাই, িকন্তু আমার িপতাই েতামািদগেক স্বগৰ্ হইেত
প্রকৃত খাদ্য েদন। ৩৩ েকননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বগৰ্
হইেত নািময়া আইেস, ও জগৎেক জীবন দান কের। ৩৪ তখন
তাহারা তা াহােক কিহল, প্রভু, িচরকাল েসই খাদ্য আমািদগেক
িদউন। ৩৫ যীশু তাহািদগেক বিলেলন, আিমই েসই জীবন-খাদ্য।
েয ব্যিক্ত আমার কােছ আইেস, েস কু্ষধাত্তৰ্  হইেব না, এবং েয
আমােত িবশ্বাস কের, েস তৃষ্ণাত্তৰ্  হইেব না, কখনও না। ৩৬ িকন্তু
আিম েতামািদগেক বিলয়ািছ েয, েতামরা আমােক েদিখয়াছ,
আর িবশ্বাস কর না। ৩৭ িপতা েয সমস্ত আমােক েদন, েস সমস্ত
আমারই কােছ আিসেব; এবং েয আমার কােছ আিসেব,
তাহােক আিম েকান মেত বািহের েফিলয়া িদব না। ৩৮ েকননা
আমার ইচ্ছা সাধন কিরবার জন্য আিম স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিস
নাই; িকন্তু িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহারই ইচ্ছা সাধন
কিরবার জন্য। ৩৯ আর িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহার ইচ্ছা
এই, িতিন আমােক েয সমস্ত িদয়ােছন, তাহার িকছুই েযন না
হারাই, িকন্তু েশষ িদেন েযন তাহা উঠাই। ৪০ কারণ আমার
িপতার ইচ্ছা এই, েয েকহ পুত্রেক দশৰ্ন কের ও তা াহােত িবশ্বাস
কের, েস েযন অনন্ত জীবন পায়; আর আিমই তাহােক েশষ
িদেন উঠাইব। ৪১ অতএব িযহূদীরা তা াহার িবষেয় বচসা কিরেত
লািগল, েকননা িতিন বিলয়ািছেলন, আিমই েসই খাদ্য, যাহা স্বগৰ্
হইেত নািময়া আিসয়ােছ। ৪২ তাহারা বিলল, এ িক েযােষেফর
পুত্র েসই যীশু নয়, যাহার িপতা মাতােক আমরা জািন? এখন এ
েকমন কিরয়া বেল, আিম স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিসয়ািছ?
৪৩ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা পরস্পর
বচসা কিরও না। ৪৪ িপতা, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন
আকষৰ্ণ না কিরেল েকহ আমার কােছ আিসেত পাের না, আর
আিম তাহােক েশষ িদেন উঠাইব। ৪৫ ভাববািদগেণর গ্রেন্থ েলখা
আেছ, “তাহারা সকেল ঈশ্বেরর কােছ িশক্ষা পাইেব।” েয েকহ
িপতার িনকেট শুিনয়া িশক্ষা পাইয়ােছ, েসই আমার কােছ
আইেস। ৪৬ েকহ েয িপতােক েদিখয়ােছ তাহা নয়; িযিন ঈশ্বর
হইেত আিসয়ােছন, েকবল িতিনই িপতােক েদিখয়ােছন।
৪৭ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয িবশ্বাস কের, েস
অনন্ত জীবন পাইয়ােছ। ৪৮ আিমই জীবন-খাদ্য। ৪৯ েতামােদর
িপতৃপুরুেষরা প্রান্তের মান্না খাইয়ািছল, আর তাহারা মিরয়া
িগয়ােছ। ৫০ এ েসই খাদ্য, যাহা স্বগৰ্ হইেত নািময়া আইেস, েযন
েলােক তাহা খায় ও না মের। ৫১ আিমই েসই জীবন্ত খাদ্য, যাহা
স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিসয়ােছ। েকহ যিদ এই খাদ্য খায়, তেব েস
অনন্তকাল জীিবত থািকেব, আর আিম েয খাদ্য িদব, েস আমার
মাংস, জগেতর জীবেনর জন্য। ৫২ অতএব িযহূদীরা পরস্পর
বাগযুদ্ধ কিরয়া বিলেত লািগল, এ ব্যিক্ত েকমন কিরয়া
আমািদগেক েভাজেনর জন্য আপনার মাংস িদেত পাের?
৫৩ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েতামরা যিদ মনুষ্যপুেত্রর মাংস েভাজন ও তা াহার রক্ত
পান না কর, েতামািদেগেত জীবন নাই। ৫৪ েয আমার মাংস
েভাজন ও আমার রক্ত পান কের, েস অনন্ত জীবন পাইয়ােছ,
এবং আিম তাহােক েশষ িদেন উঠাইব। ৫৫ কারণ আমার মাংস
প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। ৫৬ েয আমার
মাংস েভাজন ও আমার রক্ত পান কের, েস আমােত থােক, এবং
আিম তাহােত থািক। ৫৭ েযমন জীবন্ত িপতা আমােক েপ্ররণ
কিরয়ােছন, এবং িপতা েহতু আিম জীিবত আিছ, েসইরূপ েয
েকহ আমােক েভাজন কের, েসও আমা েহতু জীিবত থািকেব।
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৫৮ এ েসই খাদ্য, যাহা স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিসয়ােছ,
িপতৃপুরুেষরা েযমন খাইয়ািছল, এবং মিরয়ািছল, েসইরূপ নয়;
এই খাদ্য েয েভাজন কের, েস অনন্তকাল জীিবত থািকেব।
৫৯ এই সকল কথা িতিন কফরনাহূেম উপেদশ িদবার সমেয়
সমাজ-গৃেহ কিহেলন। ৬০ তা াহার িশষ্যেদর মেধ্য অেনেক এই
কথা শুিনয়া বিলল, এ কিঠন কথা, েক ইহা শুিনেত পাের?
৬১ িকন্তু তা াহার িশেষ্যরা এই িবষেয় বচসা কিরেতেছ, যীশু তাহা
অন্তের জ্ঞাত হইয়া তাহািদগেক বিলেলন, এই কথায় িক
েতামােদর িবঘ্ন জেন্ম? ৬২ তেব মনুষ্যপুত্র পূেব্বৰ্ েযখােন িছেলন,
েসখােন েতামরা তা াহােক উিঠেত েদিখেল িক বিলেব? ৬৩ আত্মাই
জীবনদায়ক, মাংস িকছু উপকারী নয়; আিম েতামািদগেক েয
সকল কথা বিলয়ািছ, তাহা আত্মা ও জীবন; ৬৪ িকন্তু েতামােদর
মেধ্য েকহ েকহ আেছন, যাহারা িবশ্বাস কের না। েকননা যীশু
প্রথম হইেত জািনেতন, েক েক িবশ্বাস কের না, এবং েকই বা
তা াহােক শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরেব। ৬৫ িতিন আরও কিহেলন, এই
জন্য আিম েতামািদগেক বিলয়ািছ, যিদ িপতা হইেত ক্ষমতা দত্ত
না হয়, তেব েকহই আমার িনকেট আিসেত পাের না। ৬৬ ইহােত
তা াহার অেনক িশষ্য িপছাইয়া পিড়ল, তা াহার সেঙ্গ আর যাতায়াত
কিরল না। ৬৭ অতএব যীশু েসই বােরা জনেক কিহেলন,
েতামরাও িক চিলয়া যাইেত ইচ্ছা কিরেতছ? ৬৮ িশেমান িপতর
তা াহােক উত্তর কিরেলন, প্রভু, কাহার কােছ যাইব? আপনার
িনকেট অনন্ত জীবেনর কথা আেছ; ৬৯ আর আমরা িবশ্বাস
কিরয়ািছ এবং জ্ঞাত হইয়ািছ েয, আপিনই ঈশ্বেরর েসই পিবত্র
ব্যিক্ত। ৭০ যীশু তা াহািদগেক উত্তর কিরেলন, েতামরা এই েয
বােরা জন, আিম িক েতামািদগেক মেনানীত কির নাই? আর
েতামােদর মেধ্যও এক জন িদয়াবল আেছ। ৭১ এই কথা িতিন
ঈষ্কিরেয়াতীয় িশেমােনর পুত্র িযহূদার িবষেয় কিহেলন, কারণ
েসই ব্যিক্ত তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব, েস বােরা জেনর মেধ্য এক
জন।

িযরূশােলেম দত্ত যীশুর উপেদশ।

এই সকেলর পের যীশু গালীেল ভ্রমন কিরেলন, েকননা
িযহূদীগণ তা াহােক বধ কিরবার েচষ্টা করায় িতিন
িযহূিদয়ােত ভ্রমন কিরেত ইচ্ছা কিরেলন না। ২ এক্ষেণ

িযহূদীেদর কুটীরবাস পব্বৰ্ সিন্নকট হইল। ৩ অতএব তা াহার
ভ্রাতৃগণ তা াহােক কিহল, এখান হইেত প্রস্থান কর, িযহূিদয়ােত
চিলয়া যাও; েযন তুিম যাহা যাহা কিরেতছ, েতামার েসই সকল
কাযৰ্্য েতামার িশেষ্যরাও েদিখেত পায়। ৪ কারণ এমন েকহ নাই
েয, েগাপেন কম্মৰ্ কের, আর আপিন সপ্রকাশ হইেত েচষ্টা কের।
তুিম যখন এই সকল কম্মৰ্ কিরেতছ, তখন আপনােক জগেতর
কােছ প্রকাশ কর। ৫ কারণ তা াহার ভ্রাতারাও তা াহােত িবশ্বাস
কিরত না। ৬ তখন যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আমার সময়
এখনও আইেস নাই, িকন্তু েতামােদর সময় সব্বৰ্দদাই উপিস্থত।
৭ জগৎ েতামািদগেক ঘৃণা কিরেত পাের না, িকন্তু আমােক ঘৃণা
কের, কারণ আিম তাহার িবষেয় এই সাক্ষ্য িদই েয, তাহার কম্মৰ্
মন্দ। ৮ েতামরাই পেব্বৰ্ যাও; আিম এখনও এই পেব্বৰ্ যাইেতিছ
না, েকননা আমার সময় এখনও সম্পূণৰ্ হয় নাই। ৯ তাহািদগেক
এই কথা বিলয়া িতিন গালীেল রিহেলন। ১০ িকন্তু তা াহার ভ্রাতৃগণ
পেব্বৰ্ েগেল পর িতিনও েগেলন, প্রকাশ্যরূেপ নয়, িকন্তু এক
প্রকার েগাপেন। ১১ তাহােত িযহূিদগণ পেব্বৰ্ তা াহার অেন্বষণ
কিরল, আর কিহল, েসই ব্যিক্ত েকাথায়? ১২ আর সমাগত

েলােকরা তা াহার িবষেয় ফুস্ ফুস্ কিরয়া অেনক কথা কিহেত
লািগল। েকহ েকহ বিলল, িতিন ভাল েলাক; আর েকহ েকহ
বিলল, তাহা নয়, বরং েস েলাকসমূহেক ভুলাইেতেছ। ১৩ িকন্তু
িযহূিদগেণর ভেয় েকহ তা াহার িবষেয় প্রকাশ্যরূেপ িকছু বিলল
না। ১৪ পেব্বৰ্র মধ্য সমেয় যীশু ধম্মৰ্ধােম েগেলন, এবং উপেদশ
িদেত লািগেলন। ১৫ তাহােত িযহূদীরা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া
কিহল, এ ব্যিক্ত িশক্ষা না কিরয়া িক প্রকাের শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া
উিঠল? ১৬ যীশু তাহািদগেক উত্তর কিরয়া কিহেলন, আমার
উপেদশ আমার নেহ, িকন্তু িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহার।
১৭ যিদ েকহ তা াহার ইচ্ছা পালন কিরেত ইচ্ছা কের, েস এই
উপেদেশর িবষেয় জািনেত পািরেব, ইহা ঈশ্বর হইেত হইয়ােছ, না
আিম আপনা হইেত বিল। ১৮ েয আপনা হইেত বেল, েস
আপনারই েগৗরব েচষ্টা কের; িকন্তু িযিন আপন েপ্ররণকত্তৰ্ ার
েগৗরব েচষ্টা কেরন, িতিন সত্যবাদী, আর তা াহােত েকান অধম্মৰ্
নাই। ১৯ েমািশ েতামািদগেক িক ব্যবস্থা েদন নাই? তথািপ
েতামােদর মেধ্য েকহই েসই ব্যবস্থা পালন কের না। েকন আমােক
বধ কিরেত েচষ্টা কিরেতছ? ২০ েলাকসমূহ উত্তর কিরল,
েতামােক ভূেত পাইয়ােছ, েক েতামােক বধ কিরেত েচষ্টা
কিরেতেছ? ২১ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, আিম
একটী কাযৰ্্য কিরয়ািছ, আর েস জন্য েতামরা সকেল আশ্চযৰ্্য
েবাধ কিরেতছ। ২২ েমািশ েতামািদগেক ত্বকেছদিবিধ িদয়ােছন-
তাহা েয েমািশ হইেত হইয়ােছ, এমন নয়, িপতৃপুরুষেদর হইেত
হইয়ােছ- এবং েতামরা িবশ্রামবাের মনুেষ্যর ত্বকেছদ কিরয়া
থাক। ২৩ েমািশর ব্যবস্থা লঙ্ঘন েযন না হয়, তজ্জন্য যিদ
িবশ্রামবাের মানুেষ ত্বকেছদ প্রাপ্ত হয়, তেব আিম িবশ্রামবাের
একটী মানুষেক সব্বৰ্াঙ্গীণ সুস্থ কিরয়ািছ বিলয়া আমার উপের
িক েক্রাধ কিরেতছ? ২৪ দশৃ্য মেত িবচার কিরও না, িকন্তু ন্যায্য
িবচার কর। ২৫ তখন িযরূশােলম-িনবাসীেদর মেধ্য কেয়ক জন
কিহল, এ িক েসই নেহ; যাহােক তা াহারা বধ কিরেত েচষ্টা কেরন?
২৬ আর েদখ, এ প্রকাশ্যরূেপ কথা কিহেতেছ, আর তা াহারা
ইহােক িকছুই বেলন না; অধ্যক্ষগণ িক বাস্তিবক জােনন েয, এই
েসই খ্রীষ্ট? ২৭ যাহা হউক, এ েকাথা হইেত আিসল, তাহা আমরা
জািন; খ্রীষ্ট যখন আইেসন, তখন িতিন েকাথা হইেত আিসেলন,
তাহা েকহ জােন না। ২৮ তখন যীশু ধম্মৰ্ধােম উপেদশ িদেত িদেত
উৈচ্চঃস্বের কিহেলন, েতামরা ত আমােক জান, এবং আিম
েকাথা হইেত আিসয়ািছ, তাহাও জান। আর আিম আপনা হইেত
আিস নাই; িকন্তু িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন সত্যময়;
২৯ েতামরা তা াহােক জান না; আিমই তা াহােক জািন, েকননা
আিম তা াহার িনকট হইেত আিসয়ািছ, আর িতিনই আমােক
েপ্ররণ কিরয়ােছন। ৩০ এই জন্য েলােকরা তা াহােক ধিরেত েচষ্টা
কিরল, তথািপ েকহ তা াহার উপের হস্তেক্ষপ কিরল না, কারণ
তখনও তা াহার সময় উপিস্থত হয় নাই। ৩১ িকন্তু েলাকেদর মেধ্য
অেনেক তা াহােত িবশ্বাস কিরল, আর কিহল, খ্রীষ্ট যখন
আিসেবন, তখন ইহার কৃত কাযৰ্্য অেপক্ষা িতিন িক অিধক িচহ্ন-
কাযৰ্্য কিরেবন? ৩২ ফরীশীরা তা াহার িবষেয় েলাকিদগেক এই
সকল কথা ফুস্ ফুস্ কিরয়া বিলেত শুিনল; আর প্রধান
যাজেকরা ও ফরীশীরা তা াহােক ধিরয়া অিনবার িনিমত্ত কেয়ক
জন পদািতকেক পাঠাইয়া িদল। ৩৩ তাহােত যীশু কিহেলন,
আিম এখন অল্প কাল েতামােদর সেঙ্গ আিছ, তার পর, িযিন
আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহার িনকেট যাইেতিছ। ৩৪ েতামরা
আমার অেন্বষণ কিরেব, িকন্তু আমােক পাইেব না; আর আিম
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েযখােন আিছ, েসখােন েতামরা আিসেত পার না। ৩৫ তখন
িযহূদীরা পরস্পর বিলেত লািগল, এ েকাথায় যাইেব েয, আমরা
ইহােক পাইেত পািরব না? এ িক গ্রীকেদর মেধ্য িছন্নিভন্ন
েলাকেদর িনকেট যাইেব, ও গ্রীকিদগেক উপেদশ িদেব? ৩৬ এ
েয বিলল, ‘আমার অেন্বষণ কিরেব, িকন্তু আমােক পাইেব না,
এবং আিম েযখােন আিছ, েসখােন েতামারা আিসেত পার না,’ এ
িক কথা? ৩৭ েশষ িদন, পেব্বৰ্র প্রধান িদন, যীশু দা াড়াইয়া
উৈচ্চঃস্বের কিহেলন, েকহ যিদ তৃষ্ণাত্তৰ্  হয়, তেব আমার কােছ
আিসয়া পান করুক। ৩৮ েয আমােত িবশ্বাস কের, শােস্ত্র েযমন
বেল, তাহার অন্তর হইেত জীবন্ত জেলর নদী বিহেব। ৩৯ যাহারা
তা াহােত িবশ্বাস কিরত, তাহারা েয আত্মােক পাইেব, িতিন েসই
আত্মার িবষেয় এই কথা কিহেলন; কারণ তখনও আত্মা দত্ত হন
নাই, েকননা তখনও যীশু মিহমাপ্রাপ্ত হন নাই। ৪০ েসই সকল
কথা শুিনয়া েলাকসমূেহর মেধ্য েকহ েকহ বিলল, ইিন সত্যই েস
ভাববাদী। ৪১ আর েকহ েকহ বিলল, ইিন েসই খ্রীষ্ট। িকন্তু েকহ
েকহ বিলল, েকমন? খ্রীষ্ট িক গালীল হইেত আিসেবন? ৪২ শােস্ত্র
িক বেল নাই, খ্রীষ্ট দায়ূেদর বংশ হইেত, এবং দায়ূদ েযখােন
িছেলন, েসই ৈবৎেলহম গ্রাম হইেত আিসেবন? ৪৩ এই প্রকাের
তা াহােক লইয়া েলাকসমূেহর মেধ্য মতেভদ হইল। ৪৪ আর
তাহােদর কতক গুিল েলাক তা াহােক ধিরেত বাঞ্ছা কিরেতিছল,
তথািপ েকহ তা াহার উপের হস্তেক্ষপ কিরল না। ৪৫ তখন
পদািতেকরা প্রধান যাজকেদর ও ফরীশীেদর িনকেট আিসল।
ইহারা তাহািদগেক বিলল, তাহােক আন নাই েকন?
৪৬ পদািতেকরা উত্তর কিরল, এ ব্যিক্ত েযরূপ কথা বেলন, েকান
মানুেষ কখনও এরূপ কথা কেহন নাই। ৪৭ ফরীশীরা তাহািদগেক
উত্তর কিরল, েতামরাও িক ভ্রান্ত হইেল? ৪৮ অধ্যক্ষেদর মেধ্য
িকম্বা ফরীশীেদর মেধ্য িক েকহ উহােত িবশ্বাস কিরয়ােছন?
৪৯ িকন্তু এই েয েলাকসমূহ ব্যবস্থা জােন না, ইহারা শাপগ্রস্ত।
৫০ তখন নীকদীম- তাহােদর মেধ্য এক জন, িযিন পূেব্বৰ্ তা াহার
কােছ আিসয়ািছেলন- িতিন তাহািদগেক কিহেলন, ৫১ অেগ্র
মানুেষর িনেজর কথা না শুিনয়া, ও েস িক কের, না জািনয়া,
আমােদর ব্যবস্থা িক কাহারও িবচার কের? ৫২ তাহারা উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহল, তুিমও িক গালীেলর েলাক? অনুসন্ধান
কিরয়া েদখ, গালীল হইেত েকান ভাববাদীর উদয় হয় না।
৫৩Bengali Bible has only 52 verses in Jh.7

[পের তাহারা প্রেত্যেক আপন আপন গৃেহ েগল, িকন্তু
যীশু ৈজতুন পব্বৰ্েত েগেলন। ২ আর প্রতু্যেষ িতিন
পুনব্বৰ্ার ধম্মৰ্ধােম আিসেলন; এবং সমুদয় েলাক তা াহার

িনকেট আিসল; আর িতিন বিসয়া তাহািদগেক উপেদশ িদেত
লািগেলন। ৩ তখন অধ্যাপক ও ফারীশীগণ ব্যিভচাের ধৃতা
একটী স্ত্রীেলাকেক তা াহার িনকেট অিনল, ও মধ্যস্থােন দা াড়
করাইয়া তা াহােক কিহল, ৪ েহ গুরু, এই স্ত্রীেলাকটা ব্যিভচাের,
েসই িক্রয়ােত ধরা পিড়য়ােছ। ৫ ব্যবস্থায় েমািশ এ প্রকার
েলাকেক পাথর মিরবার আজ্ঞা আমািদগেক িদয়ােছন; তেব
আপিন িক বেলন? ৬ তাহারা তা াহার পরীক্ষাভােবই এই কথা
কিহল, েযন তা াহার নােম েদাষােরাপ কিরবার সূত্র পাইেত পাের।
িকন্তু যীশু েহা ট হইয়া অঙ্গিুল দ্বারা ভূিমেত িলিখেত লািগেলন।
৭ পের তাহার যখন পুনঃ পুনঃ তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেত লািগল
িতিন মাথা তুিলয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর মেধ্য েয
িনস্পাপ, েসই প্রথেম ইহােক পাথর মারুক। ৮ পের িতিন পুনব্বৰ্ার
েহা ট হইয়া অঙ্গিুল িদয়া ভূিমেত িলিখেত লািগেলন। ৯ তখন

তাহারা ইহা শুিনয়া, এবং আপন আপন সংেবদ দ্বারা েদাষীকৃত
হইয়া, এেক এেক বািহের েগল, প্রাচীন েলাক অবিধ আরম্ভ
কিরয়া েশষ জন পযৰ্্যন্ত েগল; তাহােত েকবল যীশু অবিশষ্ট
থািকেলন, আর েসই স্ত্রীেলাকটী মধ্যস্থােন দা াড়াইয়ািছল।
১০ তখন যীশু মাথা তুিলয়া স্ত্রীেলাকটী ছাড়া আর কাহােকও
েদিখেত না পাইয়া, তাহােক কিহেলন, েহ নাির, যাহারা েতামার
নােম অিভেযাগ কিরয়ািছল, তাহারা েকাথায়? েকহ িক েতামােক
েদাষী কের নাই? ১১ েস কিহল, না, প্রভু, েকহ কের নাই। তখন
যীশু তাহােক বিলেলন, আিমও েতামােক েদাষী কির না; যাও,
এখন অবিধ আর পাপ কিরও না] ১২ যীশু আবার েলাকেদর
কােছ কথা কিহেলন, িতিন বিলেলন, আিম জগেতর েজ্যািত; েয
আমার পশ্চাৎ আইেস, েস েকান মেত অন্ধকাের চিলেব না, িকন্তু
জীবেনর দীিপ্ত পাইেব। ১৩ তাহােত ফরীশীরা তা াহােক কিহল,
তুিম আপনার িবষেয় আপিন সাক্ষ্য িদেতছ; েতামার সাক্ষ্য সত্য
নেহ। ১৪ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, যিদও আিম
আপনার িবষেয় আপিন সাক্ষ্য িদই, তথািপ আমার সাক্ষ্য সত্য;
কারণ আিম েকাথা হইেত আিসয়ািছ, েকাথায়ই বা যাইেতিছ,
তাহা জািন; িকন্তু আিম েকাথা হইেত আিস, েকাথায়ই বা
যাইেতিছ, তাহা েতামরা জান না। ১৫ েতামরা মাংস অনুসাের
িবচার কিরেতছ; আিম কাহারও িবচার কির না। ১৬ আর যিদও
িবচার কির, আমার িবচার সত্য, েকননা আিম একা নিহ, িকন্তু
আিম আিছ, এবং িপতা আেছন, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন
১৭ আর েতামােদর ব্যবস্থােতও িলিখত আেছ, দইু জেনর সাক্ষ্য
সত্য। ১৮ আিম আপিন আমার িবষেয় সাক্ষ্য িদই, আর িপতা,
িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আমার িবষেয় সাক্ষ্য েদন।
১৯ তখন তাহারা তা াহােক বিলল, েতামার িপতা েকাথায়? যীশু
উত্তর কিরেলন, েতামরা আমােকও জান না, আমার িপতােকও
জান না; যিদ আমােক জািনেত, আমার িপতােকও জািনেত।
২০ এই সকল কথা িতিন ধম্মৰ্ধােম উপেদশ িদবার সমেয় ভান্ডার-
গৃেহ কিহেলন; এবং েকহ তা াহােক ধিরল না, কারণ তখনও
তা াহার সময় উপিস্থত হয় নাই। ২১ পের িতিন আবার তাহািদগেক
কিহেলন, আিম যাইেতিছ, আর েতামরা আমার অেন্বষণ কিরেব,
ও েতামােদর পােপ মিরেব; আিম েযখােন যাইেতিছ, েসখােন
েতামরা আিসেত পার না। ২২ তখন িযহূদীরা বিলল, এ িক
আত্মঘাতী হইেব, তাই বিলেতেছ, আিম েযখােন যাইেতিছ,
েসখােন েতামরা আিসেত পার না। ২৩ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, েতামরা অধঃস্থােনর, আিম উদ্ধৰ্ স্থােনর; েতামার এ
জগেতর, আিম এ জগেতর নিহ। ২৪ এই জন্য েতামািদগেক
বিললাম েয, েতামরা েতামােদর পাপসমূেহ মিরেব; েকননা যিদ
িবশ্বাস না কর েয, আিমই িতিন, তেব েতামােদর পাপসমূেহ
মিরেব। ২৫ তখন তাহারা কিহল, তুিম েক? যীশু তাহািদগেক
বিলেলন, তাহাই ত প্রথম হইেত েতামািদগেক বিলেতিছ।
২৬ েতামােদর িবষেয় বিলবার ও িবচার কিরবার অেনক কথা
আমার আেছ; যাহা হউক, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন
সত্য, এবং আিম তা াহার িনকেট যাহা যাহা শুিনয়ািছ, তাহাই
জগৎেক বিলেতিছ। ২৭ িতিন েয তাহািদগেক িপতার িবষয়
বিলেতিছেলন, ইহা তাহারা বুিঝল না।- ২৮ তখন যীশু কিহেলন,
যখন েতামরা মনুষ্যপুত্রেক উেচ্চ উঠাইেব, তখন জািনেব েয,
আিমই িতিন, আর আিম আপনা হইেত িকছুই কির না, িকন্তু
িপতা আমােক েযমন িশক্ষা িদয়ােছন, তদনুসাের এই সকল কথা
কিহ। ২৯ আর িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আমার সেঙ্গ
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সেঙ্গ আেছন; িতিন আমােক একা ছািড়য়া েদন নাই, েকননা
আিম সব্বৰ্দা তা াহার সেন্তাষজনক কাযৰ্্য কির। ৩০ িতিন এই
সকল কথা কিহেল অেনেক তা াহােত িবশ্বাস কিরল। ৩১ অতএব
েয িযহূদীরা তা াহােক িবশ্বাস কিরল, তাহািদগেক যীশু কিহেলন,
েতামরা যিদ আমার বােক্য িস্থর থাক, তাহা হইেল সত্যই েতামরা
আমার িশষ্য; ৩২ আর েতামরা েসই সত্য জািনেব, এবং েসই সত্য
েতামািদগেত স্বাধীন কিরেব। ৩৩ তাহারা তা াহােক উত্তর কিরল,
আমরা অব্ৰাহােমর বংশ, কখনও কাহারও দাস হই নাই; আপিন
েকমন কিরয়া বিলেতেছন েয, েতামািদগেক স্বাধীন করা যাইেব?
৩৪ যীশু তাহািদগেক উত্তর কিরেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েয েকহ পাপাচরণ কের, েস পােপর
দাস। ৩৫ আর দাস চীরকাল বাটীেত থােক না; পুত্র িচরকাল
থােকন। ৩৬ অতএব পুত্র যিদ েতামািদগেক স্বাধীন কেরন, তেব
েতামরা প্রকৃতরূেপ স্বাধীন হইেব। ৩৭ আিম জািন, েতামরা
অব্ৰাহােমর বংশ; িকন্তু আমােক বধ কিরেত েচষ্টা কিরেতছ,
কারণ আমার বাক্য েতামােদর অন্তের স্থান পায় না। ৩৮ আমার
িপতার কােছ আিম যাহা যাহা েদিখয়ািছ, তাহাই বিলেতিছ; আর
েতামােদর িপতার কােছ েতামরা যাহা যাহা শুিনয়াছ, তাহাই
কিরেতছ। ৩৯ তাহারা উত্তর কিরয়া তা াহােক বিলল, আমােদর
িপতা অব্ৰাহাম। যীশু তাহািদগেক বিলেলন, েতামরা যিদ
অব্ৰাহােমর সন্তান হইেত, তেব অব্ৰাহােমর কম্মৰ্ কিরেত। ৪০ িকন্তু
ঈশ্বেরর কােছ সত্য শুিনয়া েতামািদগেক জানাইয়ািছ েয আিম,
আমােকই বধ কিরেত েচষ্টা কিরেতছ; অব্ৰাহাম এরূপ কেরন
নাই। ৪১ েতামােদর িপতার কাযৰ্্য েতামার কিরেতছ। তাহারা
তা াহােক কিহল, আমারা ব্যিভচারজাত নিহ; আমােদর একমাত্র
িপতা আেছন, িতিন ঈশ্বর। ৪২ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, ঈশ্বর
যিদ েতামােদর িপতা হইেতন, তেব েতামরা আমােক েপ্রম
কিরেত, েকননা আিম ঈশ্বর হইেত বািহর হইয়া অিসয়ািছ; আিম
ত আপনা হইেত আিস নাই, িকন্তু িতিনই আমােক েপ্ররণ
কিরয়ােছন। ৪৩ েতামরা েকন আমার কথা বুঝ না? কারণ এই
েয, আমার বাক্য শুিনেত পার না। ৪৪ েতামরা আপনােদর িপতা
িদয়াবেলর, এবং েতামােদর িপতার অিভলাষ সকল পালন
করাই েতামােদর ইচ্ছা; েস আিদ হইেতই নরঘাতক, সেত্য থােক
নাই, কারণ তাহার মেধ্য সত্য নাই। েস যখন িমথ্যা বেল, তখন
আপনা হইেতই বেল, েকননা েস িমথ্যাবাদী ও তাহার িপতা।
৪৫ িকন্তু আিম সত্য বিল, তাই েতামরা আমােক িবশ্বাস কর না।
৪৬ েতামােদর মেধ্য েক আমােক পাপী বিলয়া প্রমান কিরেত
পাের? যিদ আিম সত্য বিল, তেব েতামরা েকন আমােক িবশ্বাস
কর না? ৪৭ েয েকহ ঈশ্বেরর, েস ঈশ্বেরর কথা সকল শুেন; এই
জন্যই েতামরা শুন না, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর নহ। ৪৮ িযহূদীরা
উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহল, আমরা িক ভালই বিল না েয, তুিম
একজন শমরীয় ও ভূতগ্রস্ত? ৪৯ যীশু উত্তর কিরেলন, আিম
ভূতগ্রস্ত নিহ, িকন্তু আপন িপতােক সমাদর কির, আর েতামরা
আমােক অনাদর কর। ৫০ িকন্তু আিম আপনার েগৗরব অেন্বষণ
কির না; এক জন আেছন, িযিন অেন্বষণ কেরন ও িবচার
কেরন। ৫১ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েকহ যিদ
আমার বাক্য পালন কের, েস কখনও মৃতু্য েদিখেব না।
৫২ িযহূদীরা তা াহােক বিলল, এখন জািনলাম, তুিম ভূতগ্রস্ত;
অব্ৰাহাম ও ভাববাদীগণ মিরয়া িগয়ােছন; আর তুিম বিলেতছ,
েকহ যিদ আমার বাক্য পালন কের, েস কখনও মৃতু্যর আস্বাদ
পাইেব না। ৫৩ তুিম িক আমােদর িপতৃপুরুষ অব্ৰাহাম অেপক্ষা

বড়? িতিন ত মিরয়ােছন, এবং ভাববাদীগণও মিরয়ােছন; তুিম
আপনার িবষেয় িক বল? ৫৪ যীশু উত্তর কিরেলন, আিম যিদ
আপনােক েগৗরবািন্বত কির, তেব আমার েগৗরব িকছুই নয়;
আমার িপতাই আমােক েগৗরবািন্বত কিরেতেছন, যাাহার িবষয়
েতামরা বিলয়া থাক েয, িতিন েতামােদর ঈশ্বর; ৫৫ আর েতামরা
তা াহােক জান নাই; িকন্তু আিম তা াহােক জািন; আর আিম যিদ
বিল েয, তা াহােক জািন না, তেব েতামােদর ন্যায় িমথ্যাবাদী হইব;
িকন্তু আিম তা াহােক জািন, এবং তা াহার বাক্য পালন কির।
৫৬ েতামােদর িপতৃপুরুষ অব্ৰাহাম আমার িদন েদিখবার আশায়
উল্লািসত হইয়ািছেলন, এবং িতিন তাহা েদিখেলন ও আনন্দ
কিরেলন। ৫৭ তখন িযহূদীরা তা াহােক কিহল, েতামার বয়স
এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুিম িক অব্ৰাহামেক েদিখয়াছ?
৫৮ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, অব্ৰাহােমর জেন্মর পুব্বৰ্াবিধ আিম আিছ। ৫৯ তখন
তাহারা তা াহার উপর ছুিড়য়া মিরবার জন্য পাথর তুিলয়া লইল,
যীশু িকন্তু অন্তিহৰ্ত হইেলন, ও ধম্মৰ্ধাম হইেত বািহের েগেলন।

যীশু এক জন জন্মান্ধেক চকু্ষ েদন। উত্তম েমষপালেকর
দষৃ্টান্ত

আর িতিন যাইেত যাইেত একটী েলাকেক েদিখেত
পাইেলন, েস জন্মাবিধ অন্ধ। ২ তা াহার িশেষ্যরা তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, রিব্ব, েক পাপ কিরয়ািছল, এ

ব্যিক্ত, না ইহার িপতামাতা, যাহােত এ অন্ধ হইয়া জিন্ময়ােছ?
৩ যীশু উত্তর কিরেলন, পাপ এ কিরয়ােছ, িকম্বা ইহার িপতামাতা
কিরয়ােছ, তাহা নয়; িকন্তু এই ব্যিক্তেত ঈশ্বেরর কাযৰ্্য েযন
প্রকািশত হয়, তাই এমন হইয়ােছ। ৪ যতক্ষণ িদনমান ততক্ষণ,
িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহার কাযৰ্্য আমািদগেক কিরেত
হইেব; রািত্র আিসেতেছ, তখন েকহ কাযৰ্্য কিরেত পাের না।
৫ আিম যখন জগেত আিছ, তখন জগেতর েজ্যািত রিহয়ািছ।
৬ এই কথা বিলয়া িতিন ভূিমেত থুথু েফিলয়া েসই থুথু িদয়া কাদা
কিরেলন; পের ঐ ব্যিক্তর চকু্ষেত েসই কাদা েলপন কিরেলন ও
তাহােক কিহেলন, ৭ শীেলাহ সেরাবের যাও, ধুইয়া েফল; অনুবাদ
কিরেল এই নােমর অথৰ্ ‘েপ্রিরত’। তখন েস িগয়া ধুইয়া েফিলেল,
এবং েদিখেত েদিখেত আিসল। ৮ তখন প্রিতবাসীরা, এবং
যাহারা পূেব্বৰ্ তাহােক েদিখয়ািছল েয, েস িভক্ষা কিরত, তাহারা
বিলেত লািগল, এ িক েসই নয়, েয বিসয়া িভক্ষা চািহত? ৯ েকহ
েকহ বিলল, েসই বেট; আর েকহ েকহ বিলল না, িকন্তু তাহারই
মত; েস বিলল, আিম েসই। ১০ তখন তাহারা তাহােক বিলল,
তেব িক প্রকাের েতামার চকু্ষ খুিলয়া েগল? ১১ েস উত্তর কিরল,
যীশু নােম এক ব্যিক্ত কাদা কিরয়া আমার চকু্ষ েলপন কিরেলন,
আর আমােক বিলেলন, শীেলােহ যাও, ধুইয়া েফল; তাহােত
আিম িগয়া ধুইয়া েফিলেল দিৃষ্ট পাইলাম। ১২ তাহারা তাহােক
কিহল, েস ব্যিক্ত েকাথায়? েস বিলল, তাহা জািন না। ১৩ পূেব্বৰ্
েয অিন্ধ িছল, তাহােক তাহারা ফরীশীেদর িনকেট লইয়া েগল।
১৪ েয িদন যীশু কাদা কিরয়া তাহার চকু্ষ খুিলয়া েদন, েসই িদন
িবশ্রামবার। ১৫ এই জন্য আবার ফরীশীরাও তাহােক িজজ্ঞাসা
কিরেত লািগল, িকরূেপ দিৃষ্ট পাইেল? েস তাহািদগেক কিহল,
িতিন আমার চেক্ষর উপের কাদা িদেলন, পের আিম ধুইয়া
েফিললাম, আর েদিখেত পাইেতিছ। ১৬ তখন কেয়ক জন
ফরীশী বিলল, েস ব্যিক্ত ঈশ্বর হইেত আইেস নাই, েকননা েস
িবশ্রামবার পালন কের না। আর েকহ েকহ বিলল, েয ব্যিক্ত
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পাপী, েস িক প্রকাের এমন সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেত পাের?
এইরূেপ তাহােদর মেধ্য মতেভদ হইল। ১৭ পের তাহারা পুনরায়
েসই অন্ধেক কিহল, তুিম তাহার িবষেয় িক বল? কারণ েস
েতামারই চকু্ষ খুিলয়া িদয়ােছ। ১৮ েস কিহল, িতিন ভাববাদী।
িযহূদীরা তাহার িবষেয় িবশ্বাস কিরল না েয, েস অন্ধ িছল আর
দিৃষ্ট পাইয়ােছ, এই জন্য তাহারা ঐ দিৃষ্টপ্রাপ্ত ব্যিক্তর
িপতামাতােক ডাকাইয়া তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরল, ১৯ এ িক
েতামােদর পুত্র, যাহার িবষেয় েতামার বিলয়া থাক, এ অন্ধই
জিন্ময়ািছল? তেব এখন িক প্রকাের েদিখেত পাইেতেছ?
২০ তাহার িপতামাতা উত্তর কিরয়া কিহল, আমরা জািন, এ
আমােদর পুত্র, এবং অন্ধই জিন্ময়ািছল, ২১ িকন্তু এখন িক
প্রকাের েদিখেত পাইেতেছ, তাহা জািন না, এবং েকই বা ইহার
চকু্ষ খুিলয়া িদয়ােছ, তাহাও আমরা জািন না; ইহােকই িজজ্ঞাসা
করুন, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনার কথা আপিন বিলেব। ২২ তাহারা
িপতামাতা িযহূদীিদগেক ভয় কিরত, েসই জন্য ইহা কিহল;
েকননা িযহূদীরা পূেব্বৰ্ই িস্থর কিরয়ািছল, েকহ যিদ তা াহােক খ্রীষ্ট
বিলয়া স্বীকার কের, তাহা হইেল সমাজচুত্য হইেব; ২৩ এই কারণ
তাহার িপতামাতা কিহল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহােকই িজজ্ঞাসা করুন।
২৪ অতএব েয অন্ধ িছল, তাহারা িদ্বতীয় বার তাহােক ডািকয়া
কিহল, ঈশ্বেরর েগৗরব স্বীকার কর; আমরা জািন েয, েসই ব্যিক্ত
পাপী। ২৫ েস উত্তর কিরল, িতিন পাপী িক না, তাহা জািন না;
একটী িবষেয় জািন, আিম অন্ধ িছলাম, এখন েদিখেত
পাইেতিছ। ২৬ তাহারা তাহােক বিলল, েস েতামার প্রিত িক
কিরয়ািছল? িক প্রকাের েতামার চকু্ষ খুিলয়া িদল? ২৭ েস উত্তর
কিরল, এক বার আপনািদগেক বিলয়ািছ, আপনারা শুেনন নাই;
তেব আবার শুিনেত চােহন েকন? আপনারাও িক তা াহার িশষ্য
হইেত চােহন? ২৮ তখন তাহারা তাহােক গািল িদয়া বিলল, তুই
েসই ব্যিক্তর িশষ্য; আমরা েমািশর িশষ্য। ২৯ আমরা জািন, ঈশ্বর
েমািশর সেঙ্গ কথা বিলয়ািছেলন; িকন্ত এ েকাথা হইেত আিসল,
তাহা জািন না। ৩০ েসই ব্যিক্ত উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহল,
ইহার মেধ্য ত আশ্চযৰ্্য এই েয, িতিন েকাথা হইেত আিসেলন,
তাহা আপনারা জােনন না, তথািপ িতিন আমার চকু্ষ খুিলয়া
িদয়ােছন। ৩১ আমরা জািন, ঈশ্বর পাপীেদর কথা শুেনন। না,
িকন্তু যিদ েকান ব্যিক্ত ঈশ্বরভক্ত হয়, আর তা াহার ইচ্ছা পালন
কের, িতিন তাহারই কথা শুেনন ৩২ কখনও শুনা যায় নাই েয,
েকহ জন্মােন্ধর চকু্ষ খুিলয়া িদয়ােছ। ৩৩ িতিন যিদ ঈশ্বর হইেত
না আিসেতন, তেব িকছুই কিরেত পািরেতন না। ৩৪ তাহারা উত্তর
কিরয়া তাহােক কিহল, তুই এেকবাের পােপই জিন্ময়ািছস্, আর
তুই আমািদগেক িশক্ষা িদেতিছস্? পের তাহারা তাহােক বািহর
কিরয়া িদল। ৩৫ যীশু শুিনেলন েয, তাহারা তাহােক বািহর
কিরয়া িদয়ােছ; আর িতিন তাহার েদখা পাইয়া বিলেলন, তুিম
িক ঈশ্বেরর পুেত্র িবশ্বাস কিরেতছ? ৩৬ েস উত্তর কিরয়া কিহল,
প্রভু, িতিন েক? আিম েযন তা াহােত িবশ্বাস কির? ৩৭ যীশু
তাহােক কিহেলন, তুিম তা াহােক েদিখয়াছ; আর িতিনই েতামার
সেঙ্গ কথা কিহেতেছন। ৩৮ েস কিহল, িবশ্বাস কিরেতিছ, প্রভু;
আর েস তা াহােক প্রনাম কিরল। ৩৯ তখন যীশু বিলেলন,
িবচােরর জন্য আিম এ জগেত আিসয়ািছ, েযন যাহারা েদেখ না,
তাহারা েদিখেত পায়, এবং যাহারা েদেখ, তাহারা েযন অন্ধ হয়।
৪০ ফরীশীেদর মেধ্য যাহারা তা াহার সেঙ্গ িছল, তাহারা এই সকল
কথা শুিনল, আর তা াহােক কিহল, আমরাও িক অন্ধ না িক?
৪১ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, যিদ অন্ধ হইেত, েতামােদর পাপ

থািকত না; িকন্তু এখন েতামরা বিলয়া থাক, আমরা েদিখেতিছ;
েতামােদর পাপ রিহয়ােছ।

সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয েকহ
দ্বার িদয়া েমেষর েখাায়ােড় প্রেবশ না কের, িকন্তু আর
েকান িদক িদয়া উেঠ, েস েচার ও দসু্য। ২ িকন্তু েয

দ্বার িদয়া প্রেবশ কের, েস েমষেদর পালক। ৩ তাহােকই দ্বারী
দ্বার খুিলয়া েদয়, এবং েমেষরা তাহার রব শুেন; আর েস নাম
ধিরয়া তাহার িনেজর েমষিদগেক ডােক, ও েস বািহের লইয়া
যায়। ৪ যখন েস িনেজর সকলগুিলেক বািহর কের, তখন
তাহােদর অেগ্র অেগ্র গমন কের; আর েমেষরা তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চেল, কারণ তাহারা তাহার রব জােন। ৫ িকন্তু তাহারা
েকান মেত অপর েলােকর পশ্চাৎ যাইেব না, বরং তাহার িনকট
হইেত পলায়ন কিরেব; কারণ অপর েলাকেদর রব তাহারা জােন
না। ৬ এই দষৃ্টান্তটী যীশু তাহািদগেক কিহেলন, িকন্তু িতিন
তাহািদগেক েয িক বিলেলন, তাহা তাহারা বুিঝল না। ৭ অতএব
যীশু পুনব্বৰ্ার তাহািদগেক কিহেলন, সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, আিমই েসই েমষদ্বার। ৮ যাহারা আমার
পূেব্বৰ্ আিসয়ািছল, তাহারা সকেল েচার ও দসু্য, িকন্তু েমেষরা
তাহােদর রব শুেন নাই। ৯ আিমই দ্বার, আমা িদয়া যিদ েকহ
প্রেবশ কের, েস পিরত্রাণ পাইেব, এবং িভতের আিসেব ও
বািহের যাইেব ও চরানী পাইেব। ১০ েচার আইেস, েকবল েযন
চুির, বধ ও িবনাশ কিরেত পাের; আিম আিসয়ািছ, েযন তাহারা
জীবন পায় ও উপচয় পায়। ১১ আিমই উত্তম েমষপালক; উত্তম
েমষপালক েমষেদর জন্য আপন প্রাণ সমপৰ্ণ কের। ১২ েয
েবতনজীবী, েমষপালক নয়, েমষ সকল যাহার িনেজর নয়, েস
েকন্দয়ুা আিসেত েদিখেল েমষ গুিল েফিলয়া পলায়ন কের;
তাহােত েকন্দয়ুা তাহািদগেক ধিরয়া লইয়া যায়, ও িছন্নিভন্ন
কিরয়া েফেল; ১৩ েস পলায়ন কের, কারণ েস েবতনজীবী,
েমষিদেগর জন্য িচন্তা কের না। ১৪ আিমই উত্তম েমষপালক;
আমার িনেজর সকলেক আিম জািন, এবং আমার িনেজর
সকেল আমােক জােন, ১৫ েযমন িপতা আমােক জােনন, ও
আিম িপতােক জািন; এবং েমষিদেগর জন্য আিম আপন প্রাণ
সমপৰ্ণ কির। ১৬ আমার আরও েমষ আেছ, েস সকল এ
েখাায়ােড়র নয়; তাহািদগেকও আমার আিনেত হইেব, এবং
তাহারা আমার রব শুিনেব, তাহােত এক পাল, ও এক পালক
হইেব। ১৭ িপতা আমােক এই জন্য েপ্রম কেরন, কারণ আিম
আপন প্রাণ সমপৰ্ণ কির, েযন পুনরায় তাহা গ্রহণ কির। ১৮ েকহ
আমা হইেত তাহা হরণ কের না, বরং আিম আপনা হইেতই তাহা
সমপৰ্ণ কির। তাহা সমপৰ্ণ কিরেত আমার ক্ষমতা আেছ; এবং
পুনরায় তাহা গ্রহণ কিরেতও আমার ক্ষমতা আেছ; এই আেদশ
আিম আপন িপতা হইেত পাইয়ািছ। ১৯ এই সকল বাক্য েহতু
িযহূদীেদর মেধ্য পুনরায় মতেভদ হইল। ২০ তাহােদর মেধ্য
অেনেক কিহল, এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা েকন শুিনেতছ?
২১ অেন্যরা বিলল, এ সকল ত ভূতগ্রস্ত েলােকর কথা নয়; ভূত
িক অন্ধেদর চকু্ষ খুিলয়া িদেত পাের?

িনজ ক্ষমতার িবষেয় যীশুর িশক্ষা।

২২ েসই সমেয় িযরূশােলেম মিন্দর প্রিতষ্ঠার পব্বৰ্ উপিস্থত
হইল; তখন শীতকাল; ২৩ আর যীশু ধম্মৰ্ধােম শেলামেনর
বারান্ডায় েবড়াইেত িছেলন। ২৪ তাহােত িযহূদীরা তা াহােক েঘিরয়া
বিলেত লািগল, আর কত কাল আমােদর প্রাণ েদালায়মান
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রািখেতছ? তুিম যিদ খ্রীষ্ট হও, স্পষ্ট কিরয়া আমািদগেক বল।
২৫ যীশু উত্তর কিরেলন, আিম েতামািদগেক বিলয়ািছ, আর
েতামরা িবশ্বাস কর না; আিম েয সকল কাযৰ্্য আমার িপতার
নােম কিরেতিছ, েসই সমস্ত আমার িবষেয় সাক্ষ্য িদেতেছ।
২৬ িকন্তু েতামরা িবশ্বাস কর না, কারণ েতামরা আমার েমষেদর
মেধ্য নহ। ২৭ আমার েমেষরা আমার রব শুেন, আর আিম
তাহািদগেক জািন, এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন কের;
২৮ আর আিম তাহািদগেক অনন্ত জীবন িদই, তাহারা কখনই
িবনষ্ট হইেব না, এবং েকহই আমার হস্ত হইেত তাহািদগেক
কািড়য়া লইেব না। ২৯ আমার িপতা, িযিন তাহােদর আমােক
িদয়ােছন, িতিন সব্বৰ্ােপক্ষা মহান্; এবং েকহই িপতার হস্ত হইেত
িকছুই কািড়য়া লইেত পাের না। ৩০ আিম ও িপতা, আমরা এক।
৩১ িযহূদীরা আবার তা াহােক মিরবার জন্য পাথর তুিলল।
৩২ যীশু তাহািদগেক উত্তর কিরেলন, িপতা হইেত েতামািদগেক
অেনক উত্তম কাযৰ্্য েদখাইয়ািছ, তাহার েকান্ কাযৰ্্য প্রযুক্ত
আমােক পাথর মার? ৩৩ িযহূদীরা তা াহােক এই উত্তর িদল, উত্তম
কােযৰ্্যর জন্য েতামােক পাথর মাির না, িকন্তু ঈশ্বর-িনন্দার জন্য,
কারণ তুিম মনুষ্য হইয়া আপনােক ঈশ্বর কিরয়া তুিলেতছ, এই
জন্য। ৩৪ যীশু তাহািদগেক উত্তর কিরেলন, েতামােদর ব্যবস্থায়
িক িলিখত নাই, “আিম বিললাম, েতামরা ঈশ্বর”? ৩৫ যাহােদর
িনকেট ঈশ্বেরর বাক্য উপিস্থত হইয়ািছল, িতিন যিদ তাহািদগেক
ঈশ্বর বিলেলন- আর শােস্ত্রর খন্ডন ত হইেত পাের না- ৩৬ তেব
যাাহােক িপতা পিবত্র কিরেলন ও জগেত েপ্ররণ কিরেলন,
েতামরা িক তা াহােক বল েয, তুিম ঈশ্বর িনন্দা কিরেতছ, েকননা
আিম বিললাম েয, আিম ঈশ্বেরর পুত্র? ৩৭ আমার িপতার কাযৰ্্য
যিদ না কির, তেব আমােক িবশ্বাস কিরও না। ৩৮ িকন্তু যিদ কির,
আমােক িবশ্বাস না কিরেলও, েসই কােযৰ্্য িবশ্বাস কর; েযন
েতামরা জািনেত পার ও বুিঝেত পার েয, িপতা আমােত আেছন,
এবং আিম িপতােত আিছ। ৩৯ তাহারা আবার তা াহােক ধিরেত
েচষ্টা কিরল, িকন্তু িতিন তাহােদর হাত এড়াইয়া বািহর হইয়া
েগেলন। ৪০ পের িতিন আবার যদ্দৰ্ েনর পরপাের, েযখােন েযাহন
প্রথেম বাপ্তাইজ কিরেতন, েসই স্থােন েগেলন; আর তথায়
রিহেলন। ৪১ তাহােত অেনেক তা াহার কােছ আিসল, এবং বিলল,
েযাহন েকান িচহ্ন-কাযৰ্্য কেরন নাই, িকন্তু এই ব্যিক্তর িবষেয়
েযাহন েয সকল কথা বিলয়ািছেলন, েস সকলই সত্য। ৪২ আর
েসখােন অেনেক তা াহােত িবশ্বাস কিরল।

মৃত লাসারেক জীবন েদন।

ৈবথিনয়ায় এক ব্যিক্ত পীিড়ত িছেলন, তা াহার নাম
লাসার; িতিন মিরয়ম ও তা াহার ভিগনী মাথৰ্ার গ্রােমর
েলাক। ২ ইিন েসই মিরয়ম, িযিন প্রভুেক সুগিন্ধ ৈতল

মাখাইয়া েদন, এবং আপন েকশ িদয়া তা াহার চরণ মুছাইয়া েদন;
তা াহারই ভ্রাতা লাসার পীিড়ত িছেলন। ৩ অতএব ভিগনীরা
তা াহােক বিলয়া পাঠাইেলন, প্রভু, েদখুন, আপিন যাহােক ভাল
বােসন তাহার পীড়া হইয়ােছ। ৪ যীশু শুিনয়া কিহেলন, এ পীড়া
মৃতু্যর জন্য হয় নাই, িকন্তু ঈশ্বেরর েগৗরেবর িনিমত্ত, েযন
ঈশ্বেরর পুত্র ইহা দ্বারা েগৗরবািন্বত হন। ৫ যীশু মাথৰ্ােক ও তা াহার
ভিগনীেক এবং লাসারেক েপ্রম কিরেতন। ৬ যখন িতিন শুিনেলন
েয, তা াহার পীড়া হইয়ােছ, তখন েয স্থােন িছেলন, েসই স্থােন
আর দইু িদবস রিহেলন। ৭ ইহার পের িতিন িশষ্যগণেক
কিহেলন, আইস, আমরা আবার িযহূিদয়ােত যাই। ৮ িশেষ্যরা

তা াহােক কিহেলন, রিব্ব, এই ত িযহূদীরা আপনােক পাথর
মিরবার েচষ্ঠা কিরেতিছল, তবু আপিন আবার েসখােন
যাইেতেছন? ৯ যীশু উত্তর কিরেলন, িদেন িক বােরা ঘন্টা নাই?
যিদ েকহ িদেন চেল, েস উেছাট খায় না, েকননা েস এই জগেতর
দীিপ্ত েদেখ। ১০ িকন্তু যিদ েকহ রািত্রেত চেল, েস উেছাট খায়,
েকননা দীিপ্ত তাহার মেধ্য নাই। ১১ িতিন এই কথা কিহেলন; আর
ইহার পের তা াহািদগেক বিলেলন, আমােদর বনু্ধ লাসার িনদ্রা
িগয়ােছ, িকন্তু আিম িনদ্রা হইেত তাহােক জাগাইেত যাইেতিছ।
১২ তখন িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন, প্রভু, েস যিদ িনদ্রা িগয়া
থােক, তেব রক্ষা পাইেব। ১৩ যীশু তা াহার মৃতু্যর িবষয়
বিলয়ািছেলন, িকন্তু তা াহারা মেন কিরেলন েয, িতিন িনদ্রাঘিটত
িবশ্রােমর কথা বিলেতেছন। ১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূেপ
তা াহািদগেক কিহেলন, লাসার মিরয়ােছ; ১৫ আর েতামােদর
িনিমত্ত আনন্দ কিরেতিছ েয, আিম েসখােন িছলাম না, েযন
েতামরা িবশ্বাস কর; তথািপ চল, আমরা তাহার কােছ যাই।
১৬ তখন েথামা, যাাহােক িদদমুঃ [যমজ] বেল, িতিন সহ-
িশষ্যিদগেক কিহেলন, চল, আমরাও যাই, েযন ইহা ার সেঙ্গ মির।
১৭ যীশু আিসয়া শুিনেত পাইেলন, লাসার তখন চাির িদন কবের
আেছন। ১৮ ৈবথিনয়া িযরূশােলেমর সিন্নকট, কমেবশ এক
েক্রাশ দরূ; ১৯ আর িযহূদীেদর অেনেক মাথৰ্া ও মিরয়েমর িনকেট
আিসয়ািছল, েযন তা াহােদর ভ্রাতার িবষেয় তা াহািদগেক সান্ত্বনা
িদেত পাের। ২০ যখন মাথৰ্া শুিনেলন, যীশু আিসেতেছন, িতিন
িগয়া তা াহার সিহত সাক্ষাৎ কিরেলন, িকন্তু মিরয়ম গৃেহ বিসয়া
রিহেলন। ২১ মাথৰ্া যীশুেক কিহেলন, প্রভু, আপিন যিদ এখােন
থািকেতন, আমার ভাই মিরত না। ২২ আর এখনও আিম জািন,
আপিন ঈশ্বেরর কােছ েয িকছু যাচ্ঞা কিরেবন, তাহা ঈশ্বর
আপনােক িদেবন। ২৩ যীশু তা াহােক কিহেলন, েতামার ভাই
আবার উিঠেব। ২৪ মাথৰ্া তা াহােক কিহেলন, আিম জািন, েশষ
িদেন পুনরুত্থােন েস উিঠেব। ২৫ যীশু তা াহােক কিহেলন, আিমই
পুনরুত্থান ও জীবন; েয আমােত িবশ্বাস কের, েস মিরেলও
জীিবত থািকব;। ২৬ আর েয েকহ জীিবত আেছ, এবং আমােত
িবশ্বাস কের, েস কখনও মিরেব না; ইহা িক িবশ্বাস কর?
২৭ িতিন কিহেলন, হা া, প্রভু, আিম িবশ্বাস কিরয়ািছ েয, জগেত
যাাহার আগমন হইেব, আপিনই েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র। ২৮ ইহা
বিলয়া িতিন চিলয়া েগেলন, আর আপন ভিগনী মিরয়মেক
েগাপেন ডািকয়া কিহেলন, গুরু উপিস্থত, েতামােক
ডািকেতেছন। ২৯ িতিন ইহা শুিনয়া শীঘ্র উিঠয়া তা াহার িনকেট
েগেলন। ৩০ যীশু তখনও গ্রােমর মেধ্য প্রেবশ কেরন নাই;
েযখােন মাথৰ্া তাহার সিহত সাক্ষাৎ কিরয়ািছেলন, েসই স্থােনই
িছেলন। ৩১ তখন েয িযহূদীরা মিরয়েমর সেঙ্গ গৃহমেধ্য িছল ও
তা াহােক সান্ত্বনা কিরেতিছল, তাহারা তা াহােক শীঘ্র উিঠয়া বািহের
যাইেত েদিখয়া, তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিলল, মেন কিরল, িতিন
কবেরর িনকেট েরাদন কিরেত যাইেতেছন। ৩২ যীশু েযখােন
িছেলন, মিরয়ম যখন েসখােন আিসেলন, তখন তা াহােক েদিখয়া
তা াহার চরেণ পিড়য়া বিলেলন, প্রভু, আপিন যিদ এখােন
থািকেতন, আমার ভাই মিরত না। ৩৩ যীশু যখন েদিখেলন, িতিন
েরাদন কিরেতেছন, ও তা াহার সেঙ্গ সেঙ্গ েয িযহূদীরা
আিসয়ািছল, তাহারাও েরাদন কিরেতেছ, তখন আত্মােত
উেত্তিজত হইয়া উিঠেলন ও উিদ্বগ্ন হইেলন, আর কিহেলন,
তাহােক েকাথায় রািখয়াছ? ৩৪ তা াহারা কিহেলন, প্রভু, আিসয়া
েদখুন। ৩৫ যীশু কা ািদেলন। ৩৬ তাহােত িযহূদীরা কিহল, েদখ,
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ইিন তা াহােক েকমন ভাল বািসেতন। ৩৭ িকন্তু তাহােদর েকহ েকহ
বিলল, এই েয ব্যিক্ত অেন্ধর চকু্ষ খুিলয়া িদয়ােছন, ইিন িক
উহার মৃতু্যও িনবারণ কিরেত পািরেতন না? ৩৮ তাহােত যীশু
পুনব্বৰ্ার অন্তের উেত্তিজত হইয়া কবেরর িনকেট আিসেলন। েসই
কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার উপের একখান পাথর িছল।
৩৯ যীশু বিলেলন, েতামরা পাথরখান সরাইয়া েফল। মৃত ব্যিক্তর
ভিগনী মাথৰ্া তা াহােক কিহেলন, প্রভু, এখন উহােত দগুৰ্ন্ধ
হইয়ােছ, েকননা আজ চাির িদন। ৪০ যীশু তা াহােক কিহেলন,
আিম িক েতামােক বিল নাই েয, যিদ িবশ্বাস কর, তেব ঈশ্বেরর
মিহমা েদিখেত পাইেব? তখন তাহারা পাথরখান সরাইয়া
েফিলল। ৪১ পের যীশু উপেরর িদেক চকু্ষ তুিলয়া কিহেলন,
িপতঃ, েতামার ধন্যবাদ কির েয, তুিম আমার কথা শুিনয়াছ।
৪২ আর আিম জািনতাম, তুিম সব্বৰ্দা আমার কথা শুিনয়া থাক;
িকন্তু এই েয সকল েলাক চাির িদেক দা াড়াইয়া আেছ, ইহােদর
িনিমেত্ত এই কথা কিহলাম, েযন ইহারা িবশ্বাস কের েয, তুিমই
আমােক েপ্ররণ কিরয়াছ। ৪৩ ইহা বিলয়া িতিন উচ্চরেব ডািকয়
বিলেলন, লাসার, বািহের আইস। ৪৪ তাহােত েসই মৃত ব্যিক্ত
বািহের আিসেলন; তা াহার চরণ ও হস্ত কবর-বেস্ত্র বদ্ধ িছল, এবং
মুখ গামছায় বাাধা িছল। যীশু তাহািদগেক কিহেলন, ইহােক
খুিলয়া েদও, ও যাইেত েদও। ৪৫ তখন িযহূদীেদর অেনেক,
যাহারা মিরয়েমর িনকেট আিসয়ািছল, এবং যীশু যাহা কিরেলন,
েদিখয়ািছল, তাহারা তা াহােত িবশ্বাস কিরল। ৪৬ িকন্তু তাহােদর
েকহ েকহ ফরীশীেদর িনকেট েগল, যীশু যাহা যাহা
কিরয়ািছেলন, তাহািদগেক বিলল। ৪৭ অতএব প্রধান যাজকগণ
ও ফরীশীরা সভা কিরয়া বিলেত লািগল আমরা িক কির? এ
ব্যিক্ত ত অেনক িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরেতেছ। ৪৮ আমরা যিদ ইহােক
এইরূপ চিলেত িদই, তেব সকেল ইহােত িবশ্বাস কিরেব; আর
েরামীেয়রা আিসয়া আমােদর স্থান ও জািত উভয়ই কািড়য়া
লইেব। ৪৯ িকন্তু তাহােদর মেধ্য এক জন, কায়াফা, েসই বৎসেরর
মহাযাজক, তাহািদগেক কিহেলন, ৫০ েতামরা িকছুই বুঝ না,
আর িবেবচনাও কর না েয, েতামােদর পেক্ষ এটী ভাল, েযন
প্রজাগেণর জন্য এক ব্যিক্ত মের, আর সমস্ত জািত িবনষ্ট না হয়।
৫১ এই কথা েয িতিন আপনা হইেত বিলেলন, তাহা নয়, িকন্তু
েসই বৎসেরর মহাযাজক হওয়ােত িতিন এই ভাববাণী বিলেলন
েয, েসই জািতর জন্য যীশু মিরেবন। ৫২ আর েকবল েসই
জািতর জন্য নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর েয সকল সন্তান িছন্ন িভন্ন
হইয়ািছল, েসই সকলেক েযন একত্র কিরয়া এক কেরন, এই
জন্য। ৫৩ অতএব েসই িদন অবিধ তাহারা তা াহােক বধ কিরবার
মন্ত্রণা কিরেত লািগল। ৫৪ তাহােত যীশু আর প্রকাশ্যরূেপ
িযহূদীেদর মেধ্য যাতায়াত কিরেলন না, িকন্তু তথা হইেত
প্রান্তেরর িনকটবত্তর্ী জনপেদ ইফ্রিয়ম নামক নগের েগেলন, আর
েসখােন িশষ্যেদর সিহত অবিস্থিত কিরেলন।

যীশু িনস্তারপেব্বর্ িযরূশােলেম যান ও উপেদশ েদন।

৫৫ তখন িযহূদীেদর িনস্তারপব্বৰ্ সিন্নকট িছল, এবং অেনক
েলাক আপনািদগেক শুিচ কিরবার জন্য িনস্তারপেব্বৰ্র পূেব্বৰ্
জনপদ হইেত িযরূশােলেম েগল। ৫৬ তাহারা যীশুর অেন্বষণ
কিরেত লািগল, এবং ধম্মৰ্ধােম দা াড়াইয়া পরস্পর কিহল,
েতামােদর েকমন েবাধ হয়? িতিন িক পূেব্বৰ্ আিসেবন না?
৫৭ আর প্রধান যাজেকরা ও ফরীশীরা আজ্ঞা কিরয়ািছল েয,

িতিন েকাথায় আেছন, তাহা যিদ েকহ জােন, তেব েদখাইয়া
িদউক; েযন তাহারা তা াহােক ধিরেত পাের।

পের িনস্তারপেব্বৰ্র ছয় িদন পূেব্বৰ্ যীশু ৈবথিনয়ােত
আিসেলন; েসখােন েসই লাসার িছেলন, যাাহােক যীশু
মৃতগেণর মধ্য হইেত উঠাইয়ািছেলন। ২ তাহােত েসই

স্থােন তা াহার িনিমত্ত েভাজ প্রস্তুত করা হইল, ও মাথৰ্া পিরচযৰ্্যা
কিরেলন, এবং যাহারা তা াহার সেঙ্গ েভাজেন বিসয়ািছল, লাসার
তাহােদর মেধ্য এক জন িছেলন। ৩ তখন মিরয়ম অদ্ধৰ্  েসর
বহুমূল্য জটামাংসীর আতর আিনয়া যীশুর চরেণ মাখাইয়া
িদেলন, এবং আপন েকশ দ্বারা তা াহার চরণ মুছাইয়া িদেলন;
তাহােত আতেরর সুগেন্ধ গৃহ পিরপূণৰ্ হইল। ৪ িকন্তু
ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদা, তা াহার িশষ্যেদর মেধ্য এক জন, েয
তা াহােক শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরেব, েস কিহল, ৫ এই আতর িতন
শত িসিকেত িবক্রয় কিরয়া েকন দিরদ্রিদগেক েদওয়া েগল না?
৬ েস েয দিরদ্র েলাকেদর জন্য িচন্তা কিরত বিলয়া এই কথা
কিহল, তাহা নয়; িকন্তু কারণ এই, েস েচার, আর তাহার িনকেট
টাকার থলী থাকােত তাহার মেধ্য যাহা রাখা যাইত, তাহা হরণ
কিরত। ৭ তখন যীশু কিহেলন, আমার সমািধ-িদেনর জন্য
ইহােক উহা রািখেত েদও। ৮ েকননা েতামােদর কােছ দিরেদ্ররা
সব্বৰ্দাই আেছ, িকন্তু আমােক সব্বৰ্দা পাইেতছ না। ৯ িযহূদীেদর
সাধারণ েলােকরা জািনেত পািরল েয, িতিন েসই স্থােন আেছন;
আর তাহারা েকবল যীশুর িনিমত্ত আিসল, তাহা নয়, িকন্তু েয
লাসারেক িতিন মৃতগেণর মধ্য হইেত উঠাইয়ািছেলন, তা াহােকও
েদিখেত আিসল। ১০ িকন্তু প্রধান যাজেকরা মন্ত্রণা কিরল, েযন
লাসারেকও বধ কিরেত পাের; ১১ েকননা তা াহারই িনিমত্ত
িযহূদীেদর মেধ্য অেনেক িগয়া যীশুেত িবশ্বাস কিরেত লািগল।
১২ পরিদন পেব্বৰ্ আগত িবস্তর েলাক, যীশু িযরূশােলেম
আিসেতেছন শুিনেত পাইয়া, ১৩ খজ্জুৰ্ র-পত্র লইয়া তা াহার সিহত
সাক্ষাৎ কিরেত বািহর হইল, আর উৈচ্চঃস্বের বিলেত লািগল,
েহাশান্না; ধন্য িতিন, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন, িযিন
ইস্রােয়েলর রাজা। ১৪ তখন যীশু একটী গদ্দৰ্ভশাবক পাইয়া
তাহার উপের বিসেলন, েযমন েলখা আেছ, ১৫ “অিয় িসেয়ান-
কেন্য, ভয় কিরও না, েদখ, েতামার রাজা আিসেতেছন, গদ্দৰ্ভ-
শাবেক চিড়য়া আিসেতেছন।” ১৬ তা াহার িশেষ্যরা প্রথেম এই
সমস্ত বুিঝেলন না, িকন্তু যীশু যখন মিহমািন্বত হইেলন, তখন
তা াহােদর স্মরণ হইল েয, তা াহার িবষেয় এই সকল িলিখত িছল,
আর েলােকরা তা াহার প্রিত এই সকল কিরয়ােছ। ১৭ িতিন যখন
লাসারেক কবর হইেত আিসেত ডােকন, এবং মৃতগেণর মধ্য
হইেত উঠান, তখন েয েলাকসমূহ তা াহার সেঙ্গ িছল, তাহার
সাক্ষ্য িদেত লািগল। ১৮ আর এই কারণ েলাকসমূহ িগয়া তা াহার
সিহত সাক্ষাৎ কিরল, েকননা তাহারা শুিনয়ািছল েয, িতিন েসই
িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরয়ােছন। ১৯ তখন ফরীশীরা পরস্পর বিলেত
লািগল, েতামরা েদিখেতছ, েতামােদর সমস্ত েচষ্টা িবফল; েদখ,
জগৎসংসার উহার পশ্চাদগামী হইয়ােছ। ২০ যাহারা ভজনা
কিরবার জন্য পেব্বৰ্ আিসয়ািছল, তাহােদর মেধ্য কেয়ক জন
িগ্রক িছল; ২১ ইহারা গালীেলর ৈবৎৈসদা িনবাসী িফিলেপর
িনকেট আিসয়া তা াহােক িবনিত কিরল, মহাশয়, আমরা যীশুেক
েদিখেত ইচ্ছা কির। ২২ িফিলপ আিসয়া আিন্দ্রয়েক বিলেলন,
আিন্দ্রয় ও িফিলপ আিসয়া যীশুেক বিলেলন। ২৩ তখন যীশু
তা াহািদগেক উত্তর কিরয়া বিলেলন, সময় উপিস্থত, েযন
মনুষ্যপুত্র মিহমািন্বত হন। ২৪ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক
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বিলেতিছ, েগােমর বীজ যিদ মৃিত্তকায় পিড়য়া না মের, তেব তাহা
একটীমাত্র থােক, িকন্তু যিদ মের. তেব অেনক ফল উৎপন্ন কের।
২৫ েয আপন প্রাণ ভাল বােস, েস তাহা হারায়; আর েয এই
জগেত আপন প্রাণ অিপ্রয় জ্ঞান কের, েস অনন্ত জীবেনর
িনিমত্ত তাহা রক্ষা কিরেব। ২৬ েকহ যিদ আমার পিরচযৰ্্যা কের,
তেব েস আমার পশ্চাদগামী হউক; তাহােত আিম েযখােন থািক,
আমার পিরচারকও েসইখােন থািকেব; েকহ যিদ আমার
পিরচযৰ্্যা কের, তেব িপতা তাহার সম্মান কিরেবন। ২৭ এখন
আমার প্রাণ উিদ্বগ্ন হইয়ােছ; ইহােত িক বিলব? িপতঃ, এই সময়
হইেত আমােক রক্ষা কর? িকন্তু ইহারই িনিমত্ত আিম এই সময়
পযৰ্্যন্ত আিসয়ািছ। ২৮ িপতঃ, েতামার নাম মিহমািন্বত কর। তখন
স্বগৰ্ হইেত এই বাণী হইল, ‘আিম তাহা মিহমািন্বত কিরয়ািছ,
আবার মিহমািন্বত কিরব।’ ২৯ েয েলাকসমূহ দা াড়াইয়া
শুিনয়ািছল, তাহারা বিলল, েমঘগজ্জৰ্ ন হইল; আর েকহ েকহ
বিলল, েকান স্বগৰ্-দতূ ইঁহার সিহত কথা কিহেলন। ৩০ যীশু উত্তর
কিরয়া কিহেলন, ঐ বাণী আমার জন্য হয় নাই, িকন্তু েতামােদরই
জন্য। ৩১ এখন এ জগেতর িবচার উপিস্থত, এখন এ জগেতর
অিধপিত বািহের িনিক্ষপ্ত হইেব। ৩২ আর আিম ভূতল হইেত
উচ্চীকৃত হইেল সকলেক আমার িনকেট আকষৰ্ণ কিরব।
৩৩ িতিন েয িকরূপ মরেণ মিরেবন, তাহা এই বাক্য দ্বারা িনেদ্দৰ্শ
কিরেলন। ৩৪ তখন েলাকসমূহ তা াহােক উত্তর কিরল, আমরা
ব্যবস্থা হইেত শুিনয়ািছ েয, খ্রীষ্ট চীরকাল থােকন; তেব আপিন
িক প্রকাের বিলেতেছন েয, মনুষ্যপুত্রেক উচ্চীকৃত হইেত হইেব?
েসই মনুষ্যপুত্র েক? ৩৫ তখন যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আর
অল্প কালমাত্র েজ্যািত েতামােদর মেধ্য আেছ। যাবৎ েতামােদর
কােছ েজ্যািত আেছ, যাতায়াত কর, েযন অন্ধকার েতামােদর
উপের আিসয়া না পেড়; আর েয ব্যিক্ত অন্ধকাের যাতায়াত
কের, েস েকাথায় যায়, তাহা জােন না। ৩৬ যাবৎ েতামােদর কােছ
েজ্যািত আেছ, েসই েজ্যািতেত িবশ্বাস কর, েযন েতামরা
েজ্যািতর সন্তান হইেত পার।

যীশুেত িবশ্বাস ও অিবশ্বােসর িবষয়।

৩৭ যীশু এই সকল কথা বিলেলন, আর প্রস্থান কিরয়া
তাহােদর হইেত লুকাইেলন।িকন্তু যিদও িতিন তাহােদর সাক্ষােত
এত িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরয়ািছেলন, তথািপ তাহারা তা াহােত িবশ্বাস
কিরল না; ৩৮ েযন িযশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূণৰ্ হয়, িতিন ত
বিলয়ািছেলন,“েহ প্রভু, আমরা যাহা শুিনয়ািছ, তাহা েক িবশ্বাস
কিরয়ােছ? আর প্রভুর বাহু কাহার কােছ প্রকািশত হয়ইয়ােছ?
৩৯ এই জন্য তাহারা িবশ্বাস কিরেত পাের নাই, কারণ িযশাইয়
আবার বিলয়ােছন, ৪০ “িতিন তাহােদর চকু্ষ অন্ধ
কিরয়ােছন,তাহােদর হৃদয় কিঠন কিরয়ােছন, পােছ তাহারা
চেক্ষ েদেখ, হৃদেয় বুেঝ, এবং িফিরয়া আইেস, আর আিম
তাহািদগেক সুস্থ কির।” ৪১ িযশাইয় এই সমস্ত বিলয়ািছেলন,
েকননা িতিন তা াহার মিহমা েদিখয়ািছেলন, আর তা াহারই িবষয়
বিলয়ািছেলন। ৪২ তথািপ অধ্যক্ষেদর মেধ্যও অেনেক তা াহােত
িবশ্বাস কিরল; িকন্তু ফরীশীেদর ভেয় স্বীকার কিরল না, পােছ
সমাজচুত্য হয়; ৪৩ েকননা ঈশ্বেরর কােছ েগৗরব অেপক্ষা তাহারা
বরং মনুষ্যেদর কােছ েগৗরব অিধক ভাল বািসত। ৪৪ যীশু
উৈচ্চঃস্বের বিলেলন, েয আমােত িবশ্বাস কের, েস আমােত নয়,
িকন্তু িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহােতই িবশ্বাস কের;
৪৫ এবং েয আমােক দশৰ্ন কের, েস তা াহােকই দশৰ্ন কের, িযিন

আমােক পাঠাইয়ােছন। ৪৬ আিম েজ্যািতঃস্বরূপ হইয়া এই
জগেত আিসয়ািছ, েযন, েয েকহ আমােত িবশ্বাস কের, েস
অন্ধকাের না থােক। ৪৭ আর যিদ েকহ আমার কথা শুিনয়া
পালন না কের, আিম তাহার িবচার কির না, কারণ আিম
জগেতর িবচার কিরেত নয়, িকন্তু জগেতর পিরত্রান কিরেত
আিসয়ািছ। ৪৮ েয েকহ আমােক অগ্রাহ্য কের, এবং আমার কথা
গ্রহণ না কের, তাহার িবচারকত্তৰ্ া আেছ; আিম েয বাক্য
বিলয়ািছ, তাহাই েশষ িদেন তাহার িবচার কিরেব। ৪৯ কারণ
আিম আপনা হইেত বিল নাই, িকন্তু িক কিহব ও িক বিলব, তাহা
আমার িপতা, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিনই আমােক
আজ্ঞা কিরয়ােছন। ৫০ আর আিম জািন েয, তা াহার আজ্ঞা অনন্ত
জীবন। অতএব আিম যাহা যাহা বিল, তাহা িপতা আমােক
েযমন কিহয়ােছন, েতমিন বিল।

মৃতু্যর পূেব্বর্ িশষ্যেদর প্রিত যীশুর প্রেবাধ-বাক্য। যীশু
িশষ্যেদর পা েধায়ান।

িনস্তারপেব্বৰ্র পূেব্বৰ্ যীশু, এই জগৎ হইেত িপতার
কােছ আপনার প্রস্থান কিরবার সময় উপিস্থত
জািনয়া, জগেত অবিস্থত আপনার িনজস্ব েয

েলাকিদগেক েপ্রম কিরেতন, তাহািদগেক েশষ পযৰ্্যন্ত েপ্রম
কিরেলন। ২ আর রািত্রেভােজর সমেয়- িদয়াবল তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরবার সংকল্প িশেমােনর পুত্র ঈষ্কিরেয়াতীয় িযহূদার হৃদেয়
স্থাপন কিরেল পর- ৩ িতিন জািনেলন েয, িপতা সমস্তই তা াহার
হেস্ত প্রদান কিরয়ােছন ও িতিন ঈশ্বেরর িনকট হইেত
আিসয়ােছন, আর ঈশ্বেরর িনকেট যাইেতেছন; ৪ জািনয়া িতিন
েভাজ হইেত উিঠেলন, এবং উপেরর বস্ত্র খুিলয়া রািখেলন, আর
একখািন গামছা লইয়া কিট বন্ধন কিরেলন। ৫ পের িতিন পােত্র
জল ঢািলেলন ও িশষ্যেদর পা ধুইয়া িদেত লািগেলন, এবং েয
গামছা দ্বারা কিট বন্ধন কিরয়ািছেলন তাহা িদয়া মুছাইয়া িদেত
লািগেলন। ৬ এইরূেপ িতিন িশেমান িপতেরর িনকেট আিসেলন।
িপতর তা াহােক বিলেলন, প্রভু, আপিন িক আমার পা ধুইয়া
িদেবন? ৭ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, আিম যাহা
কিরেতিছ, তাহা তুিম এক্ষেণ জান না, িকন্তু ইহার পের বুিঝেব।
৮ িপতর তা াহােক বিলেলন, আপিন কখনও আমার পা ধুইয়া
িদেবন না। যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, যিদ েতামােক
েধৗত না কির, তেব আমার সিহত েতামার েকান অংশ নাই।
৯ িশেমান িপতর বিলেলন, প্রভু, েকবল পা নয়, আমার হাত ও
মাথাও ধুইয়া িদউন। ১০ যীশু তা াহােক বিলেলন, েয স্নান
কিরয়ােছ, পা েধায়া িভন্ন আর িকছুেত তাহার প্রেয়াজন নাই, েস
ত সব্বৰ্ােঙ্গ শুচী; আর েতামরা শুচী, িকন্তু সকেল নেহ।
১১ েকননা েয ব্যিক্ত তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব, তাহােক িতিন
জািনেতন; এই জন্য বিলেলন, েতামরা সকেল শুচী নহ। ১২ যখন
িতিন তা াহােদর পা ধুইয়া িদেলন, আর আপনার উপেরর বস্ত্র
পিরয়া পুনব্বৰ্ার বিসেলন, তখন তা াহািদগেক কিহেলন, আিম
েতামােদর প্রিত িক কিরলাম জান? ১৩ েতামরা আমােক গুরু ও
প্রভু বিলয়া সেম্বাধন কিরয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, েকননা
আিমই েসই। ১৪ ভাল, আিম প্রভু ও গুরু হইয়া যখন েতামােদর
পা ধুইয়া িদলাম, তখন েতামােদরও পরস্পেরর পা েধায়ান
উিচৎ? ১৫ েকননা আিম েতামািদগেক দষৃ্টান্ত েদখাইলাম, েযন
েতামােদর প্রিত আিম েযমন কিরয়ািছ, েতামরাও তদ্রূপ কর।
১৬ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, দাস িনজ প্রভু
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হইেত বড় নয়, ও েপ্রিরত িনজ েপ্ররণকত্তৰ্ া হইেত বড় নয়। ১৭ এ
সকল যখন েতামরা জান, ধন্য েতামরা, যিদ এ সকল পালন
কর। ১৮ েতামােদর সকেলর িবষয় আিম বিলেতিছ না; আিম
কাহােক কাহােক মেনানীত কিরয়ািছ, তাহা আিম জািন; িকন্তু
শােস্ত্রর এই বচন পূণৰ্ হওয়া চাই, “েয আমার রুটী খায়, েস
আমার িবরুেদ্ধ পাদমূল উঠাইয়ােছ।” ১৯ এখন হইেত, ঘিটবার
পূেব্বৰ্, আিম েতামািদগেক বিলয়া রািখেতিছ, েযন, ঘিটেল পর
েতামরা িবশ্বাস কর েয, আিমই িতিন। ২০ সত্য, সত্য, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, আিম েয েকান ব্যিক্তেক পাঠাই, তাহােক
েয গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের, এবং আমােক েয গ্রহণ
কের, েস তা াহােক গ্রহণ কের, িযিন আমােক
পাঠাইয়ােছন।িবশ্বাসঘাতকেক িনেদ্দৰ্শকরণ। ২১ এই কথা বিলয়া
যীশু আত্মােত উিদ্বগ্ন হইেলন, আর সাক্ষ্য িদয়া কিহেলন, সত্য,
সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামােদর মেধ্য এক জন
আমােক সমপৰ্ণ কিরেব। ২২ িশেষ্যরা এক জন অেন্যর িদেক
চািহেত লািগেলন, িস্থর কিরেত পািরেলন না, িতিন কাহার িবষয়
বিলেলন। ২৩ তখন যীশুর িশষ্যেদর এক জন, যাাহােক যীশু েপ্রম
কিরেতন, িতিন তা াহার েকােল েহলান িদয়া বিসয়ািছেলন।
২৪ তখন িশেমান িপতর তা াহােক ইিঙ্গত কিরেলন ও কিহেলন,
বল, উিন যাহার িবষয় বিলেতেছন, েস েক? ২৫ তাহােত িতিন
েসইরূপ বিসয়া থাকােত যীশুর বক্ষঃস্থেলর িদেক পশ্চােত
েহিলয়া বিলেলন, প্রভু, েস েক? ২৬ যীশু উত্তর কিরেলন, যাহার
জন্য আিম রুটীখন্ড ডুবাইব ও যাহােক িদব, েসই। পের িতিন
রুটীখন্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্কিরেয়াতীয় িশেমােনর পুত্র িযহূদােক
িদেলন। ২৭ আর েসই রুটী খেন্ডর পেরই শয়তান তাহার মেধ্য
প্রেবশ কিরল। তখন যীশু তাহােক কিহেলন, যাহা কিরেতছ, শীঘ্র
কর। ২৮ িকন্তু িতিন িক ভােব তাহােক এ কথা কিহেলন, যাাহারা
েভাজেন বিসয়ািছেলন, তা াহােদর মেধ্য েকহ তাহা বুিঝেলন না;
২৯ িযহূদার কােছ টাকার থলী থাকােত েকহ েকহ মেন কিরেলন,
যীশু তাহােক বিলেলন, পেব্বৰ্র িনিমত্ত যাহা যাহা আব্যশক
িকিনয়া আন, িকম্বা েস েযন দিরদ্রিদগেক িকছু েদয়।
৩০ রুটীখন্ড গ্রহণ কিরয়া েস তৎক্ষনাৎ বািহের েগল; তখন
রািত্রকাল।

যীশুর নুতন আজ্ঞা।

৩১ েস বিহের েগেল পর যীশু কিহেলন, এখন মনুষ্যপুত্র
মিহমািন্বত হইেলন, এবং ঈশ্বর তা াহােত মিহমািন্বত হইেলন।
৩২ ঈশ্বর যখন তা াহােত মিহমািন্বত হইেলন, তখন ঈশ্বরও তা াহােক
আপনােত মিহমািন্বত কিরেবন, আর শীঘ্রই তা াহােক মিহমািন্বত
কিরেবন। ৩৩ বৎেসরা, এখনও অল্পকাল আিম েতামােদর সেঙ্গ
আিছ; েতামরা আমার অেন্বষণ কিরেব, আর আিম েযমন
িযহূদীিদগেক বিলয়ািছলাম, ‘আিম েযখােন যাইেতিছ, েসখােন
েতামরা যাইেত পার না,’ তদ্রূপ এখন েতামািদগেকও বিলেতিছ।
৩৪ এক নূতন আজ্ঞা আিম েতামািদগেক িদেতিছ, েতামরা
পরস্পর েপ্রম কর; আিম েযমন েতামািদগেক েপ্রম কিরয়ািছ,
েতামরাও েতমিন পরস্পর েপ্রম কর। ৩৫ েতামরা যিদ আপনােদর
মেধ্য পরস্পর েপ্রম রাখ, তেব তাহােতই সকেল জািনেব েয,
েতামরা আমার িশষ্য। ৩৬ িশেমান িপতর তা াহােক কিহেলন, প্রভু,
আপিন েকাথায় যাইেতেছন? যীশু উত্তর কিরেলন, আিম
েযখােন যাইেতিছ, েসখােন তুিম এখন আমার পশ্চাৎ যাইেত পার
না; িকন্তু পের যাইেত পািরেব। ৩৭ িপতর তা াহােক কিহেলন, প্রভু,

িক জন্য এখন আপনার পশ্চাৎ যাইেত পাির না? আপনার
িনিমত্ত আিম আমার প্রাণ িদব। ৩৮ যীশু উত্তর কিরেলন, আমার
িনিমত্ত তুিম িক েতামার প্রাণ িদেব? সত্য, সত্য, আিম েতামােক
বিলেতিছ, যাবৎ তুিম িতন বার আমােক অস্বীকার না কর, তাবৎ
কুকুড়া ডািকেব না।

যীশুই পথ।

েতামােদর হৃদয় উিদ্বগ্ন না হউক; ঈশ্বের িবশ্বাস কর,
আমােতও িবশ্বাস কর। ২ আমার িপতার বাটীেত
অেনক বাসস্থান আেছ, যিদ না থািকত, েতামািদগেক

বিলতাম; েকননা আিম েতামােদর জন্য স্থান প্রস্তুত কিরেত
যাইেতিছ। ৩ আর আিম যখন যাই ও েতামােদর জন্য স্থান প্রস্তুত
কির, তখন পুনব্বৰ্ার আিসব, এবং আমার িনকেট েতামািদগেক
লইয়া যাইব; েযন, আিম েযখােন থািক, েতামরাও েসই খােন
থাক। ৪ আর আিম েযখােন যাইেতিছ, েতামরা তাহার পথ জান।
৫ েথামা তা াহােক বিলেলন, প্রভু, আপিন েকাথায় যাইেতেছন,
তাহা আমরা জািন না, পথ িকেস জািনব? ৬ যীশু তা াহােক
বিলেলন, আিমই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা িদয়া না আিসেল
েকহ িপতার িনকেট আইেস না। ৭ যিদ েতামরা আমােক
জািনেত, তেব আমার িপতােকও জািনেত; এখন অবিধ তা াহােক
জািনেতেছ ও েদিখয়াছ। ৮ িফিলপ তা াহােক কিহেলন, প্রভু,
িপতােক আমােদর েদখাউন, তাহাই আমােদর যেথষ্ট। ৯ যীশু
তা াহােক বিলেলন, িফিলপ, এত িদন আিম েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
আিছ, তথািপ তুিম আমােক িক জান না? েয আমােক েদিখয়ােছ
েস িপতােক েদিখয়ােছ; তুিম েকমন কিরয়া বিলেতছ, িপতােক
আমােদর েদখাউন? ১০ তুিম িক িবশ্বাস কর না েয, আিম
িপতােত আিছ এবং িপতা আমােত আেছন? আিম েতামািদগেক
েয সকল কথা বিল, তাহা আপনা হইেত বিল না; িকন্তু িপতা
আমােত থািকয়া আপনার কাযৰ্্য সকল সাধন কেরন। ১১ আমার
কথায় িবশ্বাস কর েয, আিম িপতােত আিছ এবং িপতা আমােত
আেছন; আর না হয়, েসই সকল কাযৰ্্য প্রযুক্তই িবশ্বাস কর।
১২ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয আমােত িবশ্বাস
কের, আিম েয সকল কাযৰ্্য কিরেতিছ, েসও কিরেব, এমন িক,
এ সকল হইেতও বড় বড় কাযৰ্্য কিরেব; েকননা আিম িপতার
িনকেট যাইেতিছ; ১৩ আর েতামরা আমার নােম যাহা িকছু যাচ্ঞা
কিরেব, তাহা আিম সাধন কিরব, েযন িপতা পুেত্র মিহমািন্বত হন।
১৪ যিদ আমার নােম আমার কােছ িকছু যাচ্ঞা কর, তেব আিম
তাহা কিরব।

সেত্যর আত্মা িশষ্যেদর সহায়।

১৫ েতামরা যিদ আমােক েপ্রম কর, তেব আমার আজ্ঞা সকল
পালন কিরেব। ১৬ আর আিম িপতার িনকেট িনেবদন কিরব,
এবং িতিন আর এক সহায় েতামািদগেক িদেবন, েযন িতিন
িচরকাল েতামােদর সেঙ্গ থােকন; ১৭ িতিন সেত্যর আত্মা; জগৎ
তা াহােক গ্রহণ কিরেত পাের না, েকননা েস তা াহােক েদেখ না,
তা াহােক জােনও না; এবং েতামরা তা াহােক জান, কারণ িতিন
েতামােদর িনকেট অবিস্থিত কেরন ও েতামােদর অন্তের
থািকেবন। ১৮ আিম েতামািদগেক অনাথ রািখয়া যাইব না, আিম
েতামােদর িনকেট আিসেতিছ। ১৯ আর অল্প কাল েগেল জগৎ
আর আমােক েদিখেত পাইেব না; িকন্তু েতামরা েদিখেত পাইেব;
কারণ আিম জীিবত আিছ, এইজন্য েতামরাও জীিবত থািকেব।
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২০ েস িদন েতামরা জািনেব েয, আিম আমার িপতােত আিছ, ও
েতামরা আমােত আছ, এবং আিম েতামািদগেত আিছ। ২১ েয
ব্যিক্ত আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া েস সকল পালন কের,
েসই আমােক েপ্রম কের; আর েয আমােক েপ্রম কের, আমার
িপতা তাহােক েপ্রম কিরেবন; এবং আিমও তাহােক েপ্রম কিরব,
আর আপনােক তাহার কােছ প্রকাশ কিরব। ২২ তখন িযহূদা-
ঈষ্কিরেয়াতীয় নয়- তা াহােক বিলেলন, প্রভু, িক হইয়ােছ েয,
আপিন আমােদরই কােছ আপনােক প্রকাশ কিরেবন, আর
জগেতর কােছ নয়? ২৩ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
েকহ যিদ আমােক েপ্রম কের, তেব েস আমার বাক্য পালন
কিরেব; আর আমার িপতা তাহােক েপ্রম কিরেবন, এবং আমরা
তাহার িনকেট আিসব ও তাহার সিহত বাস কিরব। ২৪ েয
আমােক েপ্রম কের না, েস আমার বাক্য সকল পালন কের না।
আর েতামরা েয বাক্য শুিনেত পাইেতছ, তাহা আমার নয়, িকন্তু
িপতার, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন। ২৫ েতামােদর িনকেট
থািকেত থািকেতই আিম এই সকল কথা কিহলাম। ২৬ িকন্তু েসই
সহায়, পিবত্র আত্মা, যাাহােক িপতা আমার নােম পাঠাইয়া
িদেবন, িতিন সকল িবষেয় েতামািদগেক িশক্ষা িদেবন, এবং
আিম েতামািদগেক যাহা যাহা বিলয়ািছ, েস সকল স্মরণ কিরয়া
িদেবন। ২৭ শািন্ত আিম েতামােদর কােছ রািখয়া যাইেতিছ,
আমারই শািন্ত েতামািদগেক দান কিরেতিছ; জগৎ েযরূপ দান
কের, আিম েসরূপ দান কির না। েতামােদর হৃদয় উিদ্বগ্ন না
হউক। ২৮ েতামরা শুিনয়াছ েয, আিম েতামািদগেক বিলয়ািছ,
আিম যাইেতিছ, আবার েতামােদর কােছ আিসেতিছ। যিদ
েতামরা আমােক েপ্রম কিরেত, তেব আনন্দ কিরেত েয, আিম
িপতার িনকেট যাইেতিছ; কারণ িপতা আমা অেপক্ষা মহান্।
২৯ আর এখন, ঘিটবার পূেব্বৰ্, আিম েতামািদগেক বিললাম, েযন
ঘিটেল পর েতামরা িবশ্বাস কর। ৩০ আিম েতামােদর সিহত আর
অিধক কথা বিলব না; কারণ জগেতর অিধপিত আিসেতেছন,
আর আমােত তাহার িকছুই নাই; ৩১ িকন্তু জগৎ েযন জািনেত
পায় েয, আিম িপতােক েপ্রম কির, এবং িপতা আমােক েযরূপ
আজ্ঞা িদয়ােছন, আিম েসইরূপ কির। উঠ, আমার এ স্থান হইেত
প্রস্থান কির।

যীশু দ্রাক্ষালতা, িশেষ্যরা শাখা।

আিম প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার িপতা কৃষক।
২ আমােত িস্থত েযেকান শাখায় ফল না ধের, তাহা
িতিন কািটয়া েফিলয়া েদন; এবং েয েকান শাখায়

ফল ধের, তাহা পিরষ্কার কেরন, েযন তাহােত আরও অিধক ফল
ধের। ৩ আিম েতামািদগেক েয বাক্য বিলয়ািছ, তৎপ্রযুক্ত েতামরা
এখন পিরষৃ্কত আছ। ৪ আমােত থাক, আর আিম েতামািদগেত
থািক; শাখা েযমন আপনা হইেত ফল ধিরেত পাের না,
দ্রাক্ষালতায় না থািকেল পাের না, তদ্রূপ আমােত না থািকেল
েতামরাও পার না। ৫ আিম দ্রাক্ষালতা, েতামরা শাখা; েয
আমােত থােক, এবং যাহােত আিম থািক, েসই ব্যিক্ত প্রচুর ফেল
ফলবান্ হয়; েকননা আমা িভন্ন েতামরা িকছুই কিরেত পার না।
৬ েকহ যিদ আমােত না থােক, তাহা হইেল শাখার ন্যায় তাহােক
বািহের েফিলয়া েদওয়া যায় ও েস শুকাইয়া যায়; এবং েলােক
েসগুিল কুড়াইয়া আগুেন েফিলয়া েদয়, আর েস সকল পুিড়য়া
যায়। ৭ েতামরা যিদ আমােত থাক, এবং আমার বাক্য যিদ
েতামািদগেত থােক, তেব েতামােদর যাহা ইচ্ছা হয় যাচ্ঞা কিরও,

েতামােদর জন্য তাহা করা যাইেব। ৮ ইহােতই আমার িপতা
মিহমািন্বত হন েয, েতামরা প্রচুর ফেল ফলবান্ হও; আর েতামরা
আমার িশষ্য হইেব। ৯ িপতা েযমন আমােক েপ্রম কিরয়ােছন,
আিমও েতমিন েতামািদগেক েপ্রম কিরয়ািছ; েতামরা আমার
েপ্রেম অবিস্থিত কর। ১০ েতামরা যিদ আমার আজ্ঞা সকল
পালন কর, তেব আমার েপ্রেম অবিস্থিত কিরেব, েযমন আিমও
আমার িপতার আজ্ঞা সকল পালন কিরয়ািছ, এবং তা াহার েপ্রেম
অবিস্থিত কিরেতিছ। ১১ এই সকল কথা েতামািদগেক বিলয়ািছ,
েযন আমার আনন্দ েতামািদগেত থােক, এবং েতামােদর আনন্দ
সম্পূণৰ্ হয়। ১২ আমার আজ্ঞা এই, েতামরা পরস্পর েপ্রম কর,
েযমন আিম েতামািদগেক েপ্রম কিরয়ািছ। ১৩ েকহ েয আপন
বনু্ধেদর িনিমত্ত িনজ প্রাণ সমপৰ্ণ কের, ইহা অেপক্ষা অিধক
েপ্রম কাহারও নাই। ১৪ আিম েতামািদগেক যাহা িকছু আজ্ঞা
িদেতিছ, তাহা যিদ পালন কর, তেব েতামরা আমার বনু্ধ।
১৫ আিম েতামািদগেক আর দাস বিল না, েকননা প্রভু িক কেরন,
দাস তাহা জােন না; িকন্তু েতামািদগেক আিম বনু্ধ বিলয়ািছ,
কারণ আমার িপতার িনকেট যাহা যাহা শুিনয়ািছ, সকলই
েতামািদগেক জ্ঞাত কিরয়ািছ। ১৬ েতামরা েয আমােক মেনানীত
কিরয়াছ, এমন নয়, িকন্তু আিমই েতামািদগেক মেনানীত
কিরয়ািছ; আর আিম েতামািদগেক িনযুক্ত কিরয়ািছ, েযন
েতামরা িগয়া ফলবান্ হও, এবং েতামােদর ফল েযন থােক; েযন
েতামরা আমার নােম িপতার িনকেট যাহা িকছু যাচ্ঞা কিরেব,
তাহা িতিন েতামািদগেক েদন।

জগৎ ও সেত্যর আত্মা।

১৭ এই সকল েতামািদগেক আজ্ঞা কিরেতিছ, েযন েতামরা
পরস্পর েপ্রম কর। ১৮ জগৎ যিদ েতামািদগেক েদ্বষ কের,
েতামরা ত জান, েস েতামােদর অেগ্র আমােক েদ্বষ কিরয়ােছ।
১৯ েতামরা যিদ জগেতর হইেত, তেব জগৎ আপনার িনজস্ব
ভাল বািসত; িকন্তু েতামরা ত জগেতর নহ, বরং আিম
েতামািদগেক জগেতর মধ্য হইেত মেনানীত কিরয়ািছ, এই জন্য
জগৎ েতামািদগেক েদ্বষ কের। ২০ আিম েতামািদগেক যাহা
বিলয়ািছ, আমার েসই বাক্য স্মরেণ রািখও, ‘দাস আপন প্রভু
হইেত বড় নয়;’ েলােক যখন আমােক তাড়না কিরয়ােছ, তখন
েতামািদগেকও তাড়না কিরেব; তাহারা যিদ আমার বাক্য পালন
কিরত, েতামােদর বাক্যও পালন কিরত। ২১ িকন্তু তাহারা আমার
নােমর জন্য েতামােদর প্রিত এই সমস্ত কিরেব, কারণ আমােক
িযিন পাঠাইয়ােছন, তা াহােক তাহারা জােন না। ২২ আিম যিদ না
আিসতাম, ও তাহােদর কােছ কথা না বিলতাম, তেব তাহােদর
পাপ হইত না; িকন্তু এখন তাহােদর পাপ ঢািকবার উপায় নাই।
২৩ েয আমােক েদ্বষ কের, েস আমার িপতােকও েদ্বষ কের।
২৪ েযরূপ কাযৰ্্য আর েকহ কখনও কের নাই, েসইরূপ কাযৰ্্য যিদ
আিম তাহােদর মেধ্য না কিরতাম, তেব তাহােদর পাপ হইত না;
িকন্তু এখন তাহারা আমােক ও আমার িপতােক, উভয়েকই
েদিখয়ােছ, এবং েদ্বষ কিরয়ােছ। ২৫ িকন্তু এরূপ হইল, েযন
তাহােদর ব্যবস্থায় িলিখত এই বাক্য পূণৰ্ হয়, “তাহারা অকারেণ
আমােক েদ্বষ কিরয়ােছ।” ২৬ যাাহােক আিম িপতার িনকট হইেত
েতামােদর কােছ পাঠাইয়া িদব, সেত্যর েসই আত্মা, িযিন িপতার
িনকট হইেত বািহর হইয়া আইেসন- যখন েসই সহায় আিসেবন-
িতিনই আমার িবষেয় সাক্ষ্য িদেবন। ২৭ আর েতামরাও সাক্ষী,
কারণ েতামরা প্রথম হইেত আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আছ।
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এই সকল কথা েতামািদগেক কিহলাম, েযন েতামরা
িবঘ্ন না পাও। ২ েলােক েতামািদগেক সমাজ হইেত
বািহর কিরয়া িদেব; এমন িক, সময় আিসেতেছ,

যখন েয েকহ েতামািদগেক বধ কের, েস মেন কিরেব, আিম
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ উপাসনা-বিল উৎসগৰ্ কিরলাম। ৩ তাহারা এই
সকল কিরেব, কারণ তাহারা না িপতােক, না আমােক জািনেত
পািরয়ােছ। ৪ িকন্তু, আিম েতামািদগেক এই সকল কিহলাম, েযন
এই সকেলর সময় যখন উপিস্থত হইেব, তখন েতামরা স্মরণ
কিরেত পার েয, আিম েতামািদগেক এই সকল বিলয়ািছ। প্রথম
হইেত এই সমস্ত েতামািদগেক বিল নাই, কারণ আিম েতামােদর
সেঙ্গ িছলাম। ৫ িকন্তু িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তা াহার িনকেট
এখন যাইেতিছ, আর েতামােদর মেধ্য েকহ আমােক িজজ্ঞাসা
কের না, েকাথায় যাইেতেছন? ৬ িকন্তু েতামািদগেক এই সমস্ত
কিহলাম, েসই জন্য েতামােদর হৃদয় দঃুেখ পিরপূণৰ্ হইয়ােছ।
৭ তথািপ আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, আমার যাওয়া
েতামােদর পেক্ষ ভাল, কারণ আিম না েগেল, েসই সহায়
েতামােদর িনকেট আিসেবন না; িকন্তু আিম যিদ যাই, তেব
েতামােদর িনকেট তা াহােক পাঠাইয়া িদব। ৮ আর িতিন আিসয়া
পােপর সম্বেন্ধ, ধািম্মৰ্কতার সম্বেন্ধ ও িবচােরর সম্বেন্ধ, জগৎেক
েদাষী কিরেবন। ৯ পােপর সম্বেন্ধ, েকননা তাহারা আমােত
িবশ্বাস কের না; ১০ ধািম্মৰ্কতার সম্বেন্ধ, েকননা আিম িপতার
িনকেট যাইেতিছ, ও েতামরা আর আমােক েদিখেত পাইেতছ না;
১১ িবচােরর সম্বেন্ধ, েকননা এ জগেতর অধপিত িবচািরত
হইয়ােছ। ১২ েতামািদগেক বিলবার আমার আরও অনেক কথা
আেছ, িকন্তু েতামরা এখন েস সকল সহ্য কিরেত পার না।
১৩ পরন্তু িতিন, সেত্যর আত্মা, যখন আিসেবন, তখন পথ
েদখাইয়া েতামািদগেক সমস্ত সেত্য লইয়া যাইেবন; কারণ িতিন
আপনা হইেত িকছু বিলেবন না, িকন্তু যাহা যাহা শুেনন, তাহাই
বিলেবন, এবং আগামী ঘটনাও েতামািদগেক জানাইেবন।
১৪ িতিন আমােক মিহমািন্বত কিরেবন; েকননা যাহা আমার,
তাহাই লইয়া েতামািদগেক জানাইেবন। ১৫ িপতার যাহা যাহা
আেছ, সকলই আমার; এই জন্য বিললাম, যাহা আমার, িতিন
তাহাই লইয়া থােকন, ও েতামািদগেক জানাইেবন। ১৬ অল্প কাল
পের েতামরা আমােক আর েদিখেত পাইেতছ না; এবং আবার
অল্প কাল পের আমােক েদিখেত পাইেব। ১৭ ইহােত িশষ্যেদর
মেধ্য কেয়ক জন পরস্পর বলাবিল কিরেত লািগেলন, উিন
আমািদগেক এ িক বিলেতেছন, ‘অল্প কাল পের েতামরা
আমােক েদিখেত পাইেতছ না, এবং আবার অল্প কাল পের
আমােক েদিখেত পাইেব,’ আর, ‘কারণ আিম িপতার িনকেট
যাইেতিছ’। ১৮ অতএব তা াহারা কিহেলন, ইিন এ িক বিলেতেছন,
‘অল্প কাল?’ ইিন িক বেলন, আমরা বুিঝেত পাির না। ১৯ যীশু
জািনেলন েয, তা াহারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেত চািহেতেছন;
তাই িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, আিম েয বিলয়ািছ, অল্প কাল
পের েতামােক আমােক েদিখেত পাইেতছ না, এবং আবার অল্প
কাল পের আমােক েদিখেত পাইেব, এই িবষয় িক পরস্পর
িজজ্ঞাসা কিরেতছ? ২০ সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েতামরা ক্রন্দন ও িবলাপ কিরেব, িকন্তু জগৎ আনন্দ
কিরেব; েতামরা দঃুখাত্তৰ্  হইেব, িকন্তু েতামােদর দঃুখ আনেন্দ
পিরনত হইেব। ২১ প্রসবকােল নারী দঃুখ পায়, কারণ তাহার
সময় উপিস্থত, িকন্তু সন্তান প্রসব কিরেল পর, জগেত একটী
মনুষ্য জিন্মল, এই আনেন্দ তাহার েক্লশ আর মেন থােক না।

২২ ভাল, েতামরাও এখন দঃুখ পাইেতছ, িকন্তু আিম
েতামািদগেক আবার েদিখব তাহােত েতামােদর হৃদয় আনিন্দত
হইেব, এবং েতামােদর েসই আনন্দ েকহ েতামােদর হইেত হরণ
কের না। ২৩ আর েসই িদেন েতামরা আমােক েকান কথা
িজজ্ঞাসা কিরেব না। সত্য, সত্য, আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
িপতার িনকেট যিদ েতামরা িকছু যাচ্ঞা কর, িতিন আমার নােম
েতামািদগেক তাহা িদেবন। ২৪ এ পযৰ্্যন্ত েতামরা আমার নােম
িকছু যাচ্ঞা কর নাই, যাচ্ঞা কর তাহােত পাইেব, েযন েতামােদর
আনন্দ পূণৰ্ হয়। ২৫ আিম উপমা দ্বারা এই সকল িবষয়
েতামািদগেক বিললাম; এমন সময় আিসেতেছ, যখন
েতামািদগেক আর উপমা দ্বারা বিলব না, িকন্তু স্পষ্টরূেপ িপতার
িবষয় জানাইব। ২৬ েসই িদন েতামরা আমার নােমই যাচ্ঞা
কিরেব, আর আিম েতামািদগেক বিলেতিছ না েয, আিমই
েতামােদর িনিমত্ত িপতােক িনেবদন কিরব; ২৭ কারণ িপতা
আপিন েতামািদগেক ভাল বােসন, েকননা েতামরা আমােক ভাল
বিসয়াছ, এবং িবশ্বাস কিরয়াছ েয, আিম ঈশ্বেরর িনকট হইেত
বািহর হইয়া আিসয়ািছ। ২৮ আিম িপতা হইেত বািহর হইয়ািছ,
এবং জগেত আিসয়ািছ; আবার জগৎ পিরত্যাগ কিরেতিছ, এবং
িপতার িনকেট যাইেতিছ। ২৯ তা াহার িশেষ্যরা বিলেলন, েদখুন,
এখন আপিন স্পষ্টরূেপ বিলেতেছন, েকান উপমা কথা
বিলেতেছন না। ৩০ এখন আমরা জািন, আপিন সকলই জােনন,
েকহ েয আপনােক িজজ্ঞাসা কের, ইহা আপনার আবশ্যক কের
না; ইহােত আমরা িবশ্বাস কিরেতিছ েয, আপিন ঈশ্বেরর িনকট
হইেত বািহর হইয়া আিসয়ােছন। ৩১ যীশু তা াহািদগেক উত্তর
কিরেলন, এখন িবশ্বাস কিরেতছ? ৩২ েদখ, এমন সময়
আিসেতেছ, বরং আিসয়ােছ, যখন েতামরা িছন্নিভন্ন হইয়া
প্রেত্যেক আপন আপন স্থােন যাইেব, এবং আমােক একাকী
পিরত্যাগ কিরেব; তথািপ আিম একাকী নিহ, কারণ িপতা
আমার সেঙ্গ আেছন। ৩৩ এই সমস্ত েতামািদগেক বিললাম, েযন
েতামরা আমােত শািন্ত প্রাপ্ত হও। জগেত েতামরা েক্লশ পাইেতছ;
িকন্তু সাহস কর, আিমই জগৎেক জয় কিরয়ািছ।

িশষ্যেদর জন্য যীশুর প্রাথর্না।

যীশু এই সকল কথা কিহেলন; আর স্বেগৰ্র িদেক
চকু্ষ তুিলয়া বিলেলন, িপতঃ, সময় উপিস্থত হইল;
েতামার পুত্রেক মিহমািন্বত কর, েযন পুত্র েতামােক

মিহমািন্বত কেরন; ২ েযমন তুিম তা াহােক মত্তৰ্ ্যমােত্রর উপের
কতৃ্তৰ্ত্ব িদয়াছ, েযন, তুিম েয সমস্ত তা াহােক িদয়াছ, িতিন
তাহািদগেক অনন্ত জীবন েদন। ৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন েয,
তাহারা েতামােক, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরেক, এবং তুিম যাাহােক
পাঠাইয়াছ, তা াহােক, যীশু খ্রীষ্টেক, জািনেত পায়। ৪ তুিম
আমােক েয কাযৰ্্য কিরেত িদয়াছ, তাহা সমাপ্ত কিরয়া আিম
পৃিথবীেত েতামােক মিহমািন্বত কিরয়ািছ। ৫ আর এক্ষেণ, েহ
িপতঃ, জগৎ হইবার পূেব্বৰ্ েতামার কােছ আমার েয মিহমা িছল,
তুিম েসই মিহমায় েতামার িনেজর কােছ আমােক মহমািন্বত কর।
৬ জগেতর মধ্য হইেত তুিম আমােক েয েলাকেদর িদয়াছ, আিম
তাহােদর কােছ েতামার নাম প্রকাশ কিরয়ািছ। তাহারা েতামারই
িছল, এবং তাহােদর তুিম আমােক িদয়াছ, আর তাহারা েতামার
বাক্য পালন কিরয়ােছ। ৭ এখন তাহারা জািনেত পাইয়ােছ েয,
তুিম আমােক যাহা িকছু িদয়াছ, েস সকলই েতামার িনকট
হইেত; ৮ েকননা তুিম আমােক েয সকল বাক্য িদয়াছ, তাহা
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আিম তাহািদগেক িদয়ািছ; আর তাহারা গ্রহণও কিরয়ােছ, এবং
সত্যই জািনয়ােছ েয, আিম েতামার িনকট হইেত বািহর হইয়া
আিসয়ািছ, এবং িবশ্বাস কিরয়ািছ েয, তুিম আমােক েপ্ররণ
কিরয়াছ। ৯ আিম তাহােদরই িনিমত্ত িনেবদন কিরেতিছ;
জগেতর িনিমত্ত িনেবদন কিরেতিছ না, িকন্তু েয সকল আমােক
িদয়াছ, তাহােদর িনিমত্ত; েকননা তাহারা েতামারই। ১০ আর
আমার সকলই েতামার, ও েতামার সকলই আমার; আর আিম
তাহািদগেত মিহমািন্বত হইয়ািছ। ১১ আিম আর জগেত নাই,
িকন্তু ইহারা জগেত রিহয়ােছ, এবং আিম েতামার িনকেট
আিসেতিছ। পিবত্র িপতঃ, েতামার নােম তাহািদগেক রক্ষা কর-
েয নাম তুিম আমােক িদয়াছ- েযন তাহারা এক হয়, েযমন
আমরা এক। ১২ তাহােদর সেঙ্গ থািকেত থািকেত আিম
তাহািদগেক েতামার নােম রক্ষা কিরয়া আিসয়ািছ- েয নাম তুিম
আমােক িদয়াছ- আিম তাহািদগেক সাবধােন রািখয়ািছ,
তাহােদর মেধ্য েকহ িবনষ্ট হয় নাই, েকবল েসই িবনাশ-সন্তান
হইয়ােছ, েযন শােস্ত্রর বচন পূণৰ্ হয়। ১৩ িকন্তু এখন আিম েতামার
িনকেট আিসেতিছ, আর জগেত এই সকল কথা কিহেতিছ, েযন
তাহারা আমার আনন্দ আপনািদগেত সম্পূণৰ্রূেপ প্রাপ্ত হয়।
১৪ আিম তাহািদগেক েতামার বাক্য িদয়ািছ; আর জগৎ
তাহািদগেক েদ্বষ কিরয়ােছ, কারণ তাহারা জগেতর নয়, েযমন
আিমও জগেতর নিহ। ১৫ আিম িনেবদন কিরেতিছ না েয, তুিম
তাহািদগেক জগৎ হইেত লইয়া যাও, িকন্তু তাহািদগেক েসই
পাপাত্মা হইেত রক্ষা কর। ১৬ তাহারা জগেতর নয়, েযমন
আিমও জগেতর নই। ১৭ তাহািদগেক সেত্য পিবত্র কর;
১৮ েতামার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুিম েযমন আমােক জগেত
েপ্ররণ কিরয়াছ, তদ্রূপ আিমও তাহািদগেক জগেত েপ্ররণ
েপ্ররণ কিরয়ািছ। ১৯ আর তাহােদর িনিমত্ত আিম আপনােক
পিবত্র কির, েযন তাহার সত্যই পিবত্রীকৃত হয়। ২০ আর আিম
েকবল ইহােদর িনিমত্ত িনেবদন কিরেতিছ, তাহা নয়, িকন্তু
ইহােদর বাক্য দ্বারা যাহারা আমােত িবশ্বাস কের, তাহােদর
িনিমত্তও কিরেতিছ; ২১ েযন তাহারা সকেল এক হয়; িপতঃ,
েযমন তুিম আমােত ও আিম েতামােত, েতমিন তাহারাও েযন
আমািদগেত থােক; েযন জগৎ িবশ্বাস কের েয, তুিম আমােক
েপ্ররণ কিরয়াছ। ২২ আর তুিম আমােক েয মিহমা িদয়াছ, তাহা
আিম তাহািদগেক িদয়ািছ, েযন তাহারা এক হয়, েযমন আমরা
এক; ২৩ আিম তাহািদগেত ও তুিম আমােত, েযন তাহারা িসদ্ধ
হইয়া এক হয়; েযন জগৎ জািনেত পায় েয, তুিম আমােক েপ্ররণ
কিরয়াছ, এবং আমােক েযমন েপ্রম কিরয়াছ, েতমিন
তাহািদগেকও েপ্রম কিরয়াছ। ২৪ িপতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আিম
েযখােন থািক, তুিম আমায় যাহািদগেক িদয়াছ, তাহারাও েযন
েসখােন আমার সেঙ্গ থােক, েযন তাহারা আমার েসই মিহমা
েদিখেত পায়, যাহা তুিম আমােক িদয়াছ, েকননা জগৎ পত্তেনর
পূেব্বৰ্ তুিম আমােক েপ্রম কিরয়ািছেল। ২৫ ধম্মৰ্ময় িপতঃ, জগৎ
েতামােক জােন নাই, িকন্তু আিম েতামােক জািন, এবং ইহারা
জািনয়ােছ েয, তুিমই আমােক েপ্ররণ কিরয়াছ। ২৬ আর আিম
ইহািদগেক েতামার নাম জানাইয়ািছ, ও জানাইব; েযন তুিম েয
েপ্রেম আমােক েপ্রম কিরয়াছ, তাহা তাহািদেগেত থােক, এবং
আিম তাহািদেগেত থািক।

যীশুর েশষ দঃুখেভাগ, মৃতু্য ও সমািধ।

মহাযাজেকর সম্মুেখ যীশুর িবচার।

এই সমস্ত বিলয়া যীশু আপন িশষ্যগেণর সিহত
বািহর হইয়া িকেদ্রাণ েস্রাত পার হইেলন; েসখােন
এক উদ্যান িছল, তাহার মেধ্য িতিন ও তা াহার

িশষ্যগণ প্রেবশ কিরেলন। ২ আর িযহূদা, েয তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরয়ািছল, েস েসই স্থান জ্ঞাত িছল, কারণ যীশু অেনক বার
আপন িশষ্যগেণর সেঙ্গ েসই স্থােন একত্র হইেতন। ৩ অতএব
িযহূদা ৈসন্যদলেক, এবং প্রধান যাজকেদর ও ফরীশীেদর িনকট
হইেত পদািতকিদগেক প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশেস্ত্রর
সিহত েসখােন আিসল। ৪ তখন যীশু, আপনার প্রিত যাহা যাহা
ঘিটেতেছ, সমস্তই জািনয়া বািহর হইয়া আিসেলন, আর
তাহািদগেক কিহেলন, কাহার অেন্বষণ কিরেতছ? ৫ তাহারা
তা াহােক উত্তর কিরল, নাসরতীয় যীশুর। িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, আিমই িতিন। আর িযহূদা েয তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরেতিছল, েস তাহােদর সিহত দা াড়াইয়ািছল। ৬ িতিন যখন
তাহািদগেক বিলেলন আিমই িতিন, তাহারা িপছাইয়া েগল, ও
ভূিমেত পিড়ল। ৭ পের িতিন তাহািদগেক আবার িজজ্ঞাসা
কিরেলন, কাহার অেন্বষণ কিরেতছ? তাহারা বিলল, নাসরতীয়
যীশুর। ৮ যীশু উত্তর কিরেলন, আিম ত েতামািদগেক বিললাম
েয, আিমই িতিন; অতএব েতামরা যিদ আমার অেন্বষণ কর,
তেব ইহািদগেক যাইেত েদও- ৯ েযন িতিন এই েয কথা
বিলয়ািছেলন, তাহা পূণৰ্ হয়, ‘তুিম আমােক েয সকল েলাক
িদয়াছ, আিম তাহােদর কাহােকও হারাই নাই।’ ১০ তখন িশেমান
িপতেরর িনকেট খড়্গ থাকােত িতিন তাহা খুিলয়া মহাযাজেকর
দাসেক আঘাত কিরয়া তাহার দিক্ষন কণৰ্ কািটয়া েফিলেলন।
েসই দােসর নাম মল্ক। ১১ তখন যীশু িপতরেক কিহেলন, খড়্গ
েকােষ রাখ; আমার িপতা আমােক েয পানপাত্র িদয়ােছন
তাহােত আিম িক পান কিরব না? ১২ তখন ৈসন্যদল, এবং
সহস্রপিত ও িযহূদীগেণর পদািতেকরা যীশুেক ধিরল, ও তা াহােক
বন্ধন কিরল, ১৩ এবং প্রথেম হানেনর কােছ লইয়া েগল; কারণ
েয কায়াফা েসই বৎসর মহাযাজক িছেলন, ঐ হানন তা াহার
শ্বশুর। ১৪ এ েসই কায়াফা, িযিন িযহূদীগণেক এই পরামশৰ্
িদয়ািছেলন, প্রজােলাকেদর জন্য এক জেনর মরণ ভাল।
১৫ আর িশেমান িপতর এবং আর এক জন িশষ্য যীশুর পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চিলেলন। েসই িশষ্য মহাযাজেকর পিরিচত িছেলন, এবং
যীশুর সিহত মহাযাজেকর প্রাঙ্গেন প্রেবশ কিরেলন। ১৬ িকন্তু
িপতর বািহের দ্বার েদেশ দা াড়াইয়া রিহেলন। অতএব
মহাযাজেকর পিরিচত েসই অন্য িশষ্য বািহের আিসয়া দ্বার-
রক্ষীকােক বিলয়া িপতরেক িভতের লইয়া েগেলন। ১৭ তখন েসই
দ্বার-রক্ষীকা দাসী িপতরেক কিহল, তুিমও িক েসই ব্যিক্তর
িশষ্যেদর এক জন? িতিন কিহেলন আিম নিহ। ১৮ আর দােসরা
ও পদািতেকরা কয়লার আগুন কিরয়া দা াড়াইয়ািছল, কারণ
তখন শীত পিড়য়ািছল, আর তাহারা আগুন েপাহাইেত িছল;
এবং িপতরও তাহােদর সেঙ্গ দা াড়াইয়া আগুন েপাহাইেতিছেলন।
১৯ ইিতমেধ্য মহাযাজক যীশুেক তা াহার িশষ্যগেণর ও িশক্ষার
িবষেয় িজজ্ঞাসা কিরেলন। ২০ যীশু তা াহােক উত্তর কিরেলন,
আিম স্পষ্টরূেপ জগেতর কােছ কথা কিহয়ািছ; আিম সব্বৰ্দা
সমাজ-গৃেহ ও ধম্মৰ্ধােম িশক্ষা িদয়ািছ, েযখােন িযহূদীরা সকেল
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একত্র হয়; েগাপেন িকছু কির নাই। ২১ আমােক েকন িজজ্ঞাসা
কর? যাহারা শুিনয়ােছ, তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কর, আিম িক
বিলয়ািছ; েদখ, আিম িক িক বিলয়ািছ, ইহারা জােন। ২২ িতিন
এই কথা কিহেল পদািতকেদর এক জন, েয িনকেট
দা াড়াইয়ািছল, েস যীশুেক চড় মািরয়া কিহল, মহাযাজকেক
এমন উত্তর িদিল? ২৩ যীশু তাহােক উত্তর িদেলন, যিদ মন্দ
বিলয়া থািক, েসই মেন্দর সাক্ষ্য েদও; িকন্তু যিদ ভাল বিলয়া
থািক, িক জন্য আমেক মার? ২৪ পের হানন বন্ধন অবস্থায়
তা াহােক কায়াফা মহাযাজেকর িনকেট েপ্ররণ কিরেলন।
২৫ িশেমান িপতর দা াড়াইয়া আগুন েপাহাইেতিছেলন। তখন
েলােকরা তা াহােক কিহল, তুিমও িক উহার িশষ্যেদর এক জন?
িতিন অস্বীকার কিরেলন, বিলেলন, আিম নই। ২৬ মহাযাজেকর
এক দাস, িপতর যাহার কান কািটয়া েফিলয়ািছেলন, তাহার এক
জন কুটুম্ব কিহল, আিম িক উদ্যােন উহার সেঙ্গ েতামােক েদিখ
নাই? ২৭ তখন িপতর আবার অস্বীকার কিরেলন, এবং তৎক্ষণাৎ
কুকুড়া ডািকয়া উিঠল।

েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ যীশুর িবচার।

২৮ পের েলােকরা যীশুেক কায়াফার িনকট হইেত রাজবাটীেত
লইয়া েগল; তখন প্রতু্যষকাল; আর তাহারা েযন অশুচী না হয়,
িকন্তু িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ েভাজন কিরেত পাের, এই জন্য
আপনারা রাজবাটীেত প্রেবশ কিরল না। ২৯ অতএব পীলাত
বািহের তাহােদর কােছ েগেলন ও বিলেলন, েতামরা এ ব্যিক্তর
উপের িক েদাষােরাপ কিরেতছ? ৩০ তাহারা উত্তর কিরয়া
তা াহােক কিহল, এ যিদ দষু্কমৰ্কারী না হইত, আমরা আপনার
হেস্ত ইহােক সমপৰ্ন কিরতাম না। ৩১ তখন পীলাত তাহািদগেক
কিহেলন, েতামারই উহােক লইয়া যাও, এবং আপনােদর
ব্যবস্থামেত উহার িবচার কর। িযহূদীগণ তা াহােক কিহল, েকান
ব্যিক্তেক বধ কিরেত আমােদর অিধকার নাই- ৩২ েযন যীশুর
েসই বাক্য পূণৰ্ হয়, যাহা বিলয়া িতিন েদখাইয়া িদয়ািছেলন,
তা াহার িক প্রকাের মৃতু্য হইেব। ৩৩ তখন পীলাত আবার
রাজবাটীেত প্রেবশ কিরেলন, এবং যীশুেক ডািকয়া তা াহােক
বিলেলন, তুিমই িক িযহূদীেদর রাজা? ৩৪ যীশু উত্তর কিরেলন,
তুিম িক ইহা আপনা হইেত বিলেতছ? না অেন্যরা আমার িবষেয়
েতামােক ইহা বিলয়া িদয়ােছ? ৩৫ পীলাত উত্তর কিরেলন, আিম
িক িযহূদী? েতামারই স্বজাতীেয়রা ও প্রধান যাজেকরা আমার
িনকেট েতামােক সমপৰ্ণ কিরয়ােছ; তুিম িক কিরয়াছ? ৩৬ যীশু
উত্তর কিরেলন, আমার রাজ্য এ জগেতর নয়; যিদ আমার রাজ্য
এ জগেতর হইত, তেব আমার অনুচেররা প্রাণপন কিরত, েযন
আিম িযহূদীেদর হেস্ত সমিপৰ্ত না হই; িকন্তু আমার রাজ্য ত
এখানকার নয়। ৩৭ তখন পীলাত তা াহােক বিলেলন, তেব তুিম িক
রাজা? যীশু উত্তর কিরেলন, তুিমই বিলেতছ েয আিম রাজা।
আিম এই জন্যই জন্মগ্রহণ কিরয়ািছ ও এই জন্যই জগেত
আিসয়ািছ, েযন সেত্যর পেক্ষ সাক্ষ্য িদই। েয েকহ সেত্যর, েস
আমার রব শুেন। ৩৮ পীলাত তা াহােক বিলেলন, সত্য িক? ইহা
বিলয়া িতিন আবার বািহের িযহূদীেদর কােছ েগেলন, এবং
তাহািদগেক বিলেলন, আিম ত ইহার েকানই েদাষ পাইেতিছ না।
৩৯ িকন্তু েতামােদর এমন এক রীিত আেছ েয, আিম
িনস্তারপেব্বৰ্র সমেয় েতামােদর জন্য এক ব্যিক্তেক ছািড়য়া িদই;
ভাল, েতামরা িক ইচ্ছা কর েয, আিম েতামােদর জন্য িযহূদীেদর

রাজােক ছািড়য়া িদব? ৪০ তাহারা আবার েচা চাইয়া কিহল,
ইহােক নয়, িকন্তু বারাব্বােক। েসই বারাব্বা দসু্য িছল।

তখন পীলাত যীশুেক লইয়া েকাড়া প্রহার করাইেলন।
২ আর েসনারা কা াটার মুকুট গাািথয়া তা াহার মস্তেক
িদল, এবং তা াহােক েবগুিনয়া কাপড় পরাইল; ৩ আর

তা াহার িনকেট আিসয়া বিলেত লািগল, িযহূদী-রাজ নমস্কার;
এবং তা াহােক চড় মািরেত লািগল। ৪ তখন পীলাত আবার
বািহের েগেলন ও েলাকিদগেক কিহেলন, েদখ, আিম ইহােক
েতামােদর কােছ বািহের আিনলাম, েযন েতামরা জািনেত পার
েয, আিম ইহার েকান েদাষ পাইেতিছ না। ৫ যীশু েসই কা াটার
মুকুট ও েবগুিনয়া কাপড় পিরয়াই বািহের আিসেলন; আর
পীলাত েলাকিদগেক কিহেলন, েদখ, েসই মানুষ। ৬ তখন
যীশুেক েদিখয়াই প্রধান যাজেকরা ও পদািতেকরা েচা চাইয়া
বিলল, উহােক কু্রেশ েদও, উহােক কু্রেশ েদও। পীলাত
তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা আপনারা ইহােক কু্রেশ েদও;
েকননা আিম ইহার েকান েদাষ পাইেতিছ না। ৭ িযহূদীরা তা াহােক
উত্তর কিরল, আমােদর এক ব্যবস্থা আেছ, েসই ব্যবস্থা অনুসাের
তা াহার প্রাণদন্ড হওয়া উিচত, কারণ েস আপনােক ঈশ্বেরর পুত্র
বিলয়া কিরয়া তুিলয়ােছ। ৮ পীলাত যখন এই কথা শুিনেলন,
িতিন আরও ভীত হইেলন; ৯ এবং আবার রাজবাটীেত প্রেবশ
কিরেলন ও যীশুেক বিলেলন, তুিম েকাথা হইেত আিসয়াছ?
িকন্তু যীশু তা াহােক েকান উত্তর িদেলন না। ১০ অতএব পীলাত
তা াহােক বিলেলন, আমার সেঙ্গ কথা কিহেতছ না? তুিম িক জান
না েয, েতামােক ছািড়য়া িদবার ক্ষমতা আমার আেছ, এবং
েতামােক কু্রেশ িদবারও ক্ষমতা আমার আেছ? ১১ যীশু উত্তর
কিরেলন, যিদ উদ্ধৰ্  হইেত েতামােক দত্ত না হইত, তেব আমার
িবরুেদ্ধ েতামার েকান ক্ষমতা থািকত না; এই জন্য েয ব্যিক্ত
েতামার হেস্ত আমােক সমপৰ্ণ কিরয়ােছ, তাহারই পাপ অিধক।
১২ এই েহতু পীলাত তা াহােক ছািড়য়া িদেত েচষ্টা কিরেলন, িকন্তু
িযহূদীরা েচা চাইয়া বিলল, আপিন যিদ উহােক ছািড়য়া েদন, তেব
আপিন ৈকসেরর িমত্র নেহন; েয েকহ আপনােক রাজা কিরয়া
তুেল, েস ৈকসেরর িবপেক্ষ কথা কেহ। ১৩ এই কথা শুিনয়া
পীলাত যীশুেক বািহের আিনেলন, এবং িশলাস্তরণ নামক স্থােন
িবচারাসেন বিসেলন; েসই স্থােনর ইব্ৰীয় নাম গব্বথা। ১৪ েসই
িদন িনস্তার-পেব্বৰ্র আেয়াজন িদন; েবলা অনুমান ছয় ঘিটকা।
পীলাত িযহূদীগণেক বিলেলন, েদখ, েতামােদর রাজা। ১৫ তাহেত
তাহারা েচা চাইয়া কিহল, দরূ কর, দরূ কর, উহােক কু্রেশ েদও।
পীলাত তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর রাজােক িক কু্রেশ
িদব? প্রধান যাজেকর উত্তর কিরল, ৈকসর ছাড়া আমােদর
রাজা নাই। ১৬ তখন িতিন যীশুেক তাহােদর হেস্ত সমপৰ্ণ
কিরেলন, েযন তা াহােক কু্রেশ েদওয়া হয়।

যীশুর কু্রশােরাপন ও মৃতু্য।

১৭ তখন তাহারা যীশুেক লইল; এবং িতিন আপিন কু্রশ বহন
কিরেত কিরেত বািহর হইয়া মাথার খুিলর স্থান নামক স্থােন
েগেলন। ইব্ৰীয় ভাষায় েসই স্থানেক গলগথা বেল। ১৮ তথায়
তাহারা তা াহােক কু্রেশ িদল, এবং তা াহার সিহত আর দইু জনেক
িদল, দইু পােশ্বৰ্ দইু জনেক, ও মধ্য স্থােন যীশুেক। ১৯ আর
পীলাত একখান েদাষপত্র িলিখয়া কু্রেশর উপিরভােগ লাগাইয়া
িদেলন। তাহােত এই কথা িলিখত িছল,‘নাসরতীয় যীশু,
িযহূদীেদর রাজা।’ ২০ তখন িযহূদীরা অেনেক েসই েদাষপত্র পাঠ
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কিরল, কারণ েযখােন যীশুেক কু্রেশ েদওয়া হইয়ািছল, েসই স্থান
নগেরর সিন্নকট, এবং উহা ইব্ৰীয়, েরামীয় ও গ্রীক ভাষায় িলিখত
িছল। ২১ অতএব িযহূদীেদর প্রধান যাজেকরা পীলাতেক কিহল,
‘িযহূদীেদর রাজা’ এমন কথা িলিখেবন না, িকন্তু িলখুন েয, ‘এ
ব্যিক্ত বিলল, আিম িযহূদীেদর রাজা’। ২২ পীলাত উত্তর
কিরেলন, যাহা িলিখয়ািছ, তাহা িলিখয়ািছ। ২৩ যীশুেক কু্রেশ
িদবার পের েসনারা তা াহার বস্ত্র সকল লইয়া চাির অংশ কিরয়া
প্রেত্যক েসনােক এক এক অংশ িদল, এবং আঙরাখাটীও লইল;
ঐ আঙরাখায় েসলাই িছল না, উপর হইেত সমস্তই েবানা।
২৪ অতএব তাহারা পরস্পর বিলল, ইহা িচিরব না, আইস,
আমরা গুিলবাাট কিরয়া েদিখ, ইহা কাহার হইেব; েযন শােস্ত্রর
বচন পূণৰ্ হয়,“তাহারা আপনােদর মেধ্য আমার বস্ত্র সকল
িবভাগ কিরল, আর আমার পিরচ্ছেদর জন্য গুিলবাাট কিরল।”
বাস্তিব েসনারা তাহাই কিরল। ২৫ আর যীশুর কু্রেশর িনকেট
তা াহার মাতা, ও তা াহার মাতার ভিগনী, েক্লাপার [স্ত্রী] মিরয়ম,
এবং মগ্দিলনী মিরয়ম, ইহা ারা দা াড়াইয়া িছেলন। ২৬ যীশু
মাতােক েদিখয়া, এবং যাাহােক েপ্রম কিরেতন, েসই িশষ্য িনকেট
দা াড়াইয়া আেছন েদিখয়া, মাতােক কিহেলন, েহ নাির, ঐ েদখ,
েতামার পুত্র। ২৭ পের িতিন েসই িশষ্যেক কিহেলন, ঐ েদখ,
েতামার মাতা। তাহােত েসই দন্ড অবিধ ঐ িশষ্য তা াহােক আপন
গৃেহ লইয়া েগেলন। ২৮ ইহার পের যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত
হইল, জািনয়া শােস্ত্রর বচন েযন িসদ্ধ হয়, এই জন্য কিহেলন,
‘আমার িপপাসা পাইয়ােছ’। ২৯ েসই স্থােন িসরকায় পূণৰ্ একটী
পাত্র িছল; তাহােত েলােকরা িসরকায় পূণৰ্ একটী স্পঞ্জ এেসাব
নেল লাগাইয়া তা াহার মুেখর িনকেট ধিরল। ৩০ িসরকা গ্রহণ
কিরবার পর যীশু কিহেলন, ‘সমাপ্ত হইল’; পের মস্তক নত
কিরয়া আত্মা সমপৰ্ণ কিরেলন। ৩১ েসই িদন আেয়াজেনর িদন,
অতএব িবশ্রামবাের েসই েদহগুিল েযন কু্রেশর উপের না থােক-
েকননা ঐ িবশ্রামবার মহািদন িছল- এই িনিমত্ত িযহূদীগণ
পীলােতর িনকেট িনেবদন কিরল, েযন তাহােদর পা ভািঙ্গয়া
তাহািদগেক অন্য স্থােন লইয়া যাওয়া হয়। ৩২ অতএব েসনারা
আিসয়া ঐ প্রথম ব্যিক্তর, এবং তা াহার সিহত কু্রেশ িবদ্ধ অন্য
ব্যিক্তর পা ভািঙ্গল; ৩৩ িকন্তু তাহারা যখন যীশুর িনকেট আিসয়া
েদিখল েয, িতিন মারা িগয়ােছন, তখন তা াহার পা ভািঙ্গল না।
৩৪ িকন্তু এক জন েসনা বড়শা িদয়া তা াহার কুিক্ষেদশ িবদ্ধ
কিরল; তাহােত অমিন রক্ত ও জল বািহর হইল। ৩৫ েয ব্যিক্ত
েদিখয়ােছ, েসই সাক্ষ্য িদয়ােছ, এবং তাহার সাক্ষ্য যথাথৰ্; আর
েস জােন েয, েস সত্য কিহেতেছ, েযন েতামরাও িবশ্বাস কর।
৩৬ কারণ এই সকল ঘিটল েযন এই শাস্ত্রীয় বচন পূণৰ্ হয়,
“তা াহার একখািন অিস্থও ভগ্ন হইেব না।” ৩৭ আবার শােস্ত্রর আর
একটী বচন এই, “তাহারা যাাহােক িবদ্ধ কিরয়াছ, তা াহার প্রিত
দিৃষ্টপাত কিরেব।”

যীশুর সমািধ

৩৮ ইহার পের অিরমািথয়ার েযােষফ- িযিন যীশুর িশষ্য
িছেলন, িকন্তু িযহূদীেদর ভেয় গুপ্ত ভােবই িছেলন- িতিন
পীলাতেক িনেবদন কিরেলন, েযন িতিন যীশুর েদহ লইয়া যাইেত
পােরন; পীলাত অনুমিত িদেলন, তাহােত িতিন আিসয়া তা াহার
েদহ লইয়া েগেলন। ৩৯ আর িযিন প্রথেম রািত্রকােল তাহার কােছ
আিসয়ািছেলন, েসই নীকদীমও আিসেলন, গন্ধরেস িমিশ্রত
অনুমান পঞ্চাশ েসর অগুর লইয়া আিসেলন। ৪০ তখন তা াহারা

যীশুর েদহ লইয়া িযহূদীেদর কবর িদবার রীিত অনুযায়ী ঐ
সুগিন্ধ দ্রেব্যর সিহত মসীনার কাপড় িদয়া বাািধেলন। ৪১ আর েয
স্থােন তা াহােক কু্রেশ েদওয়া হয়, েসই স্থােন এক উদ্যান িছল, েসই
উদ্যােনর মেধ্য এমন এক নূতন কবর িছল, যাহার মেধ্য
কাহােকও কখনও রাখা হয় নাই। ৪২ অতএব ঐ িদন িযহূদীেদর
আেয়াজন-িদন বিলয়া, তা াহারা েসই কবর মেধ্য যীশুেক
রািখেলন, েকননা েসই কবর িনকেটই িছল।

যীশুর পুনরুত্থান ও িশষ্যিদগেক বার বার দশর্ন দান।

যীশু মগ্দলীনী মিরয়মেক দশর্ন েদন।

সপ্তােহর প্রথম িদন প্রতু্যেষ অন্ধকার থািকেত
থািকেত মগ্দলীনী মিরয়ম কবেরর িনকেট যান, আর
েদেখন, কবর হইেত পাথরখান সরান হইয়ােছ।

২ তখন িতিন েদৗিড়য়া িশেমান িপতেরর িনকেট, এবং যীশু
যাাহােক ভাল বািসেতন, েসই অন্য িশেষ্যর িনকেট আিসেলন,
আর তা াহািদগেক বিলেলন, েলােক প্রভুেক কবর হইেত তুিলয়া
লইয়া িগয়ােছ; তা াহােক েকাথায় রািখয়ােছ, আমরা জািন না।
৩ অতএব িপতর ও েসই অন্য িশষ্য বািহর হইয়া কবেরর িনকেট
যাইেত লািগেলন। ৪ তা াহারা দইু জন একসেঙ্গ েদৗিড়েলন, আর
েসই অন্য িশষ্য িপতরেক পশ্চাৎ েফিলয়া অেগ্র কবেরর িনকেট
উপিস্থত হইেলন; ৫ এবং েহা ট হইয়া িভতের চািহয়া েদিখেলন,
কাপড়গুিল পিড়য়া রিহয়ােছ, তথািপ িভতের প্রেবশ কিরেলন
না। ৬ িশেমান িপতরও তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আিসেলন, আর
িতিন কবের প্রেবশ কিরেলন; এবং েদিখেলন, কাপড়গুিল
পিড়য়া রিহয়ােছ, ৭ আর েয রুমালখািন তা াহার মস্তেকর উপের
িছল, তাহা েসই কাপেড়র সিহত নাই, স্বতন্ত্র এক স্থােন গুটাইয়া
রাখা হইয়ােছ। ৮ পের েসই অন্য িশষ্য, িযিন কবেরর িনকেট
প্রথেম আিসয়ািছেলন, িতিনও িভেতের প্রেবশ কিরেলন, এবং
েদিখেলন ও িবশ্বাস কিরেলন। ৯ কারণ এ পযৰ্্যন্ত তা াহারা শােস্ত্রর
এই কথা বুেঝন নাই েয, মৃতগেণর মধ্য হইেত তা াহােক উিঠেত
হইেব। ১০ পের ঐ দইু িশষ্য আবার স্বস্থােন চিলয়া েগেলন।
১১ িকন্তু মিরয়ম েরাদন কিরেত কিরেত বািহের কবেরর কােছ
দা াড়াইয়া রিহেলন; এবং েরাদন কিরেত কিরেত েহা ট হইয়া
কবেরর িভতের দিৃষ্টপাত কিরেলন; ১২ আর েদিখেলন, শুক্ল বস্ত্র
পিরিহত দইু জন স্বগৰ্-দতূ যীশুর েদহ েয স্থােন রাখা হইয়ািছল,
এক জন তাহার িশয়ের, অন্য জন পােয়র িদেক বিসয়া আেছন।
১৩ তা াহারা তা াহােক বিলেলন, নাির, েরাদন কিরেতছ েকন? িতিন
তা াহািদগেক বিলেলন, েলােক আমার প্রভুেক লইয়া িগয়ােছ;
েকাথায় রািখয়ােছ, জািন না। ১৪ ইহা বিলয়া িতিন পশ্চাৎ িদেক
িফিরেলন, আর েদিখেলন, যীশু দা াড়াইয়া আেছন, িকন্তু িচিনেত
পািরেলন না েয, িতিন যীশু। ১৫ যীশু তা াহােক বিলেলন, নাির,
েরাদন কিরেতছ েকন? কাহার অেন্বষণ কিরেতছ? িতিন তা াহােক
বাগােনর মািল মেন কিরয়া কিহেলন, মহাশয়, আপিন যিদ
তা াহােক লইয়া িগয়া থােকন, আমায় বলুন, েকাথায় রািখয়ােছন;
আিমই তা াহােক লইয়া যাইব। ১৬ যীশু তা াহােক বিলেলন, মিরয়ম।
িতিন িফিরয়া ইব্ৰীয় ভাষায় তা াহােক কিহেলন, রব্বূিণ! ইহার অথৰ্,
েহ গুরু। ১৭ যীশু তা াহােক কিহেলন, আমােক স্পশৰ্ কিরও না,
েকননা এখনও আিম উেদ্ধৰ্  িপতার িনকেট যাই নাই; িকন্তু তুিম
আমার ভ্রাতৃগেণর কােছ িগয়া তাহািদগেক বল, িযিন আমার
িপতা ও েতামােদর িপতা, এবং আমার ঈশ্বর ও েতামােদর ঈশ্বর,
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তা াহার িনকেট আিম উেদ্ধৰ্  যাই। ১৮ তখন মগ্দলীনী মিরয়ম
িশষ্যগেণর িনকেট িগয়া এই সংবাদ িদেলন, আিম প্রভুেক
েদিখয়ািছ, আর িতিন আমােক এই কথা বিলয়ােছন।

যীশু িশষ্যসমূহেক দইু বার দশর্ন েদন।

১৯ েসই িদন, সপ্তােহর প্রথম িদন, সন্ধ্যা হইেল, িশষ্যগণ
েযখােন িছেলন, েসই স্থােনর দ্বার সকল িযহূিদগেণর ভেয় রুদ্ধ
িছল; এমন সমেয় যীশু আিসয়া মধ্যস্থােন দা াড়াইেলন, এবং
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামােদর শািন্ত হউক; ২০ ইহা বিলয়া
িতিন তা াহািদগেক আপনার দইু হস্ত ও কুিক্ষেদশ েদখাইেলন।
অতএব প্রভুেক েদিখেত পাইয়া িশেষ্যরা আনিন্দত হইেলন।
২১ তখন যীশু আবার তা াহািদগেক কিহেলন, েতামােদর শািন্ত
হউক; িপতা েযমন আমােক েপ্ররণ কিরয়ােছন, তদ্রূপ আিমও
েতামািদগেক পাঠাই। ২২ ইহা বিলয়া িতিন তা াহােদর উপের ফুা
িদেলন, আর তা াহািদগেক কিহেলন, পিবত্র আত্মা গ্রহণ কর;
২৩ েতামরা যাহােদর পাপ েমাচন কিরেব, তাহােদর েমািচত হইল;
যাহােদর পাপ রািখেব, তাহােদর রাখা হইল। ২৪ যীশু যখন
আিসয়ািছেলন, তখন েথামা, েসই বােরা জেনর এক জন,
যাাহােক িদদমুঃ বেল, িতিন তা াহােদর সেঙ্গ িছেলন না। ২৫ অতএব
অন্য িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন, আমরা প্রভুেক েদিখয়ািছ। িকন্তু
িতিন তা াহািদগেক বিলেলন, আিম যিদ তা াহার দইু হােত েপ্রেকর
িচহ্ন না েদিখ, ও েসই েপ্রেকর স্থােন আমার অঙ্গিুল না িদই, এবং
তা াহার কুিক্ষেদশ মেধ্য আমার হাত না িদই, তেব েকান মেত
িবশ্বাস কিরব না। ২৬ আট িদন পের তা াহার িশষ্যগণ পুনরায় গৃহ-
মেধ্য িছেলন, এবং েথামা তা াহােদর সেঙ্গ িছেলন। দ্বার সকল রুদ্ধ
িছল, এমন সমেয় যীশু আিসেলন, মধ্যস্থােন দা াড়াইেলন, আর
কিহেলন, েতামােদর শািন্ত হউক। ২৭ পের িতিন েথামােক
কিহেলন, এ িদেক েতামার অঙ্গিুল বাড়াইয়া েদও, আমার হাত
দখুািন েদখ, আর েতামার হাত বাড়াইয়া েদও, আমার কুিক্ষেদশ
মেধ্য েদও; এবং অিবশ্বাসী হইও না, িবশ্বাসী হও। ২৮ েথামা উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! ২৯ যীশু
তা াহােক বিলেলন, তুিম আমােক েদিখয়াছ বিলয়া িবশ্বাস
কিরয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না েদিখয়া িবশ্বাস কিরল।
৩০ যীশু িশষ্যেদর সাক্ষােত আরও অেনক িচহ্ন-কাযৰ্্য
কিরয়ািছেলন; েস সকল এই পুস্তেক েলখা হয় নাই। ৩১ িকন্তু এই
সকল েলখা হইয়ােছ, েযন েতামরা িবশ্বাস কর েয, যীশুই খ্রীষ্ট,
ঈশ্বেরর পুত্র, আর িবশ্বাস কিরয়া েযন তা াহার নােম জীবন প্রাপ্ত
হও।

যীশু সমুদ্র-তীের কেয়ক জন িশষ্যেক দশর্ন েদন।

তৎপের যীশু িতিবিরয়া- সমুেদ্রর তীের আবার
িশষ্যেদর িনকেট আপনােক প্রকাশ কিরেলন; আর
িতিন এইরূেপ আপনােক প্রকাশ কিরেলন। ২ িশেমান

িপতর, েথামা, যাাহােক িদদমুঃ বেল, গালীেলর কান্নাবাসী
নথেনল, িসবিদেয়র দইু পুত্র, এবং তা াহার িশষ্যেদর মেধ্য আর
দইু জন, ইহা ারা একত্র িছেলন। ৩ িশেমান িপতর তা াহািদগেক
বিলেলন, আিম মাছ ধিরেত যাই। তা াহারা তা াহােক বিলেলন,
আমরাও েতামার সেঙ্গ যাই। তা াহারা বািহর হইয়া িগয়া েনৗকায়
উিঠেলন, আর েসই রািত্রেত িকছু ধিরেত পািরেলন না। ৪ পের
প্রভাত হইয়া আিসেতেছ, এমন সমেয় যীশু তীের দা াড়াইেলন,
তথািপ িশেষ্যরা িচিনেত পািরেলন না েয, িতিন যীশু। ৫ যীশু

তা াহািদগেক কিহেলন, বৎেসরা, েতামােদর িনকেট িকছু খাবার
আেছ? তা াহারা উত্তর কিরেলন, না। ৬ তখন িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, েনৗকার দিক্ষণ পােশ্বৰ্ জাল েফল, পাইেব। অতএব
তা াহারা জাল েফিলেলন, এবং এত মাছ পিড়ল েয, তা াহারা আর
তাহা টািনয়া তুিলেত পািরেলন না। ৭ অতএব, যীশু যাাহােক েপ্রম
কিরেতন, েসই িশষ্য িপতরেক বিলেলন, উিন প্রভু। তাহােত ‘উিন
প্রভু’ এই কথা শুিনয়া িশেমান িপতর েদেহ কাপড় জড়াইেলন,
েকননা িতিন উলঙ্গ িছেলন, এবং সমুেদ্র ঝাাপ িদয়া পিড়েলন।
৮ িকন্তু অন্য িশেষ্যরা মােছ পূণৰ্ জাল টািনেত টািনেত েছাট
েনৗকােত কিরয়া আিসেলন; েকননা তা াহারা স্থল হইেত দেূর
িছেলন না, অনুমান দইু শত হস্ত অন্তর িছেলন। ৯ স্থেল উিঠয়া
তা াহারা েদেখন, কয়লার আগুন রিহয়ােছ, ও তাহার উপের মাছ
আর রুটী রিহয়ােছ। ১০ যীশু তা াহািদগেক বিলেলন, েয মাছ
এখন ধিরেল, তাহার িকছু আন। ১১ িশেমান িপতর উিঠয়া জাল
স্থেল টািনয়া তুিলেলন, তাহা এক শত িতপ্পান্নটা বড় মােছ পূণৰ্
িছল, আর এত মােছও জাল িছঁিড়ল না। ১২ যীশু তা াহািদগেক
বিলেলন, আইস, আহার কর। তখন িশষ্যেদর কাহারও এমন
সাহস হইল না েয, তা াহােক িজজ্ঞাসা কেরন, ‘আপিন েক?’
তা াহারা জািনেতন েয, িতিন প্রভু। ১৩ যীশু আিসয়া ঐ রুটী লইয়া
তা াহািদগেক িদেলন, আর েসইরূেপ মাছও িদেলন। ১৪ মৃতগেণর
মধ্য হইেত উিঠেল পর যীশু এখন এই তৃতীয় বার আপন
িশষ্যিদগেক দশৰ্ন িদেলন।

যীশু িপতরেক আেদশ েদন।

১৫ তা াহারা আহার কিরেল পর যীশু িশেমান িপতরেক
কিহেলন, েহ েযাহেনর পুত্র িশেমান, ইহােদর অেপক্ষা তুিম িক
আমােক অিধক েপ্রম কর? িতিন কিহেলন, হা া, প্রভু; আপিন
জােনন, আিম আপনােক ভাল বািস। িতিন তা াহােক কিহেলন,
আমার েমষশাবক চরাও। ১৬ পের িতিন িদ্বতীয় বার তা াহােক
কিহেলন, েহ েযাহেনর পুত্র িশেমান, তুিম িক আমােক েপ্রম কর?
িতিন কিহেলন, হা া, প্রভু; আপিন জােনন, আিম আপনােক ভাল
বািস। িতিন তা াহােক কিহেলন, আমার েমষগণেক পালন কর।
১৭ িতিন তৃতীয় বার তা াহােক কিহেলন, েয েযাহেনর পুত্র িশেমান,
তুিম িক আমােক ভাল বাস? িপতর দঃুিখত হইেলন েয, িতিন
তৃতীয় বার তা াহােক বিলেলন, ‘তুিম িক আমােক ভাল বাস?’
আর িতিন তা াহােক কিহেলন, প্রভু, আপিন সকলই জােনন,
আপিন জ্ঞাত আেছন েয, আিম আপনােক ভাল বািস। যীশু
তা াহােক কিহেলন, আমার েমষগণেক চরাও। ১৮ সত্য, সত্য,
আিম েতামােক কিহেতিছ, যখন তুিম যুবা িছেল, তখন আপিন
আপনার কিট বন্ধন কিরেত এবং েযখােন ইচ্ছা, েবড়াইেত; িকন্তু
যখন বৃদ্ধ হইেব, তখন েতামার হস্ত িবস্তার কিরেব, এবং আর
এক জন েতামার কিট বন্ধন কিরয়া িদেব, ও েযখােন যাইেত
েতামার ইচ্ছা নাই, েসইখােন েতামােক লইয়া যাইেব। ১৯ এই কথা
বিলয়া যীশু িনেদৰ্শ কিরেলন েয, িপতর িক প্রকার মৃতু্য দ্বারা
ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেবন। এই কথা বিলবার পর িতিন তা াহােক
বিলেলন, আমার পশ্চাৎ আইস। ২০ িপতর মুখ িফরাইয়া
েদিখেলন, েসই িশষ্য পশ্চাৎ আিসেতেছন, যাাহােক যীশু েপ্রম
কিরেতন এবং িযিন রািত্রেভােজর সমেয় তা াহার বক্ষঃস্থেলর
িদেক েহিলয়া পিড়য়া বিলয়ািছেলন, প্রভু, েক আপনােক
শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরেব? ২১ তা াহােক েদিখয়া িপতর যীশুেক
বিলেলন, প্রভু, ইহার িক হইেব? ২২ যীশু তা াহােক বিলেলন, আিম
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যিদ ইচ্ছা কির, এ আমার আগমন পযৰ্্যন্ত থােক, তাহােত েতামার
িক? তুিম আমার পশ্চাৎ আইস। ২৩ অতএব ভ্রাতৃগেণর মেধ্য এই
কথা রিটয়া েগল েয, েসই িশষ্য মিরেবন না; িকন্তু যীশু তা াহােক
বেলন নাই েয, িতিন মিরেবন না; েকবল বিলয়ািছেলন, আিম
যিদ ইচ্ছা কির, এ আমার আগমন পযৰ্্যন্ত থােক, তাহােত েতামার

িক? ২৪ েসই িশষ্যই এই সকল িবষেয় সাক্ষ্য িদেতেছন, এবং এই
সকল িলিখয়ােছন; আর আমরা জািন, তা াহার সাক্ষ্য সত্য।
২৫ যীশু আরও অেনক কম্মৰ্ কিরয়ািছেলন; েস সকল যিদ এক
এক কিরয়া েলখা যায়, তেব আমার েবাধ হয়, িলিখেত িলিখেত
এত গ্রন্থ হইয়া উেঠ েয, জগেতও তাহা ধের না।
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২

पपিশষ্যচিরত

প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর বংশাবিল-পত্র।

যীশু খ্রীেষ্টর বংশাবিল-পত্র, িতিন দায়ূেদর সন্তান,
অব্ৰাহােমর সন্তান। ২ অব্ৰাহােমর পুত্র ইসহাক;
ইসহােকর পুত্র যােকাব; যােকােবর পুত্র িযহূদা ও তা াহার

ভ্রাতৃগণ; ৩ িযহূদার পুত্র েপরস ও েসরহ, তামেরর গব্ভৰ্জাত;
েপরেসর পুত্র িহেস্রাণ; িহেস্রােনর পুত্র রাম; ৪ রােমর পুত্র
অম্মীনাদব;অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশােনর পুত্র সলেমান;
৫ সলেমােনর পুত্র েবায়স; রাহেবর গব্ভৰ্জাত;েবায়েসর পুত্র
ওেবদ, রুেতর গব্ভৰ্জাত;ওেবেদর পুত্র িযশয়; ৬ িযশেয়র পুত্র
দায়ূদ রাজা।দায়ূেদর পুত্র শেলামন; ঊিরেয়র িবধবার গব্ভৰ্জাত;
৭ শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম;রহিবয়ােমর পুত্র অিবয়;অিবেয়র
পুত্র আসা; ৮ আসার পুত্র িযেহাশাফট;িযেহাশাফেটর পুত্র
েযারাম; েযারােমর পুত্র উিষয়; ৯ উিষেয়র পুত্র েযাথাম;েযাথােমর
পুত্র আহস;আহেসর পুত্র িহিস্কয়; ১০ িহিস্কেয়র পুত্র
মনঃিশ;মনঃিশর পুত্র আেমান;আেমােনর পুত্র েযািশয়;
১১ েযািশেয়র সন্তান িযকিনয় ও তা াহার ভ্রাতৃগণ, বািবেলর
িনব্বৰ্াসন কােল জাত। ১২ িযকিনেয়র পুত্র শলটীেয়ল, বািবেলর
িনব্বৰ্াসেনর পের জাত; শলটীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল;
১৩ সরুব্বািবেলর পুত্র অবীহূদ;অবীহূেদর পুত্র
ইলীয়াকীম;ইলীয়াকীেমর পুত্র আেসার; ১৪ আেসােরর পুত্র
সােদাক;সােদােকর পুত্র আখীম;আখীেমর পুত্র ইলীহূদ;
১৫ ইলীহূেদর পুত্র ইিলয়াসর;ইিলয়াসেরর পুত্র মত্তন;মত্তেনর পুত্র
যােকাব; ১৬ যােকােবর পুত্র েযােষফ; ইিন মিরয়েমর স্বামী; এই
মিরয়েমর গেব্ভৰ্ যীশুর জন্ম হয়, যাাহােক খ্রীষ্ট [অিভিষক্ত] বেল।
১৭ এইরূেপ অব্ৰাহাম অবিধ দায়ূদ পযৰ্্যন্ত সব্বৰ্শুদ্ধ েচৗদ্দ্য পুরুষ;
এবং বািবেল িনব্বৰ্াসন অবিধ খ্রীষ্ট পযৰ্্যন্ত েচৗদ্দ্য পুরুষ।প্রভু
যীশুর জন্ম-িববরণ। ১৮ যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম এইরূেপ হইয়ািছল।
তা াহার মাতা মিরয়ম েযােষেফর প্রিত বাগদত্তা হইেল, তা াহােদর
সহবােসর পূেব্বৰ্ জানা েগল, তা াহার গব্ভৰ্ হইয়ােছ- পিবত্র আত্মা
হইেত। ১৯ আর তা াহার স্বামী েযােষফ ধািম্মৰ্ক হওয়ােত ও
তা াহােক সাধারেণর কােছ িনন্দার পাত্র কিরবার কিরেত ইচ্ছা না
করােত, েগাপেন ত্যাগ কিরবার মানস কিরেলন। ২০ িতিন এই
সকল ভািবেতেছন, এমন সময় েদখ, প্রভুর এক দতূ স্বেপ্ন
তা াহােক দশৰ্ন িদয়া কিহেলন, েযােষফ, দায়ূদ-সন্তান েতামার স্ত্রী
মিরয়মেক গ্রহণ কিরেত ভয় কিরও না, েকননা তা াহার গেব্ভৰ্ যাহা
জিন্ময়ােছ, তাহা পিবত্র আত্মা হইেত হইয়ােছ; আর িতিন পুত্র
প্রসব কিরেবন, ২১ তুিম তা াহার নাম যীশু [ত্রানকত্তৰ্ া] রািখেব;
কারণ িতিনই আপন প্রজািদগেক তাহােদর পাপ হইেত ত্রাণ
কিরেবন। ২২ এই সকল ঘিটল, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত প্রভুর
এই বাক্য পূণৰ্ হয়, ২৩ “েদখ, েসই কন্যা গব্ভৰ্বতী হইেব, এবং পুত্র
প্রসব কিরেব,আর তা াহার নাম রাখা যাইেব ইম্মানুেয়ল”অনুবাদ
কিরেল ইহার অথৰ্, ‘আমােদর সিহত ঈশ্বর’। ২৪ পের েযােষফ

িনদ্রা হইেত উিঠয়া প্রভুর দতূ তা াহােক েযরূপ আেদশ
কিরয়ািছেলন, েসরূপ কিরেলন, ২৫ আপন স্ত্রীেক গ্রহণ
কিরেলন; আর েয পযৰ্্যন্ত ইিন পুত্র প্রসব না কিরেলন, েসই
পযৰ্্যন্ত েযােষফ তা াহার পিরচয় লইেলন না, আর িতিন পুেত্রর নাম
যীশু রািখেলন।প্রভু যীশুর িশশুকােলর িববরণ।

েহেরাদ রাজার সমেয় িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম যীশুর
জন্ম হইেল পর, েদখ, পূব্বৰ্েদশ হইেত কেয়ক জন
পিন্ডত ২ িযরুশােলেম আিসয়া কিহেলন, িযহূদীেদর েয

রাজা জিন্ময়ােছন, িতিন েকাথায়? কারণ আমরা পূব্বৰ্েদেশ
তা াহার তারা েদিখয়ািছ, ও তা াহােক প্রনাম কিরেত আিসয়ািছ।
৩ এই কথা শুিনয়া েহেরাদ রাজা উিদ্বগ্ন হইেলন, ও তা াহার সিহত
সমুদয় িযরুশােলমও উিদ্বগ্ন হইল। ৪ আর িতিন সমস্ত প্রধান
যাজক ও েলাক সাধারেণর অধ্যাপকগনেক একত্র কিরয়া
তা াহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, খ্রীষ্ট েকাথায় জিন্মেবন?
৫ তা াহারা তা াহােক বিলেলন, িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম, েকননা
ভাববাদী দ্বারা এইরূপ িলিখত হইয়ােছ, ৬ “আর তুিম, েহ িযহূদা
েদেশর ৈবৎেলহম, তুিম িযহূদার অধ্যক্ষেদর মেধ্য েকান মেত
কু্ষদ্রতম নও, কারণ েতামা হইেত েসই অধ্যক্ষ উৎপন্ন
হইেবন,িযিন আমার প্রজা ইস্রােয়লেক পালন কিরেবন।” ৭ তখন
েহেরাদ েসই পিন্ডতগণেক েগাপেন ডািকয়া, ঐ তারা েকান সমেয়
েদখা িগয়ািছল, তাহা তা াহােদর িনকেট িবেশষ কিরয়া জািনয়া
লইেলন। ৮ পের িতিন তা াহািদগেক ৈবৎেলহেম পাঠাইয়া িদয়া
কিহেলন, েতামরা িগয়া িবেশষ কিরয়া েসই িশশুর অেন্বষণ কর;
েদখা পাইেল আমােক সংবাদ িদও, েযন আিমও িগয়া তা াহােক
প্রনাম কিরেত পাির। ৯ রাজার কথা শুিনয়া তা াহারা প্রস্থান
কিরেলন, আর েদখ, পূব্বৰ্েদেশ তা াহারা েয তারা েদিখয়ািছেলন,
তাহা তা াহােদর অেগ্র অেগ্র চিলল, েশেষ েযখােন িশশুিট িছেলন,
তা াহার উপের আিসয়া স্থিগত হইয়া রিহল। ১০ তারািট েদিখেত
পাইয়া তা াহারা মহানেন্দ অিতশয় আনিন্দত হইেলন। ১১ পের
তা াহারা গৃহমেধ্য িগয়া িশশুিটেক তা াহার মাতা মিরয়েমর সিহত
েদিখেত পাইেলন, ও ভূিমষ্ট হইয়া তা াহােক প্রনাম কিরেলন, এবং
আপনােদর ধনেকাষ খুিলয়া তা াহােক স্বণৰ্, কুন্দরুু ও গন্ধরস
উপহার িদেলন। ১২ পের তা াহারা েযন েহেরােদর িনকেট িফিরয়া
না যান, স্বেপ্ন এই আেদশ পাইয়া, অন্য পথ িদয়া আপনােদর
েদেশ চিলয়া েগেলন। ১৩ তা াহারা চিলয়া েগেল পর, েদখ, প্রভুর
এক দতূ স্বেপ্ন েযােষফেক দশৰ্ন িদয়া কিহেলন, উঠ, িশশুিটেক
ও তা াহার মাতােক লইয়া িমসের পলায়ন কর; আর আিম যত
িদন েতামােক না বিল, তত িদন েসখােন থাক; েকননা েহেরাদ
িশশুিটেক বধ কিরবার জন্য তা াহার অনুসন্ধান কিরেব। ১৪ তখন
েযােষফ উিঠয়া রািত্রেযােগ িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া
িমসের চিলয়া েগেলন, ১৫ এবং েহেরােদর মৃতু্য পযৰ্্যন্ত েসখােন
থািকেলন, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত প্রভুর এই বচন পূণৰ্ হয়,
“আিম িমসর হইেত আপন পুত্রেক ডািকয়া আিনলাম”। ১৬ পের
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েহেরাদ যখন েদিখেলন েয, িতিন পিন্ডতগণ কতৃ্তৰ্ক তুচ্ছীকৃত
হইয়ােছন, তখন মহাকু্রদ্ধ হইেলন, এবং েসই পিন্ডতেদর িনকেট
িবেশষ কিরয়া েয সময় জািনয়া লইয়ািছেলন, তদনুসাের দইু
বৎসর ও তাহার অল্প বয়েসর যত বালক ৈবৎেলহম ও তাহার
সমস্ত পিরসীমার মেধ্য িছল, েলাক পাঠাইয়া েস সকলেক বধ
করাইেলন। ১৭ তখন িযরিময় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন
পূণৰ্ হইল, ১৮ “রামায় শব্দ শুনা যাইেতেছ,হাহাকার ও অত্যন্ত
েরাদন;রােহল আপন সন্তানেদর জন্য েরাদন কিরেতেছন,সান্ত্বনা
পাইেত চান না, েকননা তাহারা নাই।” ১৯ েহেরােদর মৃতু্য হইেল
পর, েদখ, প্রভুর এক দতূ িমশের েযােষফেক স্বেপ্ন দশৰ্ন িদয়া
কিহেলন, ২০ উঠ, িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া ইস্রােয়ল
েদেশ যাও; কারণ যাহারা যাহারা িশশুিটেক প্রাণনােশর েচষ্টা
কিরয়ািছল, তাহারা মিরয়া িগয়ােছ। ২১ তাহােত িতিন উিঠয়া
িশশুিটেক ও তা াহার মাতােক লইয়া ইস্রােয়ল েদেশ আিসেলন।
২২ িকন্তু যখন িতিন শুিনেত পাইেলন েয, আিখৰ্লায় িনজ িপতা
েহেরােদর পেদ িযহূিদয়ােত রাজত্ব কিরেতেছন, তখন েসখান
যাইেত ভীত হইেলন; আর স্বেপ্ন আেদশ পাইয়া গালীল প্রেদেশ
চিলয়া েগেলন, ২৩ এবং নাসরৎ নামক নগের িগয়া বসিত
কিরেলন; েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয় েয, িতিন
নাসরতীয় বিলয়া আখ্যাত হইেবন।েযাহন বাপ্তাইজেকর প্রচারািদ
কাযৰ্্য।

েসই সমেয় েযাহন বাপ্তাইজক উপিস্থত হইয়া িযহূিদয়ার
প্রান্তের প্রচার কিরেত লািগেলন; ২ িতিন বিলেলন,‘মন
িফরাও, েকননা স্বগৰ্-রাজ্য সিন্নকট হইল।’ ৩ ইিনই েসই

ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কিথত
হইয়ািছল,“প্রান্তের এক জেনর রব; েস েঘাষণা কিরেতেছ,
েতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুতু কর, তা াহার রাজপথ সকল সরল
কর।” ৪ েযাহন উেটর েলােমর কাপড় পিরেতন, তা াহার কিটেদেশ
চম্মৰ্পটুকা, ও তা াহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু িছল। ৫ তখন
িযরুশােলেম, সমস্ত িযহূিদয়া, এবং যদ্দৰ্ েনর িনকটবত্তর্ী সমস্ত
অঞ্চেলর েলাক বািহর হইয়া তা াহার িনকেট যাইেত লািগল;
৬ আর আপন আপন পাপ স্বীকার কিরয়া যদ্দৰ্ েনর নদীেত তা াহার
দ্বারা বাপ্তাইিজত হইেত লািগল। ৭ িকন্তু ফরীশী ও সদ্দকূী
বািপ্তেস্মর জন্য আিসেতেছ েদিখয়া িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েহ সেপৰ্র বংেশরা, আগামী েকাপ হইেত পলায়ন কিরেত
েতামািদগেক েক েচতনা িদল? ৮ অতএব মনপিরবত্তৰ্ েনর
উপেযাগী ফেল ফলবান হও। ৯ আর ভািবও না েয, েতামরা মেন
মেন বিলেত পার, অব্ৰাহাম আমােদর িপতা; েকননা আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইেত
অব্ৰাহােমর জন্য সন্তান উৎপন্ন কিরেত পােরন। ১০ আর এখনই
গাছ গুিলর মূেল কুড়ািল লাগান আেছ; অতএব েয েকান গােছ
উত্তম ফল ধের না, তাহা কািটয়া আগুেন েফিলয়া েদওয়া যায়।
১১ আিম েতামািদগেক মনপিরবত্তৰ্ েনর িনিমত্ত জেল বাপ্তাইজ
কিরেতিছ বেট, িকন্তু আমার পশ্চাৎ িযিন আিসেতেছন, িতিন
আমা অেপক্ষা শিক্তমান; আিম তা াহার পাদকুা বিহবারও েযাগ্য
নিহ; িতিন েতামািদগেক পিবত্র আত্মা ও অিগ্নেত বাপ্তাইজ
কিরেবন। ১২ তা াহার কুলা তা াহার হেস্ত আেছ, আর িতিন আপন
খামার সুপিরষ্কার কিরেবন, এবং আপনার েগাম েগালায় সংগ্রহ
কিরেবন, িকন্তু তুষ অিনব্বৰ্ান অিগ্নেত েপাড়াইয়া িদেবন।

প্রভু যীশুর বািপ্তস্ম ও পরীক্ষা।

১৩ তৎকােল যীশু েযাহন দ্বারা বাপ্তাইিজত হইবার জন্য গালীল
হইেত যদ্দৰ্ েন তা াহার কােছ আিসেলন। ১৪ িকন্তু েযাহন তা াহােক
বারণ কিরেত লািগেলন, বিলেলন, আপনার দ্বারা আমারই
বাপ্তাইিজত হওয়া আবশ্যক, আর আপিন আমার কােছ
আিসেতেছন? ১৫ িকন্তু যীশু উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
এখন সম্মত হও, েকননা এইরূেপ সমস্ত ধািম্মৰ্কতা সাধন করা
আমােদর পেক্ষ উপযুক্ত। তখন িতিন তা াহার কথায় সম্মত
হইেলন। ১৬ পের যীশু বাপ্তাইিজত হইয়া অমিন জল হইেত
উিঠেলন; আর েদখ, তা াহার িনিমত্ত স্বগৰ্ খুিলয়া েগল, এবং িতিন
ঈশ্বেরর আত্মােক কেপােতর ন্যায় নািময়া আপনার উপের
আিসেত েদিখেলন। ১৭ আর েদখ, স্বগৰ্ হইেত এই বাণী
হইেল,‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র,ইহা ােতই আিম প্রীত।’

তখন যীশু িদয়াবেল দ্বারা পরীিক্ষত হইবার জন্য,
আত্মা দ্বারা প্রান্তের নীত হইেলন। ২ আর িতিন চিল্লশ
িদবারাত্র অনাহাের থািকয়া েশেষ কু্ষিধত হইেলন।

৩ তখন পরীক্ষক িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহল, তুিম যিদ
ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব বল,েযন এই পাথরগুলা রুটী হইয়া যায়।
৪ িকন্তু িতিন উত্তর কিরয়া বিলেলন, েলখা আেছ, “মনুষ্য েকবল
রুটীেত বাািচেব না, িকন্তু ঈশ্বেরর মুখ হইেত েয প্রেত্যক বাক্য
িনগৰ্ত হয়, তাহােতই বাািচেব।” ৫ তখন িদয়াবল তা াহােক পিবত্র
নগের লইয়া েগল, এবং ধম্মৰ্ধােমর চূড়ার উপের দা াড় করাইল,
আর তা াহােক কিহল, ৬ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব নীেচ
ঝাাপ িদয়া পড়, েকননা েলখা আেছ,“িতিন আপন দতূগনেক
েতামার িবষেয় আজ্ঞা িদেবন,আর তা াহারা েতামােক হেস্ত কিরয়া
তুিলয়া লইেবন,পােছ েতামার চরেণ প্রস্তেরর আঘাত লােগ।”
৭ যীশু তাহােক কিহেলন, আবার েলখা আেছ, “তুিম আপন
ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা কিরও না।” ৮ আবার িদয়াবল তা াহােক অিত
উচ্চ এক পব্বৰ্েত লইয়া েগল, এবং জগেতর সমস্ত রাজ্য ও েসই
সকেলর প্রতাপ েদখাইল, ৯ আর তা াহােক কিহল, তুিম যিদ
ভূিমষ্ঠ হইয়া আমােক প্রনাম কর, এই সমস্তই আিম েতামােক
িদব। ১০ তখন যীশু তাহােক কিহেলন, দরূ হও, শয়তান; েকননা
েলখা আেছ, “েতামার ঈশ্বর” প্রভুেকই প্রনাম কিরেব, েকবল
তা াহারই আরাধনা কিরেব। ১১ তখন িদয়াবেল তা াহােক ছািড়য়া
েগল, আর েদখ, দতূগণ কােছ আিসয়া তা াহার পিরচযৰ্্যা কিরেত
লািগেলন।যীশুর প্রকাশ্য কােযৰ্্যর আরম্ভ। ১২ পের েযাহন
কারাগাের সমিপৰ্ত হইয়ােছন শুিনয়া, িতিন গালীেল চিলয়া
েগেলন; ১৩ আর নাসরৎ ত্যাগ কিরয়া সমুদ্রতীের, সবূলূন ও
নপ্তািলর অঞ্চেল িস্থত কফরনাহূেম িগয়া বাস কিরেলন; ১৪ েযন
িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয়, ১৫ “সবূলূন
েদশ ও নপ্তািল েদশ, সমুেদ্রর পেথ, যদ্দৰ্ েনর পরপাের
পরজািতগেণর গালীল, ১৬ েয জািত অন্ধকাের বিসয়ািছল,
তাহারা মহা আেলা েদিখেত পাইল,যাহারা মৃতু্যর েদেশ ও
ছায়ােত বিসয়ািছল, তাহােদর উপের আেলা উিদত হইল।”
১৭ েসই অবিধ যীশু প্রচার কিরেত আরম্ভ কিরেলন; বিলেত
লািগেলন, ‘মন িফরাও, েকননা স্বগৰ্-রাজ্য সিন্নকট হইল।’
১৮ একদা িতিন গালীল সমুেদ্রর তীর িদয়া েবড়াইেত েবড়াইেত
েদিখেলন, দইু ভ্রাতা- িশেমান, যাাহােক িপতর বেল, ও তা াহার
ভ্রাতা আিন্দ্রয়- সমুেদ্র জাল েফিলেতেছন; কারণ তা াহারা
মৎসধারী িছেলন। ১৯ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ
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আইস। আিম েতামািদগেক মনুষ্যধারী কিরব। ২০ আর তখনই
তা াহারা জাল পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন।
২১ পের িতিন তথা হইেত অেগ্র িগয়া েদিখেলন, আর দইু ভ্রাতা-
িসবিদেয়র পুত্র যােকাব ও তা াহার ভ্রাতা েযাহন- আপনােদর িপতা
িসবিদেয়র সিহত েনৗকায় সািরেতেছন; িতিন তা াহািদগেক
ডািকেলন। ২২ আর তখনই তা াহারা েনৗকা ও আপনােদর
িপতােক পিরত্যাগ কিরয়া তা াহার পশ্চাদগামী হইেলন। ২৩ পের
যীশু সমুদয় গালীেল ভ্রমন কিরেত লািগেলন; িতিন েলাকেদর
সমাজ-গৃেহ সমাজ-গৃেহ উপেদশ িদেলন, রােজ্যর সুসমাচার
প্রচার কিরেলন, এবং েলাকেদর সব্বৰ্প্রকার েরাগ ও সব্বৰ্প্রকার
পীড়া ভােলা কিরেলন। ২৪ আর তা াহার জনরব সমুদয় সুিরয়া
েদেশ ব্যািপল; এবং নানা প্রকার েরাগ ও ব্যািধেত িক্লষ্ট সমস্ত
পীিড়ত েলাক, ভুত্গ্রস্ত ও মৃগীেরাগী ও পক্ষাঘাতী েলাক সকল,
তা াহার িনকেট আনীত হইল, আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ
কিরেলন। ২৫ আর গালীল, িদকাপিল, িযরুশােলম, িযহূিদয়া ও
যদ্দৰ্ েনর পরপার হইেত িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
কিরল।প্রভু যীশুর পব্বৰ্েত দত্ত উপেদশ।

িতিন িবস্তর েলাক েদিখয়া পব্বৰ্েত উিঠেলন; আর িতিন
বিসেল পর তা াহার িশেষ্যরা তা াহার িনকেট
আিসেলন।স্বগৰ্ রােজ্যর প্রজা িনণৰ্য়। ২ তখন িতিন মুখ

খুিলয়া তা াহািদগেক এই উপেদশ িদেত লািগেলন- ৩ ধন্য যাহারা
আত্মােত দীনহীন, কারণ স্বগৰ্-রাজ্য তাহােদরই। ৪ ধন্য যাহারা
েশাক কের, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পােব। ৫ ধন্য যাহারা মৃদশুীল,
কারণ তাহারা েদেশর অিধকারী হইেব। ৬ ধন্য যাহারা
ধািম্মৰ্কতার জন্য কু্ষিধত ও তৃিষত, কারণ তাহারা পিরতৃপ্ত হইেব।
৭ ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পােব। ৮ ধন্য যাহারা
িনম্মৰ্লান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বেরর দশৰ্ন পাইেব। ৯ ধন্য
যাহারা িমলন কিরয়া েদয়, কারণ তাহারা ঈশ্বেরর পুত্র বিলয়া
আখ্যাত হইেব। ১০ ধন্য যাহারা ধািম্মৰ্কতার জন্য তািড়ত
হইয়ােছ, কারণ স্বগৰ্-রাজ্য তাহােদরই। ১১ ধন্য েতামরা, যখন
েলােক আমার জন্য েতামািদগেক িনন্দা ও তাড়না কের, এবং
িমথ্যা কিরয়া েতামােদর িবরুেদ্ধ সব্বৰ্প্রকার মন্দ কথা বেল।
১২ আনন্দ কিরও, উল্লািসত হইও, েকননা স্বেগৰ্ েতামােদর
পুরস্কার প্রচুর; কারণ েতামােদর পূেব্বৰ্ েয ভাববািদগন িছেলন,
তা াহািদগেক তাহারা েসই মত তাড়না কিরত। ১৩ েতামরা পৃিথবীর
লবণ, িকন্তু লবেণর স্বাদ যিদ যায়, তেব তাহা িক প্রকাের
লবেণর গুনািবিশষ্ট করা যাইেব? তাহা আর েকান কােযৰ্্য লােগ
না, েকবল বািহের েফিলয়া িদবার ও েলােকর পদতেল দিলত
হইবার েযাগ্য হয়। ১৪ েতামরা জগেতর দীিপ্ত; পব্বৰ্েতর উপের
িস্থত নগর গুপ্ত থািকেত পাের না। ১৫ আর েলােক প্রদীপ
জ্বািলয়া কাঠার নীেচ রােখ না, িকন্তু দীপাধােরর উপেরই রােখ,
তাহােত তাহা গৃহিস্থত সকল েলাকেক আেলা েদয়। ১৬ তদ্রুপ
েতামােদর দীিপ্ত মনুষ্যেদর সাক্ষােত উজ্জ্বল হউক, েযন তাহারা
েতামােদর সৎিক্রয়া েদিখয়া েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতার েগৗরব
কের।স্বগৰ্- রােজ্যর ব্যবস্থার উৎকষৰ্। ১৭ মেন কিরও না েয, আিম
ব্যবস্থা িক ভাববািদগ্রন্থ েলাপ কিরেত আিসয়ািছ; আিম েলাপ
কিরেত আিস নাই, িকন্তু পূণৰ্ কিরেত আিসয়ািছ। ১৮ েকননা
আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েয পযৰ্্যন্ত আকাশ ও পৃিথবী
লুপ্ত না হইেব, েস পযৰ্্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা িক এক িবন্দওু লুপ্ত
হইেব না, সমস্তই সফল হইেব। ১৯ অতএব েয েকহ এই সকল
কু্ষদ্রতম আজ্ঞার মেধ্য েকান একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন কের, ও

েলাকিদগেক েসইরূপ িশক্ষা েদয়, তাহােক স্বগৰ্রােজ্য অিত কু্ষদ্র
বলা যাইেব; িকন্তু েয েকহ েস সকল পালন কের ও িশক্ষা েদয়,
তাহােক স্বগৰ্-রােজ্য মহান বলা যাইেব। ২০ েকননা আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, অধ্যাপক ও ফরীশীেদর অেপক্ষা
েতামােদর ধািম্মৰ্কতা যিদ অিধক না হয়, তেব েতামরা েকান মেত
স্বগৰ্-রােজ্য প্রেবশ কিরেত পাইেব না। ২১ েতামরা শুিনয়াছ,
পূব্বৰ্কালীয় েলাকেদর িনকেট উক্ত হইয়ািছল, “তুিম নরহত্যা
কিরও না,” আর ‘েয নরহত্যা কের, েস িবচােরর দােয় পিড়েব’।
২২ িকন্তু আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, েয েকহ আপন ভ্রাতার
প্রিত েক্রাধ কের, েস িবচােরর দােয় পিড়েব; আর েয েকহ আপন
ভ্রাতােক বেল, ‘ের িনেব্বৰ্াধ,’ েস মহাসভার দােয় পিড়েব।
২৩ অতএব তুিম যখন যজ্ঞেবিদর িনকেট আপন ৈনেবদ্য উৎসগৰ্
কিরেতছ, তখন েসই স্থােন যিদ মেন পেড় েয, েতামার িবরুেদ্ধ
েতামার ভ্রাতার েকান কথা আেছ, ২৪ তেব েসই স্থােন েবিদর
সম্মুেখ েতামার ৈনেবদ্য রাখ, আর চিলয়া যাও, প্রথেম েতামার
ভ্রাতার সিহত সিম্মিলত হও, পের আিসয়া েতামার ৈনেবদ্য
উৎসগৰ্ কিরও। ২৫ তুিম যখন িবপেক্ষর সেঙ্গ পেথ থাক, তখন
তাহার সিহত শীঘ্র িমলন কিরও, পােছ িবপক্ষ েতামােক
িবচারকত্তৰ্ ার হেস্ত সমপৰ্ণ কের, ও িবচারকত্তৰ্ া েতামােক েপয়াদার
হেস্ত সমপৰ্ণ কের, আর তুিম কারাগাের িনিক্ষপ্ত হও। ২৬ আিম
েতামােক সত্য কিহেতিছ, যাবৎ েশষ কিড়টা পযৰ্্যন্ত পিরেশাধ না
কিরেব, তাবৎ তুিম েকান মেত েসখান হইেত বািহের আিসেত
পাইেব না। ২৭ েতামরা শুিনয়াছ, উক্ত হইয়ািছল, ২৮ “তুিম
ব্যিভচার কিরও না।” িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েয
েকহ েকান স্ত্রীেলােকর প্রিত কামভােব দিৃষ্টপাত কের, েস তখনই
মেন মেন তাহার সিহত ব্যিভচার কিরল। ২৯ আর েতামার দিক্ষন
চকু্ষ যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা উপড়াইয়া দেূর েফিলয়া
েদও; েকননা েতামার সমস্ত শরীর নরেক িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা
বরং এক অেঙ্গর নাশ হওয়া েতামার পেক্ষ ভাল। ৩০ আর
েতামার দিক্ষন হস্ত যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া
দেূর েফিলয়া েদও; েকননা েতামার সমস্ত শরীর নরেক যাওয়া
অেপক্ষা বরং এক অেঙ্গর নাশ হওয়া েতামার পেক্ক ভাল।
৩১ আর উক্ত হইয়ািছল, “েয েকহ আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কের,
েস তাহােক ত্যাগপত্র িদউক”। ৩২ িকন্তু আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েয েকহ ব্যিভচার িভন্ন অন্য কারেণ আপন স্ত্রীেক
পিরত্যাগ কের, েস তাহােক ব্যািভচািরনী কের; এবং েয ব্যিক্ত
েসই পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের, েস ব্যিভচার কের। ৩৩ আবার
েতামরা শুিনয়াছ, পূব্বৰ্কালীয় েলাকেদর িনকেট উক্ত হইয়ািছল,
‘তুিম িমথ্যা িদব্য কিরও না, িকন্তু প্রভুর উেদ্দ্যেশ েতামার িদব্য
সকল পালন কিরও।’ ৩৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
েকান িদব্যই কিরও না; স্বেগৰ্র িদব্য কিরও না, েকননা তাহা
ঈশ্বেরর িসংহাসন; এবং পৃিথবীর িদব্য কিরও না, েকননা তাহা
তা াহার পাদপীঠ; ৩৫ আর িযরুশােলেমর িদব্য কিরও না, েকননা
তাহা মহান রাজার নগরী। ৩৬ আর েতামার মাথার িদব্য কিরও
না, েকননা একগািছ চুল সাদা িক কাল কিরবার সাধ্য েতামার
নাই। ৩৭ িকন্তু েতামােদর কথা হা া, হা া, না, না, হউক; ইহার
অিতিরক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইেত জেন্ম। ৩৮ েতামরা শুিনয়াছ
উক্ত হইয়ািছল, “চকু্ষর পিরেশােধ চকু্ষ ও দেন্তর পিরেশােধ
দন্ত”। ৩৯ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা দেুষ্টর
প্রিতেরাধ কিরও না; বরং েয েকহ েতামার দিক্ষন গােল চড়
মাের, অন্য গাল তাহার িদেক িফিরয়া েদও। ৪০ আর েয েতামার
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সিহত িবচার-স্থােন িববাদ কিরয়া েতামার আঙরাখা লইেত চায়,
তাহােক েচাগাও লইেত েদও। ৪১ আর েয েকহ এক েক্রাশ যাইেত
েতামােক পীড়াপীিড় কের, তাহার সেঙ্গ দইু েক্রাশ যাও। ৪২ েয
েতামার কােছ যাচ্ঞা কের, তাহােক েদও; এবং েয েতামার
িনকেট ধার চায়, তাহা হইেত িবমুখ হইও না। ৪৩ েতামরা
শুিনয়াছ, উক্ত হইয়ািছল, “েতামার প্রিতবাসীেক েপ্রম কিরেব,”
এবং ‘েতামার শত্রুেক েদ্বষ কিরেব’। ৪৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, েতামরা আপন আপন শত্রুিদগেক েপ্রম কিরও, এবং
যাহারা েতামািদগেক তাড়না কের, তাহােদর জন্য প্রাথৰ্না কিরও;
৪৫ েযন েতামরা আপনােদর স্বগৰ্স্থ িপতার সন্তান হও, কারণ
িতিন ভাল মন্দ েলাকেদর উপের আপনার সূযৰ্্য উিদত কেরন,
এবং ধািম্মৰ্ক অধািম্মৰ্কগেনর উপের জল বষৰ্াণ। ৪৬ েকননা
যাহারা েতামািদগেক েপ্রম কের, তাহািদগেকই েপ্রম কিরেল
েতামােদর িক পুরস্কার হইেব? করগ্রাহীরাও িক েসই মত কের
না? ৪৭ আর েতামরা যিদ েকবল আপন আপন ভ্রাতৃগনেক
মঙ্গলবাদ কর, তেব অিধক িক কম্মৰ্ কর? পরজাতীেয়রাও িক
েসইরূপ কের না? ৪৮ অতএব েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা েযমন
িসদ্ধ, েতামরাও েতমিন িসদ্ধ হও।দান ও প্রাথৰ্নািদ ধম্মৰ্কেম্মৰ্র
কথা।

সাবধান, েলাকেক েদখাইবার জন্য তাহােদর সাক্ষােত
েতামােদর ধম্মৰ্কম্মৰ্ কিরও না, কিরেল েতামােদর স্বগৰ্স্থ
িপতার িনকেট েতামােদর পুরস্কার নাই ২ অতএব তুিম

যখন দান কর, তখন েতামার সম্মুেখ তুরী বাজাইও না, েযমন
কপটীরা েলােকর কােছ েগৗরব পাইবার জন্য সমাজ-গৃেহ ও
পেথ কিরয়া থােক; আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, তাহারা
আপনােদর পুরস্কার পাইয়ােছ। ৩ িকন্তু তুিম যখন দান কর, তখন
েতামরা দিক্ষন হস্ত িক কিরেতেছ, তাহা েতামার বাম হস্তেক
জািনেত িদও না। ৪ এইরূেপ েতামার দান েযন েগাপন হয়;
তাহােত েতামার িপতা, িযিন েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল
িদেবন। ৫ আর েতামরা যখন প্রাথৰ্না কর, তখন কপটীেদর ন্যায়
হইও না; কারণ তাহারা সমাজ-গৃেহ ও পেথর েকােণ দা াড়াইয়া
েলাক-েদখান প্রাথৰ্না কিরেত ভাল বােস; আিম েতামািদগেক
সত্য বিলেতিছ, তাহারা আপনােদর পুরস্কার পাইয়ােছ। ৬ িকন্তু
তুিম যখন প্রাথৰ্না কর, তখন েতামার অন্তরাগাের প্রেবশ কিরও,
আর দ্বার রুদ্ধ কিরয়া েতামার িপতা, িযিন েগাপেন বত্তৰ্মান,
তা াহার িনকেট প্রাথৰ্না কিরও; তাহােত েতামার িপতা, িযিন
েগাপেন েদেখন, িতিন েতামােক ফল িদেবন। ৭ আর প্রাথৰ্নাকােল
েতামরা অনথৰ্ক পুনরুিক্ত কিরও না, েযমন জািতগণ কিরয়া
থােক; েকননা তাহারা মেন কের, বাক্যবাহুেল্য তাহােদর প্রাথৰ্নার
উত্তর পাইেব। ৮ অতএব েতামরা তাহােদর মত হইও না, েকননা
েতামােদর িক িক প্রেয়াজন, তাহা যাচ্ঞা কিরবার পূেব্বৰ্
েতামােদর িপতা জােনন। ৯ অতএব েতামরা এই মত প্রাথৰ্না
কিরও;েহ আমােদর স্বগৰ্স্থ িপতঃ,েতামার নাম পিবত্র বিলয়া মান্য
হউক, ১০ েতামার রাজ্য আইসুক, েতামার ইচ্ছা িসদ্ধ
হউক,েযমন স্বেগৰ্ েতমিন পৃিথবীেতও হউক; ১১ আমােদর
প্রেয়াজনীয় খাদ্য আজ আমািদগেক েদও; ১২ আর আমােদর
অপরাধ সকল ক্ষমা কর,েযমন আমরা আপন আপন
অপরাধীিদগেক ক্ষমা কিরয়ািছ; ১৩ আর আমািদগেক
পরীক্ষােত আিনও না,িকন্তু মন্দ হইেত রক্ষা কর। ১৪ কারণ
েতামরা যিদ েলােকর অপরাধ ক্ষমা কর, তেব েতামােদর স্বগর্ীয়
িপতা েতামািদগেকও ক্ষমা কিরেবন। ১৫ িকন্তু েতামরা যিদ

েলাকিদগেক ক্ষমা না কর, তেব েতামােদর িপতা েতামােদরও
অপরাধ ক্ষমা কিরেবন না। ১৬ আর েতামরা যখন উপবাস কর,
তখন কপটীেদর ন্যায় িবষন্ন-বদন হইও না; েকননা তাহারা
েলাকেক উপবাস েদখাইবার িনিমত্ত আপনােদর মুখ মিলন কের;
আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, তাহারা আপনােদর পুরস্কার
পাইয়ােছ। ১৭ িকন্তু তুিম যখন উপবাস কর, তখন মাথায় ৈতল
মািখও এবং মুখ ধুইও; ১৮ েযন েলােক েতামার উপবাস না
েদিখেত পায়, িকন্তু েতামার িপতা, িযিন েগাপেন বত্তৰ্মান, িতিনই
েদিখেত পান; তাহােত েতামার িপতা, িযিন েগাপেন েদেখন, িতিন
েতামােক ফল িদেবন।স্বেগৰ্ ধন সঞ্চয় কিরবার কথা। ১৯ েতামরা
পৃিথবীেত আপনােদর জন্য ধন সঞ্চয় কিরও না; এখােন ত কীেট
ও মচ্চৰ্ ্যায় ক্ষয় কের, এবং এখােন েচাের িসাধ কািটয়া চুির কের।
২০ িকন্তু স্বেগৰ্ আপনােদর জন্য ধন সঞ্চয় কর; েসখােন কীেট ও
মচ্চৰ্ ্যায় ক্ষয় কের না, েসখােন েচােরও িসাধ কািটয়া চুির কের না।
২১ কারণ েযখােন েতামার ধন, েসইখােন েতামার মনও থািকেব।
২২ চকু্ষই শরীেরর প্রদীপ; অতএব েতামার চকু্ষ যিদ সরল হয়,
তেব েতামার সমস্ত শরীর দীিপ্তময় হইেব। ২৩ িকন্তু েতামার চকু্ষ
যিদ মন্দ হয়, তেব েতামার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইেব।
অতএব েতামার আন্তিরক দীিপ্ত যিদ অন্ধকারময় হয়, েসই
অন্ধকার কত বড়। ২৪ েকহই দইু কত্তৰ্ ার দাসত্ব কিরেত পাের না;
েকননা েস হয় ত এক জনেক েদ্বষ কিরেব, আর এক জনেক
েপ্রম কিরেব, নয় ত এক জেনর প্রিত অনুরুক্ত হইেব, আর এক
জনেক তুচ্ছ কিরেব; েতামরা ঈশ্বর এবং ধন উভেয়র দাসত্ব
কিরেত পার না।ঈশ্বের িবশ্বাস রািখবার কথা। ২৫ এই জন্য আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ‘িক েভাজন কিরব, িক পান কিরব’
বিলয়া প্রােনর িবষেয়, িকম্বা ‘িক পিরব’ বিলয়া শরীেরর িবষেয়
ভািবত হইও না; ভক্ষ্য হইেত প্রাণ ও বস্ত্র হইেত শরীর িক বড়
িবষয় নয়? ২৬ আকােশর পক্ষীেদর প্রিত দিৃষ্টপাত কর, তাহারা
বুেনও না, কােটও না, েগালাঘের সঞ্চয়ও কের না, তথািপ
েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা তাহািদগেক আহার িদয়া থােকন; েতামরা
িক তাহােদর হইেত অিধক েশ্রষ্ঠ নও? ২৭ আর েতামাদর মেধ্য েক
ভািবত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃিদ্ধ কিরেত পাের?
২৮ আর বেস্ত্রর িনিমত্ত েকন ভািবত হও? েক্ষেত্রর কানুড় পুেষ্পর
িবষেয় িবেবচনা কর, েসগুিল েকমন বােড়; েস সকল শ্রম কের
না, সুতাও কােট না; ২৯ তথািপ আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
শেলামনও আপনার সমস্ত প্রতােপ ইহার একটীর ন্যায় সুসিজ্জত
িছেলন না। ৩০ ভাল, েক্ষেত্রর েয তৃণ আজ আেছ ও কাল চুলায়
েফিলয়া েদওয়া যাইেব, তাহা যিদ ঈশ্বর এরূপ িবভূিষত কেরন,
তেব েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েতামািদগেক িক আরও অিধক িনশ্চয়
িবভূিষত কিরেবন না? ৩১ অতএব ইহা বিলয়া ভািবত হইও না
েয, ৩২ ‘িক েভাজন কিরব?’ বা ‘িক পান কিরব?’ বা িক পিরব?’
েকননা পরজাতীেয়রাই এই সকল িবষয় েচষ্টা কিরয়া থােক;
েতামােদর স্বগর্ীয় িপতা ত জােনন েয, এই সকল দ্রেব্য েতামােদর
প্রেয়াজন আেছ। ৩৩ িকন্তু েতামরা প্রথেম তা াহার রাজ্য ও তা াহার
ধািম্মৰ্কতার িবষেয় েচষ্টা কর, তাহা হইেল ঐ সকল দ্রব্যও
েতামািদগেক েদওয়া হইেব। ৩৪ অতএব কল্যকার িনিমত্ত ভািবত
হইও না, েকননা কল্য আপনার িবষয় আপিন ভািবত হইেব;
িদেনর কষ্ট িদেনর জন্যই যেথষ্ট।পেরর িবচার কিরবার কথা।

েতামরা িবচার কিরও না, েযন িবচািরত না হও।
২ েকননা েযরূপ িবচাের েতামরা িবচার কর, েসইরূপ
িবচাের েতামরাও িবচািরত হইেব; এবং েয পিরমােণ
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পিরমাণ কর, েসই পিরমােণ েতামােদর িনিমত্ত পিরমাণ করা
যাইেব। ৩ আর েতামার ভ্রাতার চেক্ষ েয কুটা আেছ, তাহাই েকন
েদিখেতছ, িকন্তু েতামার িনেজর চেক্ষ েয কিড়কাট আেছ, তাহা
েকন ভািবয়া েদিখেতছ না? ৪ অথবা তুিম েকমন কিরয়া আপন
ভ্রাতােক বিলেব, এস, আিম েতামার চকু্ষ হইেত কুটা গাছটা
বািহর কিরয়া িদই? আর েদখ, েতামার িনেজর চেক্ষ কিড়কাট
রিহয়ােছ। ৫ েহ কপিট, আেগ আপনার চকু্ষ হইেত কিড়কাট
বািহর কিরয়া েফল, আর তখন েতামার ভ্রাতার চকু্ষ হইেত কুটা
গাছটা বািহর কিরবার িনিমত্ত স্পষ্ট েদিখেত পােব। ৬ পিবত্র বস্তু
কুকুরিদগেক িদও না, এবং েতামােদর মুক্তা শূকরিদেগর সম্মুেখ
েফিলও না; পােছ তাহারা পা িদয়া তাহা দলায়, এবং িফিরয়া
েতামািদগেক ফািড়য়া েফেল।প্রাথৰ্নার কথা। ৭ যাচ্ঞা কর,
েতামািদগেক েদওয়া যাইেব; অেন্বষণ কর, পাইেব; দ্বাের আঘাত
কর, েতামােদর জন্য খুিলয়া েদওয়া যাইেব। ৮ েকননা েয েকহ
যাচ্ঞা কের, েস গ্রহণ কের; এবং েয অেন্বষণ কের, েস পায়;
আর েয আঘাত কের, তাহার জন্য খুিলয়া েদওয়া যাইেব।
৯ েতামােদর মেধ্য এমন েলাক েক েয, আপনার পুত্র রুটী চািহেল
তাহােক পাথর িদেব, ১০ িকম্বা মাছ চািহেল তাহােক সাপ িদেব?
১১ অতএব েতামরা মন্দ হইয়াও যিদ েতামােদর সন্তানিদগেক
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান কিরেত জান, তেব ইহা কত অিধক িনশ্চয়
েয, েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতা, যাহারা তা াহার কােছ যাচ্ঞা কের,
তাহািদগেক উত্তম উত্তম দ্রব্য দান কিরেবন। ১২ অতএব
সব্বৰ্িবষেয় েতামরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর েয, েলােক েতামােদর
প্রিত কের, েতামরাও তাহােদর প্রিত েসইরূপ কিরও; েকননা
ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রেন্থর সার।স্বগৰ্-পেথ চিলবার কথা।
১৩ সঙ্কীণৰ্ দ্বার িদয়া প্রেবশ কর; েকননা সব্বৰ্নােশ যাইবার দ্বার
প্রশস্ত ও পথ পিরসর, এবং অেনেকই তাহা িদয়া প্রেবশ কের;
১৪ েকননা জীবেন যাইবার দ্বার সঙ্কীণৰ্ ও পথ দগুৰ্ম, এবং অল্প
েলােকই তাহা পায়। ১৫ ভক্ত ভাববাদীগণ হইেত সাবধান; তাহারা
েমেষর েবেশ েতামােদর িনকেট আইেস, িকন্তু অন্তের গ্রাসকারী
েকন্দয়ুা। ১৬ েতামরা তাহােদর ফল দ্বারাই তাহািদগেক িচিনেত
পািরেব। েলােক িক কা াটাগাছ হইেত দ্রাক্ষাফল, িকম্বা
িশয়ালকা াটা হইেত ডুমুরফল সংগ্রহ কের? ১৭ েসই প্রকাের
প্রেত্যক ভাল গােছ ভাল ফল ধের, িকন্তু মন্দ গােছ মন্দ ফল
ধের। ১৮ ভাল গােছ মন্দ ফল ধিরেত পাের না, এবং মন্দ গােছ
ভাল ফল ধিরেত পাের না। ১৯ েয েকান গােছ ভাল ফল ধের না,
তাহা কা ািটয়া আগুেন েফিলয়া েদওয়া যায়। ২০ অতএব েতামরা
উহােদর ফল দ্বারাই উহািদগেক িচিনেত পািরেব। ২১ যাহারা
আমােক েহ প্রভু, েহ প্রভু বেল, তাহারা সকেলই েয স্বগৰ্রােজ্য
প্রেবশ কিরেত পােব, এমন নয়, িকন্তু েয ব্যিক্ত আমার স্বগৰ্স্থ
িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই পাইেব। ২২ েসই িদন অেনেক
আমােক বিলেব, েহ প্রভু, েহ প্রভু, আপনার নােমই আমরা িক
ভাববাণী বিল নাই? আপনার নােমই িক ভূত ছাড়াই নাই?
আপনার নােমই িক অেনক পরাক্রম-কাযৰ্্য কির নাই? ২৩ তখন
আিম তাহািদগেক স্পষ্টই বিলব, আিম কখনও েতামািদগেক
জািন নাই; েহ অধম্মৰ্াচারীরা, আমার িনকট হইেত দরূ হও।
২৪ অতএব েয েকহ আমার এই সকল বাক্য শুিনয়া পালন কের,
তাহােক এমন এক জন বুিদ্ধমান েলােকর তুল্য বিলেত হইেব, েয
পাষােনর উপের আপন গৃহ িনম্মৰ্ান কিরল। ২৫ পের বৃিষ্ট নািমল,
বন্যা আিসল, বায়ু বিহল, এবং েসই গৃেহ লািগল, তথািপ তাহা
পিড়ল না, কারণ পাষােনর উপের তাহার িভিত্তমূল স্থািপত

হইয়ািছল। ২৬ আর েয েকহ আমার এই সকল বাক্য শুিনয়া
পালন না কের, তাহােক এমন এক জন িনেব্বৰ্াধ েলােকর তুল্য
বিলেত হইেব, েয বালুকার উপের আপন গৃহ িনম্মৰ্ান কিরল।
২৭ পের বৃিষ্ট নািমল, বন্যা আিসল, বায়ু বিহল, এবং েসই গৃেহ
আঘাত কিরল, তাহােত তাহা পিড়য়া েগল, ও তাহার পতন
েঘারতর হইল। ২৮ যীশু তখন এই সকল বাক্য েশষ কিরেলন,
েলাকসমূহ তা াহার উপেদেশ চমৎকার জ্ঞান কিরল; ২৯ কারণ
িতিন ক্ষমতাপন্ন ব্যিক্তর ন্যায় তাহািদগেক উপেদশ িদেতন,
তাহােদর অধ্যাপকেদর ন্যায় নয়।যীশুর নানিবধ অেলৗিকক
কাযৰ্্য।

িতিন পব্বৰ্ত হইেত নািমেল িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন কিরল।যীশু এক জন কুষ্ঠীেক সুস্থ কেরন।
২ আর েদখ, এক জন কুষ্ঠী িনকেট আিসয়া তা াহােক

প্রনাম কিরয়া কিহল, েহ প্রভু, যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, আমােক
শুচী কিরেত পেরন। ৩ তখন িতিন হাত বাড়াইয়া তাহােক স্পশৰ্
কিরেলন, কিহেলন, আমার ইচ্ছা, তুিম শুচীকৃত হও; আর
তখনই েস কুষ্ঠী হইেত শুচীকৃত হইল। ৪ পের যীশু তাহােক
কিহেলন, েদিখও, এই কথা কাহােকও বিলও না; িকন্তু যাজেকর
িনকেট িগয়া আপনােক েদখাও, এবং েমািশর আজ্ঞানুসাের
ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ কর, তাহােদর কােছ সাক্ষ্য িদবার জন্য।যীশু এক
জন শতপিতর দাসেক সুস্থ কেরন। ৫ আর িতিন কফরনাহূেম
প্রেবশ কিরেল এক জন শতপিত তা াহার িনকেট আিসয়া
িবনিতপূব্বৰ্ক কিহেলন, ৬ েহ প্রভু, আমার দাস গৃেহ পক্ষাঘােত
পিড়য়া আেছ, ভয়ানক যাতনা পাইেতেছ। ৭ িতিন তাহােক
কিহেলন, আিম িগয়া তাহেক সুস্থ কিরব। ৮ শতপিত উত্তর
কিরেলন, েহ প্রভু, আিম এমন েযাগ্য নই েয, আপিন আমার
ছােদর নীেচ আইেসন; েকবল বােক্য বলুন, তাহােতই আমার
দাস সুস্থ হইেব। ৯ কারণ আিমও কতৃ্তৰ্ েত্বর অধীন েলাক, আবার
েসনাগণ আমার অধীন; আিম তাহােদর এক জনেক ‘যাও’
বিলেল েস যায়, এবং অন্যেক ‘আইস’ বিলেল েস আইেস, আর
আমার দাসেক ‘এই কম্মৰ্ কর’ বিলেল েস তাহা কের। ১০ এই
কথা শুিনয়া যীশু আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন, এবং যাহারা পশ্চাৎ
পশ্চাৎ আিসেতিছল, তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক
সত্য বিলেতিছ, ইস্রােয়েলর মেধ্য কাহারও এত বড় িবশ্বাস
েদিখেত পাই নাই। ১১ আর আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
অেনেক পূব্বৰ্ ও পিশ্চম হইেত আিসেব, এবং অব্ৰাহাম, ইসহাক,
যােকােবর সিহত স্বগৰ্ রােজ্য একত্র বিসেব; ১২ িকন্তু রােজ্যর
সন্তানিদগেক বািহেরর অন্ধকাের েফিলয়া েদওয়া যাইেব; েসই
স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ১৩ পের যীশু েসই শতপিতেক
কিহেলন, চিলয়া যাও, েযমন িবশ্বাস কিরেল, েতমিন েতামার
প্রিত হউক। আর েসই দেন্ডই তাহার দাস সুস্থ হইল।যীশু
িপতেরর শাশুড়ীর জ্বর ভাল কেরন। ১৪ আর যীশু িপতেরর গৃেহ
আিসয়া েদিখেলন, তা াহার শাশুড়ী শয্যাগত, তা াহার জ্বর
হইয়ােছ। ১৫ পের িতিন তা াহার হস্ত স্পশৰ্ কিরেলন, আর জ্বর
ছািড়য়া েগল; তখন িতিন উিঠয়া যীশুর পিরচযৰ্্যা কিরেত
লািগেলন। ১৬ আর সন্ধ্যা হইেল েলােকরা অেনক ভূতগ্রস্তেক
তা াহার িনকেট আিনল, তাহােত িতিন বাক্য দ্বারাই েসই
আত্মাগণেক ছাড়াইেলন, এবং সকল পীিড়ত েলাকেক সুস্থ
কিরেলন; ১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্
হয়, “িতিন আপিন আমােদর দবু্বৰ্লতা সকল গ্রহন কিরেলন ও
ব্যািধ সকল বহন কিরেলন।” ১৮ আর যীশু আপনার চািরিদেক
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িবস্তর েলাক েদিখয়া পরপাের যাইেত আজ্ঞা কিরেলন। ১৯ তখন
এক জন অধ্যাপক আিসয়া তা াহােক কিহেলন, েহ গুরু, আপিন
েয েকান স্থােন যাইেবন, আিম আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব।
২০ যীশু তা াহােক কিহেলন, শৃগালেদর গত্তৰ্  আেছ, এবং
আকােশর পিক্ষগেণর বাসা আেছ; িকন্তু মনুষ্যপুেত্রর মস্তক
রািখবার স্থান নাই। ২১ িশষ্যেদর মেধ্য আর এক জন তা াহােক
বিলেলন, েহ প্রভু, অেগ্র আমার িপতােক কবর িদয়া আিসেত
অনুমিত করুন। ২২ িকন্তু যীশু তা াহােক কিহেলন, আমার পশ্চাৎ
আইস; মৃেতরাই আপন আপন মৃতেদর কবর িদউক।

যীশু ঝর থামান।

২৩ আর িতিন েনৗকায় উিঠেল তা াহার িশষ্যগণ তা াহার পশ্চাৎ
েগেলন। ২৪ আর েদখ, সমুেদ্র ভারী ঝড় আিসল, এমন িক,
েনৗকা তরেঙ্গ আচ্ছন্ন হইেতিছল; িকন্তু িতিন িনদ্রাগত িছেলন।
২৫ তখন তা াহারা তা াহার িনকেট িগয়া তা াহােক জাগাইয়া
কিহেলন, েহ প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পিড়লাম। ২৬ িতিন
তাহািদগেক কিহেলন, েহ অল্প িবশ্বাসীরা, েকন ভীরু হও? তখন
িতিন উিঠয়া বায়ু ও সমুদ্রেক ধমক িদেলন; তাহােত মহাশািন্ত
হইল। ২৭ আর েসই ব্যিক্তরা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া কিহেলন,
আঃ! ইিন েকমন েলাক, বায়ু ও সমুদ্রও েয ইহার আজ্ঞা
মােন!যীশু দইু জন েলােকর ভূত ছাড়ান। ২৮ পের িতিন পরপাের
গাদারীয়েদর েদেশ েগেল দইু জন ভূতগ্রস্থ েলাক কবরস্থান হইেত
বািহর হইয়া তা াহার সম্মুেখ উপিস্থত হইল; তাহারা এত বড়
দদু্দৰ্ ান্ত িছল েয, ঐ পথ িদয়া েকহই যাইেত পািরত না। ২৯ আর
েদখ, তাহারা েচা চাইয়া উিঠল, বিলল, েহ ঈশ্বেরর পুত্র, আপনার
সিহত আমােদর সম্পকৰ্  িক? আপিন িক িনরুিপত সমেয়র পূেব্বৰ্
আমািদগেক যাতনা িদেত এখােন আিসেলন? ৩০ তখন তাহােদর
হইেত িকছু দেূর বৃহৎ এক শূকর পাল চিরেতিছল। ৩১ তাহােত
ভূেতরা িবনিত কিরয়া তা াহােক কিহল, যিদ আমািদগেক ছাড়ান,
তেব ঐ শূকর-পােল পাঠাইয়া িদউন। ৩২ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, চিলয়া যাও। তখন তাহারা বািহর হইয়া েসই শূকর-
পােল প্রেবশ কিরল; আর েদখ, সমুদয় শূকর মহােবেগ ঢালু পাড়
িদয়া েদৗিড়য়া িগয়া সমুেদ্র পিড়ল, ও জেল ডুিবয়া মিরল।
৩৩ তখন পালেকরা পলায়ন কিরল, এবং নগের িগয়া সমস্ত
িবষয়, িবেশষতঃ েসই ভূতগ্রেস্থর িবষয় বণৰ্না কিরল। ৩৪ আর
েদখ, নগেরর সমস্ত েলাক যীশুর সিহত সাক্ষাৎ কিরবার জন্য
বািহর হইয়া আিসল, এবং তা াহােক েদিখয়া আপনােদর সীমা
হইেত চিলয়া যাইেত িবনিত কিরল।যীশু একজন পক্ষাঘাতীেক
আেরাগ্য কেরন, ও তাহার পাপ ক্ষমা কেরন।

পের িতিন েনৗকায় উিঠয়া পার হইেলন, এবং িনজ
নগের আিসেলন। আর েদখ, কেয়কিট েলাক তা াহার
িনকেট এক জন পক্ষাঘাতীেক আিনল, েস খােটর

উপের শয়ান িছল। ২ যীশু তাহােদর িবশ্বাস েদিখয়া েসই
পক্ষাঘাতীেক কিহেলন, বৎস, সাহস কর, েতামার পাপ ক্ষমা
হইল। ৩ আর েদখ, কেয়কজন অধ্যাপকগণ মেন মেন কিহল, এ
ব্যিক্ত ঈশ্বর িনন্দা কিরেতেছ। ৪ তখন যীশু তাহােদর িচন্তা
বুিঝয়া কিহেলন, েতামরা মেন মেন কুিচন্তা কিরেতছ? ৫ কারণ
েকানটা সহজ, ‘েতামার পাপ ক্ষমা হইল’ বলা, না ‘তুিম উিঠয়া
েবড়াও’ বলা? ৬ িকন্তু পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা কিরেত মনুষ্যপুেত্রর
ক্ষমতা আেছ, ইহা েযন েতামরা জািনেত পার, এই জন্য- িতিন
েসই পক্ষাঘাতীেক বিলেলন- উঠ, েতামার শয্যা তুিলয়া লও,

এবং েতামার ঘের চিলয়া যাও। ৭ তখন েস উিঠয়া আপন গৃেহ
চিলয়া েগল। ৮ তাহা েদিখয়া েলাকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর
মনুষ্যেক এমন ক্ষমতা িদয়ােছন বিলয়া তাহার েগৗরব কিরল।

মিথর আহ্বান। তৎসম্বেন্ধ যীশুর িশক্ষা।

৯ আর েসই স্থান হইেত যাইেত যাইেত যীশু েদিখেলন, মিথ
নামক এক ব্যিক্ত করগ্রহন-স্থােন বিসয়া আেছ; িতিন তাহােক
কিহেলন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহােত েস উিঠয়া তা াহার
পশ্চাৎ গমন কিরল। ১০ পের িতিন গৃহ মেধ্য েভাজন কিরেত
বিসয়ােছন, আর েদখ, অেনক করগ্রাহী ও পাপী আিসয়া যীশুর
এবং তা াহার িশষ্যেদর সিহত বিসল। ১১ তাহা েদিখয়া ফরীশীরা
তা াহার িশষ্যেদর কিহল, েতামােদর গুরু িক জন্য করগ্রাহী ও
পাপীেদর সিহত েভাজন কেরন? ১২ তাহা শুিনয়া িতিন কিহেলন,
সুস্থ েলাকেদর িচিকৎসেকর প্রেয়াজন নাই, বরং পীিড়তেদরই
প্রেয়াজন আেছ। ১৩ িকন্তু েতামরা িগয়া িশক্ষা কর, এই বচেনর
মম্মৰ্ িক, “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়”; েকননা আিম
ধািম্মৰ্কিদগেক নয়, িকন্তু পাপীিদগেক ডািকেত আিসয়ািছ।
১৪ তখন েযাহেনর িশষ্যগণ তা াহার িনকেট আিসয়া কিহল,
ফরীশীরা ও আমরা অেনক বার উপবাস কির, িকন্তু আপনার
িশষ্যগণ উপবাস কের না, ইহার কারণ িক? ১৫ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, বর সেঙ্গ থািকেত িক বাসরঘেরর েলােক িবলাপ
কিরেত পাের? িকন্তু এমন সময় আিসেব, যখন তাহােদর িনকট
হইেত বর নীত হইেবন; তখন তাহারা উপবাস কিরেব।
১৬ পুরাতন বেস্ত্র েকহ েকারা কাপেড়র তালী েদয় না, েকননা
তাহার তালীেত বস্ত্র িছঁিড়য়া যায়, এবং আরও মন্দ িছদ্র হয়।
১৭ আর েলােক পুরাতন কুপায় নূতন দ্রাক্ষারস রােখ না; রািখেল
কুপাগুিল ফািটয়া যায়, তাহােত দ্রাক্ষারস পিড়য়া যায়,
কুপাগুিলও নষ্ট হয়; িকন্তু েলােক নূতন কুপােতই টাটকা
দ্রাক্ষারস রােখ, তাহােত উভেয়রই রক্ষা হয়।

যীশু এক রুগ্ন স্ত্রীেলাকেক সুস্থ কেরন, ও একটী মৃত
বািলকােক জীবন েদন।

১৮ িতিন তাহািদগেক এই সকল কথা বিলেতেছন, আর েদখ,
এক জন অধ্যক্ষ আিসয়া তা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহেলন,
আমার কন্যািট এতক্ষণ মিরয়া িগয়ােছ; িকন্তু আপিন আিসয়া
তাহার উপের হস্তাপৰ্ণ করুন, তাহােত েস বাািচেব। ১৯ তখন যীশু
উিঠয়া তা াহার পশ্চাৎ গমন কিরেলন, তা াহার িশষ্যগণও
চিলেলন। ২০ আর েদখ, বােরা বৎসর অবিধ প্রদর েরাগগ্রস্ত
একটী স্ত্রীেলাক তা াহার পশ্চাৎ িদেক আিসয়া তা াহার বেস্ত্রর েথাপ
স্পশৰ্ কিরল; ২১ কারণ েস মেন মেন বিলেতিছল, উঁহার বস্ত্রমাত্র
স্পশৰ্ কিরেয়ত পািরেলই আিম সুস্থ হইব। ২২ তখন যীশু মুখ
িফরাইয়া তাহােক েদিখয়া কিহেলন, বৎেস, সাহস কর, েতামার
িবশ্বাস েতামােক সুস্থ কিরল। েসই দন্ড অবিধ স্ত্রীেলাকটী সুস্থ
হইল। ২৩ পের যীশু েসই অধ্যেক্ষর বাটীেত আিসয়া যখন
েদিখেলন, বংশীবাদকগণ রিহয়ােছ, ও েলােকরা েকালাহল
কিরেতেছ, ২৪ তখন বিলেলন, সিরয়া যাও, কন্যাটী ত মের নাই,
ঘুমাইয়া রিহয়ােছ। তখন তাহারা তা াহােক উপহাস কিরল।
২৫ িকন্তু েলাকিদগেক কিরয়া েদওয়া হইেল িতিন িভতের িগয়া
কন্যাটীর হাত ধিরেলন, তাহােত েস উিঠল। ২৬ আর এই জনরব
েসই েদশময় ব্যািপল।যীশু দইু জন অন্ধেক ও এক জন েগাাগােক
সুস্থ কেরন। ২৭ পের যীশু েসখান েথেক প্রস্থান কিরেল, দইু জন
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অন্ধ তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিলল; তাহারা েচা চাইয়া বিলেত
লািগল, েহ দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন। ২৮ িতিন
গৃহ মেধ্য প্রেবশ কিরেল পর েসই অেন্ধরা তা াহার িনকেট আিসল;
তখন যীশু তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা িক িবশ্বাস কর েয,
আিম ইহা কিরেত পাির? তাহারা তা াহােক বিলল, হা া প্রভু।
২৯ তখন িতিন তাহােদর চকু্ষ স্পশৰ্ কিরেলন, আর কিহেলন,
েতামােদর িবশ্বাস অনুসাের েতামােদর প্রিত হউক।তখন
তাহােদর চকু্ষ খুিলয়া েগল। ৩০ আর যীশু তাহািদগেক দঢ়ৃরূেপ
িনেষধ কিরয়া িদেলন, কিহেলন, েদিখও, েযন েকহ ইহা জািনেত
না পায়। ৩১ িকন্তু তাহারা বািহের িগয়া েসই েদশময় তা াহার কীিত্তৰ্
প্রকাশ কিরল। ৩২ তাহারা বািহের যাইেতেছ, আর েদখ, েলােকরা
এক ভূতগ্রস্থ েগাাগােক তা াহার িনকেট আিনল। ৩৩ ভূত ছাড়ান
হইেল েসই েগাাগা কথা কিহেত লািগল; তখন েলাক সকল
আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া কিহল, ইস্রােয়েলর মেধ্য এমন কখনও
েদখা যায় নাই। ৩৪ িকন্তু ফরীশীরা বিলেত লািগল, ভুত্গেনর
অিধপিত দ্বারা েস ভূত ছাড়ায়।যীশু বােরা জন িশষ্যেক
েপ্রিরতপেদ িনযুক্ত কেরন। ৩৫ আর যীশু সমস্ত নগর ও গ্রােম
ভ্রমণ কিরেত লািগেলন; িতিন েলাকেদর সমাজ-গৃেহ উপেদশ
িদেলন ও রােজ্যর সুসমাচার প্রচার কিরেলন, এবং সব্বৰ্প্রকার
েরাগ ও সব্বৰ্প্রকার ব্যািধ আেরাগ্য কিরেলন। ৩৬ িকন্তু িবস্তর
েলাক েদিখয়া িতিন করুনািবষ্ট হইেলন, েকননা তাহারা ব্যাকুল
হইয়া িছন্নিভন্ন িছল, েযন পালকিবহীন েমষপাল। ৩৭ তখন িতিন
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, শস্য প্রচুর বেট, িকন্তু কাযৰ্্যকারী
েলাক অল্প; ৩৮ অতএব শস্যেক্ষেত্রর স্বামীর িনকেট প্রাথৰ্না কর,
েযন িতিন িনজ শস্যেক্ষেত্র কাযৰ্্যকারী েলাক পাঠাইয়া েদন।

পের িতিন আপনার বােরা জন িশষ্যেক কােছ
ডািকয়া তা াহািদগেক অশুচী আত্মােদর উপের ক্ষমতা
িদেলন, েযন তা াহারা তাহািদগেক ছাড়াইেত, এবং

সব্বৰ্প্রকার েরাগ ও ব্যািধ আেরাগ্য কিরেত পােরন। ২ েসই বােরা
জন েপ্রিরেতর নাম এই,- প্রথম, িশেমান, যাাহােক িপতর বেল,
এবং তা াহার ভ্রাতা আিন্দ্রয়, িসবিদেয়র পুত্র যােকাব এবং তা াহার
ভ্রাতা েযাহন, ৩ িফিলপ ও বথৰ্লময়, েথামা ও করগ্রাহী মিথ,
আলেফেয়র পুত্র যােকাব ও থেদ্দয়, ৪ কনানী িশেমান ও
ঈস্কিরেয়াতীয় িযহূদা, েয তা াহােক শত্রুহেস্ত সমপৰ্ণ কিরল। ৫ এই
বােরা জনেক যীশু েপ্ররণ কিরেলন, আর তা াহািদগেক এই
আেদশ িদেলন- ৬ েতামরা পরজািতগেণর পেথ যাইও না, এবং
শমরীয়েদর েকান নগের প্রেবশ কিরও না; বরং ইস্রােয়ল-কুেলর
হারান েমষগেণর কােছ যাও। ৭ আর েতামরা যাইেত যাইেত এই
কথা প্রচার কর, ‘স্বগৰ্ রাজ্য সিন্নকট হইল’। ৮ পীিড়তিদগেক সুস্থ
কিরও, মৃতিদগেক উত্থাপন কিরও, কুষ্ঠীিদগেক শুচী কিরও,
ভূতিদগেক ছাড়াইও; েতামরা িবনামূেল্যই দান কিরও।
৯ েতামােদর েগািজয়ায় ১০ স্বণৰ্ িক েরৗপ্য িক িপত্তল, এবং যাত্রার
জন্য থিল িক দইুিট আঙরাখা িক পাদকুা িক যিষ্ট, এ সকেলর
আেয়াজন কিরও না; েকননা কাযৰ্্যকারী িনজ আহােরর েযাগ্য।
১১ আর েতামরা েয নগের িক গ্রােম প্রেবশ কিরেব, তথাকার
েকান ব্যিক্ত েযাগ্য, তাহা অনুসন্ধান কিরও, আর েয পযৰ্্যন্ত অন্য
স্থােন না যাও, েসখােন থািকও। ১২ আর তাহার গৃেহ প্রেবশ
কিরবার সমেয় েসই গৃহ েক মঙ্গলবাদ কিরও। ১৩ তাহােত েসই
গৃহ যিদ েযাগ্য হয়, তেব েতামােদর শািন্ত তাহার প্রিত বতু্তৰ্ক;
িকন্তু েযাগ্য না হয়, তেব েতামােদর শািন্ত েতামােদর কােছ
িফিরয়া আইসুক। ১৪ আর েয েকহ েতামািদগেক গ্রহন না কের,

এবং েতামােদর কথা না শুেন, েসই গৃহ িকম্বা েসই নগর হইেত
বািহর হইবার সমেয় আপন আপন পােয়র ধুলা ঝািড়য়া
েফিলও। ১৫ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, িবচার-িদেন
েসই নগেরর দশা অেপক্ষা বরং সেদাম ও ঘেমারা েদেশর দশা
সহ্যনীয় হইেব। ১৬ েদখ, েকন্দয়ুােদর মেধ্য েযমন েমষ, েতমিন
আিম েতামািদগেক েপ্ররণ কিরেতিছ; অতএব েতামরা সেপৰ্র
ন্যায় সতকৰ্  ও কেপােতর ন্যায় অমািয়ক হও। ১৭ িকন্তু মনুষ্যেদর
হইেত সাবধান থািকও; েকননা তাহারা েতামািদগেক
িবচারসভায় সমপৰ্ণ কিরেব, এবং আপনােদর সমাজ-গৃেহ
েকাড়া মািরেব। ১৮ এমন িক, আমার জন্য েতামরা েদশাধ্যক্ষ ও
রাজােদর সম্মুেখ, তাহােদর ও পরজািতগেণর কােছ সাক্ষ্য
িদবার জন্য নীত হইেব। ১৯ িকন্তু েলােক যখন েতামািদগেক
সমপৰ্ণ কিরেব, তখন েতামরা িকরূেপ িক বিলেব, েস িবষেয়
ভািবত হইও না; কারণ েতামােদর যাহা বিলবার. তাহা েসই
দেন্ডই েতামািদগেক দান করা যাইেব। ২০ েকননা েতামরা কথা
বিলেব, এমন নয়, িকন্তু েতামােদর িপতার েয আত্মা েতামােদর
অন্তের কথা কেহন, িতিনই বিলেবন। ২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতােক ও
িপতা সন্তানেক মৃতু্যেত সমপৰ্ণ কিরেব; এবং সন্তােনরা
মাতািপতার িবপেক্ষ উিঠয়া তাহািদগেক বধ করাইেব। ২২ আর
আমার নাম প্রযুক্ত েতামরা সকেলর ঘৃিণত হইেব; িকন্তু েয েকহ
েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর থািকেব, েসই পিরত্রান পাইেব। ২৩ আর তাহারা
যখন েতামািদগেক এক নগের তাড়না কিরেব, তখন অন্য নগের
পলায়ন কিরও; েকননা আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ,
ইস্রােয়েলর সকল নগের েতামােদর কাযৰ্্য েশষ হইেব না, েয
পযৰ্্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইেসন। ২৪ িশষ্য গুরু হইেত বড় নয়, এবং
দাস কত্তৰ্ া হইেত বড় নয়। ২৫ িশষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস
আপন কত্তৰ্ ার তুল্য হইেলই তাহার পেক্ষ যেথষ্ট। তাহারা যখন
গৃেহর কত্তৰ্ ােক েবলসবূল বিলয়ােছ, তখন তা াহার পিরজনগণেক
আরও িক না বিলেব? ২৬ অতএব েতামরা তাহািদগেক ভয়
কিরও না, েকননা এমন ঢাকা িকছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইেব না,
এবং এমন গুপ্ত িকছুই নাই, যাহা জানা যাইেব না। ২৭ আিম যাহা
েতামািদগেক অন্ধকাের বিল, তাহা েতামরা আেলােত বিলও;
এবং যাহা কােণ কােণ শুন, তাহা ছােদর উপের প্রচার কিরও।
২৮ আর যাহারা শরীর বধ কের, িকন্তু আত্মা বধ কিরেত পাের
না, তাহািদগেক ভয় কিরও না; িকন্তু িযিন আত্মা ও শরীর
উভয়ই নরেক িবনষ্ট কিরেত পােরন, বরং তা াহােকই ভয় কর।
২৯ দইুটী চড়াই পাখী িক এক পয়সায় িবক্রয় হয় না? আর
েতামােদর িপতার অনুমিত িবনা তাহােদর একটীও ভূিমেত পেড়
না। ৩০ িকন্তু েতামােদর মস্তেকর েকশগুিলও সমস্ত গিণত আেছ।
৩১ অতএব ভয় কিরও না, েতামরা অেনক চড়াই পাখী হইেত
েশ্রষ্ঠ। ৩২ অতএব েয েকহ মনুষ্যেদর সাক্ষােত আমােক স্বীকার
কের, আিমও আপন স্বগৰ্স্থ িপতার সাক্ষােত তাহােক স্বীকার
কিরব। ৩৩ িকন্তু েয েকহ মনুষ্যেদর সাক্ষােত আমােক অস্বীকার
কের, আিমও আপন স্বগৰ্স্থ িপতার সাক্ষােত তাহােক অস্বীকার
কিরব। ৩৪ মেন কিরও না েয, আিম পৃিথবীেত শািন্ত িদেত
আিসয়ািছ; শািন্ত িদেত আিস নাই, িকন্তু খড়গ িদেত আিসয়ািছ।
৩৫ েকননা আিম িপতার সিহত পুেত্রর, মাতার সিহত কন্যার,
এবং শাশুড়ীর সিহত বধূর িবেচ্ছদ জন্মাইেত আিসয়ািছ;
৩৬ আর আপন আপন পিরজনই মনুেষ্যর শত্রু হইেব। ৩৭ েয
েকহ িপতা িক মাতােক আমা হইেত অিধক ভাল বােস, েস
আমার েযাগ্য নয়; এবং েয েকহ পুত্র িক কন্যােক আমা হইেত
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অিধক ভাল বােস, েস আমার েযাগ্য নয়। ৩৮ আর েয েকহ
আপন কু্রশ তুিলয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইেস, েস আমার
েযাগ্য নয়। ৩৯ েয েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কের, েস তাহা হারাইেব;
এবং েয েকহ আমার িনিমত্ত প্রাণ হারায়, েস তাহা রক্ষা কিরেব।
৪০ েয েতামািদগেক গ্রহন কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; আর
েয আমােক গ্রহণ কের, েস আমার েপ্ররণকত্তৰ্ ােকই গ্রহণ কের।
৪১ েয ভাববাদীেক ভাববাদী বিলয়া গ্রহণ কের, েস ভাববাদীর
পুরস্কার পাইেব; এবং েয ধািম্মৰ্কেক ধািম্মৰ্ক বিলয়া গ্রহণ কের,
েস ধািম্মৰ্েকর পুরস্কার পাইেব। ৪২ আর েয েকহ এই কু্ষদ্রগেণর
মেধ্য েকান এক জনেক িশষ্য বিলয়া েকবল এক বাটী শীতল
জল পান কিরেত েদয়, আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, েস
েকান মেত আপন পুরস্কাের বিঞ্চত হইেব না।

এইরূেপ যীশু আপন বােরা জন িশেষ্যর প্রিত আেদশ
সমাপ্ত কিরবার পর েলাকেদর নগের নগের উপেদশ
িদবার ও প্রচার কিরবার জন্য েস স্থান হইেত প্রস্থান

কিরেলন।েযাহেনর প্রশ্ন ও যীশু খ্রীেষ্টর উত্তর। ২ পের েযাহন
কারাগাের থািকয়া খ্রীেষ্টর কম্মৰ্ িবষয় শুিনয়া আপনার িশষ্যেদর
দ্বারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরয়া পাঠাইেলন, ৩ ‘যাাহার আগমন
হইেব, েসই ব্যিক্ত িক আপিন? না আমরা অেন্যর অেপক্ষায়
থািকব?’ ৪ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা
যাও, যাহা যাহা শুিনেতছ ও েদিখেতছ, তাহার সংবাদ েযাহনেক
েদও; ৫ অেন্ধরা েদিখেত পাইেতেছ ও খেঞ্জরা চিলেতেছ, কুষ্ঠীরা
শুচীকৃত হইেতেছ ও বিধেরর শুিনেতেছ, এবং মৃেতরা উত্থািপত
হইেতেছ ও দিরদ্রেদর িনকেট সুসমাচার প্রচািরত হইেতেছ;
৬ আর ধন্য েসই ব্যিক্ত েয আমােত িবেঘ্নর কারণ না পায়।
৭ তাহারা চিলয়া যাইেতেছ, এমন সমেয় যীশু েলাকসমূহেক
েযাহেনর িবষয় বিলেত লািগেলন, েতামরা প্রান্তের িক েদিখেত
িগয়ািছেল? িক বায়ুকিম্পত নল? ৮ তেব িক েদিখেত িগয়ািছেল?
িক েকামল বস্ত্র পিরিহত েকান ব্যিক্তেক? েদখ, যাহারা েকামল
বস্ত্র পিরধান কের, তাহারা রাজবাটীেত থােক। ৯ তেব িক জন্য
িগয়ািছেল? িক এক জন ভাববাদীেক েদিখবার জন্য? হা া, আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, ভাববাদী হইেতও েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তেক। ১০ ইিন
েসই ব্যিক্ত, যাাহার িবষেয় েলখা আেছ,“েদখ, আিম আপন
দতূেক েতামার সম্মুেখ েপ্ররণ কির; েস েতামার অেগ্র েতামার
পথ প্রস্তুত কিরেব।” ১১ আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ,
স্ত্রীেলাক গব্ভৰ্জাত সকেলর মেধ্য েযাহন বাপ্তাইজক হইেত মহান
েকহই উৎপন্ন হয় নাই, তথািপ স্বগৰ্ রােজ্য অিত কু্ষদ্র েয ব্যিক্ত,
েস তা াহা হইেত মহান। ১২ আর েযাহন বাপ্তাইজেকর কাল হইেত
এখন পযৰ্্যন্ত স্বগৰ্-রাজ্য বেল আক্রান্ত হইেতেছ, এবং আক্রমীরা
সবেল তাহা অিধকার কিরেতেছ। ১৩ েকননা সমস্ত ভাববাদী ও
ব্যবস্থা েযাহন পযৰ্্যন্ত ভাববাণী বিলয়ােছ। ১৪ আর েতামরা যিদ
গ্রহণ কিরেত সম্মত হও, তেব জািনেব, েয এিলেয়র আগমন
হইেব, িতিন এই ব্যিক্ত। ১৫ যাহার শুিনেত কাণ থােক েস শুনুক।
১৬ িকন্তু আিম কাহার সােথ এই কােলর েলাকেদর তুলনা িদব?
তাহারা এমন বালকেদর তুল্য, যাহারা বাজাের বিসয়া
আপনােদর সঙ্গীগণেক ডািকয়া বেল, ১৭ ‘আমরা েতামােদর
িনকেট বাাশী বাজাইলাম, েতামরা নািচেল না;আমরা িবলাপ
কিরলাম, েতামরা বুক চাপড়াইেল না।’ ১৮ কারণ েযাহন আিসয়া
েভাজন পান কেরন নাই; তাহােত েলােক বেল, েস ভূতগ্রস্থ।
১৯ মনুষ্যপুত্র আিসয়া েভাজন পান কেরন; তাহােত েলােক বেল,
ঐ েদখ, এক জন েপটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীেদর ও পাপীেদর

বনু্ধ। িকন্তু প্রজ্ঞা িনজ কম্মৰ্সমূহ দ্বারা িনেদৰ্ াষ বিলয়া গিণত
হয়।অিবশ্বাসীেদর প্রিত ভত্ৰ্ সনা; ভারাক্রান্ত েলাকেদর প্রিত
িনমন্ত্রণ-বাক্য। ২০ তখন েয েয নগের তা াহারা সব্বৰ্ােপক্ষা অিধক
পরাক্রম-কাযৰ্্য সম্পন্ন হইয়ািছল, িতিন েসই সকল নগরেক
ভত্ৰ্ সনা কিরেত লািগেলন, েকননা তাহারা মন িফরাই নাই-
২১ ‘েকারাসীন, িধ্ক েতামােক! ৈবৎসদা, িধ্ক েতামােক! েকননা
েতামােদর মেধ্য েয সকল পরাক্রম-কাযৰ্্য করা িগয়ােছ, েস সকল
যিদ েসার ও সীেদােন করা যাইত, তেব অেনক িদন পূেব্বৰ্ তাহারা
চট পিরয়া ভেস্ম বিসয়া মন িফরাইত। ২২ িকন্তু আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামােদর দশা হইেত বরং েসার ও
সীেদােনর দশা িবচার-িদেন সহ্যনীয় হইেব। ২৩ আর েহ
কফরনাহূম, তুিম না িক স্বগৰ্ পযৰ্্যন্ত উচ্চীকৃত হইেব? তুিম পাতাল
পযৰ্্যন্ত নািময়া যাইেব; েকননা েয সকল পরাক্রম কাযৰ্্য েতামার
মেধ্য করা িগয়ােছ, েস সকল যিদ সেদােম করা যাইত, তেব তাহা
আজ পযৰ্্যন্ত থািকত। ২৪ িকন্তু আিম েতামািদগেক বিলেতিছ,
েতামার দশা হইেত বরং সেদাম েদেশর দশা িবচার িদেন সহ্যনীয়
হইেব।’ ২৫ েসই সমেয় যীশু এই কথা কিহেলন, েহ িপতঃ, েহ
স্বেগৰ্র ও পৃিথবীর প্রভু, আিম েতামার ধন্যবাদ কিরেতিছ, েকননা
তুিম িবজ্ঞ ও বুিদ্ধমানেদর হইেত এই সকল িবষয় গুপ্ত রািখয়া
িশশুেদর িনকেট প্রকাশ কিরয়াছ; ২৬ হা, িপতঃ, েকননা ইহা
েতামার দিৃষ্টেত প্রীিতজনক হইল। ২৭ সকলই আমার িপতা
কতৃ্তৰ্ক আমােক সমিপৰ্ত হইয়ােছ; আর পুত্রেক েকহ জােন না,
েকবল িপতা জােনন; এবং িপতােক েকহ জােন না, েকবল পুত্র
জােনন, এবং পুত্র যাহার িনকেট তা াহােক প্রকাশ কিরেত ইচ্ছা
কেরন, েস জােন। ২৮ েহ পিরশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত েলাক সকল,
আমার িনকেট আইস, আিম েতামািদগেক িবশ্রাম িদব।
২৯ আমার েযাায়ালী আপনােদর উপের তুিলয়া লও, এবং আমার
কােছ িশক্ষা কর, েকননা আিম মৃদশুীল ও নম্রিচত্ত; তাহােত
েতামরা আপন আপন প্রােনর জন্য িবশ্রাম পােব। ৩০ কারণ
আমার েযাায়ালী সহজ ও আমার ভার লঘু।িবশ্রামবার িবষেয়
যীশুর উপেদশ।

েসই সমেয় যীশু িবশ্রামবাের শস্যেক্ষত্র িদয়া গমন
কিরেলন; আর তা াহার িশেষ্যরা কু্ষিধত হওয়ােত শীষ
িছঁিড়য়া িছঁিড়য়া খাইেত লািগেলন। ২ িকন্তু ফরীশীরা

তাহা েদিখয়া তা াহােক বিলল, েদখ, িবশ্রামবাের যাহা িবেধয় নয়,
তাহাই েতামার িশষ্যগণ কিরেতেছ। ৩ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, দায়ূদ ও তা াহার সঙ্গীরা কু্ষিধত হইেল িতিন যাহা
কিরয়ািছেলন, তাহা িক েতামরা পাঠ কর নাই? ৪ িতিন ত
ঈশ্বেরর গৃেহ প্রেবশ কিরেলন, এবং তা াহারা দশৰ্ন-রুটী েভাজন
কিরেলন, যাহা তা াহার ও তা াহার সঙ্গীেদর েভাজন করা িবেধয়
িছল না, েকবল যাজকবেগৰ্রই িবেধয় িছল। ৫ আর েতামরা িক
ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই েয, িবশ্রামবাের যাজেকরা ধম্মৰ্ধােম
িবশ্রামবার লঙ্ঘন কিরেলও িনেদৰ্ াষ থােক? ৬ িকন্তু আিম
েতামািদগেক বিলেতিছ, এই স্থােন ধম্মৰ্ধাম হইেতও মহান এক
ব্যিক্ত আেছন। ৭ িকন্তু “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়,” এই
কথার অথৰ্ িক, তাহা যিদ েতামরা জািনেত, তেব িনেদৰ্ াষিদগেক
েদাষী কিরেত না। ৮ েকননা মনুষ্যপুত্র িবশ্রামবােরর কত্তৰ্ া। ৯ পের
িতিন তথা হইেত চিলয়া িগয়া তাহােদর সমাজ-গৃেহ প্রেবশ
কিরেলন। ১০ আর েদখ, একটী েলাক, তাহার একখািন হাত
শুকাইয়া িগয়ািছল। তখন তাহারা তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল,
িবশ্রামবাের সুস্থ করা িক িবেধয়? তা াহার উপের েদাষােরাপ
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কিরবার িনিমত্ত ইহা বিলল। ১১ িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর মেধ্য এমন ব্যিক্ত েক, েয একটী েমষ রােখ, আর েসিট
যিদ িবশ্রামবাের গেত্তৰ্  পিড়য়া যায়, েস িক তাহা তুিলেব না?
১২ তেব েমষ হইেত মনুষ্য আরও কত েশ্রষ্ঠ! অতএব িবশ্রামবাের
সৎকম্মৰ্ করা িবেধয়। ১৩ তখন িতিন েসই েলাকিটেক কিহেলন,
েতামার হাত বাড়াইয়া েদও; তাহােত েস বাড়াইয়া িদল, আর তাহা
অন্যটীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল। ১৪ পের ফরীশীরা বািহের িগয়া
তা াহার িবরুেদ্ধ মন্ত্রণা কিরেত লািগল, িক প্রকাের তা াহােক িবনষ্ট
কিরেত পাের। ১৫ যীশু তাহা জািনয়া তথা হইেত চিলয়া েগেলন;
অেনক েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল, আর িতিন
সকলেক সুস্থ কিরেলন, ১৬ এবং এই দঢ়ৃ আজ্ঞা িদেলন, েতামরা
আমার পিরচয় িদও না।- ১৭ েযন িযশাইয় ভাববাদী দ্বারা কিথত
এই বচন পূণৰ্ হয়, ১৮ “েদখ, আমার দাস, িতিন আমার
মেনানীত,আমার িপ্রয়, আমার প্রাণ তা াহােত প্রীত,আিম তা াহার
উপের আপন আত্মােক স্থাপন কিরব,আর িতিন জািতগেনর
কােছ ন্যায়িবচার কিরেবন। ১৯ িতিন কলহ কিরেবন না,
উচ্চশব্দও কিরেবন না,পেথ েকহ তা াহার রব শুিনেত পাইেব না।
২০ িতিন েথৎলা নল ভািঙ্গেবন না,সধূম শিলতা িনব্বৰ্ান কিরেবন
না,েয পযৰ্্যন্ত না ন্যায়িবচার জয়ীরূেপ প্রচিলত কেরন। ২১ আর
তা াহার নােম পরজািতগণ প্রত্যাশা রািখেব।”যীশু এক জন
ভূতগ্রস্থেক সুস্থ কেরন, এবং েলাকিদগেক উপেদশ েদন।
২২ তখন এক জন ভূতগ্রস্থতা াহার িনকেট আনীত হইল, েস অন্ধ
ও েগাাগা; আরিতিন তাহােক সুস্থ কিরেলন, তাহােত েসই েগাাগা
কথা কিহেত ও েদিখেত লািগল। ২৩ ইহােত সমস্ত েলাক
চমৎকৃতহইল ও বিলেত লাগল, ইিনই িক েসই দায়ূদ সন্তান?
২৪ িকন্তু ফরীশীরা তাহা শুিনয়া কিহল, এ ব্যিক্ত আর িকছুেত
নয়, েকবল ভূতগেণর অিধপিত েবলসবূেলর দ্বারাই ভূত ছাড়ায়।
২৫ তাহােদর িচন্তা জািনয়া িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েয েকান
রাজ্য আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তাহা উিচ্ছন্ন হয়; এবং েয
েকান নগর িকম্বা পিরবার আপনার িবপেক্ষ িভন্ন হয়, তাহা িস্থর
থািকেব না। ২৬ আর শয়তান যিদ শয়তানেক ছাড়ায়, েস ত
আপনারই িবপেক্ষ িভন্ন হইল; তেব তাহার রাজ্য িক প্রকাের িস্থর
থািকেব? ২৭ আর আিম যিদ েবলসবূেলর দ্বারাভূত ছাড়াই, তেব
েতামােদর সন্তােনরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য তাহারাই
েতামােদর িবচারকত্তৰ্ া হইেব। ২৮ িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর আত্মা
দ্বারা ভূত ছাড়াই, তেব সুতরাং ঈশ্বেরর রাজ্য েতামােদর কােছ
আিসয়া পিড়য়ােছ। ২৯ আর অেগ্র েসই বলবান ব্যিক্তেক না
বাািধয়া েক েকমন কিরয়া তাহার ঘেরর দ্রব্য লুট করেত
পারইেব? বাািধেল পেরই েস তাহার ঘর লুট কিরেব। ৩০ েয
আমার সপক্ষ নয়, েস আমার িবপক্ষ; এবং েয আমার সিহত
কুড়ায় না, েস ছড়াইয়া েফেল। ৩১ এই কারণ আিম েতামািদগেক
বিলেতিছ, মনুষ্যেদর সকল পাপ ও িনন্দার ক্ষমা হইেব, িকন্তু
পিবত্র আত্মার িনন্দার ক্ষমা হইেব না। ৩২ আর েয েকহ
মনুষ্যপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকান কথা কেহ, েস ক্ষমা পাইেব; িকন্তু েয
েকহ পিবত্র আত্মার িবরুেদ্ধ কথা কেহ, েস ক্ষমা পাইেব না,
ইহকােলও নয়, পরকােলও নয়। ৩৩ হয় গাছেক ভাল বল, এবং
তাহার ফলেকও ভাল বল; নয় গাছেক মন্দ বল, এবং তাহার
ফলেকও মন্দ বল; েকননা ফল দ্বারাই গাছেক েচনা যায়। ৩৪ েহ
সেপৰ্র বংেশরা, েতামরা মন্দ হইয়া েকমন কিরয়া ভাল কথা
কিহেত পার? েকননা হৃদয় হইেত যাহা ছািপয়া উেঠ, মুেখ তাহাই
বেল। ৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার হইেত ভাল দ্রব্য বািহর কের,

এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভান্ডার হইেত মন্দ দ্রব্য বািহর কের।
৩৬ আরআিম েতামািদগেক বিলেতিছ, মানুেষরা যত অনথৰ্ক
কথা বেল, িবচার িদেন েসই সকেলর িহসাব িদেত হইেব।
৩৭ কারণ েতামার বাক্য দ্বারা তুিম িনেদৰ্ াষ বিলয়া গিণত হইেব,
আর েতামার বাক্য দ্বারাই তুিম েদাষী বিলয়া গিণত হইেব।
৩৮ তখন কেয়ক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তা াহােক বিলল, েহ
গুরু, আমরা আপনার কােছ েকান িচহ্ন েদিখেত ইচ্ছা কির।
৩৯ িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, এই কােলর দষু্ট ও
ব্যিভচারী েলােক িচেহ্নর অেন্বষণ কের, িকন্তুেযানা ভাববাদীর
িচহ্ন ছাড়া আর েকান িচহ্ন ইহািদগেক েদওয়া যাইেব না।
৪০ কারণ েযানা েযমন িতন িদবারাত্র বৃহৎ মৎেস্যর উদের
িছেলন, েতমিন মনুষ্যপুত্রও িতন িদবারাত্রপৃিথবীর গেব্ভৰ্
থািকেবন। ৪১ নীনবীয় েলােকরা িবচাের এই কােলর েলাকেদর
সিহত দা াড়াইয়া ইহা িদগেক েদাষী কিরেব, েকননা তাহারা
েযানার প্রচাের মন িফিরয়াইয়ািছল, আর েদখ, েযানা হইেত
মহান এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৪২ দিক্ষণ েদেশর রানী িবচাের
এই কােলর েলাকেদর সিহত উিঠয়া ইহািদগেক েদাষী কিরেবন;
েকননা শলেমােনর জ্ঞােনর কথা শুিনবার জন্য িতিন পৃিথবীর
প্রান্ত হইেত আিসয়ািছেলন, আর েদখ, শলেমান হইেত মহান
এক ব্যিক্ত এখােন আেছন। ৪৩ আর অশুচী আত্মা যখন মানুষ
হইেত বািহর হইয়া যায়, তখন জলিবহীন নানা স্থান িদয়া ভ্রমণ
করতঃ িবশ্রােমর অেন্বষণ কের, িকন্তু তাহা পায় না। ৪৪ তখন েস
বেল, আিম েযখান হইেত বািহর হইয়া আিসয়ািছ, আমার েসই
গৃেহ িফিরয়া যাই; পের েস আিসয়া তাহা শুন্য, মািজ্জৰ্ ত ও
েশািভত েদেখ। ৪৫ তখন েস িগয়া আপনা হইেত দষু্ট অপরসাত
আত্মােক সেঙ্গ লইয়া আইেস, আর তাহারা েসই স্থােন প্রেবশ
কিরয়া বাস কের; তাহােত েসই মানুেষর প্রথম দশা হইেত েশষ
দশা আরও মন্দ হয়। এই কােলর েলাকেদর প্রিত তাহাই ঘিটেব।
৪৬ িতিন েলাকসমূহেক এই সকল কথা কিহেতেছন, এমন সমেয়
েদখ, তা াহার মাতা ও ভ্রাতারা তা াহার সিহত কথা কিহবার েচষ্টায়
বািহের দা াড়াইয়া িছেলন। ৪৭ তখন এক ব্যিক্ত তা াহােক কিহল,
েদখুন, আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সিহত কথা কিহবার
েচষ্টায় বািহের দা াড়াইয়া আেছন। ৪৮ িকন্তু এই েয কথা বিলল,
তাহােক িতিন উত্তর কিরেলন, আমার মাতা েক? আমার
ভ্রাতারাই বা কাহারা? ৪৯ পের িতিন আপন িশষ্যগেণর িদেক হাত
বাড়াইয়া কিহেলন, এই েদখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা;
৫০ েকননা েয েকহ আমার স্বগৰ্স্থ িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই
আমার ভ্রাতা ও ভিগনী ও মাতা।স্বগৰ্ রাজ্য িবষয়ক সাতটী দষৃ্টান্ত
কথা।

েসই িদন যীশু গৃহ হইেত বািহর হইয়ািগয়া সমুেদ্রর
কূেল বিসেলন। ২ আর িবস্তর েলাক তা াহার িনকেট
সমাগত হইল, তাহােত িতিন একখািন েনৗকায়

উিঠয়াবিসেলন, এবং সমস্ত েলাক তীের দা াড়াইয়া রিহল। ৩ তখন
িতিন দষৃ্টান্ত দ্বারা তাহািদগেক অেনক কথা কিহেত
লািগেলন।বীজ-বাপেকর দষৃ্টান্ত। ৪ িতিন কিহেলন, েদখ,
বীজবাপক বীজ বপন কিরেত েগল। বপেনর সময় কতক বীজ
পেথর পােশ্বৰ্ পিড়ল, তাহােত পক্ষীরা আিসয়া তাহা খাইয়া
েফিলল। ৫ আর কতক বীজ পাষানময় ভূিমেত পিড়ল, েযখােন
অিধক মৃিত্তকা িছল না, তাহােত অিধক মৃিত্তকা না পাওয়ােত
তাহা শীঘ্র অঙু্কিরত হইয়া উিঠল, িকন্তু সূযৰ্্য উিঠেল পর পুিড়য়া
েগল, ৬ এবং তাহার মূল না থাকেত শুকাইয়া েগল। ৭ আর
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কতক বীজ কা াটাবেন পিড়ল, তাহােত কা াটাগাছ বািড়য়া তাহা
চািপয়া রািখল। ৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূিমেত পিড়ল ও ফল
িদেত লািগল; কতক শত গুন, কতক ষাট গুন, কতক িত্রশ গুন।
৯ যাহার কাণ থােক েস শুনুক। ১০ পের িশেষ্যরা িনকেট আিসয়া
তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, আপিন িক জন্য দষৃ্টান্ত দ্বারা
উহােদর িনকেট কথা কিহেতেছন? ১১ িতিন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, স্বগৰ্-রােজ্যর িনগূঢ় তত্ত্ব সকল েতামািদগেক জািনেত
েদওয়া হইয়ােছ, িকন্তু তাহািদগেক েদওয়া হয় নাই। ১২ েকননা
যাহার আেছ, তাহােক েদওয়া যাইেব, ও তাহার বাহুল্য হইেব;
িকন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত
লওয়া যাইেব। ১৩ এই জন্য আিম েতামািদগেক দষৃ্টান্ত দ্বারা কথা
বিলেতিছ, কারণ তাহারা েদিখয়াও েদেখ না, শুিনয়াও শুেন না,
এবং বুেঝও না। ১৪ আর তাহােদর সম্বেন্ধ িযশাইেয়র এই
ভাববাণী পূণৰ্ হইেতেছ,“েতামরা শ্রবেন শুিনেব, িকন্তু েকান মেত
বুিঝেব না;আর দিৃষ্টেত েদিখেব, িকন্তু েকান মেত জািনেব না,
১৫ েকননা এই েলাকেদর হৃদয় অসাড় হইয়ােছ,শুিনেত তাহােদর
কণৰ্ ভারী হইয়ােছ,ও তাহারা চকু্ষ মুিদ্রত কিরয়ােছ,পােছ তাহারা
চেক্ষ েদেখ, আর কেণৰ্ শুেন,হৃদয় বুেঝ, এবং িফিরয়া
আইেস,আর আিম তাহািদগেক সুস্থ কির।” ১৬ িকন্তু ধন্য
েতামােদর চকু্ষ, েকননা তাহা েদেখ, এবং েতামােদর কণৰ্, েকননা
তাহা শুেন; ১৭ কারণ আিম েতামািদগেক সত্য বিলেতিছ, েতামরা
যাহা যাহা েদিখেতছ, তাহা অেনক ভাববাদী ও ধািম্মৰ্ক েলাক
েদিখেত বাঞ্ছা কিরয়াও েদিখেত পান নাই; এবং েতামরা যাহা
যাহা শুিনেতছ, তাহা তা াহারা শুিনেত বাঞ্ছা কিরয়াও শুিনেত পান
নাই। ১৮ অতএব েতামরা বীজবাপেকর দষৃ্টান্ত শুন। ১৯ যখন
েকহ েসই রােজ্যর বাক্য শুিনয়া না বুেঝ, তখন েসই পাপাত্মা
আিসয়া, তাহার হৃদয় যাহা বপন করা হইয়ািছল, তাহা হরণ
কিরয়া লয়; এ েসই, েয পেথর পােশ্বৰ্ উপ্ত। ২০ আর েয পাষাণময়
ভূিমেত উপ্ত, এ েসই, েয েসই বাক্য শুিনয়া অমিন আনন্দপূব্বৰ্ক
গ্রহণ কের, িকন্তু তাহার অন্তের মূল নাই, েস অল্প কালমাত্র িস্থর
থােক; ২১ পের েসই বাক্য েহতু েক্লশ িকম্বা তাড়না ঘিটেল েস
অমিন িবঘ্ন পায়। ২২ আর েয কা াটাবেনর মেধ্য উপ্ত, এ েসই, েয
েসই বাক্য শুেন, আর সংসােরর িচন্তা ও ধেনর মায়া েসই বাক্য
চািপয়া রােখ, তাহােত েস ফলহীন হয়। ২৩ আর েয উত্তম ভূিমেত
উপ্ত, এ েসই, েয েসই বাক্য শুিনয়া তাহা বুেঝ, েসবাস্তিবক
ফলবান্ হয়, এবংকতক শত গুন, কতক ষাট গুন, ও কতক
িত্রশ গুন ফল েদয়।শ্যামাঘােসর দষৃ্টান্ত। ২৪ পের িতিন তাহােদের
কােছ আর এক দষৃ্টান্ত উপিস্থত কিরেলন, কিহেলন, স্বগৰ্-
রাজ্যেক এমন এক ব্যিক্তরসিহত তুলনা করা যায়, িযিনআপন
েক্ষেত্র ভাল বীজ বপন কিরেলন। ২৫ িকন্তু েলােক িনদ্রা েগেল
পর তা াহার শত্রু আিসয়া ঐ েগােমর মেধ্য শ্যামাঘােসর বীজ
বপন কিরয়া চিলয়া েগল। ২৬ পের বীজ অঙু্কিরত হইয়া ফল
িদল, তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া পিড়ল। ২৭ তাহােত েসই
গৃহকত্তৰ্ ার দােসরা আিসয়া তা াহােক কিহল, মহাশয়, আপিন িক
িনজ েক্ষেত্র ভাল বীজ বুেনন নাই? তেব শ্যামাঘাসেকাথা হইেত
হইল? ২৮ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েকান শত্রু ইহা কিরয়ােছ।
দােসরা তা াহােক কিহল, তেবআপিন িক এমন ইচ্ছা কেরন েয,
আমরা িগয়া তাহা সংগ্রহ কির? ২৯ িতিন কিহেলন, না, িক জািন,
শ্যামাঘাস সংগ্রহ কিরবার সমেয় েতামরা তাহার সিহত েগামও
উপড়াইয়া েফিলেব। ৩০ শস্যেচ্ছদেনর সময় পযৰ্্যন্ত উভয়েক
একত্র বািড়েত েদও। পের েছদেনর সমেয় আিম েছদকিদগেক

বিলব, েতামরা প্রথেম শ্যামাঘাস সংগ্রহ কিরয়া েপাড়াইবার জন্য
েবাঝা েবাঝা বাািধয়া রাখ, িকন্তু েগাম আমার েগালায় সংগ্রহ
কর।সিরষা-দানার ও তাড়ীর দষৃ্টান্ত। ৩১ িতিন আর এক দষৃ্টান্ত
তাহােদর কােছ উপিস্থত কিরেলন, কিহেলন, স্বগৰ্-রাজ্য এমন
একটী সিরষা-দানার তুল্য, যাহা েকান ব্যিক্ত লইয়া আপন েক্ষেত্র
বপন কিরল। ৩২ সকল বীেজর মেধ্য ঐ বীজ অিত কু্ষদ্র; িকন্তু
বািড়য়া উিঠেল, পর তাহা শাক হইেত বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ
হইয়া উেঠ েয, আকােশরপক্ষীগণ আিসয়া তাহার শাখায় বাস
কের। ৩৩ িতিন তাহািদগেক আর এক দষৃ্টান্ত কিহেলন, স্বগৰ্-রাজ্য
এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা েকান স্ত্রীেলাক লইয়া িতন মাণ ময়দার
মেধ্য ঢািকয়া রািখল, েশেষ সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উিঠল। ৩৪ এই
সমস্ত কথা যীশু দষৃ্টান্ত দ্বারা েলাকসমূহেক কিহেলন, দষৃ্টান্ত
ব্যিতেরেক তাহািদগেক িকছুই কিহেলন না; ৩৫ েযন ভাববাদীর
দ্বারা কিথত এই বচন পূণৰ্ হয়,“আিম দষৃ্টান্ত কথায় আপন মুখ
খুিলব, জগেতরপত্তনাবিধ যাহা যাহা গুপ্ত আেছ, েস সকল ব্যক্ত
কিরব।।”

শ্যামাঘােসর দষৃ্টােন্তর তাৎপযর্্য।

৩৬ তখন িতিন েলাকসমূহেক িবদায় কিরয়া গৃেহ আিসেলন।
আর তা াহার িশষ্যগণ িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, েক্ষেত্রর
শ্যামাঘােসর দষৃ্টান্তটী আমািদগেক স্পষ্ট কিরয়া বলুন। ৩৭ িতিন
উত্তর কিরয়া কিহেলন, িযিন ভাল বীজ বপন কেরন, িতিন
মনুষ্যপুত্র। ৩৮ েক্ষত্র জগৎ; ভাল বীজ রােজ্যর সন্তানগণ;
শ্যামাঘাস েসই পাপাত্মার সন্তানগণ; ৩৯ েয শত্রু তাহা
বুিনয়ািছল, েস িদয়াবল; েছদেনর সময় যুগান্ত; েছদেকরা
স্বগৰ্দতূ। ৪০ অতএব েযমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ কিরয়া আগুেন
েপাড়াইয়া েদওয়া যায়, েতমিন যুগােন্ত হইেব। ৪১ মনুষ্যপুত্র
আপন দতূগণেক েপ্ররণ কিরেবন; তা াহারা তা াহার রাজ্য হইেত
সমস্ত িবঘ্নজনক িবষয় ও অধম্মৰ্াচারীিদগেক সংগ্রহ কিরেবন,
৪২ এবং তাহািদগেক অিগ্নকুেন্ড েফিলয়া িদেবন; েসই স্থােন
েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৪৩ তখন ধািম্মৰ্েকরা আপনােদর
িপতার রােজ্য সুেযৰ্্যর ন্যায় েদদীপ্যমান হইেব। যাহার কাণ থােক,
েস শুনুক।গুপ্তধন ও উত্তম মুক্তার দষৃ্টান্ত। ৪৪ স্বগৰ্-রাজ্য
েক্ষত্রমেধ্য গুপ্ত এমন ধেনর তুল্য, যাহা েদিখেত পাইয়া এক
ব্যিক্ত েগাপন কিরয়া রািখল, পের আনন্দ েহতু িগয়া সব্বৰ্স্ব
িবক্রয় কিরয়া েসই েক্ষত্র ক্রয় কিরল। ৪৫ আবার স্বগৰ্-রাজ্য
এমন এক বিণেকর তুল্য, েযউত্তম উত্তম মুক্তা অেন্বষণ
কিরেতিছল, ৪৬ েস একটী মহামূল্য মুক্তা েদিখেত পাইয়া িগয়া
সব্বৰ্স্ব িবক্রয় কিরয়া তাহা ক্রয় কিরল।

টানা জােলর দষৃ্টান্ত।

৪৭ আবার স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক টানা জােলর তুল্য, যাহা
সমুেদ্র েফিলয়া েদওয়া হইেল সবৰ্বপ্রকার মাছ সংগ্রহ কিরল।
৪৮ জালটা পিরপূণৰ্ হইেল েলােক কূেল টািনয়া তুিলল, আর
বিসয়া বিসয়া ভালগুিল সংগ্রহ কিরয়া পােত্র রািখল, এবং
মন্দগুিল েফিলয়া িদল। ৪৯ এইরূপ যুগােন্ত হইেব; দতূগণ
আিসয়া ধািম্মৰ্কেদর মধ্য হইেত দষু্টিদগেক পৃথক কিরেবন,
৫০ এবং তাহািদগেক অিগ্নকুেন্ড েফিলয়া িদেবন; েসইস্থােন
েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৫১ েতামরা িক এইসকল বুিঝয়াছ?
তা াহারা কিহেলন হা া। ৫২ তখন িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, এই
জন্য স্বগৰ্-রােজ্যর সম্বেন্ধ িশিক্ষত প্রেত্যক অধ্যাপক এমন
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গৃহকত্তৰ্ ার তুল্য, েয আপন ভান্ডার হইেত নূতন ও পুরাতন দ্রব্য
বািহর কের। যীশু িনজ নগের অগ্রাহ্য হন। ৫৩ এই সকল দষৃ্টান্ত
সমাপ্ত কিরবার পর যীশু তথা হইেত চিলয়া েগেলন। ৫৪ আর
িতিন স্বেদেশ আিসয়া েলাকেদর সমাজ-গৃেহ তাহািদগেক
উপেদশ িদেত লািগেলন, তাহােত তাহারা চমৎকৃত হইয়া কিহল,
ইহার এমন জ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কাযৰ্্য সকল েকাথা হইেত
হইল? ৫৫ এ িক সূত্রধেরর পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম িক মিরয়ম
নয়? এবং যােকাব, েযােষফ, িশেমান ও িযহূদা িক ইহার ভ্রাতা
নয়? ৫৬ আর ইহার ভিগনীরা িক সকেল আমােদর এখােন নাই?
তেব এ েকাথা হইেত এই সমস্ত পাইল? এইরূেপ তাহারা তা াহােত
িবঘ্ন পাইেত লািগল। ৫৭ িকন্তু যীশু তাহািদগেক কিহেলন,
আপনার েদশ ও কুল ছাড়া আর েকাথাওভাববাদী অনাদতৃ হন
না। ৫৮ আর তাহােদর অিবশ্বাস প্রযুক্ত িতিন েসখােন িবস্তর
পরাক্রম-কাযৰ্্য কিরেলন না।েযাহন বাপ্তাইজেকর হত্যা।

েসই সময় েহেরাদ রাজা যীশুর বাত্তৰ্ া শুিনেত
পাইেলন, ২ আর আপনার দাসগণেক কিহেলন, ইিন
েসই েযাহন বাপ্তাইজক; িতিন মৃতেদর মধ্য হইেত

উিঠয়ােছন, আর েসই জন্য পরাক্রম সকল তা াহােত কাযৰ্্য সাধন
কিরেতেছ। ৩ কারণ েহেরাদ আপন ভ্রাতা িফিলেপর স্ত্রী
েহেরািদয়ার জন্যেযাহনেক ধিরয়া বাািধয়া কারাগাের
রািখয়ািছেলন; ৪ েকননা েযাহন তা াহােক বিলয়ািছেলন, উহােক
রাখা আপনার িবেধয় নয়। ৫ আর িতিন তা াহােক বধ কিরেত
ইচ্ছা কিরেলও েলাকসমূহেক ভয় কিরেতন, েকননা েলােক
তা াহােক ভাববাদী বিলয়া মািনত। ৬ িকন্তু েহেরােদর জন্মিদেনর
উৎসব উপিস্থত হইেল, েহেরািদয়ার কন্যা সভা মেধ্য নািচয়া
েহেরাদেক সন্তুষ্ট কিরল। ৭ এই জন্য িতিন শপথ পূব্বৰ্ক এই
প্রিতজ্ঞা কিরেলন, তুিম যাহা চাইেব, তাহাইেতামােক িদব।
৮ তখন েস আপন মাতার প্রবত্তৰ্নায় কিহল, েযাহন বাপ্তাইজেকর
মস্তক থালায় কিরয়া আমােক িদউন। ৯ ইহােত রাজা দঃুিখত
হইেলন, িকন্তু আপন শপথ েহতু, এবং যাহারা তা াহার সেঙ্গ
বিসয়ািছল, তাহােদর েহতু, তাহা িদেত আজ্ঞা কিরেলন, ১০ িতিন
েলাক পাঠাইয়া কারাগাের েযাহেনর মস্তক েছদন করাইেলন।
১১ আর তা াহার মস্তকটী একখািন থালায় কিরয়া আিনয়া েসই
কন্যােক েদওয়া হইল; আরেস তাহা মাতার িনকেট লইয়া েগল।
১২ পের তা াহার িশষ্যগণ আিসয়া েদহটী লইয়া িগয়া তা াহার কবর
িদল, এবং যীশুর িনকেট আিসয়া তা াহােক সংবাদ িদল।যীশু পাাচ
হাজার েলাকেক আহার েদন, এবং জেলর উপর িদয়া
হা ািটয়াযান। ১৩ যীশু তাহা শুিনয়া তথা হইেত েনৗকােযােগ িবরেল
এক িনজ্জৰ্ ন স্থােন প্রস্থান কিরেলন; আর েলাকসমূহ তাহা
শুিনয়া নানা নগর হইেত আিসয়া স্থলপেথতা াহার পশ্চাৎ
গমনকিরল। ১৪ তখন িতিন বািহর হইয়া িবস্তর েলাক েদিখয়া
তাহােদর প্রিত করুনািবষ্ট হইেলন, এবং তাহােদর পীিড়ত
েলাকিদগেক সুস্থ কিরেলন। ১৫ পের সন্ধ্যা হইেল িশষ্যগণ
িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, এ স্থান িনজ্জৰ্ ন, েবলাও
িগয়ােছ; েলাকিদগেক িবদায় করুন, েযন উহারা গ্রােম গ্রােম
িগয়া আপনােদর িনিমত্ত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় কের। ১৬ যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, উহােদর যাইবার প্রেয়াজন নাই, েতামরাই
উহািদগেক আহার েদও। ১৭ তা াহারা তা াহােক কিহেলন, আমােদর
এখােন েকবল পাাচখািন রুটী ও দইুটী মাছ ছাড়া আর িকছুই
নাই। ১৮ িতিন কিহেলন, েসগুিল এখােন আমার কােছ আন।
১৯ পের িতিন েলাকসমূহেক ঘােসর উপের বিসেত আজ্ঞা

কিরেলন; আর েসই পাাচখািন রুটী ও দইুটীমাছলইয়া স্বেগৰ্র
িদেক উদ্ধৰ্ দিৃষ্ট কিরয়া আশীবৰ্াদ কিরেলন, এবং রুটী কয়খািন
ভািঙ্গয়া িশষ্যিদগেক িদেলন, িশেষ্যরা েলাকিদগেক িদেলন।
২০ তাহােত সকেল আহার কিরয়া তৃপ্ত হইল; এবং তা াহারা
অবিশষ্ট গুা ড়াগাাড়া পূণৰ্ বােরা ডালা তুিলয়া লইেলন। ২১ যাহারা
আহার কিরয়ািছল, তাহারা স্ত্রী ও িশশু ছাড়া অনুমান পাাচ সহস্র
পুরুষ িছল। ২২ আর যীশু তখনই িশষ্যিদগেক দঢ়ৃ কিরয়া বিলয়া
িদেলন, েযনতা াহারা েনৗকায় উিঠয়া তা াহার অেগ্র পরপাের যান,
আর ইিতমেধ্য িতিন েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া িদেবন। ২৩ পের
িতিন েলাকিদগেক িবদায় কিরয়া িবরেল প্রাথৰ্না কিরবার িনিমত্ত
পব্বৰ্েত উিঠেলন। সন্ধ্যা হইেল িতিন েসই স্থােন একাকী
থািকেলন। ২৪ িকন্তু েনৗকাখািন স্থল হইেত অেনকটা দেূর িগয়া
পিড়য়ািছল, তরেঙ্গ টলমল কিরেতিছল, কারণ বাতাস প্রিতকূল
িছল। ২৫ পের চতুথৰ্ প্রহর রািত্রেত িতিন সমুেদ্রর উপর িদয়া
হা ািটয়া তা াহােদর িনকেট আিসেলন। ২৬ তখন িশেষ্যরা তা াহােক
সমুেদ্রর উপর িদয়া হা ািটেত েদিখয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কিহেলন, এ
েয অপচ্ছায়া! আর ভেয় েচা চাইেত লািগেলন। ২৭ িকন্তু যীশু
তখনই তা াহােদর সিহত কথা কিহেলন, সাহস কর, এ আিম, ভয়
কিরও না। ২৮ তখন িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
েহপ্রভু, যিদ আপিন হন, তেব আমােক জেলর উপর িদয়া
আপনার িনকেট যাইেত আজ্ঞা করুন। ২৯ িতিন বিলেলন,
আইস; তাহােত িপতর েনৗকা হইেত নািময়া জেলর উপর িদয়া
হা ািটয়া যীশুর কােছ চিলেলন। ৩০ িকন্তু বাতাস েদিখয়া িতিন ভয়
পাইেলন, এবং ডুিবয়া যাইেত যাইেত উৈচ্চঃস্বের ডািকয়া
কিহেলন, েহ প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। ৩১ তখনই যীশু হাত
বাড়াইয়া তা াহােক ধিরেলন, আর তা াহােক কিহেলন, েহ
অল্পিবশ্বািস, েকন সেন্দহ কিরেল? ৩২ পের তা াহারা েনৗকায়
উিঠেল বাতাস থািময়া েগল। ৩৩ আর যাাহারা েনৗকায় িছেলন,
তা াহারা আিসয়া তা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহেলন, সত্যই আপিন
ঈশ্বেরর পুত্র। ৩৪ পার হইয়া তা াহারা স্থেল, িগেনষরৎ প্রেদেশ,
উপিস্থত হইেলন। ৩৫ তথাকার েলােকরা তা াহােক িচিনেত পািরয়া
চািরিদেক েসই েদেশর সব্বৰ্ত্র সংবাদ পাঠাইল, এবং যত পীিড়ত
েলাক িছল, সকলেক তা াহার িনকেট আনাইল; ৩৬ আর তা াহােক
িবনিত কিরল, েযন উহারা তা াহার বেস্ত্রর েথাপমাত্র স্পশৰ্ কিরেত
পায়; আর যত েলাক স্পশৰ্কিরল, সকেল সুস্থ হইল।অশুচীতা-
িবষয়ক উপেদশ।

তখন িযরুশােলম হইেত ফরীশীরা ও অধ্যাপেকরা
যীশুর িনকেট আিসয়া কিহল, ২ আপনার িশষ্যগণ
িক জন্য প্রাচীনেদর পরম্পরাগত িবিধ লঙ্ঘন কের?

েকননা আহার কিরবার সমেয় তাহারা হাত েধায় না। ৩ িতিন
উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাওআপনােদর
পরম্পরাগত িবিধর জন্য ঈশ্বেরর আজ্ঞা লঙ্ঘন কর েকন?
৪ কারণ ঈশ্বর বিলয়ােছন, “তুিম আপন িপতােক ও মাতােক
সমাদর কিরও,” আর“েয েকহ িপতার িক মাতার িনন্দা কের,
তাহার প্রাণদন্ড অবশ্যই হইেব।” ৫ িকন্তু েতামরা বিলয়া থাক, েয
ব্যিক্ত িপতােক িক মাতােক বেল, ‘আমা হইেত যাহা িদয়া েতামার
উপকার হইেত পািরত, তাহাঈশ্বরেক দত্ত হইয়ােছ,’ েস আপন
িপতােক বা আপন মাতােক আর সমাদর কিরেব না; ৬ এইরূেপ
েতামরা আপনােদর পরম্পরাগত িবিধর জন্যঈশ্বেরর বাক্য
িনস্ফল কিরয়াছ। ৭ কপটীরা, িযশাইয় েতামােদর িবষেয়
িবলক্ষণ ভাববাণী বিলয়ােছন, ৮ “এই েলােকরা ওষ্ঠাধের আমার
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সমাদর কের,িকন্তু ইহােদর অন্তঃকরণ আমা হইেত দেূর থােক;
৯ এবং ইহারা অনথৰ্ক আমার আরাধনা কের,মনুষ্যেদর আেদশ
ধম্মৰ্সূত্র বিলয়া িশক্ষা েদয়।” ১০ পের িতিন েলাকিদগেক কােছ
ডািকয়া কিহেলন, েতামরা শুন ও েবাঝ। ১১ মুেখর িভতের যাহা
যায়, তাহা েয মনুষ্যেক অশুচী কের, এমন নয়, িকন্তু মুখ হইেত
যাহা বািহর হয়, তাহাই মনুষ্যেক অশুচী কের। ১২ তখন িশষ্যগণ
িনকেট আিসয়া তা াহােক কিহেলন, আপিন িক জােনন, এই কথা
শুিনয়া ফরীশীরা িবঘ্ন পাইয়ােছ? ১৩ িতিন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, আমার স্বগর্ীয় িপতা েয সকল চারা েরাপণ কেরন নাই,
েস সকল উপড়াইয়া েফলা যাইেব। ১৪ উহািদগেক থািকেত েদও,
উহারা অন্ধেদর অন্ধ পথদশৰ্ক; যিদ অন্ধ অন্ধেক পথ েদখায়,
উভয়ই গেত্তৰ্  পিড়েব। ১৫ িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন,
এই দষৃ্টান্তটী আমািদগেক বুঝাইয়া িদউন। ১৬ িতিন কিহেলন,
েতামরাও িক এখন পযৰ্্যন্তঅেবাধ রিহয়াছ? ১৭ ইহা িক বুঝ না
েয, যাহা িকছু মুেখর িভতের যায়, তাহা উদের যায়, পের
বিহঃস্থােন িনিক্ষপ্ত হয়; ১৮ িকন্তু যাহা যাহা মুখ হইেত বািহর হয়,
তাহা অন্তঃকরণ হইেত আইেস, আর তাহাই মনুষ্যেক অশুচী
কের। ১৯ েকননা অন্তঃকরণ হইেত কুিচন্তা, নরহত্যা, ব্যিভচার,
েবশ্যাগমন, েচৗযৰ্্য, িমথ্যাসাক্ষ্য, িনন্দা আইেস। ২০ এই সকলই
মনুষ্যেক অশুচী কের; িকন্তুঅেধৗত হেস্ত েভাজন কিরেল মনুষ্য
তাহােতঅশুচী হয় না।যীশু একটী ভূতগ্রস্থ বািলকােক সুস্থ
কেরন, ও চাির হাজার েলাকেক েভাজন করান। ২১ পের যীশু
তথা হইেত প্রস্থান কিরয়া েসার ও িসেদান প্রেদেশ চিলয়া
েগেলন। ২২ আর েদখ, ঐ অঞ্চেলর একটী কনানীয় স্ত্রীেলাক
আিসয়া এই কথা বিলয়া েচা চাইেত লািগল, েহ প্রভু, দায়ূদ-সন্তান,
আমার প্রিত দয়া করুন, আমারকন্যাটী ভূতগ্রস্থ হইয়া অন্ত্যন্ত
েক্লশ পাইেতেছ। ২৩ িকন্তু িতিন তাহােক িকছুই উত্তর িদেলন না।
তখন তা াহার িশেষ্যরা িনকেট আিসয়া তা াহােক িনেবদন কিরেলন,
ইহােক িবদায় করুন, েকননা এ আমােদর িপছেন িপছেন
েচা চাইেতেছ। ২৪ িতিন উত্তর কিরয়া কিহেলন, ইস্রােয়েলর হারান
েমষ ছাড়া আর কাহারও িনকেট আিম েপ্রিরত হই নাই। ২৫ িকন্তু
স্ত্রীেলাকলটী আিসয়াতা াহােক প্রনাম কিরয়া কিহল, প্রভু, আমার
উপকার করুন। ২৬ িতিন উত্তর কিরয়া কিহেলন, সন্তানেদর খাদ্য
লইয়া কুকুরেদর কােছ েফিলয়া েদওয়া ভাল নয়। ২৭ তাহােত েস
কিহল, হা া, প্রভু, েকননা কুকুেররাও আপন আপন কত্তৰ্ ােদর
েমজ হইেত েয গুা ড়াগাাড়া পেড়, তাহা খায়। ২৮ তখন যীশু উত্তর
কিরয়া তাহােক কিহেলন, েহ নাির, েতামারবড়ই িবশ্বাস, েতামার
েযমন ইচ্ছা, েতমিন েতামার প্রিত হউক। আর েসই দন্ড অবিধ
তাহার কন্যা সুস্থ হইল। ২৯ পের যীশু তথা হইেত প্রস্থান কিরয়া
গালীল-সমুেদ্ররধাের উপিস্থত হইেলন, এবং পব্বৰ্েত উিঠয়া েসই
স্থােন বিসেলন। ৩০ আর িবস্তর েলাক তা াহার কােছ আিসেত
লািগল, তাহারা আপনােদর সেঙ্গ খঞ্জ, অন্ধ, েবাবা, নুলা, এবং
আরও অেনক েলাকেক লইয়া তা াহার চরেণর িনকেট েফিলয়া
রািখল; আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ৩১ এইরূেপ
েবাবারা কথা কিহেতেছ, নুলারা সুস্থ হইেতেছ, খেঞ্জরা চিলেতেছ
এবং অেন্ধর েদিখেতেছ, ইহােদিখয়া েলােকরা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান
কিরল; এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েগৗরব কিরল। ৩২ তখন যীশু
আপন িশষ্যিদগেক কােছ ডািকয়া কিহেলন, এই েলাকসমূেহর
প্রিত আমার করুনা হইেতেছ; েকননা ইহারা আজ িতন িদবস
আমার সেঙ্গ রিহয়ােছ, এবং ইহােদর িনকেট খাবার িকছুই নাই;
আর আিম ইহািদগেক অনাহাের িবদায় কিরেত ইচ্ছা কির না,

পােছ ইহারা পেথ মুচ্ছৰ্ া পেড়। ৩৩ িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন,
িনজ্জৰ্ ন স্থােন আমরা েকাথায় এত রুটী পাইব েয, এত েলাকেক
তৃপ্ত কিরেত পাির? ৩৪ যীশু তা াহািদগেক বিলেলন, েতামােদর
কােছ কয়খানা রুটী আেছ? তা াহারা কিহেলন, সাতখানা, আর
কেয়কটী েছাট মাছ। ৩৫ তখন িতিন েলাকিদগেক ভূিমেত বিসেত
আজ্ঞা কিরেলন। ৩৬ পের িতিন েসই সাতখানা রুটী ও েসই
কয়টী মাছলইেলন, ধন্যবাদ পূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন, এবং িশষ্যিদগেক
িদেলন, িশেষ্যরা েলাকিদগেক িদেলন। ৩৭ তখন সকেল আহার
কিরয়া তৃপ্ত হইল; এবং েয সকল গুা ড়াগাাড়া অবিশষ্ট রিহল,
তাহােত পূণৰ্ সাত ঝুিড় তা াহারা উঠাইয়া লইেলন। ৩৮ যাহারা
আহার কিরয়ািছল, তাহারা স্ত্রী ও িশশু ছাড়া চাির সহস্র পুরুষ।
৩৯ পের িতিন েলাকসমূহেক িবদায় কিরয়া েনৗকায় উিঠয়া
মগদেনর সীমােত উপিস্থত হইেলন।যীশুর নানািবধ িশক্ষা।

পের ফরীশীরা ও সদ্দকুীরা িনকেট আিসয়া পরীক্ষা
ভােব, তা াহােক িনেবদন কিরল, েযন িতিন
তাহািদগেক আকাশ হইেত েকান িচহ্ন েদখান। ২ িকন্তু

িতিন উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, সন্ধ্যা হইেল েতামরা
বিলয়া থাক, পিরস্কার িদন হইেব, কারণ আকাশ লাল হইয়ােছ।
৩ আর প্রাতঃকােল বিলয়া থাক, আজঝড় হইেব, কারণ আকাশ
লাল ওেঘার হইয়ােছ। েতামরা আকােশর লক্ষণ বুিঝেত পার,
িকন্তু কােলর িচহ্ন সকল বুিঝেত পার না। ৪ এই কােলর দষু্ট ও
ব্যিভচারী েলােকরা িচেহ্নর অেন্বষণ কের, িকন্তুেযানার িচহ্ন
ব্যিতেরেক আর েকান িচহ্নতাহািদগেক েদওয়া যাইেব না। তখন
িতিন তাহািদগেক ত্যাগ কিরয়া চিলয়া েগেলন। ৫ িশেষ্যরা অন্য
পাের যাইবার সময় রুটী লইেত ভুিলয়া িগয়ািছেলন। ৬ যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা সতকৰ্  হও, ফরীশী ও সদ্দকুীেদর
তাড়ী হইেত সাবধান থাক। ৭ তখন তা াহারা পরস্পর তকৰ্  কিরয়া
কিহেত লািগেলন, আমরা েয রুটী আিন নাই। ৮ তাহা বুিঝয়া
যীশু কিহেলন, েহ অল্পিবশ্বাসীরা, েতামােদর রুটী নাই বিলয়া
েকন পরস্পর তকৰ্  কিরেতছ? ৯ এখনও িক বুঝ না, মেনও িক
পেড় না, েসই পাাচ সহেস্রর খাদ্য পাাচখািন রুটী, আর কত ডালা
তুিলয়া লইয়ািছেল? ১০ এবং েসই চাির সহেস্রর খাদ্য সাতখািন
রুটী, আর কত ঝুিড় তুিলয়া লইয়ািছেল? ১১ েতামরা েকন বুঝ
না েয, আিমেতামািদগেক রুটীর িবষয় বিল নাই? িকন্তু েতামরা
ফরীশী ও সদ্দকুীেদর তাড়ী হইেত সাবধান থাক। ১২ তখন
তা াহারা বুিঝেলন, িতিন রুটীর তাড়ী হইেত নয়, িকন্তু ফরীশীও
সদ্দকুীেদর িশক্ষা হইেত সাবধান থািকবার কথা
বিলয়ােছন।যীশুই েসই খ্রীষ্ট, জীবন্তঈশ্বেরর পুত্র। ১৩ পের যীশু
ৈকসিরয়া-িফিলপীর অঞ্চেল িগয়া আপন িশষ্যিদগেক িজজ্ঞাসা
কিরেলন, মনুষ্যপুত্র েক, এ িবষেয় েলােক িক বেল? ১৪ তা াহারা
কিহেলন, েকহ েকহ বেল, আপিন েযাহন বাপ্তাইজক; েকহ েকহ
বেল, আপিনএিলয়; আর েকহ েকহ বেল, আপিন িযরিময় িকম্বা
ভাববাদীগেণরেকান এক জন। ১৫ িতিন তা াহািদগেক বিলেলন,
িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক? ১৬ িশেমান িপতর উত্তর কিরয়া
কিহেলন, আপিন েসই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র। ১৭ যীশু উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, েযেযানার পুত্র িশেমান, ধন্য তুিম!
েকননা রক্তমাংস েতামার িনকেট ইহা প্রকাশ কের নাই, িকন্তু
আমার স্বগৰ্স্থ িপতা প্রকাশ কিরয়ােছন। ১৮ আর আিমও
েতামােক কিহেতিছ, তুিম িপতর, আর এই পাথেরর উপের আিম
আপন মন্ডলী গাািথব, আর পাতােলর পুরদ্বার সকল তাহার
িবপেক্ষ প্রবল হইেব না। ১৯ আিম েতামােক স্বগৰ্ রােজ্যর
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চািবগুিলন িদব; আর তুিম পৃিথবীেত যাহা িকছু বদ্ধ কিরেব,
তাহা স্বেগৰ্ বদ্ধ হইেব, এবং পৃিথবীেত যাহা িকছু মুক্ত কিরেব,
তাহা স্বেগৰ্ মুক্ত হইেব। ২০ তখন িতিন িশষ্যিদগেক এই আজ্ঞা
িদেলন, আিম েয েসই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহােকও বিলও না।যীশু
আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য বেলন। ২১ েসই সময় অবিধ
যীশু আপন িশষ্যিদগেক স্পষ্টই বিলেত লািগেলন েয, তা াহােক
িযরুশােলেম যাইেত হইেব, এবং প্রাচীনবেগৰ্র, প্রধান যাজকেদর
ও অধ্যাপকেদর হইেত অেনক দঃুখ েভাগ কিরেত হইেব, ও হত
হইেত হইেব, আর তৃতীয় িদবেস উিঠেত হইেব। ২২ ইহােত িপতর
তা াহােক কােছ লইয়া অনুেযাগ কিরেত লািগেলন, বিলেলন, প্রভু,
ইহা আপনা হইেত দেূর থাকুক, ইহা আপনার প্রিত কখনও
ঘিটেব না। ২৩ িকন্তু িতিন মুখ িফরাইয়া িপতরেক কিহেলন,
আমার সম্মুখ হইেত দরূ হও, শয়তান, তুিম আমার িবঘ্নস্বরূপ;
েকননা যাহা ঈশ্বেরর, তাহা নয়, িকন্তু যাহা মনুেষ্যর, তাহাই তুিম
ভািবেতছ। ২৪ তখন যীশু আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, েকহ
েযাগী আমার পশ্চাৎ আিসেত ইচ্ছা কের, তেব েস আপনােক
অস্বীকার করুক, আপন কু্রশ তুিলয়া লউক এবং আমার
পশ্চাদগামী হউক। ২৫ েয েকহ আপন প্রাণ রক্ষা কিরেত ইচ্ছা
কের, েস তাহা হারাইেব, আর েয েকহ আমার িনিমেত্ত প্রাণ
হারায়, েস তাহা পাইেব। ২৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যিদ সমুদয় জগৎ লাভ
কিরয়া আপন প্রাণ হারায়, তেব তাহার িক লাভ হইেব? িকম্বা
মনুষ্য আপন প্রােনর পিরবেত্তৰ্  িক িদেব? ২৭ েকননা মনুষ্যপুত্র
আপন দতূগেণর সিহত আপন িপতার প্রতােপ আিসেবন, আর
তখন প্রেত্যক ব্যিক্তেক তাহার িক্রয়ানুসাের প্রিতফল িদেবন।
২৮ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যাহারা এখােন দা াড়াইয়া
রিহয়ােছ, তাহােদর মেধ্য এমন কেয়ক জন আেছ, যাহারা েকান
মেত মৃতু্যর আস্বাদ পাইেব না, েয পযৰ্্যন্ত মনুষ্যপুত্রেক আপনার
রােজ্য আিসেত না েদিখেব।যীশু উজ্বল রূপ গ্রহণ কেরন।

ছয় িদন পের যীশু িপতর, যােকাব ও তা াহার ভ্রাতা
েযাহনেক সেঙ্গ কিরয়া িবরেল এক উচ্চ পব্বৰ্েত
লইয়া েগেলন। ২ পের িতিন তা াহােদর সাক্ষােত

রুপান্তিরত হইেলন; তা াহার মুখ সূেযৰ্্যর ন্যায় েদদীপ্যমান, এবং
তা াহার বস্ত্র দীিপ্তর ন্যায় শুভ্র হইল। ৩ আর েদখ, েমািশ ও এিলয়
তা াহািদগেক েদখা িদেলন, তা াহারা তা াহার সিহত কেথাপকথন
কিরেত লািগেলন। ৪ তখন িপতর যীশুেক কিহেলন, প্রভু, এখােন
আমােদর থাকা ভাল; যিদ আপনার ইচ্ছা হয়, তেব আিম এখােন
িতনটী কুটীর িনম্মৰ্ান কির, একটী আপনার জন্য, একটী েমািশর
জন্য এবং একটী এিলেয়র জন্য। ৫ িতিন কথা কিহেতেছন, এমন
সময় েদখ, একখািন উজ্জ্বল েমঘ তা াহািদগেক ছায়া কিরল,
আর েদখ, েসই েমঘ হইেত এই বাণী হইল,‘ইিনই আমার িপ্রয়
পুত্র,ইঁহােতই আিম প্রীত,ইঁহার কথা শুন’। ৬ এই কথা শুিনয়া
িশেষ্যরা উবুড় হইয়া পিড়েলন, এবং অত্যন্ত ভীত হইেলন। ৭ পের
যীশু িনকেট আিসয়া তা াহািদগেক স্পশৰ্ কিরয়া কিহেলন, উঠ,
ভয় কিরও না। ৮ তখন তা াহারা চকু্ষ তুিলয়া আর কাহােকও
েদিখেত পাইেলন না, েকবল যীশু একা িছেলন। ৯ পব্বৰ্ত হইেত
নািমবার সমেয় যীশু তা াহািদগেক এই আজ্ঞা কিরেলন, েয পযৰ্্যন্ত
মনুষ্যপুত্র মৃতগেণর মধ্য হইেত না উেঠন, েস পযৰ্্যন্ত েতামরা এই
দশৰ্েনর কথা কাহােকও বিলও না। ১০ তখন িশেষ্যরা তা াহােক
িজজ্ঞাসা কিরেলন, তেব অধ্যাপেকরা েকন বেলন েয, প্রথেম
এিলেয়র আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ িতিন উত্তর কিরয়া
কিহেলন, সত্য বেট, এিলয় আিসেবন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন

কিরেবন; ১২ িকন্তু আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, এিলয় আিসয়া
িগয়ােছন, এবং েলােকরা তা াহােক িচেন নাই, বরং তা াহার প্রিত
যাহা ইচ্ছা, তাহাই কিরয়ােছ; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রেকও তাহােদর
হইেত দঃুখেভাগ কিরেত হইেব। ১৩ তখন িশেষ্যরা বুিঝেলন েয,
িতিন তা াহািদগেক েযাহন বাপ্তাইজেকর িবষয় িবষয়
বিলয়ােছন।যীশুর িবিবধ কম্মৰ্ ও িশক্ষা।যীশু একটী
মৃগীেরাগগ্রস্ত বালকেক সুস্থ কেরন। ১৪ পের, তা াহারা
েলাকসমূেহর িনকেট আিসেল এক ব্যিক্ত তা াহার কােছ আিসয়া
জানু পািতয়া কিহল, ১৫ প্রভু, আমার পুেত্রর প্রিত দয়া করুন,
েকননা েস মৃগীেরাগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত েক্লশ পাইেতেছ, কারণ েস
বার বার জেল পিড়য়া থােক। ১৬ আর আিম আপনার িশষ্যেদর
িনকেট তাহােক আিনয়ািছলাম, িকন্তু তা াহারা তাহােক সুস্থ
কিরেত পািরেলন না। ১৭ যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন, েহ
অিবশ্বাসী ও িবপথগামী বংশ, আিম কত কাল েতামােদর সেঙ্গ
থািকব? কত কাল েতামােদর প্রিত সিহষু্ণতা কিরব? েতামরা
উহােক এখােন আমার কােছ আন। ১৮ পের যীশু তাহােক ধমক্
িদেলন, তাহােত েসই ভূত তাহােক ছািড়য়া েগল, আর েসই
বালকটী েসই দন্ড অবিধ সুস্থ হইল। ১৯ তখন িশেষ্যরা িবরেল
যীশুর িনকেট আিসয়া কিহেলন, িক জন্য আমরা উহােক
ছাড়াইেত পািরলাম না? ২০ িতিন তা াহািদগেক বিলেলন,
েতামােদর িবশ্বাস অল্প বিলয়া; েকননা আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, যিদ েতামােদর একটী সিরষা-দানার ন্যায় িবশ্বাস
থােক, তেব েতামরা এই পব্বৰ্তেক বিলেব, ‘এখান হইেত ঐখােন
যাও,’ আর ইহা সিরয়া যাইেব; এবং েতামােদর অসাধ্য িকছুই
থািকেব না।যীশু িদ্বতীয় বার আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য
বেলন। ২২ গালীেল তা াহােদর একত্র হইবার সমেয় যীশু
তা াহািদগেক কিহেলন, সম্প্রিত মনুষ্যপুত্র মনুষ্যেদর হেস্ত সমিপৰ্ত
হইেবন; ২৩ এবং তাহারা তা াহােক বধ কিরেব, আর তৃতীয় িদবেস
িতিন উিঠেবন। ইহােত তা াহারা অত্যন্ত দঃুিখত হইেলন।মােছর
মুেখ টাকা ২৪ পের তা াহারা কফরনাহূেম আিসেল, যাহারা আধুিল
আদায় কিরত, তাহারা িপতেরর িনকেট আিসয়া বিলল,
েতামােদর গুরু িক আধুিল েদন না? িতিন কিহেলন, িদয়া
থােকন। ২৫ পের িতিন গৃহমেধ্য আিসেল যীশু অেগ্রই তা াহােক
কিহেলন, িশেমান, েতামার েকমন েবাধ হয়? পৃিথবীর রাজারা
কাহােদর হইেত কর বা রাজস্ব গ্রহণ কিরয়া থােকন? িক আপন
সন্তানেদর হইেত, না অন্য েলাক হইেত? ২৬ িপতর কিহেলন,
অন্য েলাক হইেত। তখন যীশু তা াহােক কিহেলন, তেব সন্তােনরা
স্বাধীন। ২৭ তথািপ আমরা েযন উহােদর িবঘ্ন না জন্মাই, এই
জন্য তুিম সমুেদ্র িগয়া বড়শী েফল, তাহােত প্রথেম েয মাছটী
উিঠেব, েসইটী ধিরয়া তাহার মুখ খুিলেল একটী টাকা পাইেব;
েসইটী লইয়া আমার এবং েতামার িনিমত্ত উহািদগেক েদও।স্বগৰ্-
রােজ্য মহান েক, এ িবষেয় িশক্ষা।

েসই দেন্ড িশেষ্যরা যীশুর িনকেট আিসয়া বিলেলন,
তেব স্বগৰ্-রােজ্যর মেধ্য েশ্রষ্ঠ েক? ২ িতিন একটী
িশশুেক আপনার কােছ ডািকয়া তা াহােদর মেধ্য দা াড়

করাইেলন, ৩ এবং কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ,
েতামরা যিদ না িফর ও িশশুেদর ন্যায় না হইয়া উঠ, তেব েকান
মেত স্বগৰ্-রােজ্য প্রেবশ কিরেত পাইেব না। ৪ অতএব েয েকহ
আপনােক এই িশশুর মত নত কের, েস স্বগৰ্-রােজ্য েশ্রষ্ঠ। ৫ আর
েয েকহ ইহার মত একটী িশশুেক আমার নােম গ্রহণ কের, েস
আমােকই গ্রহণ কের; ৬ িকন্তু েয কু্ষদ্রগণ আমােত িবশ্বাস কের,
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েয েকহ তাহােদর মেধ্য এক জেনরও িবঘ্ন জন্মায়, তাহার গলায়
বৃহৎ যাাতা বাািধয়া তাহােক সমুেদ্রর অগাধ জেল ডুবাইয়া েদওয়া
বরং তাহার পেক্ষ ভাল। ৭ িবঘ্ন প্রযুক্ত জগৎেক িধক্! েকননা
িবঘ্ন অবশ্যই উপিস্থত হইেব; িকন্তু িধক্ েসই ব্যিক্তেক, যাহার
দ্বারা িবঘ্ন উপিস্থত হইেব। ৮ আর েতামার হস্ত িক চরণ যিদ
েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা কািটয়া েফিলয়া েদও; দইু হস্ত
িকম্বা দইু চরণ লইয়া অনন্ত অিগ্নেত িনিক্ষপ্ত হওয়া অেপক্ষা বরং
খঞ্জ িকম্বা নুলা হইয়া জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল। ৯ আর
েতামার চকু্ষ যিদ েতামার িবঘ্ন জন্মায়, তেব তাহা উপড়াইয়া
েফিলয়া েদও; দইু চকু্ষ লইয়া অিগ্নময় নরেক িনিক্ষপ্ত হইয়া
অেপক্ষা বরং একচকু্ষ হইয়া জীবেন প্রেবশ করা েতামার ভাল।
১০ এই কু্ষদ্রগেণর একটীেকও তুচ্ছ কিরও না; েকননা আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, তাহােদর দতূগণ সতত আমার স্বগৰ্স্থ
িপতার মুখ দশৰ্ন কেরন। ১২ েতামােদর েকমন েবাধ হয়? েকান
ব্যিক্তর যিদ এক শত েমষ থােক, আর তাহােদর মেধ্য একটী
হারাইয়া যায়, তেব েস িক অন্য িনরানব্বইটা ছািড়য়া পব্বৰ্েত ঐ
হারান েমষটীর অেন্বষণ কের না? ১৩ আর যিদ েস েকান ক্রেম
েসটী পায়, তেব আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, েস
িনরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহােদর অেপক্ষা েসইটীর
িনিমত্ত েস অিধক আনন্দ কের। ১৪ েসইরূপ এই কু্ষদ্রগেণর মেধ্য
এক জনও েয িবিনষ্ট হয়, েতামােদর স্বগৰ্স্থ িপতার এমন ইচ্ছা
নয়। ১৫ আর যিদ েতামার ভ্রাতা েতামার িনকেট েকান অপরাধ
কের, তেব যাও, যখন েকবল েতামােত ও তাহােত থাক, তখন
েসই েদাষ তাহােক বুঝাইয়া েদও। েস যিদ েতামার কথা শুেন,
তুিম আপন ভ্রাতােক লাভ কিরেল। ১৬ িকন্তু যিদ েস না শুেন,
তেব আর দইু এক জন ব্যিক্তেক সেঙ্গ লইয়া যাও, েযন “দইু
িকম্বা িতন জন সাক্ষীর মুেখ সমস্ত কথা িনস্পন্ন হয়।” ১৭ আর
যিদ েস তাহােদর কথা অমান্য কের, মন্ডলীেক বল; আর যিদ
মন্ডলীর কথাও অমান্য কের, েস েতামার িনকেট পরজাতীয়
েলােকর ও করগ্রাহীেদর তুল্য হউক। ১৮ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, েতামরা পৃিথবীেত যাহা িকছু বদ্ধ কিরেব, তাহা স্বেগৰ্
বদ্ধ হইেব; এবং পৃিথবীেত যাহা িকছু মুক্ত কিরেব, তাহা স্বেগৰ্
মুক্ত হইেব। ১৯ আবার আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ,
পৃিথবীেত েতামােদর দইু জন যাহা িকছু যাচ্ঞা কিরেব, েসই
িবষেয় যিদ একিচত্ত হয়, তেব আমার স্বগৰ্স্থ িপতা কতৃ্তৰ্ক
তাহােদর জন্য তাহা করা যাইেব। ২০ েকননা েযখােন দইু িক িতন
জন আমার নােম একত্র হয়, েসইখােন আিম তাহােদর মেধ্য
আিছ।ক্ষমতাশীলতা সম্বেন্ধ িশক্ষা। ২১ তখন িপতর তা াহার িনকট
আিসয়া কিহেলন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার িনকেট কত বার
অপরাধ কিরেল আিম তাহােক ক্ষমা কিরব? িক সাত বার
পযৰ্্যন্ত? ২২ যীশু তা াহােক কিহেলন, েতামােক বিলেতিছ না, সাত
বার পযৰ্্যন্ত, িকন্তু সত্তর গুণ সাত বার পযৰ্্যন্ত। ২৩ এজন্য স্বগৰ্-
রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, িযিন আপন দাসগেণর কােছ
িহসাব লইেত চািহেলন। ২৪ িতিন িহসাব আরম্ভ কিরেল, এক জন
তা াহার িনকেট আনীত হইল, েয তা াহার দশ সহস্র তালন্ত ধািরত।
২৫ িকন্তু তাহার পিরেশাধ কিরবার সঙ্গিত না থাকেত তাহার প্রভু
তাহােক ও তাহার স্ত্রী পুত্রািদ সব্বৰ্স্ব িবক্রয় কিরয়া আদায়
কিরেত আজ্ঞা কিরেলন। ২৬ তাহােত েস দাস তা াহার চরেণ
পিড়য়া প্রিণপাত কিরয়া কিহল, েহ প্রভু, আমার প্রিত ৈধযৰ্্য
ধরুন, আিম আপনার সমস্তই পিরেশাধ কিরব। ২৭ তখন েস
দােসর প্রভু করুণািবষ্ট হইয়া তাহােক মুক্ত কিরেলন ও তাহার

ঋণ ক্ষমা কিরেলন। ২৮ িকন্তু েসই দাস বািহের িগয়া তাহার
সহদাসেদর মেধ্য এক জনেক, েদিখেত পাইল, েয তাহার এক
শত িসিক ধািরত; েস তাহােক ধিরয়া গলািটিপ িদয়া কিহল, তুই
যা ধািরস, তাহা পিরেশাধ কর্। ২৯ তখন তাহার সহ্দাস তাহার
চরেণ পিড়য়া িবনিতপূব্বৰ্ক কিহল, আমার প্রিত ৈধযৰ্্য ধর, আিম
েতামার ঋণ পিরেশাধ কিরব। ৩০ তথািপ েস সম্মত হইল না,
িকন্তু িগয়া তাহােক কারাগাের েফিলয়া রািখল, েয পযৰ্্যন্ত ঋণ
পিরেশাধ না কের। ৩১ এই ব্যাপার েদিখয়া তাহার সহদােসরা
বড়ই দঃুিখত হইল, আর আপনােদর প্রভুর কােছ িগয়া সমস্ত
বৃত্তান্ত বিলয়া িদল। ৩২ তখন তাহার প্রভু তাহােক কােছ
ডাকাইয়া কিহেলন, দষু্ট দাস! তুিম আমার কােছ িবনিত করােত
আিম েতামার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা কিরয়ািছলাম; ৩৩ আিম েযমন
েতামার প্রিত দয়া কিরয়ািছলাম, েতমিন েতামার সহদাসেদর
প্রিত দয়া করা িক েতামারও উিচত িছল না? ৩৪ আর তাহার প্রভু
কু্রদ্ধ হইয়া পীড়নকারীেদর িনকেট তাহােক সমপৰ্ণ কিরেলন, েয
পযৰ্্যন্ত েস সমস্ত ঋণ পিরেশাধ না কের। ৩৫ আমার স্বগর্ীয়
িপতাও েতামােদর প্রিত এইরূপ কিরেবন, যিদ েতামরা প্রিতজন
অন্তঃকরেণর সিহত আপন আপন ভ্রাতােক ক্ষমা না কর।

এই সকল বাক্য সমাপ্ত কিরবার পর যীশু গালীল
হইেত প্রস্থান কিরেলন, পের যদ্দৰ্ েনর পরপারস্থ
িযহূিদয়ার অঞ্চেল উপিস্থত হইেলন; ২ আর িবস্তর

েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল, এবং িতিন েসখােন
েলাকিদগেক সুস্থ কিরেলন।স্ত্রী-পিরত্যাগ িবষেয় িশক্ষা। ৩ আর
ফরীশীরা তা াহার িনকেট আিসয়া পরীক্ষা ভােব তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরল, েয েস কারেণ িক আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ করা িবেধয়?
৪ িতিন উত্তর কিরেলন, েতামরা িক পাঠ কর নাই েয, সৃিষ্টকত্তৰ্ া
আিদেত পুরুষ ও স্ত্রী কিরয়া তাহািদগেক িনম্মৰ্াণ কিরয়ািছেলন,
৫ আর বিলয়ািছেলন, “এই কারণ মনুষ্য িপতা ও মাতােক ত্যাগ
কিরয়া আপন স্ত্রীেত আসক্ত হইেব, এবং েস দইু জন একাঙ্গ
হইেব”? ৬ সুতরাং তাহারা আর দইু নয়, িকন্তু একাঙ্গ। অতএব
ঈশ্বর যাহার েযাগ কিরয়া িদয়ােছন, মনুষ্য তাহার িবেয়াগ না
করুক। ৭ তাহারা তা াহােক কিহল, তেব েমািশ েকন ত্যাগপত্র
িদয়া পিরত্যাগ কিরবার িবিধ িদয়ােছন? ৮ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, েতামােদর অন্তঃকরণ কিঠন বিলয়া েমািশ
েতামািদগেক আপন আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কিরবার অনুমিত
িদয়ািছেলন, িকন্তু আিদ হইেত এরূপ হয় নাই। ৯ আর আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, ব্যিভচার েদাষ ব্যিতেরেক েয েকহ
আপন স্ত্রীেক পিরত্যাগ কিরয়া অন্যােক িববাহ কের, েস
ব্যিভচার কের; এবং েয ব্যিক্ত েসই পিরত্যক্তা স্ত্রীেক িববাহ কের,
েসও ব্যিভচার কের। ১০ িশেষ্যরা তা াহােক কিহেলন, যিদ আপন
স্ত্রীর সেঙ্গ পুরুেষর এরূপ সমন্ধ হয়, তেব িববাহ না করা ভাল।
১১ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, সকেল এই কথা গ্রহণ কের না,
িকন্তু যাহািদগেক ক্ষমতা দত্ত হইয়ােছ, তাহারাই কের। ১২ কারণ
এমন নপুংসক আেছ, যাহারা মাতার উদর হইেত েসইরূপ হইয়া
জিন্ময়ােছ; আর এমন নপংসক আেছ, যাহািদগেক মানুেষ
নপুংসক কিরয়ােছ; আর এমন নপুংসক আেছ, যাহারা স্বগৰ্-
রােজ্যর িনিমেত্ত আপনািদগেক নপুংসক কিরয়ােছ। েয গ্রহণ
কিরেত পাের, েস গ্রহণ করুক।িশশুেদর িবষেয় িশক্ষা। ১৩ তখন
কতকগুিল িশশু তা াহার িনকেট আনীত হইল, েযন িতিন
তাহােদর উপের হস্তাপৰ্ণ কেরন ও প্রাথৰ্না কেরন; তাহােত
িশেষ্যরা তাহািদগেক ভত্ৰ্ সনা কিরেলন। ১৪ িকন্তু যীশু কিহেলন,
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িশশুিদগেক আমার িনকেট আিসেত েদও, বারণ কিরও না;
েকননা স্বগৰ্-রাজ্য এই মত েলাকেদরই। ১৫ পের িতিন তাহােদর
উপের হস্তাপৰ্ণ কিরয়া েসখান হইেত চিলয়া েগেলন।ধন সমেন্ধ
িশক্ষা।মজরুেদর দষৃ্টান্ত। ১৬ আর েদখ, এক ব্যিক্ত আিসয়া
তা াহােক বিলল, েহ গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আিম
িকরূপ সৎকম্মৰ্ কিরব? ১৭ িতিন তাহােক কিহেলন, আমােক
সেতর িবষয় েকন িজজ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আেছন।
িকন্তু তুিম যিদ জীবেন প্রেবশ কিরেত ইচ্ছা কর, তেব আজ্ঞা
সকল পালন কর। ১৮ েস কিহল, েকান্ েকান্ আজ্ঞা? যীশু
বিলেলন, এই এই, “নরহত্যা কিরও না, ব্যিভচার কিরও না, চুির
কিরও না, িমথ্যা সাক্ষ্য িদও না, ১৯ িপতা ও মাতােক সমাদর
কিরও, এবং েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরও”।
২০ েসই যুবক তা াহােক কিহল, আিম এ সকলই পালন কিরয়ািছ,
এখন আমার িক ত্রুিট আেছ? ২১ যীশু তাহােক কিহেলন, যিদ
িসদ্ধ হইেত ইচ্ছা কের, তেব চিলয়া যাও, েতামার যাহা যাহা
আেছ, িবক্রয় কর, এবং দিরদ্রিদগেক দান কর, তাহােত স্বেগৰ্ ধন
পােব; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ িকন্তু এই কথা
শুিনয়া েসই যুবক দঃুিখত হইয়া চিলয়া েগল, কারণ তাহার
িবস্তর সম্পিত্ত িছল। ২৩ তখন যীশু আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন,
আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, ধনবােনর পেক্ষ স্বগৰ্-রােজ্য
প্রেবশ করা দসু্কর। ২৪ আবার েতামািদগেক কিহেতিছ, ঈশ্বেরর
রােজ্য ধনবােনর প্রেবশ করা অেপক্ষা বরং সূচীর িছদ্র িদয়া
উেটর যাওয়া সহজ। ২৫ ইহা শুিনয়া িশেষ্যরা অিতশয় আশ্চযৰ্্য
মেন কিরেলন, কিহেলন, তেব কাহার পিরত্রান হইেত পাের?
২৬ যীশু তা াহােদর প্রিত দিৃষ্ট কিরয়া কিহেলন, তাহা মানুেষর
অসাধ্য বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর সকলই সাধ্য। ২৭ তখন িপতর উত্তর
কিরয়া তা াহােক কিহেলন, েদখুন, আমরা সমস্তই পিরত্যাগ
কিরয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়ািছ; আমরা তেব িক পাইব?
২৮ যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, েতামরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ,
পুনঃসৃিষ্টকােল, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতােপর িসংহাসেন
বিসেবন, তখন েতামরাও দ্বাদশ িসংহাসেন বিসয়া ইস্রােয়েলর
দ্বাদশ বংেশর িবচার কিরেব। ২৯ আর েয েকান ব্যিক্ত আমার
নােমর জন্য বাটী, িক ভ্রাতা, িক ভিগনী, িক িপতা, িক মাতা, িক
সন্তান, িক েক্ষত্র পিরত্যাগ কিরয়ােছ, েস তাহার শত গুন পাইেব,
এবং অনন্ত জীবেনর অিধকারী হইেব। ৩০ িকন্তু যাহারা প্রথম,
এমন অেনক েলাক েশেষ পিড়েব; এবং যাহারা েশেষর, এমন
অেনক েলাক প্রথম হইেব।

েকননা স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক জন গৃহকত্তৰ্ ার তুল্য,
িযিন প্রভাত কােল আপন দ্রাক্ষােক্ষেত্রর মজরু
লাগাইবার জন্য বািহের েগেলন। ২ িতিন মজরুেদর

সিহত িদন এক িসিক েবতন িস্থর কিরয়া তাহািদগেক আপন
দ্রাক্ষােক্ষেত্র েপ্ররণ কিরেলন। ৩ পের িতিন িতন ঘিটকার সমেয়
বািহের িগয়া েদিখেলন, অন্য কেয়ক জন বাজাের িনস্কেম্মৰ্
দা াড়াইয়া আেছ, ৪ এবং তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাও
দ্রাক্ষােক্ষেত্র যাও, যাহা ন্যায্য, েতামািদগেক িদব; তাহােত তাহারা
েগল। ৫ আবার িতিন ছয় ও নয় ঘিটকার সমেয়ও বািহের িগয়া
তদ্রুপ কিরেলন। ৬ পের এগােরা ঘিটকার সমেয় বািহের িগয়া
আর কেয়ক জনেক দা াড়াইয়া থািকেত েদিখেলন, আর
তাহািদগেক বিলেলন, িক জন্য সমস্ত িদন এখােন িনস্কেম্মৰ্
দা াড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তা াহােক বিলল, েকহই আমািদগেক

কােজ লাগায় নাই। িতিন তাহািদগেক কিহেলন, েতামরাও
দ্রাক্ষােক্ষেত্র যাও। ৮ পের সন্ধ্যা হইেল েসই দ্রাক্ষােক্ষেত্রর কত্তৰ্ া
আপন েদওয়ানেক কিহেলন, মজরুিদগেক ডািকয়া মজরুী েদও,
েশষ জন আরম্ভ কিরয়া প্রথম জন পযৰ্্যন্ত েদও। ৯ তাহােত
যাহারা এগার ঘিটকার সমেয় লািগয়ািছল, তাহারা আিসয়া এক
জন এক এক িসিক পাইল। ১০ পের যাহারা প্রথেম লািগয়ািছল,
তাহারা আিসয়া মেন কিরল, আমরা েবশী পাইব; িকন্তু তাহারাও
এক িসিক পাইল। ১১ পাইয়া তাহারা েসই গৃহকত্তৰ্ ার িবরুেদ্ধ
বচসা কিরয়া কিহেত লািগল, ১২ েশেষর ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র
খািটয়ােছ, আমরা সমস্ত িদন খািটয়ািছ ও েরৗেদ্র পুিড়য়ািছ,
আপিন ইহািদগেক আমােদর সমান কিরেলন। ১৩ িতিন উত্তর
কিরয়া তাহােদর এক জনেক কিহেলন, বনু্ধ েহ! আিম েতামার
প্রিত িকছু অন্যায় কির নাই; তুিম িক আমার িনকেট এক
িসিকেত স্বীকার কর নাই? ১৪ েতামার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া
চিলয়া যাও; আমার ইচ্ছা, েতামােক যাহা, ঐ েশেষর জনেকও
তাহাই িদব। ১৫ আমার িনেজর যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামেত
ব্যবহার কিরবার অিধকার িক আমার নাই? না আিম দয়ালু
বিলয়া েতামার েচাখ টাটাইেতছ? ১৬ এইরূেপ যাহারা েশেষর,
তাহারা প্রথম হইেব, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা েশেষ
পিড়েব।যীশু তৃতীয় বার আপন মৃতু্যর িবষেয় ভিবষ্যদ্বাক্য
বেলন। ১৭ পের যখন যীশু িযরুশােলেম যাইেত উদ্যত হইেলন,
তখন িতিন েসই বােরা জন িশষ্যেক িবরেল লইয়া েগেলন, আর
পিথমেধ্য তা াহািদগেক কিহেলন, ১৮ েদখ, আমরা িযরুশােলেম
যাইেতিছ; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকেদর ও অধ্যাপকেদর
হেস্ত সমিপৰ্ত হইেবন; ১৯ তাহারা তা াহার প্রাণদন্ড িবধান কিরেব,
এবং িবদ্রুপ কিরবার, েকাড়া মিরবার ও কু্রেশ িদবার জন্য
পরজাতীয়েদর হেস্ত তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব; পের িতিন তৃতীয়
িদবেস উিঠেবন। প্রকৃত ভােব মহান েক? এই িবষেয় িশক্ষা।
২০ তখন িসবিদেয়র পুত্রেদর মাতা আপনার দইু পুত্রেক সেঙ্গ
লইয়া তা াহার িনকেট আিসয়া প্রিণপাত পূব্বৰ্ক তা াহার কােছ িকছু
যাচ্ঞা কিরেলন। ২১ িতিন তা াহােক কিহেলন, তুিম িক চাও? িতিন
কিহেলন, আজ্ঞা করুন, েযন আপনার রােজ্য আমার এই দইু
পুেত্রর এক জন আপনার দিক্ষণ পােশ্বৰ্, আর এক জন বাম
পােশ্বৰ্, বিসেত পায়। ২২ িকন্তু যীশু উত্তর কিরয়া কিহেলন,
েতামরা িক যাচ্ঞা কিরেতছ, তাহা বুঝ না; আিম েয পােত্র পান
কিরেত যাইেতিছ, তাহােত িক েতামরা পান কিরেত পার? তা াহারা
বিলেলন, পাির। ২৩ িতিন তা াহািদগেক কিহেলন, েতামরা আমার
পােত্র পান কিরেব বেট, িকন্তু যাহােদর জন্য আমার িপতা কতৃ্তৰ্ক
স্থান প্রস্তুত করা হইয়ােছ, তাহােদর িভন্ন আর কাহােকও আমার
দিক্ষণ পােশ্বৰ্ ও বাম পােশ্বৰ্ বিসেত িদেত আমার অিধকার নাই।
২৪ এই কথা শুিনয়া অন্য দশ জন ঐ দইু ভ্রাতার প্রিত রুষ্ট
হইেলন। িকন্তু যীশু তা াহািদগেক িনকেট ডািকয়া কিহেলন,
২৫ েতামরা জান, পরজাতীয়েদর অিধপিতরা তাহােদর উপের
প্রভুত্ব কের, এবং যাহারা মহান্, তাহারা তাহােদর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব
কের। ২৬ েতামােদর মেধ্য েসরূপ হইেব না; িকন্তু েতামােদর মেধ্য
েয েকহ মহান্ হইেত চায়, েস েতামােদর মেধ্য পিরচারক হইেব;
২৭ এবং েতামােদর মেধ্য েয েকহ প্রধান হইেত চায়, েস েতামােদর
দাস হইেব; ২৮ েযমন মনুষ্যপুত্র পিরচযৰ্্যা পাইেত আইেসন নাই,
িকন্তু পিরচযৰ্্যা কিরেত, এবং অেনেকর পিরবেত্তৰ্  আপন প্রাণ
মুিক্তর মূল্যরূেপ িদেত আিসয়ােছন।অন্ধেক চকু্ষদ্দৰ্ ান। যীশুর
িযরুশােলেম গমন। ২৯ পের িযরীেহা হইেত তা াহােদর বািহর
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হইবার সমেয় িবস্তর েলাক তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কিরল।
৩০ আর েদখ, দইু জন অন্ধ পেথর পােশ্বৰ্ বিসয়ািছল; েসই পথ
িদয়া যীশু যাইেতেছন শুিনয়া তাহারা েচা চাইয়া কিহল, প্রভু,
দায়ূদ-সন্তান, আমােদর প্রিত দয়া করুন। ৩১ তাহােত েলাক
সকল চুপ্ চুপ্ বিলয়া তাহািদগেক ধমক্ িদল; িকন্তু তাহারা
আরও অিধক েচা চাইয়া বিলল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমােদর
প্রিত দয়া করুন। ৩২ তখন যীশু থািময়া তাহািদগেক ডািকেলন,
আর বিলেলন, েতামরা িক চাও? আিম েতামােদর জন্য িক
কিরব? ৩৩ তাহারা তা াহােক কিহল, প্রভু, আমােদর চকু্ষ েযন
খুিলয়া যায়। ৩৪ তখন যীশু কারুনািবষ্ট হইয়া তাহােদর চকু্ষ স্পশৰ্
কিরেলন, আর তখনই তাহারা েদিখেত পাইল ও তা াহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চিলল।

পের যখন তা াহারা িযরূশােলেমর িনকটবত্তর্ী হইয়া
ৈজতুন পব্বৰ্েত, ৈবৎফগী গ্রােম আিসেলন, তখন যীশু
দইু জন িশষ্যেক পাঠাইয়া িদেলন, ২ তা াহািদগেক

বিলেলন, েতামােদর সম্মুেখ ঐ গ্রােম যাও, অমিন েদিখেত
পাইেব, একটী গদ্দৰ্ভী বাাধা আেছ, আর তাহার সেঙ্গ একটী
বৎস, খুিলয়া আমার িনকেট আন। ৩ আর যিদ েকহ,
েতামািদগেক িকছু বেল, তেব বিলেব, ইহািদেগেত প্রভুর
প্রেয়াজন আেছ; তাহােত েস তখনই তাহািদগেক পাঠাইয়া িদেব।
৪ এইরূপ ঘিটল, েযন ভাববাদী দ্বারা কিথত এই বাক্য পূণৰ্ হয়,
৫ “েতামরা িসেয়ান-কন্যােক বল, েদখ, েতামার রাজা েতামার
কােছ আিসেতেছন;িতিন মৃদশুীল, ও গদ্দৰ্ভ-বৎেসর উপের
উপিবষ্ট।” ৬ পের ঐ িশেষ্যরা িগয়া যীশুর আজ্ঞানুসাের কাযৰ্্য
কিরেলন, ৭ গদ্দৰ্ভীেক ও শাবকটীেক আিনেলন, এবং তাহােদর
উপের আপনােদর বস্ত্র পািতয়া িদেলন, আর িতিন তাহােদর
উপের বিসেলন। ৮ আর িভেড়র মেধ্য অিধকাংশ েলাক আপন
আপন বস্ত্র পেথ পািতয়া িদল, এবং অন্য অন্য েলাক গােছর
ডাল কািটয়া পেথ ছড়াইয়া িদল। ৯ আর েয সকল েলাক তা াহার
অগ্রপশ্চাৎ যাইেতিছল, তাহারা েচা চাইয়া বিলেত লািগল, েহাশান্না
দায়ূদ-সন্তান,ধন্য, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন; উদ্ধৰ্ েলােক
েহাশান্না। ১০ আর িতিন িযরূশােলেম প্রেবশ কিরেল নগরময়
হুলসূ্থল পিড়য়া েগল; সকেল কিহল, উিন েক? ১১ তাহােত
েলাকসমূহ কিহল, উিন েসই ভাববাদী, গালীেলর নাসরতীয়
যীশু। ১২ পের যীশু ঈশ্বেরর ধম্মৰ্ধােম প্রেবশ কিরেলন, এবং যত
েলাক ধম্মৰ্ধােম ক্রয়িবক্রয় কিরেতিছল, েসই সকলেক বািহর
কিরয়া িদেলন, এবং েপাদ্দারেদর েমজ ও যাহারা কেপাত িবক্রয়
কিরেতিছল, তাহােদর আসন সকল উল্টাইয়া েফিলেলন,
১৩ আর তাহািদগেক কিহেলন, েলখা আেছ, “আমার গৃহ
প্রাথৰ্নাগৃহ বিলয়া আখ্যাত হইেব,” িকন্তু েতামরা ইহা “দসু্যগেণর
গহ্বর” কিরেতছ। ১৪ পের অেন্ধরা ও খেঞ্জরা ধম্মৰ্ধােম তা াহার
িনকেট আিসল, আর িতিন তাহািদগেক সুস্থ কিরেলন। ১৫ িকন্তু
প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপেকরা তা াহার কৃত আশ্চযৰ্্য িক্রয়া
সকল েদিখয়া, আর েয বালেকরা ‘েহাশান্না দায়ূদ-সন্তান,’
বিলয়া ধম্মৰ্ধােম েচা চাইেতিছল তাহািদগেক েদিখয়া রুষ্ট হইল;
১৬ এবং তা াহােক কিহল, শুিনেতছ, ইহারা িক বিলেতেছ? যীশু
তাহািদগেক কিহেলন, হা া; েতামরা িক কখনও পাঠ কর নাই েয,
“তুিম িশশু ও দগু্ধ্যেপাষ্যেদর মুখ হইেত স্তব সম্পন্ন কিরয়াছ?”
১৭ পের িতিন তাহািদগেক ছািড়য়া নগেরর বািহের ৈবথিনয়ায়
েগেলন, আর েসই স্থােন রািত্র যাপন কিরেলন। ১৮ প্রাতঃকােল
নগের িফিরয়া যাইবার সমেয় িতিন কু্ষিধত হইেলন। ১৯ পেথর

পােশ্বৰ্ একটী ডুমুরগাছ েদিখয়া িতিন তাহার িনকেট েগেলন, এবং
পত্র িবনা আর িকছুই েদিখেত পাইেলন না। তখন িতিন গাছিটেক
কিহেলন, আর কখনও েতামােত ফল না ধরুক; আর হঠাৎ েসই
ডুমুরগাছটা শুকাইয়া েগল। ২০ তাহা েদিখয়া িশেষ্যরা আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরয়া কিহেলন, ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকাইয়া েগল
িকরূেপ? ২১ যীশু উত্তর কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন, আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, যিদ েতামােদর িবশ্বাস থােক, আর
সেন্দহ না কর, তেব েতামরা েকবল ডুমুরগােছর প্রিত এইরূপ
কিরেত পািরেব, তাহা নয়, িকন্তু এই পব্বৰ্তেকও যিদ বল,
‘উপিড়য়া যাও, আর সমুেদ্র িগয়া পড়,’ তাহাই হইেব। ২২ আর
েতামরা প্রাথৰ্নায় িবশ্বাসপূব্বৰ্ক যাহা িকছু যাচ্ঞা কিরেব, েস
সকলই পাইেব।যীশু িযরূশােলেম িশক্ষা েদন।যীশুর ক্ষমতা
িবষয়ক িশক্ষা। ২৩ পের িতিন ধম্মৰ্ধােম আিসেল পর তা াহার
উপেদশ িদবার সমেয় প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর প্রাচীনবগৰ্
িনকেট আিসয়া বিলল, তুিম িক ক্ষমতায় এই সকল কিরেতছ?
আর েকই বা েতামােক এই ক্ষমতা িদয়ােছ? ২৪ যীশু উত্তর
কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, আিমও েতামািদগেক একটী কথা
িজজ্ঞাসা কিরব; তাহা যিদ আমােক বল, তেব িক ক্ষমতায় এ
সকল কিরেতিছ, তাহা আিমও েতামািদগেক বিলব। ২৫ েযাহেনর
বািপ্তস্ম েকাথা হইেত হইয়ািছল? স্বগৰ্ হইেত না মনুষ্য হইেত?
তখন তাহারা পরস্পর তকৰ্  কিরয়া বিলল, যিদ বিল স্বগৰ্ হইেত,
তাহা হইেল এ আমািদগেক বিলেব, তেব েতামরা তা াহােক িবশ্বাস
কর নাই েকন? ২৬ আর যিদ বিল, মনুষ্য হইেত, েলাকসাধারণেক
ভয় কির; কারণ সকেল েযাহনেক ভাববাদী বিলয়া মােন।
২৭ তখন তাহারা যীশুেক উত্তর কিরয়া কিহল, আমরা জািন না।
িতিনও তাহািদগেক কিহেলন, তেব আিমও িক ক্ষমতায় এ সকল
কিরেতিছ, েতামািদগেক বিলব না। ২৮ িকন্তু েতামােদর েকমন
েবাধ হয়? এক ব্যিক্তর দইু পুত্র িছল; িতিন প্রথম জেনর িনকেট
িগয়া কিহেলন, বৎস, যাও, আজ দ্রাক্ষােক্ষেত্র কম্মৰ্ কর। ২৯ েস
উত্তর কিরল, আমার ইচ্ছা নাই; েশেষ অনুেশাচনা কিরয়া েগল।
৩০ পের িতিন িদ্বতীয় জেনর িনকেট িগয়া েসরূপ কিহেলন। েস
উত্তর কিরল, কত্তৰ্ া আিম যাইেতিছ; িকন্তু েগল না। ৩১ েসই
দইুেয়র মেধ্য েক িপতার ইচ্ছা পালন কিরল? তাহারা কিহল,
প্রথম জন। যীশু তাহািদগেক কিহেলন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, করগ্রাহী ও েবশ্যারা েতামােদর অেগ্র ঈশ্বেরর রােজ্য
প্রেবশ কিরেতেছ। ৩২ েকননা েযাহন ধািম্মৰ্কতার পথ িদয়া
েতামােদর িনকেট আিসেলন, আর েতামরা তা াহােক িবশ্বাস
কিরেল না; িকন্তু করগ্রাহী ও েবশ্যারা তা াহােক িবশ্বাস কিরল;
আর েতামরা তাহা েদিখয়া েশেষও এরূপ অনুেশাচনা কিরেল না
েয, তা াহােক িবশ্বাস কিরেব।গৃহকত্তৰ্ া ও কৃষকেদর দষৃ্টান্ত।
৩৩ আর একটী দষৃ্টান্ত শুন; এক জন গৃহ কত্তৰ্ া িছেলন, িতিন
দ্রাক্ষার েক্ষত্র কিরয়া তাহার চািরিদেক েবড়া িদেলন, ও তাহার
মেধ্য দ্রাক্ষা-কুন্ড খনন কিরেলন, এবং উচ্চগৃহ িনম্মৰ্ান কিরেলন;
পের কৃষকিদগেক তাহা জমা িদয়া অন্য েদেশ চিলয়া েগেলন।
৩৪ আর ফেলর সময় সিন্নকট হইেল িতিন আপন ফল গ্রহণ
কিরবার জন্য কৃষকেদর িনকেট িনজ দাসিদগেক েপ্ররণ
কিরেলন। ৩৫ তখন কৃষেকরা তা াহার দাসিদগেক ধিরয়া
কাহােকও প্রহার কিরল, কাহােকও বধ কিরল, কাহােকও পাথর
মািরল। ৩৬ আবার িতিন পূবৰ্বােপক্ষা আরও অেনক দাস েপ্ররণ
কিরেলন; তাহােদর প্রিতও তাহারা েসই মত ব্যবহার কিরল।
৩৭ অবেশেষ িতিন আপনার পুত্রেক তাহােদর িনকেট েপ্ররণ
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কিরেলন, বিলেলন, তাহারা আমার পুত্রেক সমাদর কিরেব।
৩৮ িকন্তু কৃষেকরা পুত্রেক েদিখয়া পরস্পর বিলল, এই ব্যিক্তই
উত্তরািধকারী, আইস, আমরা ইহােক বধ কিরয়া ইহার অিধকার
হস্তগত কির। ৩৯ পের তাহারা তা াহােক ধিরয়া দ্রাক্ষােক্ষেত্রর
বািহের েফিলয়া বধ কিরল। ৪০ অতএব দ্রাক্ষােক্ষেত্রর কত্তৰ্ া
যখন আিসেবন, তখন েসই কৃষকিদগেক িক করেবন?
৪১ তাহারা তা াহােক বিলল, েসই দষু্টিদগেক িনদারুণরূেপ িবনষ্ট
কিরেবন, এবং েসই েক্ষত্র এমন অন্য কৃষকিদগেক জমা িদেবন,
যাহারা ফেলর সমেয় তা াহােক ফল িদেব। ৪২ যীশু তাহািদগেক
কিহেলন, েতামরা িক কখনও শােস্ত্র পাঠ কর নাই,“েয প্রস্তর
গাাথেকরা অগ্রাহ্য কিরয়ােছ, তাহাই েকােণর প্রধান প্রস্তর হইয়া
উিঠল;ইহা প্রভু হইেতই হইয়ােছ,ইহা আমােদর দিৃষ্টেত অদু্ভত”?
৪৩ এই জন্য আিম েতামািদগেক কিহেতিছ, েতামােদর িনকট
হইেত ঈশ্বেরর রাজ্য কািড়য়া লওয়া যাইেব, এবং এমন এক
জািতেক েদওয়া হইেব, েয জািত তাহার ফল িদেব। ৪৪ আর এই
প্রস্তেরর উপের েয পিড়েব, েস ভগ্ন হইেব; িকন্তু এই প্রস্তর যাহার
উপের পিড়েব, তাহােক চূরমার কিরয়া েফিলেব। ৪৫ তা াহার এই
সকল দষৃ্টান্ত শুিনয়া প্রধান যাজেকরা ও ফরীশীরা বুিঝল েয,
িতিন তাহােদরই িবষয় বিলেতেছন। ৪৬ আর তাহারা তা াহােক
ধিরেত েচষ্ঠা কিরল, িকন্তু েলাকসাধারণেক ভয় কিরল, েকননা
েলােক তা াহােক ভাববাদী বিলয়া মািনত।িববাহ-েভােজর দষৃ্টান্ত।

যীশু আবার দষৃ্টান্ত দ্বারা কথা কিহেলন, িতিন
তাহািদগেক বিলেলন, ২ স্বগৰ্-রাজ্য এমন এক জন
রাজার তুল্য, িযিন আপন পুেত্রর িববাহেভােজর

আেয়াজন কিরেলন। ৩ েসই েভােজ িনমিন্ত্রত েলাকিদগেক
ডািকবার জন্য িতিন আপন দাসিদগেক েপ্ররণ কিরেলন; িকন্তু
তাহারা আিসেত চািহল না। ৪ তাহােত িতিন আবার অন্য
দাসিদগেক েপ্ররণ কিরেলন, বিলেলন, িনমিন্ত্রত েলাকিদগেক
বল, েদখ, আমার েভাজ প্রস্তুত কিরয়ািছ, আমার বৃষািদ হৃষ্টপুষ্ট
পশু সকল মারা হইয়ােছ, সকলই প্রস্তুত; েতামরা িববােহর
েভােজ আইস। ৫ িকন্তু তাহারা অবেহলা কিরয়া েকহ আপন
েক্ষেত্র, েকহ বা আপন ব্যাপাের চিলয়া েগল। ৬ অবিশষ্ট সকেল
তা াহার দাসিদগেক ধিরয়া অপমান কিরল ও বধ কিরল।
৭ তাহােত রাজা কু্রদ্ধ হইেলন, এবং ৈসন্যসামন্ত পাঠাইয়া েসই
হত্যাকারীেদর িবনষ্ট কিরেলন, ও তাহােদর নগর েপাড়াইয়া
িদেলন। ৮ পের িতিন আপন দাসিদগেক কিহেলন, িববােহর
েভাজ ত প্রস্তুত, িকন্তু ঐ িনমিন্ত্রত েলােকরা েযাগ্য িছল না;
৯ অতএব েতামরা রাজপেথর মাথায় মাথায় িগয়া যত েলােকর
েদখা পাও, সকলেক িববােহর েভােজ ডািকয়া আন। ১০ তাহােত
ঐ দােসরা রাজপেথ িগয়া ভাল মন্দ যত েলােকর েদখা পাইল,
সকলেকই সংগ্রহ কিরয়া আিনল, তাহােত িববাহবাটী
অিতিথগেণ পিরপূণৰ্ হইল। ১১ পের রাজা অিতিথিদগেক
েদিখবার জেন্য িভতের আিসয়া এমন এক ব্যিক্তেক েদিখেত
পাইেলন, যাহার িববাহবস্ত্র িছল না; ১২ িতিন তাহােক কিহেলন,
েহ বনু্ধ, তুিম েকমন কিরয়া িববাহ-বস্ত্র িবনা এখােন প্রেবশ
কিরেল? েস িনরুত্তর হইল। ১৩ তখন রাজা পিরচারকিদগেক
কিহেলন, উহার হাত পা বাািধয়া উহােক বািহের অন্ধকাের
েফিলয়া েদও; েসখােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ১৪ বাস্তিবক
অেনেক আহূত, িকন্তু অল্পই মেনানীত।যীশুর শত্রুেদর কেয়কিট
প্রেশ্নর উত্তর। ১৫ তখন ফরীশীরা িগয়া মন্ত্রণা কিরল, িকরূেপ
তা াহােক কথার ফা ােদ েফিলেত পাের। ১৬ আর তাহারা

েহেরাদীয়েদর সিহত আপনােদর িশষ্যগণেক িদয়া তা াহােক
বিলয়া পাঠাইল, গুেরা, আমরা জািন, আপিন সত্য, এবং
সত্যরূেপ ঈশ্বেরর পেথর িবষয় িশক্ষা িদেতেছন, এবং আপিন
কাহারও িবষেয় ভীত নেহন, েকননা আপিন মনুেষ্যর মুখােপক্ষা
কেরন না। ১৭ ভাল, আমািদগেক বলুন, আপনার মত িক?
ৈকসরেক কর েদওয়া িবেধয় িকনা? ১৮ িকন্তু যীশু তাহােদর
দষু্টািম বুিঝয়া কিহেলন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা েকন
কিরেতছ? ১৯ েসই কেরর মুদ্রা আমােক েদখাও। তখন তাহারা
তা াহার িনকেট একটী িদনার অিনল। ২০ িতিন তাহািদগেক
কিহেলন, এই মূিত্তৰ্  ও এই নাম কাহার? তাহারা বিলল, ৈকসেরর।
২১ তখন িতিন তাহািদগেক কিহেলন, তেব ৈকসেরর যাহা যাহা,
ৈকসরেক েদও, আর ঈশ্বেরর যাহা যাহা, ঈশ্বরেক েদও। ২২ এই
কথা শুিনয়া তাহারা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরল, এবং তা াহােক ছািড়য়া
চিলয়া েগল। ২৩ েসই িদন সদ্দকুীরা- যাহারা বেল পুনরুত্থান নাই-
তা াহার কােছ আিসল; ২৪ এবং তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরল, গুেরা,
েমািশ বিলয়ােছন, েকহ যিদ িনঃসন্তান হইয়া মের, তেব তাহার
ভাই তাহার স্ত্রীেক িববাহ কিরয়া আপন ভাইেয়র জন্য বংশ
উৎপন্ন কিরেব। ২৫ ভাল, আমােদর মেধ্য সাতটী ভাই িছল; আর
ৈজষ্ঠ িববােহর পর মিরয়া েগল, এবং সন্তান না হওয়ােত আপন
ভ্রাতার জন্য িনজ স্ত্রীেক রািখয়া িদল। ২৬ িদ্বতীয় তৃতীয় প্রভৃিত
সপ্তম জন পযৰ্্যন্ত েসইরূপ কিরল। ২৭ সকেলর েশেষ েস স্ত্রীও
মিরয়া েগল। ২৮ অতএব পুনরুত্থােন ঐ সাত জেনর মেধ্য েস
কাহার স্ত্রী হইেব? সকেলই ত তাহােক িববাহ কিরয়ািছল।
২৯ যীশু উত্তর কিরয়া তাহািদগেক কিহেলন, েতামরা ভ্রান্ত
হইেতছ, কারণ েতামরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বেরর পরাক্রম;
৩০ েকননা পুনরুত্থােন েলােক িববাহ কের না, এবং িববািহতও
হয় না, বরং স্বেগৰ্ ঈশ্বেরর দতূগেণর ন্যায় থােক। ৩১ িকন্তু
মৃতেদর পুনরুত্থান িবষেয় ঈশ্বর েতামািদগেক যাহা বিলয়ােছন,
তাহা িক েতামরা পাঠ কর নাই? ৩২ িতিন বেলন, “আিম
অব্ৰাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, ও যােকােবর ঈশ্বর;” ঈশ্বর
মৃতেদর নেহন, িকন্তু জীিবতেদর। ৩৩ এই কথা শুিনয়া েলাকসমূহ
তা াহার িশক্ষােত চমৎকার জ্ঞান কিরল। ৩৪ ফরীশীরা যখন
শুিনেত পাইল, িতিন সদ্দকুীিদগেক িনরুত্তর কিরয়ােছন, তখন
তাহারা একসেঙ্গ আিসয়া যুিটল। ৩৫ আর তাহােদর মেধ্য এক
ব্যিক্ত, এক জন ব্যবস্থােবত্তা, পরীক্ষা ভােব তা াহােক িজজ্ঞাসা
কিরল, ৩৬ গুেরা, ব্যবস্থার মেধ্য েকান আজ্ঞা মহৎ? ৩৭ িতিন
তাহােক কিহেলন, “েতামার সমস্ত অন্তঃকরণ,েতামার সমস্ত প্রাণ
ও েতামার সমস্ত মন িদয়া েতামার ঈশ্বর প্রভুেক েপ্রম কিরেব,”
৩৮ এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। ৩৯ আর িদ্বতীয়টী ইহার
তুল্য;“েতামার প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরেব।” ৪০ এই
দইুটী অজ্ঞােতই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও
ঝুিলেতেছ।যীশুর শত্রুরা িনরুত্তর। ৪১ আর ফরীশীরা একত্র
হইেল যীশু তাহািদগেক িজজ্ঞাসা কিরেলন, ৪২ খ্রীেষ্টর িবষেয়
েতামােদর েকমন েবাধ হয়, িতিন কাহার সন্তান? তাহারা বিলল,
দায়ূেদর। ৪৩ িতিন তাহািদগেক কিহেলন, তেব দায়ূদ িক প্রকাের
আত্মার আেবেশ তা াহােক প্রভু বেলন? িতিন বেলন,- ৪৪ “প্রভু
আমার প্রভুেক কিহেলন, তুিম আমার দিক্ষেণ বস,যাবৎ আিম
েতামার শত্রুগণেক েতামার পদতেল না রািখ।” ৪৫ অতএব দায়ূদ
যখন তা াহােক প্রভু বেলন, তখন িতিন িক প্রকাের তা াহার সন্তান?
৪৬ তখন েকহ তা াহােক েকান উত্তর িদেত পািরল না; আর েসই
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িদন অবিধ তা াহােক েকান কথা িজজ্ঞাসা কিরেত কাহারও সাহস
হইল না।

ফরীশীেদর ও অধ্যাপকেদর প্রিত যীশুর অনুেযাগ।

তখন যীশু েলাকসমূহেক ও িনজ িশষ্যিদগেক
কিহেলন, ২ অধ্যাপক ও ফরীশীরা েমািশর আসেন
বেসন। ৩ অতএব তাহারা েতামািদগেক যাহা িকছু

বেল, তাহা পালন কিরও, মািনও, িকন্তু তাহােদর কেম্মৰ্র মত
কম্মৰ্ কিরও না; েকননা তাহারা বেল, িকন্তু কের না। ৪ তাহারা
ভারী দবু্বৰ্হ েবাঝা বাািধয়া েলাকেদর কা ােধ চাপাইয়া েদয়, িকন্তু
আপনারা অঙ্গিুল িদয়াও তাহা সরাইেত চােহ না। ৫ তাহারা
েলাকেক েদখাইবার জন্যই তাহােদর সমস্ত কম্মৰ্ কের; েকননা
তাহারা আপনােদর কবচ প্রশস্ত কের, এবং বেস্ত্রর েথাপ বড়
কের, ৬ আর েভােজ প্রধান স্থান, সমাজ-গৃেহ প্রধান প্রধান
আসন, ৭ হােট বাজাের মঙ্গলবাদ, এবং েলােকর কােছ রিব্ব
[গুরু] বিলয়া সম্ভাষণ, এ সকল ভাল বােস। ৮ িকন্তু েতামরা
‘রিব্ব’ বিলয়া সম্ভািষত হইও না, কারণ েতামােদর গুরু এক
জন, এবং েতামরা সকেল ভ্রাতা। ৯ আর পৃিথবীেত কাহােকও
‘িপতা’ বিলয়া সেম্বাধন কিরও না, কারণ েতামােদর িপতা এক
জন, িতিন েসই স্বগর্ীয়। ১০ েতামরা ‘আচাযৰ্্য’ বিলয়া সম্ভািষত
হইও না, কারণ েতামােদর আচাযৰ্্য এক জন, িতিন খ্রীষ্ট। ১১ িকন্তু
েতামােদর মেধ্য েয ব্যিক্ত েশ্রষ্ঠ, েস েতামােদর পিরচারক হইেব।
১২ আর েয েকহ, আপনােক উচ্চ কের, তাহােক নত করা যাইেব;
আর েয েকহ আপনােক নত কের, তাহােক উচ্চ করা যাইেব।
১৩ িকন্তু হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্
েতামািদগেক! কারণ েতামরা মনুষ্যেদর সম্মুেখ স্বগৰ্রাজ্য রুদ্ধ
কিরয়া থাক; ১৪ আপনারাও তাহােত প্রেবশ কর না, এবং যাহারা
প্রেবশ কিরেত আইেস, তাহািদগেক প্রেবশ কিরেত েদও না।
১৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক!
কারণ এক জনেক িযহূদী-ধম্মৰ্াবলম্বী কিরবার জন্য েতামরা
সমুেদ্র ও স্থেল পিরভ্রমণ কিরয়া থাক; আর যখন েকহ হয়, তখন
তাহােক েতামােদর অেপক্ষা দ্বীগুণ নারকী কিরয়া তুল। ১৬ হা
অন্ধ পথ-দশৰ্েকরা, িধক্ েতামািদগেক! েতামরা বিলয়া থাক,
েকহ মিন্দেরর িদব্য কিরেল তাহা িকছুই নয়, িকন্তু েয েকহ
মিন্দরস্থ স্বেণৰ্র িদব্য কিরল, েস আবদ্ধ হইল। ১৭ মূেঢ়রা ও
অেন্ধরা, বল েদিখ, েকানটী েশ্রষ্ঠ? স্বণৰ্, না েসই মিন্দর, যাহা
স্বণৰ্েক পিবত্র কিরয়ােছ? ১৮ আরও বিলয়া থাক, েকহ
যজ্ঞেবিদর িদব্য কিরেল তাহা িকছুই নয়, িকন্তু েয েকহ তাহার
উপিরস্থ উপহােরর িদব্য কিরল, েস আবদ্ধ হইল। ১৯ হা অেন্ধরা,
বল েদিখ, েকানটী েশ্রষ্ঠ? উপহার না েসই যজ্ঞেবদী, যাহা
উপহারেক পিবত্র কের? ২০ েয ব্যিক্ত যজ্ঞেবিদর িদব্য কের, েস
ত েবিদর ও তাহার উপিরস্থ সমেস্তরই িদব্য কের। ২১ আর েয
মিন্দেরর িদব্য কের, েস মিন্দেরর, িযিন তথায় বাস কেরন,
তা াহারও িদব্য কের। ২২ আর েয স্বেগৰ্র িদব্য কের, েস ঈশ্বেরর
িসংহাসেনর, এবং িযিন তাহােত উপিবষ্ট, তা াহারও তাহারও িদব্য
কের। ২৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্
েতামািদগেক! কারণ েতামরা েপািদনা, েমৗির ও িজরার দশমাংশ
িদয়া থাক; আর ব্যবস্থার মেধ্য গুরুতর িবষয়-ন্যায়িবচার, দয়া ও
িবশ্বাস- পিরত্যাগ কিরয়াছ; িকন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ
সকলও পিরত্যাগ না করা, েতামােদর উিচত িছল। ২৪ অন্ধ পথ-
দশৰ্েকরা, েতামরা মশা ছা ািকয়া েফল, িকন্তু উট িগিলয়া থাক।

২৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক!
কারণ েতামরা পানপাত্র ও েভাজনপাত্র বািহের পিরস্কার কিরয়া
থাক, িকন্তু েসগুিলর িভতের েদৗরাত্ম্য ও অন্যােয় ভরা। ২৬ অন্ধ
ফরীশী, অেগ্র পানপাত্র ও েভাজন পাত্র িভতের পিরস্কার কর,
েযন তাহা বািহেরও পিরস্কার হয়। ২৭ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক! কারণ েতামরা চুনকাম করা
কবেরর তুল্য; তাহা বািহের েদিখেত সুন্দর বেট, িকন্তু িভতের
মরা মানুেষর অিস্থ ও সবৰ্বপ্রকার অশুচীতা ভরা। ২৮ তদ্রূপ
েতামরাও বািহের েলাকেদর কােছ ধািম্মৰ্ক বিলয়া েদখাইয়া থাক,
িকন্তু িভতের েতামরা কাপট্য ও অধেম্মৰ্ পিরপূণৰ্। ২৯ হা অধ্যাপক
ও ফরীশীগণ, কপটীরা, িধক্ েতামািদগেক! কারণ েতামরা
ভাববািদগেণর কবর গাািথয়া থাক, এবং ধািম্মৰ্কগেণর সমািধ-
স্তম্ভ েশািভত কিরয়া থাক, আর বিলয়া থাক, ৩০ আমরা যিদ
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সমেয় থািকতাম, তেব ভাববািদগেণর
রক্তপােত তা াহােদর সহভাগী হইতাম না। ৩১ ইহােত েতামরা
আপনােদর িবষেয় এই সাক্ষ্য িদেতছ েয, যাহারা ভাববািদগণেক
বধ কিরয়ািছল, েতামরা তাহােদরই সন্তান। ৩২ েতামরাও
েতামােদর িপতৃপুরুষেদর পিরমাণ পূণৰ্ কর। ৩৩ সেপৰ্রা,
কালসেপৰ্র বংেশরা, েতামরা েকমন কিরয়া িবচাের নরকদন্ড
এড়াইেব? ৩৪ এই কারণ েদখ, আিম েতামােদর িনকেট ভাববাদী,
িবজ্ঞ ও অধ্যাপকিদগেক েপ্ররণ কিরব, তাহােদর মেধ্য কতক
জনেক েতামরা বধ কিরেব ও কু্রেশ িদেব, কতক জনেক
েতামােদর সমাজ-গৃেহ েকাড়া মািরেব, এবং এক নগর হইেত
আর এক নগের তাড়না কিরেব, ৩৫ েযন পৃিথবীেত যত ধািম্মৰ্ক
েলােকর রক্তপাত হইয়া আিসেতেছ, েস সমস্ত েতামােদর উপের
বেত্তৰ্ ,- ধািম্মৰ্ক েহবেলর রক্তপাত অবিধ, বরিখেয়র পুত্র েয
সখিরয়েক েতামরা মিন্দেরর ও যজ্ঞেবিদর মধ্যস্থােন বধ
কিরয়ািছেল, তা াহার রক্তপাত পযৰ্্যন্ত। ৩৬ আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, এই কােলর েলাকেদর উপের এই সমস্তই
বিত্তৰ্ েব। ৩৭ হা িযরূশােলম, িযরূশােলম, তুিম ভাববািদগণেক বধ
কিরয়া থাক, ও েতামার িনকেট যাহারা েপ্রিরত হয়, তাহািদগেক
পাথর মািরয়া থাক! কুকু্কটী েযমন আপন শাবকিদগেক পেক্ষর
নীেচ একত্র কের, তদ্রূপ আিমও কত বার েতামার সন্তানিদগেক
একত্র কিরেত ইচ্ছা কিরয়ািছ, িকন্তু েতামরা সম্মত হইেল না।
৩৮ েদখ, েতামােদর গৃহ, েতামােদর িনিমত্ত উৎসন্ন পিড়য়া রিহল।
৩৯ েকননা আিম েতামািদগেক বিলেতিছ, েতামরা এখন অবিধ
আমােক আর েদিখেত পাইেব না, েয পযৰ্্যন্ত না বিলেব, “ধন্য
িতিন, িযিন প্রভুর নােম আিসেতেছন।”িযরূশােলেমর িবনাশ ও
যীশুর পুনরাগমন িবষয়ক ভিবষ্যদ্বাক্য।

পের যীশু ধম্মৰ্ধাম হইেত বািহর হইয়া গমন
কিরেতেছন, এমন সমেয় তা াহার িশেষ্যরা তা াহােক
ধম্মৰ্ধােমর গাাথিন সকল েদখাইবার জন্য িনকেট

আিসেলন। ২ িকন্তু িতিন উত্তর কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন,
েতামরা িক এই সকল েদিখেতছ না? আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এই স্থােনর একখািন পাথর অন্য পাথেরর উপের
থািকেব না, সমস্তই ভূিমসাৎ হইেব। ৩ পের িতিন ৈজতুন পব্বৰ্েতর
উপের বিসেল িশেষ্যরা িবরেল তা াহার িনকেট আিসয়া বিলেলন,
আমািদগেক বলুন েদিখ, এই সকল ঘটনা কখন হইেব? আর
আপনার আগমেনর এবং যুগােন্তর িচহ্ন িক? ৪ যীশু উত্তর
কিরয়া তা াহািদগেক কিহেলন, েদিখও, েকহ েযন েতামািদগেক না
ভুলায়। ৫ েকননা অেনেক আমার নাম ধিরয়া আিসেব, বিলেব,
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আিমই েসই খ্রীষ্ট, আর অেনক েলাকেক ভুলাইেব। ৬ আর
েতামরা যুেদ্ধর কথা ও যুেদ্ধর জনরব শুিনেব; েদিখও, ব্যাকুল
হইও না; েকননা এ সকল অবশ্যই ঘিটেব, িকন্তু তখনও েশষ
নয়। ৭ কারণ জািতর িবপেক্ষ জািত ও রােজ্যর িবপেক্ষ রাজ্য
উিঠেব, এবং স্থােন স্থােন দিুভৰ্ ক্ষ ও ভূিমকম্প হইেব। ৮ িকন্তু এই
সকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র। ৯ েসই সমেয় েলােকরা েক্লশ
িদবার জন্য েতামািদগেক সমপৰ্ণ কিরেব, ও েতামািদগেক বধ
কিরেব, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জািত েতামািদগেক েদ্বষ
কিরেব। ১০ আর তৎকােল অেনেক িবঘ্ন পাইেব, এক জন
অন্যেক সমপৰ্ণ কিরেব, এক জন অন্যেক েদ্বষ কিরেব। ১১ আর
অেনক ভাক্ত ভাববাদী উিঠয়া অেনকেক ভুলাইেব। ১২ আর
অধেম্মৰ্র বৃিদ্ধ হওয়ােত অিধকাংশ েলােকর েপ্রম শীতল হইয়া
যাইেব। ১৩ িকন্তু েয েকহ েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর থািকেব, েস পিরত্রান
পাইেব। ১৪ আবার সব্বৰ্ জািতর কােছ সাক্ষ্য িদবার িনিমত্ত
রােজ্যর এই সুসমাচার সমুদয় জগেত প্রচার করা যাইেব; আর
তখন েশষ উপিস্থত হইেব। ১৫ অতএব যখন েদিখেব, ধ্বংেসর
েয ঘৃণাহৰ্  বস্তু দািনেয়ল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়ােছ, তাহা পিবত্র
স্থােন দা াড়াইয়া আেছ,- েয জন পাঠ কের েস বুঝুক, ১৬ -তখন
যাহারা িযহূিদয়ােত থােক, তাহারা পাহাড় অঞ্চেল পলায়ন
করুক; ১৭ েয েকহ ছােদর উপের থােক, েস গৃহ হইেত
িজিনসপত্র লইবার জন্য নীেচ না নামুক; ১৮ আর েয েকহ েক্ষেত্র
থােক, েস আপন বস্ত্র লইবার িনিমত্ত পশ্চােত িফিরয়া না
আসুক। ১৯ হায়, েসই সমেয় গব্ভৰ্বতী এবং স্তন্যদাত্রীিদেগর
সন্তাপ হইেব! ২০ আর প্রাথৰ্না কর, েযন েতামােদর পলায়ন
শীতকােল িকম্বা িবশ্রামবাের না ঘেট। ২১ েকননা তৎকােল এরূপ
“মহােক্লশ উপিস্থত হইেব, েযরূপ জগেতর আরম্ভ অবিধ এ
পযৰ্্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইেবও না”। ২২ আর েসই
িদেনর সংখ্যা যিদ কমাইয়া েদওয়া না যাইত, তেব েকান প্রাণীই
রক্ষা পাইত না; িকন্তু মেনানীতেদর জন্য েসই িদেনর সংখ্যা
কমাইয়া েদওয়া যাইেব। ২৩ তখন যিদ েকহ েতামািদগেক বেল,
েদখ, েসই খ্রীষ্ট এখােন, িকম্বা ওখােন, েতামরা িবশ্বাস কিরও না।
২৪ েকননা ভাক্ত খ্রীেষ্টরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উিঠেব, এবং এমন
মহৎ মহৎ িচহ্ন ও অদু্ভত অদু্ভত লক্ষণ েদখাইেব েয, যিদ হইেত
পাের, তেব মেনানীতিদগেকও ভুলাইেব। ২৫ েদখ, আিম পূেব্বৰ্ই
েতামািদগেক বিললাম। ২৬ অতএব েলােক যিদ েতামািদগেক
বেল, ‘েদখ, িতিন প্রান্তের,’ েতামরা বািহের যাইও না; ‘েদখ, িতিন
অন্তরাগাের,’ েতামরা িবশ্বাস কিরও না। ২৭ কারণ িবদ্ুযৎ েযমন
পূব্বৰ্িদক্ হইেত িনগৰ্ত হইয়া পিশ্চম িদক পযৰ্্যন্ত প্রকাশ পায়,
েতমিন মনুষ্যপুেত্রর আগমন হইেব। ২৮ েযখান মড়া থােক
েসইখােন শকুন যুিটেব। ২৯ আর েসই সমেয়র েক্লেশর পেরই
“সূযৰ্্য অন্ধকার হইেব, চন্দ্রও েজ্যাৎস্না িদেব না, আকাশ হইেত
তারাগেণর পতন হইেব ও আকাশমন্ডেলর পরাক্রম সকল
িবচিলত হইেব”। ৩০ আর তখন মনুষ্যপুেত্রর িচহ্ন আকােশ েদখা
যাইেব, আর তখন পৃিথবীর সমুদয় েগাষ্ঠী িবলাপ কিরেব, এবং
“মনুষ্যপুত্রেক আকাশীয় েমঘরেথ পরাক্রম ও মহা প্রতােপ
আিসেত” েদিখেব। ৩১ আর িতিন মহা তূরীধ্বিন সহকাের আপন
দতূগণেক েপ্ররণ কিরেবন; তা াহারা আকােশর এক সীমা পযৰ্্যন্ত
চাির বায়ু হইেত তা াহার মেনানীতিদগেক একত্র কিরেবন।
৩২ ডুমুরগাছ হইেত দষৃ্টান্ত িশখ; যখন তাহার শাখা েকামল হইয়া
পত্র বািহর কের, তখন েতামরা জািনেত পার, গ্রীষ্মকাল সিন্নকট;
৩৩ েসইরূপ েতামরা ঐ সকল ঘটনা েদিখেলই জািনেব, িতিন

সিন্নকট, এমন িক, দ্বাের উপিস্থত। ৩৪ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, এই কােলর েলাকেদর েলাপ হইেব না, েয পযৰ্্যন্ত না এ
সমস্ত িসদ্ধ হয়। ৩৫ আকােশর ও পৃিথবীর েলাপ হইেব িকন্তু
আমার বােক্যর েলাপ কখনও হইেব না। ৩৬ িকন্তু েসই িদেনর ও
েসই দেন্ডর তত্ত্ব েকহই জােন না, স্বেগৰ্র দতূগণও জােনন না,
পুত্রও জােনন না, েকবল িপতা জােনন। ৩৭ বাস্তিবক েনােহর
সমেয় েযরূপ হইয়ািছল, মনুষ্যপুেত্রর আগমনও তদ্রূপ হইেব।
৩৮ কারণ জলপ্লাবেনর েসই পূব্বৰ্বত্তর্ী কােল, জাহােজ েনােহর
প্রেবশ িদন পযৰ্্যন্ত, েলােক েযমন েভাজন ও পান্ কিরত, িববাহ
কিরত, ও িববািহত হইত, ৩৯ এবং বুিঝেত পািরল না, যাবৎ না
বন্যা আিসয়া সকলেক ভাসাইয়া লইয়া েগল; তদ্রূপ মনুষ্যপুেত্রর
আগমন হইেব। ৪০ তখন দইু জন েক্ষেত্র থািকেব, এক জনেক
লওয়া যাইেব, এবং অন্য জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৪১ দইুটী
স্ত্রীেলাক যাাতা িপিষেব, এক জনেক লওয়া যাইেব, এবং অন্য
জনেক ছািড়য়া যাওয়া হইেব। ৪২ অতএব জািগয়া থাক, েকননা
েতামােদর প্রভু েকান্ িদন আিসেবন, তাহা েতামরা জান না।
৪৩ িকন্তু ইহা জািনও, েচার েকান্ প্রহের আিসেব, তাহা যিদ
গৃহকত্তৰ্ া জািনত, তেব জািগয়া থািকত, িনজ গৃেহ িসাধ কািটেত
িদত না। ৪৪ এইজন্য েতামরাও প্রস্তুত থাক, েকননা েয দন্ড
েতামরা মেন কিরেব না, েসই দেন্ডই মনুষ্যপুত্র আিসেবন।
৪৫ এখন, েসই িবশ্বস্ত ও বুিদ্ধমান্ দাস েক, যাহােক তাহার প্রভু
িনজ পিরজেনর উপের িনযুক্ত কিরয়ােছন, েযন েস তাহািদগেক
উপযুক্ত সমেয় খাদ্য েদয়? ৪৬ ধন্য েসই দাস, যাহােক তাহার প্রভু
আিসয়া েসইরূপ কিরেত েদিখেবন। ৪৭ আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, িতিন তাহােক আপন সব্বৰ্েস্বর অধ্যক্ষ কিরেবন।
৪৮ িকন্তু েসই দষু্ট দাস যিদ মেন মেন বেল, ‘আমার প্রভুর
আিসবার িবলম্ব আেছ,’ ৪৯ আর যিদ আপন সহদাসিদগেক
মািরেত, এবং মত্ত েলাকেদর সেঙ্গ েভাজন ও পান কিরেত,
আরম্ভ কের, ৫০ তেব েয িদন েস অেপক্ষা না কিরেব, এবং েয
দন্ড েস না জািনেব, েসই িদন েসই দেন্ড েসই দােসর প্রভু
আিসেবন; ৫১ আর তাহােক িদ্বখন্ড কিরয়া কপটীেদর মেধ্য
তাহার অংশ িনরূপন কিরেবন; েসই স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ
হইেব।

িবচার- িদেনর িবষেয় দষৃ্টান্ত ও িশক্ষা।

তখন স্বগৰ্-রাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য বিলেত
হইেব, যাহারা আপন আপন প্রদীপ লইয়া বেরর
সিহত সাক্ষাৎ কিরেত বািহর হইল। ২ তাহােদর মেধ্য

পাাচ জন িনবুৰ্িদ্ধ, আর পাাচ জন সুবুিদ্ধ িছল। ৩ কারণ যাহারা
িনবুৰ্িদ্ধ, তাহারা আপন আপন প্রদীপ লইল, সেঙ্গ ৈতল লইল না;
৪ িকন্তু সুবুিদ্ধরা আপন আপন প্রদীেপর সিহত পােত্র কিরয়া
ৈতল লইল। ৫ আর বড় িবলম্ব করােত সকেল ঢুিলেত ঢুিলেত
ঘুমাইয়া পিড়ল। ৬ পের মধ্য রােত্র এই উচ্চরব হইল, েদখ, বর!
তা াহার সিহত সাক্ষাৎ কিরেত বািহর হও। ৭ তাহােত েসই
কুমারীরা সকেল উিঠল, এবং আপন আপন প্রদীপ সাজাইল।
৮ আর িনবুৰ্িদ্ধরা সুবুিদ্ধিদগেক বিলল, েতামােদর ৈতল হইেত
আমািদগেক িকছু েদও, েকননা আমােদর প্রদীপ িনিবয়া
যাইেতেছ। ৯ িকন্তু সুবুিদ্ধরা উত্তর কিরয়া কিহল, হয় ত
েতামােদর ও আমােদর জন্য কুলাইেব না; েতামরা বরং
িবেক্রতােদর িনকেট িগয়া আপনােদর জন্য ক্রয় কর। ১০ তাহারা
ক্রয় কিরেত যাইেতেছ, ইিতমেধ্য বর আিসেলন; এবং যাহারা
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প্রস্তুত িছল, তাহারা তা াহার সেঙ্গ িববাহবাটীেত প্রেবশ কিরল;
১১ েশেষ অন্য সকল কুমারীও আিসয়া কিহেত লািগল, প্রভু,
প্রভু, আমািদগেক দ্বার খুিলয়া িদউন। ১২ িকন্তু িতিন উত্তর
কিরয়া কিহেলন, েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, আিম
েতামািদগেক িচিন না। ১৩ অতএব জািগয়া থাক; েকননা েতামরা
েসই িদন বা েসই দন্ড জান না। ১৪ কারণ মেন কর, েয েকান
ব্যিক্ত িবেদেশ যাইেতেছন, িতিন আপন দাসিদগেক ডািকয়া িনজ
সম্পিত্ত তাহােদর হেস্ত সমপৰ্ণ কিরেলন। ১৫ িতিন এক জনেক
পাাচ তালন্ত, অন্য জনেক দইু তালন্ত এবং আর এক জনেক এক
তালন্ত, যাহার েযরূপ শিক্ত’ তাহােক তদনুসাের িদেলন; পের
িবেদশ চিলয়া েগেলন। ১৬ েয পাাচ তালন্ত পাইয়ািছল, েস তখনই
েগল, তাহা িদয়া ব্যবসা কিরল, এবং আর পাাচ তালন্ত লাভ
কিরল। ১৭ েয দইু তালন্ত পাইয়ািছল, েসও তদ্রূপ কিরয়া আর
দইু তালন্ত লাভ কিরল। ১৮ িকন্তু েয এক তালন্ত পাইয়ািছল, েস
িগয়া ভূিমেত গত্তৰ্  খুা িড়য়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রািখল।
১৯ দীঘৰ্কাল পর েসই দাসিদেগর প্রভু আিসয়া তাহােদর িনকট
হইেত িহসাব লইেলন। ২০ তখন েয পাাচ তালন্ত পাইয়ািছল, েস
আিসয়া আরও পাাচ তালন্ত আিনয়া কিহল, প্রভু, আপিন আমার
িনকেট পাাচ তালন্ত সমপৰ্ণ কিরয়ািছেলন; েদখুন, আর পাাচ
তালন্ত লাভ কিরয়ািছ। ২১ তাহার প্রভু তাহােক কিহেলন, েবশ,
উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস; তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হইেল, আিম
েতামােক বহু িবষেয়র উপের িনযুক্ত কিরব; তুিম আপন প্রভুর
আনেন্দর সহভাগী হও। ২২ পের েয দইু তালন্ত পাইয়ািছল, েসও
আিসয়া কিহল, প্রভু, আপিন আমার িনকেট দইু তালন্ত সমপৰ্ণ
কিরয়ািছেলন; েদখুন, আর দইু তালন্ত লাভ কিরয়ািছ। ২৩ তাহার
প্রভু তাহােক কিহেলন, েবশ! উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস; তুিম অল্প
িবষেয় িবশ্বস্ত হইেল, আিম েতামােক বহু িবষেয়র উপের িনযুক্ত
কিরব; তুিম আপন প্রভুর আনেন্দর সহভাগী হও। ২৪ পের েয
এক তালন্ত পাইয়ািছল, েসও আিসয়া কিহল, প্রভু, আিম
জািনতাম, আপিন কিঠন েলাক; েযখােন বুেনন নাই, েসইখােন
কািটয়া থােকন, ও েযখােন ছড়ান নাই, েসইখােন কুড়াইয়া
থােকন। ২৫ তাই আিম ভীত হইয়া িগয়া আপনার তালন্ত ভূিমর
মেধ্য লুকাইয়া রািখয়ািছলাম; েদখুন, আপনার যাহা আপিন
পাইেলন। ২৬ িকন্তু তাহার প্রভু উত্তর কিরয়া তাহােক কিহেলন,
দষু্ট অলস দাস, তুিম নািক জািনেত, আিম েযখােন বুিন নাই,
েসইখােন কািট, এবং েযখােন ছড়াই নাই, েসইখােন কুড়াই?
২৭ তেব েপাদ্দারেদর হােত আমার টাকা রািখয়া েদওয়া েতামার
উিচত িছল; তাহা কিরেল আিম আিসয়া আমার যাহা তাহা
সুেদর সিহত পাইতাম। ২৮ অতএব েতামরা ইহার িনকট হইেত ঐ
তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আেছ, তাহােক েদও;
২৯ েকননা েযেকান ব্যিক্তর িনকেট আেছ, তাহােক দত্ত হইেব,
তাহােত তাহার বাহুল্য হইেব; িকন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা
আেছ, তাহাও তাহার িনকট হইেত নীত হইেব। ৩০ আর েতামরা
ঐ অনুপেযাগী দাসেক বািহেরর অন্ধকাের েফিলয়া েদও; েসই
স্থােন েরাদন ও দন্তঘষৰ্ণ হইেব। ৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয়
দতূ সেঙ্গ কিরয়া আপন প্রতােপ আিসেবন, তখন িতিন িনজ
প্রতােপর িসংহাসেন বিসেবন। ৩২ আর সমুদয় জািত তা াহার
সম্মুেখ একত্রীকৃত হইেব; পের িতিন তাহােদর এক জন হইেত
অন্য জনেক পৃথক্ কিরেবন, েযমন পালরক্ষক ছাগ হইেত েমষ
পৃথক্ কের; ৩৩ আর িতিন েমষিদগেক আপনার দিক্ষণিদেক ও
ছাগিদগেক বামিদেক রািখেবন। ৩৪ তখন রাজা আপনার দিক্ষণ

িদেক িস্থত েলাকিদগেক বিলেবন, আইস, আমার িপতার
আশীব্বৰ্াদ- পােত্ররা, জগেতর পত্তনাবিধ েয রাজ্য েতামােদর
জন্য প্রস্তুত করা িগয়ােছ, তাহার অিধকারী হও। ৩৫ েকননা
আিম কু্ষিধত হইয়ািছলাম, আর েতামরা আমােক আহার
িদয়ািছেল; িপপািসত হইয়ািছলাম, আর আমােক পান
করাইয়ািছেল; অিতিথ হইয়ািছলাম, আর আমােক আশ্রয়
িদয়ািছেল; ৩৬ বস্ত্রহীন হইয়ািছলাম, আর আমােক বস্ত্র
পরাইয়ািছেল, পীিড়ত হইয়ািছলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান
কিরয়ািছেল; কারাগারস্থ হইয়ািছলাম, আর আমার িনকেট
আিসয়ািছেল, ৩৭ তখন ধািম্মৰ্েকরা তা াহােক উত্তর কিরয়া বিলেব,
প্রভু, কেব আপনােক কু্ষিধত েদিখয়া েভাজন করাইয়ািছলাম,
িকম্বা িপপািসত েদিখয়া পান করাইয়ািছলাম? ৩৮ কেবই বা
আপনােক অিতিথ েদিখয়া আশ্রয় িদয়ািছলাম, িকম্বা বস্ত্রহীন
েদিখয়া বস্ত্র পরাইয়ািছলাম? ৩৯ কেবই বা আপনােক পীিড়ত
িকম্বা কারাগারস্থ েদিখয়া আপনার িনকেট িগয়ািছলাম?
৪০ তখন রাজা উত্তর কিরয়া তাহািদগেক বিলেবন, আিম
েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, আমার এই ভ্রাতৃগেণর- এই
কু্ষদ্রতমিদেগর- মেধ্য এক জেনর প্রিত যখন ইহা কিরয়ািছেল,
তখন আমারই প্রিত কিরয়ািছেল। ৪১ পের িতিন বামিদেক িস্থত
েলাকিদগেকও বিলেবন, ওেহ শাপগ্রস্থ সকল, আমার িনকট
হইেত দরূ হও, িদয়াবেলর ও তাহার দতূগেণর জন্য েয অনন্ত
অিগ্ন প্রস্তুত করা িগয়ােছ, তাহার মেধ্য যাও। ৪২ েকননা আিম
কু্ষিধত হইয়ািছলাম, আর েতামরা আমােক আহার েদও নাই;
িপপািসত হইয়ািছলাম, আর আমােক পান করাও নাই;
৪৩ অিতিথ হইয়ািছলাম, আর আমােক আশ্রয় েদও নাই; বস্ত্রহীন
হইয়ািছলাম, আর আমােক বস্ত্র পরাও নাই; পীিড়ত ও
কারাগারস্থ হইয়ািছলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই।
৪৪ তখন তাহারাও উত্তর কিরেব, বিলেব, প্রভু, কেব আপনােক
কু্ষিধত, িক িপপািসত, িক অিতিথ, িক বস্ত্রহীন, িক পীিড়ত, িক
কারাগারস্থ েদিখয়া আপনার পিরচযৰ্্যা কির নাই? ৪৫ তখন িতিন
উত্তর কিরয়া তাহািদগেক বিলেবন, আিম েতামািদগেক সত্য
কিহেতিছ, েতামরা এই কু্ষদ্রতমিদেগর েকান এক জেনর প্রিত
যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রিত কর নাই। ৪৬ পের ইহারা
অনন্ত দেন্ড, িকন্তু ধািম্মৰ্েকরা অনন্ত জীবেন প্রেবশ
কিরেব।যীশুর েশষ দঃুখেভাগ ও মৃতু্য।

তখন যীশু এই সকল কথা েশষ কিরেলন, িতিন
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, ২ েতামরা জান, দইু
িদন পের িনস্তারপব্বৰ্ আিসেতেছ, আর মনুষ্যপুত্র

কু্রেশ িবদ্ধ হইবার জন্য সমিপৰ্ত হইেতেছন। ৩ তখন প্রধান
যাজেকরা ও েলাকেদর প্রাচীনবগৰ্ কায়াফা নামক মহাযাজেকর
প্রাঙ্গেন একত্র হইল; ৪ আর এই মন্ত্রণা কিরল, েযন ছেল যীশুেক
ধিরয়া বধ কিরেত পাের। ৫ িকন্তু তাহারা কিহল, পেব্বৰ্র সময়
নয়, পােছ েলাকেদর মেধ্য গন্ডেগাল বােধ।যীশুর অিভেষক।
৬ যীশু তখন ৈবথিনয়ায় কুিষ্ঠ িশেমােনর বাটীেত িছেলন, ৭ তখন
একটী স্ত্রীেলাক েশ্বত প্রস্তেরর পােত্র বহুমূল্য সুগিন্ধ ৈতল লইয়া
তা াহার িনকেট আিসল, এবং িতিন েভাজেন বিসেল তা াহার
মস্তেক ঢািলয়া িদল। ৮ িকন্তু তাহা েদিখয়া িশেষ্যরা িবরক্ত হইয়া
কিহেলন, এ অপব্যয় েকন? ৯ ইহা ত অেনক টাকায় িবক্রয়
কিরয়া তাহা দিরদ্রিদগেক িদেত পারা যাইত। ১০ িকন্তু যীশু তাহা
বুিঝয়া তা াহািদগেক কিহেলন, স্ত্রীেলাকটীেক েকন দঃুখ িদেতছ?
এ ত আমার প্রিত সৎকাযৰ্্য কিরল। ১১ েকননা দিরেদ্ররা
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েতামােদর কােছ সব্বৰ্দাই আেছ, িকন্তু েতামরা আমােক সব্বৰ্দা
পাইেব না। ১২ বস্তুতঃ আমার েদেহর উপের এই সুগিন্ধ ৈতল
ঢািলয়া েদওয়ােত এ আমার সমািধর উপেযাগী কম্মৰ্ কিরল।
১৩ আিম েতামািদগেক সত্য কিহেতিছ, সমুদয় জগেত েয েকান
স্থােন এই সুসমাচার প্রচািরত হইেব, েসই স্থােন ইহার এই কেম্মৰ্র
কথাও ইহার স্মরণােথৰ্ বলা যাইেব। ১৪ তখন বােরা জেনর মেধ্য
এক জন, যাহােক ঈস্কিরেয়াতীয় িযহূদা বলা যায়, েস প্রধান
যাজকেদর িনকেট িগয়া কিহল, ১৫ আমােক িক িদেত চান,
বলুন, আিম তাহােক আপনােদর হেস্ত সমপৰ্ণ কিরব। তাহারা
তাহােক িত্রশ েরৗপ্যখন্ড েতৗল কিরয়া িদল। ১৬ আর েসই সময়
অবিধ েস তা াহােক সমপৰ্ণ কিরবার জন্য সুেযাগ অেন্বষণ কিরেত
লািগল।িনস্তারপব্বৰ্ পালন ও প্রভুর েভাজ স্থাপন। ১৭ পের
তাড়ীশুন্য রুটীর পেব্বৰ্র প্রথম িদন িশেষ্যরা যীশুর িনকেট
আিসয়া িজজ্ঞাসা কিরেলন, আপনার িনিমত্ত আমরা েকাথায়
িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরব? আপনার ইচ্ছা িক? ১৮ িতিন
কিহেলন, েতামরা নগেরর অমুক ব্যিক্তর িনকেট যাও, আর
তাহােক বল, গুরু কিহেতেছন, আমার সময় সিন্নকট; আিম
েতামারই গৃেহ আমার িশষ্যগেণর সিহত িনস্তারপব্বৰ্ পালন
কিরব। ১৯ তাহােত িশেষ্যরা যীশুর আেদশ অনুসাের কম্মৰ্
কিরেলন, ও িনস্তারপেব্বৰ্র েভাজ প্রস্তুত কিরেলন। ২০ পের সন্ধ্যা
হইেল িতিন েসই বােরা জন িশেষ্যর সিহত েভাজেন বিসেলন।
২১ আর তা াহােদর েভাজন সমেয় কিহেলন, আিম েতামািদগেক
সত্য কিহেতিছ, েতামােদর মেধ্য এক জন আমােক সমপৰ্ণ
কিরেব। ২২ তখন তা াহারা অত্যন্ত দঃুিখত হইয়া প্রেত্যক জন
তা াহােক বিলেত লািগেলন, প্রভু, েস িক আিম? ২৩ িতিন উত্তর
কিরেলন, েয আমার সেঙ্গ েভাজনপােত্র হাত ডুবাইল, েসই
আমােক সমপৰ্ণ কিরেব। ২৪ মনুষ্যপুেত্রর িবষেয় েযমন িলিখত
আেছ, েতমিন িতিন যাইেতেছন; িকন্তু িধক্ েসই ব্যিক্তেক, যাহার
দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমিপৰ্ত হন; েসই মানুেষর জন্ম না হইেল তাহার
পেক্ষ ভাল িছল। ২৫ তখন েয তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেব, েসই
িযহূদা কিহল, রিব্ব, েস িক আিম? িতিন কিহেলন, তুিমই
বিলেল। ২৬ পের তা াহারা েভাজন কিরেতেছন, এমন সমেয় যীশু
রুটী লইয়া আশীব্বৰ্াদপূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন, এবং িশষ্যিদগেক
িদেলন, আর কিহেলন, লও, েভাজন কর, ইহা আমার শরীর।
২৭ পের িতিন পানপত্র লইয়া ধন্যবাদপূব্বৰ্ক তা াহািদগেক িদয়া
কিহেলন, েতামরা সকেল ইহা হইেত পান কর; ২৮ কারণ ইহা
আমার রক্ত, নূতন িনয়েমর রক্ত, যাহা অেনেকর জন্য,
পাপেমাচেনর িনিমত্ত পািতত হয়। ২৯ আর আিম েতামািদগেক
কিহেতিছ, এখন অবিধ আিম এই দ্রাক্ষাফেলর রস আর কখনও
পান কিরব না, েসই িদন পযৰ্্যন্ত, যখন আিম আপন িপতার
রােজ্য েতামােদর সেঙ্গ ইহা নূতন পান কিরব। ৩০ পের তা াহারা
গীত গান কিরয়া বািহর হইয়া ৈজতুন পব্বৰ্েত েগেলন। ৩১ তখন
যীশু তা াহািদগেক কিহেলন, এই রািত্রেত েতামরা সকেল আমােত
িবঘ্ন পাইেব; েকননা েলখা আেছ, “আিম পালরক্ষকেক আঘাত
কিরব, তাহােত পােলর েমেষরা িছন্নিভন্ন হইয়া যাইেব।” ৩২ িকন্তু
উিত্থত হইেল পর আিম েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইব।
৩৩ িপতর উত্তর কিরয়া তা াহােক কিহেলন, যিদ সকেল আপনােত
িবঘ্ন পায়, আিম কখনও িবঘ্ন পাইব না। ৩৪ যীশু তা াহােক
কিহেলন, আিম েতামােক সত্য কিহেতিছ, এই রািত্রেত কুকুড়া
ডািকবার পূেব্বৰ্ তুিম িতন বার আমােক অস্বীকার কিরেব।
৩৫ িপতর তা াহােক কিহেলন, যিদ আপনার সিহত মিরেতও হয়,

েকান মেত আপনােক অস্বীকার কিরব না। েসইরূপ সকল িশষ্যই
কিহেলন।েগৎিশমানী বাগােন যীশুর মম্মৰ্ািন্তক দঃুখ। ৩৬ তখন
যীশু তা াহােদর সিহত েগৎিশমানী নামক এক স্থােন েগেলন, আর
আপন িশষ্যিদগেক কিহেলন, আিম যতক্ষণ ওখােন িগয়া প্রাথৰ্না
কির, ততক্ষণ েতামরা এখােন বিসয়া থাক। ৩৭ পের িতিন
িপতরেক ও িসবিদেয়র দইু পুত্রেক সেঙ্গ লইয়া েগেলন, আর
দঃুখাত্তৰ্  ও ব্যাকুল হইেত লািগেলন। ৩৮ তখন িতিন তা াহািদগেক
কিহেলন, আমার প্রাণ মরণ পযৰ্্যন্ত দঃুখাত্তৰ্  হইয়ােছ; েতামরা
এখােন থাক, আমার সেঙ্গ জািগয়া থাক। ৩৯ পের িতিন িকিঞ্চৎ
অেগ্র িগয়া উবুর হইয়া পিড়য়া প্রাথৰ্না কিরয়া কিহেলন, েহ
আমার িপতঃ, যিদ হইেত পাের, তেব এই পানপাত্র আমার িনকট
হইেত দেূর যাউক; তথািপ আমার ইচ্ছামত না হউক, েতামার
ইচ্ছা মত হউক। ৪০ পের িতিন েসই িশষ্যেদর িনকেট আিসয়া
েদিখেলন, তা াহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, আর িতিন িপতরেক
কিহেলন, এ িক? এক ঘন্টাও িক আমার সেঙ্গ জািগয়া থািকেত
েতামােদর শিক্ত হইল না? ৪১ জািগয়া থাক ও প্রাথৰ্না কর, েযন
পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচু্ছক বেট, িকন্তু মাংস দবু্বৰ্ল।
৪২ পুনশ্চ িতিন িদ্বতীয়বার িগয়া এই প্রাথৰ্না কিরেলন, েহ আমার
িপতঃ, আিম পান না কিরেল যিদ ইহা দেূর যাইেত না পাের, তেব
েতামার ইচ্ছা িসদ্ধ হউক। ৪৩ পের িতিন আবার আিসয়া
েদিখেলন, তা াহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, েকননা তা াহােদর চকু্ষ
ভারী হইয়া পিড়য়ািছল। ৪৪ আর িতিন পুনরায় তা াহািদগেক
ছািড়য়া িগয়া তৃতীয় বার পুব্বৰ্মত কথা বিলয়া প্রাথৰ্না কিরেলন।
৪৫ তখন িতিন িশষ্যেদর কােছ আিসয়া কিহেলন, এখন েতামার
িনদ্রা যাও, িবশ্রাম কর, েদখ, সময় উপিস্থত, মনুষ্যপুত্র পাপীেদর
হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই েদখ, েয ব্যিক্ত
আমােক সমপৰ্ণ কিরেতেছ, েস িনকেট আিসয়ােছ।যীশু শত্রুেদর
হেস্ত সমিপৰ্ত হন। ৪৭ িতিন যখন কথা কিহেতেছন, েদখ, িযহূদা,
েসই বােরা জেনর এক জন, আিসল, এবং তাহার সেঙ্গ িবস্তর
েলাক, খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া প্রধান যাজকেদর ও েলাকেদর
প্রাচীনবেগৰ্র িনকট হইেত আিসল। ৪৮ েয তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরেতিছল, েস তাহািদগেক এই সেঙ্কত বিলয়ািছল, আিম
যাহােক চুম্বন কিরব, েস ঐ ব্যিক্ত, েতামরা তাহােক ধিরেব।
৪৯ েস তখনই যীশুর িনকেট িগয়া বিলল, রিব্ব, নমস্কার, আর
তা াহােক আগ্রহপুব্বৰ্ক চুম্বন কিরল। ৫০ যীশু তাহােক কিহেলন,
িমত্র, যাহা কিরেত আিসয়াছ, কর। তখন তাহারা িনকেট আিসয়া
যীশুর উপের হস্তেক্ষপ কিরয়া তা াহােক ধিরল। ৫১ আর েদখ,
যীশুর সঙ্গীেদর মেধ্য এক ব্যিক্ত হাত বাড়াইয়া খড়্গ বািহর
কিরেলন, এবং মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কিরয়া তাহার
একটা কাণ কািটয়া েফিলেলন। ৫২ তখন যীশু তা াহােক কিহেলন,
েতামার খড়্গ পুনরায় স্বস্থােন রাখ, েকননা েয সকল েলাক খড়্গ
ধারণ কের, তাহারা খড়্গ দ্বারা িবিনষ্ট হইেব। ৫৩ আর তুিম িক
মেন কর েয, আিম আমার িপতার কােছ িবনিত কিরেল িতিন
এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বািহনী অেপক্ষা অিধক দতূ পাঠাইয়া
িদেবন না? ৫৪ িকন্তু তাহা কিরেল েকমন কিরয়া শাস্ত্রীয় এই বচন
সকল পূণৰ্ হইেব েয, এরূপ হওয়া আবশ্যক? ৫৫ েসই সমেয় যীশু
েলাকসমূহেক কিহেলন, েলােক েযমন দসু্য ধিরেত যায়, েতমিন
িক েতামরা খড়্গ ও যিষ্ট লইয়া আমােক ধিরেত আিসেল? আিম
প্রিতিদন ধম্মৰ্ধােম বিসয়া উপেদশ িদয়ািছ, তখন ত আমােক
ধিরেল না। ৫৬ িকন্তু এ সমস্ত ঘিটল, েযন ভাববািদগেণর িলিখত
বচনগুিল পূণৰ্ হয়। তখন িশেষ্যরা সকেল তা াহােক ছািড়য়া
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পলাইয়া েগেলন।মহাযাজেকর সম্মুেখ যীশুর িবচার। ৫৭ আর
যাহারা যীশুেক ধিরয়ািছল, তাহারা তা াহােক মহাযাজক
কায়াফার কােছ লইয়া েগল; েসই স্থােন অধ্যাপেকরা ও
প্রাচীনবগৰ্ সমেবত হইয়ািছল। ৫৮ আর িপতর দেূর থািকয়া
তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজেকর প্রাঙ্গণ পযৰ্্যন্ত গমন কিরেলন,
এবং েশেষ িক হয়, তাহা েদিখবার জন্য িভতের িগয়া
পদািতকগেণর সেঙ্গ বিসেলন। ৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ এবং
সমস্ত মহাসভা যীশুেক বধ কিরবার জন্য তা াহার িবরুেদ্ধ িমথ্যা
সাক্ষ্য অেন্বষণ কিরল, ৬০ িকন্তু অেনক িমথ্যাসাক্ষী আিসয়া
যুিটেলও তাহা পাইল না। ৬১ অবেশেষ দইু জন আিসয়া বিলল,
এই ব্যিক্ত বিলয়ািছল, আিম ঈশ্বেরর মিন্দর ভািঙ্গয়া েফিলেত,
আবার িতন িদেনর মেধ্য গাািথয়া তুিলেত পাির। ৬২ তখন
মহাযাজক উিঠয়া দা াড়াইয়া তা াহােক কিহেলন, তুিম িক িকছুই
উত্তর িদেব না? েতামার িবরুেদ্ধ ইহারা িক সাক্ষ্য িদেতেছ?
৬৩ িকন্তু যীশু নীরব রিহেলন। মহাযাজক তা াহােক কিহেলন,
আিম েতামােক জীবন্ত ঈশ্বেরর নােম িদব্য িদেতিছ, আমািদগেক
বল েদিখ, তুিম িক েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র? ৬৪ যীশু উত্তর
কিরেলন, তুিমই বিলেল; আরও আিম েতামািদগেক কিহেতিছ,
এখন অবিধ েতামরা মনুষ্যপুত্রেক পরাক্রেমর দিক্ষণ পােশ্বৰ্
বিসয়া থািকেত এবং আকােশর েমঘরেথ আিসেত েদিখেব।
৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র িছঁিড়য়া কিহেলন, এ ঈশ্বর িনন্দা
কিরল, আর সাক্ষীেত আমােদর িক প্রেয়াজন? েদখ, এখন
েতামরা ঈশ্বর-িনন্দা শুিনেল; ৬৬ েতামােদর িক িবেবচনা হয়?
তাহারা উত্তর কিরয়া কিহল, এ মিরবার েযাগ্য। ৬৭ তখন তাহারা
তা াহার মুেখ থুথু িদল ও তা াহােক ঘুিস মািরল; ৬৮ আর েকহ েকহ
তা াহােক প্রহার কিরয়া কিহল, ের খ্রীষ্ট, আমােদর কােছ ভাববাণী
বল্, েক েতােক মািরল?িপতর যীশুেক িতন বার অস্বীকার
কেরন। ৬৯ ইিতমেধ্য িপতর বািহের প্রাঙ্গেণ বিসয়ািছেলন; আর
এক জন দাসী তা াহার িনকেট আিসয়া কিহল, তুিমও েসই
গালীলীয় যীশুর সেঙ্গ িছেল। ৭০ িকন্তু িতিন সকেলর সাক্ষােত
অস্বীকার কিরয়া কিহেলন, তুিম িক বিলেতছ. আিম বুিঝেত
পািরলাম না। ৭১ িতিন ফটেকর িনকেট েগেল আর এক দাসী
তা াহােক েদিখয়া েস স্থােনর েলাকিদগেক কিহল, এ ব্যিক্ত েসই
নাসরতীয় যীশুর সেঙ্গ িছল। ৭২ িতিন আবার অস্বীকার
কিরেলন, িদব্য কিরয়া কিহেলন, আিম েস ব্যিক্তেক িচিন না।
৭৩ আর অল্পক্ষণ পের, যাহারা িনকেট দা াড়াইয়ািছল, তাহারা
আিসয়া িপতরেক কিহল, সত্যই তুিমও তাহােদর এক জন,
েকননা েতামার ভাষা েতামার পিরচয় িদেতেছ। ৭৪ তখন িতিন
অিভশাপ পূব্বৰ্ক শপথ কিরয়া বিলেত লািগেলন, আিম েস
ব্যিক্তেক িচিন না। তখনই কুকুড়া ডািকয়া উিঠল। ৭৫ তাহােত
যীশু এই েয কথা বিলয়ািছেলন, ‘কুকুড়া ডািকবার পূেব্বৰ্ তুিম
িতন বার আমােক অস্বীকার কিরেব,’ তাহা িপতেরর মেন পিড়ল;
এবং িতিন বািহের িগয়া অত্যন্ত েরাদন কিরেলন।

প্রভাত হইেল প্রধান যাজেকরা ও েলাকেদর
প্রাচীনবগৰ্ সকেল যীশুেক বধ কিরবার িনিমত্ত তা াহার
িবপেক্ষ মন্ত্রণা কিরল; ২ আর তা াহােক বাািধয়া লইয়া

িগয়া েদশাধ্যক্ষ পীলােতর িনকেট সমপৰ্ণ কিরল।ঈস্কিরেয়াতীয়
িযহূদার আত্মহত্যা। ৩ তখন িযহূদা, েয তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরয়ািছল, েস তখন বুিঝেত পািরল েয, তা াহার দন্ডাজ্ঞা
হইয়ােছ, তখন অনুেশাচনা কিরয়া েসই িত্রশ েরৗপ্যমুদ্রা প্রধান
যাজক ও প্রাচীনবেগৰ্র িনকেট িফরাইয়া িদল, আর কিহল,

িনেদ্দৰ্ াষ রক্ত সমপৰ্ণ কিরয়া আিম পাপ কিরয়ািছ। ৪ তাহারা
বিলল, আমােদর িক? তুিম তাহা বুিঝেব। ৫ তখন েস ঐ মুদ্রা
সকল মিন্দেরর মেধ্য েফিলয়া িদয়া চিলয়া েগল, িগয়া গলায়
দিড় িদয়া মিরল। ৬ পের প্রধান যাজেকরা েসই সকল মুদ্রা লইয়া
কিহল, ইহা ভান্ডাের রাখা িবেধয় নয়, কারণ ইহা রেক্তর মূল্য।
৭ পের তাহারা মন্ত্রণা কিরয়া িবেদশীেদর কবর িদবার জন্য ঐ
টাকায় কুম্ভকােরর েক্ষত্র ক্রয় কিরল। ৮ এই জন্য অদ্য পযৰ্্যন্ত
েসই েক্ষত্রেক রক্তেক্ষত্র বেল। ৯ তখন িযরিময় ভাববাদী দ্বারা
কিথত এই বচন পূণৰ্ হইল, “আর তাহারা েসই িত্রশ েরৗপ্যমুদ্রা
লইল; তাহা তা াহার মূল্য, যাাহার মূল্য িনরূিপত হইয়ািছল,
ইস্রােয়ল- সন্তানেদর কতক েলাক যাাহার মূল্য িনরূপন
কিরয়ািছল; ১০ তাহারা েসগুিল লইয়া কুম্ভকােরর েক্ষেত্রর জন্য
িদল, েযমন প্রভু আমার প্রিত আেদশ
কিরয়ািছেলন।”েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ যীশুর িবচার। ১১ ইিতমেধ্য
যীশুেক েদশাধ্যেক্ষর সম্মুেখ দা াড় করান হইল। েদশাধ্যক্ষ
তা াহােক িজজ্ঞাসা কিরেলন, তুিম িক িযহূদীেদর রাজা? যীশু
তা াহােক বিলেলন, তুিমই বিলেল। ১২ আর যখন প্রধান যাজেকরা
ও প্রাচীনবগৰ্ তা াহার উপের েদাষােরাপ কিরেতিছল, িতিন িকছুই
উত্তর কিরেলন না। ১৩ তখন পীলাত তা াহােক কিহেলন, তুিম িক
শুিনেতছ না, উহারা েতামার িবপেক্ষ কত িবষয় সাক্ষ্য িদেতেছ?
১৪ িতিন তা াহােক এক কথারও উত্তর িদেলন না; ইহােত
েদশাধ্যক্ষ অিতশয় আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেলন। ১৫ আর
েদশাধ্যেক্ষর এই রীিত িছল, পেব্বৰ্র সমেয় িতিন জনসমূেহর
জন্য এমন এক জন বিন্দেক মুক্ত কিরেতন, যাহােক তাহারা
চািহত। ১৬ েসই সমেয় তাহােদর এক জন প্রিসদ্ধ বন্দী িছল,
তাহার নাম বারাব্বা। ১৭ অতএব তাহারা একত্র হইেল পীলাত
তাহািদগেক কিহেলন, েতামােদর ইচ্ছা িক, আিম তামেদর জন্য
কাহােক মুক্ত কিরব? বারাব্বােক, না যীশুেক, যাহােক খ্রীষ্ট বেল?
১৮ কারণ িতিন জািনেতন, তাহারা িহংসা বশতঃ তা াহােক সমপৰ্ণ
কিরয়ািছল। ১৯ িতিন িবচারাসেন বিসয়া আেছন, এমন সমেয়
তা াহার স্ত্রী তা াহােক বিলয়া পাঠাইেলন, েসই ধািম্মৰ্েকর প্রিত তুিম
িকছুই কিরও না; কারণ আিম আজ স্বেপ্ন তা াহার জন্য অেনক
দঃুখ পাইয়ািছ। ২০ আর প্রধান যাজেকরা ও প্রাচীনবগৰ্
েলাকসমূহেক প্রবৃিত্ত িদল, েযন তাহারা বারাব্বােক চািহয়া লয় ও
যীশুেক সংহার কের। ২১ তখন েদশাধ্যক্ষ তাহািদগেক কিহেলন,
েতামােদর ইচ্ছা িক? েসই দইু জেনর মেধ্য কাহােক ছািড়য়া িদব?
তাহারা কিহল, বারাব্বােক। ২২ পীলাত তাহািদগেক বিলেলন,
তেব যীশু, যাহােক খ্রীষ্ট বেল, তাহােক িক কিরব? তাহারা সকেল
কিহল, উহােক কু্রেশ েদওয়া হউক। ২৩ িতিন কিহেলন, েকন? েস
িক অপরাধ কিরয়ােছ? িকন্তু তাহারা আরও েচা চাইয়া বিলল,
উহােক কু্রেশ েদওয়া হউক। ২৪ পীলাত যখন েদিখেলন, তা াহার
েচষ্টা িবফল, বরং আরও েগালেযাগ হইেতেছ, তখন জল লইয়া
েলাকেদর সাক্ষােত হাত ধুইয়া কিহেলন, এই ধািম্মৰ্ক ব্যিক্তর
রক্তপােতর সম্বেন্ধ আিম িনেদৰ্ াষ, েতামারই তাহা বুিঝেব।
২৫ তাহােত সমস্ত েলাক উত্তর কিরল, উহার রক্ত আমােদর
উপের ও আমােদর সন্তানেদর উপের বতু্তৰ্ক। ২৬ তখন িতিন
তাহােদর জন্য বারাব্বােক ছািড়য়া িদেলন, এবং যীশুেক েকাড়া
মািরয়া কু্রেশ িদবার জন্য সমপৰ্ণ কিরেলন। ২৭ তখন
েদশাধ্যেক্ষর েসনাগণ যীশুেক রাজবাটীেত লইয়া িগয়া তা াহার
িনকেট সমুদয় েসনাদল একত্র কিরল। ২৮ আর তাহারা তা াহার
বস্ত্র খুিলয়া লইয়া তা াহােক একখান েলািহত বস্ত্র পিরধান

पিশষ্যচিরত ২৬:৫৭ ১৩৮ पিশষ্যচিরত ২৭:২৮



২৮

করাইল। ২৯ আর কা াটার মুকুট গাািথয়া তা াহার মস্তেক িদল, ও
তা াহার দিক্ষণ হেস্ত এক গাছ নল িদল; পের তা াহার সম্মুেখ জানু
পািতয়া, তা াহােক িবদ্রূপ কিরয়া বিলল, ‘িযহূিদ-রাজ, নমস্কার!’
৩০ আর তাহারা তা াহার গােত্র থুথু িদল, ও েসই নল লইয়া, তা াহার
মস্তেক আঘাত কিরেত লািগল। ৩১ আর তা াহােক িবদ্রূপ কিরবার
পর বস্ত্রখািন খুিলয়া েফিলয়া তাহার আবার তা াহার িনেজর বস্ত্র
পরাইয়া িদল, এবং তা াহােক কু্রেশ িদবার জন্য লইয়া
চিলল।যীশুর কু্রশােরাপণ ও মৃতু্য। ৩২ আর বািহর হইয়া তাহারা
িশেমান নােম এক জন কুরীনীয় েলােকর েদখা পাইল; তাহােকই,
তা াহার কু্রশ বহন কিরবার জন্য েবগার ধিরল। ৩৩ পের গলগথা
নামক স্থােন, অথৰ্াৎ যাহােক মাথার খুিলর স্থান বেল, ৩৪ েসখােন
উপিস্থত হইয়া তাহারা তা াহােক িপত্তিমিশ্রত দ্রাক্ষারস পান
কিরেত িদল; িতিন তাহা আস্বাদন কিরয়া পান কিরেত চািহেলন
না। ৩৫ পের তাহারা তা াহােক কু্রেশ িদয়া তা াহার বস্ত্র সকল
গুিলবাাটপূব্বৰ্ক অংশ কিরয়া লইল; ৩৬ এবং েসখােন বিসয়া
তা াহােক েচৗিক িদেত লািগল। ৩৭ আর উহারা তা াহার মস্তেকর
উপের তা াহার িবরুেদ্ধ এই েদােষর কথা িলিখয়া লাগাইয়া
িদল,‘এ ব্যিক্ত যীশু, িযহূদীেদর রাজা’। ৩৮ তখন দইু জন দসু্য
তা াহার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হইল, এক জন দিক্ষণ পােশ্বৰ্, আর এক
জন বাম পােশ্বৰ্। ৩৯ তখন েয সকল েলাক েসই পথ িদয়া
যাতায়াত কিরেতিছল, তাহারা মাথা নািড়েত নািড়েত তা াহার
িনন্দা কিরয়া কিহল, ৪০ ওেহ, তুিম না মিন্দর ভািঙ্গয়া েফল, আর
িতন িদেনর মেধ্য গাািথয়া তুল! আপনােক রক্ষা কর; যিদ
ঈশ্বেরর পুত্র হও, কু্রশ হইেত নািময়া আইস। ৪১ আর েসইরূপ
প্রধান যাজেকরা অধ্যাপকগেণর ও প্রচীনবেগৰ্র সিহত িবদ্রূপ
কিরয়া কিহল, ৪২ ঐ ব্যিক্ত অন্য অন্য েলাকেক রক্ষা কিরত,
আপনােক রক্ষা কিরেত পাের না; ও ত ইস্রােয়েলর রাজা! এখন
কু্রশ হইেত নািময়া আইসুক; তাহা হইেল আমরা উহার উপের
িবশ্বাস কিরব; ৪৩ ও ঈশ্বের ভরসা রােখ, এখন িতিন িনস্তার
করুন, যিদ উহােক চান; েকননা ও বিলয়ােছ, আিম ঈশ্বেরর
পুত্র। ৪৪ আর েয দইু জন দসু্য তা াহার সেঙ্গ কু্রেশ িবদ্ধ হইয়ািছল,
তাহারাও েসইরূপ তা াহােক িতরস্কার কিরল। ৪৫ পের েবলা ছয়
ঘিটকা হইেত নয় ঘিটকা পযৰ্্যন্ত সমুদয় েদশ অন্ধকারময় হইয়া
রিহল। ৪৬ আর নয় ঘিটকার সময় যীশু উচ্চ রেব চীৎকার
কিরয়া ডািকয়া কিহেলন, “এলী এলী লামা শবক্তানী,” অথৰ্াৎ
“ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুিম েকন আমায় পিরত্যাগ
কিরয়াছ?” ৪৭ তাহােত যাহারা েসখােন দা াড়াইয়ািছল, তাহােদর
মেধ্য েকহ েকহ েসই কথা শুিনয়া কিহল, এ ব্যিক্ত এিলয়েক
ডািকেতেছ। ৪৮ আর তাহােদর এক জন অমিন েদৗিড়য়া েগল,
এক খান স্পঞ্জ লইয়া তাহােত িসরকা ভিরল, এবং একটা নেল
লাগাইয়া তা াহােক পান কিরেত িদল। ৪৯ িকন্তু অন্য সকেল কিহল
থাক্, েদিখ, এিলয় উহােক রক্ষা কিরেত আইেসন িক না।
৫০ পের যীশু আবার উচ্চ রেব চীৎকার কিরয়া িনজ আত্মােক
সমপৰ্ণ কিরেলন। ৫১ আর েদখ, মিন্দেরর িতরস্কিরনী উপর
হইেত নীচ পযৰ্্যন্ত িচিরয়া দইুখান হইল, ভূিমকম্প হইল, ও ৈশল
সকল িবদীণৰ্ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুিলয়া েগল, আর
অেনক িনদ্রাগত পিবত্র েলােকর েদহ উত্থািপত হইল; ৫৩ এবং
তা াহার পুনরুত্থােনর পর তা াহারা কবর হইেত বািহর হইয়া পিবত্র
নগের প্রেবশ কিরেলন, আর অেনক েলাকেক েদখা িদেলন।
৫৪ শতপিত এবং যাহারা তা াহার সেঙ্গ যীশুেক েচৗিক িদেতিছল,
তাহারা ভূিমকম্প ও আর যাহা যাহা ঘিটেতিছল, েদিখয়া

অিতশয় ভয় পাইয়া কিহল, সত্যই, ইিন ঈশ্বেরর পুত্র িছেলন।
৫৫ আর েসখােন অেনক স্ত্রীেলাক িছেলন, দরূ হইেত
েদিখেতিছেলন; তা াহারা যীশুর পিরচযৰ্্যা কিরেত কিরেত গালীল
হইেত তা াহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আিসয়ািছেলন। ৫৬ তা াহােদর মেধ্য
মগ্দলীনী মিরয়ম, যােকােবর ও েযািষর মাতা মিরয়ম, এবং
িসবিদেয়র পুত্রেদর মাতা িছেলন।যীশুর সমািধ। ৫৭ পের সন্ধ্যা
হইেল অিরমিথয়ার এক জন ধনবান্ েলাক আিসেলন, তা াহার
নাম েযােষফ, িতিন িনেজও যীশুর িশষ্য হইয়ািছেলন। ৫৮ িতিন
পীলােতর িনকট িগয়া যীশুর েদহ যাচ্ঞা কিরেলন। তখন পীলাত
তাহা িদেত আজ্ঞা কিরেলন। ৫৯ তাহােত েযােষফ েদহটী লইয়া
পিরস্কার চাদের জড়াইেলন, ৬০ এবং আপনার নূতন কবের
রািখেলন- যাহা িতিন ৈশেল খুিদয়ািছেলন- আর কবেরর দ্বাের
একখান বড় পাথর গড়াইয়া িদয়া চিলয়া েগেলন। ৬১ মগ্দলীনী
মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম েসখােন িছেলন, তা াহারা কবেরর সম্মুেখ
বিসয়া রিহেলন। ৬২ পরিদন, অথৰ্াৎ আেয়াজন-িদেনর পরিদবস,
প্রধান যাজেকরা ও ফরীশীরা পীলােতর িনকেট একত্র হইয়া
কিহল, ৬৩ আমােদর মেন পিড়েতেছ, েসই প্রবঞ্চক জীিবত
থািকেত বিলয়ািছল, িতন িদেনর পের আিম উিঠব। ৬৪ অতএব
তৃতীয় িদবস পযৰ্্যন্ত তাহার কবর েচৗিক িদেত আজ্ঞা করুন;
পােছ তাহার িশেষ্যরা আিসয়া তাহােক চুির কিরয়া লইয়া যায়,
আর েলাকিদগেক বেল, িতিন মৃতগেনর মধ্য হইেত উিঠয়ােছন;
তাহা হইেল প্রথম ভ্রািন্ত অেপক্ষা েশষ ভ্রািন্ত আরও মন্দ হইেব।
৬৫ পীলাত তাহািদগেক বিলেলন, েতামােদর িনকেট প্রহির-দল
আেছ; েতামরা িগয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর। ৬৬ তাহােত তাহারা
িগয়া প্রহির-দেলর সিহত েসই পাথের মুদ্রাঙ্ক িদয়া কবর রক্ষা
কিরেত লািগল।কবর হইেত যীশুর উত্থান ও িশষ্যেদর প্রিত
তা াহার েশষ আজ্ঞা।

িবশ্রামিদন অবসান হইল, সপ্তােহর প্রথম িদেনর
ঊষারেম্ভ, মগ্দলীনী মিরয়ম ও অন্য মিরয়ম কবর
েদিখেত আিসেলন। ২ আর েদখ, মহা-ভূিমকম্প

হইল; েকননা প্রভুর এক দতূ স্বগৰ্ হইেত নািময়া আিসয়া েসই
পাথরখান সরাইয়া িদেলন, এবং তাহার উপের বিসেলন।
৩ তা াহার দশৃ্য িবদ্ুযেতর ন্যায়, এবং তা াহার বস্ত্র িহেমর ন্যায়
শুভ্রবণৰ্। ৪ তা াহার ভেয় প্রহিরগণ কা ািপেত লািগল, ও মৃতবৎ
হইয়া পিড়ল। ৫ েসই দতূ স্ত্রীেলাক কয়টীেক কিহেলন, েতামরা
ভয় কিরও না, েকননা আিম জািন েয, েতামরা কু্রেশ হত যীশুর
অেন্বষণ কিরেতছ। ৬ িতিন এখােন নাই; েকননা িতিন
উিঠয়ােছন, েযমন বিলয়ািছেলন; আইস, প্রভু েযখােন
শুইয়ািছেলন, েসই স্থান েদখ। ৭ আর শীঘ্র িগয়া তা াহার
িশষ্যিদগেক বল েয, িতিন মৃতেদর মধ্য হইেত উিঠয়ােছন, এবং
েদখ, েতামােদর অেগ্র গালীেল যাইেতেছন, েসইখােন তা াহােক
েদিখেত পাইেব; েদখ, আিম েতামািদগেক বিললাম। ৮ তখন
তা াহারা সভেয় ও মহানেন্দ শীঘ্র কবর হইেত প্রস্থান কিরয়া তা াহার
িশষ্যিদগেক সংবাদ িদবার জন্য েদৗিড়য়া েগেলন। ৯ আর েদখ,
যীশু তা াহােদর সম্মুখবত্তর্ী হইেলন, কিহেলন, েতামােদর মঙ্গল
হউক; তখন তা াহারা িনকেট আিসয়া তা াহার চরণ ধিরেলন ও
তা াহােক প্রনাম কিরেলন। ১০ তখন যীশু তা াহািদগেক কিহেলন,
ভয় কিরও না; েতামরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণেক সংবাদ েদও,
েযন তাহারা গালীেল যায়; েসইখােন তাহারা আমােক েদিখেত
পাইেব। ১১ তা াহারা যাইেতেছন, ইিতমেধ্য েদখ, প্রহির-দেলর েকহ
েকহ নগের িগয়া যাহা যাহা ঘিটয়ািছল, েস সমস্ত িববরণ প্রধান
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যাজকিদগেক জানাইল। ১২ তখন তাহারা প্রাচীনবেগৰ্র সিহত
একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা কিরয়া ঐ েসনাগণেক অেনক টাকা িদল,
১৩ কিহল, েতামরা বিলও েয, তাহার িশষ্যগণ রািত্রকােল
আিসয়া, যখন আমরা িনদ্রাগত িছলাম, তখন তাহােক চুির
কিরয়া লইয়া িগয়ােছ। ১৪ আর যিদ এ কথা েদশাধ্যেক্ষর
কণৰ্েগােচার হয়, তেব আমরাই তা াহােক বুঝাইয়া েতামােদর
ভাবনা দরূ কিরব। ১৫ তখন তাহারা েসই টাকা লইয়া, েযরূপ
িশক্ষা পাইল, েসইরূপ কাযৰ্্য কিরল। আর িযহূদীেদর মেধ্য েসই
জনরব রিটয়া েগল, তাহা অদ্য পযৰ্্যন্ত রিহয়ােছ। ১৬ পের

একাদশ িশষ্য গালীেল যীশুর িনরূিপত পব্বৰ্েত গমন কিরেলন,
১৭ আর তা াহােক েদিখয়া প্রনাম কিরেলন; িকন্তু েকহ েকহ সেন্দহ
কিরেলন। ১৮ তখন যীশু িনকেট আিসয়া তা াহােদর সিহত কথা
কিহেলন, বিলেলন, স্বেগৰ্ ও পৃিথবীেত সমস্ত কতৃ্তৰ্ত্ব আমােক দত্ত
হইয়ােছ। ১৯ অতএব েতামরা িগয়া সমুদয় জািতেক িশষ্য কর;
িপতার ও পুেত্রর ও পিবত্র আত্মার নাম তাহািদগেক বাপ্তাইজ
কর; ২০ আিম েতামািদগেক যাহা যাহা আজ্ঞা কিরয়ািছ, েস
সমস্ত পালন কিরেত তাহািদগেক িশক্ষা েদও। আর েদখ, আিমই
যুগান্ত পযৰ্্যন্ত প্রিতিদন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ।
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েপৗল, যীশু খ্রীেষ্টর দাস, আহূত েপ্রিরত, ঈশ্বেরর
সুসমাচােরর জন্য পৃথককৃত- ২ েয সুসমাচার ঈশ্বর
পিবত্র শােস্ত্র আপন ভাববািদগেণর দ্বারা পূেব্বৰ্ প্রিতজ্ঞা

কিরয়ািছেলন; ৩ তাহা তাহার পুত্র িবষয়ক, িযিন মাংেসর সম্বেন্ধ
দায়ূেদর বংশজাত, ৪ িযিন পিবত্রতার আত্মার সম্বেন্ধ মৃতগেণর
পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রেম ঈশ্বেরর পুত্র বিলয়া িনিদৰ্ ষ্ট; ৫ িতিন
যীশু খ্রীষ্ট, আমােদর প্রভু, যাাহার দ্বারা আমরা তা াহার নােমর
পেক্ষ সকল জািতর মেধ্য িবশ্বােসর আজ্ঞাবহতার উেদ্দেশ
অনুগ্রহ ও েপ্রিরতত্ব প্রাপ্ত হইয়ািছ; ৬ তাহােদর মেধ্য েতামরাও
আছ, যীশু খ্রীেষ্টর আহূত েলাক- ৭ েরােম ঈশ্বেরর িপ্রয় আহূত
পিবত্র যত েলাক আেছন, েসই সব্বৰ্জন সমীেপষু|আমােদর
িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর
প্রিত বতু্তৰ্ক| ৮ প্রথমতঃ আিম যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা েতামােদর সকেলর
জন্য আমার ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেতিছ েয, েতামােদর িবশ্বাস
সমস্ত জগেত পিরকীিত্তৰ্ত হইেতেছ| ৯ কারণ ঈশ্বর, যাাহার
আরাধনা আিম আপন আত্মােত তা াহার পুেত্রর সুসমাচাের
কিরয়া থািক, িতিন আমার সাক্ষী েয, আিম িনরন্তর েতামােদর
নাম উেল্লখ কিরয়া থািক, ১০ আমার প্রাথৰ্নাকােল আিম সব্বৰ্দা
যাচ্ঞা কিরয়া থািক, েযন এত কােলর পের সম্প্রিত েকান প্রকাের
ঈশ্বেরর ইচ্ছায় েতামােদর িনকেট যাইবার িবষেয় সফলকাম
হইেত পাির| ১১ েকননা আিম েতামািদগেক েদিখবার আকাঙ্ক্ষা
কিরেতিছ, েযন েতামািদগেক এমন েকান আিত্মক বর প্রদান
কির, যাহােত েতামরা িস্থরীকৃত হও; ১২ অথৰ্াৎ যাহােত েতামােদর
ও আমার, উভয় পেক্ষর, আন্তিরক িবশ্বাস দ্বারা েতামািদেগেত
আিম আপিনও সেঙ্গ সেঙ্গ আশ্বাস পাই| ১৩ আর েহ ভ্রাতৃগণ,
আমার ইচ্ছা নয় েয, েতামরা এ িবষয় অজ্ঞাত থাক, আিম বার
বার েতামােদর কােছ আিসবার মনস্থ কিরয়ািছ- আর এ পযৰ্্যন্ত
িনবািরত হইয়া আিসয়ািছ- েযন পরজাতীয় অন্য সকল েলােকর
মেধ্য েযমন, েতমিন েতামােদর মেধ্যও েকান ফল প্রাপ্ত হই|
১৪ গ্রীক ও বব্বৰ্র, িবজ্ঞ ও অজ্ঞ, সকেলর কােছ আিম ঋণী|
১৫ তদনুসাের আমার যতটা সাধ্য, আিম েরাম-িনবাসী েতামােদর
কােছও সুসমাচার প্রচার কিরেত উৎসুক| ১৬ েকননা আিম
সুসমাচােরর িনিমত্ত লিজ্জত নিহ; কারণ উহা প্রেত্যক িবশ্বাসীর
পেক্ষ পিরত্রাণােথৰ্ ঈশ্বেরর শিক্ত; প্রথমতঃ িযহূদীর পেক্ষ, আর
গ্রীেকর পেক্ষ| ১৭ কারণ ঈশ্বর-েদয় এক ধািম্মৰ্কতা সুসমাচাের
প্রকািশত হইেতেছ, তাহা িবশ্বাসমূলক ও িবশ্বাসজনক, েযমন
েলখা আেছ, “িকন্তু ধািম্মৰ্ক ব্যিক্ত িবশ্বাস েহতু বাািচেব” |

যীশু খ্রীষ্ট দ্বারাই ধািম্মর্কতা লাভ হয়|প্রিতমাপুজকেদর
পাপাত্মা|

১৮ কারণ ঈশ্বেরর েক্রাধ স্বগৰ্ হইেত েসই মনুষ্যেদর সমস্ত
ভিক্তহীনতা ও অধািম্মৰ্কতার উপের প্রকািশত হইেতেছ, যাহারা
অধািম্মৰ্কতায় সেত্যর প্রিতেরাধ কের| ১৯ েকননা ঈশ্বেরর

িবষেয় যাহা জানা যাইেত পাের, তাহা তাহােদর মেধ্য সপ্রকাশ
আেছ, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহােদর কােছ প্রকাশ কিরয়ােছন|
২০ ফলতঃ তা াহার অদশৃ্য গুন অথৰ্াৎ তা াহার অনন্ত পরাক্রম ও
ঈশ্বরত্ব, জগেতর সৃিষ্টকাল অবিধ তা াহার িবিবধ কােযৰ্্য েবাধগম্য
হইয়া দষৃ্ট হইেতেছ, এ জন্য তাহােদর উত্তর িদবার পথ নাই;
২১ কারণ ঈশ্বরেক জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তা াহােক ঈশ্বর বিলয়া
তা াহার েগৗরব কের নাই, ধন্যবাদও কের নাই; িকন্তু আপনােদর
তেকৰ্ িবতেকৰ্  অসার হইয়া পিড়য়ােছ, এবং তাহােদর অেবাধ হৃদয়
অন্ধকার হইয়া িগয়ােছ| ২২ আপনািদগেক িবজ্ঞ বিলয়া তাহারা
মুখৰ্ হইয়ােছ, ২৩ এবং ক্ষয়ণীয় মনুেষ্যর ও পক্ষীর ও চতুস্পেদর
ও সরীসৃেপর মূিত্তৰ্ িবিশষ্ট প্রিতকৃিতর সিহত অক্ষয় ঈশ্বেরর
েগৗরব পিরবত্তৰ্ন কিরয়ােছ| ২৪ এই কারণ ঈশ্বর তাহািদগেক
আপন আপন হৃদেয়র নানা অিভলােষ এমন অশুচীতায় সমপৰ্ণ
কিরেলন েয, তাহােদর েদহ তাহািদেগেত অনাদতৃ হইেতেছ;
২৫ কারণ তাহারা িমথ্যার সিহত ঈশ্বেরর সত্য পিরবত্তৰ্ন
কিরয়ােছ, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা কিরয়ােছ, েসই
সৃিষ্টকত্তৰ্ ার নয়, িযিন যুেগ যুেগ ধন্য| আেমন| ২৬ এই জন্য ঈশ্বর
তাহািদগেক জঘন্য িরপুর বেশ সমপৰ্ণ কিরয়ােছন; এমন িক,
তাহােদর স্ত্রীেলােকরা স্বাভািবক ব্যবহােরর পিরবেত্তৰ্  স্বভােবর
িবপরীত ব্যবহার কিরয়ােছ| ২৭ আর পুরুেষরাও তদ্রূপ
স্বাভািবক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ কিরয়া পরস্পর কামানেল প্রজ্বািলত
হইয়ােছ, পুরুষ পুরুেষ কুৎিসত িক্রয়া সম্পন্ন কিরয়ােছ, এবং
আপনািদেগেত িনজ িনজ িবপথ গমেনর সমুিচত প্রিতফল
পাইয়ােছ| ২৮ আর েযমন তাহারা ঈশ্বরেক আপনােদর জ্ঞােন
ধারণ কিরেত সম্মত হয় নাই, েতমিন ঈশ্বর তাহািদগেক অনুিচত
িক্রয়া কিরেত ভ্রষ্ট মিতেত সমপৰ্ণ কিরেলন| ২৯ তাহারা
সব্বৰ্প্রকার অধািম্মৰ্কতা, দষু্টতা, েলাভ ও িহংসােত পিরপূিরত,
মাৎসযৰ্্য, বধ, িববাদ, ছল ও দবুৃৰ্িত্তেত পূণৰ্; ৩০ কেণৰ্জপ,
পরীবাদক, ঈশ্বর-ঘৃিণত, দিুবৰ্নীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ
িবষেয়র উৎপাদক, িপতামাতার অনাজ্ঞাবহ, িনেব্বৰ্াধ, ৩১ িনয়ম-
ভঙ্গকারী, েস্নহরিহত, িনদ্দৰ্য়| ৩২ তাহারা ঈশ্বেরর এই িবচার
জ্ঞাত িছল েয, যাহারা এইরূপ আচরণ কের, তাহারা মৃতু্যর
েযাগ্য, তথািপ তাহারা তদ্রূপ আচরণ কের, েকবল তাহা নয়,
িকন্তু তদাচারী সকেলর অনুেমাদন কের|

িযহূদী প্রভৃিত মনুষ্যমােত্রর পাপাব্স্থা

অতএব, েহ মনুষ্য, তুিম েয িবচার কিরেতছ, তুিম েয
েকহ হও, েতামার উত্তর িদবার পথ নাই; কারণ েয
িবষেয় তুিম পেরর িবচার কিরয়া থাক, েসই িবষেয়

আপনােকই েদাষী কিরয়া থাক; েকননা তুিম েয িবচার কিরেতছ,
তুিম েসই মত আচরণ কিরয়া থাক| ২ আর আমরা জািন,
যাহারা এইরূপ আচরণ কের, তাহােদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর িবচার
সেত্যর অনুযায়ী| ৩ আর েহ মনুষ্য, যাহারা এইরূপ আচরণ
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কের, তুিম যখন তাহােদর িবচার কিরয়া থাক, আবার আপিনও
তদ্রূপ কিরয়া থাক, তখন তুিম িক এই মীমাংসা কিরেতছ েয,
তুিম ঈশ্বেরর িবচার এড়াইেব? ৪ অথবা তা াহার মধুর ভাব ও ৈধযৰ্্য
ও িচরসিহষু্ণতারূপ ধন িক েহয়জ্ঞান কিরেতছ? ঈশ্বেরর মধুর
ভাব েয েতামােক মনপিরবত্তৰ্ েনর িদেক লইয়া যায়, ইহা িক জান
না? ৫ িকন্তু েতামার কিঠন ভাব এবং অপিরবত্তৰ্নশীল িচত্ত
অনুসাের তুিম আপনার জন্য এমন েক্রাধ সঞ্চয় কিরেতছ, যাহা
েক্রােধর ও ঈশ্বেরর ন্যায়িবচার-প্রকােশর িদেন আিসেব| ৬ িতিন
ত প্রেত্যক মনুষ্যেক তাহার কাযৰ্্যানুযায়ী ফল িদেবন,
৭ সৎিক্রয়ার ৈধযৰ্্য সহেযােগ যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও
অক্ষয়তার অেন্বষণ কের, তাহািদগেক অনন্ত জীবন িদেবন;
৮ িকন্তু যাহারা প্রিতেযাগী, এবং সেত্যর অবাধ্য ও অধািম্মৰ্কতার
বাধ্য, তাহােদর প্রিত েক্রাধ ও েরাষ, েক্লশ ও সঙ্কট বিত্তৰ্ েব;
৯ প্রথেম িযহূদীরা, পের গ্রীেকরও উপের, কদাচারী মনুষ্যমােত্রর
প্রােনর উপের বিত্তৰ্ েব| ১০ িকন্তু সদাচারী প্রেত্যক মনুেষ্যর প্রিত,
প্রথেম িযহূদীর, পের গ্রীেকরও প্রিত প্রতাপ, সমাদর ও শািন্ত
বিত্তৰ্ েব| ১১ েকননা ঈশ্বেরর কােছ মুখােপক্ষা নাই| ১২ কারণ
ব্যবস্থািবহীন অবস্থায় যত েলাক পাপ কিরয়ােছ, ব্যবস্থািবহীন
অবস্থায় তাহােদর িবনাশও ঘিটেব; আর ব্যবস্থার অধীেন
থািকয়া যত েলাক পাপ কিরয়ােছ, ব্যবস্থা দ্বারাই তাহােদর িবচার
করা যাইেব| ১৩ কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুেন, তাহারা েয ঈশ্বেরর
কােছ ধািম্মৰ্ক, এমন নয়, িকন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন কের,
তাহারাই ধািম্মৰ্ক গিণত হইেব- ১৪ েকননা েয পরজািতরা েকান
ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ
কের, তখন েকান ব্যবস্থা না পাইেলও আপনােদর ব্যবস্থা
আপনারাই হয়; ১৫ েযেহতুক তাহারা ব্যবস্থার কাযৰ্্য আপন
আপন হৃদেয় িলিখত বিলয়া েদখায়, তাহােদর সংেবদও সেঙ্গ
সেঙ্গ সাক্ষ্য েদয়, এবং তাহােদর নানা িবতকৰ্  পরস্পর হয়
তাহািদগেক েদাষী কের, না হয় তাহােদর পক্ষ সমথৰ্ন কের-
১৬ েয িদন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসাের যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
মনুষ্যেদর গুপ্ত িবষয় সকেলর িবচার কিরেবন| ১৭ তুিম হয় ত
িযহূদী নােম আখ্যাত, ব্যবস্থার উপের িনভৰ্ র কিরেতছ, ঈশ্বেরর
শ্লাঘা কিরেতছ, ব্যবস্থা হইেত িশক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ােত তাহার ইচ্ছা
জ্ঞাত আছ, ১৮ এবং যাহা যাহা িভন্ন, েসই সকেলর পরীক্ষা
কিরয়া থাক, ১৯ িনশ্চয় বুিঝয়াছ েয, তুিমই অন্ধেদর পথ-দশৰ্ক,
অন্ধকারবাসীেদর দীিপ্ত, ২০ অেবাধেদর গুরু, িশষ্যেদর িশক্ষক,
ব্যবস্থার জ্ঞােনর ও সেত্যর অবয়ব পাইয়াছ| ২১ ভাল, তুিম েয
পরেক িশক্ষা িদেতছ, তুিম িক আপনােকও িশক্ষা েদও না? তুিম
েয চুির কিরেত নাই বিলয়া প্রচার কিরেতছ, তুিম িক চুির
কিরেতছ? ২২ তুিম েয ব্যিভচার কিরেত নাই বিলেতছ, তুিম িক
ব্যিভচার কিরেতছ? তুিম েয প্রিতমা ঘৃনা কিরেতছ, তুিম িক
েদবালেয় লুট কিরেতছ? ২৩ তুিম েয ব্যবস্থার শ্লাঘা কিরেতছ,
তুিম িক ব্যবস্থা লঙ্ঘন দ্বারা ঈশ্বেরর অনাদর কিরেতছ?
২৪ েকননা েযমন িলিখত, েসইরূপ ‘েতামােদর হইেত জািতগেনর
মেধ্য ঈশ্বেরর নাম িনিন্দত হইেতেছ|’ ২৫ বাস্তিবক ত্বকেছদ লাভ
আেছ বেট, যিদ তুিম ব্যবস্থা পালন কর; িকন্তু যিদ তুিম ব্যবস্থা
লঙ্ঘন কর, তেব েতামার ত্বকেছদ অত্বকেছদ হইয়া পিড়ল|
২৬ অতএব অিচ্ছন্নত্বক্ েলাক যিদ ব্যবস্থার িবিধ সকল পালন
কের, তেব তাহার অত্বকেছদ িক ত্বকেছদ বিলয়া গিণত হইেব
না? ২৭ আর স্বাভািবক অিচ্ছন্নত্বক্ েলাক যিদ ব্যবস্থা পালন
কের, তেব অক্ষর ও ত্বকেচ্ছদ সেত্ত্বও ব্যবস্থা লঙ্ঘন কিরেতেছ

েয তুিম, েস িক েতামার িবচার কিরেব না? ২৮ েকননা বািহের েয
িযহূদী েস িযহূদী নয়, এবং বািহের মাংেস কৃত েয ত্বকেছদ তাহা
ত্বকেছদ নয়| ২৯ িকন্তু আন্তিরক েয িযহূদী েসই িযহূদী, এবং
হৃদেয়র েয ত্বকেছদ, যাহা অক্ষের নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বকেছদ,
তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইেত হয় না, িকন্তু ঈশ্বর হইেত হয়|

তেব িযহূদীর েবিশ িক আেছ? ত্বকেছেদরই বা লাভ
িক? তাহা সব্বৰ্প্রকাের প্রচুর| ২ প্রথমতঃ এই েয,
ঈশ্বেরর বচনকলাপ তাহােদর িনকেট গিচ্ছত

হইয়ািছল| ৩ ভাল, েকহ েকহ যিদ অিবশ্বাসী হইয়া থােক,
তাহােতই বা িক? তাহােদর অিবশ্বাস িক ঈশ্বেরর িবশ্বাস্যতা
িনষ্ফল কিরেব? ৪ তাহা দেুর থাকুক, বরং ঈশ্বরেক সত্য বিলয়া
স্বীকার করা যাউক, মনুষ্যমাত্র িমথ্যাবাদী হয়, হউক; েযমন
েলখা আেছ,“তুিম েযন েতামার বােক্য ধম্মৰ্ময় প্রিতপন্ন হও, এবং
েতামার িবচারকােল িবজয়ী হও|” ৫ িকন্তু আমােদর
অধািম্মৰ্কতা যিদ ঈশ্বেরর ধািম্মৰ্কতা সাব্যস্ত কের, তেব িক
বিলব? ঈশ্বর িযিন েক্রােধ প্রিতফল েদন, িতিন িক অন্যায়ী?-
আিম মানুেষর মত কিহেতিছ- তাহা দেুর থাকুক, ৬ েকননা তাহা
হইেল ঈশ্বর েকমন কিরয়া জগেতর িবচার কিরেবন? ৭ িকন্তু
আমার িমথ্যায় যিদ ঈশ্বেরর সত্য তা াহার েগৗরবােথৰ্ উপিচয়া
পেড়, তেব আিমও বা এখন পাপী বিলয়া আর িবচািরত হইেতিছ
েকন? ৮ আর েকনই বা বিলব না- েযমন আমােদর িনন্দা আেছ,
এবং েযমন েকহ েকহ বেল েয, আমরা বিলয়া থািক- ‘আইস,
মন্দ কম্মৰ্ কির, েযন উত্তম ফল ফেল’? তাহােদর দন্ডাজ্ঞা ন্যায্য|
৯ তেব দা াড়াইল িক? আমােদর অবস্থা িক অন্য েলাকেদর হইেত
েশ্রষ্ঠ? তাহা দেূর থাকুক; কারণ আমরা ইিতপূেব্বৰ্ িযহূদী ও গ্রীক
উভেয়র িবরুেদ্ধ েদাষ িদয়ািছ েয, সকেলই পােপর অধীন|
১০ েযমন িলিখত আেছ, “ধািম্মৰ্ক েকহই নাই, এক জনও নাই,
১১ বুেঝ, এমন েকহই নাই, ঈশ্বেরর অেন্বষণ কের, এমন েকহই
নাই| ১২ সকেলই িবপেথ িগয়ােছ, তাহারা একসেঙ্গ অকম্মৰ্ণ্য
হইয়ােছ; সৎকম্মৰ্ কের এমন েকহই নাই, একজনও নাই|
১৩ তাহােদর কন্ঠ অনাদতৃ কবরস্বরূপ; তাহারা িজহ্বােত ছলনা
কিরয়ােছ; তাহােদর ওষ্ঠাধেরর িনেম্ন কালসেপৰ্র িবষ থােক;
১৪ তাহােদর মুখ অিভশাপ ও কটুকাটেব্য পূণৰ্; ১৫ তাহােদর চরণ
রক্তপােতর জন্য ত্বরািন্বত| ১৬ তাহােদর পেথ পেথ ধ্বংস ও
িবনাশ, ১৭ এবং শািন্তর পথ তাহারা জােন নাই; ১৮ ঈশ্বর-ভয়
তাহােদর চকু্ষর অেগাচর|” ১৯ আর আমরা জািন, ব্যবস্থা যাহা
িকছু বেল, তাহা ব্যবস্থার অধীন েলাকিদগেক বেল; েযন প্রেত্যক
মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বেরর িবচােরর অধীন হয়|
২০ েযেহতুক কাযৰ্্য দ্বারা েকান প্রাণী তা াহার সাক্ষােত ধািম্মৰ্ক
গিণত হইেব না, েকননা ব্যবস্থা দ্বারা পােপর জ্ঞান জেন্ম|

যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস দ্বারাই ধািম্মর্কতা-লাভ হয়|

২১ িকন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যিতেরেকই ঈশ্বর-েদয় ধািম্মৰ্কতা
প্রকািশত হইয়ােছ, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ কতৃ্তৰ্ক তাহার
পেক্ষ সাক্ষ্য েদওয়া হইেতেছ| ২২ ঈশ্বর-েদয় েসই ধািম্মৰ্কতা যীশু
খ্রীেষ্ট িবশ্বাস দ্বারা যাহারা িবশ্বাস কের, তাহােদর সকেলর
পিরবেত্তৰ্ - কারণ প্রেভদ নাই; ২৩ েকননা সকেলই পাপ কিরয়ােছ
এবং ঈশ্বেরর েগৗরব-িবহীন হইয়ােছ- ২৪ উহারা িবনামূেল্য
তা াহারই অনুগ্রেহ, খ্রীষ্ট যীশুেত প্রাপ্য মুিক্তর দ্বারা, ধািম্মৰ্ক গিণত
হয়| ২৫ তা াহােকই ঈশ্বর তা াহার রেক্ত িবশ্বাস দ্বারা প্রায়িশ্চত্ত
বিলরূেপ প্রদশৰ্ন কিরয়ােছন; েযন িতিন আপন ধািম্মৰ্কতা
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েদখান- েকননা ঈশ্বেরর সিহষু্ণতায় পূব্বৰ্কােল কৃত পাপ সকেলর
প্রিত উেপক্ষা করা হইয়ািছল- ২৬ েযন এক্ষেণ যথাকােল আপন
ধািম্মৰ্কতা েদখান, েযন িতিন িনেজ ধািম্মৰ্ক থােকন, এবং েয
েকহ যীশুেত িবশ্বাস কের, তাহােকও ধািম্মৰ্ক গণনা কেরন|
২৭ অতএব শ্লাঘা েকাথায় রিহল? তাহা দরূীকৃত হইল| িকরূপ
ব্যবস্থা দ্বারা? কােযৰ্্যর ব্যবস্থার দ্বারা? না; িকন্তু িবশ্বােসর ব্যবস্থা
দ্বারা| ২৮ েকননা আমােদর মীমাংসা এই েয, ব্যবস্থার কাযৰ্্য
ব্যিতেরেক িবশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধািম্মৰ্ক গিণত হয়| ২৯ ঈশ্বর িক
েকবল িযহূদীেদর ঈশ্বর, পরজাতীয়েদরও িক নেহন? ৩০ হা া,
পরজাতীয়েদরও ঈশ্বর, েকননা বাস্তিবক ঈশ্বর এক, আর িতিন
িছন্নত্বক্ েলাকিদগেক িবশ্বাসেহতু, এবং অিচ্ছনত্বক্ েলাকিদগেক
িবশ্বাস দ্বারা ধািম্মৰ্ক গণনা কিরেবন| ৩১ তেব আমরা িক িবশ্বাস
দ্বারা ব্যবস্থা িনষ্ফল কিরেতিছ? তাহা দেূর থাকুক; বরং ব্যবস্থা
সংস্থাপন কিরেতিছ|

তেব িক বিলব? মাংেসর সম্বেন্ধ আমােদর আিদিপতা
েয অব্ৰাহাম, িতিন িক প্রাপ্ত হইয়ােছন? ২ কারণ
অব্ৰাহাম যিদ কাযৰ্্য েহতু ধািম্মৰ্ক গিণত হইয়া থােকন,

তেব শ্লাঘার িবষয় তা াহার আেছ; ৩ েকননা শােস্ত্র িক বেল?
“অব্ৰাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস কিরেলন, এবং তা াহার পেক্ষ ধািম্মৰ্কতা
বিলয়া গিণত হইল|” ৪ েয কাযৰ্্য কের, তাহার েবতন ত তাহার
পেক্ষ অনুগ্রেহর িবষয় বিলয়া নয়, প্রাপ্য বিলয়া গিণত হয়|
৫ িকন্তু েয ব্যিক্ত কাযৰ্্য কের না- তা াহারই উপের িবশ্বাস কের,
িযিন ভিক্তহীনেক ধািম্মৰ্ক গণনা কেরন- তাহার িবশ্বাসই
ধািম্মৰ্কতা বিলয়া গিণত হয়| ৬ এই প্রকাের দায়ূদও েসই
ব্যিক্তেক ধন্য বিলয়া উেল্লখ কেরন, যাহার পেক্ষ ঈশ্বর কাযৰ্্য
ব্যিতেরেক ধািম্মৰ্কতা গণনা কেরন, ৭ যথা,“ধন্য তাহারা,
যাহােদর অধম্মৰ্ ক্ষমা হইয়ােছ, যাহােদর পাপ আচ্ছািদত
হইয়ােছ; ৮ ধন্য েসই ব্যিক্ত, যাহার পেক্ষ প্রভু পাপ গণনা কেরন
না|” ৯ ভাল, এই ‘ধন্য’ শব্দ িক িচ্ছন্নত্বক্ েলােকই বেত্তৰ্ , না
অিচ্ছন্নত্বক্ েলােকও বেত্তৰ্ ? কারণ আমরা বিল, অব্ৰাহােমর
পেক্ষ তা াহার িবশ্বাস ধািম্মৰ্কতা বিলয়া গিণত হইয়ািছল|
১০ েকান্ অবস্থায় গিণত হইয়ািছল? িচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায়, না
অিচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায়? িচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায় নয়, িকন্তু অিচ্ছন্নত্বক্
অবস্থায়| ১১ আর িতিন ত্বকেছদ িচহ্ন পাইয়ািছেলন; ইহা েসই
িবশ্বােসর ধািম্মৰ্কতার মুদ্রাঙ্ক িছল, েয িবশ্বাস অিচ্ছন্নত্বক্
থািকেত তা াহার িছল; উেদ্দশ্য এই, েযন অিচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায়
যাহারা িবশ্বাস কের, িতিন তাহােদর সকেলর িপতা হন, েযন
তাহােদর পেক্ষ েসই ধািম্মৰ্কতা গিণত হয়; ১২ আর েযন িচ্ছন্নত্বক্
েলাকেদরও িপতা হন; অথৰ্াৎ যাহারা িচ্ছন্নত্বক্ েকবল তাহােদর
নয়, িকন্তু অিচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায় আমােদর িপতা অব্ৰাহােমর েয
িবশ্বাস িছল, যাহারা তা াহার পদিচহ্ন িদয়া গমন কের, িতিন
তাহােদরও িপতা| ১৩ কারণ ব্যবস্থা দ্বারা নয়, িকন্তু িবশ্বােসর
ধািম্মৰ্কতার দ্বারা অব্ৰাহােমর বা তা াহার বংেশর প্রিত জগেতর
দায়ািধকারী হইবার প্রিতজ্ঞা করা হইয়ািছল| ১৪ েকননা যাহারা
ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যিদ দায়ািধকারী হয়, তেব িবশ্বাসেক
িনরথৰ্ক করা হইল, এবং েসই প্রিতজ্ঞােক িনষ্ফল করা হইল|
১৫ ব্যবস্থা ত েক্রাধ সাধন কের; িকন্তু েযখােন ব্যবস্থা নাই,
েসখােন ব্যবস্থালঙ্ঘনও নাই| ১৬ এই জন্য উহা িবশ্বাস দ্বারা হয়,
েযন অনুগ্রহ অনুসাের হয়; অিভপ্রায় এই, েযন েসই প্রিতজ্ঞা
সমস্ত বংেশর পেক্ষ েকবল ব্যবস্থাবলম্বী বংেশর পেক্ষ নয়, িকন্তু
অব্ৰাহােমর িবশ্বাসাবলম্বী বংেশর পেক্ষও অটল থােক; িতিন

আমােদর সকেলর িপতা, ১৭ (েযমন িলিখত আেছ, “আিম
েতামােক বহু জািতর িপতা কিরলাম,”) েসই ঈশ্বেরর সাক্ষােতই
িপতা, যাাহােক িতিন িবশ্বাস কিরেলন, িযিন মৃতগণেক জীবন
েদন, এবং যাহা নাই, তাহা আেছন বেলন; ১৮ অব্ৰাহাম প্রত্যাশা
না থািকেলও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া িবশ্বাস কিরেলন, েযন ‘এইরূপ
বংশ হইেব,’ এই বচন অনুসাের িতিন বহুজািতর িপতা হন|
১৯ আর িবশ্বােস দবু্বৰ্ল না হইয়া, তা াহার বয়স প্রায় শত বৎসর
হইেলও, িতিন আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গেব্ভৰ্র
মৃতকল্পতাও েটর পাইেলন বেট, ২০ তথািপ ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞার
প্রিত লক্ষ্য কিরয়া অিবশ্বাস বশতঃ সেন্দহ কিরেলন না; িকন্তু
িবশ্বােস বলবান্ হইেলন, ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেলন, ২১ এবং
িনশ্চয় জািনেলন, ঈশ্বর যাহা প্রিতজ্ঞা কিরয়ােছন, তাহা সফল
কিরেত সমথৰ্ও আেছন| ২২ আর এই কারণ তা াহার পেক্ষ উহা
ধািম্মৰ্কতা বিলয়া গিণত হইল| ২৩ তা াহার পেক্ষ গিণত হইল, ইহা
েয েকবল তা াহার জন্য িলিখত হইয়ােছ, এমন নয়, িকন্তু
আমােদরও জন্য; ২৪ আমােদর পেক্ষও তাহা গিণত হইেব,
েকননা িযিন আমােদর প্রভু যীশুেক মৃতগেণর মধ্য হইেত
উত্থাপন কিরয়ােছন, আমরা তা াহার উপের িবশ্বাস কিরেতিছ|
২৫ েসই যীশু আমােদর অপরােধর িনিমত্ত সমিপৰ্ত হইেলন, এবং
আমােদর ধািম্মৰ্কগণনার িনিমত্ত উত্থািপত হইেলন|

অতএব িবশ্বাসেহতু ধািম্মৰ্ক গিণত হওয়ােত আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ সিন্ধ লাভ
কিরয়ািছ; ২ আর তা াহারই দ্বারা আমরা িবশ্বােস এই

অনুগ্রেহর মেধ্য দা াড়াইয়া আিছ, এবং ঈশ্বেরর প্রতােপর
প্রত্যাশায় শ্লাঘা কিরেতিছ| ৩ েকবল তাহা নয়, িকন্তু নানািবধ
েক্লেশও শ্লাঘা কিরেতিছ, কারণ আমরা জািন, েক্লশ ৈধযৰ্্যেক,
৪ ৈধযৰ্্য পরীক্ষািসদ্ধতােক এবং পরীক্ষািসদ্ধতা প্রত্যাশােক
উৎপন্ন কের; ৫ আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, েযেহতুক
আমািদগেক দত্ত পিবত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বেরর েপ্রম আমােদর
হৃদেয় েসিচত হইয়ােছ| ৬ েকননা যখন আমরা শিক্তহীন িছলাম,
তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সমেয় ভিক্তহীনেদর িনিমত্ত মিরেলন|
৭ বস্তুতঃ ধািম্মৰ্েকর িনিমত্ত প্রায় েকহ প্রাণ িদেব না, সজ্জেনর
িনিমত্ত হয় ত েকহ সাহস কিরয়া প্রাণ িদেলও িদেত পাের|
৮ িকন্তু ঈশ্বর আমােদর প্রিত তা াহার িনেজর েপ্রম প্রদশৰ্ন
কিরেতেছন; কারণ আমরা যখন পাপী িছলাম, তখনও খ্রীষ্ট
আমােদর িনিমত্ত প্রাণ িদেলন| ৯ সুতরাং সম্প্রিত তা াহার রেক্ত
যখন ধািম্মৰ্ক গিণত হইয়ািছ, তখন আমরা কত অিধক িনশ্চয়
তা াহা দ্বারা ঈশ্বেরর েক্রাধ হইেত পিরত্রান পাইব| ১০ েকননা যখন
আমরা শত্রু িছলাম, তখন যিদ ঈশ্বেরর সিহত তা াহার পুেত্রর মৃতু্য
দ্বারা সিম্মিলত হইলাম, তেব সিম্মিলত হইয়া কত অিধক িনশ্চয়
তা াহার জীবেন পিরত্রান পাইব| ১১ েকবল তাহা নয়, িকন্তু
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বেরর শ্লাঘাও কিরয়া থািক,
যাাহার দ্বারা এখন আমরা েসই সিম্মলন লাভ কিরয়ািছ|

আদেমর পােপর ফল, ও যীশুর ধািম্মর্কতার ফল|

১২ অতএব েযমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃতু্য
জগেত প্রেবশ কিরল; আর এই প্রকাের মৃতু্য সমুদয় মনুেষ্যর
কােছ উপিস্থত হইল, েকননা সকেলই পাপ কিরল; ১৩ -কারণ
ব্যবস্থার পুেব্বৰ্ও জগেত পাপ িছল; িকন্তু ব্যবস্থা না থািকেল পাপ
গিণত হয় না| ১৪ তথািপ যাহারা আদেমর আজ্ঞালঙ্ঘেনর
সাদেৃশ্য পাপ কের নাই, আদম অবিধ েমািশ পযৰ্্যন্ত তাহােদর
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উপেরও মৃতু্য রাজত্ব কিরয়ািছল| আর আদম েসই ভাবী ব্যিক্তর
প্রিতরূপ| ১৫ িকন্তু অপরাদ েযরূপ, অনুগ্রহ-দানটী েসরূপ নয়|
েকননা েসই এেকর অপরােধ যখন অেনেক মিরল, তখন
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ, এবং আর এক ব্যিক্তর-যীশু খ্রীেষ্টর- অনুগ্রেহ
দত্ত দান, অেনেকর প্রিত আরও অিধক উপিচয়া পিড়ল|
১৬ আর, এক ব্যিক্ত পাপ করােত েযমন ফল হইল, এই দান
েতমন নয়; েকননা িবচার এক ব্যিক্ত হইেত দন্ডাজ্ঞা পযৰ্্যন্ত, িকন্তু
অনুগ্রহদান অেনক অপরাধ হইেত ধািম্মৰ্ক গণনা পযৰ্্যন্ত|
১৭ কারণ েসই এেকর অপরােধ যখন েসই এেকর দ্বারা মৃতু্য
রাজত্ব কিরল, তখন েসই আর এক ব্যিক্ত দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা,
যাহারা অনুগ্রেহর ও ধািম্মৰ্কতাদােনর উপচয় পায়, তাহারা কত
অিধক িনশ্চয় জীবেন রাজত্ব কিরেব| ১৮ অতএব েযমন এক
অপরাধ দ্বারা সকল মনুেষ্যর কােছ দন্ডাজ্ঞা পযৰ্্যন্ত ফল উপিস্থত
হইল, েতমিন ধািম্মৰ্কতার একটী কাযৰ্্য দ্বারা সকল মনুেষ্যর
কােছ জীবনদায়ক ধািম্মৰ্ক-গণনা পযৰ্্যন্ত ফল উপিস্থত হইল|
১৯ কারণ েযমন েসই এক মনুেষ্যর অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অেনকেক
পাপী বিলয়া ধরা হইল, েতমিন েসই আর এক ব্যিক্তর
আজ্ঞাবহতার দ্বারা অেনকেক ধািম্মৰ্ক বিলয়া ধরা হইেব|
২০ আর ব্যবস্থা তৎপের পােশ্বৰ্ উপিস্থত হইল, েযন অপরােধর
বাহুল্য হয়, িকন্তু েযখােন পােপর বাহুল্য হইল, েসখােন অনুগ্রহ
আরও উপিচয়া পিড়ল; ২১ েযন পাপ েযমন মৃতু্যেত রাজত্ব
কিরয়ািছল, েতমিন আবার অনুগ্রহ ধািম্মৰ্কতা দ্বারা, অনন্ত
জীবেনর িনিমত্ত, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, রাজত্ব কের|

িবশ্বােসর ফল ধম্মর্াচরণ|

তেব িক বিলব? অনুগ্রেহর বাহুল্য েযন হয় এই িনিমত্ত
িক পােপ থািকব? ২ তাহা দেূর থাকুক| আমরা ত
পােপর সম্বেন্ধ মিরয়ািছ, আমরা িক প্রকাের আবার

পােপ জীবন যাপন কিরব? ৩ অথবা েতামরা িক জান না েয,
আমরা যত েলাক খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ বাপ্তাইিজত হইয়ািছ, সকেল
তা াহার মৃতু্যর উেদ্দেশ বাপ্তাইিজত হইয়ািছ? ৪ অতএব আমরা
তা াহার মৃতু্যর উেদ্দেশ বািপ্তস্ম দ্বারা তা াহার সিহত সমািধপ্রাপ্ত
হইয়ািছ; েযন, খ্রীষ্ট েযমন িপতার মিহমা দ্বারা মৃতগেণর মধ্য
হইেত উত্থািপত হইেলন, েতমিন আমরাও জীবেনর নূতনতায়
চিল| ৫ েকননা যখন আমরা তা াহার মৃতু্যর সাদেৃশ্য তা াহার সিহত
একীভূত হইয়ািছ, তখন অবশ্য পুনরুত্থােনর সাদেৃশ্যও হইব|
৬ আমরা ত ইহা জািন েয, আমােদর পুরাতন মনুষ্য তা াহার সিহত
কু্রশােরািপত হইয়ােছ, েযন পাপেদহ শিক্তহীন হয়, যাহােত
আমরা পােপর দাস আর না থািক| ৭ েকননা েয মিরয়ােছ, েস
পাপ হইেত ধািম্মৰ্ক গিণত হইয়ােছ| ৮ আর আমরা যখন খ্রীেষ্টর
সিহত মিরয়ািছ, তখন িবশ্বাস কির েয, তা াহার সিহত জীবন
প্রাপ্তও হইব| ৯ কারণ আমরা জািন, মৃতগেণর মধ্য হইেত
উিঠয়ােছন বিলয়া খ্রীষ্ট আর কখনও মেরন না, তা াহার উপের
মৃতু্যর আর কতৃ্তৰ্ত্ব নাই| ১০ ফলতঃ তা াহার েয মৃতু্য হইয়ােছ,
তদ্দারা িতিন পােপর সম্বেন্ধ একবারই মিরেলন; এবং তা াহার েয
জীবন আেছ, তদ্দারা িতিন ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ জীিবত আেছন|
১১ তদ্রূপ েতামরাও আপনািদগেক পােপর সম্বেন্ধ মৃত, িকন্তু খ্রীষ্ট
যীশুেত ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ জীিবত বিলয়া গণনা কর| ১২ অতএব
পাপ েতামােদর মত্তৰ্ ্য েদেহ রাজত্ব না করুক- কিরেল েতামরা
তাহার অিভলাষ-সমূেহর আজ্ঞাবহ হইয়া পিড়েব; ১৩ আর আপন
আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধািম্মৰ্কতার অস্ত্ররূেপ পােপর কােছ সমপৰ্ণ

কিরও না, িকন্তু আপনািদগেক মৃতেদর মধ্য হইেত জীিবত
জািনয়া ঈশ্বেরর কােছ সমপৰ্ণ কর, এবং আপন আপন
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধািম্মৰ্কতার অস্ত্ররূেপ ঈশ্বেরর কােছ সমপৰ্ণ কর|
১৪ েকননা পাপ েতামােদর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কিরেব না; কারণ
েতামরা ব্যবস্থার অধীন নহ, িকন্তু অনুগ্রেহর অধীন| ১৫ তেব
দা াড়াইল িক? আমরা ব্যবস্থার অধীন নই, অনুগ্রেহর অধীন, এই
জন্য িক পাপ কিরব? তাহা দেূর থাকুক| ১৬ েতামরা িক জান না
েয, আজ্ঞা পালনােথৰ্ যাহার িনকেট দাসরূেপ আপনািদগেক
সমপৰ্ণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, েতামরা তাহারই দাস; হয়
মৃতু্যজনক পােপর দাস, নয় ধািম্মৰ্কতাজনক অজ্ঞাপালেনর
দাস? ১৭ িকন্তু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ হউক েয, েতামরা পােপর দাস
িছেল বেট, পরন্তু িশক্ষার েয আদেশৰ্ সমিপৰ্ত হইয়াছ,
অন্তঃকরেণর সিহত েসই আদেশৰ্র আজ্ঞাবহ হইয়াছ; ১৮ এবং
পাপ হইেত স্বাধীনীকৃত হইয়া েতামরা ধািম্মৰ্কতার দাস হইয়াছ|
১৯ েতামােদর মাংেসর দবু্বৰ্লতা প্রযুক্ত আিম মানুেষর মত
কিহেতিছ| কারণ, েতামরা েযমন পূেব্বৰ্ অধেম্মৰ্র িনিমেত্ত আপন
আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অশুচীতার ও অধেম্মৰ্র কােছ দাসরূেপ
সমপৰ্ণ কিরয়ািছেল, েতমিন এখন পিবত্রতার িনিমেত্ত আপন
আপন অঙ্গপ্রতঙ্গ ধািম্মৰ্কতার কােছ দাসরূেপ সমপৰ্ণ কর|
২০ েকননা যখন েতামরা পােপর দাস িছেল, তখন ধািম্মৰ্কতার
সম্বেন্ধ স্বাধীন িছেল| ২১ ভাল, এক্ষেণ েয সমস্ত িবষেয়
েতামােদর লজ্জা েবাধ হয়, তৎকােল েসই সকেল েতামােদর িক
ফল হইত? বাস্তিবক েস সকেলর পিরণাম মৃতু্য| ২২ িকন্তু এখন
পাপ হইেত স্বাধীনীকৃত হইয়া, এবং ঈশ্বেরর দাস হইয়া েতামরা
পিবত্রতার জন্য ফল পাইেতছ, এবং তাহার পিরণাম অনন্ত
জীবন| ২৩ েকননা পােপর েবতন মৃতু্য; িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রহ-
দান আমােদর প্রভু যীশুেত অনন্ত জীবন|

যীশু সম্পূণর্ ত্রাণকত্তর্ াযীশু দ্বারা ব্যবস্থা হইেত মুিক্ত পাওয়া
যায়|

অথবা েয ভ্রাতৃগণ, েতামরা িক জান না-কারণ যাহারা
ব্যবস্থা জােন, আিম তাহািদগেকই বিলেতিছ, -মনুষ্য
যত কাল জীিবত থােক, তত কাল পযৰ্্যন্ত ব্যবস্থা তাহার

উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কের? ২ কারণ যত িদন স্বামী জীিবত থােক, তত
িদন সধবা স্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার কােছ আবদ্ধ থােক; িকন্তু স্বামী
মিরেল েস স্বামীর ব্যবস্থা হইেত মুক্ত হয়| ৩ সুতরাং যিদ েস স্বামী
জীিবত থািকেত অন্য পুরুেষর হয়, তেব ব্যিভচািরণী িবলয়া
অখ্যাত হইেব; িকন্তু স্বামী মিরেল েস ঐ ব্যবস্থা হইেত স্বাধীন হয়,
অন্য স্বামীর হইেলও ব্যিভচািরণী হইেব না| ৪ অতএব, েহ
আমার ভ্রাতৃগণ, খ্রীেষ্টর েদহ দ্বারা ব্যবস্থার সম্বেন্ধ েতামােদরও
মৃতু্য হইয়ােছ, েযন েতামরা অেন্যর হও, িযিন মৃতেদর মধ্য হইেত
উত্থািপত হইয়ােছন, তা াহারই হও; েযন আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ
ফল উৎপন্ন কির| ৫ েকননা যখন আমরা মাংেসর বেশ িছলাম,
তখন ব্যবস্থা েহতু পাপ-বাসনা সকল মৃতু্যর িনিমত্ত ফল উৎপন্ন
কিরবার জন্য আমােদর অঙ্গমেধ্য কাযৰ্্য সাধন কিরত| ৬ িকন্তু
এক্ষেণ আমরা ব্যবস্থা হইেত মুক্ত হইয়ািছ; েকননা যাহােত
আবদ্ধ িছলাম, তাহার সম্বেন্ধ মিরয়ািছ, েযন আমরা অক্ষেরর
প্রাচীনতায় নয়, িকন্তু আত্মার নূতনতায় দাস্যকম্মৰ্ কির|
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ব্যবস্থা দ্বারা পাপ হইেত মুিক্ত হইেত পাের না|

৭ তেব িক বিলব? ব্যবস্থা িক পাপ? তাহা দেূর থাকুক; বরং
পাপ িক, তাহা আিম জািনতাম না, েকবল ব্যবস্থা দ্বারা
জািনয়ািছ; েকননা “েলাভ কিরও না,” এই কথা যিদ ব্যবস্থা না
বিলত, তেব েলাভ িক, তাহা জািনতাম না; ৮ িকন্তু পাপ সুেযাগ
পাইয়া েসই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তের সব্বৰ্প্রকার েলাভ সম্পন্ন
কিরল; েকননা ব্যবস্থা ব্যিতেরেক পাপ মৃত থােক| ৯ আর আিম
এক সমেয় ব্যবস্থা ব্যািতেরেক জীিবত িছলাম, িকন্তু আজ্ঞা
আিসেল পাপ জীিবত হইয়া উিঠল, ১০ আর আিম মিরলাম;
এবং জীবনজনক েয আজ্ঞা, তাহা আমার মৃতু্যজনক বিলয়া
েদখা েগল| ১১ ফলতঃ পাপ সুেযাগ পাইয়া আজ্ঞা দ্বারা আমােক
প্রবঞ্চনা কিরল, ও তদ্দারা আমােক বধ কিরল| ১২ অতএব
ব্যবস্থা পিবত্র, এবং আজ্ঞা পিবত্র, ন্যায্য ও উত্তম| ১৩ তেব যাহা
উত্তম, তাহাই িক আমার মৃতু্য স্বরূপ হইল? তাহা দেূর থাকুক|
বরং পাপই এইরূপ হইল, েযন উত্তম বস্তু দ্বারা আমার মৃতু্য
সাধেন তাহা পাপ বিলয়া প্রকাশ পায়, েযন আজ্ঞা দ্বারা পাপ
অিতশয় পািপষ্ঠ হইয়া উেঠ| ১৪ কারণ আমরা জািন, ব্যবস্থা
আিত্মক, িকন্তু আিম মাংসময়, পােপর অধীেন িবক্রীত|
১৫ কারণ আিম যাহা সাধন কির, তাহা জািন না; েকননা আিম
যাহা ইচ্ছা কির, তাহাই েয কােজ কির, এমন নয়, বরং যাহা ঘৃনা
কির, তাহাই কির| ১৬ িকন্তু আিম যাহা ইচ্ছা কির না, তাহাই
যখন কির, তখন ব্যবস্থা েয উত্তম, ইহা স্বীকার কির| ১৭ এইরূপ
হওয়ােত েসই কাযৰ্্য আর আিম সাধন কির না, আমােত বাসকারী
পাপ তাহা কের| ১৮ েযেহতুক আিম জািন েয আমােত, অথৰ্াৎ
আমার মাংেস, উত্তম িকছু বাস কের না; আমার ইচ্ছা উপিস্থত
বেট, িকন্তু উত্তম িক্রয়া সাধন উপিস্থত নয়| ১৯ েকননা আিম
যাহা ইচ্ছা কির, েসই উত্তম িক্রয়া কির না; িকন্তু মন্দ, যাহা ইচ্ছা
কির না, কােজ তাহাই কির| ২০ পরন্তু যাহা আিম ইচ্ছা কির না,
তাহা যিদ কির, তেব তাহা আর আিম সম্পন্ন কির না, িকন্তু
আমােত বাসকারী পাপ তাহা কের| ২১ অতএব আিম এই ব্যবস্থা
েদিখেত েদিখেত পাইেতিছ েয, সৎকাযৰ্্য কিরেত ইচ্ছা কিরেলও
মন্দ আমার কােছ উপিস্থত হয়| ২২ বস্তুতঃ আন্তিরক মানুেষর
ভাব অনুসাের আিম ঈশ্বেরর ব্যবস্থায় আেমাদ কির| ২৩ িকন্তু
আমার অঙ্গপ্রত্যেঙ্গর অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা েদিখেত পাইেতিছ;
তাহা আমার মেনর ব্যবস্থার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের, এবং পােপর েয
ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যেঙ্গ আেছ, আমােক তাহার বিন্দ দাস
কের| ২৪ দভুৰ্ াগ্য মনুষ্য আিম! এই মৃতু্যর েদহ হইেত েক আমােক
িনস্তার কিরেব? ২৫ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আিম ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কির| অতএব আিম আপিন মন িদয়া ঈশ্বেরর ব্যবস্থার
দাসত্ব কির, িকন্তু মাংস িদয়া পাপ ব্যবস্থার দাসত্ব কির|

যীশুর দ্বারা সম্পূণর্ পিরত্রাণ হয়|

অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুেত আেছ, তাহােদর
প্রিত েকান দন্ডাজ্ঞা নাই| ২ েকননা খ্রীষ্ট যীশুেত
জীবেনর আত্মার েয ব্যবস্থা, তাহা আমােক পােপর ও

মৃতু্যর ব্যবস্থা হইেত মুক্ত কিরয়াছ| ৩ কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা
দবু্বৰ্ল হওয়ােত যাহা কিরেত পাের নাই, ঈশ্বর তাহা কিরয়ােছন,
িনজ পুত্রেক পাপময় মাংেসর সাদেৃশ্য এবং পাপাথৰ্ক বিলরূেপ
পাঠাইয়া িদয়া মাংেস পােপর দন্ডাজ্ঞা কিরয়ােছন, ৪ েযন আমরা
যাহারা মাংেসর বেশ নয়, িকন্তু আত্মার বেশ চিলেতিছ, ব্যবস্থার

ধম্মৰ্িবিধ েসই আমািদেগেত িসদ্ধ হয়| ৫ েকননা যাহারা মাংেসর
বেশ আেছ, তাহারা মাংিসক িবষয় ভােব; িকন্তু যাহারা আত্মার
বেশ আেছ, তাহারা আিত্মক িবষয় ভােব| ৬ কারণ মাংেসর ভাব
মৃতু্য, িকন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শািন্ত| ৭ েকননা মাংেসর ভাব
ঈশ্বেরর প্রিত শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বেরর ব্যবস্থার বশীভূত হয়
না, বাস্তিবক হইেত পােরও না| ৮ আর যাহারা মাংেসর অধীেন
থােক, তাহারা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কিরেত পাের না| ৯ িকন্তু েতামরা
মাংেসর অধীেন নও, আত্মার অধীেন রিহয়াছ, যিদ বাস্তিবক
ঈশ্বেরর আত্মা েতামািদগেত বাস কেরন| িকন্তু খ্রীেষ্টর আত্মা
যাহার নাই, েস খ্রীেষ্টর নয়| ১০ আর যিদ খ্রীষ্ট েতামািদগেত
থােকন, তেব েদহ পাপ প্রযুক্ত মৃত বেট, িকন্তু আত্মা ধািম্মৰ্কতা
প্রযুক্ত জীবন| ১১ আর িযিন মৃতগেণর মধ্য হইেত যীশুেক
উঠাইেলন, তা াহার আত্মা যিদ েতামািদগেত বাস কেরন, তেব
িযিন মৃতগেণর মধ্য হইেত খ্রীষ্ট যীশুেক উঠাইেলন, িতিন
েতামােদর অন্তের বসবাসকারী আপন আত্মা দ্বারা েতামােদর
মত্তৰ্ ্য েদহেকও জীিবত কিরেবন| ১২ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ,
আমরা ঋণী, িকন্তু মাংেসর কােছ নয় েয, মাংেসর বেশ জীবন
যাপন কিরব| ১৩ কারণ যিদ মাংেসর কােছ জীবন যাপন কর,
তেব েতামরা িনশ্চয় মিরেব, িকন্তু যিদ আত্মােত েদেহর িক্রয়া
সকল মৃতু্যসাৎ কর, তেব জীিবত থািকেব| ১৪ েকননা যত েলাক
ঈশ্বেরর আত্মা দ্বারা চািলত হয়, তাহারাই ঈশ্বেরর পুত্র|
১৫ বস্তুতঃ েতামরা দাসেত্বর আত্মা পাও নাই েয, আবার ভয়
কিরেব; িকন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, েয আত্মােত আমরা
আব্বা, িপতা, বিলয়া ডািকয়া উিঠ| ১৬ আত্মা আপিনও
আমােদর আত্মার সিহত সাক্ষ্য িদেতেছন েয, আমরা ঈশ্বেরর
সন্তান| ১৭ আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বেরর দায়াদ ও
খ্রীেষ্টর সহদায়াদ- যিদ বািস্তিবক আমরা তা াহার সিহত দঃুখেভাগ
কির, েযন তা াহার সিহত প্রতাপািন্বতও হই| ১৮ কারণ আমার
মীমাংসা এই, আমােদর প্রিত েয প্রতাপ প্রকািশত হইেব, তাহার
সেঙ্গ এই বত্তৰ্মান কােলর দঃুখেভাগ তুলনার েযাগ্য নয়|
১৯ েকননা সৃিষ্টর ঐকািন্তকী প্রিতক্ষা ঈশ্বেরর পুত্রগেণর
প্রকাশপ্রািপ্তর অেপক্ষা কিরেতেছ| ২০ কারণ সৃিষ্টর অসারতার
বশীকৃত হইল, স্বইচ্ছায় েয হইল, তাহা নয়, িকন্তু বশীকত্তৰ্ ার
িনিমত্ত; ২১ এই প্রত্যাশায় হইল েয, সৃিষ্ট িনেজও ক্ষেয়র দাসত্ব
হইেত মুক্ত হইয়া ঈশ্বেরর সন্তানগেণর প্রতােপর স্বাধীনতা
পাইেব| ২২ কারণ আমরা জািন, সমস্ত সৃিষ্ট এখন পযৰ্্যন্ত
একসেঙ্গ আত্তৰ্স্বর কিরেতেছ, ও একসেঙ্গ ব্যথা খাইেতেছ|
২৩ েকবল তাহা নয়; িকন্তু আত্মারূপ অিগ্রমাংশ পাইয়ািছ েয
আমরা, আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার- আপন আপন েদেহর
মুিক্তর- অেপক্ষা কিরেত কিরেত অন্তের আত্তৰ্স্বর কিরেতিছ|
২৪ েকননা প্রত্যাশায় আমরা পিরত্রাণ প্রাপ্ত হইয়ািছ; িকন্তু
দিৃষ্টেগাচর েয প্রত্যাশা, তাহা প্রত্যাশাই নয়| েকননা েয যাহা
েদেখ, েস তাহার প্রত্যাশা েকন কিরেব? ২৫ িকন্তু আমরা যাহা
েদিখেত না পাই, তাহার প্রত্যাশা যিদ কির, তেব ৈধযৰ্্য সহকাের
তাহার অেপক্ষায় থািক| ২৬ আর েসইরূেপ আত্মাও আমােদর
দবু্বৰ্লতায় সাহায্য কেরন; েকননা উিচত মেত িক প্রাথৰ্না কিরেত
হয়, তাহা আমরা জািন না, িকন্তু আত্মা আপিনও অবক্তব্য
আত্তৰ্স্বর দ্বারা আমােদর পেক্ষ অনুেরাধ কেরন| ২৭ আর িযিন
হৃদয় সকেলর অনুসন্ধান কেরন, িতিন জােনন, আত্মার ভাব িক,
কারণ ইিন পিবত্রগেণর পেক্ষ ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসােরই অনুেরাধ
কেরন| ২৮ আর আমরা জািন, যাহারা ঈশ্বরেক েপ্রম কের,
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যাহারা তা াহার সঙ্কল্প অনুসাের আহূত, তাহােদর পেক্ষ সকলই
মঙ্গলােথৰ্ একসেঙ্গ কাযৰ্্য কিরেতেছ| ২৯ কারণ িতিন যাহািদগেক
পূেব্বৰ্ জািনেলন, তাহািদগেক আপন পুেত্রর প্রিতমুিত্তৰ্ র অনুরূপ
হইবার জন্য পূেব্বৰ্ িনরূপণও কিরেলন; েযন ইিন অেনক ভ্রাতার
মেধ্য প্রথমজাত হন| ৩০ আর িতিন যাহািদগেক পূেব্বৰ্ িনরূপণ
কিরেলন, তাহািদগেক আহ্বানও কিরেলন; আর যাহািদগেক
আহ্বান কিরেলন, তাহািদগেক ধািম্মৰ্ক গিণতও কিরেলন; আর
যাহািদগেক ধািম্মৰ্ক গিণত কিরেলন, তাহািদগেক প্রতাপািন্বতও
কিরেলন| ৩১ এই সকল ধিরয়া আমরা িক বিলব? ঈশ্বর যখন
আমােদর সপক্ষ, তখন আমােদর িবপক্ষ েক? ৩২ িযিন িনজ
পুেত্রর প্রিত মমতা কিরেলন না, িকন্তু আমােদর সকেলর িনিমত্ত
তা াহােক সমপৰ্ণ কিরেলন, িতিন িক তা াহার সিহত সমস্তই
আমািদগেক অনুগ্রহ পূব্বৰ্ক দান কিরেবন না? ৩৩ ঈশ্বেরর
মেনানীতেদর িবপেক্ষ েক অিভেযাগ কিরেব? ঈশ্বর ত
তাহািদগেক ধািম্মৰ্ক কেরন; েক েদাষী কিরেব? ৩৪ খ্রীষ্ট যীশু ত
মিরেলন, বরং উত্থািপতও হইেলন; আর িতিনই ঈশ্বেরর দিক্ষেণ
আেছন, আবার আমােদর পেক্ষ অনুেরাধ কিরেতেছন|
৩৫ খ্রীেষ্টর েপ্রম হইেত েক আমািদগেক পৃথক কিরেব? িক েক্লশ?
িক সঙ্কট? িক তাড়না? িক দিুভৰ্ ক্ষ? িক উলঙ্গতা? িক প্রাণ-
সংশয়? িক খড়্গ? ৩৬ েযমন েলখা আেছ, “েতামার জন্য আমরা
সমস্ত িদন িনহত হইেতিছ;আমরা বধ্য েমেষর ন্যায় গিণত
হইলাম|” ৩৭ িকন্তু িযিন আমািদগেক েপ্রম কিরয়ােছন, তা াহারই
দ্বারা আমরা এই সকল িবষেয় িবজয়ী অেপক্ষাও অিধক িবজয়ী
হই| ৩৮ েকননা আিম িনশ্চয় জািন, িক মৃতু্য, িক জীবন, িক
দতূগণ, িক আিধপত্য সকল, িক উপিস্থত িবষয় সকল, িক ভাবী
িবষয় সকল, িক পরাক্রম সকল, ৩৯ িক উদ্ধৰ্  স্থান, িক গভীর
স্থান, িক অন্য েকান সৃষ্ট বস্তু, িকছুই আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত
অবিস্থত ঈশ্বেরর েপ্রম হইেত আমািদগেক পৃথক কিরেত পািরেব
না|

িযহূদীরা যীশু খ্রীষ্টেক অগ্রাহ্য কিরয়ােছ| ইস্রােয়েলর পতেন
ঈশ্বেরর েদাষ নাই|

আিম খ্রীেষ্ট সত্য কিহেতিছ, িমথ্যা কিহেতিছ না, আমার
সংেবদও পিবত্র আত্মােত আমার পেক্ষ সাক্ষ্য িদেতেছ
েয, ২ আমার হৃদেয় ভারী দঃুখ ও িনরন্তন যাতনা

হইেতেছ| ৩ েকননা আমার ভ্রাতৃগেণর জন্য, যাহারা মাংেসর
সম্বেন্ধ আমার স্বজাতীয় তাহােদর জন্য, আিমই েযন খ্রীষ্ট হইেত
পৃথক্ থািকয়া শাপাস্পদ হই, এমন কামনা কিরেত পািরতাম|
৪ কারণ তাহারা ইস্রােয়লীয়; দত্তকপুত্রতা, প্রতাপ, ধম্মৰ্িনয়ম
সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা ও প্রিতজ্ঞাসমূহ তাহােদরই,
৫ িপতৃপুরুেষরা তাহােদর এবং মাংেসর সম্বেন্ধ তাহােদরই মধ্য
হইেত খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়ােছন, িযিন সেব্বৰ্াপিরস্থ ঈশ্বর, যুেগ যুেগ
ধন্য, আেমন| ৬ িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য েয িবফল হইয়া পিড়য়ােছ,
এমন নেহ; কারণ যাহারা ইস্রােয়ল হইেত উৎপন্ন, তাহারা
সকেলই ইস্রােয়ল, তাহা নয়; ৭ আর অব্ৰাহােমর বংশ বিলয়া
তাহারা েয সকেলই সন্তান, তাহাও নয়, িকন্তু “ইসহােকই েতামার
বংশ আখ্যাত হইেব|” ৮ ইহার অথৰ্ এই, যাহারা মাংেসর সন্তান,
তাহারা েয ঈশ্বেরর সন্তান, এমন নয়, িকন্তু প্রিতজ্ঞার সন্তানগণই
বংশ বিলয়া গিণত হয়| ৯ েকননা “এই ঋতুেতই আিম আিসব,
তখন সারার এক পুত্র হইেব,” ইহা প্রিতজ্ঞারই বাক্য| ১০ েকবল
তাহা নয়, িকন্তু আবার িরিবকা এক ব্যিক্ত হইেত, আমােদর

িপতৃপুরুষ ইসহাক হইেত, ১১ গব্ভৰ্বতী হইেল পর, যখন সন্তােনরা
ভূিমষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল মন্দ িকছুই কের নাই, তখন- ঈশ্বেরর
িনব্বৰ্াচনানুরূপ সঙ্কল্প েযন িস্থর থােক, কম্মৰ্ েহতু নয়, িকন্তু
আহ্বানকারীর ইচ্ছা েহতু- ১২ তাহােক বলা িগয়ািছল, “েজ্যষ্ঠ
কিনেষ্ঠর দাস হইেব” ১৩ েযমন িলিখত আেছ, “আিম যােকাবেক
েপ্রম কিরয়ািছ, িকন্তু এেষৗেক অেপ্রম কিরয়ািছ|” ১৪ আমরা িক
বিলব? ঈশ্বের িক অন্যায় আেছ? তাহা দেূর থাকুক| ১৫ কারণ
িতিন েমািশেক বেলন, “আিম যাহােক দয়া কির, তাহােক দয়া
কিরব; ও যাহারা প্রিত করুণা কির, তাহার প্রিত করুণা কিরব|”
১৬ অতএব েয ইচ্ছা কের, বা েয েদৗেড়, তাহা হইেত এটী হয় না,
িকন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইেত হয়| ১৭ েকননা শাস্ত্র ফােরৗণেক
বেল, “আিম এই জন্যই েতামােক উঠাইয়ািছ, েযন েতামােত
আমার পরাক্রম েদখাই, আর েযন সমস্ত পৃিথবীেত আমার নাম
কীিত্তৰ্ত হয়|” ১৮ অতএব িযিন যাহােক ইচ্ছা, তাহােক দয়া
কেরন; এবং যাহােক ইচ্ছা, তাহােক কিঠন কেরন| ১৯ ইহােত
তুিম আমােক বিলেব, তেব িতিন আবার েদাষ ধেরন েকন?
কারণ তা াহার ইচ্ছার প্রিতেরাধ েক কের? ২০ েহ মনুষ্য, বরং, তুিম
েক েয ঈশ্বেরর প্রিতবাদ কিরেতছ? িনিম্মৰ্ত বস্তু িক িনম্মৰ্াতােক
বিলেত পাের, আমােক এরূপ েকন গিড়েল? ২১ িকম্বা কাদার
উপের কুম্ভকােরর িক এমন অিধকার নাই েয, একই মৃৎিপন্ড
হইেত একটী সমাদেরর পাত্র, আর একটা অনাদেরর পাত্র
গিড়েত পাের? ২২ আর ইহােতই বা িক? -যিদ ঈশ্বর আপন েক্রাধ
েদখাইবার ও আপন পরাক্রম জানাইবার ইচ্ছা কিরয়া, িবনাশােথৰ্
পিরপক্ক েক্রাধপাত্রেদর প্রিত িবপুল সিহষু্ণতার ৈধযৰ্্য কিরয়া
থােকন, ২৩ এবং [এই জন্য কিরয়া থােকন,] েযন েসই
দয়াপাত্রেদর উপের আপন প্রতাপ-ধন জ্ঞাত কেরন, যাহািদগেক
প্রতােপর িনিমত্ত পূেব্বৰ্ প্রস্তুত কিরয়ােছন, ২৪ আর যাহািদগেক
আহ্বান কিরয়ােছন, েকবল িযহূদীেদর মধ্য হইেত নয়,
পরজািতেদরও মধ্য হইেত আমািদগেকই কিরয়ােছন| ২৫ েযমন
িতিন েহােশয়-গ্রেন্থও বেলন, “যাহারা আমার প্রজা নয়,
তাহািদগেক আিম িনজ প্রজা বিলব, এবং েয িপ্রয়তমা িছল না,
তাহােক িপ্রয়তমা বিলব| ২৬ আর েয স্থােন তাহািদগেক বলা
িগয়ািছল, ‘েতামরা আমার প্রজা নও,’ েসই স্থােন তাহািদগেক
বলা যাইেব ‘জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র’|” ২৭ আর িযশাইয় ইস্রােয়েলর
িবষেয় এই কথা উৈচ্চঃস্বের বেলন, “ইস্রােয়ল-সন্তানগেণর
সংখ্যা যিদ সমুেদ্রর বালুকার ন্যায়ও হয়, অবিশষ্টাংশই পিরত্রাণ
পাইেব; ২৮ েযেহতুক প্রভু পৃিথবীেত আপন বাক্য, সাধন
কিরেবন, তাহা সম্পূণৰ্ ও সংিক্ষপ্ত কিরেবন|” ২৯ আর েযমন
িযশাইয় পূেব্বৰ্ বিলয়ািছেলন, “বািহনীগেণর প্রভু যিদ আমােদর
জন্য একটী বীজ অবিশষ্ট না রািখেতন, তেব আমরা সেদােমর
তুল্য হইতাম, ও ঘেমারার তুল্য হইতাম|”ইস্রােয়েলর পতেনর
ফল িক? ৩০ তেব আমরা িক বিলব? পরজাতীেয়রা, যাহারা
ধািম্মৰ্কতার অনুধাবন কিরত না, তাহারা ধািম্মৰ্কতা পাইয়ােছ,
িবশ্বাসমূলক ধািম্মৰ্কতা পাইয়ােছ; ৩১ িকন্তু ইস্রােয়ল ধািম্মৰ্কতার
ব্যবস্থার অনুধাবন কিরয়াও েসই ব্যবস্থা পযৰ্্যন্ত পাহুেছ নাই|
৩২ কারণ িক? িবশ্বাস দ্বারা নয়, িকন্তু েযন কম্মৰ্ দ্বারা তাহারা
অনুধাবন কিরত| ৩৩ তাহারা েসই ব্যাঘাতজনক প্রস্তের ব্যাঘাত
পাইল; েযমন েলখা আেছ,“েদখ, আিম িসেয়ােন ব্যাঘাতজনক
প্রস্তর ও িবঘ্নজনক পাষাণ স্থাপন কিরেতিছ; আর েয তা াহার
উপের িবশ্বাস কের, েস লিজ্জত হইেব না|”
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ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদেয়র সুবাসনা এবং তাহােদর
জন্য ঈশ্বেরর কােছ িবনিত এই, েযন তাহােদর
পিরত্রাণ হয়| ২ েকননা আিম তাহােদর পেক্ষ এই

সাক্ষ্য িদেতিছ েয, ঈশ্বেরর িবষেয় তাহােদর উেদ্যাগ আেছ, িকন্তু
তাহা জ্ঞানানুযায়ী নয়| ৩ ফলতঃ ঈশ্বেরর ধািম্মৰ্কতা না জানায়,
এবং িনজ ধািম্মৰ্কতা স্থাপন কিরবার েচষ্টা করায়, তাহারা
ঈশ্বেরর ধািম্মৰ্কতার বশীভূত হয় নাই; ৪ েকননা ধািম্মৰ্কতার
িনিমত্ত, প্রেত্যক িবশ্বাসীর পেক্ষ, খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পিরণাম|
৫ কারণ েমািশ িলেখন, েয ব্যিক্ত ব্যবস্থামূলক ধািম্মৰ্কতার
অনুষ্ঠান কের, েস তদ্দারা জীিবত থািকেব| ৬ িকন্তু িবশ্বাসমূলক
ধািম্মৰ্কতা এইরূপ বেল, মেন মেন বিলও না, ‘েক স্বেগৰ্ আেরাহণ
কিরেব?’ -অথৰ্াৎ খ্রীষ্টেক নামাইয়া অিনবার জন্য-; ৭ অথবা ‘েক
অগাধেলােক নািমেব?’-অথৰ্াৎ মৃতেদর মধ্য হইেত খ্রীষ্টেক উেদ্ধৰ্
অিনবার জন্য| ৮ িকন্তু িক বেল? ‘েসই বাত্তৰ্ া েতামার িনকটবত্তর্ী,
েতামার মুেখ ও েতামার হৃদেয় রিহয়ােছ,’ অথৰ্াৎ িবশ্বােসরই েসই
বাত্তৰ্ া, যাহা আমরা প্রচার কির| ৯ কারণ তুিম যিদ ‘মুেখ’
যীশুেক প্রভু বিলয়া স্বীকার কর, এবং ‘হৃদেয়’ িবশ্বাস কর েয,
ঈশ্বর তা াহােক মৃতগেণর মধ্য হইেত উত্থাপন কিরয়ােছন, তেব
পিরত্রাণ পাইেব| ১০ কারণ েলােক হৃদেয় িবশ্বাস কের,
ধািম্মৰ্কতার জন্য, এবং মুেখ স্বীকার কের, পিরত্রােণর জন্য|
১১ েকননা শাস্ত্র বেল, “েয েকহ তা াহার উপের িবশ্বাস কের, েস
লিজ্জত হইেব না|” ১২ কারণ িযহূদী ও গ্রীেক িকছুই প্রেভদ নাই;
েকননা সকেলরই একমাত্র প্রভু; যত েলাক তা াহােক ডােক, েসই
সকেলর পেক্ষ িতিন ধনবান্| ১৩ কারণ, “েয েকহ প্রভুর নােম
ডােক, েস পিরত্রাণ পাইেব|” ১৪ তেব তাহারা যাাহােত িবশ্বাস
কের নাই, েকমন কিরয়া তা াহােক ডািকেব? আর যাাহার কথা
শুেন নাই, েকমন কিরয়া তা াহােত িবশ্বাস কিরেব? আর প্রচারক
না থািকেল েকমন কিরয়া শুিনেব? ১৫ আর েপ্রিরত না হইেল
েকমন কিরয়া প্রচার কিরেব? েযমন িলিখত আেছ, “যাহারা
মঙ্গেলর সুসমাচার প্রচার কের, তাহােদর চরণ েকমন েশাভা
পায়|” ১৬ িকন্তু সকেল সুসমাচােরর আজ্ঞাবহ হয় নাই| কারণ
িযশাইয় কেহন, “েহ প্রভু, আমরা যাহা শুিনয়ািছ, তাহা েক
িবশ্বাস কিরয়ােছ?” ১৭ অতএব িবশ্বাস শ্রবণ হইেত এবং শ্রবণ
খ্রীেষ্টর বাক্য দ্বারা হয়| ১৮ িকন্তু আিম বিল, তাহারা িক শুিনেত
পায় নাই? পাইয়ােছ বই িক!“তাহােদর স্বর ব্যপ্ত হইল সমস্ত
পৃিথবীেত, তাহােদর বাক্য বাক্য জগেতর সীমা পযৰ্্যন্ত|” ১৯ িকন্তু
আিম বিল, ইস্রােয়ল িক জািনেত পায় নাই? প্রথেম েমািশ কেহন,
“আিম ন-জািত দ্বারা েতামােদর অন্তজ্বৰ্ ালা জন্মাইব; মূঢ় জািত
দ্বারা েতামািদগেক কু্রদ্ধ কিরব|” ২০ আর িযশাইয় অিতশয়
সাহসপূব্বৰ্ক বেলন, “যাহারা আমার অেন্বষণ কের নাই, তাহারা
আমােক পাইয়ােছ, যাহারা আমার কােছ িজজ্ঞাসা কের নাই,
তাহািদগেক দশৰ্ন িদয়ািছ|” ২১ িকন্তু ইস্রােয়েলর িবষেয় িতিন
কেহন, “আিম সমস্ত িদন অবাধ্য ও প্রিতকূলবাদী প্রজাবৃেন্দর
প্রিত হস্ত িবস্তার কিরয়ািছলাম|”

পিতত ইস্রােয়ল েশেষ পিরত্রাণ পাইেব|

তেব আিম বিল, ঈশ্বর িক আপন প্রজাবৃন্দেক
েঠিলয়া েফিলয়া িদয়ােছন? তাহা দেূর থাকুক;
আিমও ত এক জন ইস্রােয়লীয়, ও অব্ৰাহােমর

বংশজাত, িবন্যামীেনর েগাত্রজ| ২ ঈশ্বর আপনার েয
প্রজাবৃন্দেক পূেব্বৰ্ জ্ঞাত িছেলন, তাহািদগেক েঠিলয়া েফেলন

নাই| অথবা েতামরা িক জান না, এিলেয়র ইিতহাস শাস্ত্র িক
বেল? িতিন ইস্রােয়েলর িবপেক্ষ ঈশ্বেরর িনকেট এইরূেপ
অনুেরাধ কেরন, ৩ “প্রভু, তাহারা েতামার ভাববাদীগণেক বধ
কিরয়ােছ, েতামার যজ্ঞেবদী সকল উৎপাটন কিরয়ােছ, আর
আিম একাই অবিশষ্ট রিহলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইেত
েচষ্টা কিরেতেছ|” ৪ িকন্তু ঈশ্বরীয় বাণী তা াহার প্রিত িক বেল?
“বােলর সম্মুেখ যাহারা হা াটু পােত নাই, এমন সাত সহস্র
েলাকেক আিম আপনার িনিমত্ত অবিশষ্ট রািখয়ািছ|” ৫ তদ্রূপ
এই বত্তৰ্মান কােলও অনুগ্রেহর িনব্বৰ্াচন অনুসাের অবিশষ্ট এক
অংশ রিহয়ােছ| ৬ তাহা যখন অনুগ্রেহ হইয়া থােক, তখন আর
কাযৰ্্যেহতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রিহল না|
৭ তেব িক? ইস্রােয়ল যাহার অেন্বষণ কের, তাহা পায় নাই, িকন্তু
িনব্বৰ্ািচেতরা তাহা পাইয়ােছ; ৮ অন্য সকেল কিঠনীভূত হইয়ােছ,
েযমন িলিখত আেছ, “ঈশ্বর তাহািদগেক জড়তার আত্মা
িদয়ােছন; এমন চকু্ষ িদয়ােছন, যাহা েদিখেত পায় না; এমন কণৰ্
িদয়ােছন, যাহা শুিনেত পায় না, অদ্য পযৰ্্যন্ত;” ৯ -আর দায়ূদ
বেলন,“তাহােদর েমজ তাহােদর জন্য ফা াদ ও পাশস্বরূপ হউক,
তাহা িবঘ্ন ও প্রিতফলস্বরূপ হউক| ১০ তাহােদর চকু্ষ অন্ধ হউক,
েযন তাহারা েদিখেত না পায়; তুিম তাহােদর পৃষ্ঠ সব্বৰ্দা কুব্জ
কিরয়া রাখ|” ১১ তেব আিম বিল, তাহারা িক পতেনর িনিমত্ত
উেছাট খাইয়ােছ? তাহা দেূর থাকুক; বরং তাহােদর পতেন
পরজাতীয়েদর কােছ পিরত্রাণ উপিস্থত, েযন তাহােদর
অন্তজ্বৰ্ ালা জেন্ম| ১২ ভাল, তাহােদর পতেন যখন জগেতর
ধনাগম হইল, এবং তাহােদর ক্ষিতেত যখন পরজাতীয়েদর
ধনাগম হইল, তখন তাহােদর পূণৰ্তায় আরও কত অিধক না
হইেব| ১৩ িকন্তু, েহ পরজাতীেয়রা, েতামািদগেক বিলেতিছ;
পরজাতীয়েদর জন্য েপ্রিরত বিলয়া আিম িনজ পিরচযৰ্্যা-পেদর
েগৗরব কিরেতিছ; ১৪ যিদ েকান প্রকাের আমার স্বজাতীয়েদর
অন্তজ্বৰ্ ালা জন্মাইয়া তাহােদর মেধ্য কতকগুিলন েলােকর
পিরত্রাণ কিরেত পাির| ১৫ কারণ তাহােদর দরূীকরেণ যখন
জগেতর সিম্মলন হইল, তখন তাহািদগেক গ্রহণ করেণ মৃতেদর
মধ্য হইেত জীবনলাভ বই আর িক হইেব? ১৬ আর অিগ্রমাংশ
যিদ পিবত্র হয়, তেব সূজীর তালও পিবত্র; এবং মূল যিদ পিবত্র
হয়, তেব শাখা সকলও পিবত্র| ১৭ আর কতকগুিল শাখা যিদ
ভািঙ্গয়া েফলা হইল, এবং তুিম বন্য িজতবৃেক্ষর চারা হইেলও
যিদ তাহােদর মেধ্য েতামােক কলমরূেপ লাগান েগল, আর তুিম
িজতবৃেক্ষর রেসর মূেলর অংশী হইেল, ১৮ তেব েসই শাখা
সকেলর িবরুেদ্ধ শ্লাঘা কিরও না; িকন্তু যিদ শ্লাঘা কর, তুিম
মূলেক ধারণ কিরেতছ না, িকন্তু মূলই েতামােক ধারণ
কিরেতেছ| ১৯ ইহােত তুিম বিলেব, আমােক কলমরূেপ
লাগাইবার জন্যই কতকগুিল শাখা ভািঙ্গয়া েফলা হইয়ােছ|
২০ েবশ কথা, অিবশ্বাস েহতুই উহািদগেক ভািঙ্গয়া েফলা
হইয়ােছ, এবং িবশ্বাস েহতুই তুিম দা াড়াইয়া আছ| ২১ উচ্চ উচ্চ
িবষয় ভািবও না, বরং ভয় কর; েকননা ঈশ্বর যখন েসই প্রকৃত
শাখাগুিলর প্রিত মমতা করেন নাই, তখন েতামার প্রিতও মমতা
কিরেবন না| ২২ অতএব ঈশ্বেরর মধুর ভাব ও কেঠার ভাব েদখ;
যাহারা পিতত হইল, তাহােদর প্রিত কেঠার ভাব, এবং েতামােদর
প্রিত ঈশ্বেরর মধুর ভাব, যিদ তুিম েসই মধুর ভােবর শরণাপন্ন
থাক; নতুবা তুিমও িছন্ন হইেব| ২৩ আবার উহারা যিদ
আপনােদর অিবশ্বােস না থােক, তেব উহািদগেকও লাগান
যাইেব, কারণ ঈশ্বর উহািদগেক আবার লাগাইেত সমথৰ্ আেছন|
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২৪ বস্তুতঃ েযটী স্বভাবতঃ বন্য িজতবৃক্ষ, েতামােক তাহা হইেত
কািটয়া লইয়া যখন স্বভােবর িবপরীেত উত্তম িজতবৃেক্ষ লাগান
িগয়ােছ, তখন প্রকৃত শাখা েয উহারা উহািদগেক িনজ
িজতবৃেক্ষ লাগান যাইেব, ইহা কত অিধক িনশ্চয়| ২৫ কারণ,
ভ্রাতৃগণ, েতামরা েযন আপনােদর জ্ঞােন বুিদ্ধমান্ না হও, এজন্য
আিম ইচ্ছা কির না েয, েতামরা এই িনগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত থাক েয,
কতক পিরমােণ ইস্রােয়েলর কিঠনতা ঘিটয়ােছ, েয পযৰ্্যন্ত
পরজাতীয়েদর পূণৰ্ সংখ্যা প্রেবশ না কের; ২৬ আর এই প্রকাের
সমস্ত ইস্রােয়ল পিরত্রাণ পাইেব; েযমন িলিখত আেছ,“িসেয়ান
হইেত মুিক্তদাতা আিসেবন; িতিন যােকাব হইেত ভিক্তহীনতা দরূ
কিরেবন; ২৭ আর ইহাই তাহােদর পেক্ষ আমার িনয়ম,যখন
আিম তাহােদর পাপ সকল হরণ কিরব|” ২৮ উহারা সুসমাচােরর
সম্বেন্ধ েতামােদর িনিমত্ত শত্রু, িকন্তু িনব্বৰ্াচেনর সম্বেন্ধ
িপতৃপুরুষগেণর িনিমত্ত িপ্রয়পাত্র| ২৯ েকননা ঈশ্বেরর
অনুগ্রহদান সকল ও তা াহার আহ্বান অনুেশাচনা রিহত|
৩০ ফলতঃ েতামরা েযমন পূেব্বৰ্ ঈশ্বেরর অবাধ্য িছেল, িকন্তু
এখন উহােদর অবাধ্যতা প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, ৩১ েতমিন ইহারাও
এখন অবাধ্য হইয়ােছ, েযন েতামােদর দয়াপ্রািপ্তেত তাহারাও
এখন দয়া পায়| ৩২ েকননা ঈশ্বর সকলেকই অবাধ্যতার কােছ
রুদ্ধ কিরয়ােছন, েযন িতিন সকেলরই প্রিত দয়া কিরেত পােরন|
৩৩ আহা! ঈশ্বেরর ধনাঢতা ও প্রজ্ঞা েকমন অগাধ! তা াহার িবচার
সকল েকমন েবাধাতীত! তা াহার পথ সকল েকমন অননুসেন্ধয়!
৩৪ েকননা প্রভু মন েক জািনয়ােছ? “তা াহার মন্ত্রীই বা েক
হইয়ােছ?” ৩৫ অথবা েক অেগ্র তা াহােক িকছু দান কিরয়ােছ েয,
এজন্য তাহার প্রতু্যপকার কিরেত হইেব? ৩৬ েযেহতুক সকলই
তা াহা হইেত ও তা াহার দ্বারা ও তা াহার িনিমত্ত| যুেগ যুেগ তা াহারই
েগৗরব হউক| আেমন|

ধম্মর্াচরণ িবষয়ক নানা িবিধ|

অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বেরর নানা করুনার
অনুেরােধ আিম েতামািদগেক িবনিত কিরেতিছ,
েতামরা আপন আপন েদহেক জীিবত, পিবত্র,

ঈশ্বেরর প্রীিতজনক বিলরূেপ উৎসগৰ্ কর, ইহাই েতামােদর িচত্ত-
সঙ্গত আরাধনা| ২ আর এই যুেগর অনুরূপ হইও না, িকন্তু মেনর
নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তিরত হও; েযন েতামরা পরীক্ষা কিরয়া
জািনেত পার, ঈশ্বেরর ইচ্ছা িক, যাহা উত্তম ও প্রীিতজনক ও
িসদ্ধ|

খ্রীেষ্টর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকেলর উপযুক্ত ব্যবহার|

৩ বস্তুতঃ আমােক েয অনুগ্রহ দত্ত হইয়ােছ, তাহার গুেণ আিম
েতামােদর মধ্যবত্তর্ী প্রেত্যক জনেক বিলেতিছ, আপনার িবষেয়
েযমন েবাধ করা উপযুক্ত, েকহ তদেপক্ষা বড় েবাধ না করুক;
িকন্তু ঈশ্বর যাহােক েয পিরমােণ িবশ্বাস িবতরণ কিরয়ােছন,
তদনুসাের েস সুেবাধ হইবার েচষ্টায় আপনার িবষেয় েবাধ
করুক| ৪ েকননা েযমন আমােদর এক েদেহ অেনক অঙ্গ, িকন্তু
সকল অেঙ্গর একরূপ কাযৰ্্য নয়, ৫ েতমিন এই অেনেক েয
আমরা, আমরা খ্রীেষ্ট এক েদহ এবং প্রেত্যেক পরস্পর
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ| ৬ আর আমািদগেক েয অনুগ্রহ দত্ত হইয়ােছ,
তদনুসাের যখন আমরা িবেশষ িবেশষ বর প্রাপ্ত হইয়ািছ, তখন
েসই বর যিদ ভাববাণী হয়; তেব আইস, িবশ্বােসর পিরমাণ
অনুসাের ভাববাণী বিল; ৭ অথবা তাহা যিদ পিরচযৰ্্যা হয়, তেব

েসই পিরচযৰ্্যায় িনিবষ্ট হই; অথবা েয িশক্ষা েদয়, েস িশক্ষাদােন,
৮ িকম্বা েয উপেদশ েদয়, েস উপেদশ দােন িনিবষ্ট হউক; েয দান
কের, েস সরল ভােব, েয শাসন কের, েস উেদ্যাগ সহকাের, েয
দয়া কের, েস হৃষ্টিচেত্ত করুক| ৯ েপ্রম িনষ্কপট হউক| যাহা মন্দ
তাহা িনতান্তই ঘৃণা কর; যাহা ভাল তাহােত আসক্ত হও|
১০ ভ্রাতৃেপ্রেম পরস্পর েস্নহশীল হও; সমাদের এক জন অন্যেক
েশ্রষ্ঠ জ্ঞান কর| ১১ যেত্ন িশিথল হইও না, আত্মায় উত্তপ্ত হও,
প্রভু দাসত্ব কর, প্রত্যাশায় আনন্দ কর, ১২ েক্লেশ ৈধযৰ্্যশীল হও,
প্রাথৰ্নায় িনিবষ্ট থাক, ১৩ পিবত্রগেণর অভােবর সহভাগী হও,
অিতিথ-েসবায় রত হও| ১৪ যাহারা তাড়না কের, তাহািদগেক
আশীব্বৰ্াদ কর, আশীব্বৰ্াদ কর, শাপ িদও না| ১৫ যাহারা আনন্দ
কের, তাহােদর সিহত আনন্দ কর; যাহারা েরাদন কের, তাহােদর
সিহত েরাদন কর| ১৬ েতামরা পরস্পেরর প্রিত একমনা হও,
উচ্চ উচ্চ িবষয় ভািবও না, িকন্তু অবনত িবষয় সকেলর সিহত
আকিষৰ্ত হও| আপনােদর জ্ঞােন বুিদ্ধমান্ হইও না| ১৭ মেন্দর
পিরেশােধ কাহারও মন্দ কিরও না; সকল মনুেষ্যর দিৃষ্টেত যাহা
উত্তম, ভািবয়া তাহাই িচন্তা কর| ১৮ যিদ সাধ্য হয়, েতামােদর
যত দরূ হাত থােক, মনুষ্যমােত্রর সিহত শািন্তেত থাক| ১৯ েহ
িপ্রেয়রা, েতামরা আপনারা প্রিতেশাধ লইও না, বরং েক্রােধর
জন্য স্থান ছািড়য়া েদও, কারণ েলখা আেছ, “প্রিতেশাধ লওয়া
আমারই কম্মৰ্, আিমই প্রিতফল িদব, ইহা প্রভু বেলন|”
২০ বরং“েতামার শত্রু যিদ কু্ষিধত হয়, তাহােক েভাজন করাও;
যিদ েস িপপািসত হয়, তাহােক পান করাও;েকননা তাহা কিরেল
তুিম তাহার মস্তেক জ্বলন্ত অঙ্গােরর রািশ কিরয়া রািখেব|”
২১ তুিম মেন্দর দ্বারা পরািজত হইও না, িকন্তু উত্তেমর দ্বারা
মন্দেক পরাজয় কর|

রাজা ও মানব-সমােজর প্রিত কত্তর্ ব্য|

প্রেত্যক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কতৃ্তৰ্পক্ষেদর বশীভূত
হউক; েকননা ঈশ্বেরর িনরূপণ ব্যিতেরেক কতৃ্তৰ্ত্ব হয়
না; এবং েয সকল কতৃ্তৰ্পক্ষ আেছন, তাহারা ঈশ্বর-

িনযুক্ত| ২ অতএব েয েকহ কতৃ্তৰ্ েত্বর প্রিতেরাধী হয়, েস ঈশ্বেরর
িনেয়ােগর প্রিতেরাধ কের; আর যাহারা প্রিতেরাধ কের, তাহারা
আপনােদর উপের িবচারাজ্ঞা প্রাপ্ত হইেব| ৩ েকননা
শাসনকত্তৰ্ ারা সৎকােযৰ্্যর প্রিত নয়, িকন্তু মন্দ কােযৰ্্যর প্রিত
ভয়াবহ| আর তুিম িক কতৃ্তৰ্পেক্ষর কােছ িনভৰ্ য় হইেত চাহ?
সদাচরণ কর, কিরেল তা াহার িনকট হইেত প্রশংসা পাইেব|
৪ েকননা সদাচরেণর িনিমত্ত িতিন েতামার পেক্ষ ঈশ্বেররই
পিরচারক| িকন্তু যিদ মন্দ আচরণ কর, তেব ভীত হও, েকননা
িতিন বৃথা খড়্গ ধারণ কেরন না; কারণ িতিন ঈশ্বেরর পিরচারক,
েয মন্দ আচরণ কের, েক্রাধ সাধেনর জন্য তাহার
প্রিতেশাধদাতা| ৫ অতএব েকবল েক্রােধর ভেয় নয়, িকন্তু
সংেবেদরও িনিমত্ত বশীভূত হওয়া আবশ্যক| ৬ কারণ এইজন্য
েতামরা রাজকর িদয়া থাক; েকননা তা াহারা ঈশ্বেরর েসবাকারী,
েসই কােযৰ্্য িনিবষ্ট রিহয়ােছন| ৭ যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহােক তাহা
েদও| যাাহােক কর িদেত হয়, কর েদও; যাাহােক শুল্ক িদেত হয়,
শুল্ক েদও; যাাহােক ভয় কিরেত হয়, ভয় কর; যাাহােক সমাদর
কিরেত হয়, সমাদর কর| ৮ েতামরা কাহারও িকছু ধািরও না,
েকবল পরস্পর েপ্রম ধািরও; েকননা পরেক েয েপ্রম কের, েস
ব্যবস্থা পূণৰ্রূেপ পালন কিরয়ােছ| ৯ কারণ, “ব্যিভচার কিরও
না, নরহত্যা কিরও না, চুির কিরও না, েলাভ কিরও না,” এবং
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আর েয েকান আজ্ঞা থাকুক, েস সকল এই বচেন সঙ্কিলত
হইয়ােছ, “প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরও|” ১০ েপ্রম
প্রিতবাসীর অিনষ্ট সাধন কের না, অতএব েপ্রমই ব্যবস্থার
পূণৰ্সাধন| ১১ আর এরূপ কর, কারণ েতামরা এই কাল জ্ঞাত
আছ; ফলতঃ এখন েতামােদর িনদ্রা হইেত জািগবার সময় হইল;
েকননা যখন আমরা িবশ্বাস কিরয়ািছলাম, তখন অেপক্ষা এখন
পিরত্রাণ আমােদর আরও সিন্নকট| ১২ রািত্র প্রায় েগল, িদবস
আগত প্রায়; অতএব আইস, আমরা অন্ধকােরর িক্রয়া সকল
ত্যাগ কির, এবং দীিপ্তর রণসজ্জা পিরধান কির| ১৩ আইস
রঙ্গরেস ও মত্ততায় নয়, লম্পটতায় ও েস্বচ্ছাচািরতায় নয়,
িববােদ ও ঈষৰ্ায় নয়, িকন্তু িদবেসর উপযুক্ত িশষ্ট ভােব চিল|
১৪ িকন্তু েতামরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক পিরধান কর, অিভলাষ পূণৰ্
কিরবার জন্য িনজ মাংেসর িনিমত্ত িচন্তা কিরও না|

দবু্বর্ল িবশ্বাসী ভ্রাতােদর প্রিত কত্তর্ ব্য|

িবশ্বােস েয দবু্বৰ্ল, তাহােক গ্রহণ কর, িকন্তু
তকৰ্ িবতকৰ্  সম্বন্ধীয় িবষেয়র িবচারােথৰ্ নয়| ২ এক
ব্যিক্তর িবশ্বাস আেছ েয, সব্বৰ্প্রকার দ্রব্যই খাইেত

পাের, িকন্তু েয দবু্বৰ্ল, েস শাক খায়| ৩ েয যাহা েভাজন কের,
েস এমন ব্যিক্তেক তুচ্ছ না করুক, েয তাহা েভাজন কের না;
এবং েয যাহা েভাজন না কের, েস এমন ব্যিক্তর িবচার না
করুক, েয তাহা েভাজন কের; কারণ ঈশ্বর তাহােক গ্রহণ
কিরয়ােছন| ৪ তুিম েক, েয অপেরর ভৃেত্যর িবচার কর? িনজ
প্রভুরই িনকেট হয় েস িস্থর থােক, নয় ত পিতত হয়| বরং
তাহােক িস্থর রাখা যাইেব, েকননা প্রভু তাহােক িস্থর রািখেত
পােরন| ৫ এক জন এক িদন হইেত অন্য িদন অিধক মান্য কের;
আর এক জন সকল িদনেকই সমানরূেপ মান্য কের; প্রেত্যক
ব্যিক্ত আপন আপন মেন িস্থরিনশ্চয় হউক| ৬ িদন েয মােন, েস
প্রভুর উেদ্দেশই মােন; আর েয েভাজন কের, েস প্রভুর উেদ্দেশই
েভাজন কের, েকননা েস ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কের; এবং েয েভাজন
কের না, েসও প্রভুর উেদ্দেশই েভাজন কের না, এবং ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কের| ৭ কারণ আমােদর মেধ্য েকহ আপনার উেদ্দেশ
জীিবত থােক না, এবং েকহ আপনার উেদ্দেশ মের না| ৮ েকননা
যিদ আমরা জীিবত থািক, তেব প্রভুরই উেদ্দেশ জীিবত থািক;
এবং যিদ মির, তেব প্রভুরই উেদ্দেশ মির| অতএব আমরা
জীিবত থািক বা মির, আমরা প্রভুরই| ৯ কারণ এই উেদ্দেশ খ্রীষ্ট
মিরেলন ও জীিবত হইেলন, েযন িতিন মৃত ও জীিবত উভেয়রই
প্রভু হন| ১০ িকন্তু তুিম েকন েতামার ভ্রাতার িবচার কর? েকনই
বা তুিম েতামার ভ্রাতােক তুচ্ছ কর? আমরা সকেলই ত ঈশ্বেরর
িবচারাসেন সম্মুেখ দা াড়াইব| ১১ েকননা িলিখত আেছ,“প্রভু
কিহেতেছন, আমার জীবেনর িদব্য, আমার কােছ প্রেত্যক জানু
পািতত হইেব, এবং প্রেত্যক িজহ্বা ঈশ্বেরর েগৗরব স্বীকার
কিরেব|” ১২ সুতরাং আমােদর প্রেত্যক জনেক ঈশ্বেরর কােছ
আপন আপন িনকাশ িদেত হইেব| ১৩ অতএব, আইস, আমরা
পরস্পর েকহ কাহারও িবচার আর না কির, বরং েতামরা এই
িবচার কর েয, ভ্রাতার ব্যাঘাতজনক িক িবঘ্নজনক িকছু রাখা
অকত্তৰ্ব্য| ১৪ আিম জািন, এবং প্রভু যীশুেত িনশ্চয় বুিঝয়ািছ,
েকান বস্তুই স্বভাবতঃ অপিবত্র নয়; িকন্তু েয যাহা অপিবত্র জ্ঞান
কের, তাহারই পেক্ষ তাহা অপিবত্র| ১৫ বস্তুতঃ েতামার ভ্রাতা
যিদ খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত দঃুিখত হয়, তেব তুিম আর েপ্রেমর
িনয়েম চিলেতছ না| যাহার িনিমত্ত খ্রীষ্ট মিরেলন, েতামার খাদ্য

সামগ্রী দ্বারা তাহােক নষ্ট কিরও না| ১৬ অতএব েতামােদর যাহা
ভাল, তাহা িনন্দার িবষয় না হউক| ১৭ কারণ ঈশ্বেরর রাজ্য
েভাজন পান নয়, িকন্তু ধািম্মৰ্কতা, শািন্ত এবং পিবত্র আত্মােত
অনন্দ| ১৮ েকননা েয এই িবষেয় খ্রীেষ্টর দাসত্ব কের, েস
ঈশ্বেরর প্রীিতপাত্র, এবং মনুষ্যেদর কােছও পরীক্ষািসদ্ধ|
১৯ অতএব েয েয িবষয় শািন্তজনক, ও েয েয িবষেয়র দ্বারা
পরস্পরেক গাািথয়া তুিলেত পাির, আমরা েসই সকেলর
অনুধাবন কির| ২০ খােদ্যর িনিমত্ত ঈশ্বেরর কম্মৰ্ ভািঙ্গয়া
েফিলও না| সকল বস্তুই শুচী বেট, িকন্তু েয ব্যিক্তর যাহা েভাজন
কিরেল ব্যাঘাত জেন্ম, তাহার পেক্ষ তাহা মন্দ| ২১ মাংস ভক্ষণ
বা দ্রাক্ষারস পান, অথবা েয িকছুেত েতামার ভ্রাতা ব্যাঘাত িক
িবঘ্ন পায়, িক দবু্বৰ্ল হয়, এমন িকছুই না করা ভাল| ২২ েতামার
েয িবশ্বাস আেছ, তাহা আপনার কােছই ঈশ্বেরর সম্মুেখ রাখ|
ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয, যাহা গ্রাহ্য কের, তাহােত আপনার িবচার না
কের| ২৩ িকন্তু যাহার সেন্দহ আেছ, েস যিদ েভাজন কের, তেব
েস েদাষী সাব্যস্ত হইল, কারণ তাহার েভাজন িবশ্বাসমূলক নয়;
আর যাহা িকছু িবশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ|

িকন্তু বলবান্ েয আমরা, আমােদর উিচত, েযন
দবু্বৰ্লিদেগর দবু্বৰ্লতা বহন কির, আর
আপনািদগেক তুষ্ট না কির| ২ আমােদর প্রেত্যক জন

যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাািথয়া তুিলবার িনিমত্ত, প্রিতবাসীেক
তুষ্ট করুক| ৩ কারণ খ্রীষ্টও আপনােক তুষ্ট কিরেলন না, বরং
েযমন িলিখত আেছ, “যাহারা েতামােক িতরস্কার কের, তাহােদর
িতরস্কার আমার উপের পিড়ল|” ৪ কারণ পূব্বৰ্কােল যাহা যাহা
িলিখত হইয়ািছল, েস সকল আমােদর িশক্ষার িনিমেত্ত িলিখত
হইয়ািছল, েযন শাস্ত্রমূলক ৈধযৰ্্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা
প্রাপ্ত হই| ৫ ৈধেযৰ্্যর ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর িদউন, যাহােত
েতামরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূেপ পরস্পর একমনা হও, ৬ েযন
েতামরা একিচেত্ত এক মুেখ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বেরর
ও িপতার েগৗরব কর|

িযহূদী ও পরজাতীয়েদর প্রিত যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রম|

৭ অতএব েযমন খ্রীষ্ট েতামািদগেক গ্রহণ কিরেলন, েতমিন
ঈশ্বেরর েগৗরেবর জন্য েতামরা এক জন অন্যেক গ্রহণ কর|
৮ েকননা আিম বিল েয, ঈশ্বেরর সেত্যর জন্যই খ্রীষ্ট ত্বকেছদ
সম্বন্ধীয় পিরচারক হইয়ােছন, েযন িতিন িপতৃপুরুষিদগেক দত্ত
প্রিতজ্ঞা সকল িস্থর কেরন, ৯ এবং পরজাতীেয়রা েযন ঈশ্বেরর
দয়ার জন্যই তা াহার েগৗরব কের; েযমন িলিখত আেছ,“এই জন্য
আিম জািতগেণর মেধ্য েতামার েগৗরব স্বীকার কিরব, েতামার
নােমর উেদ্দেশ েস্তাত্র গান কিরব|” ১০ আবার িতিন বেলন,
“জািতগণ! তা াহার প্রজােদর সিহত হষৰ্নাদ কর|” ১১ আবার,
“সমস্ত জািত, প্রভুর প্রশংসা কর, সমস্ত েলাকবৃন্দ তা াহার
প্রশংসা করুক|” ১২ আবার িযশাইয় বেলন, “িযশেয়র মূল
থািকেব, আর জািতগেণর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কিরেত এক জন
দা াড়াইেবন, তা াহারই উপের জািতগণ প্রত্যাশা রািখেব|”
১৩ প্রত্যাশার ঈশ্বর েতামািদগেক িবশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনেন্দ ও
শািন্তেত পিরপূণৰ্ করুন, েযন েতামরা পিবত্র আত্মার পরাক্রেম
প্রত্যাশায় উপিচয়া পড়|
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১৪ আর, েহ আমার ভ্রাতৃগণ, আিম আপিনও েতামােদর িবষেয়
িনশ্চয় বুিঝেতিছ েয, েতামরা আপনারা মঙ্গলভােব পূণৰ্, সমুদয়
জ্ঞােন পিরপূণৰ্, পরস্পরেক েচতনা-প্রদােনও সমথৰ্| ১৫ তথািপ
েতামািদগেক স্মরণ করাইয়া িদেতিছ বিলয়া কেয়কটী িবষয়
অেপক্ষাকৃত সাহসপূব্বৰ্ক িলিখলাম, কারণ ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক আমােক
এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়ােছ, ১৬ েযন আিম পরজাতীয়েদর িনকেট
খ্রীষ্ট যীশুর েসবক হইয়া, ঈশ্বেরর সুসমাচােরর যাজকত্ব কির,
েযন পরজাতীেয়রা পিবত্র আত্মােত পিবত্রীকৃত উপহাররূেপ
গ্রাহ্য হয়| ১৭ অতএব খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় িবষেয় আমার
শ্লাঘা কিরবার অিধকার আেছ| ১৮ েকননা আিম েস িবষেয়
এমন একটী কথাও বিলেত সাহস কিরব না, যাহা
পরজাতীয়িদগেক আজ্ঞাবহ করণােথৰ্ খ্রীষ্ট আমা দ্বারা সাধন
কেরন নাই; ১৯ িতিন বােক্য ও কােযৰ্্য, নানা িচহ্ন ও অদূ্ভত
লক্ষেণর পরাক্রেম, পিবত্র আত্মার পরাক্রেম এইরূপ সাধন
কিরয়ােছন েয, িযরূশােলম হইেত ইল্লুিরকা পযৰ্্যন্ত চািরিদেক
আিম খ্রীেষ্টর সুসমাচার সম্পূণৰ্রূেপ প্রচার কিরয়ািছ| ২০ আর
আমার লক্ষ্য এই, খ্রীেষ্টর নাম েয স্থােন কখনও উচ্চািরত হয়
নাই, এমন স্থােন েযন সুসমাচার প্রচার কির, পেরর স্থািপত
িভিত্তমূেলর উপের েযন না গাািথ| ২১ িকন্তু েযমন িলিখত
আেছ,“তা াহার সংবাদ যাহািদগেক েদওয়া যায় নাই, তাহারা
েদিখেত পাইেব;এবং যাহারা শুেন নাই, তাহারা বুিঝেব|” ২২ এই
কারণ বশতঃ আিম েতামােদর িনকেট যাইেত অেনক বার
িনবািরত হইয়া আিসয়ািছ| ২৩ িকন্তু এই সকল অঞ্চেল আমার
আর স্থান নাই, এবং অেনক বৎসর ধিরয়া আকাঙ্ক্ষা কিরয়া
আিসেতিছ েয, েস্পন েদেশ যাইবার সমেয় েতামােদর ওখােন
যাইব; ২৪ কারণ আশা কির েয, যাইবার সমেয় েতামািদগেক
েদিখব, এবং প্রথেম েতামােদর সহবােস কতক পিরমােণ তৃপ্ত
হইেল েতামরা আমােক েসখােন আগাইয়া িদেব| ২৫ িকন্তু
এক্ষেণ পিবত্রিদেগর পিরচযৰ্্যা কিরেত িযরূশােলেম যাইেতিছ|
২৬ কারণ িযরূশােলমস্থ পিবত্রিদেগর মেধ্য যাহারা দীনহীন,
তাহােদর জন্য মািকদিনয়া ও আখায়া েদশীেয়রা প্রীত হইয়া
সহভাগীতাসুচক িকছু চা াদা সংগ্রহ কিরয়ােছ| ২৭ বাস্তিবক
তাহারা প্রীত হইয়াই তাহা কিরয়ােছ, আর তাহারা উহােদর কােছ
ঋণীও আেছ; েকননা যখন পরজাতীেয়রা আিত্মক িবষেয়
তাহােদর সহভাগী হইয়ােছ, তখন উহারাও সাংসািরক িবষেয়
তাহােদর েসবা কিরবার জন্য ঋণী| ২৮ অতএব েসই কম্মৰ্ সম্পন্ন
কিরবার এবং মুদ্রাঙ্ক িদয়া েসই ফল তাহািদগেক িদবার পর,
আিম েতামােদর িনকট িদয়া েস্পন েদেশ গমন কিরব| ২৯ আর
আিম জািন, যখন েতামােদর িনকেট আিসব, তখন খ্রীেষ্টর
আশীব্বৰ্ােদর পূণৰ্তায় আিসব| ৩০ ভ্রাতৃগণ, আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর উপেরােধ এবং আত্মার েপ্রেমর উপেরােধ আিম
েতামািদগেক িবনিত কির, েতামরা ঈশ্বেরর কােছ আমার িনিমত্ত
প্রাথৰ্না দ্বারা আমার সিহত প্রাণপণ কর, ৩১ েযন, আিম
িযহূদীয়াস্থ অবাধ্য েলাকেদর হইেত রক্ষা পাই, এবং
িযরূশােলেমর িনিমত্ত আমার েয পিরচযৰ্্যা, তাহা েযন
পিবত্রিদেগর িনকেট গ্রাহ্য হয়; ৩২ ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আিম েযন
েতামােদর িনকেট আনেন্দ উপিস্থত হইয়া েতামােদর সেঙ্গ প্রাণ
জড়ুাইেত পাির| ৩৩ শািন্তর ঈশ্বর েতামােদর সকেলর সেঙ্গ
থাকুন| আেমন|

আমােদর ভিগনী, িকংিক্রয়াস্থ মন্ডলীর পিরচািরকা,
ৈফবীর জন্য আিম েতামােদর কােছ সুপািরস
কিরেতিছ, ২ েযন েতামরা তা াহােক প্রভুেত,

পিবত্রগেণর যথােযাগ্য ভােব, গ্রহণ কর, এবং েয েকান িবষেয়
েতামােদর হইেত উপকােরর তা াহার প্রেয়াজন হইেত পাের, তাহা
কর; েকননা িতিনও অেনেকর এবং আমার িনেজরও
উপকািরণী হইয়ােছন|

ভ্রাতা ভিগনীেদর প্রিত মঙ্গলবাদ|

৩ খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সহকারী িপ্রষ্কা ও আিক্কলােক মঙ্গলবাদ
কর; ৪ তা াহারা আমার প্রােণর িনিমেত্ত আপনােদর গ্রীবা পািতয়া
িদয়ািছেলন; েকবল আিমই েয তা াহােদর ধন্যবাদ কির, এমন
নয়, িকন্তু পরজাতীয়েদর সমুদয় মন্ডলীও কের; ৫ আর তা াহােদর
গৃহিস্থত মন্ডলীেকও মঙ্গলবাদ কর| আমার িপ্রয় ইেপিনত, িযিন
খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ এিশয়া েদেশর অিগ্রমাংশ, তা াহােক মঙ্গলবাদ
কর| ৬ মিরয়ম, িযিন েতামােদর িনিমত্ত বহু পিরশ্রম কিরয়ােছন,
তা াহােক মঙ্গলবাদ কর| ৭ আমার স্বজাতীয় ও আমার সহবিন্দ
আন্দ্রনীক ও যুিনয়েক মঙ্গলবাদ কর; তা াহারা েপ্রিরতেদর মেধ্য
সুপিরিচত ও আমার পূেব্বৰ্ খ্রীেষ্টর আিশ্রত হন| ৮ প্রভুেত আমার
িপ্রয় েয আমিপ্লয়াত, তা াহােক মঙ্গলবাদ কর| ৯ খ্রীেষ্ট আমােদর
সহকারী উব্বৰ্াণেক এবং আমার িপ্রয় স্তাখুেক মঙ্গলবাদ কর|
১০ খ্রীেষ্ট পরীক্ষািসদ্ধ আিপিল্লেক মঙ্গলবাদ কর| আিরষ্টাবুেলর
পিরজনগণেক মঙ্গলবাদ কর| ১১ আমােদর স্বজাতীয়
েহেরািদেয়ানেক মঙ্গলবাদ কর| নািকৰ্ েসর পিরজনবেগৰ্র মেধ্য
যাাহারা প্রভুেত আেছন, তা াহািদগেক মঙ্গলবাদ কর| ১২ ত্রুেফণা
ও ত্রুেফষা, যাাহারা প্রভুেত পিরশ্রম কেরন, তা াহািদগেক মঙ্গলবাদ
কর| িপ্রয়া পষর্ী, িযিন প্রভুেত অত্যন্ত পিরশ্রম কিরয়ােছন,
তা াহােক মঙ্গলবাদ কর| ১৩ প্রভুেত মেনানীত রূফেক, আর
তা াহার মাতােক- িযিন আমারও মাতা- মঙ্গলবাদ কর|
১৪ অসুঙৃ্কত, িফ্রেগান, হিম্মৰ্পােত্রাবা, হম্মৰ্া, এবং তাহােদর সেঙ্গর
ভ্রাতৃগণেক মঙ্গলবাদ কর| ১৫ িফললগ ও যুিলয়া, নীিরয় ও
তা াহার ভিগনী এবং ওলুম্প, ও তা াহােদর সেঙ্গ সমস্ত েলাকেক
মঙ্গলবাদ কর| ১৬ েতামরা পিবত্র চুম্বেন পরস্পর মঙ্গলবাদ কর|
খ্রীেষ্টর সমস্ত মন্ডলী েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছ|
১৭ ভ্রাতৃগণ, আিম েতামািদগেক িবনিত কিরেতিছ, েতামরা েয
িশক্ষা পাইয়াছ, তাহার িবপরীেত যাহারা দলাদিল ও িবঘ্ন জন্মায়,
তাহািদগেক িচিনয়া রাখ ও তাহােদর হইেত দেূর থাক|
১৮ েকননা এই প্রকার েলােকরা আমােদর প্রভু খ্রীেষ্টর দাসত্ব
কের না, িকন্তু আপন আপন উদেরর দাসত্ব কের, এবং মধুর
বাক্য ও স্তুিতবাদ দ্বারা সরল েলাকেদর মন ভুলায়| ১৯ েকননা
েতামােদর আজ্ঞাবহতার কথা সকল েলােকর িনকেট
ব্যািপয়ােছ| অতএব েতামােদর জন্য আিম আনন্দ কিরেতিছ;
িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয, েতামরা উত্তম িবষেয় িবজ্ঞ ও মন্দ
িবষেয় অমািয়ক হও| ২০ আর শািন্তর ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানেক
েতামােদর পদতেল দিলত কিরেবন| আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী হউক| ২১ আমার সহকারী তীমিথয়
এবং আমার স্বজাতীয় লুিকয়, যােসান ও েসািষপাত্র
েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| ২২ এই পত্রেলখক আিম
তিত্তৰ্য় প্রভুেত েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতিছ| ২৩ আমার
এবং সমস্ত মন্ডলীর আিতথ্যকারী গায়ঃ েতামািদগেক মঙ্গলবাদ
কিরেতেছন| ২৪ এই নগেরর ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং ভ্রাতা ক্কাত্তৰ্
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েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| ২৫ িযিন েতামািদগেক
সুিস্থর কিরেত সমথৰ্- আমার সুসমাচার অনুসাের ও যীশু খ্রীষ্ট-
িবষয়ক প্রচার অনুসাের, েসই িনগূঢ়তেত্ত্বর প্রকাশ অনুসাের,
যাহা অনািদ কাল অবিধ অকিথত িছল, ২৬ িকন্তু সম্প্রিত ব্যক্ত

হইয়ােছ, এবং ভাববাদীগেণর িলিখত গ্রন্থ দ্বারা, সনাতন ঈশ্বেরর
আেদশ অনুসাের, িবশ্বােসর অজ্ঞাবতার িনিমেত্ত, সব্বৰ্জািতর
িনকেট জ্ঞাত করা িগয়ােছ, ২৭ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা েসই একমাত্র
প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বেরর েগৗরব যুগপযৰ্্যােয় যুেগ যুেগ হউক| আেমন|
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১ কিৰন্থীয়া

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছাক্রেম যীশু খ্রীেষ্টর আহূত েপ্রিরত,
এবং ভ্রাতা েসািস্থিন- ২ কিরেন্থ িস্থত ঈশ্বেরর মন্ডলী
সমীেপ, খ্রীষ্ট যীশুেত পিবত্রীকৃত ও আহূত পিবত্রগেণর

সমীেপ, এবং যাহারা সব্বৰ্স্থােন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম
ডােক, তাহােদর সব্বৰ্জন সমীেপ; িতিন তাহােদর এবং আমােদর
প্রভু| ৩ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ
ও শািন্ত েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক| ৪ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ খ্রীষ্ট
যীশুেত েতামািদগেক দত্ত হইয়ােছ, তাহার জন্য আিম েতামােদর
িবষেয় িনয়ত ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেতিছ; ৫ েকননা তা াহােতই
েতামরা সব্বৰ্িবষেয়, সব্বৰ্িবধ বােক্য ও সব্বৰ্িবধ জ্ঞােন ধনবান্
হইয়াছ| ৬ এইরূেপ খ্রীেষ্টর সাক্ষ্য েতামােদর মেধ্য িস্থরীকৃত
হইয়ােছ| ৭ এজন্য েতামরা েকান বের িপছাইয়া পড় নাই;
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর প্রকােশর অেপক্ষা কিরেতছ; ৮ আর
িতিন েতামািদগেক েশষ পযৰ্্যন্ত িস্থর রািখেবন, আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর িদেন অিনন্দনীয় রািখেবন| ৯ ঈশ্বর িবশ্বাস্য, যাাহার
দ্বারা েতামরা তা াহার পুত্র আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সহভািগতার
িনিমত্ত আহূত হইয়াছ|

ভ্রাতৃগেণর অৈনেক্যর িনিমত্ত অনুেযাগ|

১০ িকন্তু েহ ভ্রাতৃগণ, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম আিম
েতামািদগেক িবনয় কিরয়া বিল, েতামরা সকেল একই কথা বল,
েতামােদর মেধ্য দলাদিল না হউক, িকন্তু এক মেন ও এক িবচাের
পিরপক্ক হও| ১১ েকননা, েহ আমার ভ্রাতৃগণ, আিম েক্লায়ীর
পিরজেনর দ্বারা েতামােদর িবষেয় সংবাদ পাইয়ািছ েয,
েতামােদর মেধ্য িববাদ আেছ| ১২ আিম এই কথা বিলেতিছ েয,
েতামরা প্রিতজন বিলয়া থাক, আিম েপৗেলর, আর আিম
আপেল্লার, আর আিম ৈকফার, আর আিম খ্রীেষ্টর| ১৩ খ্রীষ্ট িক
িবভক্ত হইয়ােছন? েপৗল িক েতামােদর িনিমত্ত কু্রেশ হত
হইয়ােছ? অথবা েপৗেলর নােম িক েতামরা বাপ্তাইিজত হইয়াছ?
১৪ ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কির েয, আিম েতামােদর মেধ্য ক্রীষ্প ও
গায়ঃ ব্যতীত আর কাহােকও বাপ্তাইজ কির নাই, ১৫ েযন েকহ না
বেল েয, েতামরা আমার নােম বাপ্তাইিজত হইয়াছ| ১৬ আর
িস্তফােনর পিরজনেকও বাপ্তাইজ কিরয়ািছ, আর কাহােকও েয
বাপ্তাইজ কিরয়ািছ, তাহা জািন না| ১৭ কারণ খ্রীষ্ট আমােক
বাপ্তাইজ কিরবার িনিমত্ত েপ্ররণ কেরন নাই, িকন্তু সুসমাচার
প্রচার কিরবার িনিমত্ত; তাহাও িবজ্ঞােনর বাক্য নয়, েযন খ্রীেষ্টর
কু্রশ িবফল না হয়|

খ্রীেষ্টর কু্রশ-সম্বন্ধীয় সুসমাচােরর উৎকৃষ্টতা|

১৮ কারণ েসই কু্রেশর কথা, যাহারা িবনাশ পাইেতেছ, তাহােদর
কােছ মুখৰ্তা, িকন্তু পিরত্রাণ পাইেতিছ েয আমরা, আমােদর
কােছ তাহা ঈশ্বেরর পরাক্রমস্বরূপ| ১৯ কারণ িলিখত
আেছ,“আিম জ্ঞানবানেদর জ্ঞান নষ্ট কিরব, িবেবচক েলাকেদর

িবেবচনা ব্যথৰ্ কিরব|” ২০ জ্ঞানবান েকাথায়? অধ্যাপক
েকাথায়? এই যুেগর বাদানুবাদকারী েকাথায়? ঈশ্বর িক জগেতর
জ্ঞানেক মূখৰ্তায় পিরণত কেরন নাই? ২১ কারণ, ঈশ্বেরর
জ্ঞানক্রেম যখন জগত িনজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরেক জািনেত পায়
নাই, তখন প্রচােরর মুখৰ্্যতা দ্বারা িবশ্বাসকারীেদর পিরত্রাণ
কিরেত ঈশ্বেরর সুবাসনা হইল| ২২ েকননা িযহূদীরা িচহ্ন চায়,
এবং গ্রীেকরা জ্ঞােনর অেন্বষণ কের; ২৩ িকন্তু আমার কু্রেশ হত
খ্রীষ্টেক প্রচার কির; িতিন িযহূদীেদর কােছ িবঘ্ন ও পরজািতেদর
কােছ মুখৰ্তাস্বরূপ, ২৪ িকন্তু িযহূদী ও গ্রীক, আহূত সকেলর
কােছ খ্রীষ্ট ঈশ্বেররই পরাক্রম ও ঈশ্বেররই জ্ঞানস্বরূপ|
২৫ েকননা ঈশ্বেরর েয মুখৰ্তা, তাহা মনুষ্যেদর অেপক্ষা অিধক
জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বেরর েয দবু্বৰ্লতা, তাহা মনুষ্যেদর অেপক্ষা
অিধক সবল| ২৬ কারণ, েহ ভ্রাতৃগণ, েতামােদর আহ্বান েদখ,
েযেহতুক মাংস অনুসাের জ্ঞানবান্ অেনক নাই, পরাক্রমী অেনক
নাই, উচ্চপদস্থ অেনক নাই; ২৭ িকন্তু ঈশ্বর জগতীস্থ মুখৰ্ িবষয়
সকল মেনানীত কিরেলন, েযন জ্ঞানবানিদগেক লজ্জা েদন;
এবং ঈশ্বর জগেতর দবু্বৰ্ল িবষয় সকল মেনানীত কিরেলন, েযন
শিক্তময় িবষয় সকলেক লজ্জা েদন| ২৮ এবং জগেতর যাহা
যাহা নীচ ও যাহা যাহা তুচ্ছ, যাহা যাহা িকছু নয়, েসই সকল
ঈশ্বর মেনানীত কিরেলন, েযন, যাহা যাহা আেছ, েস সকল
অিকঞ্চন কেরন; ২৯ েযন েকান মত্তৰ্ ্য ঈশ্বেরর সাক্ষােত শ্লাঘা না
কের| ৩০ িকন্তু তা াহা হইেত েতামরা েসই খ্রীষ্ট যীশুেত আছ, িযিন
হইয়ােছন আমােদর জন্য ঈশ্বর হইেত জ্ঞান-ধািম্মৰ্কতা ও
পিবত্রতা এবং মুিক্ত- ৩১ েযমন েলখা আেছ, “েয ব্যিক্ত শ্লাঘা
কের, েস প্রভুেতই শ্লাঘা করুক|”

আর, েহ ভ্রাতৃগণ, আিম যখন েতামােদর িনকেট
িগয়ািছলাম, তখন িগয়া বােক্যর িক জ্ঞােনর উৎকৃষ্টতা
অনুসাের েতামািদগেক েয ঈশ্বেরর সাক্ষ্য জ্ঞাত

কিরেতিছলাম, তাহা নয়| ২ েকননা আিম মেন িস্থর
কিরয়ািছলাম, েতামােদর মেধ্য আর িকছুই জািনব না, েকবল
যীশু খ্রীষ্টেক, এবং তা াহােক কু্রেশ হত বিলয়াই, জািনব| ৩ আর
আিম েতামােদর কােছ দবু্বৰ্লতা, ভয় ও মহাকম্পযুক্ত িছলাম,
৪ আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞােনর প্রেরাচক বাক্যযুক্ত
িছল না, বরং আত্মার ও পরাক্রেমর প্রদশৰ্নযুক্ত িছল, ৫ েযন
েতামােদর িবশ্বাস মনুষ্যেদর জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বেরর
পরাক্রমযুক্ত হয়|

ঈশ্বরীয় জ্ঞােনর উৎকৃষ্টতা|

৬ তথািপ আমরা িসেদ্ধর মেধ্য জ্ঞােনর কথা কিহেতিছ, িকন্তু
েসই জ্ঞান এই যুেগর নয়, এবং এই যুেগর শাসনকত্তৰ্ ােদরও নয়,
ইহারা ত অিকঞ্চন হইয়া পিড়েতেছন| ৭ িকন্তু আমরা
িনগূঢ়তত্ত্বরূেপ ঈশ্বেরর েসই জ্ঞােনর কথা কিহেতিছ, েসই গুপ্ত
জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমােদর প্রতােপর জন্য যুগপযৰ্্যােয়র পূেব্বৰ্
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িনরুপণ কিরয়ািছেলন| ৮ এই যুেগর শাসনকত্তৰ্ ােদর মেধ্য েকহ
তাহা জােনন নাই; েকননা যিদ জািনেতন, তেব প্রতােপর প্রভুেক
কু্রেশ িদেতন না| ৯ িকন্তু েযমন েলখা আেছ,“চকু্ষ যাহা েদেখ
নাই, কণৰ্ যাহা শুেন নাই,এবং মনুেষ্যর হৃদয়াকােশ যাহা উেঠ
নাই,যাহা ঈশ্বর, যাহারা তা াহােক েপ্রম কের, তাহােদর জন্য প্রস্তুত
কিরয়ােছন|” ১০ কারণ আমােদর কােছ ঈশ্বর তা াহার আত্মা
দ্বারা তাহা প্রকাশ কিরয়ােছন, েকননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান
কেরন, েকননা গভীর িবষয় সকলও অনুসন্ধান কেরন|
১১ কারণ মনুেষ্যর িবষয়গুিল মনুষ্যেদর মেধ্য েক জােন? েকবল
মনুেষ্যর অন্তরস্থ আত্মা জােন; েতমিন ঈশ্বরর িবষয়গুিল েকহ
জােন না, েকবল ঈশ্বেরর আত্মা জােনন| ১২ িকন্তু আমরা
জগেতর আত্মােক পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইেত িনগৰ্ত আত্মােক
পাইয়ািছ, েযন ঈশ্বর অনুগ্রহপূব্বৰ্ক আমািদগেক যাহা যাহা দান
কিরয়ােছন, তাহা জািনেত পাির| ১৩ আমরা েসই সকল
িবষেয়রই কথা, মানুিষক িশক্ষানুরূপ জ্ঞােনর বাক্য দ্বারা নয়,
িকন্তু আত্মার িশক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কিহেতিছ; আিত্মক িবষয়
আিত্মক িবষেয়র সিহত েযাগ কিরেতিছ| ১৪ িকন্তু প্রাণীক মনুষ্য
ঈশ্বেরর আত্মার িবষয়গুিল গ্রহণ কেরন না, েকননা তাহার কােছ
েস সকল মুখৰ্তা; আর েস সকল েস জািনেত পাের না, কারণ
তাহা আিত্মক ভােব িবচািরত হয়| ১৫ িকন্তু েয আিত্মক, েস
সমস্ত িবষেয়র িবচার কের; আর তাহার িবচার কাহারও দ্বারা হয়
না| ১৬ েকননা “েক প্রভুর মন জািনয়ােছ েয, তা াহােক উপেদশ
িদেত পাের?” িকন্তু খ্রীেষ্টর মন আমােদর আেছ|

প্রচারেকরা ঈশ্বেরর সহকাযর্্যকারী, ঈশ্বেরর ধেনর অধ্যক্ষ|

আর, েহ ভ্রাতৃগণ, আিম েতামািদগেক আিত্মক
েলাকেদর ন্যায় সম্ভাষণ কিরেত পাির নাই, িকন্তু
মাংসময় েলাকেদর ন্যায়, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় িশশুেদর ন্যায়

সম্ভাষণ কিরয়ািছ| ২ আিম েতামািদগেক দগু্ধ পান
কিরয়ািছলাম, অন্ন িদই নাই, েকননা তখন েতামােদর শক্ত হয়
নাই; ৩ কারণ এখনও েতামরা মাংিসক রিহয়াছ; বাস্তিবক যখন
েতামােদর মেধ্য ঈষৰ্া িববাদ রিহয়ােছ, তখন েতামরা িক মাংিসক
নও, এবং মানুেষর রীিতক্রেম িক চিলেতছ না? ৪ েকননা যখন
েতামােদর এক জন বেল, আিম েপৗেলর, আর এক জন, আিম
আপেল্লার, তখন েতামরা িক মনুষ্যমাত্র নও? ৫ ভাল, আপেল্লা
িক? আর েপৗল িক? তাহারা ত পিরচারকমাত্র, যাহােদর দ্বারা
েতামরা িবশ্বাসী হইয়াছ; আর এক এক জনেক প্রভু েযমন
িদয়ােছন| ৬ আিম েরাপণ কিরলাম, আপেল্লা জল েসচন
কিরেলন, িকন্তু ঈশ্বর বৃিদ্ধ িদেত থািকেলন| ৭ অতএব েরাপক
িকছু নয়, েসচকও িকছু নয়, বৃিদ্ধদাতা ঈশ্বরই সার| ৮ আর
েরাপক ও েসচক উভেয়ই এক, এবং যাহার েযরূপ িনেজর শ্রম,
েস তদ্রুপ িনেজর েবতন পাইেব| ৯ কারণ আমরা ঈশ্বেররই
সাহায্যকারী; েতামরা ঈশ্বেররই েক্ষত্র, ঈশ্বেররই গাাথিন|
১০ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ আমােক দত্ত হইয়ােছ, তদনুসাের আিম
জ্ঞানবান্ গাাথেকর ন্যায় িভিত্তমূল স্থাপন কিরয়ািছ; আর তাহার
উপের অেন্য গাািথেতেছ; িকন্তু প্রেত্যকজন েদখুক, িকরূেপ েস
তাহার উপের গাােথ| ১১ েকননা েকবল যাহা স্থািপত হইয়ােছ,
তাহা ব্যতীত অন্য িভিত্তমূল েকহ স্থাপন কিরেত পাের না, িতিন
যীশু খ্রীষ্ট| ১২ িকন্তু এই িভিত্তমূেলর উপের স্বণৰ্, েরৗপ্য, বহুমূল্য
প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড়, নাড়া িদয়া যিদ েকহ গাােথ, তেব প্রেত্যক
ব্যিক্তর কম্মৰ্ সপ্রকাশ হইেব| ১৩ কারণ েসই িদন তাহা ব্যক্ত

কিরেব, েকননা েসই িদেনর প্রকাশ অিগ্নেতই হয়; আর
প্রেত্যেকর কম্মৰ্ েয িক প্রকার, েসই অিগ্নই তাহার পরীক্ষা
কিরেব; ১৪ েয যাহা গাািথয়ােছ, তাহার েসই কম্মৰ্ যিদ থােক, তেব
েস েবতন পাইেব| ১৫ যাহার কম্মৰ্ পুিড়য়া যায়, েস ক্ষিতগ্রস্থ
হইেব, িকন্তু েস আপিন পিরত্রাণ পাইেব| তথািপ এইরূপ পাইেব,
েযন অিগ্নর মধ্য িদয়া উত্তীণৰ্ হইেব| ১৬ েতামরা িক জান না েয,
েতামরা ঈশ্বেরর মিন্দর, এবং ঈশ্বেরর আত্মা েতামােদর অন্তের
বাস কেরন? ১৭ যিদ েকহ ঈশ্বেরর মিন্দর নষ্ট কের, তেব ঈশ্বর
তাহােক নষ্ট কিরেবন, েকননা ঈশ্বেরর মিন্দর পিবত্র, আর েসই
মিন্দর েতামারই| ১৮ েকহ আপনােক বঞ্চনা না করুক|
েতামােদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত যিদ আপনােক এই যুেগ জ্ঞানবান্
বিলয়া মেন কের, তেব েস জ্ঞানবান্ হইবার জন্য মুখৰ্ হউক|
১৯ েযেহতুক এই জগেতর েয জ্ঞান, তাহা ঈশ্বেরর িনকেট মুখৰ্তা|
কারণ েলখা আেছ, “িতিন জ্ঞানবানিদগেক তাহােদর ধুত্তৰ্তায়
ধেরন|” ২০ পুনশ্চ, “প্রভু জ্ঞানবানেদর তকৰ্  িবতকৰ্  জােনন েয,
েস সকল অসার|” ২১ অতএব েকহ মনুষ্যেদর শ্লাঘা না করুক|
েকননা সকলই েতামােদর; ২২ -েপৗল, িক আপেল্লা, িক ৈকফা,
িক জগৎ, িক জীবন, িক মরণ, িক উপিস্থত িবষয়, িক ভিবষৎ
িবষয়, সকলই েতামােদর; ২৩ আর েতামরা খ্রীেষ্টর, ও খ্রীষ্ট
ঈশ্বেরর|

েলােক আমািদগেক এরূপ মেন করুক েয, আমরা
খ্রীেষ্টর েসবক ও ঈশ্বেরর িনগূঢ়তত্ত্বরূপ ধেনর অধ্যক্ষ|
২ আর এ স্থেল ধনাধ্যেক্ষর এই গুণ চাই, েযন তাহােক

িবশ্বস্ত েদিখেত পাওয়া যায়| ৩ িকন্তু েতামােদর দ্বারা িকম্বা
মানুিষক িবচার িদেনর সভা দ্বারা েয আমার িবচার হয়, ইহা
আমার মেত কু্ষদ্র িবষয়; এমন িক, আিম আমার িনেজরও
িবচার কির না| ৪ কারণ আিম আমার িনেজর িবরুেদ্ধ িকছু
জািন না, তথািপ ইহােত আিম িনেদ্দৰ্ াষ বিলয়া প্রিতপন্ন হইেতিছ
না; িকন্তু িযিন আমার িবচার কেরন, িতিন প্রভু| ৫ অতএব
েতামরা সমেয়র পূেব্বৰ্, েয পযৰ্্যন্ত প্রভু না আইেসন, েসই পযৰ্্যন্ত
েকান িবচার কিরও না; িতিনই অন্ধকােরর গুপ্ত িবষয় সকল
দীিপ্তেত আিনেবন, এবং হৃদয়সমূেহর মন্ত্রণা সকল প্রকাশ
কিরেবন; এবং তৎকােল প্রেত্যক জন ঈশ্বর হইেত আপন আপন
প্রশংসা পাইেব| ৬ েহ ভ্রাতৃগণ, আিম আপনার ও আপেল্লার
উদাহরণ িদয়া েতামােদর িনিমেত্ত এই সকল কথা কিহলাম; েযন
আমােদর দ্বারা েতামরা এই িশক্ষা পাও েয, যাহা িলিখত আেছ,
তাহা অিতক্রম কিরেত নাই, েতামরা েকহ েযন এক জেনর পেক্ষ
অন্য জেনর িবপেক্ষ গব্বৰ্ না কর| ৭ েকননা েক েতামােক িবিশষ্ট
কের? আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই বা েতামার িক আেছ? আর
যখন পাইয়াছ; তখন েয ন পাও নাই, এরূপ শ্লাঘা েক কিরেতছ?
৮ েতামরা এখন পূণৰ্ হইয়াছ! এখন ধনবান হইয়াছ! আমােদর
ছাড়া রাজত্ব পাইয়াছ! আর রাজত্ব পাইেল ভালই হইত,
েতামােদর সিহত আমরাও রাজত্ব পাইতাম| ৯ কারণ আমার
েবাধ হয়, েপ্রিরতগণ েয আমরা, ঈশ্বর আমািদগেক বধ্য
েলাকেদর ন্যায় েশেষর বিলয়া েদখাইয়ােছন; েকননা আমরা
জগেতর ও দতূগেণর ও মনুষ্যেদর েকৗতুকাস্পদ হইয়ািছ|
১০ আমরা খ্রীেষ্টর িনিমত্ত মুখৰ্, িকন্তু েতামরা খ্রীেষ্ট বুিদ্ধমান্;
আমরা দবু্বৰ্ল, িকন্তু েতামরা বলবান্; েতামরা েগৗরবািন্বত, িকন্তু
আমরা অনাদতৃ| ১১ এখনকার এই দন্ড পযৰ্্যন্ত আমরা কু্ষধাত্তৰ্ ,
তৃষ্ণাতৰ্  ও বস্ত্রহীন রিহয়ািছ, আর মুস্ট্যাঘােত আহত হইেতিছ, ও
অিস্থর-বাস রিহয়ািছ; ১২ এবং স্বহেস্ত কাযৰ্্য কিরয়া পিরশ্রম
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কিরেতিছ, িনিন্দত হইেত হইেত আশীব্বৰ্াদ কিরেতিছ, তািড়ত
হইেত হইেত সহ্য কিরেতিছ, ১৩ অপবািদত হইেত হইেত িবনয়
কিরেতিছ; অদ্য পযৰ্্যন্ত আমরা েযন জগেতর আবজ্জৰ্ না, সকল
বস্তুর জঞ্জাল হইয়া রিহয়ািছ| ১৪ আিম েতামািদগেক লজ্জা
িদবার জন্য নয়, িকন্তু আমার িপ্রয় বৎস বিলয়া েতামািদগেক
েচতনা িদবার জন্য এই সকল িলিখেতিছ| ১৫ েকননা যিদও
খ্রীেষ্ট েতামােদর দশ সহস্র পিরপালক থােক তথাচ িপতা অেনক
নয়; কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত সুসমাচার দ্বারা আিমই েতামািদগেক
জন্ম িদয়ািছ| ১৬ অতএব েতামািদগেক িবনয় কির, েতামরা
আমার অনুকারী হও| ১৭ এই অিভপ্রােয় এিম তীমথীয়েক
েতামােদর িনকেট পাঠাইয়ািছ; িতিন প্রভুেত আমার িপ্রয় ও
িবশ্বস্ত বৎস; িতিন েতামািদগেক খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় আমার পন্থা
সকল স্মরণ করাইেবন, যাহা আিম সব্বৰ্ত্র সব্বৰ্ মন্ডলীেত িশক্ষা
িদয়া থািক| ১৮ আিম েতামােদর িনকেট আিসব না বিলয়া েকহ
েকহ গিব্বৰ্ত হইয়া উিঠয়ােছ| ১৯ িকন্তু প্রভু যিদ ইচ্ছা কেরন,
তেব আিম অিবলেম্ব েতামােদর িনকেট আিসব, এবং যাহারা
গিব্বৰ্ত হইয়া উিঠয়ােছ, তাহােদর কথা নয়, িকন্তু পরাক্রম
জািনব| ২০ েকননা ঈশ্বেরর রাজ্য কথায় নয়, িকন্তু পরাক্রেম|
২১ েতামােদর ইচ্ছা িক? আিম িক েবত লইয়া েতামােদর কােছ
যাইব না? না েপ্রেম ও মৃদতুার আত্মায় যাইব?

মন্ডলী-শাসেনর কথা|

বাস্তিবক শুনা যাইেতেছ েয েতামােদর মেধ্য ব্যিভচার
আেছ, আর এমন ব্যিভচার, যাহা পরজাতীয়েদর
মেধ্যও নাই, এমন িক, েতামােদর মেধ্য এক জন আপন

িপতার ভাযৰ্্যা েক রািখয়ােছ| ২ আর েতামরা গব্বৰ্ কিরেতছ!
বরং িবলাপ কর নাই েকন, েযন এমন কম্মৰ্ েয ব্যিক্ত কিরয়ােছ,
তাহােক েতামােদর মধ্য হইেত বািহর কিরয়া েদওয়া হয়?
৩ আিম, েদেহ অনুপিস্থত হইেলও আত্মােত উপিস্থত হইয়া, েয
ব্যিক্ত এই প্রকাের েসই কাযৰ্্য কিরয়ােছ, উপিস্থত ব্যিক্তর ন্যায়
তাহার িবচার কিরয়ািছ; ৪ আমােদর প্রভু যীশুর নােম েতামরা
এবং আমার আত্মা সমাগত হইেল, ৫ আমােদর প্রভু যীশুর
পরাক্রম সহকাের তাদশৃ ব্যিক্তেক মাংেসর িবনাশােথৰ্ শয়তােনর
হেস্ত সমপৰ্ণ কিরেত হইেব, েযন প্রভু যীশুর িদেন আত্মা পিরত্রান
পায়| ৬ েতামােদর শ্লাঘা করা ভাল নয়| েতামারা িক জান না েয,
অল্প তাড়ী সূজীর সমস্ত তাল তাড়ীময় কিরয়া েফেল| ৭ পুরাতন
তাড়ী বািহর কিরয়া েদও; েযন েতামরা নূতন তাল হইেত পার-
েতামরা ত তাড়ীশুন্য| কারণ আমােদর িনস্তারপব্বর্ীয় েমষশাবক
বলীকৃত হইয়ােছন, িতিন খ্রীষ্ট| ৮ অতএব আইস, আমরা
পুরাতন তাড়ী িদয়া নয়, িহংসা ও দষু্টতার তাড়ী িদয়া নয়, িকন্তু
সরলতার ও সত্যশীলতার তাড়ীশুন্য রুটী িদয়া পব্বৰ্টী পালন
কির| ৯ আিম আমার পেত্র েতামািদগেক িলিখয়ািছলাম েয,
ব্যিভচারীেদর সংসেগৰ্ থািকেত নাই; ১০ এই জগেতর ব্যিভচারী
িক েলাভী িক পরধনগ্রাহী িক প্রিতমাপূজকেদর সংসগৰ্
এেকবাের ছািড়েত হইেব, তাহা নয়, েকননা তাহা হইেল সুতরাং
জগেতর বািহের যাওয়া েতামােদর আব্যশক হইয়া পেড়|
১১ িকন্তু এখন েতামািদগেক িলিখেতিছ েয, ভ্রাতা নােম অখ্যাত
েকান ব্যিক্ত যিদ ব্যিভচারী িক েলাভী িক প্রিতমাপূজক িক
কটুভাষী িক মাতাল িক পরধনগ্রাহী হয়, তেব তাহার সংসেগৰ্
থািকেত নাই, এমন ব্যিক্তর সিহত আহার কিরেতও নাই|
১২ বস্তুতঃ বািহেরর েলাকেদর িবচাের আমার কাজ িক?

িভতেরর েলাকেদর িবচার িক েতামরা কর না? ১৩ িকন্তু বািহেরর
েলাকেদর িবচার ঈশ্বর কিরেবন| েতামরা আপনােদর মধ্য হইেত
েসই দষু্টেক বািহর কিরয়া েদও|

িববাদ ও ব্যিভচার িবষয়ক কথা|

েতামােদর মেধ্য িক কাহারও সাহস হয় েয, আর এক
জেনর িবরুেদ্ধ েকান কথা থািকেল তাহার িবচার
পিবত্রগেণর কােছ লইয়া না িগয়া অধািম্মৰ্কেদর কােছ

লইয়া যায়? ২ অথবা েতামরা িক জান না েয, পিবত্রগণ জগেতর
িবচার কিরেবন? আর জগেতর িবচার যিদ েতামােদর দ্বারা হয়,
তেব েতামরা িক যৎসামান্য িবষেয়র িবচার কিরবার অেযাগ্য?
৩ েতামরা িক জান না েয, আমরা দতূগেণর িবচার কিরব?
ইহজীবন সংক্রান্ত িবষয় ত সামান্য কথা| ৪ অতএব েতামােদর
দ্বারা যিদ ইহজীবন সংক্রান্ত িবষেয়র িবচার হয়, তেব মন্ডলীেত
যাহারা িকছুরই মেধ্য গণ্য নয়, তাহািদগেকই িক িবচাের বসাইয়া
থাক? ৫ আিম েতামােদর লজ্জার িনিমত্ত এই কথা কিহেতিছ| এ
েকমন? েতামােদর মেধ্য িক এমন জ্ঞানবান্ এক জনও নাই েয,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় িববাদ হইেল তাহার িনষ্পিত্ত কিরয়া িদেত পাের?
৬ িকন্তু ভ্রাতার সিহত ভ্রাতা িবচার-স্থােন িববাদ কের, তাহা
আবার অিবশ্বাসীেদর কােছ| ৭ েতামরা েয পরস্পেরর িবরুেদ্ধ
িবচার চাও, ইহােত েতামােদর িবেশষ ক্ষিত হইেতেছ| বরং
অন্যায় সহ্য কর না েকন? বরং বিঞ্চত হও না েকন? ৮ িকন্তু
েতামরাই অন্যায় কিরেতছ, বঞ্চনা কিরেতছ, আর তাহা
ভ্রাতৃগেণর প্রিতই কিরেতছ| ৯ অথবা েতামরা িক জান না েয,
অধািম্মৰ্েকরা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পাইেব না? ভ্রান্ত হইও না;
১০ যাহারা ব্যিভচারী িক প্রিতমাপূজক িক পারদািরক িক স্ত্রীবৎ
আচারী িক পুঙ্গামী িক েচার িক েলাভী িক মাতাল িক কটুভাষী
িক পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পাইেব না|
১১ আর েতামরা েকহ েকহ েসই প্রকার েলাক িছেল; িকন্তু
েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম ও আমােদর ঈশ্বেরর আত্মায়
আপনািদগেক েধৗত কিরয়াছ, পিবত্র্রীকৃত হইয়াছ, ধািম্মৰ্ক
গিণত হইয়াছ| ১২ সকলই আমার পেক্ষ িবেধয়, িকন্তু সকলই েয
িহতজনক, তাহা নয়; সকলই আমার পেক্ষ িবেধয়, িকন্তু আিম
িকছুরই কতৃ্তৰ্ত্বাধীন হইব না| ১৩ খাদ্য উেদরর িনিমত্ত, এবং উদর
খােদ্যর িনিমত্ত, িকন্তু ঈশ্বর উভেয়র েলাপ কিরেবন| েদহ
ব্যািভচােরর িনিমত্ত নয়, িকন্তু প্রভুর িনিমত্ত, এবং প্রভু েদেহর
িনিমত্ত| ১৪ আর ঈশ্বর আপন পরাক্রেমর দ্বারা প্রভুেক
উঠাইয়ােছন, আমািদগেকও উঠাইেবন| ১৫ েতামরা িক জান না
েয, েতামােদর েদহ খ্রীেষ্টর অঙ্গ? তেব িক আিম খ্রীেষ্টর অঙ্গ
লইয়া িগয়া েবশ্যার অঙ্গ কিরব? তাহা দেূর থাকুক| ১৬ অথবা
েতামরা িক জান না, েয ব্যিক্ত েবশ্যােত সংযুক্ত হয়, েস তাহার
সিহত এক েদহ হয়? কারণ িতিন বেলন, “েস দইু জন একাঙ্গ
হইেব|” ১৭ িকন্তু েয ব্যিক্ত প্রভুেত সংযুক্ত হয়, েস তা াহার সিহত
একাত্মা হয়| ১৮ েতামরা ব্যিভচার হইেত পলায়ন কর| মনুষ্য
অন্য েয েকান পাপ কের, তাহা তাহার েদেহর বিহভূৰ্ ত; িকন্তু েয
ব্যিভচার কের, েস িনজ েদেহর িবরুেদ্ধ পাপ কের| ১৯ অথবা
েতামরা িক জান েয, েতামােদর েদহ পিবত্র আত্মার মিন্দর, িযিন
েতামােদর অন্তের থােকন, যাাহােক েতামরা ঈশ্বর হইেত প্রাপ্ত
হইয়াছ? ২০ আর েতামরা িনেজর নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত
হইয়াছ| অতএব েতামােদর েদেহ ঈশ্বেরর েগৗরব কর|
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িববাহ িবষয়ক কথা|

আবার েতামরা েয সকল কথা িলিখয়াছ, তাহার িবষয়;
-স্ত্রীেলাকেক স্পশৰ্ না করা মনুেষ্যর ভাল; ২ িকন্তু
ব্যিভচার িনবারেণর জন্য প্রেত্যক পুরুেষর িনেজর

িনেজর ভাযৰ্্যা থাকুক, এবং প্রেত্যক স্ত্রীর িনেজর িনেজর স্বামী
থাকুক| ৩ স্বামী স্ত্রীেক তাহার প্রাপ্য িদউক; আর তদ্রূপ স্ত্রীও
স্বামীেক িদউক| ৪ িনজ েদেহর উপের স্ত্রীর কতৃ্তৰ্ত্ব নাই, িকন্তু
স্বামীর আেছ; আর তদ্রূপ িনজ েদেহর উপের স্বামীর কতৃ্তৰ্ত্ব নাই,
িকন্তু স্ত্রীর আেছ| ৫ েতামরা এক জন অন্যেক বিঞ্চত কিরও না;
েকবল প্রাথৰ্নার িনিমেত্ত অবকাশ পাইবার জন্য উভেয়
একপরামশৰ্ হইয়া িকছু কাল পৃথক্ থািকেত পার; পের পূনব্বৰ্ার
একত্র হইেব, েযন শয়তান েতামােদর অসংযমতা প্রযুক্ত
েতামািদগেক পরীক্ষায় না েফেল| ৬ িকন্তু আিম আজ্ঞার মত
নয়, েকবল অনুমিতর মত এ কথা কিহেতিছ| ৭ আমার ইচ্ছা
এই েয, সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; িকন্তু প্রেত্যক জন ঈশ্বর
হইেত আপন আপন অনুগ্রহ-দান পাইয়ােছ এক জন এক
প্রকার, অন্য জন অন্য প্রকার| ৮ পরন্তু অিববািহত েলাকেদর ও
িবধবােদর কােছ আমার এই কথা, তাহারা যিদ আমার মত
থািকেত পাের, তেব তাহােদর পেক্ষ তাহাই ভাল; ৯ িকন্তু তাহারা
যিদ ইিন্দ্রয় দমন কিরেত না পাের, তেব িববাহ করুক; েকননা
আগুেন জ্বলা অেপক্ষা বরং িববাহ করা ভাল| ১০ আর িববািহত
েলাকিদগেক এই আজ্ঞা িদেতিছ- আিম িদেতিছ তাহা নয়, িকন্তু
প্রভুই িদেতেছন- স্ত্রী স্বামীর িনকট হইেত চিলয়া না যাউক-যিদ
চিলয়া যায়, ১১ তেব েস অিববািহত থাকুক, িকম্বা স্বামীর সিহত
সিম্মিলতা হউক-আর স্বামীও স্ত্রীেক পিরত্যাগ না করুক|
১২ িকন্তু আর সকলেক আিম বিল, প্রভু নয়; যিদ েকান ভ্রাতার
অিবশ্বািসনী স্ত্রী থােক, আর েসই নারী তাহার সিহত বাস কিরেত
সম্মতা হয়, তেব েস তাহােক পিরত্যাগ না করুক; ১৩ আবার েয
স্ত্রীর অিবশ্বাসী স্বামী আেছ, আর েসই ব্যিক্ত তাহার সিহত বাস
কের কিরেত সম্মত হয়, তেব েস স্বামীেক পিরত্যাগ না করুক|
১৪ েকননা অিবশ্বাসী স্বামী েসই স্ত্রীেত পিবত্রীকৃত হইয়ােছ, এবং
অিবশ্বািসনী স্ত্রী েসই ভ্রাতােত পিবত্রীকৃতা হইয়ােছ; তাহা না
হইেল েতামােদর সন্তানগণ অশুচী হইত, িকন্তু বাস্তিবক তাহারা
পিবত্র| ১৫ তথািপ অিবশ্বাসী যিদ চিলয়া যায়, চিলয়া যাউক;
এমন স্থেল েসই ভ্রাতা িক েসই ভিগনী দাসেত্ব বদ্ধ নেহ, িকন্তু
ঈশ্বর আমািদগেক শািন্তেতই আহ্বান কিরয়ােছন| ১৬ কারণ, েহ
নাির, তুিম িক কিরয়া জান েয, তুিম েতামার স্বামীেক পিরত্রাণ
কিরেব িক না? অথবা েহ স্বামী, তুিম িক কিরয়া জান েয, তুিম
েতামার স্ত্রীেক পিরত্রাণ কিরেব িক না? ১৭ েকবল প্রভু যাহােক
েযমন অংশ িদয়ােছন, ঈশ্বর যাহােক েযমন আহ্বান কিরয়ােছন,
েস েতমিন চলুক| আর এই প্রকার িনয়ম আিম সমস্ত মন্ডলীেত
কিরয়া থািক| ১৮ েকহ িক িছন্নত্বক্ হইয়া আহূত হইয়ােছ? েস
ত্বকেচ্ছদ েলাপ না করুক| েকহ িক অিচ্ছন্নত্বক্ অবস্থায় আহূত
হইয়ােছ? েস িচ্ছন্নত্বক্ না হউক| ১৯ ত্বকেচ্ছদ িকছু নয়,
অত্বকেচ্ছদও িকছু নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালনই সার|
২০ েয ব্যিক্ত েয আহ্বােন আহূত হইয়ােছ, েস তাহােতই থাকুক|
২১ তুিম িক দাস হইয়াই আহূত হইয়াছ? ভািবত হইও না; িকন্তু
যিদ স্বাধীন হইেত পার, বরং তাহা অবলম্বন কর| ২২ েকননা
প্রভুেত আহূত েয দাস, েস প্রভুর স্বাধীনীকৃত েলাক; তদ্রূপ
আহূত েয স্বাধীন েলাক, েস খ্রীেষ্টর দাস| ২৩ েতামরা মূল্য দ্বারা

ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যেদর দাস হইও না| ২৪ েহ ভ্রাতৃগণ,
প্রেত্যকজন েয অবস্থায় আহূত হইয়ােছ, েসই অবস্থায় ঈশ্বেরর
কােছ থাকুক| ২৫ আর কুমারীেদর িবষেয় আিম প্রভুর েকান
আজ্ঞা পাই নাই, িকন্তু িবশ্বস্ত হইবার জন্য প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত
েলােকর ন্যায় আমার মত প্রকাশ কিরেতিছ| ২৬ ফেল আমার
েবাধ হয়, উপিস্থত সঙ্কট প্রযুক্ত ইহাই ভাল, অথৰ্াৎ অমিন থাকা
মনুেষ্যর পেক্ষ ভাল| ২৭ তুিম িক স্ত্রীর সেঙ্গ সম্বদ্ধ? মুক্ত হইেত
েচষ্টা কিরও না| তুিম িক স্ত্রী হইেত মুক্ত? স্ত্রীর েচষ্টা কিরও না|
২৮ িকন্তু িববাহ কিরেলও েতামার পাপ হয় না; আর কুমারী যিদ
িববাহ কের, তেব তাহারও পাপ হয় না| তথািপ এইরূপ
েলাকেদর ৈদিহক েক্লশ ঘিটেব; আর েতামােদর প্রিত আমার
মমতা হইেতেছ| ২৯ িকন্তু আিম এই কথা বিলেতিছ, ভ্রাতৃগণ,
সময় সঙু্কিচত, এখন হইেত যাহােদর স্ত্রী আেছ, তাহারা এমন
চলুক, েযন তাহােদর স্ত্রী নাই; ৩০ এবং যাহারা েরাদন কিরেতেছ,
তাহারা েযন েরাদন কিরেতেছ না; যাহারা আনন্দ কিরেতেছ,
তাহারা েযন আনন্দ কিরেতেছ না; যাহারা ক্রয় কিরেতছ, তাহারা
েযন িকছুই রােখ নাই; ৩১ আর যাহারা সংসার েভাগ কিরেতেছ,
েযন পুনৰ্মাত্রায় কিরেতেছ না েযেহতুক এই সংসােরর অিভনয়
অতীত হইেতেছ| ৩২ িকন্তু আমার বাসনা এই েয, েতামরা িচন্তা-
রিহত হও| েয অিববািহত, েস প্রভুর িবষয় িচন্তা কের, িকরূেপ
প্রভুেক সন্তুষ্ট কিরেব| ৩৩ িকন্তু েয িববািহত, েস সংসােরর িবষয়
িচন্তা কের, িকরূেপ সন্তুষ্ট কিরেব; তাই তাহার িবিভন্নতা ঘেট|
৩৪ আর অিববািহত স্ত্রী ও কুমারী প্রভুর িবষয় িচন্তা কের, েযন
েদেহ ও আত্মােত পিবত্রা হয়; িকন্তু িববািহত স্ত্রী সংসােরর িবষয়
িচন্তা কের, িকরূেপ স্বামীেক সন্তুষ্ট কিরেব| ৩৫ এই কথা আিম
েতামােদর িনেজর িহেতর জন্য বিলেতিছ, েতামােদর গলায় রজ্জু
িদবার জন্য নয়, িকন্তু েতামরা েযন িশষ্টাচরণ কর, এবং
একাগ্রমেন প্রভুেত আসক্ত থাক| ৩৬ িকন্তু যিদ কাহারও েবাধ
হয় েয, েস তাহার কুমারী কন্যার প্রিত অিশষ্টাচরণ কিরেতেছ,
যিদ েসৗকুমাযৰ্্য অতীত হইয়া থােক, আর এই প্রকার হওয়া
আবশ্যক হয়, তেব েস যাহা ইচ্ছা কের, তাহা করুক; ইহােত
তাহার পাপ নাই, িববাহ হউক| ৩৭ িকন্তু েয ব্যিক্ত হৃদেয় িস্থর,
যাহার েকান প্রেয়াজন নাই, এবং আপিন আপন ইচ্ছা সম্বেন্ধ
কত্তৰ্ া, েস যিদ আপন কন্যােক কুমারী রািখেত হৃদেয় িস্থর কিরয়া
থােক, তেব ভাল কের| ৩৮ অতএব েয আপন কুমারী কন্যার
িববাহ েদয়, েস ভাল কের; এবং েয না েদয়, েস আরও ভাল
কের| ৩৯ যত িদন স্বামী জীিবত থােক, তত িদন স্ত্রী আবদ্ধা
থােক, িকন্তু স্বামী িনদ্রাগত হইেল পর েস স্বাধীন হয়, যাহােক
ইচ্ছা কের, তাহার সিহত িববািহতা হইেত পাের, িকন্তু েকবল
প্রভুেতই| ৪০ তথািপ আমােদর মতানুসাের েস অমিন থািকেল
আরও ধন্যা| আর আমার েবাধ হয়, আিমও ঈশ্বেরর আত্মােক
পাইয়ািছ|

প্রিতমার প্রসাদ িবষয়ক কথা|

আর প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিলর িবষয়; -আমরা
জািন েয, আমােদর সকেলর জ্ঞান আেছ| জ্ঞান গিব্বৰ্ত
কের, িকন্তু েপ্রমই গাািথয়া তুেল| ২ যিদ েকহ মেন কের,

েস িকছু জােন, তেব েযরূপ জািনেত হয়, তদ্রূপ এখনও জােন
না; ৩ িকন্তু যিদ েকহ ঈশ্বরেক েপ্রম কের, েসই তা াহার জানা
েলাক| ৪ ভাল, প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিল ভজন িবষেয় আমরা
জািন, প্রিতমা জগেত িকছুই নয়, এবং ঈশ্বর এক ছাড়া িদ্বতীয়
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নাই| ৫ েকননা িক স্বেগৰ্ িক পৃিথবীেত যাহািদগেক েদবতা বলা
যায়, এমন কতকগুিলও আেছ- বাস্তিবক অেনক েদবতা ও
অেনক প্রভু আেছ- ৬ তথািপ আমােদর জ্ঞােন একমাত্র ঈশ্বর
েসই িপতা, যাাহা হইেত সকলই হইয়ােছ, ও আমরা যাাহারই জন্য;
এবং একমাত্র প্রভু েসই খ্রীষ্ট যীশু, যাাহার দ্বারা সকলই হইয়ােছ,
এবং আমরা যাাহারই দ্বারা আিছ| ৭ তেব িকনা সকেলর এ জ্ঞান
নাই; িকন্তু কতক েলাক অদ্যিপ প্রিতমার সংস্রেব্য থাকায়
প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিল জ্ঞােনই বিল েভাজন কের; এবং
তাহােদর সংেবদ দবু্বৰ্ল বিলয়া কলুিষত হয়| ৮ িকন্তু খাদ্য দ্রব্য
আমািদগেক ঈশ্বেরর কােছ গ্রাহ্য করায় না; েভাজন না কিরেল
আমােদর ক্ষিত হয় না, েভাজন কিরেলও আমােদর বৃিদ্ধ হয় না|
৯ িকন্তু সাবধান, েতামােদর এই ক্ষমতা েযন েকান ক্রেম
দবু্বৰ্লেদর ব্যাঘাতজনক না হয়| ১০ কারণ, েতামার ত জ্ঞান
আেছ, েতামােক যিদ েকহ েদবালেয় েভাজেন বিসেত েদেখ, তেব
েস দবু্বৰ্ল েলাক বিলয়া তাহার সংেবদ িক প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট
বিল েভাজন কিরেত সাহস পাইেব না? ১১ বস্তুতঃ েতামার জ্ঞান
দ্বারা েসই ভ্রাতা যাহার িনিমত্ত খ্রীষ্ট মিরয়ােছন, েসই দবু্বৰ্ল ব্যিক্ত
নষ্ট হয়| ১২ এইরূেপ ভ্রাতৃগেণর িবরুেদ্ধ পাপ কিরেল, ও
তাহােদর দবু্বৰ্ল সংেবেদ আঘাত কিরেল, েতামরা খ্রীেষ্টর িবরুেদ্ধ
পাপ কর| ১৩ অতএব খাদ্য দ্রব্য যিদ আমার ভ্রাতার িবঘ্ন
জন্মায়, তেব আিম কখনও মাংস েভাজন কিরব না, পােছ
আমার ভ্রাতার িবঘ্ন জন্মাই|

েপৗেলর েপ্রিরতত্ব িবষয়ক কথা|

আিম িক স্বাধীন নই? আিম িক েপ্রিরত নই? আমােদর
প্রভু যীশুেক আিম িক েদিখ নাই? েতামরাই িক প্রভুেত
আমার কৃত কম্মৰ্ কর নও? ২ আিম যদ্যিপ অন্য

েলাকেদর জন্য েপ্রিরত না হই, তথািপ েতামােদর জন্য বেট,
েকননা প্রভুেত েতামরাই আমার েপ্রিরত পেদর মুদ্রাঙ্ক| ৩ যাহারা
আমার পরীক্ষা কের, তাহােদর কােছ আমার উত্তর এই|
৪ েভাজন পান কিরবার অিধকার িক আমােদর নাই? ৫ অন্য
সকল েপ্রিরত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও ৈকফা, ইহা ােদর ন্যায় েকান
ধম্মৰ্ভিগনীেক িববাহ কিরয়া সেঙ্গ লইয়াই নানা স্থােন যাইবার
অিধকার িক আমােদর নাই? ৬ িকম্বা পিরশ্রম ত্যাগ কিরবার
অিধকার িক েকবল আমার ও বণৰ্বার নাই? ৭ েক কখন আপিন
ধন ব্যয় কিরয়া যুেদ্ধ যায়? েক দ্রাক্ষােক্ষত্র প্রস্তুত কের, আর
তাহার ফল না খায়? অথবা েক পাল চরায়, আর পােলর দগু্ধ না
খায়? ৮ আিম িক মানুষেদর মত এ সকল কথা কিহেতিছ?
অথবা ব্যবস্থায়ও িক ইহা বেল না? ৯ কারণ েমািশর ব্যবস্থায়
েলখা আেছ, “শস্যমদ্দৰ্নকারী বলেদর মুেখ জালিত বাািধও না|”
ঈশ্বর িক বলদেদরই িবষয় িচন্তা কেরন? ১০ িকম্বা সব্বৰ্থা
আমােদর িনিমত্ত ইহা কেহন? বস্তুতঃ আমেদরই িনিমত্ত ইহা
িলিখত হইয়ােছ, কারণ েয চাষ কের, প্রত্যাশােতই চাষ করা
তাহার উিচত; এবং েয শস্য মােড়, ভাগ পাইবার প্রত্যাশােতই
শস্য মাড়া তাহার উিচত| ১১ আমরা যখন েতামােদর কােছ
আিত্মক বীজ বপন কিরয়ািছ, তখন যিদ েতামােদর মাংিসক
ফল গ্রহণ কির, তেব তাহা িক মহৎ িবষয়? ১২ যিদ েতামােদর
উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কিরবার অন্য েলাকেদর অিধকার থােক, তেব
আমােদর িক আরও অিধকার নাই? তথাচ আমরা এই কতৃ্তৰ্ত্ব
ব্যবহার কির নাই, বরং সকলই সহ্য কিরেতিছ, েযন খ্রীেষ্টর
সুসমাচােরর েকান বাধা না জন্মাই| ১৩ েতামরা িক জান না েয,

পিবত্র িবষেয়র কাযৰ্্য যাহারা কের, তাহারা পিবত্র স্থােনর বস্তু
খায়, এবং যজ্ঞেবিদর সিহত অংশী হয়? ১৪ েসইরূেপ প্রভু
সুসমাচার প্রচারকেদর জন্য এই িবধান কিরয়ােছন েয, তাহােদর
উপজীিবকা সুসমাচার হইেত হইেব| ১৫ িকন্তু আিম ইহার িকছুই
ব্যবহার কির নাই, আর আমার সম্বেন্ধ েয এরূপ করা হইেব, েস
জন্য আিম এ সকল িলিখেতিছ না; েকননা েকহ েয আমার শ্লাঘা
িনষ্ফল কিরেব, তাহা অেপক্ষা আমার মরণ ভাল| ১৬ কারণ
আিম যিদও সুসমাচার প্রচার কির, তবু আমার শ্লাঘা কিরবার
িকছুই নাই; েকননা অবশ্য বহনীয় ভার আমার উপের অিপৰ্ত;
িধক্ আমােক, যিদ আিম সুসমাচার প্রচার না কির| ১৭ বস্তুতঃ
আিম যিদ স্ব-ইচ্ছায় ইহা কির, তেব আমার পুরস্কার আেছ; িকন্তু
যিদ স্ব-ইচ্ছায় না কির, তবু ধনাধ্যেক্ষর কাযৰ্্য আমার হেস্ত
সমিপৰ্ত রিহয়ােছ| ১৮ তেব আমার পুরস্কার িক? তাহা এই েয,
সুসমাচার প্রচার কিরেত কিরেত আিম েসই সুসমাচারেক ব্যয়-
রিহত কির, েযন সুসমাচার সম্বেন্ধ েয কতৃ্তৰ্ত্ব আমার আেছ,
তাহার পুনৰ্্য ব্যবহার না কির| ১৯ কারণ সকেলর অনধীন
হইেলও আিম সকেলর দাসত্ব স্বীকার কিরলাম, েযন অিধক
েলাকেক লাভ কিরেত পাির| ২০ আিম িযহূদীিদগেক লাভ
কিরবার জন্য িযহূদীেদর কােছ িযহূদীর ন্যায় হইলাম; আপিন
ব্যবস্থার অধীন না হইেলও আিম ব্যবস্থার অধীন েলাকিদগেক
লাভ কিরবার জন্য ব্যবস্থাধীনিদেগর কােছ ব্যবস্থাধীেনর ন্যায়
হইলাম| ২১ আিম ঈশ্বেরর ব্যবস্থা িবহীন নই, বরং খ্রীেষ্টর
ব্যবস্থার অনুগত রিহয়ািছ, তথািপ ব্যবস্থািবহীন েলাকিদগেক
লাভ কিরবার জন্য ব্যবস্থািবহীনিদেগর কােছ ব্যবস্থািবহীেনর
ন্যায় হইলাম| ২২ দবু্বৰ্লিদগেক লাভ কিরবার জন্য আিম
দবু্বৰ্লেদর কােছ দবু্বৰ্ল হইলাম; সব্বৰ্থা কতগুিল েলাকেক
পিরত্রাণ কিরবার জন্য আিম সব্বৰ্জেনর কােছ সব্বৰ্িবধ
হইলাম| ২৩ আিম সকলই সুসমাচােরর জন্য কির, েযন তাহার
সহভাগী হই| ২৪ েতামরা িক জান না েয, েদৗেড়র স্থেল যাহারা
েদৗেড়, তাহারা সকেল েদৗেড়, িকন্তু এক জন পুরস্কার পায়?
েতামরা এইরূেপ েদৗড়, েযন পুরস্কার পাও| ২৫ আর েয েকহ
মল্লযুদ্ধ কের, েস সব্বৰ্িবষেয় ইিন্দ্রয়দমন কের| তাহারা ক্ষয়ণীয়
মুকুট পাইবার জন্য তাহা কের, িকন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট
পাইবার জন্য কির| ২৬ অতএব আিম এইরূেপ েদৗিড়েতিছ েয
িবনালেক্ষ্য নয়; এরূেপ মুিষ্টযুদ্ধ কিরেতিছ েয শুেন্য আঘাত
কিরেতিছ না| ২৭ বরং আমার িনজ েদহেক প্রহার কিরয়া দাসেত্ব
রািখেতিছ, পােছ অন্য েলাকেদর কােছ প্রচার কিরবার পর আিম
আপিন েকান ক্রেম অগ্রাহ্য হইয়া পিড়|

মন্দ হইেত পৃথক্ থািকবার কথা|

কারণ, েহ ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় েয, েতামরা
অজ্ঞাত থাক েয, আমােদর িপতৃপুরুেষরা সকেল েসই
েমেষর নীেচ িছেলন, ও সকেল সমুেদ্রর মধ্য িদয়া

গমন কিরয়ািছেলন; ২ এবং সকেল েমািশর উেদ্দেশ েমেঘ ও
সমুেদ্র বাপ্তাইিজত হইয়ািছেলন, ৩ এবং সকেল একই আিত্মক
ভক্ষ্য েভাজন কিরয়ািছেলন; ৪ আর, সকেল একই আিত্মক েপয়
পান কিরয়ািছেলন; কারণ, তা াহারা এমন এক আিত্মক ৈশল্য
হইেত পান কিরেতন; যাহা তাহােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যাইেতিছল; আর
েসই ৈশল্য খ্রীষ্ট| ৫ িকন্তু তা াহােদর মেধ্য অিধকাংশ েলােকর প্রিত
ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলতঃ তা াহারা প্রান্তের িনপািতত হইেলন|
৬ এই সকল িবষয় আমােদর দষৃ্টান্তস্বরূেপ ঘিটয়ািছল, েযন
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তা াহারা েযমন অিভলাষ কিরয়ািছেলন, আমরা েতমিন মন্দ
িবষেয়র অিভলাষ না কির| ৭ আবার েযমন তা াহােদর মেধ্য
কতক েলাক হইয়ািছল, েতামরা েতমিন প্রিতমাপূজক হইও না;
যথা িলিখত আেছ, “েলােকরা েভাজন পান কিরেত বিসল, পের
ক্রীড়া কিরেত উিঠল|” ৮ আবার েযমন তা াহােদর মেধ্য কতক
েলাক ব্যিভচার কিরয়ািছল, এবং এক িদেন েতইশ হাজার েলাক
মারা পিড়ল, আমরা েযন েতমিন ব্যিভচার না কির| ৯ আর
েযমন তা াহােদর মেধ্য কতক েলাক পরীক্ষা কিরয়ািছল, এবং
সেপৰ্র দ্বারা িবনষ্ট হইয়ািছল, আমরা েযন েতমিন প্রভুর পরীক্ষা
না কির| ১০ আর েযমন তা াহােদর মেধ্য কতক েলাক বচসা
কিরয়ািছল, এবং সংহারেকর দ্বারা িবনষ্ট হইয়ািছল, েতামরা
েতমিন বচসা কিরও না| ১১ এই সকল তাহােদর প্রিত
দষৃ্টান্তস্বরূপ ঘিটয়ািছল, এবং আমােদরই েচতনার জন্য িলিখত
হইল; আমােদর, যাহােদর উপের যুগকলােপর অন্ত আিসয়া
পিড়য়ােছ| ১২ অতএব েয মেন কের, আিম দা াড়াইয়া আিছ, েস
সাবধান হউক, পােছ পিড়য়া যায়| ১৩ মনুষ্য যাহা সহ্য কিরেত
পাের, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা েতামােদর প্রিত ঘেট নাই; আর
ঈশ্বর িবশ্বাস্য; িতিন েতামােদর প্রিত েতামােদর শিক্তর অিতিরক্ত
পরীক্ষা ঘিটেত িদেবন না, বরং পরীক্ষার সেঙ্গ সেঙ্গ রক্ষার পথও
কিরয়া িদেবন, েয েতামরা সহ্য কিরেত পার| ১৪ অতএব, েহ
আমার িপ্রেয়রা, প্রিতমাপূজা হইেত পলায়ন কর| ১৫ আিম
েতামািদগেক বুিদ্ধমান্ জািনয়া বিলেতিছ; আিম যাহা বিল,
েতামরাই িবচার কর| ১৬ আমরা ধন্যবােদর েয পানপাত্র লইয়া
ধন্যবাদ কির, তাহা িক খ্রীেষ্টর রেক্তর সহভািগতা নয়? আমরা
েয রুটী ভাঙ্গী, তাহা িক খ্রীেষ্টর শরীেরর সহভািগতা নয়?
১৭ কারণ অেনেক েয আমরা, আমরা এক রুটী, এক শরীর;
েকননা আমরা সকেল েসই এক রুটীর অংশী| ১৮ মাংেসর
সন্বেন্ধ যাহারা ইস্রােয়ল, তাহািদগেক েদখ; যাহারা বিল েভাজন
কের, তাহারা িক যজ্ঞেবিদর সহভাগী নয়? ১৯ তেব আিম িক
বিলেতিছ? প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিল িক িকছুরই মেধ্য গণ্য?
অথবা প্রিতমা িক িকছুরই মেধ্য গণ্য? ২০ বরং পরজািতগণ যাহা
যাহা বিল দান কের, তাহা ভূতেদর উেদ্দেশ বিলদান কের,
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ নয়; আর আমার এমন ইচ্ছা নয় েয, েতামরা
ভূতেদর ভূতেদর সহভাগী হও| ২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতেদর
পানপাত্র, েতামরা এই উভয় পােত্র পান কিরেত পার না; প্রভুর
েমজ ও ভূতেদর েমজ, েতামরা এই উভয় েমেজর অংশী হইেত
পার না| ২২ অথবা আমরা িক প্রভুর অন্তজ্বৰ্ ালা জন্মাইেতিছ?
তা াহা হইেত িক আমরা বলবান্? ২৩ সকলই িবেধয়, িকন্তু সকলই
েয িহতজনক, তাহা নয়; সকলই িবেধয়, িকন্তু সকলই েয গাািথয়া
তুেল, তাহা নয়| ২৪ েকহই স্বাথৰ্ েচষ্টা না করুক, বরং প্রেত্যক
জন পেরর মঙ্গল েচষ্টা করুক| ২৫ েয েকান দ্রব্য বাজাের িবক্রয়
হয়, সংেবেদর জন্য িকছু িজজ্ঞাসা না কিরয়া তাহা েভাজন
কিরও; ২৬ েযেহতুক, “পৃিথবী ও তাহার সমস্ত বস্তু প্রভুরই|”
২৭ অিবশ্বাসীেদর মেধ্য েকহ যিদ েতামািদগেক িনমন্ত্রণ কের,
আর েতামরা যাইেত ইচ্ছা কর, তেব সংেবেদর জন্য িকছুই
িজজ্ঞাসা না কিরয়া, েয েকান সামগ্রী েতামােদর সম্মুেখ রাখা
হয়, তাহাই েভাজন কিরও| ২৮ িকন্তু যিদ েকহ েতামািদগেক
বেল, এ প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিল, তেব েয জানাইল, তাহার
জন্য, এবং সংেবেদর জন্য তাহা েভাজন কিরও না| ২৯ েয
সংেবেদর কথা আিম বিললাম, তাহা েতামার নয়, িকন্তু েসই অন্য
ব্যিক্তর| কারণ আমার স্বাধীনতা েকন পেরর সংেবেদর দ্বারা

িবচািরত হইেব? ৩০ যিদ আিম ধন্যবােদর সিহত েভাজন কির,
তেব যাহার িনিমেত্ত আিম ধন্যবাদ কির, তাহার জন্য আিম েকন
িনিন্দত হই? ৩১ অতএব েতামরা েভাজন, িক পান, িক যাহা িকছু
কর, সকলই ঈশ্বেরর েগৗরবােথৰ্ কর| ৩২ িক িযহূদী, িক গ্রীক, িক
ঈশ্বেরর মন্ডলী, কাহারও িবঘ্ন জন্মাইও না; ৩৩ েযমন আিমও
সকল িবষেয় সকেলর প্রীিতকর হই, আপনার িহত েচষ্টা কির না,
িকন্তু অেনেকর িহত েচষ্টা কির, েযন তাহারা পিরত্রাণ পায়|
৩৪ েযমন আিমও খ্রীেষ্টর অনুকারী, েতামারা েতমিন আমার
অনুকারী হও|

ঈশ্বেরর আরাধনা িবষয়ক কথা|

আিম েতামািদগেক প্রশংসা কিরেতিছ েয, েতামরা
সকল িবষেয় আমােক স্মরণ কিরয়া থাক, ২ এবং
েতামােদর কােছ িশক্ষামালা েযরূপ সমপৰ্ণ কিরয়ািছ,

েসইরূপই তাহা ধিরয়া আছ| ৩ িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয, েযন
েতামরা জান েয, প্রেত্যক পুরুেষর মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর
মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীেষ্টর মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর| ৪ েয েকান
পুরুষ মস্তক আবৃত রািখয়া প্রাথৰ্না কের, িকম্বা ভাববাণী বেল,
েস আপন মস্তেকর অপমান কের| ৫ িকন্তু েয েকান স্ত্রী অনাবৃত
মস্তেক প্রাথৰ্না কের, িকম্বা ভাববাণী বেল, েস আপন মস্তেকর
অপমান কের; কারণ েস িনিব্বৰ্েশেষ মুিন্ডতার সমান হইয়া পেড়|
৬ ভাল, স্ত্রী যিদ মস্তক আবৃত না রােখ, েস চুলও কািটয়া েফলুক;
িকন্তু চুল কািটয়া েফলা িক মস্তক মুন্ডন করা যিদ স্ত্রীর লজ্জার
িবষয় হয়, তেব মস্তক আবৃত রাখুক| ৭ বাস্তিবক মস্তক আবরণ
করা পুরুেষর উিচত নয়, েকননা েস ঈশ্বেরর প্রিতমুিত্তৰ্  ও েগৗরব;
িকন্তু স্ত্রী পুরুেষর েগৗরব| ৮ কারণ পুরুষ স্ত্রীেলাক হইেত নয়,
বরং স্ত্রীেলাক পুরুষ হইেত| ৯ আর স্ত্রীর িনিমত্ত পুরুেষর সৃিষ্ট হয়
নাই, িকন্তু পুরুেষর িনিমত্ত স্ত্রীর| ১০ এই কারণ স্ত্রীর মস্তেক
কতৃ্তৰ্ েত্বর িচহ্ন রাখা কতৰ্ ব্য-দতূগেণর জন্য| ১১ তথািপ প্রভুেত
স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া নয়| ১২ কারণ
েযমন পুরুষ হইেত স্ত্রী, েতমিন আবার স্ত্রী িদয়া পুরুষ হইয়ােছ,
িকন্তু সকলই ঈশ্বর হইেত| ১৩ েতামরা আপনােদর মেধ্য িবচার
কর, অনাবৃত মস্তেক ঈশ্বেরর কােছ প্রাথৰ্না করা িক স্ত্রীর
উপযুক্ত? ১৪ স্বয়ং প্রকৃিতও িক েতামািদগেক িশক্ষা েদয় না েয,
পুরুষ যিদ লম্বা চুল রােখ, তেব তাহা তাহার অপমােনর িবষয়;
১৫ িকন্তু স্ত্রী েলাক যিদ লম্বা চুল রােখ, তেব তাহা তাহার
েগৗরেবর িবষয়; কারণ েসই চুল আবরেণর পিরবেত্তৰ্  তাহােক
েদওয়া হইয়ােছ| ১৬ িকন্তু েকহ যিদ িববাদী হওয়া িবিহত েবাধ
কের, তেব এই প্রকার ব্যবহার আমােদর নাই, এবং ঈশ্বেরর
মন্ডলীগেণরও নাই|

প্রভুর েভােজর িবষয়|

১৭ িকন্তু এই আেদশ িদবার উপলেক্ষ আিম েতামােদর প্রশংসা
কির না, কারণ েতামরা েয সমেবত হইয়া থাক, তাহােত ভাল না
হইয়া বরং মন্দই হয়| ১৮ কারণ প্রথমতঃ, শুিনেত পাইেতিছ,
যখন েতামরা মন্ডলীেত সমেবত হও, তখন েতামােদর মেধ্য
দলাদলই হইয়া থােক, এবং ইহা কতকটা িবশ্বাস কিরেতিছ|
১৯ আর বাস্তিবক েতামােদর মেধ্য দলেভদ হওয়া আবশ্যক, েযন
েতামােদর মেধ্য যাহারা পরীক্ষািসদ্ধ তাহারা প্রকািশত হয়|
২০ যাহা হউক, েতামরা যখন এক স্থােন সমেবত হও, তখন প্রভুর
েভাজ েভাজন করা হয় না, েকননা েভাজনকােল ২১ প্রেত্যক জন
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অপেরর অেগ্র তাহার িনেজর েভাজ গ্রহণ কের, তাহােত এক
জন কু্ষিধত থােক, আর এক জন বা মত্ত হয়| এ েকমন?
২২ েভাজন পান কিরবার জন্য িক েতামােদর বাড়ী নাই? অথবা
েতামরা িক ঈশ্বেরর মন্ডলীেক অবজ্ঞা কিরেতছ, এবং যাহােদর
িকছুই নাই, তাহািদগেক লজ্জা িদেতছ? আিম েতামািদগেক িক
বিলব? িক েতামােদর প্রশংসা কিরব? এ িবষেয় প্রশংসা কির
না| ২৩ কারণ আিম প্রভু হইেত এই িশক্ষা পাইয়ািছ এবং
েতামািদগেক সমপৰ্ণও কিরয়ািছ েয, প্রভু যীশু েয রািত্রেত
সমিপৰ্ত হন, েসই রািত্রেত িতিন রুটী লইেলন, এবং
ধন্যবাদপূব্বৰ্ক ভািঙ্গেলন, ২৪ ও কিহেলন, ‘ইহা আমার শরীর,
ইহা েতামােদর জন্য; আমার স্মরণােথৰ্ ইহা কিরও’| ২৫ েসই
প্রকাের িতিন েভাজেনর পর পানপাত্রও লইয়া কিহেলন, ‘এই
পানপাত্র আমার রেক্তর নূতন িনয়ম; েতামরা যত বার পান
কিরেব, আমার স্মরণােথৰ্ ইহা কিরও’| ২৬ কারণ যত বার
েতামরা এই রুটী েভাজন কর, এবং পানপােত্র পান কর, তত বার
প্রভুর মৃতু্য প্রচার কিরয়া থাক, েয পযৰ্্যন্ত িতিন না আইেসন|
২৭ অতএব েয েকহ অেযাগ্যরূেপ প্রভুর রুটী েভাজন িকম্বা
পানপােত্র পান কিরেব, েস প্রভুর শরীেরর ও রেক্তর দায়ী হইেব|
২৮ িকন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকাের েসই
রুটী েভাজন ও েসই পানপােত্র পান করুক| ২৯ েকননা েয ব্যিক্ত
েভাজন ও পান কের, েস যিদ তাহার শরীর না িচেন, তেব েস
আপনার িবচারাজ্ঞা েভাজন পান কর| ৩০ এই কারণ েতামােদর
মেধ্য িবস্তর েলাক দবু্বৰ্ল ও পীিড়ত আেছ, এবং অেনেক
িনদ্রাগত হইেতেছ| ৩১ আমরা যিদ আপনািদগেক আপনারা
িচিনতাম, তেব আমরা িবচািরত হইতাম না; ৩২ িকন্তু আমরা
যখন প্রভু কতৃ্তৰ্ক িবচািরত হই, তখন শািসত হই, েযন জগেতর
সিহত দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই| ৩৩ অতএব, েহ আমার ভ্রাতৃগণ
েতামরা যখন েভাজন কিরবার জন্য সমেবত হও, তখন এক জন
অেন্যর অেপক্ষা কিরও| ৩৪ যিদ কাহারও কু্ষধা লােগ, তেব েস
বাটীেত েভাজন করুক; েতামােদর সমেবত হওয়া েযন
িবচারাজ্ঞার েহতু না হয়| আর সকল িবষয়, যখন আিম আিসব,
তখন আেদশ কিরব|

পিবত্র আত্মার িবিবধ অনুগ্রহ-দান|

আর েহ ভ্রাতৃগণ, আিত্মক দান সকেলর িবষেয়
েতামরা েয অজ্ঞাত থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়|
২ যখন েতামরা পরজাতীয় িছেল, তখন েযমন

চািলত হইেত, েতমিন অবাক্ প্রিতমাগেণর িদেকই চািলত হইেত|
৩ এই জন্য আিম েতামািদগেক জানাইেতিছ েয, ঈশ্বেরর আত্মায়
কথা কিহেল, েকহ বেল না, ‘যীশু শাপগ্রস্থ’, এবং পিবত্র আত্মার
আেবশ ব্যিতেরেক েকহ বিলেত পাের না, ‘যীশু প্রভু’| ৪ অনুগ্রহ-
দান নানা প্রকার, িকন্তু আত্মা এক; ৫ এবং পিরচযৰ্্যা নানা
প্রকার, িকন্তু প্রভু এক; ৬ এবং িক্রয়াসাধক গুণ নানা প্রকার,
িকন্তু ঈশ্বর এক; িতিন সকেলেত সকল িক্রয়ার সাধনকত্তৰ্ া|
৭ িকন্তু প্রেতক জনেক িহেতর জন্য আত্মার আিবভৰ্ াব দত্ত হয়|
৮ কারণ এক জনেক েসই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়,
আর এক জনেক েসই আত্মানুসাের জ্ঞােনর বাক্য, ৯ আর এক
জনেক েসই আত্মােত িবশ্বাস, আর এক জনেক েসই একই
আত্মােত আেরাগ্য সাধেনর নানা অনুগ্রহ দান, ১০ আর এক
জনেক পরাক্রম-কাযৰ্্য সাধক গুণ, আর এক জনেক ভাববাণী,
আর এক জনেক আত্মািদগেক িচিনয়া লইবার শিক্ত, আর এক

জনেক নানািবধ ভাষায় কথা কিহবার শিক্ত, এবং আর এক
জনেক িবেশষ িবেশষ ভাষার অথৰ্ কিরবার শিক্ত দত্ত হয়;
১১ িকন্তু এই সকল কম্মৰ্ েসই এক মাত্র আত্মা সাধন কেরন;
িতিন সিবেশষ িবভাগ কিরয়া যাহােক যাহা িদেত বাসনা কেরন,
তাহােক তাহা েদন| ১২ েকননা েযমন েদহ এক, আর তাহার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ অেনক, এবং েদেহর সমুদয় অঙ্গ, অেনক হইেলও, এক
েদহ হয়, খ্রীষ্টও েসইরূপ| ১৩ ফলতঃ আমরা িক িযহূদী িক গ্রীক,
িক দাস িক স্বাধীন, সকেলই এক েদহ হইবার জন্য একই
আত্মােত বাপ্তাইিজত হইয়ািছ, এবং সকেলই এক আত্মা হইেত
পািয়ত হইয়ািছ| ১৪ আর বাস্তিবক েদহ একটী অঙ্গ নয়,
অেনক| ১৫ পা যিদ বেল, আিম ত হাত নই, তজ্জন্য েদেহর অংশ
নই, তেব তাহা েয েদেহর অংশ নেহ, এমন নয়| ১৬ আর কণৰ্
যিদ বেল, আিম ত চকু্ষ নই, তজ্জন্য েদেহ অংশ নই, তেব তাহা
েয েদেহর অংশ নেহ, এমন নয়| ১৭ সমস্ত েদহ যিদ চকু্ষ হইত,
তেব শ্রবণ েকাথায় থািকত? এবং সমস্তই যিদ শ্রবণ হইত, তেব
ঘ্রাণ েকাথায় থািকত? ১৮ িকন্তু ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক কিরয়া
েদেহর মেধ্য েযমন ইচ্ছা কিরয়ােছন, েসইরূপ বসাইয়ােছন|
১৯ নতুবা সমস্তই যিদ একটী অঙ্গ হইত, তেব েদহ েকাথায়
থািকত? ২০ িকন্তু এখন অঙ্গ অেনক বেট, িকন্তু েদহ এক|
২১ আর চকু্ষ হস্তেক বিলেত পাের না, েতামােক আমার প্রেয়াজন
নাই; আবার মাথাও পা দখুািনেক বিলেত পাের না, েতামািদেগেত
আমার প্রেয়াজন নাই; ২২ বরং েদেহর েয সকল অঙ্গেক
অেপক্ষাকৃত দবু্বৰ্ল বিলয়া েবাধ হয়, েসইগুিল অিধক
প্রেয়াজনীয়| ২৩ আর আমার েদেহর েয সকল অঙ্গেক
অেপক্ষাকৃত অনাদরণীয় বিলয়া জ্ঞান কির, েসইগুিলেক অিধক
আদের ভূিষত কির, এবং আমােদর েয অঙ্গগুিল শ্রীহীন,
েসইগুিল অিধকতর সুশ্রী প্রাপ্ত হয়; ২৪ িকন্তু আমােদর েয সকল
অঙ্গ সুশ্রী, েসগুিলর েস প্রেয়াজন নাই| বাস্তিবক, ঈশ্বর েদহ
সংগিঠত কিরয়ােছন, অসম্পূণৰ্েক অিধক আদর কিরয়ােছন,
২৫ েযন েদেহর মেধ্য িবেচ্ছদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল েযন
পরস্পেরর জন্য সমভােব িচন্তা কের| ২৬ আর এক অঙ্গ দঃুখ
পাইেল তাহার সিহত সকল অঙ্গই দঃুখ পায়, এবং এক অঙ্গ
েগৗরব প্রাপ্ত হইেল তাহার সিহত সকল অঙ্গই আনন্দ কের|
২৭ েতামরা খ্রীেষ্টর েদহ, এবং এক এক জন এক একটী অঙ্গ|
২৮ আর ঈশ্বর মন্ডলীেত প্রথমতঃ েপ্রিরতগণেক, িদ্বতীয়তঃ
ভাববািদগণেক, তৃতীয়তঃ উপেদশকগণেক স্থাপন কিরয়ােছন;
তৎপের নানািবধ পরাক্রমকাযৰ্্য, তৎপের আেরাগ্যসাধক অনুগ্রহ-
দান, উপকার, শাসনপদ, নানািবধ ভাষা [িদয়ােছন]|
২৯ সকেলই িক েপ্রিরত? সকেলই িক ভাববাদী? সকেলই িক
উপেদশক? সকেলই িক পরাক্রমকাযৰ্্যকারী? ৩০ সকেলই িক
আেরাগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান পাইয়ােছ? সকেলই িক িবেশষ
িবেশষ ভাষা বেল? সকেলই িক অথৰ্ বুিঝয়া েদয়? ৩১ েতামরা
েশ্রষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইেত যত্নবান্ হও| পরন্তু আিম
েতামািদগেক আরও উৎকৃষ্ট এক পথ েদখাইেতিছ|

েপ্রেমর উৎকৃষ্টতার িবষয়|

যিদ আিম মনুষ্যেদর, এবং দতূগেণর ভাষাও বিল,
িকন্তু আমার েপ্রম না থােক, তেব আিম শব্দকারক
িপত্তল ও ঝমঝমকারী করতাল হইয়া পিড়য়ািছ|

২ আর যিদ ভাববাণী প্রাপ্ত হই, ও সমস্ত িনগূঢ়তেত্ত্ব ও সমস্ত
জ্ঞােন পারদশর্ী হই, এবং যিদ আমার সম্পূণৰ্ িবশ্বাস থােক
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যাহােত আিম পব্বৰ্েত স্থানান্তর কিরেত পাির, িকন্তু আমার মেধ্য
েপ্রম না থােক, েতব আিম িকছুই নিহ| ৩ আর যথা সব্বৰ্স্ব যিদ
দিরদ্রিদগেক খাওয়াইয়া িদই, এবং েপাড়াইবার জন্য আপন েদহ
দান কির, িকন্তু আমার পরম না থােক, তেব আমার িকছুই লাভ
হয় নাই| ৪ েপ্রম িচরসিহষু্ণ, েপ্রম মধুর, ঈষৰ্া কের না, েপ্রম
আত্মশ্লাঘা কের না, ৫ গব্বৰ্ কের না, অিশষ্টাচরণ কের না, স্বাথৰ্
েচষ্টা কের না, রািগয়া উেঠ না, অপকার গণনা কের না,
৬ অধািম্মৰ্কতায় আনন্দ কের না, িকন্তু সেত্যর সিহত আনন্দ
কের; ৭ সকলই বহন কের, সকলই িবশ্বাস কের, সকলই প্রত্যাশা
কের, সকলই ৈধযৰ্্যপূব্বৰ্ক সহ্য কের| ৮ েপ্রম কখনও েশষ হয়
না| িকন্তু যিদ ভাববাণী থােক, তাহার েলাপ হইেব; যিদ িবেশষ
িবেশষ ভাষা থােক, েস সকল েশষ হইেব; যিদ জ্ঞান থােক,
তাহার েলাপ হইেব| ৯ েকননা আমরা কতক অংেশ জািন, এবং
কতক অংেশ ভাববাণী বিল; ১০ িকন্তু যাহা পূণৰ্ তাহা আিসেল,
যাহা অংশমাত্র তাহার েলাপ হইেব| ১১ আিম যখন িশশু িছলাম,
তখন িশশুর ন্যায় কথা কিহতাম, িশশুর ন্যায় িচন্তা কিরতাম,
িশশুর ন্যায় িবচার কিরতাম; এখন মানুষ হইয়ািছ বিলয়া
িশশুভাবগুিল ত্যাগ কিরয়ািছ| ১২ কারণ এখন আমরা দপৰ্েন
অস্পষ্ট েদিখেতিছ, িকন্তু তৎকােল সম্মুখাসম্মূিখ হইয়া েদিখব;
এখন আিম কতক অংেশ জািনেত পাই, িকন্তু তৎকােল আিম
আপিন েযমন পিরিচত হইয়ািছ, েতমিন পিরচয় পাইব| ১৩ আর
এখন িবশ্বাস, প্রত্যাশা, েপ্রম, এই িতনটী আেছ, আর ইহােদর
মেধ্য েপ্রমই েশ্রষ্ঠ|

ভাববাণী বিলবার ও িবেশষ ভাষায় কথা বিলবার িবষয়|

েতামরা েপ্রেমর অনুধাবন কর, আবার আিত্মক বর
সকেলর জন্য উদেযাগী হও, িবেশষতঃ েযন ভাববাণী
বিলেত পার| ২ েকননা েয ব্যিক্ত িবেশষ ভাষায় কথা

বেল, েস মানুেষর কােছ নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ বেল; কারণ
েকহ তাহা বুেঝ না, বরং েস আত্মায় িনগূঢ়তত্ত্ব বেল| ৩ িকন্তু েয
ব্যিক্ত ভাববাণী বেল, েস মনুেষ্যর কােছ গাািথয়া তুিলবার এবং
আশ্বাস ও সান্তনার কথা কেহ| ৪ েয ব্যিক্ত িবেশষ ভাষায় কথা
বেল, েস আপনােক গাািথয়া তুেল, িকন্তু েয ব্যিক্ত ভাববাণী বেল,
েস মন্ডলীেক গাািথয়া তুেল| ৫ আিম ইচ্ছা কির, েযন েতামরা
সকেল িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বিলেত পার, িকন্তু অিধক
ইচ্ছা কির, েযন ভাববাণী বিলেত পার; েকননা েয িবেশষ িবেশষ
ভাষায় কথা বেল, মন্ডলীেক গাািথয়া তুিলবার জন্য েস যিদ অথৰ্
বুঝাইয়া না েদয়, তেব ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইেত মহান্|
৬ এখন, েহ ভ্রাতৃগণ, আিম েতামােদর িনকেট আিসয়া যিদ
িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বিল, িকন্তু েতামােদর কােছ
প্রত্যােদশ িকম্বা জ্ঞান িকম্বা ভাববাণী িকম্বা উপেদশক্রেম কথা না
বিল, তেব আমা হইেত েতামােদর িক উপকার দিশৰ্েব? ৭ বাাশী
হউক, িক বীণা হউক, ধ্বিনযুক্ত িনষ্প্রাণ বস্তুও যিদ তাল মান না
রািখয়া বােজ, তেব বাাশীেত বা বীণােত িক বািজেতেছ, তাহা
িকেস জানা যাইেব? ৮ বস্তুতঃ তূরীর ধ্বিন যিদ অস্পষ্ট হয়, তেব
েক যুেদ্ধর জন্য সুসজ্জ হইেব? ৯ েতমিন েতামরা যিদ িজহ্বা
দ্বারা, যাহা সহেজ বুঝা যায়, এমন কথা না বল, তেব িক বলা
হইেতেছ, তেব তাহা িকেস জানা যাইেব? বরঞ্চ েতামােদর কথা
আকাশেকই বলা হইেব| ১০ হয় ত জগেত এত প্রকার রব আেছ,
আর রবিবহীন িকছুই নাই| ১১ ভাল, আিম যিদ রব িবেশেষর
অথৰ্ না জািন, তেব েয জন বেল, তাহার পেক্ষ আিম বব্বৰ্র হইব,

এবং আমার পেক্ষ েসই বক্তা বব্বৰ্র| ১২ অতএব েতামরা যখন
িবিবধ আিত্মক বেরর জন্য উেদ্যাগী, তখন েচষ্টা কর, েযন
মন্ডলীেক গাািথয়া তুিলবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও| ১৩ এই জন্য
েয ব্যিক্ত িবেশষ ভাষায় কথা বেল, েস প্রাথৰ্না করুক, েযন অথৰ্
বুঝাইয়া িদেত পাের| ১৪ েকননা যিদ আিম িবেশষ ভাষায়
প্রাথৰ্না কির, তেব আমার আত্মা প্রাথৰ্না কের, িকন্তু আমার বুিদ্ধ
ফলহীন থােক| ১৫ তেব দা াড়াইল িক? আিম আত্মােত প্রাথৰ্না
কিরব, বুিদ্ধেতও প্রাথৰ্না কিরব; আত্মােত গান কিরব, বুিদ্ধেতও
গান কিরব| ১৬ নতুবা যিদ তুিম আত্মােত ধন্যবাদ কর, তেব েয
ব্যিক্ত সামান্য েশ্রাতার স্থান পূণৰ্ কের, েস েকমন কিরয়া েতামার
ধন্যবােদ ‘আেমন’ বিলেব? তুিম িক বিলেতছ, তাহা ত েস জােন
না| ১৭ কারণ তুিম সুন্দররূেপ ধন্যবাদ িদেতছ বেট, িকন্তু েসই
ব্যিক্তেক গাািথয়া তুলা হয় না| ১৮ ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেতিছ,
েতামােদর সকেলর অেপক্ষা আিম অিধক ভাষায় কথা বিলয়া
থািক; ১৯ িকন্তু মন্ডলীর মেধ্য, িবেশষ ভাষায় দশ সহস্র কথা
অেপক্ষা, বরং বুিদ্ধ দ্বারা পাাচটী কথা কিহেত চাই, েযন অন্য
েলাকিদগেকও িশক্ষা িদেত পাির| ২০ ভ্রাতৃগণ, েতামরা বৃিদ্ধেত
বালক হইও না, বরঞ্চ িহংসােত িশশুগেণর ন্যায় হও, িকন্তু
বুিদ্ধেত পিরপক্ক হও| ২১ ব্যবস্থায় েলখা আেছ, “আিম
পরভাষীেদর দ্বারা এবং পরেদশীেদর ওষ্ঠ দ্বারা এই জািতর
কােছ কথা কিহব, িকিন্ত তাহা কিরেলও তাহারা আমার কথা
শুিনেব না, ইহা প্রভু বেলন|” ২২ অতএব েসই িবেশষ িবেশষ
ভাষা িবশ্বাসীেদর িনিমত্ত নয়, বরং অিবশ্বাসীেদরই িনিমত্ত
িচহ্নস্বরূপ; িকন্তু ভাববাণী অিবশ্বাসীেদর িনিমত্ত নয়, বরং
িবশ্বাসীেদরই িনিমত্ত| ২৩ অতএব সমস্ত মন্ডলী এক স্থােন
সমেবত হইেল, যিদ সকেল িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বেল,
এবং কতকগুিল সামান্য িক অিবশ্বাসী েলাক প্রেবশ কের, তেব
তাহারা িক বিলেব না েয, েতামরা পাগল? ২৪ িকন্তু সকেল যিদ
ভাববাণী বেল, আর েকান অিবশ্বাসী িক সামান্য ব্যিক্ত প্রেবশ
কের, তেব েস সকেলর দ্বারা েদাষীকৃত হয়, েস সকেলর দ্বারা
িবচািরত হয়, ২৫ তাহার হৃদেয় গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ পায়;
এবং এইরূেপ েস অেধামুেখ পিড়য়া ঈশ্বেরর ভজনা কিরেব,
বিলেব, ঈশ্বর বাস্তিবকই েতামােদর মধ্যবত্তর্ী| ২৬ ভ্রাতৃগণ, তেব
দা াড়াইল িক? েতামরা যখন সমেবত হও, তখন কাহারও গীত
থােক, কাহারও উপেদশ থােক, কাহারও প্রত্যােদশ থােক,
কাহারও িবেশষ ভাষা থােক, কাহারও অথৰ্ব্যাখ্যা থােক, সকলই
গাািথয়া তুিলবার িনিমত্ত হউক| ২৭ যিদ েকহ িবেশষ ভাষায় কথা
বেল, তেব দইু জন, িকম্বা অিধক হইেল িতন জন বলুক,
পালানুক্রেমই বলুক, আর এক জন অথৰ্ বুঝাইয়া িদউক|
২৮ িকন্তু অথৰ্কারক না থািকেল, েসই ব্যিক্ত মন্ডলীেত নীরব হইয়া
থাকুক, েকবল আপনার ও ঈশ্বেরর উেদ্দেশ কথা বলুক|
২৯ আর ভাবাদীরা দইু িকম্বা িতন জন কিরয়া কথা বলুক, অন্য
সকেল িবচার করুক| ৩০ িকন্তু এমন আর কাহারও কােছ যিদ
িকছু প্রকািশত হয়, েয বিসয়া রিহয়ােছ, তেব প্রথম ব্যিক্ত নীরব
থাকুক| ৩১ কারণ েতামারা সকেল এক এক কিরয়া ভাববাণী
বিলেত পার, েযন সকেলই িশক্ষা পায়, ও সকেলই আশ্বািসত
হয়| ৩২ আর ভাববাদীেদর আত্মা ভাববাদীেদর বেশ আেছ;
৩৩ েকননা ঈশ্বর েগালেযােগর ঈশ্বর নেহন, িকন্তু শািন্তর|
৩৪ েযমন পিবত্রগেণর সমস্ত মন্ডলীেত হইয়া থােক, স্ত্রীেলােকরা
মন্ডলীেত নীরব থাকুক, েকননা কথা কিহবার অনুমিত
তাহািদগেক েদওয়া যায় না, বরং েযমন ব্যবস্থাও বেল, তাহারা
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বশীভূতা হইয়া থাকুক| ৩৫ আর যিদ তাহারা িকছু িশিখেত চায়,
তেব িনজ িনজ স্বামীেক ঘের িজজ্ঞাসা করুক, কারণ মন্ডলীেত
স্ত্রীেলােকর কথা বলা লজ্জার িবষয়| ৩৬ বল েদিখ, ঈশ্বেরর
বাক্য িক েতামােদরই িনক্ত হইেত বািহর হইয়ািছল? িকম্বা েকবল
েতামােদরই কােছ আিসয়ািছল? ৩৭ েকহ যিদ আপনােক
ভাববাদী িকম্বা আিত্মক বিলয়া মেন কের, তেব েস বুঝুক, আিম
েতামােদর কােছ যাহা যাহা িলিখলাম, েস সকল প্রভুর আজ্ঞা|
৩৮ িকন্তু যিদ না জােন, েস না জানুক| ৩৯ অতএব, েহ আমার
ভ্রাতৃগণ, েতামরা ভাববাণী বিলবার জন্য উেদ্যাগী হও; এবং
িবেশষ িবেশষ ভাষা কিহেত বারণ কিরও না| ৪০ িকন্তু সকলই
িশষ্ট ও সুিনয়িমতরূেপ করা হউক|

িবশ্বাসীেদর েশষকালীন পুনরুত্থান|

েহ ভ্রাতৃগণ, েতামািদগেক েসই সুসমাচার
জানাইেতিছ, েয সুসমাচার েতামােদর িনকট প্রচার
কিরয়ািছ, যাহা েতামরা গ্রহণও কিরয়াছ, যাহােত

েতামারা দা াড়াইয়া আছ; ২ আর তাহারই দ্বারা, আিম েতামােদর
কােছ েয কথােত সুসমাচার প্রচার কিরয়ািছ, তাহা যিদ ধিরয়া
রাখ, তেব পিরত্রাণ পাইেতছ; নেচৎ েতামরা বৃথা িবশ্বাসী
হইয়াছ| ৩ ফলতঃ প্রথম স্থেল আিম েতামােদর কােছ এই িশক্ষা
সমপৰ্ণ কিরয়ািছ, এবং ইহা আপিনও পাইয়ািছ েয, শাস্ত্রানুসাের
খ্রীষ্ট আমােদর পােপর জন্য মিরেলন| ৪ ও করব প্রাপ্ত হইেলন,
আর শাস্ত্রানুসাের িতিন তৃতীয় িদবেস উত্থািপত হইয়ােছন;
৫ আর িতিন ৈকফােক, পের েসই বােরা জনেক েদখা িদেলন;
৬ তাহার পের একবাের পাাচ সেতর অিধক ভ্রাতােক েদখা
িদেলন, তাহােদর অিধকাংশ েলাক অদ্যািপ বত্তৰ্মান রিহয়ােছ,
িকন্তু েকহ েকহ িনদ্রাগত হইয়ােছ| ৭ তাহার পের িতিন
যােকাবেক, পের সকল েপ্রিরতেক েদখা িদেলন| ৮ সকেলর
েশেষ অকাল-জােতর ন্যায় েয আিম, আমােকও েদখা িদেলন|
৯ েকননা েপ্রিরত গেণর মেধ্য আিম সব্বৰ্ােপক্ষা কু্ষদ্র, বরং
েপ্রিরত নােম আখ্যাত হইবার অেযাগ্য, কারণ আিম ঈশ্বেরর
মন্ডলী তাড়না কিরতাম| ১০ িকন্তু আিম যাহা আিছ, ঈশ্বেরর
অনুগ্রেহই আিছ; এবং আমার প্রিত প্রদত্ত তা াহার অনুগ্রহ িনরথৰ্ক
হয় নাই, বরং তা াহােদর সেকলর অেপক্ষা আিম অিধক পিরশ্রম
কিরয়ািছ, তাহা নয়, িকন্তু আমার সহবত্তর্ী ঈশ্বেরর অনুগ্রহই
কিরয়ােছ; ১১ অতএব আিম হই, আর তা াহারাই হউন, আমরা
এইরূপ প্রচার কির, এবং েতামরা এইরূপ িবশ্বাস কিরয়াছ|
১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বিলয়া প্রচািরত হইেতেছন েয, িতিন
মৃতগেণর মধ্য হইেত উত্থািপত হইয়ােছন, তখন েতামােদর েকহ
েকহ েকমন কিরয়া বিলেতছ েয, মৃতগেণর পুনরুত্থান নাই?
১৩ মৃতগেণর পুনরুত্থান যিদ না হয়, তেব খ্রীষ্টও ত উত্থািপত হন
নাই| ১৪ আর খ্রীষ্ট যিদ উত্থািপত না হইয়া থােকন, তাহা হইেল ত
আমােদর প্রচারও বৃথা, েতামােদর িবশ্বাসও বৃথা| ১৫ আবার
আমরা েয ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ িমথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ পাইেতিছ;
কারণ আমরা ঈশ্বেরর িবষেয় এই সাক্ষ্য িদয়ািছ েয, িতিন
খ্রীষ্টেক উত্থাপন কিরয়ােছন; িকন্তু যিদ মৃতগেণর উত্থাপন না
হয়, তাহা হইেল িতিন তা াহােক উত্থাপন কেরন নাই| ১৬ েকননা
মৃতগেণর উত্থাপন যিদ না হয়, তেব খ্রীষ্টও উত্থািপত হন নাই|
১৭ আর খ্রীষ্ট যিদ উত্থািপত হইয়া না থােকন, তাহা হইেল
েতামােদর িবশ্বাস অলীক, এখন েতামরা আপন আপন পােপ
রিহয়াছ| ১৮ সুতরাং যাহারা খ্রীেষ্ট িনদ্রাগত হইয়ােছ, তাহারাও

িবনষ্ট হইয়ােছ| ১৯ শুধু এই জীবেন যিদ খ্রীেষ্ট প্রত্যাশা কিরয়া
থািক, তেব আমরা সকল মনুেষ্যর মেধ্য অিধক দভুৰ্ াগা| ২০ িকন্তু
বাস্তিবক খ্রীষ্ট মৃতগেণর মধ্য হইেত উত্থািপত হইয়ােছন, িতিন
িনদ্রাগতেদর অিগ্রমাংশ| ২১ েকননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃতু্য
আিসয়ােছ, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগেণর পুনরুত্থান
আিসয়ােছ| ২২ কারণ আদেম েযমন সকেল মের, েতমিন আবার
খ্রীেষ্টই সকেল জীবনপ্রাপ্ত হইেব| ২৩ িকন্তু প্রেত্যক জন আপন
আপন েশ্রণীেত; খ্রীষ্ট অিগ্রমাংশ, পের খ্রীেষ্টর েলাক সকল তা াহার
আগমনকােল| ২৪ তৎপের পিরণাম হইেব; তখন িতিন সমস্ত
আিধপত্য এবং সমস্ত কতৃ্তৰ্ত্ব ও পরাক্রম েলাপ কিরেল পর িপতা
ঈশ্বেরর হেস্ত রাজ্য সমপৰ্ণ কিরেবন| ২৫ েকননা যাবৎ িতিন
“সমস্ত শত্রুেক তা াহার পদতেল না রািখেবন,” তা াহােক রাজত্ব
কিরেতই হইেব| ২৬ েশষ শত্রু েয মৃতু্য, েসও িবলুপ্ত হইেব|
২৭ কারণ “িতিন সকলই বশীভূত কিরয়া তা াহার পদতেল
রািখেলন|” িকন্তু যখন িতিন বেলন েয, সকলই বশীভূত করা
হইয়ােছ, তখন স্পষ্ট েদখা যায়, িযিন সকলই তা াহার বশীভূত
কিরেলন, তা াহােক বাদ েদওয়া হইল| ২৮ আর সকলই তা াহার
বশীভূত করা হইেল পর পুত্র আপিনও তা াহার বশীভূত হইেবন,
িযিন সকলই তা াহার বেশ রািখয়ািছেলন; েযন ঈশ্বরই সেব্বৰ্সব্বৰ্া
হন| ২৯ নতুবা, মৃতেদর িনিমত্ত যাহারা বাপ্তাইিজত হয়, তাহারা
িক কিরেব? মৃেতরা যিদ এেকবােরই উত্থািপত না হয়, তাহা
হইেল উহােদর িনিমত্ত তাহারা আবার েকন বাপ্তাইিজত হয়?
৩০ আর আমরাই েকন ঘন্টায় ঘন্টায় িবপেদর মেধ্য পিড়?
৩১ ভ্রাতৃগণ, আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর িবষেয়
আমার েয শ্লাঘা, তাহার েদাহাই িদয়া বিলেতিছ, আিম প্রিতিদন
মিরেতিছ| ৩২ ইিফেষ পশুেদর সিহত েয যুদ্ধ কিরয়ািছ, তাহা
যিদ মানুেষর মত কিরয়া থািক, তেব তাহােত আমার িক ফল
দেশৰ্? মৃেতরা যিদ উত্থািপত না হয়, তেব “আইস, আমরা
েভাজন পান কির, েকননা কল্য মিরব|” ৩৩ ভ্রান্ত হইও না,
কুসংসগৰ্ িশষ্টাচার নষ্ট কের| ৩৪ ধািম্মৰ্ক হইবার জন্য েচতন হও,
পাপ কিরও না, েকননা কাহার কাহার ঈশ্বর-জ্ঞান নাই; আিম
েতামােদর লজ্জার িনিমত্ত এই কথা কিহেতিছ| ৩৫ িকন্তু েকহ
বিলেব, মৃেতর িক প্রকাের উত্থািপত হয়? িক প্রকাের বা েদেহই
বা আইেস? ৩৬ েহ িনেব্বৰ্াধ, তুিম আপিন যাহা বুন, তাহা না
মিরেল জীিবত করা যায় না| ৩৭ আর যাহা বুন, েয েদহ উৎপন্ন
হইেব, তুিম তাহা বুন না; বরং েগােমরই হউক, িক অন্য েকান
িকছুরই হউক, বীজমাত্র বুিনেতছ; ৩৮ আর ঈশ্বর তাহােক েয
েদহ িদেত ইচ্ছা কিরেলন, তাহাই েদন; আর িতিন প্রেত্যক
বীজেক তাহার িনেজর েদহ েদন| ৩৯ সকল মাংস এক প্রকার
মাংস নয়; িকন্তু মনুেষ্যর এক প্রকার, পশুর মাংস অন্য প্রকার,
পক্ষীর মাংস অন্য প্রকার, ও মৎেসর অন্য প্রকার| ৪০ আর
স্বগর্ীয় েদহ আেছ, ও পািথৰ্ব েদহ আেছ; িকন্তু স্বগর্ীয় েদহগুিলর
এক প্রকার েতজ, ও পািথৰ্ব েদহগুিলর অন্য প্রকার| ৪১ সুেযৰ্্যর
এক প্রকার েতজ, চেন্দ্রর আর এক প্রকার েতজ, ও নক্ষত্রগেণর
আর এক প্রকার েতজ; কারণ েতজ সম্বেন্ধ একটী নক্ষত্র হইেত
অন্য নক্ষত্র িভন্ন| ৪২ মৃতগেণর পুনরুত্থানও তদ্রূপ| ক্ষেয় বপন
করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; ৪৩ অনাদের বপন করা
যায়, েগৗরেব উত্থাপন করা হয়; দবু্বৰ্লতায় বপন করা যায়,
শিক্তেত উত্থাপন করা হয়; ৪৪ প্রািণক েদহ বপন করা যায়,
আিত্মক েদহ উত্থাপন করা হয়| যখন প্রািণক েদহ আেছ, তখন
আিত্মক েদহও আেছ| ৪৫ এইরূপ েলখাও আেছ, প্রথম “মনুষ্য”
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আদম “সজীব প্রাণী হইল,” েশষ আদম জীবনদায়ক আত্মা
হইেলন| ৪৬ িকন্তু যাহা আিত্মক, তাহা প্রথম নয়, বরং যাহা
প্রািণক, তাহাই প্রথম; যাহা আিত্মক তাহা পশ্চাৎ| ৪৭ প্রথম
মনুষ্য মৃিত্তকা হইেত, মৃন্ময়, িদ্বতীয় মনুষ্য স্বগৰ্ হইেত| ৪৮ মৃন্ময়
ব্যিক্তরা েয মৃন্মেয়র তুল্য, এবং স্বগর্ীয় ব্যিক্তরা েসই স্বগর্ীেয়র
তুল্য| ৪৯ আর আমরা েযমন েসই মৃন্মেয়র প্রিতমূিত্তৰ্  ধারণ
কিরয়ািছ, েতমিন েসই স্বগর্ীয় ব্যিক্তর প্রিতমূিত্তৰ্ও ধারণ কিরব|
৫০ আিম এই বিল, ভ্রাতৃগণ, রক্ত মাংস ঈশ্বেরর রােজ্যর
অিধকারী হইেত পাের না; এবং ক্ষয় অক্ষয়তার অিধকারী হয়
না| ৫১ েদখ, আিম েতামািদগেক এক িনগূঢ়তত্ত্ব বিল; আমরা
সকেল িনদ্রাগত হইব না, িকন্তু সকেল রূপান্তরীকৃত হইব;
৫২ এক মুহূেত্তৰ্ র মেধ্য, চকু্ষর পলেক, েশষ তূরীধ্বিনেত হইব;
েকননা তূরী বািজেব, তাহােত মৃেতর অক্ষয় হইয়া উপিস্থত
হইেব, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব| ৫৩ কারণ এই
ক্ষয়ণীয়েক অক্ষয়তা পিরধান কিরেত হইেব, এবং এই মত্তৰ্ ্যেক
অমরতা পিরধান কিরেত হইেব| ৫৪ আর এই ক্ষয়ণীয় যখন
অক্ষয়তা পিরিহত হইেব, এবং এই মত্তৰ্ ্য যখন অমরতা পিরিহত
হইেব, তখন এই েয কথা িলিখত আেছ, তাহা সফল হইেব,
৫৫ “মৃতু্য জেয় কবিলত হইল|” “মৃতু্য, েতামার জয় েকাথায়?
মৃতু্য, তুমার হুল েকাথায়?” ৫৬ মৃতু্যর হুল পাপ, ও পােপর বল
ব্যবস্থা| ৫৭ িকন্তু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ হউক, িতিন আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমািদগেক জয় প্রদান কেরন| ৫৮ অতএব, েহ
আমার িপ্রয় ভ্রাতৃগণ, সুিস্থর হও, িনশ্চল হও, প্রভুর কােযৰ্্য
সব্বৰ্দা উপিচয়া পড়, েকননা েতামারা জান েয, প্রভুেত
েতামােদর পিরশ্রম িনষ্ফল নয়|

চা াদা সংগ্রেহর িবিধ| পেত্রর উপসংহার|

আর পিবত্রগেণর িনিমত্ত চা াদার সম্বেন্ধ, আিম
গালািতয়া েদশস্থ মন্ডলী সকলেক েয আজ্ঞা িদয়ািছ,
তদনুসাের েতামরাও কর| ২ সপ্তােহর প্রথম িদেন

েতামরা প্রেত্যেক আপনােদর িনকেট িকছু িকছু রািখয়া আপন
আপন সঙ্গিত অনুসাের অথৰ্ সঞ্চয় কর; েযন আিম যখন
আিসব, তখনই চা াদা না হয়| ৩ পের আিম উপিস্থত হইেল,
েতামরা যাহািদগেক েযাগ্য মেন কিরেব, আিম তাহািদগেক পত্র
িদয়া তাহােদর দ্বারা েতামােদর েসই দান িযরূশােলেম পাঠাইয়া
িদব| ৪ আর আমারও যিদ যাওয়া উপযুক্ত হয়, তেব তাহারা
আমার সেঙ্গ যাইেব| ৫ মািকদিনয়া েদশ িদয়া যাত্রা সমাপ্ত
হইেলই আিম েতামােদর ওখােন যাইব, েকননা আিম মািকদিনয়া

েদশ িদয়া যাইেত উদ্যত আিছ| ৬ আর হয় ত েতামােদর িনকেট
িকছু িদন অবিস্থিত কিরব, িক জািন, শীতকালও যাপন কিরব;
তাহা হইেল আিম েযখােনই যাই, েতামরা আমােক আগাইয়া িদয়া
আিসেত পািরেব| ৭ েকননা েতামােদর সিহত এবার পথঘিটত
সাক্ষাৎ কিরেত বাসনা কির না; কারণ আমার প্রত্যাশা এই েয,
যিদ প্রভুর অনুমিত হয়, আিম েতামােদর কােছ িকছু কাল
থািকব| ৮ িকন্তু পঞ্চাশত্তমী পযৰ্্যন্ত আিম ইিফেষ আিছ; ৯ কারণ
আমার সম্মুেখ এক দ্বার েখালা রিহয়ােছ, তাহা বৃহৎ ও
কাযৰ্্যসাধক; আর িবপক্ষ অেনক| ১০ তীমথীয় যিদ আইেসন,
তেব েদিখও, েযন িতিন েতামােদর কােছ িনভৰ্ েয় থােকন, েকননা
েযমন আিম কির, েতমিন িতিন প্রভুর কাযৰ্্য কিরেতেছন; অতএব
েকহ তা াহােক েহই জ্ঞান না করুক| ১১ িকন্তু তা াহােক শািন্তেত
আগাইয়া িদেব, েযন িতিন আমার িনকেট আিসেত পােরন,
কারণ আিম অেপক্ষা কিরেতিছ েয, িতিন ভ্রাতৃগেণর সিহত
আিসেবন| ১২ আর আপেল্লা ভ্রাতার িবষেয় বিলেতিছ; আিম
তা াহােক অেনক িবনিত কিরয়ািছলাম, েযন িতিন ভ্রাতৃগেনর
সিহত েতামােদর কােছ যান; িকন্তু এখন যাইেত েকান প্রকাের
তা াহার ইচ্ছা হইল না; সুেযাগ পাইেলই যাইেবন| ১৩ েতামরা
জািগয়া থাক, িবশ্বােস দা াড়াইয়া থাক, বীরত্ব েদখাও, বলবান
হও| ১৪ েতামােদর সকল কাযৰ্্য েপ্রেম হউক| ১৫ আর েহ
ভ্রাতৃগণ, েতামািদগেক িনেবদন কিরেতিছ; -েতামরা িস্তফােনর
পিরজনেক জান, তা াহারা আখায়া েদেশর অিগ্রমাংশ, এবং
পিবত্রগেণর পিরচযৰ্্যায় আপনািদগেক িনযুক্ত কিরয়ােছন; -
১৬ েতামরাও এই প্রকার েলাকেদর, এবং যত জন কােযৰ্্য সাহায্য
কেরন, ও পিরশ্রম কেরন, েসই সকেলর বশবত্তর্ী হন|
১৭ িস্তফােনর, ফতুৰ্ নােতর ও আখািয়েকর আগমেন আিম আনন্দ
কিরেতিছ, েকননা েতামােদর ত্রুিট তা াহারা পূণৰ্ কিরয়ােছন;
১৮ কারণ তা াহারা আমার এবং েতামােদরও আত্মােক আপ্যািয়ত
কিরয়ােছন| অতএব েতামরা এই প্রকার েলাকিদগেক িচিনয়া
মান্য কিরও| ১৯ এিশয়ার মন্ডলী সকল েতামািদগেক মঙ্গলবাদ
কিরেতেছ| আিক্কলা ও িপ্রষ্কা এবং তা াহােদর গৃহিস্থত মন্ডলী
েতামািদগেক প্রভুেত অেনক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| ২০ ভ্রাতৃগণ
সকেল েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| েতামরা পিবত্র
চুম্বেন পরস্পর মঙ্গলবাদ কর| ২১ আমার মঙ্গলবাদ আিম েপৗল
স্বহেস্ত িলিখলাম| ২২ েকান ব্যিক্ত যিদ প্রভুেক ভাল না বােস,
তেব েস শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আথা [প্রভু আিসেতেছন]
২৩ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী হউক| ২৪ খ্রীষ্ট
যীশুেত আমার েপ্রম েতামােদর সকেলর সহবত্তর্ী হউক|
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মঙ্গলাচরণ। প্রাপ্ত উপকার েহতু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ।

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত, এবং
তীমিথয় ভ্রাতা,- কিরেন্থ ঈশ্বেরর েয মন্ডলী আেছ, এবং
সমস্ত আখায়া েদেশ েয সমস্ত পিবত্র েলাক আেছন,

তা াহােদর সব্বৰ্জন সমীেপ। ২ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক। ৩ ধন্য
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতা; িতিনই করুণা সমিষ্টর
িপতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর; ৪ িতিন আমােদর সমস্ত েক্লেশর
মেধ্য আমািদগেক সান্ত্বনা কেরন, েযন আমরা িনেজ ঈশ্বর দত্ত
েয সান্ত্বনায় সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই, েসই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত েক্লেশর
পাত্রিদগেক সান্ত্বনা কিরেত পাির। ৫ েকননা খ্রীেষ্টর দঃুখেভাগ
েযমন আমােদর প্রিত উপিচয়া পেড়, েতমিন খ্রীষ্ট দ্বারা আমােদর
সান্ত্বনা উপিচয়া পেড়। ৬ আর আমরা যিদ েক্লশ পাই, তেব তাহা
েতামােদর সান্ত্বনা ও পিরত্রােণর িনিমত্ত; অথবা যিদ সান্ত্বনা পাই,
তেব তাহা েতামােদর সান্ত্বনার িনিমত্ত; েসই সান্ত্বনা েসই একই
প্রকার ৈধযৰ্্যযুক্ত দঃুখেভােগ কাযৰ্্য সাধন কিরেতেছ, েয প্রকার
দঃুখ আমরাও েভাগ কিরেতিছ। ৭ আর েতামােদর িবষেয়
আমােদর প্রত্যাশা দঢ়ৃ; েকননা আমরা জািন, েতামরা েযমন
দঃুখেভােগর, েতমিন সান্ত্বনারও সহভাগী। ৮ কারণ, েহ ভ্রাতৃগণ,
এিশয়ায় আমােদর েয েক্লশ ঘিটয়ািছল, েতামরা েয েস িবষয়
অজ্ঞাত থাক, ইহা আমােদর ইচ্ছা নয়; ফলতঃ আত্যিন্তক
দঃুখভাের আমরা শিক্তর অিতিরক্তরূেপ ভারগ্রস্ত হইয়া
পিড়য়ািছলাম; এমন িক, জীবেনর আশাও ছািড়য়া িদয়ািছলাম;
৯ বরং আমরা আপনােদর অন্তের এই উত্তর পাইয়ািছলাম েয,
মৃতু্য আিসেতেছ, েযন আপনােদর উপের িনভৰ্ র না িদয়া
মৃতগেণর উত্থাপনকারী ঈশ্বেরর উপের িনভৰ্ র িদই। ১০ িতিনই
এত বড় মৃতু্য হইেত আমািদগেক উদ্ধার কিরয়ােছন ও উদ্ধার
কিরেবন; আমরা তা াহােতই প্রত্যাশা কিরয়ািছ েয, ইহার পেরও
িতিন উদ্ধার কিরেবন; ১১ ইহােত েতামরাও িবনিত দ্বারা
আমােদর পেক্ষ্য সাহায্য কিরেতছ, েযন অএেকর দ্বারা েয
অনুগ্রহ-দান আমািদগেক দত্ত হইয়ােছ, তিন্নিমত্ত অেনক মুখ
হইেত আমােদর পেক্ষ ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। েপৗেলর কিরেন্থ
যাইবার মনস্থ। ১২ কারণ আমােদর শ্লাঘা এই, আমােদর সংেবদ
সাক্ষ্য িদেতেছ েয, ঈশ্বর-দত্ত পিবত্রতায় ও সরলতায়, মাংিসক
িবজ্ঞতায় নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ, আমরা জগেতর মেধ্য,
এবং আরও বাহুল্যরূেপ েতামােদর প্রিত আচরণ কিরয়ািছ;
১৩ আমরা ত আর েকান িবষেয় েতামািদগেক িলিখেতিছ না,
েকবল তাহাই িলিখেতিছ, যাহা েতামরা পাঠ কিরয়া থাক, অথবা
স্বীকার কিরয়া থাক, আর আশা কির, েতামরা েশষ পযৰ্্যন্ত তাহা
স্বীকার কিরেব। ১৪ বাস্তিবক েতামরা কতক পিরমােন
আমািদগেক এই বিলয়া স্বীকার কিরয়াছ েয, আমরা েযমন
েতামােদর শ্লাঘার েহতু, আমােদর প্রভু যীশুর িদেন েতামরাও

েতমিন আমােদর শ্লাঘার েহতু। ১৫ আর এই দঢ়ৃ িবশ্বাস প্রযুক্ত
আমার এই মানস িছল েয, আিম অেগ্র েতামােদর কােছ যাইব,
েযন েতামরা িদ্বতীয় বার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও; ১৬ আর েতামােদর
িনকট িদয়া মািকদিনয়ায় গমন কিরব, পের মািকদিনয়া হইেত
আবার েতামােদর কােছ যাইব, আর েতামরা আমােক িযহূিদয়ার
পেথ আগাইয়া িদয়া আিসেব। ১৭ ভাল, এরূপ মানস করায় িক
আিম চাঞ্চল্য প্রকাশ কিরয়ািছলাম? অথবা আিম েয সকল
মনস্থ কির, েস সকল মনস্থ িক মাংেসর মেত কিরয়া থািক েয,
আমার কােছ হা া হা া ও না না হইেব? ১৮ বরং ঈশ্বর েযমন িবশ্বাস্য,
েতমিন েতামােদর প্রিত আমােদর বাক্য ‘হা া’ আবার ‘না’ হয় না।
১৯ ফলতঃ ঈশ্বেরর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, িযিন আমােদর দ্বারা, অথৰ্াৎ
আমার ও সীেলর ও তীমিথেয়র দ্বারা েতামােদর িনকেট প্রচািরত
হইয়ােছন, িতিন ‘হা া’ আবার ‘না’ হন নাই, িকন্তু তা াহােতই ‘হা া’
হইয়ােছ। ২০ কারণ ঈশ্বেরর যত প্রিতজ্ঞা, তা াহােতই েস সকেলর
‘হা া’ হয়, েস জন্য তা াহার, দ্বারা ‘আেমন’ ও হয়, েযন আমােদর
দ্বারা ঈশ্বেরর েগৗরব হয়। ২১ আর িযিন েতামােদর সিহত
আমািদগেক খ্রীেষ্ট িস্থর কিরেতেছন, এবং আমািদগেক
অিভিষক্ত কিরয়ােছন, িতিন ঈশ্বর; ২২ আর িতিন আমািদগেক
মুদ্রািঙ্কতও কিরয়ােছন, এবং আমােদর হৃদেয় আত্মােক বায়না
িদয়ােছন। ২৩ িকন্তু আিম আপন প্রােণর উপের ঈশ্বরেক সাক্ষী
মািনয়া কিহেতিছ, েতামােদর প্রিত মমতা করােতই এখন পযৰ্্যন্ত
কিরেন্থ আিস নাই। ২৪ আমরা েয েতামােদর িবশ্বােসর উপের
প্রাভুতত্ব কির, এমন নয়, বরং েতামােদর আনেন্দর সহকারী হই;
কারণ িবশ্বােসই েতামরা দা াড়াইয়া আেছ।

আর আিম িনেজ এই িস্থর কিরয়ািছলাম েয, পুনব্বৰ্ার
মেনাদঃুখ লইয়া েতামােদর িনকেট যাইব না। ২ েকননা
আিম যিদ েতামািদগেক দঃুিখত কির, তেব আমার

আনন্দদায়ক েক? েকবল েসই, েয আমা দ্বারা দঃুিখত হয়।
৩ আর এই অিভপ্রােয় েসই কথা িলিখয়ািছলাম, েযন আিম
আিসেল যাহােদর হইেত আমার আনিন্দত হওয়া উপযুক্ত,
তাহােদর হইেত মেনাদঃুখ না জেন্ম; েকননা েতামােদর সকেলর
িবষেয় আমার দঢ়ৃ িবশ্বাস এই েয, আমার আনেন্দ েতামােদর
সকেলরই আনন্দ। ৪ কারণ অেনক েক্লশ ও মেনােবদনার মেধ্য
অেনক অশ্রুপাত কিরেত কিরেত েতামািদগেক িলিখয়ািছলাম;
েতামরা েযন দঃুিখত হও, েস জন্য নয়, িকন্তু েতামােদর প্রিত
আমার েয অিতমাত্র েপ্রম আেছ, তাহা েযন জ্ঞাত হও। ৫ িকন্তু
েকহ যিদ দঃুখ িদয়া থােক, তেব েস আমােক দঃুখ েদয় নাই,
িকন্তু কতক পিরমােণ-আিম েযন েবশী পীড়ন না কির,-েতামােদর
সকলেকই িদয়ােছ। ৬ অিধকাংশ েলােকর দ্বারা তাদশৃ ব্যিক্ত েয
দন্ড পাইয়ােছ, তাহাই তাহার পেক্ষ যেথষ্ট। ৭ অতএব েতামরা
বরং তাহােক ক্ষমা কিরেল ও সান্ত্বনা কিরেল ভাল হয়, পােছ
অিতিরক্ত মেনাদঃুখ তাদশৃ ব্যিক্ত কবিলত হয়। ৮ এ কারণ
িবনিত কির, েতামরা তাহার প্রিত েপ্রম িস্থর কর। ৯ কারণ
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েতামরা সব্বৰ্িবষেয় আজ্ঞাবহ িক না, তাহার প্রমান জ্ঞাত হইবার
িনিমত্ত েতামািদগেক িলিখয়ািছলাম। ১০ যাহার েকান েদাষ
েতামরা ক্ষমা কর, আিমও ক্ষমা কির; েকননা আিমও যিদ িকছু
ক্ষমা কিরয়া থািক, তেব েতামােদর িনিমেত্ত খ্রীেষ্টর সাক্ষােত তাহা
ক্ষমা কিরয়ািছ, ১১ েযন আমরা শয়তান কতৃ্তৰ্ক প্রতািরত না হই;
েকননা তাহার কল্পনা সকল আমরা অজ্ঞাত নই। ঈশ্বরীয় নূতন
িনয়েমর উৎকৃষ্টতা। ১২ আিম যখন খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর জন্য
েত্রায়ােত িগয়ািছলাম, আর প্রভুেত আমার সম্মুেখ একটী দ্বার
েখালা হইয়ািছল, ১৩ তখন আমার ভ্রাতা তীতেক না পাওয়ােত
আমার আত্মায় িকছু আরাম পাই নাই; িকন্তু আিম তাহােদর
িনকট হইেত িবদায় লইয়া মািকদিনয়ায় চিলয়া েগলাম। ১৪ আর
ধন্য ঈশ্বর, িতিন সব্বৰ্দা আমািদগেক লইয়া খ্রীেষ্ট িবজয় যাত্রা
কেরন, এবং তা াহার সম্বন্ধীয় জ্ঞােনর সুগন্ধ আমােদর দ্বারা
সব্বৰ্স্থােন প্রকাশ কেরন; ১৫ কারণ যাহারা পিরত্রাণ পাইেতেছ ও
যাহারা িবনাশ পাইেতেছ, উভেয়র কােছ আমরা ঈশ্বেরর পেক্ষ
খ্রীেষ্টর সুগন্ধস্বরূপ। ১৬ এক পেক্ষর প্রিত আমরা মৃতু্যমূলক
মৃতু্যজনক গন্ধ, অন্য পেক্ষর প্রিত জীবনমূলক জীবনদায়ক
গন্ধ। আর এই সকেলর জন্য উপযুক্ত েক? ১৭ আমরা ত েসই
অেনেকর ন্যায় েয ঈশ্বেরর বােক্য ভা াজ িদই, তাহা নয়; িকন্তু
সরল ভােব, ঈশ্বেরর আেদশক্রেম, আমরা ঈশ্বেরর সম্মুেখ খ্রীেষ্ট
কথা কিহেতিছ।

আমরা িক পুনব্বৰ্ার আপনােদর প্রশংসা কিরেত আরম্ভ
কিরেতিছ? অথবা েতামােদর প্রিত িকম্বা েতামােদর
হইেত সুখ্যািত-পেত্র িক অন্য কাহারও কাহারও ন্যায়

আমােদরও প্রেয়াজন আেছ? ২ েতামরাই আমােদর পত্র,
আমােদর হৃদেয় িলিখত পত্র, যাহা সকল মনুষ্য জােন ও পাঠ
কের; ৩ ফলতঃ েতামরা খ্রীেষ্টর পত্র, আমােদর পিরচযৰ্্যায় সািধত
পত্র বিলয়া প্রকাশ পাইেতেছ; তাহা কালী িদয়া নয়, িকন্তু জীবন্ত
ঈশ্বেরর আত্মা িদয়া, প্রস্তর-ফলেক নয়, িকন্তু মাংসময়
হৃদয়ফলেক িলিখত হইয়ােছ। ৪ আর খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বেরর প্রিত
আমােদর এইরূপ দঢ়ৃ িবশ্বাস হইয়ােছ। ৫ আমরা েয আপনারাই
িকছুর মীমাংসা কিরেত িনজ গুেণ উপযুক্ত, তাহা নয়; িকন্তু
আমােদর উপেযািগতা ঈশ্বর হইেত উৎপন্ন; ৬ িতিনই
আমািদগেক নূতন িনয়েমর পিরচারক, অক্ষেরর নয়, িকন্তু
আত্মার পিরচারক হইবার উপযুক্তও কিরয়ােছন; কারণ অক্ষর
বধ কের, িকন্তু আত্মা জীবনদায়ক। ৭ িকন্তু মৃতু্যর েয পিরচযৰ্্যা-
পদ প্রস্তের িলিখত ও েক্ষািদত, তাহা এমন যিদ এমন েতজযুক্ত
হইয়া আিসল েয, ইস্রােয়ল-সন্তানগণ েমািশর মুেখর েতজ প্রযুক্ত
তা াহার মুেখর িদেক একদেৃষ্ট চািহেত পািরল না,- ৮ েসই েতজ ত
েলাপ পাইেতিছল- তেব েকন আত্মার পিরচযৰ্্যা-পদ বরং আরও
েতজযুক্ত হইেব না? ৯ েকননা দন্ডাজ্ঞার পিরচযৰ্্যা-পদ যিদ
েতজস্বরূপ হইেল, তেব ধািম্মৰ্কতার পিরচযৰ্্যা-পদ েতেজ আেরা
অিধক উপিচয়া পেড়। ১০ কারণ যাহা েতজযুক্ত করা হইয়ািছল,
তাহা এ িবষেয় েসই অিতিরক্ত েতজ- প্রযুক্ত েতজযুক্ত হই নাই।
১১ েকননা যাহা েলাপ পাইেতেছ, তাহা যিদ েতজ েতজযুক্ত হইল,
তেব যাহা স্থায়ী, তাহা কত অিধক েতজযুক্ত। ঈশ্বেরর
সহকাযৰ্্যকরীেদর পিরচযৰ্্যা-পদ। ১২ অতএব, আমােদর এই
প্রকার প্রত্যাশা থাকােত আমরা অিত স্পষ্ট কথা ব্যবহার কির;
১৩ আর েমািশর মত কির না; িতিন ত আপন মুেখ আবরণ
িদেতন, েযন ইস্রােয়ল সন্তানগণ একদেৃষ্ট চািহয়া যাহা েলাপ
পাইেতিছল, তাহার পিরণাম না েদেখ। ১৪ িকন্তু তাহােদর মন

কিঠনীভূত হইয়ািছল। েকননা পুরাতন িনয়েমর পােঠ েসই
আবরণ অদ্য পযৰ্্যন্ত রিহয়ােছ, েখালা যায় না, েকননা তাহা
খ্রীেষ্টই েলাপ পায়; ১৫ িকন্তু অদ্য পযৰ্্যন্ত েয েকান সমেয় েমািশ
পাঠ করা হয়, তখন তাহােদর হৃদেয়র উপের আবরণ থােক।
১৬ িকন্তু হৃদয় যখন প্রভুর প্রিত িফের, তখন আবরণ উঠাইয়া
েফলা হয়। ১৭ আর প্রভুই েসই আত্মা; এবং েযখােন প্রভুর
আত্মা, েসইখােন স্বাধীনতা। ১৮ িকন্তু আমরা সকেল অনাবৃত
মুেখ প্রভুর েতজ দপৰ্েণর ন্যায় প্রিতফিলত কিরেত কিরেত েতজ
হইেত েতজ পযৰ্্যন্ত েযমন প্রভু হইেত, আত্মা হইেত হইয়া থােক,
েতমিন েসই মুিত্তৰ্ েত স্বরূপান্তরীকৃত হইেতিছ।

তা াহােদর সরলতা ও সাহস।

এই জন্য আমরা এই পিরচযৰ্্যা-পদ প্রাপ্ত হওয়ায়,
েযরূেপ দয়া পাইয়ািছ, তদনুসাের িনরুৎসািহত হই না;
২ বরং লজ্জার গুপ্ত কাযৰ্্যসমূেহ জলাঞ্জিল িদয়ািছ,

ধুত্তৰ্তায় চিল না, ঈশ্বেরর বােক্য ভা াজ িদই না, িকন্তু সত্য প্রকাশ
দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত মনুষ্যমােত্রর সংেবেদর কােছ
আপনািদগেক েযাগ্যপাত্র েদখাইেতিছ। ৩ িকন্তু আমােদর
সুসমাচার যিদ আবৃত থােক, তেব যাহারা িবনাশ পাইেতেছ,
তাহােদরই কােছ আবৃত থােক। ৪ তাহােদর মেধ্য এই যুেগর েদব
অিবশ্বাসীেদর মন অন্ধ কিরয়ােছ, েযন ঈেশ্বরর প্রিতমূিত্তৰ্  েয
খ্রীষ্ট, তা াহার েগৗরেবর সুসমাচারদীিপ্ত তাহােদর প্রিত উদয় না
হয়। ৫ বস্তুতঃ আমরা আপনািদগেক নয়, িকন্তু খ্রীষ্ট যীশুেকই
প্রভু বিলয়া প্রচার কিরেতিছ, এবং আপনািদগেক যীশুর িনিমত্ত
েতামােদর দাস বিলয়া েদখাইেতিছ। ৬ কারণ েয ঈশ্বর
বিলয়ােছন, ‘অন্ধকােরর মধ্য হইেত দীিপ্ত প্রকািশত হইেব,’
িতিনই আমােদর হৃদেয় দীিপ্ত প্রকাশ কিরেলন, েযন যীশু খ্রীেষ্টর
মুখমন্ডেল ঈশ্বেরর েগৗরেবর জ্ঞান দীিপ্ত প্রকাশ পায়। তাহােদর
দবু্বৰ্লতা ও ৈস্থযৰ্্য। ৭ িকন্তু এই ধন মৃন্ময় পােত্র কিরয়া আমরা
ধারণ কিরেতিছ, েযন পরাক্রেমর উৎকষৰ্ ঈশ্বেরর হয়, আমােদর
হইেত নয়। ৮ আমরা সব্বৰ্প্রকাের িক্লষ্ট হইেতিছ, িকন্তু সংকটাপন্ন
হই না; ৯ হতবুিদ্ধ হইেতিছ, িকন্তু পিরত্যক্ত হই না; অধঃিক্ষপ্ত
হইেতিছ, িকন্তু িবনষ্ট হই না। ১০ আমরা সব্বৰ্দা এই েদেহ যীশুর
মৃতু্য বহন কিরয়া েবড়াইেতিছ, েযন যীশুর জীবনও আমােদর
েদেহ প্রকাশ পায়। ১১ েকননা আমরা জীিবত হইয়াও যীশুর জন্য
সব্বৰ্দাই মৃতু্য-মুেখ সমিপৰ্ত হইেতিছ, েযন আমােদর মত্তৰ্ ্য মাংেস
যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়। ১২ এইরূেপ আমািদেগেত মৃতু্য,
িকন্তু েতামািদেগেত জীবন কাযৰ্্য সাধন কিরেতেছ। ১৩ পরন্তু
িবশ্বােসর েসই আত্মা আমােদর কােছ, েযরূপ েলখা আেছ,
“আিম িবশ্বাস কিরলাম, তাই কথা কিহলাম;” েতমিন আমরাও
িবশ্বাস কিরেতিছ, তাই কথাও কিহেতিছ; ১৪ েকননা আমরা
জািন, িযিন প্রভু যীশুেক উঠাইয়ােছন, িতিন যীশুর সিহত
আমািদগেকও উঠাইেবন, এবং েতামােদর সিহত উপিস্থত
কিরেবন। ১৫ কারণ সকলই েতামােদর িনিমত্ত, েযন ঈশ্বেরর
অনুগ্রহ অিধক েলােকর দ্বারা বহুলীকৃত হইয়া ঈশ্বেরর েগৗরবােথৰ্
প্রচুর ধন্যবােদর কারণ হইয়া উেঠ। পরকােলর অেপক্ষায়
তা াহােদর প্রত্যাশা। ১৬ এই জন্য আমরা িনরুৎসাহ হই না, িকন্তু
আমােদর বাহ্য মনুষ্য যদ্যিপ ক্ষীণ হইেতেছ, তথািপ আন্তিরক
মনুষ্য িদন িদন নূতনীকৃত হইেতেছ। ১৭ বস্তুতঃ আপাততঃ
আমােদর েয লঘুতর েক্লশ হইয়া থােক, তাহা উত্তর উত্তর
অনুপমরূেপ আমােদর জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরুতর প্রতাপ
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সাধন কিরেতেছ; ১৮ আমরা ত দশৃ্য বস্তু লক্ষ্য না কিরয়া অদশৃ্য
বস্তু লক্ষ্য কিরেতিছ; কারণ যাহা যাহা দশৃ্য, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী,
িকন্তু যাহা যাহা অদশৃ্য তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

কারণ আমরা জািন, যিদ আমােদর এই তামু্বরূপ
পািথৰ্ব বািট ভািঙ্গয়া যায়, তেব ঈশ্বরদত্ত এক গাাথিন
আমােদর আেছ, েসই বািট অহস্তিনিম্মৰ্ত,

অনন্তকালস্থায়ী ও স্বেগৰ্ িস্থত। ২ কারণ বাস্তিবক আমরা এই
তামু্বর মেধ্য থািকয়া আত্তৰ্স্বর কিরেতিছ, ইহার উপের স্বগৰ্ হইেত
প্রাপ্য আবাস-পিরিহত হইবার আকাঙ্খা কিরেতিছ; ৩ পিরিহত
হইেল পর আমরা ত উলঙ্গ থািকব না। ৪ আর বাস্তিবক এই
তামু্বেত থািকয়া আমার ভারাক্রান্ত হওয়ােত আত্তৰ্স্বর কিরেতিছ;
েকননা আমরা পিরচ্ছদ-িবহীন হইেত বাঞ্ছা কির না, িকন্তু ইহার
উপের পিরিহত হইেত বাঞ্ছা কির, েযন যাহা মত্তৰ্ ্য, তাহা জীবেনর
দ্বারা কবিলত হয়। ৫ আর িযিন আমািদগেক ইহারই িনিমত্ত
প্রস্তুত কিরয়ােছন, িতিন ঈশ্বর, িতিন আমািদগেক আত্মা বায়না
িদয়ােছন। ৬ অতএব আমরা সব্বৰ্দা সাহস কিরেতিছ, আর
জািন, যত িদন এই েদেহ িনবাস কিরেতিছ, তত িদন প্রভু হইেত
দেুর প্রবাস কিরেতিছ; ৭ েকননা আমরা িবশ্বাস দ্বারা চিল, বাহ্য
দশৃ্য দ্বারা নয়। ৮ আমরা সাহস কিরেতিছ, এবং েদহ হইেত দেূর
প্রবাস ও প্রভুর কােছ িনবাস করা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান কিরেতিছ।
৯ আর এই কারণ আমরা লক্ষ্য রািখেতিছ, িনবােস থািক, িকম্বা
প্রবাসী হই, েযন তা াহারই প্রীিতর পাত্র হই। ১০ কারণ আমােদর
সকলেকই খ্রীেষ্টর িবচারাসেন সম্মুেখ প্রত্যক্ষ হইেত হইেব, েযন
সৎকাযৰ্্য হউক, িক অসৎকাযৰ্্য হউক, প্রেত্যক জন আপনার কৃত
কাযৰ্্য অনুসাের েদহ দ্বারা উপািজ্জৰ্ ত ফল পায়। তা াহারা খ্রীেষ্টর
রাজদতূ। ১১ অতএব প্রভুর ভয় িক, তাহা জানােত আমরা
মনুষ্যিদগেক বুঝাইয়া লওয়াইেতিছ, িকন্তু ঈশ্বেরর প্রতক্ষ্য
রিহয়ািছ; আর আিম প্রত্যাশা কির েয, আমরা েতামােদর
সংেবেদরও প্রতক্ষ্য রিহয়ািছ। ১২ আমরা পুনরায় েতামােদর
কােছ আপনািদগেক েযাগ্যপাত্র েদখাইেতিছ না, িকন্তু আমােদর
পেক্ষ্য শ্লাঘা কিরবার সুেযাগ েতামািদগেক িদেতিছ, েযন, যাহারা
হৃদেয় নয়, সাক্ষােত শ্লাঘা কের, েতামরা তাহািদগেক উত্তর িদেত
পার। ১৩ েকননা যিদ আমরা হতবুিদ্ধ হইয়া থািক, তেব তাহা
ঈশ্বেরর জন্য; এবং যিদ সুবুিদ্ধ হই, তেব তাহা ঈশ্বেরর জন্য।
১৪ কারণ খ্রীেষ্টর েপ্রম আমািদগেক বেশ রািখয়া চালাইেতেছ;
েকননা আমরা এরূপ িবচার কিরয়ািছ েয, এক জন সকেলর
জন্য মিরেলন, সুতরাং সকেলই মিরল; ১৫ আর িতিন সকেলর
জন্য মিরেলন, েযন, যাহারা জীিবত আেছ, তাহারা আর
আপনােদর উেদ্দশ্য নয়, িকতু তা াহারই উেদ্দেশ জীবন ধার কের,
িযিন তাহােদর জন্য মিরয়ািছেলন, ও উত্থািপত হইেলন।
১৬ অতএব এখন অবিধ আমরা আর কাহােকও মাংস অনুসাের
জািন না; যিদও খ্রীষ্টেক মাংস অনুসাের জািনয়া থািক, তথািপ
এখন আর জািন না। ১৭ ফলতঃ েকহ যিদ খ্রীেষ্ট থােক, তেব
নূতন সৃিষ্ট হইল; পুরাতন িবষয়গুিল অতীত হইয়ােছ, েদখ,
েসগুিল নূতন হইয়া উিঠয়ােছ। ১৮ আর, সকলই ঈশ্বর হইেত
হইয়ােছ; িতিন খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সিহত আমােদর সিম্মলন
কিরয়ােছন, এবং সিম্মলেনর পিরচযৰ্্যা-পদ আমািদগেক
িদয়ােছন; ১৯ বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীেষ্ট আপনার সিহত জগেতর
সিম্মলন করাইয়া িদেতিছেলন, তাহােদর অপরাধ সকল
তাহােদর বিলয়া গণনা কিরেলন না; এবং েসই সিম্মলেনর বাত্তৰ্ া
আমািদগেক সমপৰ্ণ কিরয়ােছন। ২০ অতএব খ্রীেষ্টর পেক্ষ্যই

আমরা রাজদেূতর কম্মৰ্ কিরেতিছ; ঈশ্বর েযন আমােদর দ্বারা
িনেবদন কিরেতেছন, আমরা খ্রীেষ্টর পেক্ষ্য এই িবনিত
কিরেতিছ, েতামরা ঈশ্বেরর সিহত সিম্মিলত হও। ২১ িযিন পাপ
জােনন নাই, তা াহােক িতিন আমােদর পেক্ষ পাপস্বরূপ কিরেলন,
েযন আমরা তা াহােত ঈশ্বেরর ধািম্মৰ্কতা-স্বরূপ হই।

আর তা াহার সেঙ্গ কাযৰ্্য কিরেত কিরেত আমরা
িনেবদনও কিরেতিছ, েতামরা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ বৃথা
গ্রহণ কিরও না। ২ েকননা িতিন কেহন, “আিম

প্রসন্নতার সমেয় েতামার প্রাথৰ্না শুিনলাম, এবং পিরত্রােণর
িদবেস েতামার সাহায্য কিরলাম।” েদখ, এখন প্রসন্নতার সময়;
েদখ, এখন পিরত্রােণর িদবস। ৩ –আমরা েকান িবষেয় েকান
ব্যাঘাত জন্মাই না, েযন েসই পিরচযৰ্্যা পদ কলিঙ্কত না হয়;
৪ িকন্তু ঈশ্বেরর পিরচারক বিলয়া সব্বৰ্িবষেয় আপনািদগেক
েযাগ্যপাত্র েদখাইেতিছ, ৫ –িবপুল ৈধেযৰ্্য, নানা প্রকার েক্লেশ,
অনাটেন, সঙ্কেট, প্রহাের, কারাবােস, উপপ্লেব, পিরশ্রেম,
অিনদ্রায়, অনাহাের; ৬ শুদ্ধতায়, জ্ঞােন, চীরসিহষু্ণতায়, মধুর
ভােব, পিবত্র আত্মায়, অকপট েপ্রেম, ৭ সেত্যর বােক্য, ঈশ্বেরর
পরাক্রেম; দিক্ষণ ও বাম হেস্ত ধািম্মৰ্কতার অস্ত্র দ্বারা, ৮ েগৗরব ও
অনাদরক্রেম, অখ্যািত ও সুখ্যািতক্রেম; আমরা প্রবঞ্চেকর ন্যায়,
৯ অথচ সত্যবাদী; অপিরিচেতর ন্যায়, অথচ সুপিরিচত;
িম্রয়ামােণর ন্যায়, অথচ েদখ, জািবত আিছ; শািসেতর ন্যায়,
অথচ হত নিহ, ১০ দঃুিখেতর ন্যায়, িকন্তু সব্বৰ্দা আনিন্দত;
দীনহীেনর ন্যায়, িকন্তু অেনেকর ধনদাতা; আমােদর েযন িকছুই
নাই, অথচ আমরা সব্বৰ্ািধকারী। কিরন্থীয়েদর সদভােব েপৗেলর
আনন্দ। ১১ েহ কিরন্থীেয়রা, েতামােদর প্রিত আমােদর মুখ েখালা
রিহয়ােছ, আমােদর হৃদয় প্রশস্ত রিহয়ােছ। ১২ েতামরা
আমািদগেত সঙু্কিচত নহ; িকন্তু আপন আপন অন্তের সঙু্কিচত
রিহয়াছ। ১৩ আিম েতামািদগেত বৎেসর ন্যায় জািনয়া বিলেতিছ,
অনুরূপ প্রিতদােনর জন্য েতামরাও প্রশস্ত হও। ১৪ েতামরা
অিবশ্বাসীেদর সিহত অসমভােব েযাায়ািলেত বদ্ধ হইও না;
েকননা ধেম্মৰ্ ও অধেম্মৰ্ পরস্পর িক সহেযাগীতা? অন্ধকােরর
সিহত দ্বীিপ্তরই বা িক সহভািগতা? ১৫ আর বলীয়ােলর
[পাপেদেবর] সিহত খ্রীেষ্টর িক ঐক্য? অিবশ্বাসীর সিহত
িবশ্বাসীরই বা িক অংশ? ১৬ আর প্রিতমােদর সিহত ঈশ্বেরর
মিন্দেররই বা িক সম্পকৰ্ ? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বেরর মিন্দর,
েযমন ঈশ্বর বিলয়ােছন, “আিম তাহােদর মেধ্য বসিত কিরব ও
গমনাগমন কিরব; এবং আিম তাহােদর ঈশ্বর হইব, ও তাহারা
আমার প্রজা হইেব।” ১৭ অতএব, “েতামরা তাহােদর মধ্য হইেত
বািহর হইয়া আইস, ও পৃথক্ হও, ইহা প্রভু কিহেতেছন, এবং
অশুচী বস্তু স্পশৰ্ কিরও না; তাহােত আিমই েতামািদগেক গ্রহণ
কিরব, ১৮ এবং েতামােদর িপতা হইব, ও েতামরা আমার পুত্র
কন্যা হইেব, ইহা সব্বৰ্শিক্তমান্ প্রভু কেহন।”

অতএব, িপ্রয়তেমরা এই সকল প্রিতজ্ঞার অিধকারী
হওয়ােত আইস, আমরা মাংেসর ও আত্মার সমস্ত
মািলন্য হইেত আপনািদগেক শুচী কির, ঈশ্বর ভেয়

পিবত্রতা িসদ্ধ কির। ২ েতামরা আমািদগেক মেন স্থান েদও;
আমরা কাহারও অন্যায় কির নাই, কাহােকও নষ্ট কির নাই,
কাহােকও ঠকাই নাই। ৩ আিম েদাষী কিরবার জন্য এ কথা
কিহেতিছ, তাহা নয়; েকননা পূেব্বৰ্ বিলয়ািছ, েতামরা আমােদর
হৃদেয় এমন গাাথা রিহয়াছ েয, মির ত একসেঙ্গ, বাািচ ত
একসেঙ্গ। ৪ েতামােদর কােছ আমার বড়ই সাহস; েতামােদর

২ কিরন্থীয় ৪:১৮ ১৬৪ ২ কিরন্থীয় ৭:৪



৮

পেক্ষ আিম বড়ই শ্লাঘা কির; আমােদর সমস্ত েক্লেশর মেধ্য আিম
সান্ত্বনােত পিরপূণৰ্, আিম আনেন্দ উথিলয়া পিড়েতিছ। ৫ কারণ
যখন আমরা মািকদিনয়ােত আিসয়ািছলাম, তখনও মাংেসর
িকছুমাত্র শািন্ত িছল না; িকন্তু সব্বৰ্িদেক িক্লষ্ট হইেতিছলাম;
বািহের যুদ্ধ, অন্তের ভয় িছল। ৬ তথািপ ঈশ্বর, িযিন
অবনতিদগেক সান্ত্বনা কেরন, িতিন তীেতর আগমন দ্বারা
আমািদগেক সান্ত্বনা কিরেলন; ৭ আর েকবল তা াহার আগমন
দ্বারা নয়, িকন্তু েতামােদর মেধ্য িতিন েয সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত
হইয়ািছেলন, তাহা দ্বারাও সান্ত্বনা কিরেলন, কারণ িতিন
েতামােদর অনুরাগ, েতামােদর িবলাপ, ও আমার পেক্ষ
েতামােদর উেদ্যাগ িবষয়ক সংবাদ িদেলন, তাহােত আিম আরও
আনিন্দত হইলাম। ৮ েকননা যিদও আমার পত্র দ্বারা
েতামািদগেক দঃুিখত কিরয়ািছলাম, তবু অনুেশাচনা কির না-
যিদও অনুেশাচনা কিরয়ািছলাম- েকননা আিম েদিখেত
পাইেতিছ েয, েসই পত্র েতামােদর মেনাদঃুখ জন্মাইয়ােছ, িকন্তু
তাহা েকবল িকয়ৎকােলর জন্য; ৯ এখন আিম আনন্দ
কিরেতিছ; েতামােদর মেনাদঃুখ হইয়ােছ, েস জন্য নয়, িকন্তু
েতামােদর মেনাদঃুখ েয মনপিরবত্তৰ্ন-জনক হইয়ােছ, েসই জন্য;
কারণ ঈশ্বেরর মতানুযায়ী মেনাদঃুখ েতামােদর হইয়ােছ, েযন
আমােদর দ্বারা েকান িবষেয় েতামােদর ক্ষিত না হয়। ১০ কারণ
ঈশ্বেরর মতানুযায়ী েয মেনাদঃুখ, তাহা পিরত্রাণজনক এমন
মনপিরবত্তৰ্ন উৎপন্ন কের, যাহা অনুেশাচনীয় নয়; িকন্তু জগেতর
মেনাদঃুখ মৃতু্য সাধন কের। ১১ কারণ েদখ, এই িবষয়টী, অথৰ্াৎ
ঈশ্বেরর মতানুযায়ী েয মেনাদঃুখ েতামােদর হইয়ােছ, তাহা
েতামােদর পেক্ষ কত যত্ন সাধন কিরয়ােছ! আর েকমন েদাষ
প্রক্ষালন, আর েকমন িবরিক্ত, আর েকমন ভয়, আর েকমন
অনুরাগ, আর েকমন উেদ্যাগ, আর েকমন প্রিতকার! সব্বৰ্িবষেয়
েতামরা আপনািদগেক ঐ ব্যাপাের শুদ্ধ েদখাইয়াছ। ১২ অতএব
আিম যিদও, েতামােদর কােছ িলিখয়ািছলাম, তথািপ অপরাধীর
জন্য িকম্বা যাহার িবরুেদ্ধ অপরাধ করা হইয়ােছ, তাহার জন্য
নয়, িকন্তু আমােদর পেক্ষ্য েতামােদর েয যত্ন আেছ, তাহা েযন
ঈশ্বেরর সাক্ষােত েতামােদর প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য
িলিখয়ািছলাম। ১৩ েসই কারণ আমরা সান্ত্বনা পাইলাম; আর
আমােদর েসই সান্ত্বনার উপের তীেতর আনেন্দ আরও প্রচুর
আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, কারণ েতামােদর সকেলর দ্বারা তা াহার
আত্মা আপ্যািয়ত হইয়ােছ। ১৪ েকননা তা াহার কােছ আিম েকান
িবষেয় যিদ শ্লাঘা কিরয়া থািক, তাহােত লিজ্জত হই নাই; িকন্তু
আমার েযমন েতামােদর কােছ সকলই সত্যভােব বিলয়ািছ,
েতমিন তীেতর কােছ আমােদর কৃত েসই শ্লাঘাও সত্য হইল।
১৫ আর েতামরা সকেল েকমন আজ্ঞাবহ িছেল, েকমন সভয় ও
সকেম্প তা াহােক গ্রহণ কিরয়ািছেল, তাহা স্মরণ কিরেত কিরেত
েতামােদর প্রিত তা াহার েস্নহ অিধক প্রবল হইয়ােছ। ১৬ আিম
আনন্দ কিরেতিছ েয, সব্বৰ্িবষেয় েতামােদর সম্বেন্ধ আমার
আশ্বাস জিন্ময়ােছ। দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর ফল।
মািকদিনয়া েদসস্থ মন্ডলীগেণর দানশীলতা।

আর ভ্রাতৃগণ, মািকদিনয়া েদশস্থ মন্ডলীসমূেহ ঈশ্বেরর
েয অনুগ্রহ দত্ত হইয়ােছ, তাহা আমরা েতামািদগেক
জ্ঞাত কিরেতিছ। ২ ফলতঃ েক্লশরূপ মহাপরীক্ষার

মেধ্যও তাহােদর আনেন্দর উপচয় এবং অগাধ দীনতা তাহােদর
দানশীলতারূপ ধেনর উেদ্দেশ উপিচয়া পিড়য়ােছ। ৩ েকননা
আিম সাক্ষ্য িদেতিছ েয, তাহারা সাধ্য পযৰ্্যন্ত, বরং সােধ্যর

অিতিরক্ত পিরমােণ স্ব-ইচ্ছায় দান কিরয়ািছল, ৪ িবস্তর অনুনয়
সহকাের েসই অনুগ্রেহর সম্বেন্ধ, এবং পিবত্রগেণর পিরচযৰ্্যায়
সহভািগতার সম্বেন্ধ, আমােদর কােছ অনুেরাধ কিরয়ািছল।
৫ ইহােত তাহারা েয আমােদর আশামত কম্মৰ্ কিরল, েকবল
তাহা নয়, বরং ঈশ্বেরর ইচ্ছাক্রেম আপনািদগেকই প্রথেম প্রভুর
এবং আমােদর উেদ্দেশ প্রদান কিরল। ৬ েসই জন্য আমরা
তীতেক অনুেরাধ কিরলাম, েযন িতিন পূেব্বৰ্ েযমন আরম্ভ
কিরয়ািছেলন, েতমিন েতামােদর মেধ্য েসই অনুগ্রহ-কাযৰ্্য
সমাপ্তও কেরন। ভ্রাতৃগেণর পরস্পর উপকার করা উিচত। প্রভু
যীশু দানশীলতার আদশৰ্। ৭ ভাল, েতামরা েয সব্বৰ্িবষেয়
উপিচয়া পিড়েতছ-িবশ্বােস, বকৃ্ততায়, জ্ঞােন, সব্বৰ্প্রকার যেত্ন,
এবং আমােদর প্রিত েতামােদর েপ্রেম-েতমিন েযন এই অনুগ্রহ-
কােযৰ্্যও উপিচয়া পড়। ৮ আিম আেদশ স্বরূেপ বিলেতিছ না,
িকন্তু অন্য েলাকেদর যত্ন দ্বারা েতামােদরও েপ্রেমর যথাথৰ্তা
পরীক্ষা কিরেতিছ। ৯ েকননা েতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; িতিন ধনবান্ হইেলও েতামােদর িনিমত্ত
দিরদ্র হইেলন, েযন েতামরা তা াহার দিরদ্রতায় ধনবান্ হও।
১০ আর এ িবষেয় আমার মত জানাইেতিছ; কারণ েতামােদর
পেক্ষ ইহা মঙ্গলকর, েযেহতুক েতামরা গত বৎসর হইেত েকবল
কাযৰ্্য কিরেত নয়, িকন্তু ইচ্ছা কিরেতও প্রথেম আরম্ভ কিরয়াছ।
১১ আর এখন েসই কাযৰ্্যও সমাপ্ত কর; েযমন ইচ্ছা করায় আগ্রহ
িছল, তদ্রূপ যাহার যাহা আেছ, তদনুসাের েযন সমািপ্তও হয়।
১২ েকননা যিদ আগ্রহ থােক, তেব যাহার যাহা আেছ, তদনুসাের
তাহা গ্রাহ্য হয়; যাহার যাহা নাই, তদনুসাের নয়। ১৩ েকননা এ
কথা বিল না েয, অন্য সকেলর আরাম ও েতামােদর েযন েক্লশ
হয়, বরং সাম্যভােবর িনয়মানুসাের হউক; ১৪ এই বত্তৰ্মান সমেয়
েতামােদর উপচেয় উহােদর অভাব পূণৰ্ হউক, েযন আবার
উহােদর উপচেয় েতামােদর অভাব পূণৰ্ হয়, এইরূেপ েযন
সাম্যভাব হয়; ১৫ েযমন েলখা আেছ, “েয অিধক সংগ্রহ কিরল,
তাহার অিতিরক্ত হইল না; এবং েয অল্প সংগ্রহ কিরল, তাহার
অভাব হইল না।” ১৬ িকন্তু ঈশ্বেরর ধন্যবাদ হউক, িতিন তীেতর
হৃদেয় েতামােদর িনিমত্ত েসই প্রকার যত্ন প্রদান কিরয়ােছন;
১৭ তীত আমােদর অনুেরাধ গ্রাহ্য কিরেলন বেট, িকন্তু িতিন
িনেজ অিধক যত্নবান্ হওয়ােত স্ব-ইচ্ছায় েতামােদর িনকেট
চিলেলন। ১৮ আর আমরা তা াহার সেঙ্গ েসই ভ্রাতােক পাঠাইলাম,
সুসমাচর সম্বন্ধীয় যাাহার প্রশংসা সমুদয় মন্ডলীেত ব্যািপয়ােছ;
১৯ েকবল তাহা নয়, িকন্তু িতিন েসই অনুগ্রহ-কাযৰ্্য সম্বেন্ধ
আমােদর সহচর হইবার জন্য মন্ডলীকতৃ্তৰ্ক িনব্বৰ্ািচতও
হইয়ােছন, েয কাযৰ্্য প্রভুর েগৗরব ও আমােদর আগ্রহ প্রকাশােথৰ্
আমােদর পিরচযৰ্্যায় সম্পািদত হইেতেছ। ২০ আমরা সাবধােন
চিলেতিছ, পােছ এই েয মহাদােনর পিরচযৰ্্যা আমােদর দ্বারা
সম্পািদত হইেতেছ, এই িবষেয় েকহ আমােদর উপের েদাষােরাপ
কের। ২১ কারণ েকবল প্রভুর সাক্ষােত নয় মনুষ্যেদর সাক্ষােত
যাহা উত্তম, তাহাও আমরা িচন্তা কির। ২২ আর উহা ােদর সিহত
আমােদর েসই ভ্রাতােক পাঠাইলাম, যাাহােক আমরা অেনক বার
অেনক িবষেয় পরীক্ষা কিরয়া যত্নবান্ েদিখয়ািছ, এবং
েতামােদর প্রিত তা াহার দঢ়ৃ িবশ্বাস েহতু এবার আরও যত্নবান্
েদিখেতিছ। ২৩ তীেতর িবষয় যিদ বিলেত হয়, তেব িতিন আমার
সহভাগী ও েতামােদর পেক্ষ আমার সহকারী। আমােদর
ভ্রাতৃগেণর িবষয় যিদ বিলেত হয়, তা াহারা মন্ডলীগেণর েপ্রিরত,
খ্রীেষ্টর েগৗরব। ২৪ অতএব েতামােদর েপ্রম এবং েতামােদর পেক্ষ
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আমার শ্লাঘা, এই উভেয়র প্রমাণ মন্ডলীগেণর সাক্ষােত
তা াহািদগেক প্রদশৰ্ন কর।

বাস্তিবক পিবত্রগেণর পিরচযৰ্্যা কিরবার িবষেয়
েতামািদগেক আমার েলখা বাহুল্য; ২ কারণ আিম
েতামােদর আগ্রহ জািন, এবং েতামােদর পেক্ষ েস

িবষেয় মািকদনীয়েদর কােছ এই শ্লাঘা কিরয়া থািক েয, গত
বৎসর হইেত আখায়া প্রস্তুত হইয়া রিহয়ােছ; আর েতামােদর
উেদ্যাগ তাহােদর অিধকাংশ েলাকেক উৎসািহত কিরয়া
তুিলয়ােছ। ৩ িকন্তু আিম েসই ভ্রাতৃগণেক পাঠাইয়ািছ, েযন
েতামােদর পেক্ষ আমােদর শ্লাঘা এই িবষেয় ব্যথৰ্ না হয়, েযন
আিম েযমন বিলয়ািছ, তদনুসাের েতামরা প্রস্তুত হও; ৪ নতুবা িক
জািন, মািকদনীয় েকান েকান েলাক আমার সিহত আিসয়া যিদ
েতামািদগেক প্রস্তুত না েদেখ, তেব েসই দঢ়ৃ প্রত্যাশার িবষেয়
আমােদর (বিলেত চািহ না েয েতামােদরও) লজ্জা জিন্মেব;
৫ এই জন্য আিম ভ্রাতৃগণেক এই অনুেরাধ করা আবশ্যক
বুিঝলাম, েযন তা াহারা অেগ্র েতামােদর িনকেট যান, এবং পূেব্বৰ্
অঙ্গীকৃত েতামােদর েসই দান িঠকঠাক কেরন, েযন এইরূেপ
তাহা পীড়াপীিড়র িবষয় বিলয়া নয়, িকন্তু বদান্যতার িবষয়
বিলয়া প্রস্তুত থােক। েয পিরমােন বুিন, েসই পিরমােনই কািটব।
৬ িকন্তু আিম বিল এই, েয অল্প পিরমােণ বীজ বুেন, েস অল্প
পিরমােণ শস্যও কািটেব; আর েয ব্যিক্ত আশীব্বৰ্ােদর সিহত
বীজ বুেন, েস আশীব্বৰ্ােদর সিহত শস্যও কািটেব। ৭ প্রেত্যক
ব্যিক্ত আপন আপন হৃদেয় েযরূপ সঙ্কল্প কিরয়ােছ, তদনুসাের
দান করুক, মেনাদঃুখপূব্বৰ্ক িকম্বা আবশ্যক বিলয়া না িদউক;
েকননা ঈশ্বর হৃষ্টিচত্ত দাতােক ভালবােসন। ৮ আর ঈশ্বর
েতামািদগেক সব্বৰ্প্রকার অনুগ্রেহর উপচয় িদেত সমথৰ্; েযন
সব্বৰ্িবষেয় সব্বৰ্দা সব্বৰ্প্রকার প্রাচুযৰ্্য থাকায় েতামরা সব্বৰ্প্রকার
সৎকেম্মৰ্র িনিমত্ত উপিচয়া পড়। ৯ েযমন েলখা আেছ, “েস
ছড়াইয়া িদয়ােছ, দিরদ্রিদগেক দান কিরয়ােছ, তাহার ধািম্মৰ্কতা
চীরস্থায়ী।” ১০ আর িযিন বপনকারী বীজ ও আহােরর জন্য
খাদ্য েযাগাইয়া থােকন, িতিন েতামােদর বপেনর বীজ
েযাগাইেবন এবং প্রচুর কিরেবন, আর েতামােদর ধািম্মৰ্কতার
ফল বৃিদ্ধ কিরেবন; ১১ এইরূেপ েতামােদর সব্বৰ্প্রকার
দানশীলতার িনিমেত্ত সব্বৰ্িবষেয় ধনবান্ হইেব, আর এই
দানশীলতা আমােদর দ্বারা ঈশ্বেরর প্রিত ধন্যবাদ সম্পন্ন কের।
১২ েকননা এই েসবারূপ পিরচযৰ্্যা-কম্মৰ্ পিবত্রগেণর অভাব পূণৰ্
কিরেতেছ, েকবল তাহা নয়, বরং অেনক ধন্যবােদর দ্বারা
ঈশ্বেরর উেদ্দেশও উপিচয়া পিড়েতেছ। ১৩ েকননা েতামােদর এই
পিরচযৰ্্যাঘিটত পরীক্ষা িসদ্ধতা েহতু তাহারা ঈশ্বেরর েগৗরব
কিরেতেছ, খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর প্রিত েতামােদর স্বীকৃিত
আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহােদর প্রিত ও সকেলর প্রিত
সহভািগতানুরূপ দানশীলতা প্রযুক্ত কিরেতেছ; ১৪ আর
েতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর অিত মহৎ অনুগ্রহ েহতু তাহারা
েতামােদর িনিমেত্ত প্রাথৰ্না কিরেত কিরেত েতামােদর জন্য
আকাঙ্খা কিরেতেছ। ১৫ ঈশ্বেরর বণৰ্াতীত দােনর িনিমত্ত তা াহার
ধন্যবাদ হউক।

আর আিম েপৗল িনেজ খ্রীেষ্টর মৃদতুা ও েসৗজন্য
দ্বারা েতামািদগেক অনুনয় কিরেতিছ। আিম নািক
সম্মুেখ েতামােদর মেধ্য িবনত, িকন্তু অসাক্ষােত

েতামােদর প্রিত সাহিসক। ২ িকন্তু আিম িবনিত কিরেতিছ,
কাহারও কাহারও িবরুেদ্ধ দঢ়ৃপ্রিতজ্ঞ ভােব েয সাহস েদখান

আবশ্যক মেন কির, সাক্ষাৎ হইেল েযন আমােক েসই সাহস
েদখাইেত না হয়; তাহারা আমােদর িবষেয় মেন কের েয, আমরা
মাংেসর বেশ চিলয়া থািক। ৩ আমরা মাংেস চিলেতিছ বেট, িকন্তু
মাংেসর বেশ যুদ্ধযাত্রা কিরেতিছ না; ৪ কারণ আমােদর যুেদ্ধর
অস্ত্রশস্ত্র মাংিসক নেহ, িকন্তু দগুৰ্সমূহ ভািঙ্গয়া েফিলবার জন্য
ঈশ্বেরর সাক্ষােত পরাক্রমী। ৫ আমরা িবতকৰ্  সকল এবং ঈশ্বর-
জ্ঞােনর িবরুেদ্ধ উত্থািপত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভািঙ্গয়া েফিলেতিছ,
এবং সমুদয় িচন্তােক বিন্দ কিরয়া খ্রীেষ্টর আজ্ঞাবহ কিরেতিছ;
৬ আর েতামােদর আজ্ঞাবহতা সম্পূণৰ্ হইেল পর সমস্ত
অবাধ্যতার সমুিচত দন্ড িদেত প্রস্তুত আিছ। ৭ যাহা সম্মুেখ
আেছ, েতামরা তাহাই িনরীক্ষণ কিরেতছ। েকহ যিদ িনেজর
উপের িবশ্বাস রািখয়া বেল, আিম খ্রীেষ্টর েলাক, তেব েস
পুনব্বৰ্ার আপনা আপিন িবচার কিরয়া বুঝুক, েস েযমন,
আমরাও েতমিন খ্রীেষ্টর েলাক। ৮ বাস্তিবক আমােদর কতৃ্তৰ্ত্ব
িবষেয় িকিঞ্চৎ অিধক শ্লাঘা কিরেলও আিম লজ্জা পাইব না;
প্রভু েতামেদর উৎপাটেনর িনিমত্ত নয়, িকন্তু েতামািদগেক
গাািথয়া তুিলবার িনিমত্ত েসই কতৃ্তৰ্ত্ব িদয়ােছন; ৯ আিম পত্রগুিলর
দ্বারা েয েতামািদগেক ভয় েদখাইেতিছ, এমন মেন কিরও না।
১০ েকহ েকহ বেল, তা াহার পত্র সকল ভারযুক্ত ও েতজস্বী বেট,
িকন্তু সাক্ষােত তা াহার শরীর দবু্বৰ্ল এবং তা াহার বাক্য েহয়।
১১ এইরূপ েলাক বুঝুক েয, আমরা অনুপিস্থিত পত্র দ্বারা বােক্য
েযমন, উপিস্থিত কােল কােযৰ্্যও েতমিন। ১২ েকননা এমন েকান
েকান েলােকর সিহত আমরা আপনািদগেক গণনা কিরেত িক
তুলনা িদেত সাহস কির না, যাহারা আপনারই আপনােদর
প্রশংসা কের; িকন্তু উহারা আপনােদর পিরমাণ-দেন্ড
আপনািদগেক পিরমাণ কের, এবং আপনােদর সিহত তুলনা
কের বিলয়া বুেঝ না। ১৩ আমরা িকন্তু পিরমােণর অিতিরক্ত
শ্লাঘা কিরব না, বরং ঈশ্বর পিরমাণ বিলয়া আমােদর পেক্ষ েয
সীমা িনরূপণ কিরয়ােছন, তাহার পিরমাণ অনুসাের শ্লাঘা কিরব;
তাহা েতামােদর িনকট পযৰ্্যন্তও যায়। ১৪ ফলতঃ তাহা েতামােদর
িনকট পযৰ্্যন্ত যায় না, এই বিলয়া আমরা েয সীমা অিতক্রম
কিরেতিছ, এমন নয়, েকননা খ্রীেষ্টর সুসমাচার লইয়া আমরা
েতামােদর িনকট পযৰ্্যন্তও প্রথেম উপিস্থত হইয়ািছলাম।
১৫ আমরা পিরমাণ না মািনয়া েয পেরর পিরশ্রেমর শ্লাঘা কির,
তাহা নয়; িকন্তু প্রত্যাশা কির েয, েতামােদর িবশ্বাস বৃিদ্ধ পাইেল
আমােদর সীমা অনুসাের েতামােদর মেধ্য আরও অপযৰ্্যাপ্তরূেপ
িবস্তািরত হইব; ১৬ তাহােত েতামােদর পরবত্তর্ী অঞ্চেলও
সুসমাচার প্রচার কিরেত পাইব; পেরর সীমার মেধ্য যাহা প্রস্তুত
হইয়ােছ, তাহার উপলেক্ষ শ্লাঘা কিরব না। ১৭ তেব, “েয শ্লাঘা
কের, েস প্রভুেতই শ্লাঘা করুক;” ১৮ েকননা আপনার প্রশংসা েয
কের, েস নয়, িকন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা কেরন, েসই পরীক্ষািসদ্ধ।

আমার ইচ্ছা, েযন একটু িনবুৰ্িদ্ধতার িবষেয় েতামরা
আমার প্রিত সিহষু্ণতা কর; েতামরা আমার প্রিত
সিহষু্ণতা কিরেতছই ত। ২ কারণ ঈশ্বরীয় অন্তজ্বৰ্ ালায়

েতামােদর জন্য আমার অন্তজ্বৰ্ ালা হইেতেছ, েকননা আিম
েতামািদগেক সতী কন্যা বিলয়া একই বর খ্রীেষ্টর হেস্ত সমপৰ্ণ
কিরবার জন্য বাগ্দান কিরয়ািছ। ৩ িকন্তু আশঙ্কা হইেতেছ, পােছ
সপৰ্ েযমন আপন ধূত্তৰ্ ায় হবােক প্রতারণা কিরয়ািছল, েতমিন
েতামােদর মন খ্রীেষ্টর প্রিত সরলতা ও শুদ্ধতা হইেত ভ্রষ্ট হয়।
৪ েকান আগন্তুক যিদ এমন আর এক যীশুেক প্রচার কের,
যাহােক আমরা প্রচার কির নাই, িকম্বা েতামরা যিদ এমন
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অন্যিবধ আত্মা পাও, যাহা প্রাপ্ত হও নাই, বা এমন এমন
অন্যিবধ সুসমাচার পাও, যাহা গ্রহণ কর নাই, তেব িবলক্ষণ
সিহষু্ণতা কিরেতছ! ৫ কারণ আমার িবচার এই েয, েসই
েপ্রিরতচূড়ামিণেদর হইেত আিম একটুও িপছেন নিহ। ৬ িকন্তু
যিদও আিম বকৃ্ততায় সামান্য, তথািপ জ্ঞােন সামান্য নই; ইহা
আমরা সব্বৰ্িবষেয় সকল েলােকর মেধ্য েতামােদর কােছ প্রকাশ
কিরয়ািছ। ৭ অথবা আিম িক পাপ কিরয়ািছ েয, েতামােদর
উন্নিতর িনিমেত্ত আপনােক িবনিত কিরয়ািছ, িবনা েবতেন
েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কিরয়ািছ?
৮ েতামােদর পিরচযৰ্্যা কিরবার জন্য আিম অন্য অন্য মন্ডলীেক
লুট কিরয়া েবতন গ্রহণ কিরয়ািছ; ৯ এবং যখন েতামােদর
িনকেট িছলাম, তখন আমার অভাব হইেলও কাহারও ভারস্বরূপ
হই নাই, েকননা মািকদিনয়া হইেত ভ্রাতৃগণ আিসয়া আমার
অভাব দরূ কিরেলন। হা া, আিম যাহােত েকান িবষেয় েতামােদর
ভারস্বরূপ না হই, আপনােক এরূেপ রক্ষা কিরয়ািছ, এবং রক্ষা
কিরব। ১০ খ্রীেষ্টর সত্য যখন আমােত আেছ, তখন আখায়ার
েকান অঞ্চেল েকহ আমার এই শ্লাঘা িনবারণ কিরেত পািরেব না।
১১ েকন? আিম েতামািদগেক েপ্রম কির না বিলয়া িক? ঈশ্বর
জােনন। ১২ িকন্তু যাহা কিরেতিছ, তাহা আরও কিরব; যাহারা
সুেযাগ পাইেত ইচ্ছা কের, তাহােদর সুেযাগ েয খন্ডন কিরেত
পাির; তাহারা েয িবষেয় শ্লাঘা কের, েসই িবষেয় েযন আমােদর
সমান হইয়া পেড়। ১৩ েকননা এরূপ েলােকরা ভাক্ত েপ্রিরত,
প্রতারক কম্মৰ্কারী, তাহারা খ্রীেষ্টর েপ্রিরতেদর েবশ ধারণ কের।
১৪ আর ইহারা আশ্চযৰ্্য নয়, েকননা শয়তান আপিন দীিপ্তময়
দেূতর েবশ ধারণ কের। ১৫ সুতরাং তাহার পিরচারেকরাও েয
ধািম্মৰ্কতার পিরচারেকেদর েবশ ধারণ কের, ইহা মহৎ িবষয়
নয়; তাহােদর পিরণাম তাহােদর িক্রয়ানুসাের হইেব। খ্রীেষ্টর জন্য
েপৗেলর দঃুখেভাগ। ১৬ আিম পুনব্বৰ্ার বিলেতিছ, েকহ আমােক
িনেব্বৰ্াধ জ্ঞান না করুক; িকন্তু েতামরা যিদ কর, তেব আমােক
িনেব্বৰ্াধ বিলয়াই গ্রাহ্য কর, েযন আিমও একটু শ্লাঘা কির।
১৭ এই েয কথা বিলেতিছ, ইহা প্রভুর মতানুসাের বিলেতিছ না,
িকন্তু এক প্রকার িনব্বুৰ্িদ্ধতায় এই শ্লাঘার িনশ্চয়জ্ঞােন
বিলেতিছ। ১৮ অেনেক যখন মাংস অনুসাের শ্লাঘা কিরেতেছ,
তখন আিমও শ্লাঘা কিরব। ১৯ েকননা েতামরা িনেজ বুিদ্ধমান্
বিলয়া িনেব্বৰ্াধ েলাকেদর প্রিত আনেন্দর সিহত সিহষু্ণতা
কিরয়া কিরয়া থাক; ২০ কারণ েকহ যিদ েতামািদগেক দাস কের,
যিদ েতামািদগেক খাইয়া েফেল, যিদ েতামািদগেক ধিরয়া লয়,
যিদ দপৰ্ কের, যিদ েতামােদর গােল চড় মাের, তেব েতামরা
সিহষু্ণতা কিরয়া থাক। ২১ আিম অনাদর স্বীকারপূব্বৰ্ক
বিলেতিছ, আমরা েযন দবু্বৰ্ল িছলাম; তথািপ েয িবষেয় অন্য
েকহ সাহস কের-িনব্বুৰ্িদ্ধতায় বিলেতিছ-েসই িবষেয় আিমও
সাহস কির। ২২ উহারা িক ইব্ৰীয়? আিমও তাহাই। উহারা িক
ইস্রােয়লীয়? আিমও তাহাই। উহারা িক অব্ৰাহােমর বংশ?
আিমও তাহাই। ২৩ উহারা িক খ্রীেষ্টর পিরচারক?- হতবুিদ্ধর ন্যায়
বিলেতিছ-আিম অিধকতররূেপ; আিম পিরশ্রেম অিতমাত্রারূেপ,
প্রহাের অিতিরক্তরূেপ, প্রাণসংশেয় অেনক বার। ২৪ িযহূদীেদর
হইেত পাাচ বার ঊনচিল্লশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়ািছ। ২৫ িতনবার
েবত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, িতনবার েনৗকাভঙ্গ সহ্য
কিরয়ািছ, অগাধ জেল একিদবারাত্র যাপন কিরয়ািছ; ২৬ যাত্রায়
অেনকবার, নদীসঙ্কেট, দসু্যসঙ্কেট, স্বজাতী-ঘিটত সঙ্কেট,
নগরসঙ্কেট, মরুসঙ্কেট, সমুদ্রসঙ্কেট, ভাক্ত ভ্রাতৃগেণর মেধ্য ঘিটত

সঙ্কেট, ২৭ পিরশ্রেম ও আয়ােস, অেনকবার িনদ্রার অভােব,
কু্ষধায় ও তৃষ্ণায়, অেনকবার অনাহাের, শীেত ও উলঙ্গতায়।
২৮ আর সকল িবষেয়র কথা থাকুক, একটী িবষয় প্রিতিদন
আমার উপের চািপয়া রিহয়ােছ,-সমস্ত মন্ডলীর িচন্তা। ২৯ েক
দবু্বৰ্ল হইেল আিম দবু্বৰ্ল না হই? েক িবঘ্ন পাইেল আিম না
পুিড়? ৩০ যিদ শ্লাঘা কিরেত হয়, তেব আমার নানা দবু্বৰ্লতার
িবষেয় শ্লাঘা কিরব। ৩১ প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও িপতা, িযিন যুেগ
যুেগ ধন্য, িতিন জােনন েয, আিম িমথ্যা কথা বিলেতিছ না।
৩২ দেম্মশেক আিরতা রাজার িনযুক্ত শাসনকত্তৰ্ া আমােক
ধিরবার েচষ্ঠায় দেম্মশকীয়েদর েসই নগের পাহারা
েদওয়াইেতিছেলন; ৩৩ আর একটী ঝুিড়েত কিরয়া প্রাচীরস্থ
বাতায়ন িদয়া আমােক নামাইয়া েদওয়া হয়, তাই তা াহার হাত
এড়াইয়ািছলাম।

শ্লাঘা করা আমার পেক্ষ আবশ্যক, তাহা িহতজনক
নয় বেট, িকন্তু প্রভুর নানা দশৰ্ন ও প্রত্যােদেশর কথা
কিহব। ২ আিম খ্রীেষ্টর আিশ্রত এক ব্যিক্তেক জািন,

েচৗদ্দ্য বৎসর হইল-সশরীের িক না, জািন না; অশরীের িক না,
জািন না; ঈশ্বর জােনন-এমন ব্যিক্ত তৃতীয় স্বগৰ্ পযৰ্্যন্ত নীত
হইয়ািছল। ৩ আর এমন ব্যিক্তর িবষেয় আিম জািন-সশরীের িক
অশরীের, তাহা আিম জািন না, ঈশ্বর জােনন- ৪ েস পরমেদেশ
নীত হইয়া অকথনীয় কথা শুিনয়ািছল, তাহা বলা মনুেষ্যর
িবেধয় নয়। ৫ এমন ব্যিক্তর জন্য শ্লাঘা কিরব; িকন্তু আপনার
জন্য শ্লাঘা কিরব না, েকবল নানা দবু্বৰ্লতার শ্লাঘা কিরব।
৬ বাস্তিবক শ্লাঘা কিরবার ইচ্ছা কিরেলও আিম িনেব্বৰ্াধ হইব না,
কারণ সত্যই বিলব। তথািপ ক্ষান্ত রিহলাম, পােছ েকহ আমােক
েযরূপ েদিখেত পায় ও আমার মুেখ েযরূপ শুিনেত পায়,
আমােক তদেপক্ষা েশ্রষ্ঠ বিলয়া জ্ঞান কের। েপৗেলর িনেজর
দবু্বৰ্লতা ও যীশুর বল। ৭ আর ঐ প্রত্যােদেশর অিত মহত্ত্ব েহতু
আিম েযন অিতমাত্র দপৰ্ না কির, এই কারেণ আমার মাংেস
একটা কন্টক, শয়তােনর এক দতূ, আমােক দত্ত হইল, েযন েস
আমােক মুস্ট্যাঘাত কের, েযন আিম অিতমাত্র দপৰ্ না কির।
৮ এই িবষয় লইয়া আিম প্রভুর কােছ িতন বার িনেবদন
কিরয়ািছলাম, েযন উহা আমােক ছািড়য়া যায়। ৯ আর িতিন
আমােক বিলয়ািছেলন, আমার অনুগ্রহ েতামার পেক্ষ্য যেথষ্ট;
েকননা আমার শিক্ত দবু্বৰ্লতায় িসিদ্ধ পায়। অতএব আিম বরং
অিতশয় আনেন্দর সিহত নানা দবু্বৰ্লতায় শ্লাঘা কিরব, েযন
খ্রীেষ্টর শিক্ত আমার উপের অবিস্থিত কের। ১০ এই েহতু খ্রীেষ্টর
িনিমত্ত নানা দবু্বৰ্লতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘিটেল
আিম প্রীত হই, েকননা যখন আিম দবু্বৰ্ল, তখনই বলবান্।
১১ আিম িনেব্বৰ্াধ হইলাম; েতামরাই আমার পেক্ষ তাহা আবশ্যক
কিরয়াছ; কারণ আমার প্রশংসা করা েতামােদরই উিচত িছল;
েকননা যিদও আিম িকছুই নই, তবু েসই েপ্রিরত-চূড়ামিণেদর
হইেত িকছুেতই িপছেন পিড় নাই। ১২ েপ্রিরতেদর িচহ্ন সকল
েতামােদর মেধ্য সম্পূণৰ্ ধযৰ্্য সহকাের, নানা িচহ্ন কাযৰ্্য, অদূ্ভত
লক্ষণ ও পরাক্রম কাযৰ্্য দ্বারা, সম্পন্ন হইয়ােছ। ১৩ বল েদিখ,
অন্য সকল মন্ডলী অেপক্ষা েতামরা িকেস অপকৃষ্ট হইেল? আিম
আপিন েতামােদর গলগ্রহ হই নাই, এইমাত্র; আমার এই
অন্যায়টী ক্ষমা কর। কিরন্থীয়েদর প্রিত েশষ িনেবদন। ১৪ েদখ,
এই তৃতীয়বার আিম েতামােদর কােছ যাইেত প্রস্তুত আিছ; আর
আিম েতামােদর গলগ্রহ হইব না; েকননা আিম েতামােদর েকান
দ্রেব্যর েচষ্টা নয়, েতামােদরই েচষ্টা কিরেতিছ; কারণ িপতামাতার
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জন্য ধন সঞ্চয় করা সন্তানেদর কত্তৰ্ব্য নয়, বরং সন্তানেদর জন্য
িপতামাতার কত্তৰ্ব্য। ১৫ আর আিম অিতশয় আনেন্দর সিহত
েতামােদর প্রােণর িনিমত্ত ব্যয় কিরব, এবং ব্যিয়তও হইব। আিম
যখন েতামািদগেক অিধক েপ্রম কির, তখন িক অল্পতর েপ্রম
প্রাপ্ত হই? ১৬ যাহা হউক, আিম েতামািদগেক ভারগ্রস্থ কির নাই,
িকন্তু ধূত্তৰ্  হওয়ােত নািক ছেল ধিরয়ািছ! ১৭ আিম েতামােদর
কােছ যাাহািদগেক পাঠাইয়ািছলাম, তা াহােদর কাহারও দ্বারা িক
েতামািদগেক ঠকাইয়ািছ? ১৮ আিম তীতেক অনুেরাধ
কিরয়ািছলাম, এবং তাহার সেঙ্গ েসই ভ্রাতােক পাঠাইয়ািছলাম;
তীত িক েতামািদগেক ঠকাইয়ােছন? আমরা িক একই আত্মায়,
একই পদিচহ্ন িদয়া চিল নাই? ১৯ এ যাবৎ েতামরা মেন কিরেতছ
েয, আমরা েতামােদরই িনকেট েদাষ কাটাইবার কথা কিহেতিছ।
আমরা ঈশ্বেরর সাক্ষােত খ্রীেষ্ট কথা কিহেতিছ; আর,
িপ্রয়তেমরা, সকলই েতামািদগেক গাািথয়া তুিলবার িনিমত্ত
কিহেতিছ। ২০ েকননা আমার ভয় হয়, পােছ উপিস্থত হইেল
আিম েতামািদগেক েযরূপ েদিখেত চাই, েসরূপ না েদিখ, এবং
েতামরা আমােক েযরূপ েদিখেত না চাও, েসইরূপ েদখ, পােছ
েকান মেত িববাদ, ঈষৰ্া, রাগ, প্রিতেযািগতা, পরিনন্দা, কাণ-
ভাঙ্গািন, দপৰ্, গন্ডেগাল বািধয়া উেঠ; ২১ পােছ আিম পুনব্বৰ্ার
আিসেল আমার ঈশ্বর েতামােদর কােছ আমােক নত কেরন,
এবং যাহারা পূেব্বৰ্ পাপ কিরয়ািছল, তথািপ আপনােদর কৃত
অশুচী িক্রয়া, ব্যিভচার ও লম্পটচার িবষেয় অনুতাপ কের নাই,
এমন অেনক েলােকর জন্য আমােক িবলাপ কিরেত হয়।

এই তৃতীয় বার আিম েতামােদর কােছ যাইেতিছ।
“দইু িকম্বা িতন সাক্ষীর মুেখর সকল কথা িনষ্পন্ন
হইেব।” ২ িদ্বতীয় বার উপিস্থত হইেল পর এখন

অনুপিস্থত আিছ বিলয়া, যাহারা পূেব্বৰ্ পাপ কিরয়ােছ,
তাহািদগেক ও অন্য সকলেক আিম আেগই বিলয়ািছ ও আেগই
কিহেতিছ, যিদ আবার আিস, আিম মমতা কিরব না; ৩ কারণ

খ্রীষ্ট িযিন আমােত কেহন, েতামরা ত তা াহারই িবষেয় প্রমাণ
খুািজেতছ; িতিন েতামােদর পেক্ষ দবু্বৰ্ল নেহন, বরং েতামােদর
মেধ্য শিক্তমান্। ৪ েকননা িতিন দবু্বৰ্লতা প্রযুক্ত কু্রশােরািপত
হইয়ািছেলন বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর শিক্ত প্রযুক্ত জীিবত আেছন।
আর আমরাও তা াহােত দবু্বৰ্ল, িকন্তু েতামােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর
শিক্ত প্রযুক্ত তা াহার সিহত জীিবত থািকব। ৫ আপনােদর পরীক্ষা
কিরয়া েদখ, েতামরা িবশ্বােস আছ িক না; প্রমাণােথৰ্
আপনােদরই পরীক্ষা কর। অথবা েতামরা িক আপনােদর সম্বেন্ধ
জান না েয, যীশু খ্রীষ্ট েতামািদগেত আেছন? অবশ্য যিদ েতামরা
অপ্রামািণক না হও। ৬ িকন্তু আশা কির, েতামরা জািনেব েয,
আমরা অপ্রামািণক নিহ। ৭ আর আমরা ঈশ্বেরর কােছ এই
প্রাথৰ্না কির, েযন েতামরা েকান মন্দ কাযৰ্্য না কর, আমরা েযন
প্রমাণ-িসদ্ধ বিলয়া প্রতীয়মান হই, েস জন্য নয়, বরং যিদও
আমরা অপ্রামািণেকর ন্যায় হই, েতামরা েযন সৎকম্মৰ্ কর।
৮ কারণ আমরা সেত্যর িবপেক্ষ িকছুই কিরেত পাির না, েকবল
সেতর পেক্ষ কিরেত পাির। ৯ বাস্তিবক আমরা যখন দবু্বৰ্ল ও
েতামরা বলবান্, তখন আমরা আনন্দ কির; আর ইহার জন্য
প্রাথৰ্নাও কির, েযন েতামরা পিরপক্ক হও। ১০ এই কারণ আিম
অনুপিস্থত হইয়া এই সকল কথা িলিখলাম, েযন উপিস্থত হইেল
প্রভুর দত্ত ক্ষমতানুসাের তীক্ষ্ণ ভাব প্রেয়াগ কিরেত না হয়; েসই
ক্ষমতা িতিন ভািঙ্গয়া েফিলবার িনিমত্ত নয়, িকন্তু গাািথয়া
তুিলবার িনিমত্তই আমােক িদয়ােছন। ১১ অবেশেষ বিল, েহ
ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পিরপক্ক হও, আশ্বাস গ্রহণ কর,
একভাবিবিশষ্ট হও, শািন্তেত থাক; তাহােত েপ্রেমর ও শািন্তর
ঈশ্বর তামেদর সেঙ্গ সেঙ্গ থািকেবন। ১২ পিবত্র চুম্বেন পরস্পর
মঙ্গলবাদ কর। ১৩ পিবত্র েলাক সকল েতামািদগেক মঙ্গলবাদ
কিরেতেছন। ১৪ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, ও ঈশ্বেরর েপ্রম, এবং
পিবত্র আত্মার সহভািগতা েতামােদর সকেলর সহবত্তর্ী হউক।
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২

গালাতীয়

েপৗেলর েপ্রিরতত্ব-পদ।

েপৗল েপ্রিরত- মনুষ্যেদর হইেত নয়, মনুেষ্যর দ্বারাও
নয়, িকন্তু যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা, এবং িযিন মৃতগেনর মধ্য
হইেত তা াহােক উঠাইয়ােছন, েসই িপতা ঈশ্বেরর দ্বারা

িনযুক্ত- ২ এবং আমার সহবত্তর্ী সকল ভ্রাতা, গালািতয়ার
মন্ডলীগেণর সমীেপ। ৩ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক; ৪ ইিন
আমােদর পাপসমূেহর জন্য আপনােক প্রদান কিরেলন, েযন
আমােদর ঈশ্বর ও িপতার ইচ্ছানুসাের আমািদগেক এই উপিস্থত
মন্দ যুগ হইেত উদ্ধার কেরন। ৫ যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ ঈশ্বেরর
মিহমা হউক। আেমন। ৬ আমার আশ্চযৰ্্য েবাধ হইেতেছ েয,
খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহ িযিন েতামািদগেক আহ্বান কিরয়ােছন, েতামরা
এত শীঘ্র তা াহা হইেত অন্যিবধ সুসমাচােরর িদেক িফিরয়া
যাইেতছ। ৭ তাহা আর েকান সুসমাচার নয়; েকবল এমন
কতকগুিল েলাক আেছ, যাহারা েতামািদগেক অিস্থর কের, এবং
খ্রীেষ্টর সুসমাচার িবকৃত কিরেত চায়। ৮ িকন্তু আমরা েতামােদর
িনকেট েয সুসমাচার প্রচার কিরয়ািছ, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার
যিদ েকহ প্রচার কের -আমরাই কির, িকম্বা স্বগৰ্ হইেত আগত
েকান দতূই করুক- তেব েস শাপগ্রস্ত হউক। ৯ আমরা পূেব্বৰ্
েযরূপ বিলয়ািছ, তদ্রূপ আিম এখন আবার বিলেতিছ, েতামরা
যাহা গ্রহণ কিরয়াছ, তাহা ছাড়া আর েকান সুসমাচার যিদ েকহ
েতামােদর িনকেট প্রচার কের, তেব েস শাপগ্রস্ত হউক। ১০ আিম
িক এখন মানুষেক লওয়াইেতিছ না ঈশ্বরেক? অথবা আিম িক
মানুষেক সন্তুষ্ট কিরেত েচষ্টা কিরেতিছ? যিদ এখনও মানুষেক
সন্তুষ্ট কিরতাম, তেব খ্রীেষ্টর দাস হইতাম না। ১১ েকননা, েহ
ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা েয সুসমাচার প্রচািরত হইয়ােছ, তাহার
িবষেয় েতামািদগেক জানাইেতিছ েয, তাহা মানুেষর মতানুযায়ী
নয়। ১২ েকননা আিম মানুেষর কােছ তাহা গ্রহণও কির নাই,
এবং িশক্ষাও পাই নাই; িকন্তু যীশু খ্রীেষ্টর প্রত্যােদশ দ্বারা
পাইয়ািছ। ১৩ েতামরা ত িযহূদী-ধেম্মৰ্ আমার পূব্বৰ্কার আচার
ব্যবহােরর কথা শুিনয়াছ; আিম ঈশ্বেরর মন্ডলীেক অিতমাত্র
তাড়না কিরতাম ও উৎপাটন কিরতাম; ১৪ আর পরম্পরাগত
ৈপতৃক রীিতনীিত পালেন অিতশয় উেদ্যাগী হওয়ােত আমার
স্বজাতীয় সমবয়স্ক অেনক েলাক অেপক্ষা িযহূদী-ধেম্মৰ্ উত্তর
উত্তর অগ্রসর হইেতিছলাম। ১৫ িকন্তু িযিন আমােক আমার
মাতার গব্ভৰ্ হইেত পৃথক্ কিরয়ােছন, এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা
আহ্বান কিরয়ােছন, ১৬ িতিন যখন আপন পুত্রেক আমােত
প্রকাশ কিরবার সুবাসনা কিরেলন, েযন আিম পরজাতীগেণর
মেধ্য তা াহার িবষেয় সুসমাচার প্রচার কির, তখন আিম
ক্ষণমাত্রও রক্তমাংেসর সিহত পরামশৰ্ কিরলাম না। ১৭ এবং
িযরূশােলেম আমার পূব্বৰ্বত্তর্ী েপ্রিরতগেণর কােছ েগলাম না,
িকন্তু আরব েদেশ চিলয়া েগলাম, পের দেম্মশেক িফিরয়া

আিসলাম। ১৮ তারপর িতন বৎসর গত হইেল ৈকফার সিহত
পিরিচত হইবার িনিমেত্ত িযরূশােলেম েগলাম, এবং পেনেরা িদন
তা াহার কােছ রিহলাম। ১৯ িকন্তু েপ্রিরগেণর মেধ্য অন্য কাহােকও
েদিখলাম না, েকবল প্রভুর ভ্রাতা যােকাবেক েদিখলাম। ২০ এই
েয সকল কথা েতামািদগেক িলিখেতিছ, েদখ, ঈশ্বেরর সাক্ষােত
কিহেতিছ, আিম িমথ্যা বিলেতিছ না। ২১ তারপর আিম সুিরয়ার
ও িকিলিকয়ার অঞ্চলসমূেহ েগলাম। ২২ আর তখনও আিম
িযহূদীয়াস্থ খ্রীষ্টািশ্রত মন্ডলীগেণর চাকু্ষষ পিরিচত িছলাম না।
২৩ তাহারা েকবল শুিনেত পাইয়ািছল, েয ব্যিক্ত পূেব্বৰ্
আমািদগেক তাড়না কিরত, েস এখন েসই িবশ্বাস িবষয়ক
সুসমাচার প্রচার কিরেতেছ, ২৪ যাহা পূেব্বৰ্ উৎপাটন কিরত;
এবং আমার উপলেক্ষ তাহারা ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেত লািগল।

পের েচৗদ্দ বৎসর গত হইেল আিম বাণৰ্াবার সিহত
পুনরায় িযরূশােলেম েগলাম, তীতেকও সেঙ্গ লইলাম।
২ আর প্রত্যােদশক্রেম গমন কিরলাম, এবং েয

সুসমাচার পরজাতীগেণর মেধ্য প্রচার কিরয়া থািক, তথাকার
েলাকেদর কােছ তাহার ব্যাখ্যা কিরলাম, িকন্তু যাাহারা গন্যমান্য,
তা াহােদর কােছ িবরেল কিরলাম, পােছ [েদখা যায় েয] আিম
বৃথা েদৗিড়েতিছ। ৩ এমন িক, তীত, িযিন আমার সেঙ্গ িছেলন,
িতিন গ্রীক হইেলও তা াহােক ত্বকেচ্ছদ স্বীকার কিরেত বাধ্য করা
েগল না। ৪ গুপ্তরূেপ আনীত েসই কেয়ক জন ভাক্ত ভ্রাতার জন্য
এইরূপ হইল; খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর েয স্বাধীনতা আেছ, তাহার
িছদ্রােন্বষণ কিরবার জন্য তাহারা গুপ্তরূেপ প্রেবশ কিরয়ািছল,
েযন আমািদগেক দাস কিরয়া রািখেত পাের। ৫ আমরা এক
দন্ডমাত্রও অধীনতা স্বীকার দ্বারা তাহােদর বশবত্তর্ী হইলাম না,
েযন সুসমাচােরর সত্য েতামােদর িনকেট থােক। ৬ আর যাাহারা
গন্যমান্য বিলয়া খ্যাত- তা াহারা িক প্রকার েলাক িছেলন, ইহােত
আমার িকছু আইেস যায় না, ঈশ্বর মনুেষ্যর মুখােপক্ষা কেরন
না- বস্তুতঃ েসই গন্যমান্য ব্যিক্তরা আমােক িকছুই েদন নাই;
৭ বরং পক্ষান্তের যখন েদিখেলন, িচ্ছন্নত্বকেদর মেধ্য েযমন
িপতরেক, েতমিন অিচ্ছন্নত্বকেদর মেধ্য আমােক সুসমাচােরর
ভার দত্ত হইয়ােছ- ৮ কারণ িচ্ছন্নত্বকেদর কােছ েপ্রিরতত্বকেম্মৰ্র
িনিমেত্ত িযিন িপতের কাযৰ্্য সাধন কিরেলন, িতিন পরজািতগেণর
িনিমেত্ত আমােতও কাযৰ্্য সাধন কিরেলন- ৯ যখন তা াহারা
আমােক প্রদত্ত েসই অনুগ্রহ জ্ঞাত হইেলন, তখন যােকাব, ৈকফা
ও েযাহন- যাাহারা স্তম্ভরূেপ মান্য- আমােক ও বাণৰ্াবােক
সহভািগতার দিক্ষণ হস্ত িদেলন, েযন আমরা পরজািতগেণর
কােছ যাই, আর তা াহারা িচ্ছন্নত্বকেদর কােছ যান; ১০ েকবল
চািহেলন েযন আমরা দিরদ্রিদগেক স্মরণ কির; আর তাহাই
কিরেত আিমও যত্নবান্ িছলাম।
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িবশ্বাস দ্বারা পিরত্রান লাভ।

১১ িকন্তু ৈকফা যখন আিন্তয়িখয়ায় আিসেলন, তখন আিম
মুেখর উপেরই তা াহার প্রিতেরাধ কিরলাম, কারণ িতিন েদাষী
হইয়ািছেলন। ১২ ফলতঃ যােকােবর িনকট হইেত কেয়ক জেনর
আিসবার পূেব্বৰ্ িতিন পরজাতীয়েদর সিহত আহার ব্যবহার
কিরেতন, িকন্তু উহারা আিসেল পর িতিন িচ্ছন্নত্বকেদর ভেয়
িপছাইয়া পিড়েত ও আপনােক পৃথক্ রািখেত লািগেলন।
১৩ আর তা াহার সিহত অন্য সকল িযহূদীও কপট ব্যবহার কিরল;
এমন িক, বাণৰ্াবাও তা াহােদর কাপেট্যর টােন আকিষৰ্ত হইেলন।
১৪ িকন্তু আিম যখন েদিখলাম, তা াহারা সুসমাচােরর সত্য
অনুসাের সরল পেথ চেলন না, তখন আিম সকেলর সাক্ষােত
ৈকফােক কিহলাম, তুিম িনেজ িযহূদী হইয়া যিদ িযহূদীেদর মত
নয়, িকন্তু পরজািতগেণর মত আচরণ কর, তেব েকন
পরজািতগণেক িযহূদীেদর মত আচরণ কিরেত বাধ্য কিরেতছ?
১৫ আমরা জািতেত িযহূদী, আমরা পরজাতীয় পাপী নিহ;
১৬ তথািপ বুিঝয়ািছ, ব্যবস্থার কাযৰ্্য েহতু নয়, েকবল যীশু খ্রীেষ্ট
িবশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধািম্মৰ্ক গিণত হয়, েসই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট
যীশুেত িবশ্বাসী হইয়ািছ, েযন ব্যবস্থার কাযৰ্্য েহতু নয়, িকন্তু খ্রীেষ্ট
িবশ্বাস েহতু ধািম্মৰ্ক গিণত হই; কারণ ব্যবস্থার কাযৰ্্য েহতু েকান
মত্তৰ্ ্য ধািম্মৰ্ক গিণত হইেব না। ১৭ িকন্তু আমরা খ্রীেষ্ট ধািম্মৰ্ক
গিণত হইবার েচষ্টা কিরেত িগয়া আপনারাও যিদ পাপী বিলয়া
প্রিতপন্ন হইয়া থািক, তেব তৎপ্রযুক্ত খ্রীষ্ট িক পােপর পিরচারক?
১৮ তাহা দেূর থাকুক। কারণ আিম যাহা ভািঙ্গয়া েফিলয়ািছ,
তাহাই যিদ পুনব্বৰ্ার গাািথ, তেব আপনােকই অপরাধী বিলয়া
দা াড় করাই। ১৯ আিম ত ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবস্থার উেদ্দেশ
মিরয়ািছ, েযন ঈশ্বেরর উেদ্দেশ জীিবত হই। ২০ খ্রীেষ্টর সিহত
আিম কু্রশােরািপত হইয়ািছ, আিম আর জীিবত নই, িকন্তু খ্রীষ্টই
আমােত জীিবত আেছন; আর এখন মাংেস থািকেত আমার েয
জীবন আেছ, তাহা আিম িবশ্বােস, ঈশ্বেরর পুেত্র িবশ্বােসই, যাপন
কিরেতিছ; িতিনই আমােক েপ্রম কিরেলন, এবং আমার িনিমেত্ত
আপনােক প্রদান কিরেলন। ২১ আিম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ িবফল
কির না; কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যিদ ধািম্মৰ্কতা হয়, তাহা হইেল
সুতরাং খ্রীষ্ট অকারেণ মিরেলন।

েহ অেবাধ গালাতীেয়রা, েক েতামািদগেক মুগ্ধ কিরল?
েতামােদরই চেক্ষর সম্মুেখ যীশু খ্রীষ্ট ত কু্রশােরািপত
বিলয়া স্পষ্টাক্ষের িলিখত হইয়ািছেলন। ২ েকবল এই

কথা েতামােদর কােছ জািনেত চািহ, েতামরা িক ব্যবস্থার কাযৰ্্য
েহতু আত্মােক পাইয়াছ? না িবশ্বােসর বাত্তৰ্ া শ্রবণ েহতু?
৩ েতামরা িক এমন অেবাধ? আত্মােত আরম্ভ কিরয়া এখন িক
মাংেস সমাপ্ত কিরেতছ? ৪ েতামরা এত দঃুখ িক বৃথাই েভাগ
কিরয়াছ- যিদ বাস্তিবক বৃথা হইয়া থােক? ৫ বল েদিখ, িযিন
েতামােক আত্মা েযাগাইয়া েদন ও েতামােদর মেধ্য পরাক্রম-কাযৰ্্য
সাধন কেরন, িতিন িক ব্যবস্থার কাযৰ্্য েহতু তাহা কেরন? না
িবশ্বােসর বাত্তৰ্ া শ্রবণ শ্রবণ েহতু? ৬ েযমন অব্ৰাহাম, “ঈশ্বের
িবশ্বাস কিরেলন, আর তাহাই তা াহার পেক্ষ ধািম্মৰ্কতা বিলয়া
গিণত হইল।” ৭ অতএব জািনও, যাহারা িবশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই
অব্ৰাহােমর সন্তান। ৮ আর িবশ্বাস েহতু ঈশ্বর পরজািতিদগেক
ধািম্মৰ্ক গণনা কেরন, শাস্ত্র ইহা অেগ্র েদিখয়া অব্ৰাহােমর কােছ
আেগই সুসমাচার প্রচার কিরয়ািছল, যথা, “েতামােত সমস্ত
জািত আশীব্বৰ্াদ প্রাপ্ত হইেব।” ৯ অতএব যাহারা িবশ্বাসাবলম্বী,

তাহারা িবশ্বাসী অব্ৰাহােমর সিহত আশীবৰ্াদ প্রাপ্ত হয়।
১০ বাস্তিবক যাহারা ব্যবস্থার িক্রয়াবলম্বী, তাহারা সকেল শােপর
অধীন, কারণ েলখা আেছ, “েয েকহ ব্যবস্থাগ্রেন্থ িলিখত সমস্ত
কথা পালন কিরবার জন্য তাহােত িস্থর না থােক, েস শাপগ্রস্থ।”
১১ িকন্তু ব্যবস্থার দ্বারা েকহই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধািম্মৰ্ক গিণত হয়
না, ইহা সুস্পট, কারণ “ধািম্মৰ্ক ব্যিক্ত িবশ্বাস েহতু বাািচেব।”
১২ িকন্তু ব্যবস্থা িবশ্বাসমূলক নয়, বরং “েয েকহ এই সকল
পালন কের, েস তাহােতই বাািচেব।” ১৩ খ্রীষ্টই মূল্য িদয়া
আমািদগেক ব্যবস্থার শাপ হইেত মুক্ত কিরয়ােছন, কারণ িতিন
আমােদর িনিমেত্ত শাপস্বরূপ হইেলন; েকননা েলখা আেছ, “েয
েকহ গােছ টাঙ্গান যায়, েস শাপগ্রস্ত।” ১৪ েযন অব্ৰাহােমর প্রাপ্ত
আশীবৰ্াদ খ্রীষ্ট যীশুেত পরজািতগেণর প্রিত বেত্তৰ্ , আমরা েযন
িবশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মােক প্রাপ্ত হই। ১৫ েহ ভ্রাতৃগণ, আিম
মনুেষ্যর মত বিলেতিছ। মনুেষ্যর িনয়মপত্র হইেলও তাহা যখন
িস্থরীকৃত হয়, তখন েকহ তাহা িবফল কের না, িকম্বা তাহােত
নূতন কথা েযাগ কের না। ১৬ ভাল, অব্ৰাহােমর প্রিত ও তা াহার
বংেশর প্রিত প্রিতজ্ঞা সকল উক্ত হইয়ািছল। িতিন বহুবচেন
‘আর বংশ সকেলর প্রিত’ না বিলয়া, একবচেন বেলন, “আর
েতামার বংেশর প্রিত”; েসই বংশ খ্রীষ্ট। ১৭ আিম এই বিল, েয
িনয়ম ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক পূেব্বৰ্ িস্থরীকৃত হইয়ািছল, চাির শত িত্রশ
বৎসর পের উৎপন্ন ব্যবস্থা েসই িনয়মেক উঠাইয়া িদেত পাের না,
যাহােত প্রিতজ্ঞােক িবফল কিরেব। ১৮ কারণ দায়ািধকার যিদ
ব্যবস্থামূলক হয়, তেব আর প্রিতজ্ঞামূলক হইেত পাের না; িকন্তু
অব্ৰাহামেক ঈশ্বর প্রিতজ্ঞা দ্বারাই তাহা দান কিরয়ােছন। ১৯ তেব
ব্যবস্থা িক? অপরােধর কারণ তাহা েযাগ করা হইয়ািছল, েয
পযৰ্্যন্ত না েসই বংশ আইেসন, যাাহার কােছ প্রিতজ্ঞা করা
িগয়ািছল, আর তাহা দতূগণ দ্বারা, এক জন মধ্যেস্থর হেস্ত,
িবিধবদ্ধ হইল। ২০ এক জেনর মধ্যস্থ ত হয় না, িকন্তু ঈশ্বর এক।
২১ তেব ব্যবস্থা িক ঈশ্বেরর প্রিতজ্ঞা-কলােপর প্রিতকূল? তাহা
দেূর থাকুক। ফলতঃ যিদ এমন ব্যবস্থা দত্ত হইত, যাহা জীবন
দান কিরেত পাের, তেব ধািম্মৰ্কতা অবশ্য ব্যবস্থামূলক হইত।
২২ িকন্তু শাস্ত্র সকলই পােপর অধীনতায় রুদ্ধ কিরয়ােছ, েযন
প্রিতজ্ঞার ফল, যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস েহতু, িবশ্বাসীিদগেক েদওয়া
যায়। ২৩ িকন্তু িবশ্বাস আিসবার পূেব্বৰ্ আমরা ব্যবস্থার অধীেন
রিক্ষত হইেতিছলাম, েয িবশ্বাস পের প্রকািশত হইেব, তাহার
অেপক্ষায় রুদ্ধ িছলাম। ২৪ এই প্রকাের ব্যবস্থা খ্রীেষ্টর কােছ
আিনবার জন্য আমােদর পিরচালক দাস হইয়া উিঠল, েযন
আমরা িবশ্বাস েহতু ধািম্মৰ্ক গিণত হই। ২৫ িকন্তু েয অবিধ িবশ্বাস
আিসল, েসই অবিধ আমরা আর পিরচালক দােসর অধীন নিহ।
২৬ েকননা েতামরা সকেল, খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বেরর
পুত্র হইয়াছ; ২৭ কারণ েতামরা যত েলাক খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ
বাপ্তাইিজত হইয়াছ, সকেল খ্রীষ্টেক পিরধান কিরয়াছ। ২৮ িযহূদী
িক গ্রীক আর হইেত পাের না, দাস িক স্বাধীন আর হইেত পাের
না, নর ও নারী আর হইেত পাের না, েকননা খ্রীষ্ট যীশুেত েতামরা
সকেলই এক। ২৯ আর েতামরা যিদ খ্রীেষ্টর হও, তেব সুতরাং
অব্ৰাহােমর বংশ, প্রিতজ্ঞানুসাের দায়ািধকারী।

িকন্তু আিম বিল, দায়ািধকারী যত কাল বালক থােক,
তত কাল সব্বৰ্েস্বর স্বামী হইেলও দােস ও তাহােত
িকছুমাত্র প্রেভদ নাই; ২ িকন্তু িপতার িনরুিপত সময়

পযৰ্্যন্ত েস পালকেদর ও ধনাধ্যক্ষেদর অধীেন থােক। ৩ েতমিন
আমরাও যখন বালক িছলাম, তখন জগেতর অক্ষরমালার
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অধীন দাস িছলাম। ৪ িকন্তু কাল সম্পূণৰ্ হইেল ঈশ্বর আপনার
িনকট হইেত আপন পুত্রেক েপ্ররণ কিরেলন; িতিন স্ত্রীজাত,
ব্যবস্থার অধীেন জাত হইেলন, ৫ েযন িতিন মূল্য িদয়া ব্যবস্থার
অধীন েলাকিদগেক মুক্ত কেরন, েযন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত
হই। ৬ আর েতামরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুেত্রর
আত্মােক আপনার িনকট হইেত আমােদর হৃদেয় েপ্ররণ
কিরেলন; ইিন “আব্বা, িপতা” বিলয়া ডােকন। ৭ অতএব তুিম
আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক
দায়ািধকারীও হইয়াছ।

ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িস্থর থািকেত িবনিত।

৮ পরন্তু েসই সমেয় েতামরা ঈশ্বরেক না জািনয়া, যাহারা
স্বভাবতঃ ঈশ্বর নেহ, তাহােদর দাস িছেল; ৯ িকন্তু এখন ঈশ্বেরর
পিরচয় পাইয়াছ, বরং ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক পিরিচত হইয়াছ; তেব েকমন
কিরয়া পুনব্বৰ্ার ঐ দবু্বৰ্ল অিকঞ্চন অক্ষরমালার প্রিত
িফিরেতছ, আবার িফিরয়া েসগুিলর দাস হইেত চািহেতছ?
১০ েতামরা িবেশষ িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বৎসর পালন
কিরেতছ। ১১ েতামােদর িবষেয় আমার ভয় হয়; িক জািন,
েতামােদর মেধ্য বৃথা পিরশ্রম কিরয়ািছ। ১২ েহ ভ্রাতৃগণ,
েতামািদগেক এই িবনয় কিরেতিছ, েতামরা আমার মত হও,
েকননা আিমও েতামােদর মত। ১৩ েতামরা আমার েকান
অপকার কর নাই; আর েতামরা জান, আিম মাংেসর েকান
দবু্বৰ্লতা েহতুই প্রথমবার েতামােদর িনকেট সুসমাচার প্রচার
কিরয়ািছলাম; ১৪ আর আমার মাংেস েতামােদর েয পরীক্ষা
হইয়ািছল, তাহা েতামরা েহয়জ্ঞান কর নাই, ঘৃণােবাধও কর নাই,
বরং ঈশ্বেরর এক দেূতর ন্যায়, খ্রীষ্ট যীশুর ন্যায়, আমােক গ্রহণ
কিরয়ািছেল। ১৫ তেব েতামােদর েসই আত্ম-ধন্যবাদ েকাথায়
েগল? েকননা আিম েতামােদর পেক্ষ সাক্ষ্য িদেতিছ েয, সাধ্য
থািকেল েতামরা আপন আপন চকু্ষ উৎপাটন কিরয়া আমােক
িদেত। ১৬ তেব েতামােদর কােছ সত্য বলােত িক েতামােদর শত্রু
হইয়ািছ? ১৭ তাহারা েয সযেত্ন েতামােদর অেন্বষণ কিরেতেছ,
তাহা ভাল ভােব কের না; বরং তাহারা েতামািদগেক বািহের
রািখেত চায়, েযন েতামরা সযেত্ন তাহােদরই অেন্বষণ কর।
১৮ েকবল েতামােদর িনকেট আমার উপিস্থিত-কােল নয়, িকন্তু
সব্বৰ্দাই উত্তম িবষেয় সযেত্ন অেন্বিষত হওয়া ভাল; ১৯ েতামরা ত
আমার বৎস, আিম পুনরায় েতামািদগেক লইয়া প্রসব-যন্ত্রণা
েভাগ কিরেতিছ, যাবৎ না েতামািদেগেত খ্রীষ্ট মুিত্তৰ্মান্ হন;
২০ িকন্তু আমার ইচ্ছা এই েয, এক্ষেণ েতামােদর িনকেট উপিস্থত
হইয়া অন্য স্বের কথা কিহ; েকননা েতামােদর িবষেয় ব্যাকুল
হইেতিছ। ২১ বল েদিখ, েতামরা ত ব্যবস্থার অধীেন থািকেত ইচ্ছা
কিরেতছ, েতামরা িক ব্যবস্থার কথা শুন না? ২২ কারণ েলখা
আেছ েয, অব্ৰাহােমর দইু পুত্র িছল, একটী দাসীর পুত্র, একটী
স্বাধীনার পুত্র। ২৩ িকন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসাের, স্বাধীনার
পুত্র প্রিতজ্ঞার গুেণ জিন্ময়ািছল। ২৪ এ সকল কথার রূপক অথৰ্
আেছ, কারণ ঐ দইু স্ত্রী দইু িনয়ম; একটী িসনয় পব্বৰ্ত হইেত
উৎপন্ন ও দাসেত্বর জন্য প্রসবকািরণী; েস হাগার। ২৫ আর এ
হাগার আরব েদশস্থ সীনয় পব্বৰ্ত; এবং েস এখনকার
িযরূশােলেমর সমতুল্য, েকননা েস িনজ সন্তানগেণর সিহত
দাসেত্ব রিহয়ােছ। ২৬ িকন্তু উদ্ধৰ্ স্থ িযরূশােলম স্বাধীনা, ২৭ আর
েস আমােদর জননী। েকননা েলখা আেছ, “অিয় বেন্ধ্য,
অপ্রসূেত, আনন্দ কর, অিয় প্রসব-যন্ত্রণা-রিহেত, উচ্চধ্বিন কর

ও হষৰ্নাদ কর, েকননা সধবার সন্তান অেপক্ষা বরং অনাথার
সন্তান অিধক।” ২৮ পরন্তু, েহ ভ্রাতৃগণ, ইসহােকর ন্যায় েতামরা
প্রিতজ্ঞার সন্তান। ২৯ িকন্তু মাংস অনুসাের জাত ব্যিক্ত েযমন
তৎকােল আত্মানুসাের জাতেক তাড়না কিরত, েতমিন এখনও
হইেতেছ। ৩০ তথািপ শাস্ত্র িক বেল? “ঐ দাসীেক ও উহার পুত্রেক
বািহর কিরয়া েদও; েকননা ঐ দাসীর পুত্র েকান ক্রেম স্বাধীনার
পুেত্রর সিহত দায়ািধকারী হইেব না।” ৩১ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ,
আমরা দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীনার সন্তান।

স্বাধীনতার িনিমত্তই খ্রীষ্ট আমািদগেক স্বাধীন
কিরয়ােছন; অতএব েতামরা িস্থর থাক, এবং দাসত্ব
েযাায়ািলেত আর বদ্ধ হইও না। ২ েদখ, আিম েপৗল

েতামািদগেক কিহেতিছ, যিদ েতামরা ত্বকেচ্ছদ প্রাপ্ত হও, তেব
খ্রীষ্ট হইেত েতামােদর িকছু লাভ হইেব না। ৩ েয েকান মনুষ্য
ত্বকেচ্ছদ প্রাপ্ত হয়, তাহােক আিম পুনরায় এই সাক্ষ্য িদেতিছ েয,
েস ঋণেশােধর ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন কিরেত বাধ্য। ৪ েতামরা
েয সকল েলাক ব্যবস্থা দ্বারা ধািম্মৰ্ক গিণত হইেত যত্ন কিরেতছ,
েতামরা খ্রীষ্ট হইেত িবিচ্ছন্ন হইয়াছ, েতামরা অনুগ্রহ হইেত পিতত
হইয়াছ। ৫ কারণ আমরা আত্মার দ্বারা িবশ্বাস েহতু ধািম্মৰ্কতার
প্রত্যাশা-িসিদ্ধর অেপক্ষা কিরেতিছ। ৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত
ত্বকেছেদর েকান শিক্ত নাই, অত্বকেছেদরও নাই, িকন্তু েপ্রম দ্বারা
কাযৰ্্যসাধক িবশ্বাসই শিক্তযুক্ত। ৭ েতামরা সুন্দররূেপ েদৗড়েত
িছেল; েক েতামািদগেক বাধা িদল েয, েতামরা সেত্যর দ্বারা
প্রবিত্তৰ্ত হও না? ৮ িযিন েতামািদগেক আহ্বান কিরয়ােছন, এই
প্রবত্তৰ্না তা াহা হইেত হয় নাই। ৯ অল্প তাড়ী সুজীর সমস্ত তাল
তাড়ীময় কের। ১০ েতামােদর িবষেয় প্রভুেত আমার এমন দঢ়ৃ
প্রত্যয় আেছ েয, েতামােদর অন্য েকান ভাব হইেব না, িকন্তু েয
েতামািদগেক উিদ্বগ্ন কের; েস ব্যিক্ত েযই হউক, িবচারিসদ্ধ দন্ড
েভাগ কিরেব। ১১ েহ ভ্রাতৃগণ, আিম যিদ এখনও ত্বকেছদ প্রচার
কির, তেব আর তাড়না েভাগ কির েকন? তাহা হইেল সুতরাং
কু্রেশর িবঘ্ন লুপ্ত হইয়ােছ। ১২ যাহারা েতামািদগেক অিস্থর
কিরেতেছ, তাহারা আপনািদগেক িছন্নাঙ্গও করুক। ১৩ কারণ, েহ
ভ্রাতৃগণ, েতামরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হইয়াছ; েকবল েদিখও,
েসই স্বাধীনতােক মাংেসর পেক্ষ সুেযাগ কিরও না, বরং েপ্রেমর
দ্বারা এক জন অেন্যর দাস হও। ১৪ েযেহতুক সমস্ত ব্যবস্থা এই
একটী বচেন পূণৰ্ হইয়ােছ, যথা, “েতামার প্রিতবাসীেক আপনার
মত েপ্রম কিরেব।” ১৫ িকন্তু েতামরা যিদ পরস্পর দংশাদংিশ ও
েগলােগিল কর, তেব েদিখও, েযন পরস্পেরর দ্বারা কবিলত না
হও।

আত্মার বেশ িস্থর থািকেত িনেবদন।

১৬ িকন্তু আিম বিল, েতামরা আত্মার বেশ চল, তাহা হইেল
মাংেসর অিভলাষ পূণৰ্ কিরেব না। ১৭ েকননা মাংস আত্মার
িবরুেদ্ধ, এবং আত্মা মাংেসর িবরুেদ্ধ অিভলাষ কের; কারণ এই
দইুেয়র একটী অন্যটীর িবপরীত, তাই েতামরা যাহা ইচ্ছা কর,
তাহা সাধন কর না। ১৮ িকন্তু যিদ আত্মার দ্বারা চািলত হও, তেব
েতামরা ব্যবস্থার অধীন নও। ১৯ আবার মাংেসর কাযৰ্্য সকল
প্রকাশ আেছ; েসগুিল এই- েবশ্যাগমন, অশুচীতা, ২০ ৈস্বিরতা,
প্রিতমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, িববাদ, ঈষৰ্া, রাগ,
প্রিতেযািগতা, িবিচ্ছন্নতা, দলেভদ, ২১ মাৎসযৰ্্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও
তৎসদশৃ অন্য অন্য েদাষ। এই সকেলর িবষেয় আিম
েতামািদগেক অেগ্র বিলেতিছ, েযমন পূেব্বৰ্ বিলয়ািছলাম, যাহারা
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এই প্রকার আচরণ কের, তাহারা ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার
পাইেব না। ২২ িকন্তু আত্মার ফল েপ্রম, আনন্দ, শািন্ত,
দীঘৰ্সিহষু্ণতা, মাধুযৰ্্য, মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, ২৩ মৃদতুা,
ইিন্দ্রয়দমন, এই প্রকার গুেনর িবরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই। ২৪ আর
যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসেক তাহার মিত ও অিভলাষ
শুদ্ধ কু্রেশ িদয়ােছ। ২৫ আমরা যিদ আত্মার বেশ জীবন ধারণ
কির, তেব আইস, আমরা আত্মার বেশ চিল; ২৬ অনথৰ্ক দপৰ্ না
কির, পরস্পরেক জ্বালাতন না কির, পরস্পর িহংসািহংিস না
কির।

ভ্রাতৃগণ, যিদ েকহ েকান অপরােধ ধরাও পেড়, তেব
আিত্মক েয েতামরা, েতামরা েসই প্রকার ব্যিক্তেক
মৃদতুার আত্মায় সুস্থ কর, আপনােক েদখ, পােছ তুিমও

পরীক্ষােত পড়। ২ েতামরা পরস্পর এক জন অেন্যর ভার বহন
কর; এইরূেপ খ্রীেষ্টর ব্যবস্থা সম্পূণৰ্রূেপ পালন কর। ৩ েকননা
যিদ েকহ মেন কের, আিম িকছু, িকন্তু বাস্তিবক েস িকছুই নয়,
তেব েস িক আপিন আপনােক ভুলায়। ৪ িকন্তু প্রেত্যক জন িনজ
িনজ কেম্মৰ্র পরীক্ষা করুক, তাহা হইেল েস েকবল আপনার
কােছ শ্লাঘা কিরবার েহতু পাইেব, অপেরর কােছ নয়; ৫ কারণ
প্রেত্যক জন িনজ িনজ ভার বহন কিরেব। ৬ িকন্তু েয ব্যিক্ত
ঈশ্বেরর বাক্য িবষেয় িশক্ষা পায়, েস িশক্ষকেক সমস্ত উত্তম
িবষেয় সহভাগী করুক। ৭ েতামরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরেক
পিরহাস কর যায় না; েকননা মনুষ্য যাহা িকছু বুেন তাহাই
কািটেব। ৮ ফলতঃ আপন মাংেসর উেদ্দেশ েয বুেন, েস মাংস

হইেত ক্ষয়রূপ শস্য পাইেব; িকন্তু আত্মার উেদ্দেশ েয বুেন, েস
আত্মা হইেত অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইেব। ৯ আর আইস,
আমরা সৎকম্মৰ্ কিরেত কিরেত িনরুৎসাহ না হই; েকননা ক্লান্ত
না হইেল যথাসমেয় শস্য পাইব। ১০ এজন্য আইস, আমরা েযমন
সুেযাগ পাই, েতমিন সকেলর প্রিত, িবেশষতঃ যাহারা িবশ্বাস-
বাটীর পিরজন, তাহােদর প্রিত সৎকম্মৰ্ কির। ১১ েদখ, আিম কত
বড় অক্ষের স্বহেস্ত েতামািদগেক িলিখলাম। ১২ েয সকল েলাক
মাংেস সুরূপ েদখাইেত ইচ্ছা কের, তাহারাই েতামািদগেক
ত্বকেছদ প্রাপ্ত হইেত বাধ্য কিরেতেছ; ইহার অিভপ্রায় এই মাত্র,
েযন খ্রীেষ্টর কু্রশ প্রযুক্ত তাহােদর প্রিত তাড়না না ঘেট।
১৩ েকননা যাহারা ত্বকেছদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা আপনারাও ব্যবস্থা
পালন কের না; বরং তাহােদর ইচ্ছা এই েয, েতামরা ত্বকেছদ
প্রাপ্ত হও, েযন তাহারা েতামােদর মাংেস শ্লাঘা কিরেত পাের।
১৪ িকন্তু আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কু্রশ ছাড়া আিম েয আর
েকান িবষেয় শ্লাঘা কির, তাহা দেূর থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার
জন্য জগৎ, এবং জগেতর জন্য আিম কু্রশােরািপত। ১৫ কারণ
ত্বকেছদ িকছুই নয়, অত্বকেছদও নয়, িকন্তু নূতন সৃিষ্টই সার।
১৬ আর েয সকল েলাক এই সূত্রানুসাের চিলেব, তাহােদর উপের
“শািন্ত” ও দয়া বতু্তৰ্ক, ঈশ্বেরর “ইস্রােয়েলর উপের বতু্তৰ্ক।”
১৭ এখন হইেত েকহ আমােক েক্লশ না িদউক, েকননা আিম
যীশুর দাহ-িচহ্ন সকল আপন েদেহ বহন কিরেতিছ। ১৮ েহ
ভ্রাতৃগণ, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার
সহবত্তর্ী হউক। আেমন।
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ইিফষীয়

ঈশ্বর সািধত পিরত্রােনর কথা|

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত,- ইিফেষ িস্থত
পিবত্র ও খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাসী জনগণ সমীেপ|
২ আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত

অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামেদর প্রিত বতু্তৰ্ক|

পিরত্রান সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর অনািদ সঙ্কল্প যীশুেত পূণর্ হইয়ােছ|

৩ ধন্য আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতা, িযিন
আমািদগেক সমস্ত আিত্মক আশীব্বৰ্ােদ স্বগর্ীয় স্থােন খ্রীেষ্ট
আশীব্বৰ্াদ কিরয়ােছন; ৪ কারণ িতিন জগৎপত্তেনর পূেব্বৰ্ খ্রীেষ্ট
আমািদগেক মেনানীত কিরয়ািছেলন, েযন আমরা তা াহার
সাক্ষােত েপ্রেম পিবত্র ও িনস্কলঙ্ক হই; ৫ িতিন আমািদগেক খ্রীষ্ট
যীশু দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার িনিমত্ত পূব্বৰ্ হইেত
িনরুপণও কিরয়ািছেলন; ইহা িতিন িনজ ইচ্ছার িহতসঙ্কল্প
অনুসাের, িনজ অনুগ্রেহর প্রতােপর প্রশংসােথৰ্ কিরয়ািছেলন|
৬ েসই অনুগ্রেহ িতিন আমািদগেক েসই িপ্রয়তেম অনুগৃহীত
কিরয়ােছন, ৭ যাাহােত আমরা তা াহার রক্ত দ্বারা মুিক্ত, অথৰ্াৎ
অপরাধ সকেলর েমাচন পাইয়ািছ; ইহা তা াহার েসই অনুগ্রহ-ধন
অনুসাের হইয়ােছ, ৮ যাহা িতিন সমস্ত জ্ঞােন ও বুিদ্ধেত আমােদর
প্রিত উপিচয়া পিড়েত িদয়ােছন| ৯ ফলতঃ িতিন আমািদগেক
আপন ইচ্ছার িনগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত কিরয়ােছন, ১০ তা াহার েসই
িহতসঙ্কল্প অনুসাের যাহা িতিন কােলর পুণৰ্তার িবধান লক্ষ্য
কিরয়া তা াহােত পূেব্বৰ্ সঙ্কল্প কিরয়ািছেলন| তাহা এই, স্বগৰ্স্থ ও
পৃিথবীস্থ সমস্তই খ্রীেষ্টই সংগ্রহ করা যাইেব, ১১ তা াহােতই করা
যাইেব, যাাহােত আমরা ঈশ্বেরর অিধকারস্বরূপও হইয়ািছ|
বাস্তিবক িযিন সকলই আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসাের সাধন কেরন,
তা াহার সঙ্কল্প অনুসাের আমরা পূেব্বৰ্ িনরুিপত হইয়ািছলাম;
১২ উেদ্দশ্য এই, পূব্বৰ্ হইেত খ্রীেষ্ট প্রত্যাশা কিরয়ািছ েয আমরা,
আমােদর দ্বারা েযন ঈশ্বেরর প্রতােপর প্রশংসা হয়| ১৩ খ্রীেষ্ট
থািকয়া েতামরাও সেত্যর বাক্য, েতামােদর পিরত্রােনর
সুসমাচার, শুিনয়া এবং তা াহােত িবশ্বাসও কিরয়া েসই অঙ্গীকৃত
পিবত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রািঙ্কত হইয়াছ; ১৪ েসই আত্মা ঈশ্বেরর
িনজেস্বর মুিক্তর িনিমত্ত, তা াহার প্রতােপর প্রশংসার িনিমত্ত
আমােদর দায়ািধকােরর বায়না|

ইিফষীয়েদর জন্য েপৗেলর প্রাথর্না|

১৫ এই করণ প্রভু যীশুেত েয িবশ্বাস এবং সমস্ত পিবত্র
েলােকর প্রিত েয েপ্রম েতামােদর মেধ্য আেছ, ১৬ তাহার কথা
শুিনয়া আিমও েতামােদর িনিমত্ত ধন্যবাদ কিরেত ক্ষান্ত হই না,
আমার প্রাথৰ্নাকােল েতামােদর নাম উেল্লখ পূব্বৰ্ক তাহা কির,
১৭ েযন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর, প্রতােপর িপতা,
আপনার তত্ত্বজ্ঞােন জ্ঞােনর ও প্রত্যােদেশর আত্মা েতামািদগেক

েদন; ১৮ যাহােত েতামােদর হৃদেয়র চকু্ষ আেলাকময় হয়, েযন
েতামরা জািনেত পাও, তা াহার আহ্বােনর প্রত্যাশা িক,
পিবত্রগেনর মেধ্য তা াহার দায়ািধকােরর প্রতাপ-ধন িক, ১৯ এবং
িবশ্বাসকারী েয আমরা, আমােদর প্রিত তা াহার পরাক্রেমর
অনুপম মহত্ত্ব িক| ইহা তা াহার শিক্তর পরাক্রেমর েসই
কাযৰ্্যসাধেনর অনুযায়ী, ২০ যাহা িতিন খ্রীেষ্ট সাধন কিরয়ােছন;
ফলতঃ িতিন তা াহােক মৃতগেনর মধ্য হইেত উিঠইয়ােছন, এবং
স্বগর্ীয় স্থােন িনজ দিক্ষণ পােশ্বৰ্ বসাইয়ােছন, ২১ সমস্ত আিধপত্য,
কতৃ্তৰ্ত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুেত্বর উপের, এবং যত নাম েকবল
ইহযুেগ নয়, িকন্তু পরযুেগও উেল্লখ করা যায়, তৎসমুদেয়র
উপের পদািন্বত কিরেলন| ২২ আর িতিন সমস্তই তা াহার চরেণর
নীেচ বশীভূত কিরেলন, এবং তা াহােকই সকেলর উপের উচ্চ
মস্তক কিরয়া মন্ডলীেক দান কিরেলন; ২৩ েসই মন্ডলী তা াহার
েদহ, তা াহারই পূণৰ্তাস্বরূপ, িযিন সব্বৰ্িবষেয় সমস্তই পূরণ
কেরন|

খ্রীেষ্টর সিহত তা াহার প্রজােদর অেভদ্য সম্বন্ধ|

আর যখন েতামরা আপন আপন অপরােধ ও পােপ
মৃত িছেল, তখন িতিন েতামািদগেকও জীিবত
কিরেলন; ২ েসই সকেলেত েতামরা পূেব্বৰ্ চিলেত, এই

জগেতর যুগ অনুসাের, আকােশর কতৃ্তৰ্ত্ত্বািধপিতর অনুসাের, েয
আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগেনর মেধ্য কাযৰ্্য কিরেতেছ, েসই
আত্মার অিধপিতর অনুসাের চিলেত| ৩ েসই েলাকেদর মেধ্য
আমরাও সকেল পূেব্বৰ্ আপন আপন মাংেসর অিভলাষ
অনুসাের আচরণ কিরতাম, মাংেসর ও মেনর িবিবধ ইচ্ছা পূণৰ্
কিরতাম, এবং অন্য সকেলর ন্যায় স্বভাবতঃ েক্রােধর সন্তান
িছলাম| ৪ িকন্তু ঈশ্বর, দয়াধেন ধনবান বিলয়া, আপনার েয
মহােপ্রেম আমািদগেক েপ্রম কিরেলন, তৎপ্রযুক্ত আমািদগেক,
এমন িক, ৫ অপরােধ মৃত আমািদগেক, খ্রীেষ্টর সিহত জীিবত
কিরেলন- অনুগ্রেহই েতামারা পিরত্রান পাইয়াছ- ৬ এবং িতিন
খ্রীষ্ট যীশুেত আমািদগেক তা াহার সিহত উঠাইেলন ও তা াহার
সিহত স্বগর্ীয় স্থােন বসাইেলন; ৭ উেদ্দশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুেত
আমােদর প্রিত প্রদিশৰ্ত তা াহার মধুর ভাব দ্বারা েযন িতিন
আগামী যুগপযৰ্্যােয় আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ
কেরন| ৮ েকননা অনুগ্রেহই, িবশ্বাস দ্বারা েতামরা পিরত্রান
পাইয়াছ; এবং ইহা েতামােদর হইেতও হয় নাই, ঈশ্বেররই দান;
৯ তাহা কেম্মৰ্র ফল নয়, েযন েকহ শ্লাঘা না কের| ১০ কারণ
আমরা তাহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুেত িবিবধ সৎিক্রয়ার িনিমত্ত
সৃষ্ট; েসগুিল ঈশ্বর পূেব্বৰ্ প্রস্তুত কিরয়ািছেলন, েযন আমরা েসই
পেথ চিল|
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খ্রীিষ্টয় মন্ডলীেত িযহূদী ও পরজাতীয়েদর একতা|

১১ অতএব স্মরণ কর, পূেব্বৰ্ মাংেসর সম্বেন্ধ পরজাতীয়
েতামরা- ত্বকেছদ, মাংেস হস্তকৃত ত্বকেছদ নােম যাহারা আখ্যাত
েতামরা- ১২ তৎকােল েতামরা খ্রীষ্ট হইেত িবিভন্ন, ইস্রােয়েলর
প্রজািধকােরর বিহঃস্থ, এবং প্রিতজ্ঞাযুক্ত িনয়মগুিলর
অসম্পকর্ীয় িছেল, েতামােদর আশা িছল না, আর েতামরা
জগেতর মেধ্য ঈশ্বরিবহীন িছেল| ১৩ িকন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুেত,
পূেব্বৰ্ দরূবত্তর্ী িছেল েয েতামরা, েতামরা খ্রীেষ্টর রক্ত দ্বারা
িনকটবত্তর্ী হইয়াছ| ১৪ েকননা িতিনই আমােদর সিন্ধ; িতিন
উভয়েক এক কিরয়ােছন, এবং মধ্যবত্তর্ী িবেচ্ছেদর িভিত্ত
ভািঙ্গয়া েফিলয়ােছন, ১৫ শত্রুতােক, িবিধবদ্ধ আজ্ঞাকলাপরূপ
ব্যবস্থােক, িনজ মাংেস লুপ্ত কিরয়ােছন; েযন উভয়েক আপনােত
একই নূতন মনুষ্যরূেপ সৃিষ্ট কেরন, এইরূেপ সিন্ধ কেরন;
১৬ এবং কু্রেশ শত্রুতােক বধ-করণ পূব্বৰ্ক েসই কু্রশ দ্বারা এক
েদেহ ঈশ্বেরর সিহত উভয় পেক্ষর িমলন কিরয়া েদন| ১৭ আর
িতিন আিসয়া “দরূবত্তর্ী” েয েতামরা, েতামােদর কােছ “সিন্ধর,
ও িনকটবত্তর্ীেদর কােছও সিন্ধর” সুসমাচার জানাইয়ােছন|
১৮ েকননা তা াহারই দ্বারা আমরা উভয় পেক্ষর েলাক এক
আত্মায় িপতার িনকেট উপিস্থত হইবার ক্ষমতা পাইয়ািছ|
১৯ অতএব েতামরা আর অসম্পকর্ীয় ও প্রবাসী নহ, িকন্তু
পিবত্রগেনর সহ্প্রজা এবং ঈশ্বেরর বাটীর েলাক|
২০ েতামািদগেত েপ্রিরত ও ভাববাদীগেনর িভিত্তমূেলর উপের
গাািথয়া েতালা হইয়ােছ; তাহার প্রধান েকাণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট
যীশু| ২১ তা াহােতর প্রেত্যক গাাথিন সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুেত পিবত্র
মিন্দর হইবার জন্য বৃিদ্ধ পাইেতেছ; ২২ তা াহার আত্মােত ঈশ্বেরর
আবাস হইবার িনিমত্ত েতামািদগেকও এক সেঙ্গ গাািথয়া েতালা
হইেতেছ|

এই জন্য আিম েপৗল, েতামােদর অথৰ্াৎ পরজাতীয়েদর
িনিমত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বিন্দ- ২ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ িবধান
েতামােদর উেদ্দেশ আমােক দত্ত হইয়ােছ, তাহার কথা

ত েতামরা শুিনয়াছ| ৩ ফলতঃ প্রত্যােদশ দ্বারা েসই িনগুঢ়তত্ত্ব
আমােক জ্ঞাত করা হইয়ােছ, েযমন আিম পূেব্বৰ্ সংেক্ষেপ
িলিখয়ািছ; ৪ েতামরা তাহা পাঠ কিরেল খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় িনগুঢ়তেত্ত্ব
আমার বু্যৎপিত্ত বুিঝেত পািরেব| ৫ িবগত পুরুষপরম্পরায় েসই
িনগুঢ়তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানিদগেক এইরূেপ জ্ঞাত করা যায় নাই,
েযরূেপ এখন আত্মােত তা াহার পিবত্র েপ্রিরত ও ভাববাদীগেনর
িনকেট প্রকািশত হইয়ােছ| ৬ ফলতঃ সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্ট
যীশুেত পরজাতীেয়রা সহদায়াদ, েদেহর সহাঙ্গ ও প্রিতজ্ঞার
সহভাগী হয়; ৭ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর েয দান তাহার শিক্তর
কাযৰ্্যসাধন অনুসাের আমােক দত্ত হইয়ােছ, তদনুসাের আিম
েসই সুসমাচােরর পিরচারক হইয়ািছ| ৮ আিম সমস্ত পিবত্রগেনর
মেধ্য সব্বৰ্ােপক্ষা কু্ষদ্রতম হইেলও আমােক এই অনুগ্রহ দত্ত
হইয়ােছ, যাহােত পরজাতীয়েদর কােছ আিম খ্রীেষ্টর েসই ধেনর
িবষয় সুসমাচার প্রচার কির, েয ধেনর সন্ধান কিরয়া উঠা যায়
না; ৯ এবং যাহা আিদ অবিধ সমুদেয়র সৃিষ্টকত্তৰ্ া ঈশ্বেরর কােছ
গুপ্ত থািকয়া আিসয়ােছ, েসই িনগুঢ়তেত্ত্বর িবধান িক, ১০ তাহা
প্রকাশ কির; উেদ্দশ্য এই, েযন এখন মন্ডলী দ্বারা স্বগর্ীয় স্থানস্থ
আিধপত্য ও কতৃ্তৰ্ত্ত্ব সকলেক ঈশ্বেরর বহুিবধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা
যায়, ১১ যুগপযৰ্্যােয়র েসই সঙ্কল্প অনুসাের েয সঙ্কল্প িতিন
আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত কিরয়ািছেলন| ১২ তা াহােতই আমরা

তা াহার উপের িবশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দঢ়ৃ প্রত্যয়পূব্বৰ্ক উপিস্থত
হইবার ক্ষমতা, পাইয়ািছ| ১৩ অতএব আমার যাচ্ঞা এই,
েতামােদর িনিমত্ত আমার েয সকল েক্লশ হইেতেছ, তাহােত েযন
িনরুৎসাহ না হও; েস সকল েতামােদর েগৗরব|

প্রাথর্না ও ধন্যবােদর উচ্ছাস|

১৪ এই জন্য, স্বগৰ্স্থ ও পৃিথবীস্থ সমস্ত িপতৃকুল যাাহা হইেত নাম
পাইয়ােছ, ১৫ েসই িপতার কােছ আিম জানু পািতেতিছ, ১৬ েযন
িতিন আপনার প্রতাপ-ধন অনুসাের েতামািদগেক এই বর েদন,
যাহােত েতামরা তা াহার আত্মা দ্বারা আন্তিরক মনুেষ্যর সম্বেন্ধ
শিক্তেত সবলীকৃত হও; ১৭ েয িবশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট েতামােদর হৃদেয়
বাস কেরন; েযন েতামরা েপ্রেম বদ্ধমূল ও সংস্থািপত ১৮ হইয়া
সমস্ত পিবত্রগেনর সিহত বুিঝেত সমথৰ্ হও েয, েসই প্রশস্ততা,
দীঘৰ্তা, উচ্চতা, ও গভীরতা িক, ১৯ এবং জ্ঞানাতীত েয খ্রীেষ্টর
েপ্রম, তাহা েযন জািনেত সমথৰ্ হও, এই প্রকাের েযন ঈশ্বেরর
সমস্ত পূণৰ্তার উেদ্দেশ পূণৰ্ হও| ২০ পরন্তু েয শিক্ত আমািদগেত
কাযৰ্্য সাধন কের, েসই শিক্ত অনুসাের িযিন আমােদর সমস্ত
যাচ্ঞার িচন্তার িনতান্ত অিতিরক্ত কম্মৰ্ কিরেত পােরন,
২১ মন্ডলীেত এবং খ্রীষ্ট যীশুেত যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ সমস্ত
পুরুষানুক্রেম তা াহারই মিহমা হউক| আেমন|

ঈশ্বর-ভেক্তর উপেযাগী আচরণ কিরেত িবনিত|

অতএব প্রভুেত বিন্দ আিম েতামািদগেক িবনিত
কিরেতিছ, েতামরা েয আহ্বােন আহূত হইয়াছ, তাহার
েযাগ্যরূেপ চল| ২ সম্পূণৰ্ নম্রতা ও মৃদতুা সহকাের,

দীঘৰ্সিহষু্ণতা সহকাের চল; েপ্রেম পরস্পর ক্ষমাশীল হও,
৩ শািন্তর েযাগবন্ধেন আত্মার ঐক্য রক্ষা কিরেত যত্নবান হও|
৪ েদহ এক, এবং আত্মা এক; েযমন আবার েতামােদর
আহ্বােনর একই প্রত্যাশায় েতামরা আহূত হইয়াছ| ৫ প্রভু এক,
িবশ্বাস এক, বািপ্তস্ম এক, ৬ সকেলর ঈশ্বর ও িপতা এক, িতিন
সকেলর উপের, সকেলর িনকেট ও সকেলর অন্তের আেছন|
৭ িকন্তু খ্রীেষ্টর দােনর পিরমান অনুসাের আমােদর প্রেত্যক
জনেক অনুগ্রহ দত্ত হইয়ােছ| ৮ এই জন্য উক্ত আেছ, “িতিন
উেদ্ধৰ্  উিঠয়া বিন্দগনেক বিন্দ কিরেলন, মনুষ্যিদগেক নানা বর
দান কিরেলন|” ৯ ভাল, িতিন ‘উিঠেলন’ ইহারা তাৎপযৰ্্য িক? না
এই েয, িতিন পৃিথবীর নীচতর স্থােন নািময়া িছেলন| ১০ িযিন
নািময়ািছেলন, িতিনই সকল স্বেগৰ্র উেদ্ধৰ্  উিঠয়ােছন, েযন
সকলই পূরণ কেরন| ১১ আর িতিন কেয়ক জনেক েপ্রিরত,
কেয়ক জনেক ভাববাদী কেয়ক জনেক সুসমাচার-প্রচারক ও
কেয়ক জনেক পালক ও িশক্ষাগুরু কিরয়া দান কিরয়ােছন,
১২ পিবত্রগনেক পিরপক্ক কিরবার িনিমত্ত কিরয়ােছন, েযন
পিরচযৰ্্যা-কাযৰ্্য সািধত হয়, েযন খ্রীেষ্টর েদহেক গাািথয়া েতালা
হয়, ১৩ যাবৎ আমরা সকেল ঈশ্বেরর পুত্র িবষয়ক িবশ্বােসর ও
তত্ত্বজ্ঞােনর ঐক্য পযৰ্্যন্ত, িসদ্ধ পুরুেষর অবস্থা পযৰ্্যন্ত, খ্রীেষ্টর
পূণৰ্তার আকােরর পিরমান পযৰ্্যন্ত, অগ্রসর না হই; ১৪ েযন
আমরা আর বালক না থািক, মনুষ্যেদর ঠকামীেত, ধুত্তৰ্তায়,
ভ্রািন্তর চাতুরীক্রেম, তরঙ্গাহত এবং েস েয িশক্ষাবায়ুেত ইতস্ততঃ
পিরচািলত না হই; ১৫ িকন্তু েপ্রেম সত্যিনষ্ঠ হইয়া সব্বৰ্িবষেয়
তা াহার উেদ্দেশ বৃিদ্ধ পাই, ১৬ িযিন মস্তক, িতিন খ্রীষ্ট, তাহা হইেত
সমস্ত েদহ, প্রেত্যক সিন্ধ েয উপকার েযাগায়, তদ্দারা যথাযথ
সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রেত্যক ভােগর স্ব স্ব পিরমাণনুযায়ী
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কাযৰ্্য অনুসাের েদেহর বৃিদ্ধ সাধন কিরেতেছ, আপনােকই েপ্রেম
গাািথয়া তুিলবার জন্য কিরেতেছ| ১৭ অতএব আিম এই
বিলেতিছ, ও প্রভুেত দঢ়ৃরূেপ আেদশ কিরেতিছ, েতামরা আর
পরজাতীয়েদর ন্যায় চিলও না; তাহারা আপন আপন মেনর
অসার ভােব চেল; ১৮ তাহারা িচেত্ত অিন্ধভূত, ঈশ্বেরর জীবেনর
বিহভূৰ্ ত হইয়ােছ, আন্তিরক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদেয়র কিঠনতা
প্রযুক্ত হইয়ােছ| ১৯ তাহারা অসাড় হইয়া সেলােভ সব্বৰ্প্রকার
অশুচী িক্রয়া কিরবার জন্য আপনািদগেক ৈস্বিরতায় সমপৰ্ণ
কিরয়ােছ| ২০ িকন্তু েতামরা খ্রীেষ্টর িবষেয় এইরূপ িশক্ষা পাও
নাই; ২১ তা াহারই বাক্য ত শুিনয়াছ, এবং যীশুেত েয সত্য আেছ,
তদনুসাের তা াহােতই িশিক্ষত হইয়াছ; ২২ েযন েতামরা
পুব্বৰ্কালীন আচরণ সম্বেন্ধ েসই পুরাতন মনুষ্যেক ত্যাগ কর,
যাহা প্রতারণার িবিবধ অিভলাষ মেত ভ্রষ্ট হইয়া পিড়েতেছ;
২৩ আর আপন আপন মেনর ভােব েযন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও,
২৪ এবং েসই নূতন মনুষ্যেক পিরধান কর, যাহা সেত্যর
ধািম্মৰ্কতায় ও সাধুতায় ঈশ্বেরর সাদেৃশ্য সৃষ্ট হইয়ােছ|
২৫ অতএব েতামরা, যাহা িমথ্যা, তাহা ত্যাগ কিরয়া প্রেত্যেক
আপন আপন প্রিতবাসীর সিহত সত্য আলাপ কিরও; কারণ
আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ| ২৬ কু্রদ্ধ হইেল পাপ কিরও না;
সূযৰ্্য অস্ত না যাইেত যাইেত েতামােদর েকাপােবশ শান্ত হউক;
২৭ আর িদয়াবলেক স্থান িদও না| ২৮ েচার আর চুির না করুক,
বরং স্বহেস্ত সদ্ব্যাপাের পিরশ্রম করুক, েযন দীনহীনেক িদবার
জন্য তাহার হােত িকছু থােক| ২৯ েতামােদর মুখ হইেত েকান
প্রকার কদালাপ বািহর না হউক, িকন্তু প্রেয়াজেন গাািথয়া
তুিলবার জন্য সদালাপ বািহর হউক, েযন তাহারা শুেন,
তাহািদগেক অনুগ্রহ দান করা হয়| ৩০ আর ঈশ্বেরর েসই পিবত্র
আত্মােক দঃুিখত কিরও না, যাহার দ্বারা েতামার মুিক্তর িদেনর
অেপক্ষায় মুদ্রািঙ্কত হইয়াছ| ৩১ সব্বৰ্প্রকার কটুবাক্য, েরাষ,
েক্রাধ, কলহ, িনন্দা এবং সব্বৰ্প্রকার িহংেসচ্ছা েতামােদর মধ্য
হইেত দরুীকৃত হউক| ৩২ েতামরা পরস্পর মধুরস্বভাব ও
করুনািচত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, েযমন ঈশ্বরও খ্রীেষ্ট
েতামািদগেক ক্ষমা কিরয়ােছন|

অতএব িপ্রয় বৎসেদর ন্যায় েতামরা ঈশ্বেরর অনুকারী
হও| ২ আর েপ্রেম চল, েযমন খ্রীষ্টও েতামািদগেক েপ্রম
কিরেলন এবং আমােদর জন্য ঈশ্বেরর উেদ্দেশ,

েসৗরেভর িনিমত্ত, উপহার ও বিলরূেপ আপনােক উৎসগৰ্
কিরেলন| ৩ িকন্তু েবশ্যাগমেনর ও সব্বৰ্প্রকার অশুদ্ধতার বা
েলােভর নামও েযন েতামােদর মেধ্য না হয়, েযমন পিবত্রগেনর
উপযুক্ত| ৪ আর কুৎিসত ব্যবহার এবং প্রলাপ িকম্বা েশ্লেষািক্ত,
এই সকল অনুিচত ব্যবহার েযন না হয়, বরং েযন ধন্যবাদ
েদওয়া হয়| ৫ েকননা েতামরা িনশ্চয় জািনেতছ, েবশ্যাগামী িক
অশুদ্ধাচারী িক েলাভী- েস ত প্রিতমা পূজক- েকহই খ্রীেষ্টর ও
ঈশ্বেরর রােজ্য অিধকার পায় না| ৬ অনথৰ্ক বাক্য দ্বারা েকহ
েকহ েতামািদগেক না ভুলায়; েকননা এই সকল েদাষ প্রযুক্ত
অবাধ্যতার সন্তানগেনর উপের ঈশ্বেরর েক্রাধ বেত্তৰ্ | ৭ অতএব
তাহােদর সহভাগী হইও না; ৮ কারণ েতামরা এক সমেয়
অন্ধকাের িছেল, িকন্তু এখন প্রভুেত দীিপ্ত হইয়াছ; দীিপ্তর
সন্তােনর ন্যায় চল- ৯ েকননা সব্বৰ্প্রকার মঙ্গলভােব, ধািম্মৰ্কতায়
ও সেত্য দীিপ্তর ফল হয়- ১০ প্রভুর প্রীিতজনক িক, তাহার
পরীক্ষা কর| ১১ আর অন্ধকােরর ফলহীন কম্মৰ্ সকেলর
সহভাগী হইও না, বরং েসগুিলর েদাষ েদখাইয়া েদও|

১২ েকননা উহারা েগাপেন েয সকল কম্মৰ্ কের, তাহা উচ্চারণ
করাও লজ্জার িবষয়| ১৩ িকন্তু েদাষ েদখাইয়া েদওয়া হইেল
সকলই দীিপ্ত দ্বারা প্রকাশ হইয়া পেড়; বস্তুতঃ যাহা প্রকাশ হইয়া
পেড়, তাহা সকলই দীিপ্তময়| ১৪ এই জন্য উক্ত আেছ, “েহ
িনদ্রাগত ব্যিক্ত, জাগ্রত হও, এবং মৃতগেনর মধ্য হইেত উঠ,
তাহােত খ্রীষ্ট েতামার উপের আেলাক উদয় কিরেবন|”
১৫ অতএব েতামরা ভােলা কিরয়া েদখ, িকরূেপ চিলেতছ;
অজ্ঞােনর ন্যায় না চিলয়া জ্ঞানবােনর ন্যায় চল| ১৬ সুেযাগ
িকিনয়া লও, েকননা এই কাল মন্দ| ১৭ এই কারণ িনেব্বৰ্াধ হইও
না, িকন্তু প্রভুর ইচ্ছা িক, তাহা বুঝ| ১৮ আর দ্রাক্ষারেস মত্ত হইও
না, তাহােত নষ্টািম আেছ; িকন্তু আত্মােত পিরপূণৰ্ হও; ১৯ গীত,
েস্তাত্র ও আিত্মক সঙ্কীত্তৰ্ েন পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন
অন্তঃকরেণ প্রভুর উেদ্দেশ গান ও বাদ্য কর; ২০ সব্বৰ্দা
সব্বৰ্িবষেয়র িনিমত্ত আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম িপতা
ইশ্বেরর ধন্যবাদ কর; ২১ খ্রীেষ্টর ভেয় এক জন অন্য জেনর
বশীভূত হও|

স্ত্রীপুরুষ প্রভৃিতর কতর্ব্য|

২২ নারীগণ, েতামরা েযমন প্রভুর, েতমিন িনজ িনজ স্বামীর
বশীভুত্য হও| ২৩ েকননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, েযমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর
মস্তক; িতিন আবার েদেহর ত্রানকত্তৰ্ া; ২৪ িকন্তু মন্ডলী েযমন
খ্রীেষ্টর বশীভূত, েতমিন নারীগণ সব্বৰ্িবষেয় আপন আপন
স্বামীর বশীভুতা হউক| ২৫ স্বামীরা, েতামরা আপন আপন স্ত্রীেক
েসই রূপ েপ্রম কর, েযমন খ্রীষ্টও মন্ডলীেক েপ্রম কিরেলন, আর
তাহার িনিমত্ত আপনােক প্রদান কিরেলন; ২৬ েযন িতিন জলস্নান
দ্বারা বােক্য তাহােক শুচী কিরয়া পিবত্র কেরন, ২৭ েযন আপিন
আপনার কােছ মন্ডলীেক প্রতাপািন্বত অবস্থায় উপিস্থত কেরন,
েযন তাহার কলঙ্ক বা সেঙ্কাচ বা এই প্রকার আর েকান িকছু না
থােক, বরং েস েযন পিবত্র ও অিনন্দনীয় হয়| ২৮ এইরূেপ
স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীেক আপন আপন েদহ বিলয়া েপ্রম
কিরেত বাধ্য| আপন স্ত্রীেক েয েপ্রম কের, েস আপনােকই েপ্রম
কের| ২৯ েকহ ত কখনও িনজ মাংেসর প্রিত েদ্বষ কের নাই,
বরং সকেল তাহার ভরণ েপাষণ ও লালন পালন কের; েযমন
খ্রীষ্টও মন্ডলীর প্রিত কিরেতেছন; ৩০ েকননা আমরা তা াহার
েদেহর অঙ্গ| ৩১ “এই জন্য মনুষ্য আপন িপতা মাতােক ত্যাগ
কিরয়া আপন স্ত্রীেত আসক্ত হইেব, এবং েসই দইু জন একাঙ্গ
হইেব|” ৩২ এই িনগুঢ়তত্ত্ব মহৎ, িকন্তু আিম খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ ইহা
কিহলাম| ৩৩ তথািপ েতামারও প্রেত্যেক আপন আপন স্ত্রীেক
তদ্রুপ আপনার মত েপ্রম কর; িকন্তু স্ত্রীর উিচত েযন েস স্বামীেক
ভয় কের|

সন্তােনরা, েতামরা প্রভুেত িপতামাতার আজ্ঞাবহ হও,
েকননা তাহা ন্যায্য| ২ “েতামার িপতােক ও েতামার
মাতােক সমাদর কিরও,”- এ ত প্রিতজ্ঞাসহযুক্ত প্রথম

আজ্ঞা- ৩ “েযন েতামার মঙ্গল হয়, এবং তুিম েদেশ দীঘৰ্ায়ু হও|”
৪ আর িপতারা, েতামরা আপন আপন সন্তানিদগেক ক্রদ্ধ কিরও
না, বরং প্রভুর শাসেন ও েচতনা প্রদােন তাহািদগেক মানুষ
কিরয়া তুল| ৫ দােসরা, েতামরা েযমন খ্রীেষ্টর আজ্ঞাবহ, েতমিন
ভয় ও কম্প সহকাের, েতামােদর অন্তঃকরেণর সরলতায়, মাংস
অনুযায়ী আপন আপন প্রভুিদেগর আজ্ঞাবহ হও; ৬ মানুেষর
তুিষ্টকেরর ন্যায় চাকু্ষষ েসবা না কিরয়া, বরং খ্রীেষ্টর দােসর ন্যায়
প্রােনর সিহত ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কিরেতছ বিলয়া, মানুেষর
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েসবা নয়, ৭ বরং প্রভুরই েসবা কিরেতছ বিলয়া প্রনয় ভােবই
দাস্য কম্মৰ্ কর; ৮ জািনও, েকান সৎকম্মৰ্ কিরেল প্রেত্যক ব্যিক্ত,
েস দাস হউক িক স্বাধীন হউক, প্রভু হইেত তাহার ফল পােব|
৯ আর প্রভুগণ, েতামরা তাহােদর প্রিত তদ্রুপ ব্যবহার কর,
ভত্ৰ্ সনা ত্যাগ কর, জািনও, তাহােদর এবং েতামােদরও প্রভু
স্বেগৰ্ আেছন, আর িতিন কাহারও মুখােপক্ষা কেরন না|

ধম্মর্-যুেদ্ধর সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র|

১০ েশষ কথা এই, েতামরা প্রভুেত ও তা াহার শিক্তর পরাক্রেম
বলবান হও| ১১ ঈশ্বেরর সমস্ত যুদ্ধসজ্জা পিরধান কর, েযন
িদয়াবেলর নানািবধ চাতুরীর সম্মুেখ দা াড়াইেত পার| ১২ েকননা
রক্তমাংেসর সিহত নয়, িকন্তু আিধপত্য সকেলর সিহত, কতৃ্তৰ্ত্ত্ব
সকেলর সিহত, এই অন্ধকােরর জগৎপিতেদর সিহত, স্বগর্ীয়
স্থােন দষু্টতার আত্মাগেনর সিহত আমােদর মল্লযুদ্ধ হইেতেছ|
১৩ এই জন্য েতামরা ঈশ্বেরর সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর, েযন
েসই কুিদেন প্রিতেরাধ কিরেত এবং সকলই সম্পন্ন কিরয়া
দা াড়াইয়া থািকেত পার| ১৪ অতএব সেত্যর কিটবন্ধনীেত
বদ্ধকিট হইয়া, ১৫ ধািম্মৰ্কতার বুকপাটা পিড়য়া, এবং শািন্তর
সুসমাচােরর সুসজ্জতার পাদকুা চরেণ িদয়া দা াড়াইয়া থাক;
১৬ এই সকল ছাড়া িবশ্বােসর ঢালও গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা
েতামরা েসই পাপাত্মার সমস্ত অিগ্নবাণ িনব্বৰ্ান কিরেত পািরেব;

১৭ এবং পিরত্রােনর িশরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়গ, অথৰ্াৎ ঈশ্বেরর
বাক্য গ্রহণ কর| ১৮ সব্বৰ্িবধ প্রাথৰ্না ও িবনিত সহকাের
সব্বৰ্সমেয় আত্মােত প্রাথৰ্না কর, এবং ইহার িনিমত্ত সম্পূণৰ্
অিভিনেবশ ও িবনিতসহ জািগয়া থাক, ১৯ সমস্ত পিবত্র েলােকর
জন্য এবং আমার পেক্ষ িবনিত কর, েযন মুখ খুিলবার উপযুক্ত
বকৃ্ততা আমােক েদওয়া যায়, যাহােত আিম সাহস পূব্বৰ্ক েসই
সুসমাচােরর িনগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত কিরেত পাির, ২০ যাহার িনিমত্ত
আিম শৃঙ্খেল বদ্ধ হইয়া রাজদেুতর কম্মৰ্ কিরেতিছ; েযমন কথা
বলা আমার উিচত, েতমিন েযন েসই িবষেয় সাহস েদখাইেত
পাির|

উপসংহার|

২১ আর আমার িবষয়, আমার িকরূপ চিলেতেছ, তাহা েযন
েতামরাও জািনেত পার, তিন্নিমত্ত প্রভুেত িপ্রয় ভ্রাতা ও িবশ্বস্ত
পিরচারক েয তুিখক, িতিন েতামািদগেক সকলই জ্ঞাত
কিরেবন| ২২ আিম তা াহােক েতামােদর কােছ েসই জন্যই
পাঠাইলাম, েযন েতামরা আমােদর সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হও, এবং
িতিন েযন েতামােদর হৃদেয় আশ্বাস েদন| ২৩ িপতা ঈশ্বর এবং
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত শািন্ত, এবং িবশ্বােসর সিহত েপ্রম,
ভ্রাতৃগেনর প্রিত বতু্তৰ্ক| ২৪ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক যাহারা
অক্ষয়ভােব েপ্রম কের, অনুগ্রহ েসই সকেলর সহবত্তর্ী হউক|
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মঙ্গলাচরণ| িফিলপীয়েদর িনকেট নানািবধ আশ্বাস-বাক্য|

েপৗল ও তীমতীয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস- খ্রীষ্ট যীশুেত িস্থত
যত পিবত্র েলাক িফিলপীেত আেছন, তা াহােদর এবং,
অধ্যক্ষগণ ও পিরচারকগেণর সমীেপ| ২ আমােদর

িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর
প্রিত বতু্তৰ্ক| ৩ যখনই েতামািদগেক স্মরণ হয়, সব্বৰ্দাই আিম
আমার সমস্ত ৪ িবনিতেত েতামােদর সকেলর জন্য আনন্দ
সহকাের িবনিত করতঃ আমার ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরয়া থািক;
৫ কারণ প্রথম িদবসাবিধ অদ্য পযৰ্্যন্ত সুসমাচােরর পেক্ষ
েতামােদর সহভািগতা আেছ| ৬ ইহােত আমার দঢ়ৃ প্রত্যয় এই
েয, েতামােদর অন্তের িযিন উত্তম কাযৰ্্য আরম্ভ কিরয়ােছন, িতিন
যীশু খ্রীেষ্টর িদন পযৰ্্যন্ত তাহা িসদ্ধ কিরেবন| ৭ আর েতামােদর
সকেলর িবষেয় আমার এই ভাব রাখা ন্যায্য; েকননা আিম
েতামািদগেক হৃদেয়র মেধ্য রািখ; েযেহতুক আমার বন্ধন সম্বেন্ধ
এবং সুসমাচােরর পক্ষসমথৰ্েন ও প্রিতপাদন সম্বেন্ধ েতামরা
সকেল আমার সিহত অনুগ্রেহর সহভাগী হইয়াছ| ৮ কারণ ঈশ্বর
আমার সাক্ষী েয, খ্রীষ্ট যীশুর েস্নেহ আিম েতামােদর সকেলর
জন্য েকমন আকাঙ্ক্ষী| ৯ আর আিম এই প্রাথৰ্না কিরয়া থািক,
েতামােদর েপ্রম েযন তত্ত্বজ্ঞােন ও সব্বৰ্প্রকার সূক্ষ্মৈচতেন্য উত্তর
উত্তর উপিচয়া পেড়; ১০ এইরূেপ েতামরা েযন, যাহা যাহা িভন্ন
প্রকার, তাহা পরীক্ষা কিরয়া িচিনেত পার, খ্রীেষ্টর িদন পযৰ্্যন্ত েয
েতামরা সরল ও িবঘ্নরিহত থাক, ১১ েযন েসই ধািম্মৰ্কতার েসই
ফেল পূণৰ্ হও, যাহা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পাওয়া যায়, এইরূেপ েযন
ঈশ্বেরর েগৗরব ও প্রশংসা হয়| ১২ এখন েহ ভ্রাতৃগণ, আমার
বাসনা এই েয, েতামরা জান, আমার সম্বেন্ধ যাহা যাহা ঘিটয়ােছ,
তদ্দারা বরং সুসমাচােরর পথ পিরষ্কার হইয়ােছ; ১৩ িবেশষতঃ
সমস্ত স্কন্ধাবাের এবং অন্যান্য সকেলর িনকেট আমার বন্ধন খ্রীষ্ট
সম্বন্ধীয় বিলয়া প্রকাশ পাইয়ােছ; ১৪ এবং প্রভুেত িস্থত
অিধকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধন েহতু দঢ়ৃপ্রত্যয়ী হইয়া িনভৰ্ েয়
ঈশ্বেরর বাক্য কিহেত অিধক সাহসী হইয়ােছ| ১৫ সত্য, েকহ
েকহ, এমন িক, মাৎসযৰ্্য ও িববােদচ্ছা প্রযুক্ত, আর েকহ েকহ
সুবাসনা প্রযুক্ত খ্রীষ্টেক প্রচার কিরেতেছ| ১৬ ইহারা েপ্রেম
কিরেতেছ, কারণ জােন েয, আিম সুসমাচােরর পক্ষ সমথৰ্ন
কিরেত িনযুক্ত রিহয়ািছ| ১৭ িকন্তু উহারা প্রিতেযাগীতা বশতঃ
খ্রীষ্টেক প্রচার কিরেতেছ, িবশুদ্ধ ভােব নয়, আমার বন্ধন
েক্লশযুক্ত কিরেব মেন কিরেতেছ| ১৮ তেব িক? একটী কথা
িনশ্চয় কপটতায় িক সত্যভােব, েয েকান প্রকাের হউক, খ্রীষ্ট
প্রচািরত হইেতেছন; আর ইহােতই আিম আনন্দ কিরেতিছ, হা া,
পেরও আনন্দ কিরব| ১৯ েকননা আিম জািন, েতামােদর প্রাথৰ্না
এবং যীশু খ্রীেষ্টর আত্মার েযাগদান দ্বারা ইহা আমার পিরত্রােণর
সপক্ষ হইেব| ২০ এইরূেপ আমার ঐকািন্তকী প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা
এই েয, আিম েকান প্রকাের লজ্জাপন্ন হইব না, বরং সম্পূণৰ্

সাহস সহকাের, েযমন সব্বৰ্দা েতমিন এখনও, খ্রীষ্ট জীবন দ্বারা
হউক, িক মৃতু্য দ্বারা হউক, আমার েদেহ মিহমািন্বত হইেবন|
২১ েকননা আমার পেক্ষ জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ| ২২ িকন্তু
মাংেস েয জীবন, তাহাই যিদ আমার কেম্মৰ্র ফল হয়, তেব
েকানটী মেনানীত কিরব, তাহা বিলেত পাির না| ২৩ অথচ আিম
দইুেয়েত সঙু্কিচত হইেতিছ; আমার বাসনা এই েয, প্রস্থান কিরয়া
খ্রীেষ্টর সেঙ্গ থািক, েকননা তাহা বহুগুেন অিধক েশ্রয়ঃ ২৪ িকন্তু
মাংেস থাকা েতামােদর জন্য অিধক আব্যশক| ২৫ আর এই দঢ়ৃ
প্রত্যয় আেছ বিলয়া আিম জািন েয থািকব, এমন িক, িবশ্বােস
েতামােদর উন্নিত ও আনেন্দর িনিমত্ত েতামােদর সকেলর কােছ
থািকব, ২৬ েযন েতামােদর কােছ আমার পুনরাগমন দ্বারা খ্রীষ্ট
যীশুেত েতামােদর শ্লাঘা আমােত উপিচয়া পেড়| ২৭ েকবল,
খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর েযাগ্যরূেপ তা াহার প্রজােদর মত আচরণ
কর; আিম আিসয়া েতামািদগেক েদিখ, িক অনুপিস্থত থািক,
আিম েযন েতামােদর িবষেয় শুিনেত পাই েয, েতামরা এক
আত্মােত িস্থর আছ, এক প্রােণ সুসমাচােরর িবশ্বােসর পেক্ষ
মল্লযুদ্ধ কিরেতছ; ২৮ এবং েকান িবষেয় িবপক্ষগণ কতৃ্তৰ্ক
ত্রাসযুক্ত হইেতছ না; তাহা উহােদর জন্য িবনােশর, িকন্তু
েতামােদর পিরত্রােণর প্রমাণ, আর এিট ঈশ্বর দত্ত| ২৯ েযেহতুক
েতামািদগেক খ্রীেষ্টর িনিমত্ত এই বর েদওয়া হইয়ােছ, েযন েকবল
তা াহােত িবশ্বাস কর, তাহা নয়, িকন্তু তা াহার িনিমত্ত দঃুখেভাগও
কর; ৩০ কারণ আমােত েযরূপ েদিখয়াছ, এবং এখনও আমােত
হইেতেছ শুিনেতছ, েসইরূপ প্রাণপণ েতামােদরও হইেতেছ|

যীশু ত্যাগস্বীকােরর চূড়ান্ত আদশর্|

অতএব খ্রীেষ্ট যিদ েকান আশ্বাস, যিদ েকান েপ্রেমর
সান্ত্বনা, যিদ আত্মার েকান সহ্ভািগতা, যিদ েকান েস্নহ
ও করুণা থােক, ২ তেব েতামরা আমার আনন্দ পূণৰ্

কর- একই িবষয় ভাব, এক েপ্রেমর েপ্রমী, একপ্রাণ, এক
ভাবিবিশষ্ট হও| ৩ প্রিতেযাগীতার িকম্বা অনথৰ্ক দেপৰ্র বেশ
িকছুই কিরও না, বরং নম্রভােব প্রেত্যক জন আপনা হইেত
অন্যেক েশ্রষ্ঠ জ্ঞান কর; ৪ এবং প্রেত্যক জন আপনার িবষেয়
নয়, িকন্তু পেরর িবষেয়ও লক্ষ্য রাখ| ৫ খ্রীষ্ট যীশুেত েয ভাব
িছল, তাহা েতামািদগেতও হউক| ৬ ঈশ্বেরর স্বরূপিবিশষ্ট
থািকেত িতিন ঈশ্বেরর সিহত সমান থাকা ধিরয়া লইবার িবষয়
জ্ঞান কিরেলন না, ৭ িকন্তু আপনােক শুন্য কিরেলন, দােসর রূপ
ধারণ কিরেলন, মনুষ্যেদর সাদেৃশ্য জিন্মেলন; ৮ এবং আকাের
প্রকাের িতিন মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনােক অবনত
কিরেলন; মৃতু্য পযৰ্্যন্ত, এমন িক, কু্রশীয় মৃতু্য পযৰ্্যন্ত আজ্ঞাবহ
হইেলন| ৯ এই কারণ ঈশ্বর তা াহােক অিতশয় উচ্চপদািন্বতও
কিরেলন, এবং তা াহােক েসই নাম দান কিরেলন, যাহা সমুদয়
নাম অেপক্ষা েশ্রষ্ঠ; ১০ েযন যীশুর নােম স্বগৰ্ মত্তৰ্ ্য
পাতালিনবাসীেদর “সমুদয় জানু পািতত হয়, এবং সমুদয় িজহ্বা
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েযন স্বীকার কের” েয, ১১ যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূেপ িপতা ঈশ্বর
েযন মিহমািন্বত হন| ১২ অতএব, েহ আমার িপ্রয়তেমরা, েতামরা
সব্বৰ্দা েযমন আজ্ঞাবহ হইয়া আিসেতছ, েতমিন আমার
সাক্ষােত েযরূপ েকবল েসইরূপ নয়, বরং এখন আরও
অিধকতররূেপ আমার অসাক্ষােত, সভেয় ও সকেম্প আপন
আপন পিরত্রাণ সম্পন্ন কর| ১৩ কারণ ঈশ্বরই আপন
িহতসঙ্কেল্পর িনিমত্ত েতামােদর অন্তের ইচ্ছা ও কাযৰ্্য উভেয়র
সাধনকারী| ১৪ েতামরা বচসা ও তকৰ্ িবতকৰ্  িবনা সমস্ত কাযৰ্্য
কর, ১৫ েযন েতামরা অিনন্দনীয় ও অমািয়ক হও, এই কােলর
েসই কুিটল ও িবপথগামী েলাকেদর মেধ্য ঈশ্বেরর িনষ্কলঙ্ক
সন্তান হও, যাহােদর মেধ্য েতামরা জগেত েজ্যািতগৰ্েণর ন্যায়
প্রকাশ পাইেতেছ, ১৬ জীবেনর বাক্য ধিরয়া রিহয়াছ; ইহােত
খ্রীেষ্টর িদেন আিম এই শ্লাঘা কিরবার েহতু পাইব েয, আিম বৃথা
েদৗিড় নাই, বৃথা পিরশ্রমও কির নাই| ১৭ িকন্তু েতামােদর
িবশ্বােসর যেজ্ঞ ও েসবায় যিদ আিম েপয় ৈনেবদ্যরূেপ েসিচতও
হই, তথািপ আনন্দ কিরেতিছ, আর েতামােদর সকেলর সেঙ্গ
আনন্দ কিরেতিছ| ১৮ েসই প্রকার েতামরাও আনন্দ কর, আর
আমার সেঙ্গ আনন্দ কর|

তীমথীয় ও ইপাফ্রদীেতর িবষয়|

১৯ আিম প্রভু যীশুেত প্রত্যাশা কিরেতিছ েয, তীমথীয়েক শীঘ্রই
েতামােদর কােছ পাঠাইব, েযন েতামােদর অবস্থা জািনয়া
আমারও প্রাণ জড়ুায়| ২০ কারণ আমার কােছ এমন সমপ্রাণ
েকহই নাই েয, প্রকৃতরূেপ েতামােদর িবষয় িচন্তা কিরেব|
২১ েকননা উহারা সকেল যীশু খ্রীেষ্টর িবষয় নয়, িকন্তু আপন
আপন িবষয় েচষ্টা কের| ২২ িকন্তু েতামরা ইহা ার পেক্ষ এই প্রমান
জ্ঞাত আছ েয, িপতার সিহত সন্তান েযমন, আমার সিহত ইিন
েতমিন সুসমাচােরর িনিমত্ত দাস্যকম্মৰ্ কিরয়ােছন| ২৩ অতএব
আশাকির, আমার িক ঘেট, তাহা েদিখেত পাইেলই তা াহােক
েতামােদর িনকেট পাঠাইয়া িদব| ২৪ আর প্রভুেত আমার দঢ়ৃ
প্রত্যয় এই েয, আিম আপিনও ত্বরায় উপিস্থত হইব| ২৫ পরন্তু
আমার ভ্রাতা, সহকম্মর্ী ও সহেসনা, এবং েতামােদর েপ্রিরত ও
আমার প্রেয়াজনীয় উপকারাথৰ্ক েসবক ইপাফ্রাদীতেক
েতামােদর িনকেট পাঠাইয়া েদওয়া আমার আবশ্যক েবাধ হইল|
২৬ েকননা িতিন েতামােদর সকলেক েদিখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী
িছেলন, এবং েতামরা তা াহার পীড়ার সংবাদ শুিনয়াছ বিলয়া
িতিন ব্যাকুল হইয়ািছেলন| ২৭ আর বাস্তিবক িতিন পীড়ায়
মৃতকল্প হইয়ািছেলন; িকন্তু ঈশ্বর তা াহার প্রিত দয়া কিরয়ােছন,
আর েকবল তা াহার প্রিত নয়, আমার প্রিতও দয়া কিরয়ােছন,
েযন দঃুেখর উপর দঃুখ আমার না হয়| ২৮ এই জন্য আিম
অিধক যত্নপূব্বৰ্ক তা াহােক পাঠাইলাম, েযন েতামরা তা াহােক
েদিখয়া পুনব্বৰ্ার আনন্দ কর, আমারও দঃুেখর লাঘব হয়|
২৯ অতএব েতামরা তা াহােক প্রভুেত সম্পূণৰ্ আনন্দ সহকাের
গ্রহণ কিরও, এবং এই প্রকার েলাকিদগেক সমাদর কিরও;
৩০ েকননা খ্রীেষ্টর কােযৰ্্যর িনিমেত্ত িতিন মৃতু্যমুেখ উপিস্থত
হইয়ািছেলন, ফলতঃ আমার েসবায় েতামােদর ত্রুিট পূরনােথৰ্
প্রাণপণ কিরয়ািছেলন|

েপৗেলর খ্রীষ্টীয় জীবন|

েশষ কথা এই, েহ আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুেত আনন্দ কর|
একই কথা েতামািদগেক পুনঃ পুনঃ িলিখেত আমার

আয়াস েবাধ হয় না, আর তাহা েতামােদর রক্ষার িনিমত্ত| ২ েসই
কুকুরেদর হইেত সাবধান, েসই দষু্ট কাযৰ্্যকারীেদর হইেত
সাবধান, েসই িছন্ন েলাকেদর হইেত সাবধান| ৩ আমরাই ত
িছন্নত্বক্ েলাক, আমরা যাহারা ঈশ্বেরর আত্মােত আরাধনা কির,
এবং যীশু খ্রীেষ্ট শ্লাঘা কির, মাংেস প্রত্যয় কির না| ৪ তথািপ
আিম মাংেসও দঢ়ৃ প্রত্যয়ী হইেত পািরতাম| যিদ অন্য েকহ েবাধ
কের েয, েস মাংেস প্রত্যয় কিরেত পাের, আিম অিধক কিরেত
পাির| ৫ আিম অষ্টম িদেন ত্বকেছদপ্রাপ্ত, ইস্রােয়ল-জাতীয়
িবন্যামীন বংশীয়, ইিব্ৰকুলজাত ইব্ৰীয়, ব্যবস্থার সম্বেন্ধ ফরীশী,
৬ উেদ্যাগ সম্বেন্ধ মন্ডলীর তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধািম্মৰ্কতা
সম্বেন্ধ অিনন্দনীয় গন্য িছলাম| ৭ িকন্তু যাহা যাহা আমার লাভ
িছল. েস সমস্ত খ্রীেষ্টর িনিমত্ত ক্ষিত বিলয়া গন্য কিরলাম|
৮ আর বাস্তিবক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞােনর েশ্রষ্ঠতা প্রযুক্ত
আিম সকলই ক্ষিত বিলয়া গন্য কিরেতিছ; তা াহার িনিমত্ত
সমেস্তরই ক্ষিত সহ্য কিরয়ািছ, এবং তাহা মলবৎ গন্য কিরেতিছ,
৯ েযন খ্রীষ্ট েক লাভ কির, এবং তা াহােতই েযন আমােক েদিখেত
পাওয়া যায়; আমার িনেজর ধািম্মৰ্কতা, যাহা ব্যবস্থা হইেত প্রাপ্য,
তাহা েযন আমার না হয়, িকন্তু েয ধািম্মৰ্কতা খ্রীেষ্ট িবশ্বাস দ্বারা
হয়, িবশ্বাসমূলক েয ধািম্মৰ্কতা ঈশ্বর হইেত পাওয়া যায়, তাহাই
েযন আমার হয়; ১০ েযন আিম তা াহােক, তা াহার পুনরুত্থােনর
পরাক্রেম ও তা াহার দঃুখেভােগর সহভািগতা জািনেত পাির,
এইরূেপ তা াহার মৃতু্য সমরূপ হই; ১১ েকান মেত যিদ মৃতগেণর
মধ্য হইেত পুনরুত্থােনর ভাগী হইেত পাির| ১২ আিম েয এখন
পাইয়ািছ, িকম্বা িসদ্ধ হইয়ািছ, তাহা নয়; িকন্তু যাহার িনিমত্ত খ্রীষ্ট
যীশু কতৃ্তৰ্ক ধৃত হইয়ািছ, েকান ক্রেম তাহা ধিরবার েচষ্টায়
েদৗিড়েতিছ| ১৩ ভ্রাতৃগণ, আিম েয তাহা ধিরয়ািছ, আপনার
িবষেয় এমন িবচার কির না; িকন্তু একটী কাজ কির, পশ্চাৎ
িস্থত িবষয় সকল ভুিলয়া িগয়া সম্মুখস্থ িবষেয়র েচষ্টায় একাগ্র
হইয়া ১৪ লেক্ষ্যর অিভমুেখ েদৗিড়েত েদৗিড়েত আিম খ্রীষ্ট যীশুেত
ঈশ্বেরর কৃত উদ্ধৰ্ িদকস্থ আহ্বােনর পণ পাইবার জন্য যত্ন
কিরেতিছ| ১৫ অতএব আইস, আমরা যত েলাক িসদ্ধ, সকেল
এই িবষয় ভািব; আর যিদ েকান িবষেয় েতামােদর অন্যিবধ ভাব
থােক, তেব ঈশ্বর েতামােদর কােছ তাহাও প্রকাশ কিরেবন|
১৬ পরন্তু আইস, আমরা েয পযৰ্্যন্ত পাহুিছয়ািছ, েসই একই ধারায়
চিল| ১৭ ভ্রাতৃগণ, েতামরা সকেল িমিলয়া আমার অনুকারী হও,
এবং আমরা েযমন েতামােদর আদশৰ্, েতমিন আমােদর ন্যায়
যাহারা চেল, তাহােদর প্রিত দিৃষ্ট রাখ| ১৮ েকননা অেনেক এমন
চিলেতেছ, যাহােদর িবষেয় েতামািদগেক বার বার বিলয়ািছ,
এবং এখনও েরাদন কিরেত কিরেত বিলেতিছ, তাহারা খ্রীেষ্টর
কু্রেশর শত্রু; ১৯ তাহােদর পিরণাম িবনাশ; উদর তাহােদর ঈশ্বর,
এবং িনজ লজ্জােতই তাহােদর েগৗরব; তাহারা পািথৰ্ব িবষয়
ভােব| ২০ কারণ আমরা স্বগৰ্পুরীর প্রজা; আর তথা হইেত
আমরা ত্রাণকত্তৰ্ ার, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর, আগমন প্রতীক্ষা
কিরেতিছ; ২১ িতিন আমােদর দীনতার েদহেক রূপান্তর কিরয়া
িনজ প্রতােপর েদেহর সমরূপ কিরেবন, েয কাযৰ্্যসাধক-শিক্তেত
িতিন সকলই আপনার বশীভূত কিরেত পােরন, তাহারই গুেণ
কিরেবন|

অতএব, েহ আমার ভ্রাতৃগণ, িপ্রয়তেমরা ও
আকাঙ্ক্ষার পােত্ররা, আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূেপরা,
িপ্রয়তেমরা, েতামরা এই প্রকাের প্রভুেত িস্থর থাক|

২ আিম ইবিদয়ােক িবনিত কিরয়া, ও সন্তু্তখীেক িবনিত কিরয়া
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বিলেতিছ, েতামরা প্রভুেত একই িবষয় ভাব| ৩ আবার, েহ প্রকৃত
সহযুগ্য, েতামােকও িবনয় কিরেতিছ, তুিম ইহা ােদর সাহায্য কর,
েকননা ইহারা সুসমাচাের আমার সিহত পিরশ্রম কিরয়ািছেলন,
ক্লীেমন্ত এবং আমার আর আর সহকম্মৰ্চারীও তাহা
কিরয়ািছেলন, তা াহােদর নাম জীবন-পুস্তেক েলখা আেছ|

প্রভুেত আনন্দ|

৪ েতামরা প্রভুেত সব্বৰ্দা আনন্দ কর; পুনরায় বিলব, আনন্দ
কর| ৫ েতামােদর শান্ত ভাব মনুষ্যমােত্রর িবিদত হউক| প্রভু
িনকটবত্তর্ী| ৬ েকান িবষেয় ভািবত হইও না, িকন্তু সব্বৰ্িবষেয়
প্রাথৰ্না ও িবনিত দ্বারা ধন্যবাদ সহকাের েতামােদর যাচ্ঞা সকল
ঈশ্বরেক জ্ঞাত কর| ৭ তাহােত সমস্ত িচন্তার অতীত েয ঈশ্বেরর
শািন্ত, তাহা েতামােদর হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুেত রক্ষা কিরেব|
৮ অবেশেষ, েহ ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়,
যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা িবশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীিতজনক, যাহা
যাহা সুখ্যািতযুক্ত, েয েকান সদগুন ও েয েকান কীিত্তৰ্  হউক, েসই
সকল আেলাচনা কর| ৯ েতামরা আমার কােছ যাহা যাহা
িশিখয়াছ, গ্রহণ কিরয়াছ, শুিনয়াছ ও েদিখয়াছ, েসই সকল
কর; তাহােত শািন্তর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ থািকেবন|
১০ িকন্তু আিম প্রভুেত বড়ই আনিন্দত হইলাম েয, এত কােলর
পর এক্ষেণ েতামরা আমার জন্য িচন্তা কিরেত নূতন উদ্দীপনা
পাইয়াছ; এই িবষেয় েতামরা িচন্তা কিরেত িছেল, িকন্তু সুেযাগ
প্রাপ্ত হও নাই| ১১ এই কথা আিম অনাটন সম্বেন্ধ বিলেতিছ না,
েকননা আিম েয অবস্থায় থািক, তাহােতই সন্তুষ্ট থািকেত

িশিখয়ািছ| ১২ আিম অবনত হইেত জািন, উপচয় েভাগ
কিরেতও জািন; প্রেত্যক িবষেয় ও সব্বৰ্িবষেয় আিম তৃপ্ত িক
কু্ষিধত হইেত, উপচয় িক অনাটন েভাগ কিরেত দীিক্ষত
হইয়ািছ| ১৩ িযিন আমােক শিক্ত েদন, তা াহােত আিম সকলই
কিরেত পাির| ১৪ তথািপ েতামরা আমার েক্লেশর সহভাগী হইয়া
ভালই কিরয়াছ| ১৫ আর, েহ িফিলপীেয়রা, েতামরাও জান,
সুসমাচােরর আিদেত, যখন আিম মািকদিনয়া হইেত প্রস্থান
কিরয়ািছলাম, তখন েকান মন্ডলী েদনা পাওনা িবষেয় আমার
সহভাগী হয় নাই, েকবল েতামরাই হইয়ািছেল| ১৬ বাস্তিবক
িথষলনীকীেতও েতামরা এক বার, বরং দইু বার আমার
প্রেয়াজনীয় উপকার পাঠাইয়ািছেল| ১৭ আিম দানপ্রািপ্তর েচষ্টা
কিরেতিছ না, িকন্তু েসই ফেলর েচষ্টা কিরেতিছ, যাহা েতামােদর
িহসােব বহু লাভজনক হইেব| ১৮ আমার সকলই আেছ, বরঞ্চ
উপিচয়া পিড়েতেছ; আিম েতামােদর হইেত ইপাফ্রদীেতর হােত
যাহা যাহা পাইয়ািছ তাহােত পিরপূণৰ্ হইয়ািছ, তাহা েসৗরভস্বরূপ
ঈশ্বেরর প্রীিতজনক গ্রাহ্য বিল| ১৯ আর আমার ঈশ্বর েগৗরেব
খ্রীষ্ট যীশুেত িস্থত আপন ধন অনুসাের েতামােদর সমস্ত
প্রেয়াজনীয় উপকার পূণৰ্রূেপ সাধন কিরেবন| ২০ আমােদর
ঈশ্বর ও িপতার মিহমা যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ হউক| আেমন|
২১ েতামরা খ্রীষ্ট যীশুেত প্রেত্যক পিবত্র েলাকেক মঙ্গলবাদ কর|
আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন|
২২ সকল পিবত্র েলাক, িবেশষতঃ যাাহারা ৈকসেরর বাটীর েলাক,
তা াহারা েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| ২৩ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার সহবত্তর্ী হউক|
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কলসীয়

মঙ্গলাচরণ| কলসীয়েদর জন্য ঈশ্বেরর ধন্যবাদ|

েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত, এবং
তীমথীয় ভ্রাতা- কলসীেত েয সকল পিবত্র েলাক ও
িবশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রীেষ্ট আেছন, তা াহােদর সমীেপ|

২ আমােদর িপতা ঈশ্বর হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত
বতু্তৰ্ক| ৩ আমরা সব্বৰ্দা েতামােদর িনিমেত্ত প্রাথৰ্নাকােল
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেতিছ;
৪ েকননা খ্রীষ্ট যীশুেত েয িবশ্বাস এবং সমস্ত পিবত্র েলােকর
প্রিত েয েপ্রম েতামােদর আেছ, তাহার সংবাদ শুিনয়ািছ; ৫ ইহার
মূল্য েসই প্রত্যািশত িবষয়, যাহা েতামােদর িনিমত্ত স্বেগৰ্ রাখা
হইয়ােছ| তাহার বৃত্তান্ত েতামরা েসই সুসমাচােরর সেত্যর বােক্য
পূেব্বৰ্ শুিনয়াছ, ৬ েয সুসমাচার েতামােদর কােছ উপিস্থত
হইয়ােছ, েযমন সমস্ত জগেতও ফলবান্ ও বিদ্ধৰ্ ষু্ণ হইেতেছ;
েতামােদর মেধ্যও েসই িদন অবিধ হইেতেছ, েয িদেন েতামরা
তাহা শুিনয়ািছেল, এবং ঈশ্বেরর অনুগ্রহ সত্যরূেপ জ্ঞাত
হইয়ািছেল| ৭ েতামরা আমােদর িপ্রয় সহদাস ইপাফ্রার কােছ
েসইরূপ িশক্ষা পাইয়াছ; িতিন েতামােদর িনিমেত্ত খ্রীেষ্টর িবশ্বস্ত
পিরচারক; ৮ আত্মােত েতামােদর েপ্রেমর িবষয়ও িতিন
আমািদগেক জ্ঞাত কিরয়ােছন|

খ্রীেষ্টর মিহমা ও পিরত্রাণ কাযর্্য|

৯ এই কারণ আমরাও, েয িদন েসই সংবাদ শুিনয়ািছ, েসই
অবিধ েতামােদর িনিমেত্ত প্রাথৰ্না ও িবনিত কিরেত ক্ষান্ত হই নাই,
েযন েতামরা সমস্ত আিত্মক জ্ঞােন ও বুিদ্ধেত তা াহার ইচ্ছার
তত্ত্বজ্ঞােন পূণৰ্ হও, ১০ আর তদ্দারা প্রভুর েযাগ্যরূেপ
সব্বৰ্েতাভােব প্রীিতজনক আচরণ কর, সমস্ত সৎকেম্মৰ্ ফলবান্
ও ঈশ্বেরর তত্ত্বজ্ঞােন বিদ্ধৰ্ ষু্ণ হও, ১১ আনেন্দর সিহত সম্পূণৰ্
ৈধযৰ্্য ও সিহষু্ণতা প্রকাশােথৰ্ তা াহার প্রতােপর পরাক্রম অনুসাের
সমস্ত শিক্তেত শিক্তমান্ হও; ১২ আর িপতার ধন্যবাদ কর, িযিন
দীিপ্তেত পিবত্রগেণর অিধকােরর অংশী হইবার উপযুক্ত
কিরয়ােছন| ১৩ িতিনই আমািদগেক অন্ধকােরর কতৃ্তৰ্ত হইেত
উদ্ধার কিরয়া আপন েপ্রমভূিম পুেত্রর রােজ্য আনয়ন
কিরয়ােছন; ১৪ ইহা ােতই আমরা মুিক্ত, পােপর েমাচন, প্রাপ্ত
হইয়ািছ| ১৫ ইিনই অদশৃ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূিত্তৰ্ , সমুদয় সৃিষ্টর
প্রথমজাত; ১৬ েকননা তা াহােতই সকলই সৃষ্ট হইয়ােছ; স্বেগৰ্ ও
পৃিথবীেত, দশৃ্য িক অদশৃ্য েয িকছু আেছ, িসংহাসন হউক, িক
প্রভুত্ব হউক, িক আিধপত্য হউক, িক কতৃ্তৰ্ত্ব হউক, সকলই
তা াহার দ্বারা ও তা াহার িনিমত্ত সৃষ্ট হইয়ােছ; ১৭ আর িতিনই
সকেলর অেগ্র আেছন, ও তা াহােতই সকেলর িস্থিত হইেতেছ|
১৮ আর িতিনই েদেহর অথৰ্াৎ মন্ডলীর মস্তক; িতিন আিদ,
মৃতগেণর মধ্য হইেত প্রথমজাত, েযন সব্বৰ্িবষেয় িতিন অগ্রগণ্য
হন| ১৯ কারণ [ঈশ্বেরর] এই িহতসঙ্কল্প হইল, েযন সমস্ত পূণৰ্তা

তা াহােতই বাস কের, ২০ এবং তা াহার কু্রেশর রক্ত দ্বারা সিন্ধ
কিরয়া, তা াহার দ্বারা েযন আপনার সিহত িক স্বগৰ্িস্থত, িক
মত্তৰ্ ্যিস্থত, সকলই সিম্মিলত কেরন, তা াহার দ্বারাই কেরন|
২১ আর পূেব্বৰ্ িচত্ত দিুস্ক্রয়ােত বিহঃস্থ ও শত্রু িছেল েয েতামারা,
২২ েতামািদগেক িতিন এখন খ্রীেষ্টর মাংসময় েদেহ মৃত্য দ্বারা
সিম্মিলত কিরেলন, েযন পিবত্র, িনষ্কলঙ্ক ও িনেদৰ্ াষ কিরয়া
আপনার সাক্ষােত উপিস্থত কেরন, ২৩ যিদ েতামারা িবশ্বােস
বদ্ধমূল ও অটল হইয়া িস্থর থাক, এবং েসই সুসমাচােরর প্রত্যাশা
হইেত িবচিলত না হও, যাহা শুিনয়াছ, যাহা আকাশমন্ডেলর
অধঃিস্থত সমস্ত সৃিষ্টর কােছ প্রচািরত হইয়ােছ, আিম েপৗল
যাহার পিরচারক হইয়ািছ|

প্রভুেত িস্থর থািকেত িনেবদন|

২৪ এখন েতামােদর িনিমত্ত আমার েয সকল দঃুখেভাগ হইয়া
থােক, তাহােত আনন্দ কিরেতিছ, এবং খ্রীেষ্টর েক্লশেভােগর েয
অংশ অপূণৰ্ রিহয়ােছ তাহা আমার মাংেস তা াহার েদেহর িনিমত্ত
পূণৰ্ কিরেতিছ; েসই েদহ মন্ডলী| ২৫ েতামােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর েয
েদওয়ানী কাযৰ্্য আমােক দত্ত হইয়ােছ, তদনুসাের আিম মন্ডলীর
পিরচারক হইয়ািছ, েযন আিম ঈশ্বেরর বাক্য সম্পূণৰ্রূেপ প্রচার
কির; ২৬ তাহা েসই িনগুঢ়তত্ত্ব, যাহা যুগযুগানুক্রেম ও
পুরুষপুরুষানুক্রেম গুপ্ত িছল, িকন্তু এখন তা াহার পিবত্রগেণর
কােছ প্রকািশত হইল; ২৭ কারণ পরজািতগেণর মেধ্য েসই
িনগুঢ়তেত্ত্বর েগৗরব-ধন িক, তাহা পিবত্রগণেক জ্ঞাত কিরেত
ঈশ্বেরর বাসনা হইল; তাহা েতামােদর মধ্যবত্তর্ী খ্রীষ্ট, েগৗরেবর
আশা; ২৮ তা াহােকই আমরা েঘাষণা কিরেতিছ, সমস্ত জ্ঞােন
প্রেত্যক মনুষ্যেক সেচতন কিরেতিছ ও প্রেত্যক মনুষ্যেক িশক্ষা
িদেতিছ, েযন প্রেত্যক মনুষ্যেক খ্রীেষ্ট িসদ্ধ কিরয়া উপিস্থত কির;
২৯ আর তা াহার েয কাযৰ্্যসাধক শিক্ত আমােত সপরাক্রেম িনজ
কাযৰ্্য সাধন কিরেতেছ, তদনুসাের প্রানপণ কিরয়া আিম েসই
অিভপ্রােয় পিরশ্রমও কিরেতিছ|

কারণ আমার ইচ্ছা এই, েযন েতামরা জািনেত পার,
েতামােদর ও লায়িদেকয়াস্থ েলাকেদর জন্য, ও যত
েলাক আমার মাংসময় মুখ েদেখ নাই, তাহােদর জন্য,

আিম কত দরূ প্রাণপণ কিরেতিছ; ২ েযন তাহােদর হৃদয় আশ্বাস
পায়, তাহারা েপ্রেম পরস্পর সংসক্ত হইয়া জ্ঞােনর িনশ্চয়তারূপ
সমস্ত ধেন ধনী হইয়া উেঠ, েযন ঈশ্বেরর িনগুঢ়তত্ত্ব, অথৰ্াৎ
খ্রীষ্টেক জািনেত পায়| ৩ ইহা ার মেধ্য জ্ঞােনর ও িবদ্যার সমস্ত
িনিধ গুপ্ত রিহয়ােছ| ৪ এ কথা বিলেতিছ, েযন েকহ প্রেরাচক
বােক্য েতামািদগেক না ভুলায়| ৫ েকননা যিদও আিম মাংেস
অনুপিস্থত, তথািপ আত্মােত েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ, এবং
আনন্দপূব্বৰ্ক েতামােদর সুশৃঙ্খলা ও খ্রীেষ্ট িবশ্বাসরূপ সুদঢ়ৃ
গাাথিন েদিখেত পাইেতিছ| ৬ অতএব খ্রীষ্ট যীশুেক, প্রভুেক
েযমন গ্রহণ কিরয়াছ, েতমিন তা াহােতই চল; ৭ তা াহােতই বদ্ধমূল
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ও সংগ্রিথত হইয়া প্রাপ্ত িশক্ষানুসাের িবশ্বােস দঢ়ৃীভূত হও, এবং
ধন্যবাদ সহকাের উপিচয়া পড়|

খ্রীেষ্টর সিহত সংেযােগর শুভফল|

৮ েদিখও, দশৰ্নিবদ্যা ও অনথৰ্ক প্রতারণা দ্বারা েকহ েযন
েতামািদগেক বন্দী কিরয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যেদর
পরম্পরাগত িশক্ষার অনুরূপ, জগেতর অক্ষরমালার অনুরূপ,
খ্রীেষ্টর অনুরূপ নয়; ৯ েকননা তা াহােতই ঈশ্বরেত্বর সমস্ত পূণৰ্তা
ৈদিহকরূেপ বাস কের, ১০ এবং েতামরা তা াহােত পূণর্ীকৃত হইয়াছ,
িযিন সমস্ত আিধপেত্যর ও কতৃ্তৰ্ েত্বর মস্তক| ১১ আর তা াহােতই
েতামরা অহস্তকৃত ত্বকেছেদ, মাংেসর েদহ বস্ত্রবৎ পিরত্যােগ,
খ্রীেষ্টর ত্বকেছেদ, িছন্নত্বক্ হইয়াছ; ১২ ফলতঃ বািপ্তেস্ম তা াহার
সিহত সমািধপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহােত তা াহার সিহত
উত্থািপতও হইয়াছ, ঈশ্বেরর কাযৰ্্যসাধেন িবশ্বাস দ্বারা হইয়াছ,
িযিন তা াহােক মৃতগেণর মধ্য হইেত উঠাইয়ােছন| ১৩ আর ঈশ্বর
েতামািদগেক, অপরােধ ও েতামােদর মাংেসর অত্বকেছেদ মৃত
েতামািদগেক, তা াহার সিহত জীিবত কিরয়ােছন, আমােদর সমস্ত
অপরাধ ক্ষমা কিরয়ােছন; ১৪ আমােদর প্রিতকূল েয িবিধবদ্ধ
হস্তেলখ্য আমােদর িবরুদ্ধ িছল, তাহা মুিছয়া েফিলয়ােছন, এবং
েপ্রক িদয়া কু্রেশ লটকাইয়া দরূ কিরয়ােছন| ১৫ আর আিধপত্য
ও কতৃ্তৰ্ত্ব সকল দরূ কিরয়া িদয়া কু্রেশই েসই সকেলর উপের
িবজয়-যাত্রা কিরয়া তাহািদগেক স্পষ্টরূেপ তাহা েদখাইয়া
িদেলন| ১৬ অতএব েভাজন িক পান, িক উৎসব, িক অমবস্যা,
িক িবশ্রামবার, এই সকেলর সম্বেন্ধ েকহ েতামােদর িবচার না
করুক; ১৭ এ সকল ত আগামী িবষেয়র ছায়া মাত্র, িকন্তু েদহ
খ্রীেষ্টর| ১৮ নম্রতার ও দতূগেণর পূজায় েস্বচ্ছাচারী েকান ব্যিক্ত
েতামািদগেক িবজয়মুকুেট বিঞ্চত না করুক; েস যাহা যাহা
েদিখয়ােছ, েসই গুিলেতই িবচরণ কের, আপন মাংসময় মেনর
গেব্বৰ্ বৃথা গিব্বৰ্ত হয়, ১৯ িকন্তু েসই মস্তক ধারণ কের না, যাাহা
হইেত সমস্ত েদহ, গ্রিন্থ ও বন্ধন দ্বারা েপািষত ও সংসক্ত হইয়া,
ঈশ্বরীয় বৃিদ্ধেত বৃিদ্ধ পাইেতেছ|

খ্রীেষ্টর সিহত উত্থািপত েলাকেদর উপযুক্ত আচার ব্যবহার|

২০ েতামরা যখন জগেতর অক্ষরমালা ছািড়য়া খ্রীেষ্টর সিহত
মিরয়াছ, তখন েকান জগজ্জীবীেদর ন্যায় এই সকল িবিধর
অধীন হইেতছ, ২১ যথা, ধিরও না, আস্বাদ লইও না, স্পশৰ্ কিরও
না? ২২ েসই সকল বস্তু ত েভাগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার িনিমত্তই
হইয়ােছ| ঐ সকল িবিধ মনুষ্যেদর িবিবধ আেদশ ও ধম্মৰ্সূেত্রর
অনুরূপ| ২৩ েস্বচ্ছাপূজা, নম্রতা ও েদেহর প্রিত িনদ্দৰ্য়তাক্রেম
এই সকল জ্ঞান নােম কীিত্তৰ্ত বেট, তথািপ মাংেসর েপাষকতার
িবরুেদ্ধ িকছুর মেধ্য গণ্য নেহ|

অতএব েতামরা যখন খ্রীেষ্টর সিহত উত্থািপত হইয়াছ,
তখন েসই উদ্ধৰ্  স্থােনর িবষয় েচষ্টা কর, েযখােন খ্রীষ্ট
আেছন, ঈশ্বেরর দিক্ষেণ বিসয়া আেছন| ২ উদ্ধৰ্ স্থ

িবষয় ভাব, পৃিথবীস্থ িবষয় িবষয় ভািবও না| ৩ েকননা েতামরা
মিরয়াছ, এবং েতামােদর জীবন খ্রীেষ্টর সিহত ঈশ্বের গুপ্ত
রিহয়ােছ| ৪ আমােদর জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকািশত হইেবন,
তখন েতামরাও তা াহার সিহত সপ্রতােপ প্রকািশত হইেব|
৫ অতএব েতামরা পৃিথবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃতু্যসাৎ
কর, যথা, েবশ্যাগমন, অশুচীতা, েমাহ, কু-অিভলাষ, এবং
েলাভ, এ ত প্রিতমাপূজা| ৬ এই সকেলর কারণ অবাধ্যতার

সন্তানগেণর প্রিত ঈশ্বেরর েক্রাধ উপিস্থত হয়| ৭ পূেব্বৰ্ যখন
েতামরা এ সকেল জীবন ধারণ কিরেত, তখন েতামরাও এই
সকেল চিলেত| ৮ িকন্তু এখন েতামরাও এ সকল ত্যাগ কর,
-েক্রাধ, রাগ, িহংসা, িনন্দা ও েতামােদর মুখিনগৰ্ত কুৎিসত
আলাপ| ৯ এক জন অন্য জেনর কােছ িমথ্যা কথা কিহও না,
েকননা েতামরা পুরাতন মনুষ্যেক তাহার িক্রয়াশুদ্ধ বস্ত্রবৎ ত্যাগ
কিরয়াছ, ১০ এবং েসই নূতন মনুষ্যেক পিরধান কিরয়াছ, েয
আপন সৃিষ্টকত্তৰ্ ার প্রিতমূিত্তৰ্  অনুসাের তত্ত্বজ্ঞােনর িনিমত্ত
নূতনীকৃত হইেতেছ| ১১ এস্থােন গ্রীক িক িযহূদী, িছন্নত্বক্ িক
অিচ্ছন্নত্বক্, বব্বৰ্র, সু্কথীয়, দাস, স্বাধীন বিলয়া িকছু হইেত পাের
না, িকন্তু খ্রীষ্টই সেব্বৰ্সব্বৰ্া| ১২ অতএব েতামরা, ঈশ্বেরর
মেনানীত েলাকেদর, পিবত্র ও িপ্রয় েলাকেদর, উপেযাগী মেত
করুনার িচত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদতুা, সিহষু্ণতা পিরধান কর|
১৩ পরস্পর সহনশীল হও, এবং যিদ কাহােকও েদাষ িদবার
কারণ থােক, তেব পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু েযমন েতামািদগেক
ক্ষমা কিরয়ােছন, েতামরাও েতমিন কর| ১৪ আর এই সকেলর
উপের েপ্রম পিরধান কর; তাহাই িসিদ্ধর েযাগবন্ধন| ১৫ আর
খ্রীেষ্টর শািন্ত েতামােদর হৃদেয় কতৃ্তৰ্ত্ব করুক; েতামরা ত তাহারই
িনিমত্ত এক েদেহ আহূত হইয়াছ; আর কৃতজ্ঞ হও| ১৬ খ্রীেষ্টর
বাক্য প্রচুররূেপ েতামােদর অন্তের বাস করুক; েতামরা সমস্ত
িবজ্ঞতায় গীত, েস্ত্রাত্র ও আিত্মক সঙ্কীতৰ্ ন দ্বারা পরস্পর িশক্ষা ও
েচতনা দান কর; অনুগ্রেহ আপন আপন হৃদেয় ঈশ্বেরর উেদ্দেশ
গান কর| ১৭ আর বাক্য িক কােযৰ্্য যাহা িকছু কর, সকলই প্রভু
যীশুর নােম কর, তা াহার দ্বারা িপতা ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরেত
কিরেত ইহা কর| ১৮ নারীগণ, েতামরা আপন আপন স্বামীর
বশীভূতা হও, েযমন প্রভুেত উপযুক্ত| ১৯ স্বামীরা, েতামরা আপন
আপন স্ত্রীেক েপ্রম কর, তাহােদর প্রিত কটুব্যবহার কিরও না|
২০ সন্তােনরা, েতামরা সব্বৰ্িবষেয় িপতামাতার আজ্ঞাবহ হও,
েকননা তাহাই প্রভুেত তুিষ্টজনক| ২১ িপতারা, েতামরা আপন
আপন সন্তানিদগেক কু্রদ্ধ কিরও না, পােছ তাহােদর মেনাভঙ্গ
হয়| ২২ দােসরা, যাহারা মাংেসর সম্বেন্ধ েতামােদর প্রভু, েতামরা
তাহােদর আজ্ঞাবহ হও; চাকু্ষষ েসবা দ্বারা মনুেষ্যর তুিষ্টকেরর
মত নয়, িকন্তু অন্তঃকরেণর সরলতায় প্রভুেক ভয় কিরয়া
আজ্ঞাবহ হও| ২৩ যাহা িকছু কর, প্রােণর সিহত কাযৰ্্য কর,
মনুেষ্যর কম্মৰ্ নয়, িকন্তু প্রভুরই কম্মৰ্ বিলয়া কর; ২৪ েকননা
েতামরা জান, প্রভু হইেত েতামরা দায়ািধকাররূপ প্রিতদান
পাইেব; ২৫ েতামরা প্রভু খ্রীেষ্টরই দাসত্ব কিরেতছ; বস্তুতঃ েয
অন্যায় কের, েস আপনার কৃত অন্যােয়র প্রিতফল পাইেব;

আর [প্রভুর কােছ] মুখােপক্ষা নাই| প্রভুরা, েতামরা
দাসেদর প্রিত ন্যায় ও সাম্য ব্যবহার কর, জািনও েয,
েতামােদরও এক প্রভু স্বেগৰ্ আেছন| ২ েতামরা প্রাথৰ্নায়

িনিবষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকাের এ িবষেয় জািগয়া থাক| ৩ আর
তৎসেঙ্গ আমােদর জন্যও প্রাথৰ্না কর, েযন ঈশ্বর আমােদর জন্য
বােক্যর দ্বারা খুিলয়া েদন, েযন খ্রীেষ্টর েসই িনগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত
কিরেত পাির, যাহার জন্য আিম বন্ধনযুক্তও আিছ, ৪ েযন
আমার েযমন বলা উিচত, েতমিন তাহা প্রকাশ কিরেত পাির|
৫ েতামরা বািহেরর েলাকেদর প্রিত বুিদ্ধপূব্বৰ্ক আচরণ কর,
সুেযাগ িকিনয়া লও| ৬ েতামােদর বাক্য সব্বৰ্দা অনুগ্রহ সহযুক্ত
হউক, লবেণ আস্বাদযুক্ত হউক, কাহােক েকমন উত্তর িদেত হয়,
তাহা েযন েতামরা জািনেত পার|
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৭ প্রভুেত িপ্রয় ভ্রাতা, িবশ্বস্ত পিরচারক ও সহ্দাস েয তুিখক,
িতিন েতামািদগেক আমার সমস্ত িবষয় জানাইেবন| ৮ েতামােদর
কােছ তা াহােক এই কারণ পাঠাইলাম, েযন েতামরা জািনেত পার
েয, আমরা েকমন আিছ, এবং িতিন েযন েতামােদর হৃদয়েক
আশ্বাস েদন| ৯ আর িবশ্বস্ত ও িপ্রয় ভ্রাতা ওনীিষমেকও সেঙ্গ
পাঠাইলাম, িযিন েতামােদরই এক জন| ইহা ারা এখানকার সমস্ত
সমাচার েতামািদগেক জ্ঞাত কিরেবন| ১০ আমার সহবিন্দ
আিরষ্টাখৰ্, এবং বাণৰ্বার কুটুম্ব, মাকৰ্ - যাাহার িবষেয় েতামরা
আজ্ঞা পাইয়াছ; িতিন যিদ েতামােদর কােছ উপিস্থ হন; ১১ তেব
তা াহােক গ্রহণ কিরও- ও যুষ্ট নােম আখ্যাত যীশু, ইহা ারা
েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন; িছন্নত্বক্ েলাকেদর মেধ্য
েকবল এই কেয়ক জন ঈশ্বেরর রােজ্যর পেক্ষ আমার সহকারী;
ইহা ারা আমার সান্ত্বনাজনক হইয়ােছন| ১২ ইপাফ্রা েতামািদগেক
মঙ্গলবাদ কিরেতেছন, িতিন ত েতামােদরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর

দাস; িতিন সতত প্রাথৰ্নায় েতামােদর পেক্ষ মল্লযুদ্ধ কিরেতেছন,
েযন েতামরা ঈশ্বেরর সমস্ত ইচ্ছােত িসদ্ধ ও কৃতিনশ্চয় হইয়া
দা াড়াইয়া থাক| ১৩ কারণ আিম তা াহার িবষেয় এই সাক্ষ্য িদেতিছ
েয, েতামােদর জন্য এবং যাাহারা লায়িদেকয়ােত ও যাাহারা
িহয়রাপিলেত আেছন, তা াহােদর জন্য তা াহার বড়ই যত্ন| ১৪ লূক,
েসই িপ্রয় িচিকৎসক, এবং দীমা েতামািদগেক মঙ্গলবাদ
কিরেতেছন| ১৫ েতামরা লায়িদেকয়া-িনবাসী ভ্রাতৃগণেক, এবং
নুম্ফােক ও তা াহার গৃহিস্থত মন্ডলীেক মঙ্গলবাদ কর| ১৬ আর
েতামােদর মেধ্য এই পত্র পাঠ হইেল পর েদিখও, েযন,
লায়িদেকয়াস্থ মন্ডলীেতও ইহা পাঠ করা হয়; এবং লায়িদেকয়া
হইেত েয পত্র পাইেব, তাহা েযন েতামরাও পাঠ কর| ১৭ আর
আিখৰ্প্পেক বিলও, তুিম প্রভুেত েয পিরচারেকর পদ পাইয়াছ েস
িবষেয় েদিখও, েযন তাহা সম্পন্ন কর| ১৮ এই মঙ্গলবাদ আিম
েপৗল স্বহেস্ত িলিখলাম| েতামরা আমার বন্ধন স্মরণ কিরও|
অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী হউক|
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১

২

১ িথষলনীকীয়

ঙ্গলাচরণ। িথষলনীকীেত েপৗেলর সুসমাচার প্রচার।

েপৗল, সীল ও তীমিথয়- িপতা ঈশ্বের ও প্রভু যীশু
খ্রীেস্ট িস্থত িথষলনীকীয়েদর মন্ডলী সমীেপ। অনুগ্রহ ও
শািন্ত েতামেদর প্রিত বতু্তৰ্ক। ২ আমরা প্রাথৰ্নাকােল

েতামােদর নাম উেল্লখ কিরয়া েতামােদর সকেলর িনিমত্ত সতত
ঈশ্বেরর ধন্যবাদ কিরয়া থািক; ৩ আমরা েতামােদর িবশ্বােসর
কাযৰ্্য, েপ্রেমর পিরশ্রম ও আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট িবষয়ক
প্রত্যাশার ৈধেযৰ্্য আমােদর ঈশ্বর ও িপতার সাক্ষােত অিবরত
স্মরণ কিরয়া থািক; ৪ কারণ, েহ ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বেরর েপ্রমপাত্রগণ,
আমরা জািন েতামরা মেনানীত েলাক, ৫ েকননা আমােদর
সুসমাচার েতামােদর কােছ েকবল বােক্য নয়, িকন্তু শিক্তেত ও
পিবত্র আত্মায় ও অিতশয় িনশ্চয়তায় উপিস্থত হইয়ািছল;
েতামরা ত জান, আমরা েতামােদর কােছ, েতামােদর িনিমত্ত িক
প্রকার েলাক হইয়ািছলাম। ৬ আর েতামরা বহু েক্লেশর মেধ্য
পিবত্র আত্মার আনেন্দ বাক্যটী গ্রহন কিরয়া আমােদর এবং
প্রভুর অনুকারী হইয়াছ; ৭ এইরূেপ মািকদিনয়া ও আখায়াস্থ
সমস্ত িবশ্বাসী েলােকর আদশৰ্ হইয়াছ; ৮ েকননা েতামােদর হইেত
প্রভুর বাক্য ধ্বিনত হইয়ােছ, েকবল মািকদিনয়ােত ও আখায়ােত
নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর েয িবশ্বাস, তাহার বাত্তৰ্ া সব্বৰ্ত্র
ব্যাপ্ত হইয়ােছ; এইজন্য আমােদর িকছু বিলবার প্রেয়াজন নাই।
৯ কারণ তাহারা আপনারা আমােদর িবষেয় এই বাত্তৰ্ া প্রচার
কিরয়া থােক েয, েতামােদর িনকেট আমরা িকরূেপ উপিস্থত
হইয়ািছলাম, আর েতামরা িকরূেপ প্রিতমাগণ হইেত ঈশ্বেরর
িদেক িফিরয়া আিসয়াছ, েয জীবন্ত সত্য ঈশ্বেরর েসবা কিরেত
পার, ১০ এবং যাাহােক িতিন মৃতগেনর মধ্য হইেত উঠাইয়ােছন,
িযিন আগামী েক্রাধ হইেত আমােদর উদ্ধারকত্তৰ্ া, েযন স্বগৰ্ হইেত
তা াহার েসই পুেত্রর অথৰ্াৎ যীশুর অেপক্ষা কিরেত পার।

বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, েতামরা আপনারই জান, েতামাদর
িনকেট আমােদর েয উপিস্থিত, তাহা িনস্ফল হয় নাই।
২ বরং িফিলপীেত পূেব্বৰ্ দঃুখেভাগ ও অপমান েভাগ

কিরেল পর, েতামরা জান, আমরা আমােদর ঈশ্বের সাহসী হইয়া
অিতশয় প্রাণপেন েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচােরর কথা
প্রচার কিরয়ািছলাম। ৩ েকননা আমােদর উপেদশ ভ্রািন্তমূলক
িক অশুচীতা মূলক বা ছলযুক্ত নয়। ৪ িকন্তু ঈশ্বর েযমন
আমািদগেক পরীক্ষািসদ্ধ কিরয়া আমােদর উপের সুসমাচােরর
ভার রািখয়ােছন, েতমিন কথা কিহেতিছ; মানুষেক সন্তুষ্ট কিরব
বিলয়া নয়, িকন্তু ঈশ্বর িযিন িযিন আমােদর অন্তঃকরণ পরীক্ষা
কেরন, তা াহােক সন্তুষ্ট কিরব বিলয়াই কিহেতিছ। ৫ কারণ
েতামরা জান, আমরা কখেনা চাটুবােদ িকম্বা েলাভজনক ছেল
িলপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী; ৬ আর মনুষ্যেদর হইেত সম্মান
পাইেত েচষ্টা কির নাই, েতামােদর হইেতও নয়, অন্যেদর হইেতও
নয়, যিদও খ্রীেস্টর েপ্রিরত বিলয়া আমরা ভারস্বরূপ হইেলও

হইেত পািরতাম; ৭ িকন্তু েযমন স্তন্যদাত্রী িনজ বৎসিদেগর লালন
পালন কের, েতমিন েতামােদর মেধ্য েকামল ভাব
েদখাইয়ািছলাম; ৮ েসইরূেপ আমরা েতামািদগেক েস্নহ করােত
েকবল ঈশ্বেরর সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও
েতামািদগেক িদেত সন্তুষ্ট িছলাম, েযেহতুক েতামরা আমােদর
িপ্রয়পাত্র হইয়ািছেল। ৯ বস্তুতঃ, েহ ভ্রাতৃগণ আমােদর পিরশ্রম ও
আয়াস েতামােদর স্মরেণ আেছ; েতামােদর কাহারও ভারস্বরূপ
েযন না হই, তজ্জন্য আমরা িদবারাত্র কাযৰ্্য কিরেত কিরেত
েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কিরয়ািছলাম।
১০ আর িবশ্বাসী েয েতামরা, েতামােদর কােছ আমরা েকমন
সাধু, ধািম্মৰ্ক ও িনেদৰ্ াষচারী িছলাম, তাহার সাক্ষী েতামারা আছ,
ঈশ্বরও আেছন। ১১ েতামরা ত জান, িপতা েযমন আপন
সন্তানিদগেক েতমিন আমরা েতামােদর প্রেত্যক জনেক আশ্বাস
িদতাম, সান্তনা কিরতাম, ১২ ও দঢ়ৃরূেপ আেদশ িদতাম, েযন
েতামরা ঈশ্বেরর েযাগ্য রূেপ চল, িযিন আপন রােজ্য ও প্রতােপ
েতামািদগেক আহ্বান কিরেতেছন।

িথষলনীকীয়েদর িস্থরতায় েপৗেলর আনন্দ।

১৩ আর এই জন্য আমরাও অিবরত ঈশ্বেরর ধন্যবাদ
কিরেতিছ েয, আমােদর কােছ ঈশ্বেরর বাত্তৰ্ ারূপ বাক্য প্রাপ্ত
হইয়া েতামরা মনুষ্যেদর বাক্য নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য বিলয়া
তাহা গ্রহন কিরয়ািছেল; তাহা ঈশ্বেরর বাক্যই বেট, এবং িবশ্বাসী
েয েতামরা, েতামােদর মেধ্য িনজ কাযৰ্্য সাধনও কিরেতেছ।
১৪ কারণ, েহ ভ্রাতৃগণ, িযহুদীয়ায় খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর েয সকল
মন্ডলী আেছ, েতামরা তাহােদর অনুকারী হইয়াছ; েকননা উহারা
িযহুদীেদর হইেত েয প্রকার দঃুখ পাইয়ােছ, েতামারও েতামােদর
স্বজাতীয় েলাকেদর হইেত েসই প্রকার দঃুখ পাইয়াছ;
১৫ িযহুদীরা প্রভু যীশুেক এবং ভাবাদীগনেক বধ কিরয়ািছল,
আবার আমািদগেক তাড়না কিরয়ািছল; তাহারা ইশ্বেরর তুিষ্টকর
নয়, সকল মনুেষ্যর িবপরীত; ১৬ তাহারা আমািদগেক
পরজাতীয়েদর পিরত্রােনর জন্য তাহােদর কােছ কথা বিলেত
বারণ কিরেতেছ; এইরূেপ সতত আপনােদর পােপর পিরমান,
পূণৰ্ কিরেতেছ; িকন্তু তাহােদর িনকেট চূড়ান্ত েক্রাধ উপিস্থত
হইল। ১৭ আর, েহ ভ্রাতৃগণ, আমরা অল্পকােলর জন্য হৃদেয় নয়,
েকবল প্রত্যেক্ষ েতামােদর হইেত িবরিহত হইেল পর অিতশয়
আকাঙ্ক্ষা সহকাের েতামেদর মুখ েদিখবার িনিমত্ত আরও
অিধক যত্ন কিরয়া িছলাম। ১৮ কারণ আমরা, িবেশষতঃ আিম
েপৗল, একবার ও দইুবার, েতামােদর কােছ যাইেত বাঞ্ছা
কিরয়ািছলাম, িকন্তু শয়তান আমােদর বাধা িদল। ১৯ েকননা
মেদর প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট িক? আমােদর প্রভু
যীশুর সাক্ষােত তা াহার আগমনকােল েতামরাই িক নও?
২০ বাস্তিবক েতামরাই আমােদর েগৗরব ও আনন্দভূিম।
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এজন্য আর ৈধযৰ্্য ধিরেত না পারােত আথীনীেত
একাকী থাকা আমরা িবিহত বুিঝয়ািছলাম, ২ এবং
আমােদর ভ্রাতা ও খ্রীেস্টর সুসমাচাের ঈশ্বেরর

পিরচারক েয তীমিথয়, তা াহােক পাঠাইয়ািছলাম, েযন িতিন
েতামািদগেক সুিস্থর কেরন, এবং েতামােদর িবশ্বােসর সম্বেন্ধ
আশ্বাস েদন, ৩ েযন এই সকল েক্লেশ েকহ চঞ্চল না হয়; কারণ
েতামরা আপনারই জান, আমরা ইহারই জন্য িনযুক্ত। ৪ আর
বাস্তিবক আমােদর েক্লশ েয ঘিটেব, ইহা আমরা অেগ্র, যখন
েতামােদর িনকেট িছলাম, তখন েতামােদর বিলয়ািছলাম; আর
তাহাই ঘিটয়ােছ, এবং েতামরা তাহা জান। ৫ এ জন্য আিমও
আর ৈধযৰ্্য ধিরেত না পারােত েতামােদর িবশ্বােসর তত্ব জািনবার
িনিমত্ত উঁহােক পাঠাইয়ািছলাম, ভািবয়ািছলাম, পােছ পরীক্ষক
েকান প্রকাের েতামােদর পরীক্ষা কিরয়ােছ বিলয়া আমােদর
পিরশ্রম বৃথা হইয়া পেড়। ৬ িকন্তু এখন তীমিথয় েতামােদর িনকট
হইেত আমােদর কােছ আিসয়া েতামােদর িবশ্বাস ও েপ্রেমর শুভ
সংবাদ আমািদগেক িদয়ােছন, এবং বিলয়ােছন, েতামরা সবৰ্দা
েস্নহ ভােব আমািদগেক স্মরণ কিরেতছ, েযমন আমরাও
েতামািদগেক েদিখেত চাই, েতমিন আমািদগেক েদিখেত
আকাঙ্ক্ষা কিরেতছ; ৭ এজন্য, েহ ভ্রাতৃগণ, েতামােদর িবষেয়
আমরা সমস্ত সঙ্কেটর ও েক্লেশর মেধ্য েতামােদর িবশ্বাস দ্বারা
আশ্বাস পাইলাম; ৮ েকননা যিদ েতামরা প্রভুেত িস্থর থাক, তেব
এখন আমরা বাািচ। ৯ বাস্তিবক েতামােদর কারণ আমরা আপন
ঈশ্বেরর সাক্ষােত েয সকল আনেন্দ আনন্দ কির, তাহার
প্রিতদান বিলয়া েতামােদর জন্য ঈশ্বরেক িক প্রকার ধন্যবাদ
িদেত পাির? ১০ আমরা েযনেতামেদর মুখ েদিখেত পাই, এবং
েতামােদর িবশ্বােসর ত্রুিট সকল পূণৰ্ কিরেত পাির, এই জন্য রাত
িদন অিতশয় প্রাথৰ্না কিরেতিছ। ১১ আর আমােদর ঈশ্বর ও
িপতা আপিন ও আমােদর প্রভু যীশু েতামােদর কােছ আমােদর
পথ সুগম করুন। ১২ আর েযমন আমরাও েতামােদর প্রিত
উপিচয়া পিড়, েতমিন প্রভু েতামািদগেক পরস্পেরর ও সকেলর
প্রিত েপ্রেম বিদ্ধৰ্ ষু্ণ করুন ও উপিচয়া পিড়েত িদউন; ১৩ এইরূেপ
আপনার সমস্ত পিবত্রগন সহ আমােদর প্রভু যীশুর আগমন
কােল েযন িতিন আমােদর ঈশ্বর ও িপতার সাক্ষােত েতামােদর
হৃদয় পিবত্রতায় অিনন্দনীয়রূেপ সুিস্থর কেরন।

ধম্মর্াচরণ কিরেত িবনিত।

অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, অবেশেষ আমরা প্রভু যীশুেত
েতামািদগেক িবনয় কিরেতিছ, েচতনা িদয়া বিলেতিছ,
িকরূেপ চিলয়া ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কিরেত হয়, এ িবষেয়

আমােদর কােছ েয িশক্ষা গ্রহণ কিরয়াছ, আর েযরূপ চিলেতছ,
তদনুসাের অিধক উপিচয়া পড়। ২ েকননা প্রভু যীশুর দ্বারা
আমরা েতামািদগেক িক িক আেদশ িদয়ািছ, তাহা েতামরা জান।
৩ ফলতঃ ঈশ্বেরর ইচ্ছা এই, েতামােদর পিবত্রতা;- ৪ েয েতামরা
ব্যিবচার হইেত দেূর থাক, েতামােদর প্রেত্যক জন েযন, ৫ যাহারা
ঈশ্বরেক জােন না, েসই পরজাতীয়েদর ন্যায় কামািভলােষ নয়,
িকন্তু পিবত্রতায় ও সমাদের িনজ িনজ পাত্র লাভ কিরেত জােন।
৬ েকহ েযন সীমা অিতক্রম কিরয়া এই ব্যাপাের আপন ভ্রাতােক
না ঠকায়; েকননা পূেব্বৰ্ েতামািদগেক েযমন বিলয়ািছ ও সাক্ষ্য
িদয়ািছ, তদনুসাের, প্রভু এই সকেলর প্রিতফলদাতা। ৭ কারণ
ঈশ্বর আমািদগেক অশুচীতার িনিমত্ত নয়, িকন্তু পিবত্রতায়
আহ্বান কিরয়ােছন। ৮ এই জন্য েয ব্যিক্ত অগ্রাহ্য কের, েস

মনুষ্যেক অগ্রাহ্য কের তাহা নয়, বরং ঈশ্বরেকই অগ্রাহ্য কের,
িযিন িনজ পিবত্র আত্মা েতামািদগেক প্রদান কেরন। ৯ আর
ভ্রাতৃেপ্রম সম্বেন্ধ েতামািদগেক িকছু েলখা অনাবশ্যক, কারণ
েতামরা আপনারা পরস্পর েপ্রম কিরবার জন্য ঈশ্বেরর কােছ
িশক্ষা পাইয়াছ; ১০ আর বাস্তিবক সমস্ত মািকদিনয়া-িনবাসী
সমুদয় ভ্রাতৃগেনর প্রিত তাহা কিরেতছ। ১১ িকন্তু েতামািদগেক
িবনয় কিরয়া বিলেতিছ, ভ্রাতৃগণ, আরও অিধক উপিচয়া পড়,
আর শান্ত ভােব থািকেত ও আপন আপন কাযৰ্্য কিরেত এবং
স্বহেস্ত পিরশ্রম কিরেত সযত্ন হও- েযমন আমরা েতামািদগেক
আেদশ িদয়ািছ- ১২ েযন বিহঃস্ত েলাকেদর প্রিত েতামরা
িশষ্টাচারী হও, এবং েতামােদর িকছুরই অভাব না থােক।

প্রভু যীশুর পুনরাগমন।

১৩ িকন্তু, েহ ভ্রাতৃগণ আমরা চািহ না েয, যাহারা িনদ্রাগত হয়,
তাহােদর িবষেয় েতামরা অজ্ঞাত থাক; েযন যাহােদর প্রত্যাশা
নাই, েসই অন্য সকল েলােকর মত েতামরা দঃুখাতৰ্  না হও।
১৪ েকননা আমরা যখন িবশ্বাস কির েয, যীশু মিরয়ােছন, এবং
উিঠয়ােছন, তখন জািন, ঈশ্বর যীশু দ্বারা িনদ্রাগত
েলাকিদগেকও েসইরূপ তা াহার সিহত আনয়ন কিরেবন।
১৫ েকননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা েতামািদগেক ইহা বিলেতিছ
েয, আমরা যাহারা জীিবত আিছ, যাহারা প্রভুর আগমন পযৰ্্যন্ত
অবিশষ্ট থািকেব, আমরা েকান ক্রেম েসই িনদ্রাগত েলাকেদর
অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বিন সহ, প্রধান
দেূতর রব সহ, এবং ঈশ্বেরর তূরীবাদ্য সহ স্বগৰ্ হইেত নািময়া
আিসেবন, আর যাহারা খ্রীেস্ট মিরয়ােছন, তাহারা প্রথেম
উিঠেব। ১৭ পের আমরা যাহারা জীিবত আিছ, যাহারা অবিশষ্ট
থািকব, আমরা আকােশ প্রভুর সিহত সাক্ষাৎ কিরবার িনিমত্ত
একসেঙ্গ তাহােদর সিহত েমঘেযােগ নীত হইব; আর এইরূেপ
সতত প্রভুর সেঙ্গ তাহ্িকব। ১৮ অতএব েতামরা এই সকল কথা
বিলয়া এক জন অন্য জনেক সান্ত্বনা েদও।

িকন্তু, েহ ভ্রাতৃগণ, িবেশষ িবেশষ কােলর ও সমেয়র
িবষেয় েতামািদগেক িকছু েলখা অনাবশ্যক। ২ কারণ
েতামরা আপনারা িবলক্ষণ জান, রািত্রকােল েযমন

েচার, েতমিন প্রভুর িদন আিসেতেছ। ৩ েলােক যখন বেল,
শািন্তেত ও অভয়, তখনই তাহােদর কােছ েযমন গব্ভৰ্বতীর প্রসব
েবদনা উপিস্থত হইয়া থােক, েতমিন আকিস্মক িবনাশ উপিস্থত
হয়; আর তাহারা েকান ক্রেম এড়াইেত পািরেব না। ৪ িকন্তু,
ভ্রাতৃগণ, েতামরা অন্ধকাের নও েয, েসই িদন চেরর ন্যায়
েতামােদর উপের আিসয়া পিরেব। ৫ েতামরা ত সকেল দীিপ্তর
সন্তান ও িদবেসর সন্তান; আমরা রািত্ররও নই, অন্ধকােররও
নই। ৬ অতএব আইস, আমরা অন্য সকেলর ন্যায় িনদ্রা না যাই,
বরং জািগয়া থািক ও িমতাচারী হই। ৭ কারণ যাহারা িনদ্রা যায়,
তাহারা রািত্রেতই িনদ্রা যায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা
রািত্রেতই মত্ত হয়। ৮ িকন্তু আমরা িদবেসর বিলয়া আইস,
িমতাচারী হই, িবশ্বাস ও েপ্রমরূপ বুকপাটা পির, এবং পিরত্রােনর
আশারূপ িশরস্ত্র মস্তেক িদই; ৯ েকননা ঈশ্বর আমািদগেক
েক্রােধর জন্য িনযুক্ত কেরন নাই, িকন্তু আমােদর প্রভু যীশু দ্বারা
পিরত্রান লােভর জন্য; ১০ িতিন আমােদর িনিমত্ত মিরেলন, েযন
আমরা জািগয়া থািক বা িনদ্রা যাই, তা াহারই সেঙ্গ জীিবত থািক।
১১ অতএব েযমন েতামরা কিরয়াও থাক, েতমিন েতামরা
পরস্পরেক আশ্বাস েদও, এবং এক জন অন্যেক গাািথয়া তুল।
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১২ িকন্তু, েহ ভ্রাতৃগণ, আমরা েতামািদগেক িনেবদন কিরেতিছ;
যাাহারা েতামােদর মেধ্য পিরশ্রম কেরন ও প্রভুেত েতামােদর
উপের িনযুক্ত আেছন, এবং েতামােদর েচতনা েদন, তা াহািদগেক
িচিনয়া লও, ১৩ আর তা াহােদর কম্মৰ্ প্রযুক্ত তা াহািদগেক েপ্রেম
অিতশয় সমাদর কর। ১৪ আপনােদর মেধ্য ঐক রাখ। আর, েহ
ভ্রাতৃগণ আমরা েতামািদগেক িবনয় কিরেতিছ, যাহারা
অিনয়িমত রূেপ চেল, তাহািদগেক েচতনা েদও, ক্ষীন
সাহসিদগেক সান্ত্বনা কর, দবু্বৰ্লিদেগর সাহায্য কর, সকেলর
প্রিত দীঘৰ্সিহষু্ণ হও। ১৫ েদিখও, েযন অপকােরর প্রিতেশােধ
েকহ কাহারও অপকার না কর, িকন্তু পরস্পেরর এবং সকেলর
প্রিত সব্বৰ্দা সদাচরেণর অনুধাবন কর। 16 সতত আনন্দ কর,
অিবরত প্রাথৰ্না কর; ১৮ সব্বৰ্িবষেয় ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট
যীশুেত ইহাই েতামােদর উেদ্দেশ্য ঈশ্বেরর ইচ্ছা। ১৯ আত্মােক

িনব্বৰ্ান কিরও না। 20 ভাববাণী তুচ্ছ কিরও না। সব্বৰ্িবষেয়
পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, তাহা ধিরয়া রাখ। ২২ সব্বৰ্প্রকার মন্দ
িবষয় হইেত দেূর থাক। ২৩ আর শািন্তর ঈশ্বর আপিন
েতামািদগেক সব্বৰ্েতাভােব পিবত্র করুন; এবং েতামােদর
অিবকল আত্মা, প্রাণ ও েদহ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেস্টর
আগমনকােল আনন্দনীয়রূেপ রিক্ষত হউক। ২৪ িযিন
েতামািদগেক আহ্বান কেরন, িতিন িবশ্বস্ত, িতিনই তাহা কিরেবন।
২৫ ভ্রাতৃগণ, আমােদর িনিমত্ত প্রাথৰ্না কর। ২৬ সকল ভ্রাতােক
পিবত্র চুম্বেন মঙ্গলবাদ কর। ২৭ আিম েতামািদগেক প্রভুর িদব্য
িদয়া বিলেতিছ, সমুদয় ভ্রাতার কােছ েযন এই পত্র পাঠ করা
হয়। ২৮ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেস্টর অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী
হউক।
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১

২ ৩

২ িথষলনীকীয়

মঙ্গলাচরণ। প্রভু যীশুর িদ্বতীয়

েপৗল, সীল ও তীমিথয় আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু
যীশু খ্রীেস্ট িস্থত থীষলনীকীেদর মন্ডলী সমীেপ।
২ িপতা ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ ও শািন্ত

েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক। ৩ েহ ভ্রাতৃগণ, আমরা েতামােদর িনিমত্ত
সব্বৰ্দা ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত বাধ্য; আর তাহা করা উপযুক্ত;
েকননা েতামােদর িবশ্বাস অিতশয় বািড়েতেছ, এবং পরস্পেরর
প্রিত েতামােদর প্রেত্যক জেনর েপ্রম উপিচয়া পিড়েতেছ। ৪ এই
জন্য, েতামরা েয সকল তাড়না ও েক্লশ সহ্য কিরেতছ, েসই
সকেলর মেধ্য েতামােদর ৈধযৰ্্য ও িবশ্বাস থাকায় আমরা
আপনােদর ঈশ্বেরর মন্ডলী সকেলর মেধ্য েতামােদর শ্লাঘা
কিরেতিছ। ৫ আর উহা ঈশ্বেরর ন্যায়িবচােরর স্পষ্ট লক্ষণ,
যাহােত েতামরা ঈশ্বেরর েসই রােজ্যর েযাগ্য বিলয়া গন্য হইেব,
যাহার িনিমত্ত দঃুখেভাগও কিরেতছ। ৬ বাস্তিবক ঈশ্বেরর কােছ
ইহা নায্য েয, যাহারা েতামািদগেক েক্লশ েদয়, িতিন েতামািদগেক
প্রিতফলরূেপ েক্লশ িদেবন, ৭ এবং েক্লশ পাইেতেছ েয েতামরা,
েতামািদগেক আমােদর সিহত িবশ্রাম িদেবন, [ইহা তখনই হইেব]
যখন প্রভু যীশু স্বগৰ্ হইেত আপনার পরাক্রেমর দতূগেনর সিহত
জ্বলন্ত অিগ্নেবস্টেন প্রকািশত হইেবন, ৮ এবং যাহারা ঈশ্বরেক
জােন না ও যাহারা আমােদর প্রভু যীশুর সুসমাচােরর আজ্ঞাবহ
হয় না, তাহািদগেক সমুিচত দন্ড িদেবন। ৯ তাহারা প্রভুর মুখ
হইেত ও তা াহার শিক্তর প্রতাপ হইেত অনন্তকাল স্থায়ী িবনাশরূপ
দন্ড েভাগ কিরেব, ১০ ইহা েসই িদন ঘিটেব, েয িদন িতিন আপন
পিবত্রগেন েগৗরবািন্বত হইবার, এবং যাহারা িবশ্বাস কিরয়ােছ,
তাহােদর সকেলেত চমৎকােরর পাত্র হইবার জন্য আগমন
কিরেবন; আমরা েতামােদর কােছ েয সাক্ষ্য িদয়ািছ, তাহা ত
িবশ্বােস গৃহীত হইয়ােছ। ১১ এই জন্য আমরা েতামােদর িনিমত্ত
সব্বৰ্দা এই প্রাথৰ্নাও কিরেতিছ, েযন আমােদর ঈশ্বর
েতামািদগেক েতামােদর আহ্বােনর েযাগ্য বিলয়া গন্য কেরন,
আর মঙ্গলভােবর সমস্ত বাসনা ও িবশ্বােসর কম্মৰ্ সপরাক্রেম
সম্পূণৰ্ কিরয়া েদন; ১২ েযন আমােদর ঈশ্বেরর ও প্রভু যীশু
খ্রীেস্টর অনুগ্রহ অনুসাের আমােদর প্রভু যীশুর নাম
েতামািদগেত েগৗরবািন্বত হয়, এবং তা াহােত েতামরাও
েগৗরবািন্বত হও।

পাপ- পুরুেষর প্রকাশ।

আবার, েহ ভ্রাতৃগণ, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেস্টর
আগমন ও তাহার িনকেট আমােদর সংগৃহীত হইবার
িবষেয় েতামািদগেক এই িবনিত কিরেতিছ; ২ েতামরা

েকান আত্মা দ্বারা, বা েকান বাক্য দ্বারা, অথবা আমরা
িলিখয়ািছ, মেন কিরয়া েকান পত্র দ্বারা, মেনর িস্থরতা হইেত
িবচিলত বা উিদ্বগ্ন হইও না, ভািবও না েয প্রভুর িদন উপিস্থত

হইল; ৩ েকহ েকান মেত েযন েতামািদগেক না ভুলায়; েকননা
প্রথেম েসই ধম্মৰ্-ভ্রষ্টতা উপিস্থত হইেব, এবং েসই পাপ-পুরুষ,
েসই িবনাশ সন্তান, প্রকাশ পাইেব, ৪ েয প্রিতেরাধী হইেব ও
‘ঈশ্বর’ নাম আখ্যাত বা পূজ্য সকেলর হইেত আপনােক বড়
কিরেব, এমন িক, ঈশ্বেরর মিন্দের বিসয়া আপনােক ঈশ্বর
বিলয়া েদখাইেব। ৫ েতামােদর িক মেন পেড় না, আিম পূেব্বৰ্
যখন েতামােদর কােছ িছলাম, তখন েতামািদগেক এই কথা
বিলয়ািছলাম? ৬ আর েস েযন স্বসমেয় প্রকাশ পায়, এই জন্য
িকেস তাহােক বাধা িদয়া রািখেতেছ, তাহা েতামরা জান।
৭ কারণ অধেম্মৰ্র িনগূঢ়তত্ব এখনই কাযৰ্্য সাধন কিরেতেছ;
েকবল এখন একজন েয পযৰ্্যন্ত েস দরূীভূত না হয়, বাধা িদয়া
রািখেতেছ। ৮ আর তখন েসই অধাম্মর্ী প্রকাশ পাইেব, যাহােক
প্রভু যীশু আপন মুেখর িনশ্বাস দ্বারা সংহার কিরেবন, ও আপন
আগমেনর প্রকাশ দ্বারা েলাপ কিরেবন। ৯ েসই ব্যিক্তর আগমন
শয়তােনর, কাযৰ্্যসাধন অনুসাের িমথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা
িচহ্ন ও অদু্ভত লক্ষণ সহকাের হইেব, ১০ এবং যাহারা িবনাশ
পাইেতেছ, তাহােদর সম্বেন্ধ অধািম্মৰ্কতার সমস্ত প্রতারণা
সহকাের হইেব; কারণ তাহারা পিরত্রান পাইবার িনিমত্ত সেত্যর
েপ্রম গ্রহণ কের নাই। ১১ আর েসই জন্য ঈশ্বর তাহােদর কােছ
ভ্রািন্তর কাযৰ্্যসাধন পাঠান, যাহােত তাহারা েসই িমথ্যায় িবশ্বাস
কিরেব; ১২ েযন েসই সকেলর িবচার হয়, যাহারা সেত্য িবশ্বাস
কিরত না, িকন্তু অধািম্মৰ্কতায় প্রীত হইত।

প্রভুেত িস্থর থািকেত িনেবদন।

১৩ িকন্তু েহ ভ্রাতৃগণ, প্রভুর িপ্রয়তেমরা, আমরা েতামােদর
িনিমত্ত সব্বৰ্দা ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত বাধ্য; েকননা ঈশ্বর আিদ
হইেত েতামািদগেক আত্মার পিবত্রতা প্রদােন ও সেত্যর িবশ্বােস
পিরত্রােনর জন্য মেনানীত কিরয়ােছন; ১৪ এবং েসই অিভপ্রােয়
আমােদর সুসমাচার দ্বারা েতামািদগেক আহ্বানও কিরয়ােছন,
েযন েতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেস্টর প্রতাপ লাভ কিরেত
পার। ১৫ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, িস্থর থাক, এবং আমােদর বাক্য
অথবা পত্র দ্বারা েয সকল িশক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধিরয়া রাখ।
১৬ আর আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপিন, ও আমােদর িপতা
ঈশ্বর, িযিন আমািদগেক েপ্রম কিরয়ােছন, এবং অনুগ্রহ দ্বারা
অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম প্রত্যাশা িদয়ােছন, ১৭ িতিন
েতামােদর হৃদয়েক সান্ত্বনা িদউন, এবং সমস্ত উত্তম কােযৰ্্য ও
বােক্য সুিস্থর করুন।

েশষকথা এই; েহ ভ্রাতৃগণ, আমােদর িনিমত্ত প্রাথৰ্না
কর; েযন, েযমন েতামােদর মেধ্য হইেতেছ, েতমিন
প্রভুর বাক্য দ্রুতগিত ও েগৗরবািন্বত হয়, ২ আর আমরা

েযন অিশষ্ট ও মন্দ েলাকেদর হইেত উদ্ধার পাই; েকননা সকেলর
িবশ্বাস নাই। ৩ িকন্তু প্রভু িবশ্বস্ত; িতিনই েতামািদগেক সুিস্থর
কিরেবন ও মন্দ হইেত রক্ষা কিরেবন। ৪ আর েতামােদর সম্বেন্ধ
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প্রভুেত আমােদর এই দঢ়ৃ প্রত্যয় আেছ েয, আমরা যাহা যাহা
আেদশ কির, েসই সকল েতামরা পালন কিরেতছ ও কিরেব।
৫ আর প্রভু েতামােদর হৃদয়েক ঈশ্বেরর েপ্রেমর পেথ ও খ্রীেস্টর
ৈধেযৰ্্যর পেথ চলাউন। ৬ আর, েহ ভ্রাতৃগণ, আমরা আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেস্টর নােম েতামািদগেক এই আেদশ িদেতিছ, েয েকান
ভ্রাতা অিনয়িমতরূেপ চেল, এবং েতামরা আমােদর িনকট হইেত
েয িশক্ষা পাইয়াছ, তদনুসাের চেল না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর;
৭ কারণ িক প্রকাের আমােদর অনুকারী হইেত হয়, তাহা েতামরা
আপনারাই জান; েকননা েতামােদর মেধ্য আমরা
অিনয়িমতাচারী িছলাম না; ৮ আর িবনামূেল্য কাহার কােছ অন্ন
েভাজন কিরতাম না, বরং েতামােদর কাহারও ভারস্বরূপ েযন না
হই, তজ্জন্য পিরশ্রম ও আয়াস সহকাের রাত িদন ক্্রজ্য
কিরতাম। ৯ আমােদর েয অিধকার নাই, তাহা নয়; িকন্তু
েতামােদর িনকেট আপনািদগেক আদশৰ্রূেপ েদখাইেত চািহলাম,
েযন েতামরা আমােদর অনুকারী হও। ১০ কারণ আমরা যখন
েতামােদর কােছ িছলাম, তখন েতামািদগেক এই আেদশ িদতাম

েয, যিদ েকহ কাযৰ্্য কিরেত না চায়, তেব েস আহারও না করুক।
১১ বাস্তিবক আমরা শুিনেত পাইেতিছ, েতামােদর মেধ্য েকহ েকহ
অিনয়িমতরূেপ চিলেতেছ, েকান কাযৰ্্য না কিরয়া
অনািধকারচচ্চৰ্ া কিরয়া থােক। ১২ এই প্রকার েলাকিদগেক
আমরা প্রভু যীশু খ্রীেস্টর নােম আেদশ ও উপেদশ িদেতিছ,
তাহারা শান্ত ভােব কাযৰ্্য কিরয়া আপনােদরই অন্ন েভাজন
করুক। ১৩ আর, েহ ভ্রাতৃগণ, েতামরা সৎকম্মৰ্ কিরেত িনরুৎসাহ
হইও না। ১৪ আর যিদ েকহ এই পত্র দ্বারা কিথত আমােদর বাক্য
না মােন, তেব তাহােক িচিহ্নত কিরয়া রাখ, তাহার সংসেগৰ্
থািকও না, ১৫ েযন েস লিজ্জত হয়; অথচ তাহােক শত্রু জ্ঞান
কিরও না, িকন্তু ভ্রাতা বিলয়া েচতনা েদও। ১৬ আর শািন্তর প্রভু
স্বয়ং সব্বৰ্দা সব্বৰ্প্রকাের েতামািদগেক শািন্ত প্রদান করুন। প্রভু
েতামােদর সকেলর সহবত্তর্ী হউন। ১৭ এই মঙ্গলবাদ আিম েপৗল
স্বহেস্ত িলিখলাম। প্রেত্যক পেত্র ইহাই িচহ্ন; আিম এইরূপ িলিখয়া
থািক। ১৮ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেস্টর অনুগ্রহ েতামােদর
সকেলর সহবত্তর্ী হউক।
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১ তীমিথ

মঙ্গলাচরণ। তীমিথেয়র প্রিত আেদশ।

েপৗল, আমােদর ত্রাণকতৰ্ া ঈশ্বেরর এবং আমােদর
প্রত্যাশা-ভূিম প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর আজ্ঞা অনুসাের, খ্রীষ্ট
যীশুর েপ্রিরত,- ২ িবশ্বাস সম্বেন্ধ আমার যথাথৰ্ বৎস

তীমিথেয়র সমীেপ। িপতা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশু
হইেত অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত বতু্তৰ্ক। ৩ মািকদিনয়া যাইবার সমেয়
েযমন আিম েতামােক অনুেরাধ কিরয়ািছলাম েয, তুিম ইিফেষ
থািকয়া কতগুিল েলাকেক এই আেদশ েদও, েযন তাহারা
অন্যিবধ িশক্ষা না েদয়, ৪ এবং গল্প ও অসীম বংশাবিলেত
মেনােযাগ না কের, [েতমিন এখন কিরেতিছ]; েকননা েস সকল
বরং িবতন্ডা উপিস্থত কের, ঈশ্বেরর েয ধনাধ্যেক্ষর কাযৰ্্য িবশ্বাস
সম্বন্ধীয়, তাহা উপিস্থত কের না। ৫ িকন্তু েসই আেদেশর পিরনাম
েপ্রেম, যাহা শুচী হৃদয়, সৎসংেবদ ও অকিল্পত িবশ্বাস হইেত
উৎপন্ন; ৬ কতকগুিল েলাক এই সকেলর পথ হইেত ভ্রষ্ট হইয়া
অলীক বাচালতারূপ িবপেথ িগয়ােছ। ৭ তাহারা ব্যবস্থার িশক্ষক
হইেত চায়, অথচ যাহা বেল, ও যাহার িবষেয় দঢ়ৃ িনশ্চয় ভােব
কথা কেহ, তাহা বুেঝ না। ৮ িকন্তু আমরা জািন, ব্যবস্থা উত্তম,
যিদ েকহ িবিধ মেত উহা ব্যবহার কের, ৯ ইহা জািনয়া কের েয,
ধািম্মৰ্েকর জন্য নেহ, িকন্তু যাহারা অধিম্মৰ্ ও অদম্য, ভিক্তহীন ও
পাপী, অসাধু ও ধম্মৰ্িবরুপক, িপতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, নরহন্তা,
১০ ব্যািভচারী, পুঙ্গামী, মনুষ্যেচার, িমথ্যাবাদী, িমথ্যাশপথকারী,
তাহােদর জন্য, এবং আর যাহা িকছু িনরাময় িশক্ষার িবপরীত,
তাহার জন্য ব্যবস্থা স্থািপত হইয়ােছ। ১১ ইহা পরম ধন্য ঈশ্বেরর
েসই েগৗরেবর সুসমাচােরর অনুযায়ী, েয সুসমাচার আমার
িনকেট গিচ্ছত হইয়ােছ।

েপৗেলর প্রিত যীশুর েপ্রম।

১২ িযিন আমােক শিক্ত িদয়ােছন, আমােদর েসই খ্রীষ্ট যীশুর
ধন্যবাদ কিরেতিছ, েকননা িতিন আমােক িবশ্বস্ত জ্ঞান কিরয়া
পিরচযৰ্্যায় িনযুক্ত কিরয়ােছন, ১৩ যিদও পূেব্বৰ্ আিম ধম্মৰ্িনন্দক,
তাড়নাকারী ও অপমানকারী িছলাম; িকন্তু দয়া পাইয়ািছ,
েকননা না বুিঝয়া অিবশ্বােসর বেশ েসই সকল কম্মৰ্ কিরতাম;
১৪ আর আমােদর প্রভুর অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় িবশ্বাস ও
েপ্রম সহকাের, অিত প্রচুররূেপ উপিচয়া পিড়যােছ। ১৫ এই কথা
অিবশ্বসনীয় ও সব্বৰ্েতাভােব, গ্রহেনর েযাগ্য েয, খ্রীষ্ট যীশু
পাপীেদর পিরত্রান কিরবার জন্য জগেত আিসয়ােছন; তাহােদর
মেধ্য আিম অগ্রগন্য; ১৬ িকন্তু আিম এইজন্য দয়া পাইয়ািছ, েযন
যীশু খ্রীষ্ট এই অগ্রগন্য আমােত সম্পূণৰ্ দীঘৰ্সিহষু্ণতা প্রদশৰ্ন
কেরন, যাহােত আিম তাহােদর আদশৰ্ হইেত পাির, যাহারা অনন্ত
জীবেনর িনিমত্ত তা াহােত িবশ্বাস কিরেব। ১৭ িযিন যুগপযৰ্্যােয়র
রাজা, অক্ষয় অদশৃ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ
তা াহারই সমাদর ও মিহমা হউক। আেমন। ১৮ বৎস তীমিথয়,

েতামার িবষেয় পুব্বৰ্কার সকল ভাববাণী অনুসাের আিম েতামার
িনকেট এই আেদশ সমপৰ্ণ কিরলাম, েযন তুিম েসই সকেলর
গুেন উত্তম যুদ্ধ কিরেত পার, ১৯ েযন িবশ্বাস ও সৎসংেবদ রক্ষা
কর; সৎসংেবদ দেুর েফলেত কাহারও কাহারও িবশ্বাসরূপ
েনৗকা ভগ্ন হইয়ােছ। ২০ তাহােদর মেধ্য হুিমনায় ও আেলকসান্দর
রিহয়ােছ; আিম তাহািদগেক শয়তােনর হেস্ত সমপৰ্ণ কিরলাম,
েয তাহারা শািসত হইয়া ধম্মৰ্িনন্দা ত্যাগ কিরেত িশক্ষা পায়।

প্রাথর্নার িবষয়।

আমার সবৰ্প্রথম িনেবদন এই, েযন সকল মনুেষ্যর
িনিমত্ত, িবনিত, প্রাথৰ্না, অনুেরাধ, ধন্যবাদ করা হয়;
২ [িবেশষতঃ] রাজােদর ও উচ্চপদস্থ সকেলর িনিমত্ত;

েযন আমরা সম্পূণৰ্ ভিক্তেত ও ধীরতায় িনরুেদ্বগ ও প্রশান্ত
জীবন যাপন কিরেত পাির। ৩ তাহাই আমােদর ত্রাণকত্তৰ্ া ঈশ্বেরর
সম্মুেখ উত্তম ও গ্রাহ্য; ৪ তা াহার ইচ্ছা এই, েযন সমুদয় মনুষ্য
পিরত্রান পায়, ও সেত্যর তত্ত্বজ্ঞান পযৰ্্যন্ত পাহুিছেত পাের।
৫ কারণ একমাত্র ঈশ্বর আেছন; ঈশ্বেররও মনুষ্যেদর মেধ্য
একমাত্র মধ্যস্থও আেছন, ৬ িতিন মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু, িতিন
সকেলর িনিমত্ত মুিক্তর মুল্যরুেপ আপনােক প্রদান কিরয়ােছন;
এই সাক্ষ্য যথা সমেয় দাতব্য; ৭ আিম এই উেদ্দেশ প্রচারক ও
েপ্রিরত বিলয়া িনযুক্ত; সত্য বিলেতিছ, িমথ্যা বিলেতিছ না;
িবশ্বােস ও সেত্য আিম পরজাতীয়েদর িশক্ষক। ৮ অতএব
আমার বাসনা এই, সকল স্থােন পুরুেষরা িবনা েক্রােধ ও িবনা
িবতেকৰ্  শুচী হস্ত তুিলয়া প্রাথৰ্না করুক। ৯ েসই প্রকাের
নারীগণও সলজ্জ ও সুবুিদ্ধ ভােব পিরপাটী েবেশ আপনািদগেক
ভূিষতা করুক; েবনীবদ্ধ েকশপােশ ও স্বণৰ্ বা মুক্তা বা বহুমূল্য
পিরচ্ছদ দ্বারা নয়, ১০ িকন্তু- যাহা ঈশ্বর ভিক্ত অঙ্গীকিরনী
নারীগেণর েযাগ্য- সৎিক্রয়ায় ভূিষতা হউক। ১১ নারী সম্পূণৰ্
বশ্যতাপূব্বৰ্ক েমৗনভােব িশক্ষা করুক। ১২ আিম উপেদশ িদবার
িকম্বা পুরুেষর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কিরবার অনুমিত নারীেক িদই না,
িকন্তু েমৗনভােব থািকেত বিল। ১৩ কারণ প্রথেম আদমেক, পের
হবােক িনম্মৰ্ান করা হইয়ািছল। ১৪ আর আদম প্রবিঞ্চত হইেলন
না, িকন্তু নারী প্রবিঞ্চত হইয়া অপরােধ পিততা হইেলন।
১৫ তথািপ যিদ, আত্মসংযেমর সিহত িবশ্বােস, েপ্রেম ও
পিবত্রতায় তাহারা িস্থর থােক, তেব নারী সন্তান প্রসব িদয়া
পিরত্রান পাইেব।

অধ্যক্ষ ও পিরচরেকর িবষয়।

এই কথা িবশ্বসনীয়, যিদ েকহ অধ্যক্ষপেদর আকাঙ্খী
হন, তেব িতিন উত্তম কাযৰ্্য বাঞ্ছা কেরন। ২ অতএব ইহা
আব্যশক েয, অধ্যক্ষ অিনন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী,

িমতাচারী, আত্মসংযমী, পিরপাটী, অিতিথেসবক, এবং
িশক্ষাদােন িনপুন হন; ৩ মদ্যপােন আসক্ত িকম্বা প্রহারক না হন,
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িকন্তু ক্ষান্ত, িনিব্বৰ্েরাধ ও অথৰ্েলাভ-শুন্য হন, ৪ আপন ঘেরর
শাসন উত্তমরূেপ কেরন, এবং সম্পূণৰ্ ধীরতা সহকাের
সন্তানগনেক বেশ রােখন; ৫ িকন্তু যিদ েকহ ঘর শাসন কিরেত না
জােন, েস েকমন কিরয়া ঈশ্বেরর মন্ডলীর তত্ত্বাবধান কিরেব?
৬ িতিন নতুন িশষ্য না হউন, পােছ গব্বৰ্ান্ধ হইয়া িদয়াবেলর
িবচাের পিতত হন। ৭ আর বিহঃস্থ েলাকেদর কােছও উত্তম
সাক্ষ্য প্রাপ্ত হুয়া তা াহার আব্যশক, পােছ িতরস্কাের ও িদয়াবেলর
জােল পিতত হন। ৮ েসইরূপ পিরচারকেদরও আব্যশক, েযন
তা াহারা ধীর হন, েযন িদ্ববাক্যবাদী, বহু মদ্যপােন আসক্ত,
কুৎশীত লােভর আকাঙ্খী না হন, ৯ এবং শুচী সংেবেদ িবশ্বােসর
িনগুঢ়তত্ত্ব ধারন কেরন। ১০ আর অেগ্র তা াহােদরও পরীক্ষা করা
হউক, যিদ তা াহারা অিনন্দনীয় হন, তেব পিরচারেকর কম্মৰ্
করুন। ১১ তদ্রুপ স্ত্রীেলােকরাও ধীর, অনপবািদকা, িমতাচারীিন
এবং সব্বৰ্িবষেয় িবশ্বস্তা হউন। ১২ পিরচারেকরা এক এক জন
এক এক স্ত্রীর স্বামী হউন, এবং সন্তান সন্তিত ও আপন আপন
ঘর উত্তমরূেপ শাসন করুন। ১৩ েকননা যাাহারা উত্তমরূেপ
পিরচারেকর কাযৰ্্য কিরয়ােছন, তা াহারা আপনােদর জন্য
সুপ্রিতষ্ঠা, এবং খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় িবশ্বােস অিতশয় সাহস লাভ
কেরন।

খ্রীষ্টীয় মন্ডলী জীবন্ত ঈশ্বেরর গৃহ।

১৪ আিম শীঘ্রই েতামার িনকেট উপিস্থত হইব, এমন আশা
কিরয়া েতামােক এই সকল িলিখলাম; ১৫ িকন্তু যিদ আমার
িবলম্ব হয়, তেব েযন তুিম জািনেত পার েয, ঈশ্বেরর গৃহ মেধ্য
েকমন আচার ব্যবহার কিরেত হয়; েসই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বেরর
মন্ডলী, সেত্যর স্তম্ভ ও দঢ়ৃ িভিত্ত। ১৬ আর ভিক্তর িনগুঢ়তত্ত্ব
মহৎ, ইহা সব্বৰ্সম্মত, িযিন মাংেস প্রকািশত হইেলন, আত্মােত
ধািম্মৰ্ক প্রিতপন্ন হইেলন, দতূগেনর িনকট দশৰ্ন িদেলন,
জািতগেনর মেধ্য প্রচািরত হইেলন, জগেত িবশ্বাস দ্বারা গৃহীত
হইেলন, সপ্রতােপ উেদ্ধৰ্  নীত হইেলন।

অদ্যেক্ষর উপযুক্ত ব্যবহার।

িকন্তু আত্মা স্পষ্টই বিলেতেছন, উত্তরকােল কতক
েলাক ভ্রািন্তজনক আত্মািদেগেত ও ভূতগেনর িশক্ষা
মালায় মন িদয়া িবশ্বাস হইেত সিরয়া পিরেব। ২ ইহা

এমন িমথ্যাবাদীেদর কপটতায় ঘিটেব, যাহােদর িনজ সংেবদ,
তপ্ত েলৗেহর দােগর মত দাগযুক্ত হইয়ােছ। ৩ তাহারা িববাহ
িনেষধ কের, এবং িবিবধ খােদ্যর ব্যবহার িনেষধ কের, যাহা যাহা
ঈশ্বর এই অিভপ্রােয় সৃিষ্ট কিরয়ােছন, েযন, যাহারা িবশ্বাসী ও
সেত্যর তত্ত্ব জােন, তাহার ধন্যবাদ পূব্বৰ্ক-েভাজন কের।
৪ বাস্তিবক ঈশ্বেরর সৃষ্ট সমস্তই ভােলা; ধন্যবাদ সহকাের গ্রহন
কিরেল, িকছুই অগ্রাহ্য নয়, ৫ েকননা ঈশ্বেরর বাক্য এবং প্রাথৰ্না
দ্বারা তাহা পিবত্রীকৃত হয়। ৬ এই সকল কথা ভ্রাতৃগণেক মেন
করাইয়া িদেল তুিম খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম পিরচারক হইেব; েয
িবশ্বােসর ও উত্তম িশক্ষার অনুসরণ কিরয়া আিসেতেছ, তাহার
বােক্য েপািষত থািকেব; ৭ িকন্তু ধম্মৰ্ িবরুপক এবং জরাতুর
স্ত্রীেলাক েযাগ্য গল্প সকল অগ্রাহ্য কর। ৮ আর ভিক্তেত দক্ষ
হইেত অভ্যাস কর; েকননা শািররীক দক্ষতায় অভ্যাস অল্প
িবষেয় সুফলদায়ক হয়; িকন্তু ভিক্ত সব্বৰ্িবষেয় সুফলদািয়কা,
তাহা বত্তৰ্মান ও ভিবষৎ জীবেনর প্রিতগ্জ্ঞা যুক্ত। ৯ এই কথা
িবশ্বসনীয় এবং সব্বৰ্েতাভােব গ্রহেনর েযাগ্য; ১০ কারণ ইহারই

িনিমত্ত আমরা পিরশ্রম ও প্রানপন কিরেতিছ; েকননা িযিন সমস্ত
মনুেষ্যর, িবেশষতঃ িবশ্বাসীবেগৰ্র ত্রানকত্তৰ্ া, আমরা েসই জীবন্ত
ঈশ্বেরর প্রত্যাশা কিরয়া আিসেতিছ। ১১ তুিম এই সকল িবষয়
আজ্ঞা কর ও িশক্ষা েদও। ১২ েতামার েযৗবন কাহােকও তুচ্ছ
কিরেত িদও না; িকন্তু বােক্য আচার ব্যবহাের, েপ্রেম, িবশ্বােস, ও
শুদ্ধতায় িবশ্বাসীগেনর আদশৰ্ হও। ১৩ আিম যতিদন না আিস,
তুিম পাঠ কিরেত এবং প্রেবাধ ও িশক্ষা িদেত িনিবষ্ট থাক।
১৪ েতামার অন্তরস্থ েসই অনুগ্রহ-দান অবেহলা কিরও না, যাহা
ভাববাণী দ্বারা প্রাচীনবেগৰ্র হস্তাপৰ্ণ সহকাের েতামােক দত্ত
হইয়ােছ। ১৫ এ সকল িবষেয় িচন্তা কর, এ সকেল িস্থিত কর,
েযন েতামরা উন্নিত সকেলর প্রত্যক্ষ হয়। ১৬ আপনার িবষেয় ও
েতামার িশক্ষার িবষেয় সাবধান হও, এ সকেল িস্থর থাক;
েকননা তাহা কিরেল তুিম আপনােক ও যাহারা েতামার কথা
শুেন, তাহািদগেকও পিরত্রান কিরেব।

তুিম েকান প্রাচীনেক িতরস্কার কিরও না, িকন্তু তাহােক
িপতার ন্যায়, যুবকিদগেক ভ্রাতার ন্যায়,
২ প্রাচীনািদগেক মাতার ন্যায়, যুবতীিদগেক সম্পূণৰ্ শুদ্ধ

ভােব ভিগনীর ন্যায় জািনয়া অনুনয় কর।

মন্ডলীস্থ িবধবােদর িবষয়।

৩ যাহারা প্রকৃত িবধবা, েসই িবধবািদগেক সমাদর কর।
৪ িকন্তু যিদ েকান িবধবার পুত্র িক েপৗত্রগণ থােক, তেব তাহারা
প্রথমতঃ িনজ বাটীর েলাকেদর প্রিত ভিক্ত প্রকাশ কিরেত ও
িপতামাতার প্রতু্যপকাের কিরেত িশক্ষা করুক; েকননা তাহাই
ঈশ্বেরর সাক্ষােত গ্রাহ্য। ৫ েয স্ত্রী প্রকৃত িবধবা ও অনাথা, েস
ঈশ্বেরর উপের প্রত্যাশা রািখয়া রাত িদন িবনিত ও প্রাথৰ্নায়
িনিবষ্টা থােক। ৬ িকন্তু েয িবলািসনী, েস জীবদ্দশায় মৃতা। ৭ এই
সমস্ত আজ্ঞা কর, েযন তাহারা অিনন্দনীয় হয়। ৮ িকন্তু েয েকহ
আপনার সম্পকর্ীয় েলাকেদর িবেশষতঃ িনজ পিরজনগেনর
জন্য িচন্তা না কের, তাহা হইেল েস িবশ্বাস অস্বীকার কিরয়ােছ,
এবং অিবশ্বাসী অেপক্ষা অধম হইয়ােছ। ৯ িবধবা বিলয়া েকবল
তাহােকই গণনা করা হউক, যাহার বয়স ষাট বছেরর নীেচ নয়,
ও যাহার একমাত্র স্বামী িছল, ১০ এবং যাহার পেক্ষ নানা
সৎকেম্মৰ্র প্রমান পাওয়া যায়; অথৰ্াৎ যিদ েস সন্তানেদর লালন
পালন কিরয়া থােক, যিদ অিতিথ েসবা কিরয়া থােক, যিদ
পিবত্রিদেগর পা ধুইয়া থােক, যিদ িক্লষ্টিদেগর উপকার কিরয়া
থােক, যিদ সমস্ত সৎকেম্মৰ্র অনুসরণ কিরয়া থােক। ১১ িকন্তু
যুবতী িবধবািদগেক অস্বীকার কর, েকননা খ্রীেস্টর িবরুেদ্ধ
িবলািসনী হইেল তাহারা িববাহ কিরেত চায়; ১২ তাহারা প্রথম
িবশ্বাস অগ্রাহ্য করােত দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ১৩ ইহা ছাড়া তাহারা
বাড়ী বাড়ী ঘুিরয়া েবড়াইয়া অলস হইেত িশেখ; েকবল অলসও
নয়, বরং বাচাল ও অনিধকারচ্চচৰ্ াকিরনী হইেত ও অনুিচত কথা
কিহেত িশেখ। ১৪ অতএব আমার বাসনা এই, যুবতী [িবধবারা]
িববাহ করুক, সন্তান প্রাসব করুক, িবপক্ষেক নন্দ কিরবার
েকান সূত্র না িদউক। ১৫ েকননা ইিতপূেব্বৰ্ েকহ েকহ শয়তােনর
পশ্চাৎ িবপথগািমনী হইয়ােছ। ১৬ যিদ েকান িবশ্বািসনী মিহলার
ঘের িবধবাগণ থােক, িতিন তাহােদর উপকার করুন; মন্ডলী
ভারগ্রস্ত না হউক, েযন প্রকৃত িবধবাগেনর উপকার কিরেত
পাের।
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৬

নানািবধ উপেদশ।

১৭ েয প্রাচীেনরা উত্তমরূেপ শাসন কেরন, িবেশষতঃ যাাহারা
বাক্য ও িশক্ষাদােন পিরশ্রম কেরন, তা াহারা িদ্বগুন সমাদেরর
েযাগ্য গিণত হউন। ১৮ কারণ শাস্ত্র বেল, “শস্যমদ্দৰ্নকারী
বলেদর মুেখ জালিত বাািধও না;” আর, “কাযৰ্্যকারী আপন
েবতেনর েযাগ্য।” ১৯ দইু িতন জন সাক্ষী ব্যিতেরেক েকান
প্রাচীেনর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ গ্রাহ্য কিরও না। ২০ যাহারা পাপ
কের, তাহািদগেক সকেলর সাক্ষােত অনুেযাগ কর; েযন অন্য
সকেলও ভয় পায়। ২১ আিম ঈশ্বেরর, খ্রীষ্ট যীশুর ও মেনানীত
দত্ুগেনর সাক্ষােত েতামােক এই দঢ়ৃ আজ্ঞা িদেতিছ, তুিম
পূব্বৰ্ধারণা ব্যিতেরেক এই সকল িবিধ পালন কর, পক্ষপােতর
বেশ িকছুই কিরও না। ২২ কাহারও উপের হস্তাপৰ্ণ কিরেত সত্বর
হইও না, এবং পরপােপর ভাগী হইও না; আপনািদগেক শুদ্ধ
কিরয়া রক্ষা কর। ২৩ এখন অবিধ েকবল জল পান কিরও না,
িকন্তু েতামার উদেরর জন্য ও েতামার বার বার অসুখ হয় বিলয়া
িকিঞ্চৎ দ্রাক্ষারস ব্যবহার কিরও। ২৪ েকান েকান েলােকর পাপ
সুস্পষ্ট, িবচােরর পেথ অগ্রগামী; আবার েকান েকান েলােকর
পাপ তাহােদর পশ্চাদগামী। ২৫ সৎকম্মৰ্ও তদ্রুপ সুস্পষ্ট; আর
যাহা যাহা অন্যিবধ, েসগুিল গুপ্ত রািখেত পারা যায় না।

েয সকল েলাক েযাায়ালীর অধীন দাস, তাহারা আপন
আপন কত্তৰ্ ািদগেক সম্পূণৰ্ সমাদেরর েযাগ্য জ্ঞান
করুক, েযন ঈশ্বেরর নাম এবং িশক্ষা িনিন্দত না হয়।

২ আর যাহােদর িবশ্বাসী কত্তৰ্ া আেছ, তাহারা তা াহািদগেক ভ্রাতা
বিলয়া তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং আরও যেত্ন দাস্যকম্মৰ্ করুক,
েকননা যাাহারা েসই সদ্ব্যবহাের ফল েভাগ কেরন, তা াহারা িবশ্বাসী
ও েপ্রেমর পাত্র। ৩ এই সকল িশক্ষা েদও ও অনুনয় কর। যিদ
েকহ অন্যিবধ িশক্ষা েদয়, এবং িনরাময় বাক্য, অথৰ্াৎ আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেস্টর বাক্য, ও ভিক্তর অনুরূপ িশক্ষা স্বীকার না
কের, ৪ তেব েস গব্বৰ্ান্ধ, িকছুই জােন না, িকন্তু িবতন্ডা ও
বাগযুেদ্ধর িবষেয় েরাগগ্রস্ত হইয়ােছ; এ সকেলর ফল মাৎসযৰ্্য,
িবেরাধ, ৫ িবিবধ িনন্দা, কুসেন্দহ, এবং নষ্টিবেবক ও হীনসত্য
েলাকেদর িচরিবসংবাদ; এ প্রকার েলােকরা ভিক্তেক লােভর
উপায় জ্ঞান কের। ৬ বাস্তিবকই ভিক্ত, সেন্তাষযুক্ত হইেল,
মহালােভর উপায়, ৭ েকননা আমরা জগেতর িকছুই সেঙ্গ আনী
নাই, িকছুই সেঙ্গ আিন নাই, িকছুই সেঙ্গ কিরয়া লইয়া যাইেতও

পাির না; ৮ িকন্তু গ্রাসাচ্ছাদন পাইেল আমরা তাহােতই সন্তুষ্ট
থািকব। ৯ িকন্তু যাহারা ধনী হইেত বাসনা কের, তাহারা
পরীক্ষােত ও ফা ােদ এবং নানািবধ মুঢ় ও হািনকর অিভলােষ
পিতত হয়, েস সকল মনুষ্যিদগেক সংহাের ও িবনােশ মগ্ন কের।
১০ েকননা ধনাসিক্ত সকল মেন্দর একটা মূল; তাহােত রত
হওয়ােত কতক েলাক িবশ্বাস হইেত িবপথগামী হইয়ােছ, এবং
অেনক যাতনারূপ কন্টেক আপনারা আপনািদগেক িবদ্ধ
কিরয়ােছ। ১১ িকন্তু তুিম, েহ ঈশ্বেরর েলাক, এই সকল হইেত
পলায়ন কর; এবং ধািম্মৰ্কতা, ভিক্ত, িবশ্বােস, েপ্রম, ৈধযৰ্্য,
মৃদভুাব, এই সকেলর অনুধাবন কর। ১২ িবশ্বােস উত্তম যুেদ্ধ
প্রানপন কর; অনন্ত জীবন ধিরয়া রাখ; তাহারই িনিমত্ত তুিম
আহুত হইয়াছ, এবং অেনক সাক্ষীর সাক্ষােত েসই উত্তম
প্রিতজ্ঞা স্বীকার কিরয়াছ। ১৩ সকেলর জীবনদাতা ঈশ্বেরর
সাক্ষােত, এবং িযিন পন্তীয় পীলােতর কােছ েসই উত্তম
প্রিতজ্ঞারূপ সাক্ষ্য িদয়ািছেলন, েসই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষােত, আিম
েতামােক এই আজ্ঞা কিরেতিছ, ১৪ তুিম ধম্মৰ্িবিধ িনস্কলঙ্ক ও
অিনন্দনীয় রাখ; প্রভু যীশু খ্রীেস্টর েসই প্রকাশপ্রািপ্ত পযৰ্্যন্ত,
১৫ যাহা যাহা পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীেদর রাজা
ও প্রভুত্বকারীেদর প্রভু, উপযুক্ত সময়-সমূেহ প্রদশৰ্ন কিরেবন;
১৬ িযিন অমরতার একমাত্র অিধকারী, অগম্য দ্বীিপ্তিনবাসী,
যাাহােক মনুষ্যেদর মেধ্য েকহ, কখনও েদিখেত পায় নাই, েদিখেত
পােরও না; তা াহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক।
আেমন। ১৭ যাহারা এই যুেগ ধনবান তাহািদগেক এই আজ্ঞা
েদও, েযন তাহারা গিব্বৰ্তমনা না হয়, এবং ধেনর অিস্থরতার
মেন উপের নয়, িকন্তু িযিন ধনবােনর ন্যায় সকলই আমােদর
েভাগােথৰ্ েযাগাইয়া েদন, েসই ঈশ্বেরর উপের প্রত্যাশা রােখ;
১৮ েযন পেরর উপরকার কের, সৎিক্রয়ারূপ ধেন ধনবান হয়,
দানশীল হয়, সহভাগীকরেন তৎপর হয়; ১৯ এইরূেপ তাহারা
আপনােদ িনিমত্ত ভাবীকােলর জন্য উত্তম িভিত্তমূলস্বরূপ িনিধ
প্রস্তুত করুক, েযন, যাহা প্রকৃতরূেপ জীবন, তাহাই ধিরয়া
রািখেত পাের। ২০ েহ তীমিথয়, েতামার কােছ যাহা গিচ্ছত
হইয়ােছ, তাহা সাবধােন রাখ; যাহা অযথারূেপ িবদ্যা নাম
আখ্যাত, তাহার ধম্মৰ্িবরুপক িনঃসার শব্দাড়ম্বর ও িবেরাধবাণী
হইেত িবমুখ হও; ২১ েসই িবদ্যা অঙ্গীকার কিরয়া েকহ েকহ
িবশ্বাস সম্বেন্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়ােছ। অনুগ্রহ েতামােদর সহবত্তর্ী
হউক।
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২

২ তীমিথ

তীমিথেয়র প্রিত েপ্রিরত েপৗেলর িদ্বতীয় পত্র। মঙ্গলাচরণ।
িস্থর ও িবশ্বস্ত থািকেত আেদশ।

েপৗল, যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় জ্ব্ব্বেনর প্রিতজ্ঞানুসাের ঈশ্বেরর
ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত,- আমার িপ্রয় বৎস
তীমিথেয়র সমীেপ। ২ িপতা সবার ও আমােদর প্রভু

যীশু খ্রীষ্ট হইেত অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত বতু্তৰ্ক। ৩ ঈশ্বর, যাাহার
আরাধনা আিম িপতৃপুরুষাবিধ শুচী সংেবেদ কিরয়া থািক,
তা াহার ধ্যনবাদ কির েয, আমার িবনিতেত সতত েতামােক স্মরণ
কিরেতিছ; ৪ েতামার অশ্রুপাত স্মরণ কিরয়া রাত িদন েতামােক
েদিখবার আকাঙ্খা কিরেতিছ, েযন আনেন্দ পূণৰ্ হই; ৫ েতামার
অন্তরস্থ অকিল্পত িবশ্বােসর কথা স্মরণ কিরেতিছ, যাহা অেগ্র
েতামার মাতামহী েলায়ীর ও েতামার মাতা উনীকীর অন্তের বাস
কিরত, এবং আমার িনশ্চয় েবাধ হয়, েতামার অন্তেরও বাস
কিরেতেছ। ৬ এই কারণ েতামােক স্মরণ কিরয়া িদেতিছ েয,
আমার হস্তাপৰ্ণ দ্বারা ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ-দান েতামােত আেছ,
তাহা উদ্দীপ্ত কর। ৭ েকননা ঈশ্বর আমািদগেক ভীরুতার আত্মা
েদন নাই, িকন্তু শিক্তর, েপ্রেমর ও সুবুিদ্ধর আত্মা িদয়ােছন।
৮ অতএব আমােদর প্রভুর সােক্ষ্যর িবষেয়, এবং তা াহার বিন্দ েয
আিম, আমার িবষেয় তুিম লিজ্জত হইও না, িকন্তু ঈশ্বেরর শিক্ত
অনুসাের সুসমাচােরর সিহত েক্লশেভাগ স্বীকার কর; ৯ িতিনই
আমািদগেক পিরত্রান িদয়ােছন, এবং পিবত্র আহ্বােন আহ্বান
কিরয়ােছন, আমােদর কাযৰ্্য অনুসাের, এমন নয়, িকন্তু িনজ
সংকল্প ও অনুগহ অনািদকােলর পূেব্বৰ্ খ্রীষ্ট যীশুেত আমািদগেক
দত্ত হইয়ািছল, ১০ এবং এখন আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া খ্রীষ্ট যীশুর
প্রকাশপ্রািপ্ত দ্বারা প্রকািশত হইল, িযিন মৃতু্যেক শিক্তহীন
কিরয়ােছন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তােক দীিপ্তেত
আিনয়ােছন। ১১ েসই সুসমাচােরর সম্বেন্ধ আিম প্রচারক, েপ্রিরত
ও গুরু বিলয়া িনযুক্ত হইয়ািছ। ১২ এই কারণ এত দঃুখেভাগও
কিরেতিছ, তথািপ লিজ্জত হইও না, েকননা যাাহােক িবশ্বাস
কিরয়ািছ, তা াহােক জািন, এবং দঢ়ৃরূেপ প্রত্যয় কিরেতিছ েয,
আিম তা াহার কেছ যাহা গিচ্ছত রািখয়ািছ, িতিন েসই িদেনর জন্য
তাহা রক্ষা কিরেত সমথৰ্। ১৩ তুিম আমার কােছ যাহা যাহা
শুিনয়াছ, েসই িনরাময় বাক্যসমূেহর আদশৰ্ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয়
িবশ্বােস ও েপ্রেম ধারণ কর। ১৪ েতামার কােছ েয উত্তম ধন
গিচ্ছত আেছ, তাহা িযিন আমােদর অন্তের বাস কেরন, েসই
পিবত্র আত্মা দ্বারা রক্ষা কর। ১৫ তুিম েযন, এিশয়ােত যাহারা
আেছ, তাহারা সকেল আমার িনকট হইেত সিরয়া পিড়য়ােছ;
তাহােদর মেধ্য ফুিগল্ল ও হম্মৰ্িগিন আেছ। ১৬ প্রভু অনীিষেফর
পিরবারেক দয়া প্রদান করুন, েকননা িতিন বার বার আমার প্রাণ
জড়ুাইয়ােছন, এবং আমার শৃঙ্খল েহতু লিজ্জত হন নাই;
১৭ বরং িতিন েরােম উপিস্থত হইেল যত্নপূব্বৰ্ক অনুসন্ধান কিরয়া
আমার সেঙ্গ েদখা কিরয়ািছেলন- ১৮ প্রভু তা াহােক এই বর

িদউন, েযন েসই িদন িতিন প্রভুর িনকট দয়া পান- আর ইিফেষ
িতিন কত পিরচযৰ্্যা কিরয়ািছেলন, তাহা তুিম িবলক্ষণ জ্ঞাত
আছ।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েযাদ্ধার কত্তর্ ব্য।

অতএব, েহ আমার বৎস, তুিম খ্রীষ্ট যীশুেত িস্থত
অনুগ্রেহ বলবান হও। ২ আর অেনক সাক্ষীর মুেখ েয
সকল বাক্য আমার কােছ শুিনয়াছ, েস সকল এমন

িবশ্বস্ত েলাকিদগেক সমপৰ্ণ কর, যাহারা অন্য অন্য েলাকেকও
িশক্ষা িদেত সক্ষম হইেব। ৩ তুিম খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েযাদ্ধার মত
[আমার] সিহত েক্লশেভাগ স্বীকার কর। ৪ েকহ যুদ্ধ কিরবার
সমেয় আপনােক সাংসািরক ব্যাপাররূপ পােশ বদ্ধ হইেত েদয়
না,েযন তাহােক েয ব্যিক্ত েযাদ্ধা কিরয়া িনযুক্ত কিরয়ােছ,
তাহারই তুিষ্টকর হইেত পাের। ৫ আবার েকান ব্যিক্ত যিদ মল্লযুদ্ধ
কের, েস িবিধমত যুদ্ধ না কিরেল মুকুেট িবভূিষত হয় না। ৬ েয
কৃষক পিরশ্রম কের, েসই প্রথেম ফেলর ভাগী হয় ইহা উপযুক্ত।
৭ আিম যাহা বিল, তাহা িবেবচনা কর; কারণ প্রভু সব্বৰ্িবষেয়
েতামােক বুিদ্ধ িদেবন। ৮ যীশু খ্রীষ্টেক স্মরণ কর; আমার
সুসমাচার অনুসাের িতিন মৃতগেনর মধ্য হইেত উত্থািপত,
দায়ুেদর বংশজাত; ৯ েসই সুসমাচার সম্বেন্ধ আিম দসু্কম্মৰ্কারীর
ন্যায় বন্ধনদশা পযৰ্্যন্ত েক্লশেভাগ কিরেতিছ; িকন্তু ঈশ্বেরর বাক্য
বদ্ধ হয় নাই। ১০ এই কারণ আিম মেনানীতেদর িনিমত্ত সকলই
সহ্য কির, েযন তাহারাও খ্রীষ্ট যীশুেত িস্থত পিরত্রান
অনন্তকালীয় প্রতােপর সিহত প্রাপ্ত হয়। ১১ এই কথা িবশ্বসনীয়;
কারণ আমরা যিদ তা াহার সিহত মিরয়া থািক, তা াহার সিহত
জীিবতও হইব; ১২ যিদ সহ্য কির, তা াহার সিহত রাজত্বও কিরব;
যিদ তা াহােক অস্বীকার কির, িতিনও আমািদগেক অস্বীকার
কিরেবন; ১৩ আমরা যিদ অিবশ্বস্ত হই, িতিন িবশ্বস্ত থােকন;
কারণ িতিন আপনােক অস্বীকার কিরেত পােরন না। ১৪ এই
সকল কথা স্মরণ করাইয়া েদও, দঢ়ৃ প্রমান েদও, েযন েলােকরা
বাগযুদ্ধ না কের, েকননা তাহােত েকান ফল দেশৰ্ না, যাহারা
শুেন তাহােদর িনপাত হয়। ১৫ তুিম আপনােক ঈশ্বেরর কােছ
পরীক্ষািসদ্ধ েলাক েদখাইেত যত্ন কর; এমন কাযৰ্্যকারী হও,
যাহার লজ্জা কিরবার প্রেয়াজন নাই, েয সেত্যর বাক্য যথাথৰ্
রূেপ ব্যবহার কিরেত জােন। ১৬ িকন্তু ধম্মৰ্িবরুপক িনঃস্বার
শব্দাড়ম্বর হইেত পৃথক থাক; েকননা েসই প্রকার েলাক
ভিক্তলঙ্ঘেন অিধক অগ্রসর হইেব, ১৭ এবং তাহােদর বাক্য
গিলত ক্ষেতর ন্যায় উত্তর উত্তর ক্ষয় কিরেব। হুিমনায় ও িফলীত
তাহােদর মেধ্য; ১৮ ইহারা সেত্যর সম্বেন্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়ােছ,
বিলেতেছ, পুনরুত্থান হইয়া িগয়ােছ, এবং কাহারও কাহারও
িবশ্বাস উল্টাইয়া েফিলেতেছ। ১৯ তথািপ ঈশ্বর স্থািপত দঢ়ৃ
িভিত্তমূল িস্থর রিহয়ােছ, তাহার উপের এই কথা মুদ্রািন্কত
হইয়ােছ, “প্রভু জােনন, েক েক তা াহার”; এবং “েয েকহ প্রভুর
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নাম কের, েস অধািম্মৰ্কতা িহর দেূর থাকুক।” ২০ িকন্তু েকান
বৃহৎ বাটীেত েকবল স্বেণৰ্র ও েরৗেপর পাত্র নয়, কােষ্ঠর ও
মৃিত্তকার পাত্রও থােক; তাহার কতকগুিল সমাদেরর, কতকগুিল
অনাদেরর পাত্র। ২১ অতএব যিদ েকহ আপনােক এই সকল
হইেত শুচী কের, তেব েস সমাদেরর পাত্র, পিবত্রীকৃত, কত্তৰ্ ার
কােযৰ্্যর উপেযাগী, সমস্ত সৎিক্রয়ার িনিমত্ত প্রস্তুত হইেব।
২২ িকন্তু তুিম েযৗবনকােলর অিভলাষ হইেত পলায়ন কর; এবং
যাহারা শুচী হৃদেয় প্রভুেক ডােক, তাহােদর সিহত ধািম্মৰ্কতা,
িবশ্বাস, েপ্রম ও শািন্তর অনুধাবন কর। ২৩ িকন্তু মুঢ় ও অজ্ঞান
িবতন্ডা সকল অস্বীকার কর; তুিম জান, এ সকল যুদ্ধ উৎপন্ন
কের। ২৪ আর যুদ্ধ করা প্রভুর দােসর উপযুক্ত নেহ; িকন্তু
সকেলর প্রিত েকামল, িশক্ষাদােন িনপুন, সহনশীল হওয়া,
২৫ এবং মৃদ ুভােব িবেরািধগনেক শাসন করা তাহার উিচত; হয়
ত ঈশ্বর তাহািদগেক মনপিরবত্তৰ্ন দান কিরেবন, ২৬ েযন তাহারা
সেত্যর তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং তা াহার ইচ্ছা সাধেনর িনিমত্ত
প্রভুর দােসর দ্বারা িদয়াবেলর ফা াদ হইেত জীবনােথৰ্ েধৗত হইয়া
েচতনা পাইয়া বাােচ।

েশষ কােলর িবষম সমেয়র িবষয়।

িকন্তু ইহা জািনও, েশষ কােল িবষম সময় উপিস্থত
হইেব। ২ েকননা মনুেষ্যরা আত্মিপ্রয়, অথৰ্িপ্রয়,
আত্মশ্লাঘী, অিভমানী, ধম্মৰ্িনন্দক, িপতামাতার অবাধ্য,

৩ অকৃতজ্ঞ, অসাধু, েস্নহরিহত, ক্ষমাহীন, অপবাদক,
অিজেতিন্দ্রয়, ৪ প্রচন্ড, সদিবেদ্বষী, িবশ্বাসঘাতক, দঃুসাহসী,
গব্বৰ্ান্ধ, ঈশ্বরিপ্রয় নয়, বরং িবলাসিপ্রয় হইেব; ৫ েলােক ভিক্তর
অবয়বধারী, িকন্তু তাহার শিক্ত অস্বীকারকারী হইেব; তুিম
এইরূপ েলাকেদর হইেত সিরয়া যাও। ৬ ইঅহ্েদর মেধ্য এমন
েলাক আেছ, যাহারা ছলপূব্বৰ্ক গৃেহ গৃেহ প্রেবশ কিরয়া পােপ
ভারাক্রান্ত ও নানািবধ অিভলােষ চািলতা েয স্ত্রীেলােকরা সতত
িশক্ষা কের, ৭ তথািপ সেত্যর তত্ত্বজ্ঞান পযৰ্্যন্ত পাহুিছেত পাের না,
তাহািদগেক বিন্দ কিরয়া েফেল। ৮ আর যািন্ন ও যািম্ব্র েযমন
েমািশর প্রিতেরাধ কিরয়ািছল, তদ্রুপ ইহারা সেত্যর প্রিতেরাধ
কিরেতেছ, এই েলােকরা নষ্টিবেবক, িবশ্বাস সম্বেন্ধ অপ্রামািনক।
৯ িকন্তু ইহারা আর অগ্রসর হইেত পািরেব না; কারণ েযমন
উহােদরও হইয়ািছল, েতমিন ইহােদর মুঢ়তা সকেলর কােছ ব্যক্ত
হইেব।

ঈশ্বেরর শাস্ত্র িবশ্বাসীর পিরপক্ক হইবার উপায়।

১০ িকন্তু তুিম আমার িশক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, িবশ্বাস,
দীঘৰ্সিহষু্ণতা, েপ্রম, ৈধযৰ্্য, নানািবধ তাড়না, ও দঃুখেভােগর
অনুসরণ কিরয়াহ; ১১ আিন্তয়িখয়ােত, ইকিনেয়, লুস্ত্রায় আমার
প্রিত িক িক ঘিটয়ািছল; কত তাড়না সহ্য কিরয়ািছ। আর েসই
সমস্ত হইেত আমােক উদ্ধার কিরয়ােছন। ১২ আর যত েলাক
ভিক্তভােব খ্রীষ্ট যীশুেত জীবন ধারাাও কিরেত ইচ্ছা কের, েসই
সকেলর প্রিত তাড়না ঘিটেব। ১৩ িকন্তু দষু্ট েলােকরা ও বঞ্চেকরা,
পেরর ভ্রািন্ত জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর
কুপেথ অগ্রসর হইেব। ১৪ িকন্তু তুিম যাহা যাহা িশিখয়াছ ও
যাহার যাহার প্রমান জ্ঞাত হইয়াছ, তাহােতই িস্থর থাক; তুিম ত
জান েয, কাহােদর কােছ িশিখয়াছ। ১৫ আরও জান, তুিম
িশশুকাল অবিধ পিবত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আচ, েস সকল খ্রীষ্ট
যীশু সম্বন্ধীয় িবশ্বাস দ্বারা েতামােক পিরত্রােনর িনিমত্ত জ্ঞানবান

কিরেত পাের। ১৬ ঈশ্বর- িনস্বিসত প্রেত্যক শাস্ত্রিলিপ আবার
িশক্ষার, অনুেযােগর, সংেশাধেনর, ধািম্মৰ্কতার সম্বন্ধীয় শাসেনর
িনিমত্ত উপকারী, ১৭ েযন ঈশ্বেরর েলাক পিরপক্ক, সমস্ত
সৎকেম্মৰ্র জন্য সুসজ্জীভূত হয়।

বৃদ্ধ বিন্দ েপৗেলর েশষ কথা।

আিম ঈশ্বেরর সাক্ষােত, এবং িযিন জীিবত ও মৃতগেনর
িবচার কিরেবন, েসই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষােত, তা াহার
প্রকাশপ্রািপ্ত ও তা াহার রােজ্যর েদাহাই িদয়া, েতামােক

এই দঢ়ৃ আজ্ঞা িদেতিছ; ২ তুিম বাক্য প্রচার কর, সমেয় অসমেয়
কােযৰ্্য অনুরক্ত হও, সম্পূণৰ্ সিহষু্ণতা ও িশক্ষাদান-পূব্বৰ্ক
অনুেযাগ কর, ভত্ৰ্ সনা কর, েচতনা েদও। ৩ েকননা এমন সময়
আিসেব, েয সময় েলােকরা িনরাময় িশক্ষা সহ্য কিরেব না, িকন্তু
কানচুলকািন িবিশষ্ট হইয়া আপন আপন অিভলাষ অনুসাের
আপনােদর জন্য রািশ রািশ গুরু ধিরেব, ৪ এবং সত্য হইেত কান
িফরাইয়া গেল্পর িদেক িবপেথ যাইেব। ৫ িকন্তু তুিম সব্বৰ্িবষেয়
িমতাচারী হও, দঃুখেভাগ স্বীকার কর, সুসমাচার প্রচারেকর
কাযৰ্্য কর, েতামার পিরচযৰ্্যা সম্পন্ন কর। ৬ েকননা, এখন আিম
েপয় ৈনেবেদ্যর ন্যায় ঢালা যাইেতিছ, এবং আমার প্রস্থােনর সময়
উপিস্থত হইয়ােছ। ৭ আিম উত্তম যুেদ্ধ প্রানপন কিরয়ািছ,
িনরুিপত পেথর েশষ পযৰ্্যন্ত েদৗিড়য়ািছ, িবশ্বাস রক্ষা কিরয়ািছ।
৮ এখন অবিধ আমার িনিমত্ত ধািম্মৰ্কতার মুকুট েতালা রিহয়ােছ;
প্রভু েসই ধম্মৰ্ময় িবচারকত্তৰ্ া, েসই িদন আমােক তাহা িদেবন;
েকবল আমােক নয়, বরং যত েলাক তাহার প্রকাশপ্রািপ্ত ভাল
বািসয়ােছ, েসই সকলও িদেবন। ৯ তুিম শীঘ্র আমার কােছ
আিসেত যত্ন কর; ১০ েকননা দীমা এই বত্তৰ্মান যুগ ভাল বাসােত
আমােক ত্যাগ কিরয়ােছ, এবং িথষলনীকীেত িগয়ােছ; ক্রীেস্কন্ত
গালািতয়ােত, তীত দালিময়ােত িগয়ােছন; ১১ একা লুক মাত্র
আমার সেঙ্গ আেছন।তুিম মাকৰ্ েক সেঙ্গ কিরয়া আইস, েকননা
িতিন পিরচযৰ্্যা িবষেয় আমার বড় উপকারী। ১২ আর তুিখকেক
আিম ইিফেষ পাঠাইয়ািছ। ১৩ েত্রায়ােত কােপৰ্র কােছ েয
শালখািন রািখয়া আিসয়ািছ, তুিম আিসবার সমেয় েসখািন এবং
পুস্তকগুিল, িবেশষতঃ চেম্মৰ্র পুস্তক কয়খািন, সেঙ্গ কিরয়া
আিনও। ১৪ আেলকসান্দর কাংসাকার আমার িবস্তর অপকার
কিরয়ােছ; প্রভু তাহার কেম্মৰ্র সমুিচত প্রিতফল তাহােক িদেবন।
১৫ তুিমও েসই ব্যিক্ত হইেত সাবধান থািকও, েকননা েস
আমােদর বােক্যর অত্যন্ত প্রিতেরাধ কিরয়ািছল। ১৬ আমার
প্রথম বার আত্মপক্ষ সম্মথৰ্ন কােল েকহ আমার পেক্ষ উপিস্থত
হইল না; সকেল আমােক পিরত্যাগ কিরল; ইহা তাহােদর প্রিত
গিণত না হউক। ১৭ িকন্তু প্রভু আমার িনকেট দা াড়াইেলন, এবং
আমােক বলবান কিরেলন, েযন আমা দ্বারা প্রচার-কাযৰ্্য সম্পন্ন
হয় এবং পরজাতীয় সকল েলােক তাহা শুিনেত পায়; এ আিম
িসংেহর মুখ হইেত রক্ষা পাইলাম। ১৮ প্রভু আমােক সমুদয় মন্দ
কম্মৰ্ হইেত রক্ষা কিরেবন এবং আপনার স্বগর্ীয় রােজ্য উত্তীণৰ্
কিরেবন। যুগপযৰ্ােয়র যুেগ যুেগ তা াহার মিহমা েহাক। আেমন।
১৯ িপ্রস্কােক ও আিক্কলােক এবং অনীষীফেরর পিরবারেক
মঙ্গলবাদ কর। ২০ ইরাস্ত কিরেন্থ রিহয়ােছন, এবং ত্রিফম পীিড়ত
হওয়ােত আিম তা াহােক িমলীেত রািখয়া আিসয়ািছ। ২১ তুিম
শীতকােলর পূেব্বৰ্ আিসেত যত্ন কিরও। উবুল, পুেদন্ত, লীন,
েক্লৗিদয়া এবং সকল ভ্রাতা েতামােক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন।
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২২ প্রভু েতামার আত্মার সহবত্তর্ী হউন। অনুগ্রহ েতামােদর
সহবত্তর্ী হউক।
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১ ২

৩

তীত

মঙ্গলাচরণ। মন্ডলী-শাসন সম্বন্ধীয় কথা।

েপৗল, ঈশ্বেরর দাস ও যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত, ঈশ্বেরর
মেনানীতগেনর িবশ্বাস অনুসাের, এবং ভিক্ত অনুযায়ী
সেত্যর তত্ত্বজ্ঞান অনুসাের, ২ েয সত্য েসই অনন্ত

জীবেনর আশাযুক্ত, যাহা িমথ্যাকথেন অসমথৰ্ ঈশ্বর অিত পূব্বৰ্
কােল প্রিতজ্ঞা কিরয়ািছেলন, ৩ এবং যথা সমেয় আপন বাক্য
েঘাষনােত ব্যক্ত কিরেলন; আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া ঈশ্বেরর
আজ্ঞানুসাের েসই েঘাষণার ভার আমার িনকেট সমিপৰ্ত
হইয়ােছ- ৪ সাধারণ িবশ্বাস সম্বেন্ধ আমার যথাথৰ্ বৎস তীেতর
সমীেপ। িপতা ঈশ্বর এবং আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া খ্রীষ্ট যীশু হইেত
অনুগ্রহ ও শািন্ত বতু্তৰ্ক।

অধ্যেক্ষর িবষয়।

৫ আিম েতামােক এই কারেণ ক্রীতীেত রািখয়া আিসয়ািছ,
েযন যাহা যাহা অসম্পূণৰ্, তুিম তাহা িঠক কিরয়া েদও, এবং
েযমন আিম েতামােক আেদশ িদয়ািছলাম, প্রেত্যক নগের
প্রাচীনিদগেক িনযুক্ত কর; ৬ েয ব্যিক্ত অিনন্দনীয় ও েকবল এক
স্ত্রীর স্বামী, যাাহার সন্তানগণ িবশ্বাসী, নষ্টামী েদােষ অপবািদতা বা
অদম্য নয় (তাহােক িনযুক্ত কর)। ৭ েকননা ইহা আবশ্যক েয,
অধ্যক্ষ ঈশ্বেরর ধনাধ্যক্ষ বিলয়া অিনন্দনীয় হন; েস্বচ্ছাচারী িক
আশুেক্রাধী িক মদ্যপােন আসক্ত িক প্রহারক িক কুৎিসত
লােভর েলাভী না হন, ৮ িকন্তু অিতিথেসবক, সৎেপ্রিমক, সংযত,
ন্যায়পরায়ন, সাধু ও িজেতিন্দ্রয় হন, ৯ এবং িশক্ষানুরূপ
িবস্বসনীয় বাক্য ধিরয়া থােকন, এই প্রকাের েযন িতিন িনরাময়
িশক্ষােত উপেদশ িদেত এবং প্রিতকুলবাদীেদর েদাষ ব্যক্ত
কিরেত সমথৰ্ হন। ১০ কারণ অেনক অদম্য েলাক. অসার
বাক্যবাদী ও বুিদ্ধভ্রামক েলাক আেছ, িবেশষতঃ ত্বকেছদীেদর
মেধ্য আেছ; তাহােদর মুখ বন্ধ করা চাই। ১১ তাহারা কুৎিসত
লােভর অনুেরােধ অনুপযুক্ত িশক্ষা িদয়া কখন কখন এেকবাের
ঘর উল্টাইয়া েফেল। ১২ তাহােদর এক জন, তাহােদর এক
স্বেদশীয় ভাববাদী বিলয়ােছন, ‘ক্রীতীেয়রা িনয়ত িমথ্যাবাদী,
িহংস্র জন্তু, অলস েপটুক’। ১৩ এই সাক্ষ্য সত্য; এ জন্য তুিম
তাহািদগেক তীক্ষ্ণভােব অনুেযাগ কর; েযন তাহারা িবশ্বােস
িনরাময় হয়, ১৪ িযহুদীয় গেল্প, ও সত্য হইেত িবমুখ মনুষ্যেদর
আজ্ঞায়, মেনােযাগ না কের। ১৫ শুচীগেনর পেক্ষ সকলই শুচী;
িকন্তু কলুিষত ও অিবশ্বাসীেদর পেক্ষ িকছুই শুচী নয়, বরং
তাহােদর মন ও সংেবদ উভয়ই কলুিষত হইয়া পিড়য়ােছ।
১৬ তাহারা স্বীকার কের েয, ঈশ্বরেক জােন, িকন্তু কােযৰ্্য তা াহােক
অস্বীকার কের; তাহারা ঘৃনাস্পদ ও অবাধ্য এবং সমস্ত সৎিক্রয়া
পেক্ষ অপ্রামািনক।

প্রাচীন, যুবক, দাস প্রভৃিত িভন্ন িভন্ন েলােকর কতর্ব্য।

িকন্তু তুিম িনরাময় িশক্ষার উপযুক্ত কথা বল।
২ বৃদ্ধিদগেক বল, েযন তা াহারা িমতাচারী, ধীর, সংযত,
[এবং] িবশ্বােস, েপ্রেম, ৈধেযৰ্্য িনরাময় হন। ৩ েসইরূেপ

প্রাচীনািদগেক বল, েযন তা াহারা আচার ব্যবহাের ভয়শীলা হন,
অপবািদকা িক বহুমেদ্যর দাসী না হন, শুিশক্ষাদািয়নী হন;
৪ তা াহারা েযন যুবতীিদগেক সংযত কিরয়া তুেলন, েযন ইহারা
পিতিপ্রয়া, সন্তানিপ্রয়া, সংযতা, ৫ সতী, গৃহকােযৰ্্য ব্যাপৃতা,
সুশীলা, ও আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হয়, এইরূেপ েযন
ঈশ্বেরর বাক্য িনিন্দত না হয়। ৬ েসইরূেপ যুবকিদগেক সংযত
হইেত আেদশ কর। ৭ আর আপিন সব্বৰ্িবষেয় সৎিক্রয়ার আদশৰ্
হও, ৮ িশক্ষােত অিবকাযৰ্্যতা, ধীরতা, এবং অদসূ্য িনরাময় বাক্য
প্রদশৰ্ন কর; েযন িবপক্ষ আমােদর িবষেয় মন্দ বিলবার সূত্র না
পাওয়ােত লিজ্জত হয়। ৯ দাসগণেক বল, েযন তাহারা আপন
আপন স্বামীর বশীভূত ও সব্বৰ্িবষেয় সেন্তাষদায়ক হয়, প্রিতবাদ
না কের, ১০ িকছুই আত্মসাৎ না কের, িকন্তু সব্বৰ্প্রকার উত্তম
িবশ্বস্ততা েদখায়; েযন তাহারা আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া ঈশ্বেরর িশক্ষা
সব্বৰ্িবষেয় ভূিষত কের।

খ্রীেস্টর অবতার ও পুনরাগমেনর শুভফল।

১১ েকননা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রকািশত হইয়ােছ, তাহা সমুদয়
মনুেষ্যর জন্য পিরত্রান আনয়ন কের, ১২ তাহা আমািদগেক
শাসন কিরেতচা, েযন আমরা ভিক্তহীনতা ও সাংসািরক
অিভলাষ সকল অস্বীকার কিরয়া সংযত, ধািম্মৰ্ক ও ভিক্তভােব
এই বত্তৰ্মান যুেগ জীবন যাপন কির, ১৩ এবং পরমধন্য
আশািসিদ্ধর জন্য, এবং মহান ঈশ্বর ও আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া যীশু
খ্রীেস্টর প্রতােপর প্রকাশপ্রািপ্তর জন্য অেপক্ষা কির। ১৪ ইিন
আমােদর িনিমত্ত আপনােক প্রদান কিরেলন, েযন মূল্য িদয়া
আমািদগেক সমস্ত অধমৰ্ হইেত মুক্ত কেরন, এবং আপনার
িনিমত্ত িনজস্ব প্রজাবগৰ্েক, সৎিক্রয়ােত উেদ্যাগী প্রজাবগৰ্েক,
শুচী কেরন। ১৫ তুিম এই সকল কথা বল, এবং সম্পূণৰ্ ক্ষমতার
সিহত উপেদশ েদও, ও অনুেযাগ কর; েতামােক তুচ্ছ কিরেত
কাহােকও িদও না।

তুিম তাহািদগেক স্মরণ করাইয়া েদও, েযন তাহারা
আিধপেত্যর ও কতৃ্তৰ্ েত্বর বশীভূত হয়, বাধ্য হয়,
সব্বৰ্প্রকার সৎিক্রয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, ২ কাহারও িনন্দা

না কের, িনিব্বৰ্েরাধ ও ক্ষমতাশীল হয়, সকল মনুেষ্যর কােছ
সম্পূণৰ্ মৃদতুা েদখায়। ৩ েকননা পূেব্বৰ্ আমরাও িনেব্বৰ্াধ, অবাধ্য,
ভ্রান্ত, নানািবধ অিভলােষর ও সুখেভােগর দাস, িহংসােত ও
মাৎসেযৰ্ কালেক্ষপকারী, ঘৃণাহৰ্  ও পরস্পর েদ্বষকারী িছলাম।
৪ িকন্তু যখন আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া ঈশ্বেরর মধুর স্বভাব এবং
মানবজাতীর প্রিত েপ্রম প্রকািশত হইল, ৫ তখন িতিন আমােদর
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কৃত ধম্মৰ্কম্মৰ্ েহতু নয়, িকন্তু আপনার দয়ানুসাের, পুনজৰ্েন্মর
স্নান ও পিবত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমািদগেক পিরত্রান
কিরেলন, ৬ েসই আত্মােক িতিন আমােদর ত্রানকত্তৰ্ া যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা আমােদর উপের প্রচুররূেপ ঢািলয়া িদেলন; ৭ েযন তা াহারই
অনুগ্রেহ ধািম্মৰ্ক গিণত হইয়া আমরা অনন্ত জীবেনর
প্রত্যাশানুসাের দায়ািধকারী হই। ৮ এই কথা িবস্বসনীয়; আর
আমার বাসনা এই েয, এই সকল িবষেয় তুিম দঢ়ৃিনশ্চয়তায়
কথা বল; যাহারা ঈশ্বের িবশ্বাসী হইয়ােছ, তাহারা েযন সৎকােযৰ্্য
ব্যাপৃত হইবার িচন্তা কের। এই সকল িবষয় মনুষ্যেদর পেক্ষ
উত্তম ও সুফলদায়ক। ৯ িকন্তু তুিম মুঢ়তার সকল িবতন্ডা,
বংশাবলী, িববাদ ও ব্যবস্থািবষয়ক বাগযুদ্ধ হইেত দেূর থাক;
েকননা এই সকল িনস্ফল ও আসার। ১০ েয ব্যিক্ত দলেভদী,
তাহােক দইু এক বার েচতনা িববর পর অগ্রাহ্য কর; ১১ জািনও,

এইরূপ ব্যিক্ত িবগড়াইয়া িগয়ােছ, এবং েসই পাপ কের, আপিন
আপনােকই েদাষী কের। ১২ আিম যখন েতামার িনকেট
আিত্তৰ্মােক িকম্বা তুিখকেক পাঠাই, তখন তুিম নীকপিলেত
আমার কােছ আিসেত যত্নবান হইও; েকননা েসই স্থােন আিম
শীতকাল যাপন কিরেত িস্থর কিরয়ািছ। ১৩ ব্যবস্থােবত্তা সীনােক
এবং আপেল্লােক যত্নপূব্বৰ্ক পাঠাইয়া েদও, তা াহােদর েযন েকান
িবষেয়র অভাব না হয়। ১৪ আর আমােদর েলােকরাও
প্রেয়াজনীয় উপকারােথৰ্ সৎকােযৰ্্য ব্যাপৃত হইেত অভ্যাস করুক,
েযন ফলহীন হইয়া না পেড়। ১৫ আমার সঙ্গীরা সকেল েতামােক
মঙ্গলবাদ কিরেতেছন। যাাহারা িবশ্বাস সম্বেন্ধ আমািদগেক
ভালবােসন, তা াহািদগেক মঙ্গলবাদ েহও। অনুগ্রহ েতামােদর
সকেলর সহবত্তর্ী হউক।
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১

িফলীমন

মঙ্গলাচরণ| ওনীিষমঃ নামক দােসর জন্য িনেবদন|

েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর বিন্দ, এবং ভ্রাতা তীমথীয়- আমােদর
েপ্রমপাত্র ও সহকারী িফলীমন, ২ আিপ্পয়া ভিগনী ও
আমােদর সহেসনা আিখৰ্প্প এবং েতামােদর গৃহিস্থত

মন্ডলী সমীেপ| ৩ আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইেত
অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর উপের বতু্তৰ্ক| ৪ আিম আমার
প্রাথৰ্নাকােল েতামার নাম উেল্লখ কিরয়া সব্বৰ্দা আমার ঈশ্বেরর
ধন্যবাদ কিরয়া থািক, ৫ েকননা েতামার েয েপ্রম ও েয িবশ্বাস
প্রভু যীশুর প্রিত ও সমস্ত েলােকর প্রিত আেছ, েস কথা শুিনেত
পাইেতিছ; ৬ আমােদর মেধ্য িবদ্যমান সমস্ত উত্তম িবষেয়র জ্ঞােন
েযন েতামার িবশ্বােসর সহভািগতা খ্রীেষ্টর উেদ্দেশ কাযৰ্্যসাধক
হয়, এই প্রাথৰ্না কিরেতিছ| ৭ েকননা েতামার েপ্রেম আিম
অেনক আনন্দ ও আশ্বাস পাইয়ািছ, কারণ, েহ ভ্রাতা, েতামার
দ্বারা পিবত্রগেণর প্রাণ জড়ুাইয়ােছ| ৮ অতএব, যাহা উপযুক্ত,
তিদ্বষেয় েতামােক আজ্ঞা িদেত যিদও খ্রীেষ্ট আমার সম্পূণৰ্ সাহস
আেছ, ৯ তথািপ আিম েপ্রম প্রযুক্ত বরং িবনিত কিরেতিছ- ঈদশৃ
ব্যিক্ত, েসই বৃদ্ধ েপৗল, এবং এখন আবার খ্রীষ্ট যীশুর বিন্দ
১০ -আিম িনজ বৎেসর িবষেয়, বন্ধন-দশায় যাহােক জন্ম
িদয়ািছ, েসই ওনীিষেমর িবষেয় েতামােক িবনিত কিরেতিছ|
১১ েস পূেব্বৰ্ েতামার অনুপেযাগী িছল, িকন্তু এখন েতামার ও
আমার, উভেয়র উপেযাগী| ১২ তাহােকই আিম েতামার কােছ
িফিরয়া পাঠাইলাম, অথৰ্াৎ আমার িনজ প্রাণতুল্য ব্যিক্তেক
পাঠাইলাম| ১৩ আিম তাহােক আমার কােছ রািখেত চািহয়া

িছলাম, েযন সুসমাচােরর বন্ধন দশায় েস েতামার পিরবেত্তৰ্
আমার পিরচযৰ্্যা কের| ১৪ িকন্তু েতামার সম্মিত িবনা িকছু
কিরেত ইচ্ছা কিরলাম না, েযন েতামার েসৗজন্য আবশ্যকতার
ফল না হইয়া স্ব-ইচ্ছার ফল হয়| ১৫ কারণ হয় ত েস এই েহতুই
িকয়ৎ কােলর িনিমত্ত পৃথকীকৃত হইয়ািছল, েযন তুিম
অনন্তকােলর জন্য তাহােক পাইেত পার; ১৬ পুনরায় দােসর ন্যায়
নয়, িকন্তু দাস অেপক্ষা েশ্রষ্ঠ ব্যিক্তর, িপ্রয় ভ্রাতার ন্যায়;
িবেশষরূেপ েস আমার িপ্রয়, এবং মাংেসর ও প্রভুর, উভেয়র
সম্বেন্ধ েতামার কত অিধক িপ্রয়| ১৭ অতএব যিদ আমােক
সহভাগী জান, তেব আমার তুল্য বিলয়া তাহােক গ্রহণ কিরও|
১৮ আর যিদ েস েতামার প্রিত েকান অন্যায় কিরয়া থােক, িকম্বা
েতামার িকছু ধাের, তেব তাহা আমার বিলয়া গন্য কর; ১৯ আিম
েপৗল স্বহেস্ত ইহা িলিখলাম; আিমই পিরেশাধ কিরব -তুিম েয
আমার কােছ ঋণবৎ আপনােকও ধার, েতামােক এ কথা বিলেত
চাই না| ২০ হা া, ভ্রাতা, প্রভুেত েতামা হইেত আমার লাভ হউক;
তুিম খ্রীেষ্ট আমার প্রাণ জড়ুাও| ২১ েতামার আজ্ঞাবহতায় দঢ়ৃ
িবশ্বাস আেছ বিলয়া েতামােক িলিখলাম; যাহা বিললাম, তুিম
তদেপক্ষাও অিধক কিরেব, ইহা জািন| ২২ িকন্তু আবার আমার
জন্য বাসাও প্রস্তুত কিরয়া রািখও, েকননা আশা কির, েতামােদর
প্রাথৰ্নার দ্বারা েতামািদগেক প্রদত্ত হইব| ২৩ খ্রীষ্ট যীশুেত আমার
সহবিন্দ ইপাফ্রা েতামােক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন, ২৪ মাকৰ্ ,
আিরষ্টাখৰ্ দীমা ও লূক, আমার এই সহবিন্দগণও কিরেতেছন|
২৫ প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার সহবত্তর্ী হউক|
আেমন|
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ইব্ৰী

যীশু খ্রীষ্ট সব্বর্প্রধান মধ্যস্থ|যীশু দতূগণ অেপক্ষা মহান্

ঈশ্বর পূব্বৰ্কােল বহুভােগ ও বহুরূেপ ভাববািদগেণেক
িপতৃেলাকিদগেক কথা বিলয়া, ২ এই েশষ কােল পুেত্রই
আমািদগেক বিলয়ােছন| িতিন ইহােকই সব্বৰ্ািধকারী

দয়াদ কিরয়ােছন, এবং ইহারই দ্বারা যুগকলােপর রচনাও
কিরয়ােছন| ৩ িতিন তা াহার প্রতােপর প্রভা ও তেত্ত্বর মুদ্রাঙ্ক, এবং
আপন পরাক্রেমর বােক্য সমুদেয়র ধারণকত্তৰ্ া হইয়া পাপ েধৗত
কিরয়া উদ্ধৰ্ েলােক মিহমার দিক্ষেণ উপিবষ্ট হইেলন| ৪ স্বগৰ্দতূ
অেপক্ষা েয পিরমােণ উৎকৃষ্ট নােমর অিধকার পাইয়ােছন, িতিন
েসই পিরমােণ েশ্রষ্ঠ হইয়ােছন| ৫ কারণ ঈশ্বর ঐ দতূগেণর মেধ্য
কাহােক েকান সমেয় বিলয়ােছন, “তুিম আমার পুত্র, আিম অদ্য
েতামােক জন্ম িদয়ািছ,” আবার, “আিম তা াহার িপতা হইব, ও
িতিন আমার পুত্র হইেবন”? ৬ আর যখন িতিন প্রথমজাতেক
আবার জগেত আেনন, তখন বেলন, “ঈশ্বেরর সকল দতূ ইহা ার
ভজনা করুক|” ৭ আর দেূতর িবষেয় িতিন বেলন,“িতিন আপন
দতূগণেক বায়ুস্বরূপ কেরন,আপন েসবকিদগেক
অিগ্নিশখাস্বরূপ কেরন|” ৮ িকন্তু পুেত্রর িবষেয় িতিন বেলন, “েহ
ঈশ্বর, েতামার িসংহাসন অনন্তকালস্থায়ী; আর সারেল্যর
শাসনদন্ডই তা াহার রােজ্যর শাসনদন্ড| ৯ তুিম ধািম্মৰ্কতােক
েপ্রম, ও দষু্টতােক ঘৃণা কিরয়াছ; এই কারণ ঈশ্বর, েতামার ঈশ্বর,
েতামােক অিভিষক্ত কিরয়ােছন, েতামার সখাগণ অেপক্ষা
অিধক পিরমােন আনন্দ-ৈতেল|” ১০ আর, “েহ প্রভু, তুিমই
আিদেত পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কিরয়াছ, আকাশমন্ডলও
েতামার হেস্তর রচনা| ১১ েস সকল িবনষ্ট হইেব, িকন্তু তুিমই
িনত্যস্থায়ী; েস সমস্ত বেস্ত্রর ন্যায় জীণৰ্ হইয়া পিড়েব, ১২ তুিম
পিরচ্ছেদর ন্যায় েস সকল জড়াইেব,বেস্ত্রর ন্যায় জড়াইেব, আর
েস সমেস্তর পিরবত্তৰ্ন হইেব; িকন্তু তুিম েয, েসই আছ, এবং
েতামার বৎসর সকল কখনও েশষ হইেব না|” ১৩ িকন্তু িতিন
দতূগেণর মেধ্য কাহােক েকান্ সমেয় বিলয়ােছন,“তুিম আমার
দিক্ষেণ বস, যাবৎ আিম েতামার শত্রুগণেক েতামার পদপীঠ না
কির”? ১৪ উহা ারা সকেল িক েসবাকারী আত্মা নেহন? যাহারা
পিরত্রােণর অিধকারী হইেব, উহা ারা িক তাহােদর পিরচযৰ্্যার জন্য
েপ্রিরত নেহন?

এই জন্য যাহা যাহা শুিনয়ািছ, তাহােত অিধক আগ্রেহর
সিহত মেনােযাগ করা আমােদর উিচত, পােছ েকান
ক্রেম ভািসয়া চিলয়া যাই| ২ েকননা দতূগণ দ্বারা

কিথত বাক্য যিদ দঢ়ৃ হইল, এবং েলােক েকান প্রকাের তাহা
লঙ্ঘন কিরেল িকম্বা তাহার অবাধ্য হইেল যিদ ন্যায়িসদ্ধ
প্রিতফল দত্ত হইল, ৩ তেব এমন মহৎ এই পিরত্রাণ অবেহলা
কিরেল আমরা িক প্রকাের রক্ষা পাইব? ইহা ত প্রথেম প্রভুর
দ্বারা কিথত, ও যাহারা শুিনয়ািছল, তাহােদর দ্বারা আমােদর
িনকেট দঢ়ৃীকৃত হইল; ৪ ঈশ্বর সাক্ষ্য প্রদান কিরেতেছন, নান

িচহ্ন অদূ্ভত লক্ষণ ও বহুরুপ পরাক্রম-কাযৰ্্য এবং পিবত্র আত্মার
বর িবতরণ দ্বারা আপন ইচ্ছানুসােরই কিরেতেছন| ৫ বাস্তিবক
েয ভাবী জগেতর কথা আমরা কিহেতিছ, তাহা িতিন দতূগেণর
অধীন কেরন নাই| ৬ বরং েকান স্থােন েকহ সাক্ষ্য িদয়া
বিলয়ােছন,“মনুষ্য িক েয তুিম তাহােক স্মরণ কর?মনুষ্যসন্তানই
বা িক েয তাহার তত্ত্বাবধান কর? ৭ তুিম দতূগণ অেপক্ষা তাহােক
অল্পই নূন্য কিরয়াছ,প্রতাপ ও সমাদর-মুকুট িবভূিষত
কিরয়াছ;এবং েতামার হস্তকৃত বস্তু সকেলর উপের তাহােক
স্থাপন কিরয়াছ; ৮ সকলই তাহার পদতেল তাহার অধীন
কিরয়াছ|”বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করােত িতিন তাহার
অনধীন িকছুই অবিশষ্ট রােখন নাই; িকন্তু এখন এ পযৰ্্যন্ত,
আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত েদিখেতিছ না| ৯ িকন্তু দতূগণ
অেপক্ষা িযিন অল্পই নূ্যনীকৃত হইেলন, েসই ব্যিক্তেক অথৰ্াৎ
যীশুেক েদিখেতিছ, িতিন মৃতু্যেভাগ েহতু প্রতাপ ও সমাদরমুকুেট
িবভূিষত হইয়ােছন, েযন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকেলর িনিমত্ত মৃতু্যর
আস্বাদ গ্রহণ কেরন|

যীশু িবশ্বাসীিদেগর েজ্যষ্ঠ ভ্রাতা|

১০ েকননা যাাহার কারণ সকলই ও যাাহার দ্বারা সকলই
হইয়ােছ, ইহা তা াহার উপযুক্ত িছল েয, িতিন অেনক পুত্রেক
প্রতােপ আনয়ন সম্বেন্ধ তাহােদর পিরত্রােণর আিদকত্তৰ্ ােক
দঃুখেভাগ দ্বারা িসদ্ধ কেরন| ১১ কারণ িযিন পিবত্র কেরন ও
যাহারা পিবত্রীকৃত হয়, সকেল এক হইেত উৎপন্ন; এই েহতু িতিন
তাহািদগেক ভ্রাতা বিলেত লিজ্জত নেহন| ১২ িতিন বেলন,
“আিম আমার ভ্রাতৃগেণর কােছ েতামার নাম প্রচার
কিরব,মন্ডলীর মেধ্য েতামার প্রশংসাগান কিরব|” ১৩ আবার,
“আিম তা াহারই শরণাপন্ন থািকব|”আবার,“েদখ, আিম ও েসই
সন্তানগণ, যাহািদগেক ঈশ্বর আমায় িদয়ােছন|” ১৪ ভাল, েসই
সন্তানগণ যখন রক্তমাংেসর ভাগী, তখন িতিন আপিনও তদ্রূপ
তাহার ভাগী হইেলন; েযন মৃতু্য দ্বারা মৃতু্যর কতৃ্তৰ্ত্বিবিশষ্ট ব্যিক্তেক
অথৰ্াৎ িদয়াবলেক শিক্তহীন কেরন, ১৫ এবং যাহারা মৃতু্যর ভেয়
যাবজ্জীবন দাসেত্বর অধীন িছল, তাহািদগেক উদ্ধার কেরন|
১৬ কারণ িতিন ত দতূগেণর সাহায্য কেরন না, িকন্তু অব্ৰাহােমর
বংেশর সাহয্য কিরেতেছন| ১৭ অতএব সব্বৰ্িবষেয় আপন
ভ্রাতৃগেণর তুল্য হওয়া তা াহার উিচত িছল, েযন িতিন প্রজােদর
পােপর প্রায়িশ্চত্ত কিরবার িনিমত্ত ঈশ্বেরর উেদ্দেশ কােযৰ্্য দয়ালু
ও িবশ্বস্ত মহাযাজক হন| ১৮ েকননা িতিন আপিন পরীিক্ষত
হইয়া দঃুখেভাগ কিরয়ােছন বিলয়া পরীিক্ষতগেণর সাহায্য
কিরেত পােরন|

যীশু েমাশী অপক্ষা মহান্|

অতএব, েহ পিবত্র ভ্রাতৃগণ, স্বগর্ীয় আহ্বােনর
অংিশগণ, েতামরা আমােদর ধম্মৰ্-প্রিতজ্ঞার েপ্রিরত ও
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মহাযাজেকর প্রিত দিৃষ্ট রাখ; ২ েমািশ েযমন তা াহার সমস্ত গৃেহর
মেধ্য িছেলন, েতমিন িতিনও আপন িনেয়াগকত্তৰ্ ার কােছ িবশ্বস্ত
িছেলন| ৩ বস্তুতঃ গৃেহর সংস্থাপক েয পিরমােণ গৃহ অেপক্ষা
অিধক সমাদর পান, েসই পিরমােন ইিন েমািশ অেপক্ষা অিধক
েগৗরেবর েযাগ্য পত্র বিলয়া গিণত হইয়ােছন| ৪ েকননা প্রেত্যক
গৃহ কাহারও দ্বারা সংস্থািপত হয়, িকন্তু িযিন সকলই সংস্থাপন
কিরয়ােছন, িতিন ঈশ্বর| ৫ আর েমািশ তা াহার সমস্ত গৃেহর মেধ্য
েসবকবৎ িবশ্বস্ত িছেলন; যাহা যাহা পের বক্তব্য িছল, েসই
সকেলর িবষয় সাক্ষ্য িদবার িনিমত্তই িছেলন; ৬ িকন্তু খ্রীষ্ট তা াহার
গৃেহর উপের পুত্রবৎ [িবশ্বস্ত]; আর যিদ আমরা আমােদর সাহস
ও আমােদর প্রত্যাশার শ্লাঘা েশষ পযৰ্্যন্ত দঢ়ৃরূেপ ধারণ কির,
তেব তা াহার গৃহ আমরাই|

িবশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বেরর িবশ্রাম প্রেবশ-লাভ হয়|

৭ অতএব, পিবত্র আত্মা েযমন বেলন, “অদ্য যিদ েতামরা
তা াহার রব শ্রবণ কর, ৮ তেব আপন আপন হৃদয় কিঠন কিরও
না, েযমন েসই িবেদ্রাহ স্থােন,প্রান্তেরর মেধ্য েসই পরীক্ষার
িদবেস ঘিটয়ািছল; ৯ তথায় েতামােদর িপতৃপুরুেষরা িবচার
কিরয়া আমার পরীক্ষা লইল,এবং চিল্লশ বৎসর কাল আমার
কাযৰ্্য েদিখল; ১০ এই জন্য আিম এই জািতর প্রিত অসন্তুষ্ট
হইলাম,আর কিহলাম, ইহারা সব্বৰ্দা হৃদেয় ভ্রান্ত হয়;আর
তাহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না; ১১ তখন আিম আপন েক্রােধ
এই শপথ কিরলাম, ইহারা আমার িবশ্রােম প্রেবশ কিরেব না|”
১২ ভ্রাতৃগণ, েদিখও, পােছ অিবশ্বােসর এমন মন্দ হৃদয়
েতামােদর কােছ কাহারও মেধ্য থােক েয, েতামরা জীবন্ত ঈশ্বর
হইেত সিরয়া পড়| ১৩ বরং েতামরা িদন িদন পরস্পর েচতনা
েদও, যাবৎ ‘অদ্য’ নােম আখ্যাত সময় থােক, েযন েতামােদর
মেধ্য েকহ পােপর প্রতারণায় কিঠনীভূত না হয়| ১৪ েকননা
আমরা খ্রীেষ্টর সহভাগী হইয়ািছ, যিদ আিদ হইেত আমােদর
িনশ্চয় জ্ঞান েশষ পযৰ্্যন্ত দঢ়ৃ কিরয়া ধারণ কির| ১৫ ফলতঃ উক্ত
আেছ,“অদ্য যিদ েতামরা তা াহার রব শ্রবণ কর,তেব আপন
আপন হৃদয় কিঠন কিরও না, েযমন েসই িবেদ্রাহস্থােন|” ১৬ বল
েদিখ, কাহারা শুিনয়া িবেদ্রাহ কিরয়ািছল? েমািশ দ্বারা িমসর
হইেত আনীত সমস্ত েলাক িক নয়? ১৭ কাহােদর প্রিতই বা িতিন
চিল্লশ বৎসর অসন্তুষ্ট িছেলন? তাহােদর প্রিত িক নয়, যাহারা
পাপ কিরয়ািছল, যাহােদর শব প্রান্তের পিতত হইল? ১৮ িতিন
কাহােদর িবরুেদ্ধই বা এই শপথ কিরয়ািছেলন েয, “ইহারা
আমার িবশ্রােম প্রেবশ কিরেব না,” অবাধ্যেদর িবরুেদ্ধ িক নয়?
১৯ ইহােত আমরা েদিখেত পাইেতিছ েয, অিবশ্বাস প্রযুক্তই
তাহারা প্রেবশ কিরেত পািরল না|

অতএব আমােদর ভয় থাকা উিচত, পােছ তা াহার
িবশ্রােম প্রেবশ কিরবার প্রিতজ্ঞা থািকয়া েগেলও এমন
েবাধ হয় েয, েতামােদর েকহ তাহা হইেত বিঞ্চত

হইয়ােছ| ২ েকননা েযরূপ উহােদর িনকেট তদ্রূপ আমােদর
িনকেটও সুসমাচার প্রচািরত হইয়ািছল বেট, তথািপ েসই শ্রুত
বােক্য উহােদর েকান ফল দিশৰ্ল না, কারণ েশ্রাতােদর কােছ
তাহা িবশ্বােসর সিহত িমিশ্রত িছল না| ৩ বাস্তিবক িবশ্বাস
কিরয়ািছ েয আমরা, আমরা েসই িবশ্রােম প্রেবশ কিরেত
পাইেতিছ; েযমন িতিন বিলয়ােছন,“তখন আিম আপন েক্রােধ
এই শপথ কিরলাম, ইহারা আমার িবশ্রােম প্রেবশ কিরেব
না,”যিদও তা াহার কম্মৰ্ জগেতর পত্তনাবিধ সমাপ্ত িছল|

৪ েকননা িতিন এক স্থােন সপ্তম িদেনর িবষেয় এইরূপ
বিলয়ািছেলন, “এবং সপ্তম িদেন ঈশ্বর আপনার সমস্ত কম্মৰ্
হইেত িবশ্রাম কিরেলন|” ৫ অব এই স্থােন িতিন কেহন, “ইহারা
আমার িবশ্রােম প্রেবশ কিরেব না|” ৬ অতএব বাকী রইল এই
েয, কতকগুিল েলাক িবশ্রােম প্রেবশ কিরেব, আর যাহােদর
িনকেট সুসমাচার অেগ্র প্রচািরত হইয়ািছল, তাহারা অবাধ্যতা
প্রযুক্ত প্রেবশ কিরেত পায় নাই; ৭ আবার িতিন পুনরায় এক িদন
িনরূপণ কিরয়া দায়ূদ-গ্রেন্থ এত কােলর পর বেলন, “অদ্য,”
েযমন পূেব্বৰ্ বলা হইয়ােছ,“অদ্য যিদ েতামরা তা াহার রব শ্রবণ
কর,তেব আপন আপন হৃদয় কিঠন কিরও না|” ৮ বস্তুতঃ
িযেহাশূয় যিদ তাহািদগেক িবশ্রাম িদেতন, তেব ঈশ্বর তৎপের
অন্য িদেনর কথা কিহেতন না| ৯ সুতরাং ঈশ্বেরর প্রজােদর
িনিমত্ত িবশ্রামকােলর েভাগ বাকী রিহয়ােছ| ১০ ফলতঃ েযরূপ
ঈশ্বর আপন কম্মৰ্ হইেত িবশ্রাম কিরয়ািছেলন, েতমিন েয ব্যিক্ত
তা াহার িবশ্রােম প্রেবশ কিরয়ােছ, েসও আপনার কম্মৰ্ হইেত
িবশ্রাম কিরেত পাইল| ১১ অতএব আইস, আমরা েসই িবশ্রােম
প্রেবশ কিরেত যত্ন কির, েযন েকহ অবাধ্যতার েসই দষৃ্টান্ত
অনুসাের পিতত না হয়| ১২ েকননা ঈশ্বেরর বাক্য জীবন্ত ও
কাযৰ্্য সাধক, এবং সমস্ত িদ্বধার খড়্গ অেপক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ
ও আত্মা, গ্রিন্থ ও মজ্জা, এই সকেলর িবেভদ পযৰ্্যন্ত মম্মৰ্েবধী,
এবং হৃদেয়র িচন্তা ও িবেবচনার সুক্ষ্ণ িবচারক; ১৩ আর তা াহার
সাক্ষােত েকান সৃষ্ট বস্তু অপ্রকািশত নয়; িকন্তু তা াহার চকু্ষেগাচের
সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রিহয়ােছ, যাাহার কােছ আমািদগেক
িনকাশ িদেত হইেব|

যীশু সব্বর্প্রধান মহাযাজক|মহাযাজক যীশুর সহানুভূিত|

১৪ ভাল, আমরা এক মহান্ মহাযাজকেক পাইয়ািছ, িযিন স্বগৰ্
সকল িদয়া গমন কিরয়ােছন, িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র; অতএব
আইস, আমরা ধম্মৰ্প্রিতজ্ঞােক দঢ়ৃরূেপ ধারণ কির| ১৫ আমরা
এমন মহাযাজকেক পাই নাই, িযিন আমােদর দবু্বৰ্লতাঘিটত
দঃুেখ দঃুিখত হইেত পােরন না, িকন্তু িতিন সব্বৰ্িবষেয় আমােদর
ন্যায় পরীিক্ষত হইয়ােছন, িবনা পােপ| ১৬ অতএব আইস,
আমরা সাহসপূব্বৰ্ক অনুগ্রহ-িসংহাসেনর িনকেট উপিস্থত হই,
েযন দয়া লাভ কির, এবং সমেয়র উপেযাগী উপকারােথৰ্ অনুগ্রহ
প্রাপ্ত হই|

যীশু ঈশ্বর-িনরূিপত মহাযাজক|

বস্তুতঃ প্রেত্যক মহাযাজক মনুষ্যেদর মধ্য হইেত গৃহীত
হইয়া মনুষ্যেদর পেক্ষ ঈশ্বেরর উেদ্দশ্য কােযৰ্্য িনযুক্ত
হন, েযন িতিন পাপাথৰ্ক উপহার ও বিল উৎসগৰ্ কেরন|

২ িতিন অজ্ঞান ও ভ্রান্ত সকেলর প্রিত েকামল ব্যবহার কিরেত
সমথৰ্, কারণ িতিন আপিনও দবু্বৰ্লাতায় েবিষ্টত; ৩ এবং েসই
দবু্বৰ্লতা েহতু েযমন প্রজাগেণর জন্য, েতমিন আপনার জন্যও
পাপিনিমত্তক ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ করা তাহার অবশ্য কত্তৰ্ব্য| ৪ আর,
েকহ আপনার জন্য েসই সমাদর লয় না, িকন্তু ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক
আহূত হইয়াই তাহা পায়; হােরাণও েসই প্রকাের পাইয়ািছেলন|
৫ খ্রীষ্টও তদ্রূপ মহাযাজক হইবার িনিমত্ত আপিন আপনােক
েগৗরবািন্বত কিরেলন না, িকন্তু িতিনই কিরয়ািছেলন, িযিন
তা াহােক কিহেলন, “তুিম আমার পুত্র, আিম অদ্য েতামােক জন্ম
িদয়ািছ|” ৬ েসইরূেপ অন্য গীেতও িতিন কেহন, “তুিমই
মল্কীেষদেকর রীিত অনুসাের অনন্তকালীন যাজক|” ৭ ইিন
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মাংেস প্রবাসকােল প্রবল আত্তৰ্নাদ ও অশ্রুপাত সহকাের তা াহারই
িনকেট প্রাথৰ্না ও িবনিত উৎসগৰ্ কিরয়ািছেলন, িযিন মৃতু্য হইেত
তা াহােক রক্ষা কিরেত সমথৰ্, এবং আপন ভিক্ত প্রযুক্ত উত্তর
পাইেলন; ৮ যিদও িতিন পুত্র িছেলন, তথািপ েয সকল দঃুখেভাগ
কিরয়া িছেলন, তদ্দারা আজ্ঞাবহতা িশক্ষা কিরেলন; ৯ এবং
িসদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকেলর অনন্ত পিরত্রােণর কারণ
হইেলন; ১০ ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক মল্কীেষদেকর রীিত অনুযায়ী মহাযাজক
বিলয়া অিভভািষত হইেলন|

যীশুেত িস্থর থাকা িনতান্ত আবশ্যক|

১১ তা াহার িবষেয় আমােদর অেনক কথা আেছ, তাহার অথৰ্
ব্যক্ত করা দষু্কর, কারণ েতামরা শ্রবেণ িশিথল হইয়াছ|
১২ বস্তুতঃ এত কােলর মেধ্য িশক্ষক হওয়া েতামােদর উিচত
িছল, িকন্তু েয েকহ েতামািদগেক ঈশ্বরীয় বচনকলােপর আিদম
কথার অক্ষরমালা িশক্ষা েদয়, ইহা েতামােদর পেক্ষ পুনব্বৰ্ার
আবশ্যক হইয়ােছ; এবং েতামরা এমন েলাক হইয়া পিড়য়াছ,
যাহােদর দেুগ্ধ প্রেয়াজন, কিঠন খােদ্য নয়| ১৩ েকননা েয
দগু্ধেপাষ্য, েস ত ধািম্মৰ্কতার বােক্য অভ্যস্ত নয়; কারণ েস িশশু|
১৪ িকন্তু কিঠন খাদ্য েসই িসদ্ধবয়স্কেদরই জন্য, যাহােদর
জ্ঞােনিন্দ্রয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ িবষেয়র িবচারেণ পটু
হইয়ােছ|

অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট িবষয়ক আিদম কথা
পশ্চাৎ েফিলয়া িসিদ্ধর েচষ্টায় অগ্রসর হই; পুনব্বৰ্ার
এই িভিত্তমূল স্থাপন না কির, যথা মৃত িক্রয়া হইেত

মনপিরবত্তৰ্ন, ও ঈশ্বেরর উপের িবশ্বাস, ২ নানা বািপ্তস্ম ও
হস্তাপৰ্েণর িশক্ষা, মৃতগেনর পুনরূত্থান ও অনন্তকালাথৰ্ক িবচার|
৩ ঈশ্বেরর অনুমিত হইেল তাহাই কিরব| ৪ েকননা যাহারা
একবার দীিপ্ত প্রাপ্ত হইয়ােছ, ও স্বগর্ীয় দােনর রসাস্বাদন
কিরয়ােছ, ও পিবত্র আত্মার ভাগী হইয়ােছ, ৫ এবং ঈশ্বেরর
মঙ্গলবােক্যর ও ভাবী যুেগর নানা পরাক্রেমর রসাস্বাদন
কিরয়ােছ, ৬ পের ধম্মৰ্ভ্রষ্ট হইয়ােছ, মনপিরবত্তৰ্নােথৰ্ আবার
তাহািদগেক নূতন কিরেত পারা যায় না; েকননা তাহারা
আপনােদর িবষেয় ঈশ্বেরর পুত্রেক পুনরায় কু্রেশ েদয় ও প্রকাশ্য
িনন্দাস্পদ কের| ৭ কারণ েয ভূিম আপনার উপের পুনঃ পুনঃ
পিতত বৃিষ্ট পান কিরয়ােছ, আর যাহােদর িনিমত্ত উহা চাষ করা
িগয়ােছ, তাহােদর জন্য উপযুক্ত ওষিধ উৎপন্ন কের, তাহা ঈশ্বর
হইেত আশীব্বৰ্াদ প্রাপ্ত হয়; িকন্তু যিদ কা াটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন
কের, ৮ তেব তাহা অকম্মৰ্ণ্য ও শােপর সমীপবত্তর্ী, জ্বলনই তাহার
পিরণাম|

যীশুর আিশ্রেতর িনশ্চয় পিরত্রাণ পাইেব|

৯ িকন্তু িপ্রয়তেমরা, যদ্যিপ আমরা এইরূপ বিলেতিছ, তথািপ
েতামেদর িবষেয় এমন দঢ়ৃ প্রত্যয় কিরেতিছ েয, েতামােদর
অবস্থা ইহা অেপক্ষা ভাল এবং পিরত্রাণসহযুক্ত| ১০ েকননা
ঈশ্বর অন্যায়কারী নেহন; েতামােদর কাযৰ্্য, এবং েতামরা
পিবত্রগেণর েয পিরচযৰ্্যা কিরয়াছ ও কিরেতছ, তদ্দারা তা াহার
নােমর প্রিত প্রদিশৰ্ত েতামােদর েপ্রম, এই সকল িতিন ভুিলয়া
যাইেবন না| ১১ িকন্তু আমােদর বাসনা এই, েযন েতামােদর
প্রেত্যক জন একই প্রকার যত্ন েদখায়, যাহােত েশষ পযৰ্্যন্ত
প্রত্যাশার পূণৰ্তা থািকেব; ১২ েযন েতামরা িশিথল না হও, িকন্তু
যাহারা িবশ্বাস ও দীঘৰ্সহ্ষু্ণতা দ্বারা প্রিতজ্ঞা-সমূেহর

দায়ািধকারী, তাহােদর অনুকারী হও| ১৩ েকননা ঈশ্বর যখন
অব্ৰাহােমর িনকেট প্রিতজ্ঞা কিরেলন, তখন মহত্তর েকান ব্যিক্তর
নােম শপথ কিরেত না পারােত আপনারই নােম শপথ কিরেলন,
১৪ কিহেলন, “আিম অবশ্যই েতামােক আশীব্বৰ্াদ কিরব, এবং
েতামার অিতশয় বংশবৃিদ্ধ কিরব|” ১৫ আর এইরূেপ
দীঘৰ্সিহষু্ণতা কিরয়া িতিন প্রিতজ্ঞা প্রাপ্ত হইেলন| ১৬ মনুেষ্যরা ত
মহত্তর ব্যিক্তর নাম লইয়া শপথ কের; এবং দঢ়ৃীকরণােথৰ্ শপথই
তাহােদর সমস্ত প্রিতকূলবােদর অন্তক| ১৭ এই ব্যাপাের ঈশ্বর
প্রিতজ্ঞার দায়ািধকারীিদগেক আপন মন্ত্রণার অপিরবত্তৰ্নীয়তা
আরও অিতিরক্তরূেপ েদখাইবার বাসনায় শপেথর প্রেয়াগ দ্বারা
মধ্যস্থতা কিরেলন; ১৮ অিভপ্রায় এই, েয ব্যাপাের িমথ্যাকথা বলা
ঈশ্বেরর অসাধ্য, এমন অপিরবত্তৰ্নীয় দইু ব্যাপার দ্বারা আমরা-
যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধিরবার জন্য শরণােথৰ্ পলায়ন
কিরয়ািছ-েযন দঢ়ৃ আশ্বাস প্রাপ্ত হই| ১৯ আমােদর েসই প্রত্যাশা
আেছ, তাহা প্রােণর লঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দঢ়ৃ, এবং িতরষ্কিরণীর
িভতের যায়| ২০ আর েসই স্থােন আমােদর িনিমত্ত, অগ্রগামী
হইয়া যীশু প্রেবশ কিরয়ােছন, মল্কীেষদেকর রীিত অনুযায়ী
অনন্তকালীন মহাযাজক হইয়ােছন|

যীশুর মহাযাজকত্ব সব্বর্েশ্রষ্ঠ, িসদ্ধ, চীরস্থায়ী|

েসই েয মল্কীেষদক, িযিন শােলেমর রাজা ও পরাৎপর
ঈশ্বেরর যাজক িছেলন, অব্ৰাহাম যখন রাজােদর
সংহার হইেত িফিরয়া আইেসন, িতিন তখন তা াহার

সিহত সাক্ষাৎ কিরেলন, ও তা াহােক আশীব্বৰ্াদ কিরেলন, ২ এবং
অব্ৰাহাম তা াহােক সমেস্তর দশমাংশ িদেলন| প্রথেম তা াহার
নােমর তাৎপযৰ্্য ব্যাখ্যা কিরেল িতিন ‘ধািম্মৰ্কতার রাজা,’ পের
‘শােলেমর রাজা’ ৩ অথৰ্াৎ শািন্তরাজ; তা াহার িপতা নাই, মাতা
নাই, পূব্বৰ্পুরুষাবিল নাই, আয়ুর আিদ িক জীবেনর অন্ত নাই;
িকন্তু িতিন ঈশ্বেরর পুেত্রর সদশৃীকৃত; িতিন িনত্যই যাজক
থােকন| ৪ িবেবচনা কিরয়া েদখ, িতিন েকমন মহান্, যাাহােক
েসই িপতৃকুলপিত অব্ৰাহাম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য লইয়া দশমাংশ
দান কিরয়ািছেলন| ৫ আর েলিবর সন্তানেদর মেধ্য যাহারা
যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্যবস্থানুসাের প্রজাবৃেন্দর অথৰ্াৎ িনজ
ভ্রাতৃগেণর কােছ দশমাংশ গ্রহণ কিরবার িবিধ পাইয়ােছ, যিদও
তাহারা অব্ৰাহােমর বংশ হইেত উৎপন্ন হইয়ােছ; ৬ িকন্তু ঐ েয
ব্যিক্ত তাহােদর বংশজাত বিলয়া িনিদ্দৰ্ষ্ট নেহন, িতিন অব্ৰাহাম
হইেত দশমাংশ লইয়ািছেলন, এবং প্রিতজ্ঞাকলােপর েসই
অিধকারীেকই আশীব্বৰ্াদ কিরয়ািছেলন| ৭ কু্ষদ্রতর পাত্র
গুরুতর পাত্রকতৃ্তৰ্ক আশীব্বৰ্াদ প্রাপ্ত হয়, এই কথা ত সমস্ত
প্রিতবােদর বিহভূৰ্ ত| ৮ আবার এই স্থেল মরণশীল মনুেশ্যরাই
দশমাংশ পায়, িকন্তু ঐ স্থেল িতিন পান, যাাহার িবষেয় এমন
সাক্ষ্য েদওয়া হইয়ােছ েয, িতিন জীবনিবিশষ্ট| ৯ আবার ইহাও
বিলেল বলা যাইেত পাের েয, অব্ৰাহােমর দ্বারা দশমাংশগ্রাহী
েলিব আপন দশমাংশ িদয়ােছন, ১০ কারণ যখন মল্কীেষদক
তা াহার িপতার সিহত সাক্ষাৎ কেরন, তখন েলিব িপতার কিটেত
িছেলন| ১১ অতএব যিদ েলবীয় যাজকত্ব দ্বারা িসিদ্ধ হইেত
পািরত-েসই যাজকেত্বর অধীেনই ত প্রজাবৃন্দ ব্যবস্থা
পাইয়ািছল-তেব আবার িক প্রেয়াজন িছল েয, মল্কীেষদেকর
রীিত অনুসাের অন্যিবধ এক যাজক উৎপন্ন হইেবন, এবং
তা াহােক হােরােণর রীিত অনুযায়ী বিলয়া ধরা হইেব না?
১২ যাজকত্ব যখন পিরবত্তৰ্ন হয়, তখন ব্যবস্থারও পিরবত্তৰ্ন হয়,
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ইহা আবশ্যক| ১৩ এ সকল কথা যাহার উেদ্দেশ বলা যায়, িতিন
ত অন্যিবধ বংশভুক্ত; েসই বংেশর মেধ্য যজ্ঞেবিদর েসবািধকারী
েকহই হয় নাই| ১৪ ফলতঃ আমােদর প্রভু িযহূদা হইেত উিদত
হইয়ােছন, ইহা সুস্পষ্ট; িকন্তু েসই বংেশর উেদ্দেশ েমািশ
যাজকেদর িকছুই বেলন নাই| ১৫ আমােদর কথা আরও অিধক
স্পষ্ট হইয়া পেড়, যখন মল্কীেষদেকর সাদশৃ্য অনুযায়ী আর এক
জন যাজক উৎপন্ন হন, ১৬ িযিন মাংিসক িবিধর িনয়ম অনুযায়ী
হন নাই, িকন্তু অেলাপ্য জীবেনর শিক্ত অনুযায়ী হইয়ােছন|
১৭ েকননা িতিন এই সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইেতেছন,“তুিমই মল্কীেষদেকর
রীিত অনুসাের অনন্তকালীন যাজক|” ১৮ কারণ এক পেক্ষ
পূব্বৰ্াকার িবিধর দবু্বৰ্লতা ও িনষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার েলাপ
হইেতেছ- ১৯ েকননা ব্যবস্থা িকছুই িসদ্ধ কের নাই-পক্ষান্তের
এমন এক েশ্রষ্ঠ প্রত্যাশা আনা হইেতেছ, যদ্দারা আমরা ঈশ্বেরর
িনকেট উপিস্থত হই| ২০ অিধকন্তু ইহা িবনা শপেথ হয় নাই|
২১ উহারা ত িবনা শপেথ যাজক হইয়া আিসেতেছ; িকন্তু ইিন
শপথ সহকাের তা াহারই দ্বারা িনযুক্ত, িযিন তা াহার িবষেয়
কিহেলন,“প্রভু এই শপথ কিরেলন, আর িতিন অনুেশাচনা
কিরেবন না, তুিমই অনন্তকালীন যাজক|” ২২ অতএব যীশু
এইরূপ মহৎ িবষেয়ও উৎকৃষ্টতর িনয়েমর প্রিতভূ হইয়ােছন|
২৩ আর উহারা অেনক যাজক হইয়া আিসেতেছ, কারণ মৃতু্য
উহািদগেক িচরকাল থািকেত েদয় না| ২৪ িকন্তু িতিন
‘অনন্তকাল’ থােকন, তাই তা াহার যাজকত্ব অপিরবত্তৰ্নীয়|
২৫ এই জন্য, যাহারা তা াহা িদয়া ঈশ্বেরর িনকেট উপিস্থত হয়,
তাহািদগেক িতিন সম্পূণৰ্রূেপ পিরত্রাণ কিরেত পােরন, কারণ
তাহােদর িনিমত্ত অনুেরাধ করণােথৰ্ িতিন সতত জীিবত আেছন|
২৬ বস্তুতঃ আমােদর জন্য এমন এক মহাযাজক উপযুক্ত িছেলন,
িযিন সাধু, অিহংসক, িবমল, পািপগণ হইেত পৃথককৃত, এবং
স্বগৰ্ সকল অেপক্ষা উচ্চীকৃত| ২৭ ঐ মহাযাজকগেণর ন্যায়
প্রিতিদন অেগ্র িনজ পােপর িনিমত্ত ৈনেবদ্য উৎসগৰ্ করা ইহা ার
পেক্ষ আবশ্যক নয়, কারণ আপনােক উৎসগৰ্ করােত ইিন েসই
কাযৰ্্য একবাের সাধন কিরয়ােছন| ২৮ েকননা ব্যবস্থা েয
মহাযাজকিদগেক িনযুক্ত কের, তাহারা দবু্বৰ্লতািবিশষ্ট মনুষ্য;
িকন্তু ব্যবস্থার পশ্চাৎকালীয় ঐ শপেথর বাক্য যাাহােক িনযুক্ত
কের, িতিন অনন্তকােলর জন্য িসিদ্ধপ্রাপ্ত পুত্র|

খ্রীষ্টীয় নূতন িনয়েমর মহত্ত্ব|নূতন িনয়ম পুরাতন হইেত
উৎকৃষ্ট|

এই সমস্ত কথার সার এই, আমােদর এমন এক
মহাযাজক আেছন, িযিন স্বেগৰ্, মিহমা-িসংহাসেনর
দিক্ষেণ, উপিবষ্ট হইয়ােছন| ২ িতিন পিবত্র স্থােনর,

এবং েয তামু্ব মনুষ্যকতৃ্তৰ্ক নয়, িকন্তু প্রভুকতৃ্তৰ্ক স্থািপত হইয়ােছ,
েসই প্রকৃত তামু্বর েসবক| ৩ ফলতঃ প্রেত্যক মহাযাজক উপহার
ও বিল উৎসগৰ্ কিরেত িনযুক্ত হন, অতএব ইহা ারও অবশ্য িকছু
উৎসজ্জৰ্ নীয় আেছ| ৪ বস্তুতঃ ইিন যিদ পৃিথবীেত থািকেতন,
তেব একবাের যাজকই হইেতন না; কারণ যাহারা ব্যবস্থানুসাের
উপহারািদ উৎসগৰ্ কের, এমন েলাক আেছ| ৫ তাহারা স্বগর্ীয়
িবষেয়র দষৃ্টান্ত ও ছায়া লইয়া আরাধনা কের, েযমন েমািশ যখন
তামু্বর িনম্মৰ্াণ সম্পন্ন কিরেত উদ্যত িছেলন, তখন এই আেদশ
পাইয়ািছেলন, [ঈশ্বর] কেহন, “েদিখও, পব্বৰ্েত েতামােক েয
আদশৰ্ েদখান েগল, েসইরূপ সকলই কিরও|” ৬ িকন্তু এখন ইিন
েসই পিরমােণ উৎকৃষ্টতর েসবকত্ব পাইয়ােছন, েয পিরমােণ িতিন

এমন এক েশ্রষ্ঠ িনয়েমর মধ্যস্থ হইয়ােছন, যাহা েশ্রষ্ঠ
প্রিতজ্ঞাকলােপর উপের স্থািপত হইয়ােছ| ৭ কারণ ঐ প্রথম
িনয়ম যিদ িনেদ্দৰ্ াষ হইত, তেব িদ্বতীয় এক িনয়েমর জন্য স্থােনর
েচষ্টা করা যাইত না| ৮ পরন্তু িতিন েলাকিদগেক েদাষ িদয়া
বেলন,“প্রভু কেহন, েদখ, এমন সময় আিসেতেছ,যখন আিম
ইস্রােয়ল-কুেলর সিহত ও িযহূদা-সিহত এক নূতন িনয়ম সম্পন্ন
কিরব, ৯ েসই িনয়মানুসাের নয়, যাহা আিম েসই িদন তাহােদর
িপতৃগেণর সিহত কিরয়ািছলাম,েয িদন িমসর েদশ হইেত
তাহািদগেক বািহর কিরয়া অিনবার জন্য তাহােদর হস্ত গ্রহণ
কিরয়ািছলাম;েকননা তাহারা আমার িনয়েম িস্থর রিহল না,আর
আিমও তাহােদর প্রিত অবেহলা কিরলাম, ইহা প্রভু বেলন|
১০ িকন্তু েসই কােলর পর আিম ইস্রােয়ল-কুেলর সিহত এই িনয়ম
িস্থর কিরব, ইহা প্রভু বেলন;আিম তাহােদর িচেত্ত আমার ব্যবস্থা
িদব,আর তাহােদর হৃদেয় তাহা িলিখব,এবং আিম তাহােদর
ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইেব| ১১ আর তাহারা
প্রেত্যেক আপন আপন সহপ্রজােক,এবং প্রেত্যেক আপন আপন
ভ্রাতােক িশক্ষা িদেব না,বিলেব না, ‘তুিম প্রভুেক জ্ঞাত
হও’;কারণ তাহারা কু্ষদ্র ও মহান্ সকেলই আমােক জ্ঞাত হইেব|
১২ েকননা আিম তাহেদর অপরাধ সকল ক্ষমা কিরব,এবং
তাহােদর পাপ সকল আর কখনও স্মরেণ অিনব না|”
১৩ ‘নূতন’ বলােত িতিন প্রথমটী পুরাতন কিরয়ােছন; িকন্তু যাহা
পুরাতন ও জীণৰ্ হইেতেছ, তাহা অন্তিহৰ্ত হইেত উদ্যত|

নূতন িনয়েমর আরাধনা-প্রণালীর উৎকৃষ্টতা এবং শুচীকারণী
ক্ষমতা|

ভাল, ঐ প্রথম িনয়ম অনুসােরও আরাধনার নানা
ধম্মৰ্িবিধ এবং পািথৰ্ব একটী ধম্মৰ্ধাম িছল| ২ কারণ
একটী তামু্ব িনিম্মৰ্ত হইয়ািছল, েসটী প্রথম, তাহার মেধ্য

দীপবৃক্ষ, েমজ ও দশৰ্নরুটীর েশ্রণী িছল; ইহার নাম পিবত্র স্থান|
৩ আর িদ্বতীয় িতরস্কিরণীর পর অিত পিবত্র স্থান নামক তামু্ব
িছল; ৪ তাহা সুবণৰ্ময় ধুপধানী ও সব্বৰ্িদেক স্বণৰ্মিন্ডত িনয়ম-
িসন্দকু িবিশষ্ট; ঐ িসন্দেুক িছল মান্নাধারী স্বণৰ্ময় ঘট, ও
হােরােণর মঞ্জিরত যিষ্ট, ও িনয়েমর দইু প্রস্তরফলক, ৫ এবং
তাহার উপের প্রতােপর েসই দইু করূব িছল, যাহারা পাপাবরণ
ছায়া কিরত; এই সকেলর সিবেশষ কথা বলা এখন
িনষ্প্রেয়াজন| ৬ উক্ত সকল বস্তু এইরূেপ প্রস্তুত করা হইেল
যাজকগণ আরাধনার কাযৰ্্য সকল সম্পন্ন কিরবার জন্য ঐ
প্রথম তামু্বেত িনত্য প্রেবশ কের; ৭ িকন্তু িদ্বতীয় তামু্বেত বৎসেরর
মেধ্য এক বার মহাযাজক একাকী প্রেবশ কেরন; িতিন আবার
রক্ত িবনা প্রেবশ কেরন না, েসই রক্ত িতিন আপনার িনিমত্ত ও
প্রজােলাকেদর অজ্ঞানকৃত পােপর িনিমত্ত উৎসগৰ্ কেরন|
৮ ইহােত পিবত্র আত্মা যাহা জ্ঞাপন কেরন, তাহা এই, েসই প্রথম
তামু্ব যাবৎ স্থািপত থােক, তাবৎ পিবত্র স্থােন প্রেবেশর পথ
প্রকািশত হয় নাই| ৯ েসই তামু্ব এই উপিস্থত সমেয়র িনিমত্ত
দষৃ্টান্ত; েসই দষৃ্টান্ত অনুসাের এমন উপহার ও যজ্ঞ উৎসগৰ্ করা
হয়, যাহা আরাধনাকারীেক সংেবদগত িসিদ্ধ িদেত পাের না;
১০ েসই সমস্তই খাদ্য, েপয় ও িবিবধ বািপ্তস্ম সহযুক্ত, েস সকল
েকবল মাংেসর ধম্মৰ্িবিধমাত্র, সংেশাধেনর সময় পযৰ্্যন্ত
পালনীয়| ১১ িকন্তু খ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম িবষেয়র
মহাযাজকরূেপ উপিস্থত হইয়া, েয মহত্তর ও িসদ্ধতর তামু্ব
অহস্তকৃত, অথৰ্াৎ এই সৃিষ্টর অসম্পকর্ীয়, ১২ েসই তামু্ব িদয়া-
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ছাগেদর ও েগাবৎসেদর রেক্তর গুেণ- একবাের পিবত্র স্থােন
প্রেবশ কিরয়ােছন, ও অনন্তকালীয় মুিক্ত উপাজ্জৰ্ ন কিরয়ােছন|
১৩ কারণ ছাগেদর ও বৃষেদর রক্ত এবং অশুচীেদর উপের
েপ্রািক্ষত গাভী-ভস্ম যিদ মাংেসর শুচীতার জন্য পিবত্র কের,
১৪ তেব, িযিন অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা িনেদ্দৰ্ াষ বিলরূেপ
আপনােকই ঈশ্বেরর উেদ্দেশ উৎসগৰ্ কিরয়ােছন, েসই খ্রীেষ্টর
রক্ত েতামােদর সংেবদেক মৃত িক্রয়াকলাপ হইেত কত অিধক
িনশ্চয় শুচী না কিরেব, েযন েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর আরাধনা
কিরেত পার| ১৫ আর এই কারণ িতিন এক নূতন িনয়েমর
মধ্যস্থ; েযন, প্রথম িনয়ম সম্বন্ধীয় অপরাধ সকেলর েমাচনাথৰ্
মৃতু্য ঘিটয়ােছ বিলয়া, যাহারা আহূত হইয়ােছ, তাহারা
অনন্তকালীয় দায়ািধকার িবষয়ক প্রিতজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়|
১৬ েকননা েয স্থেল িনয়ম-পত্র থােক, েসই স্থেল িনয়মকারীর
মৃতু্য হওয়া আবশ্যক| ১৭ কারণ মৃতু্য হইেলই িনয়ম-পত্র িস্থর
হয়, েযেহতুক িনয়মকারী জীিবত থািকেত তাহা কখনও বলবৎ
হয় না| ১৮ েসই জন্য ঐ প্রথম িনয়েমর সংস্কারও রক্ত ব্যিতেরেক
হয় নাই| ১৯ কারণ প্রজাসমূেহর কােছ েমািশ দ্বারা ব্যবস্থানুসাের
সকল আজ্ঞার প্রস্তাব সাঙ্গ হইেল পর, িতিন জল ও িসদরূবণৰ্
েমষেলাম ও ত্রেসােবর সিহত গবৎসেদর ও ছাগেদর রক্ত লইয়া
পুস্তকখািনেত ও সমস্ত প্রজাবৃেন্দর গােত্র িছটাইয়া িদেলন,
২০ কিহেলন, “এ েসই িনয়েমর রক্ত, েয িনয়ম ঈশ্বর েতামােদর
উেদ্দেশ আেদশ কিরেলন|” ২১ আর িতিন তামু্বেত ও
েসবাকােযৰ্্যর সমস্ত সামগ্রীেতও েসইরূপ রক্ত িছটাইয়া িদেলন|
২২ আর ব্যবস্থানুসাের প্রায় সকলই রেক্ত শুচীকৃত হয়, এবং
রক্তেসচন ব্যিতেরেক পাপেমাচন হয় না|

নূতন িনয়েমর মহাযাজেকর উৎকৃষ্টতা|

২৩ ভাল, যাহা যাহা স্বগৰ্স্থ িবষেয়র দষৃ্টান্ত, েসইগুিলর ঐ
সকেলর দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আব্যশক িছল; িকন্তু যাহা যাহা
স্বয়ং স্বগর্ীয়, েসগুিলর ইহা হইেত েশ্রষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত হওয়া
আবশ্যক| ২৪ েকননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পিবত্র স্থােন প্রেবশ কেরন
নাই- এ ত প্রকৃত িবষয়গুিলর প্রিতরূপ মাত্র- িকন্তু স্বেগৰ্ই প্রেবশ
কিরয়ােছন, েযন িতিন এখন আমােদর জন্য ঈশ্বেরর সাক্ষােত
প্রকাশমান হন| ২৫ আর মহাযাজক েযমন বৎসর বৎসর পেরর
রক্ত লইয়া পিবত্র স্থােন প্রেবশ কেরন, তদ্রূপ খ্রীষ্ট েয অেনক বার
আপনােক উৎসগৰ্ কিরেবন, তাহাও নয়; ২৬ েকননা তাহা হইেল
জগেতর পত্তনাবিধ অেনক বার তা াহােক মৃতু্য েভাগ কিরেত
হইত| িকন্তু বাস্তিবক িতিন এক বার, যুগপযৰ্্যােয়র পিরণােম,
আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ কিরবার িনিমত্ত, প্রকািশত হইয়ােছন|
২৭ আর েযমন মনুেষ্যর িনিমত্ত এক বার মৃতু্য, তৎপের িবচার
িনরূিপত আেছ, ২৮ েতমিন খ্রীষ্টও ‘অেনেকর পাপাভার তুিলয়া
লইবার’ িনিমত্ত এক বার উৎসৃষ্ট হইয়ােছন; িতিন িদ্বতীয় বার,
িবনা পােপ, তাহািদগেক দশৰ্ন িদেবন, যাহারা পিরত্রােণর িনিমত্ত
তা াহার অেপক্ষা কের|

নুতন িনয়মানুযায়ী যেজ্ঞর উৎকৃষ্টতা|

কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম িবষেয়র
ছায়ািবিশষ্ট, তাহা েসই সকল িবষেয়র অিবকল মূিত্তৰ্
নেহ; সুতরাং এইরূপ েয সকল বািষৰ্ক যজ্ঞ িনয়ত

উৎসগৰ্ করা যায়, তদ্দারা, যাহারা িনকেট উপিস্থত হয়,
তাহািদগেক ব্যবস্থা কখনও িসদ্ধ কিরেত পাের না| ২ যিদ

পািরত, তেব ঐ যজ্ঞ িক েশষ হইত না? েকননা আরাধনাকারীরা
একবার শুচীকৃত হইেল তাহােদর েকান পাপ-সংেবদ আর
থািকত না| ৩ িকন্তু ঐ সকল যেজ্ঞ বৎসর বৎসর পুনব্বৰ্ার পাপ
স্মরণ করা হয়| ৪ কারণ বৃেষর িক ছােগর রক্ত েয পাপ হরণ
কিরেব, ইহা হইেতই পাের না| ৫ এই কারণ খ্রীষ্ট জগেত প্রেবশ
কিরবার সমেয় বেলন,“তুিম যজ্ঞ ও ৈনেবদ্য ইচ্ছা কর নাই,িকন্তু
আমার জন্য েদহ রচনা কিরয়াছ; ৬ েহােম ও পাপাথৰ্ক বিলদােন
তুিম প্রীত হও নাই| ৭ তখন আিম কিহলাম, েদখ, আিম
আিসয়ািছ,-গ্রন্থখািনেত আমার িবষয় িলিখত আেছ-েহ ঈশ্বর,
েযন েতামার ইচ্ছা পালন কির|” ৮ উপের িতিন কেহন, “যজ্ঞ,
ৈনেবদ্য, েহাম ও পাপাথৰ্ক বিলদান তুিম ইচ্ছা কর নাই, এবং
তাহােত প্রীতও হও নাই”- এই সকল ব্যবস্থানুসাের উৎসৃষ্ট হয়-
৯ তৎপের বিলেলন, “েদখ, েতামার ইচ্ছা পালন কিরবার জন্য
আিসয়ািছ|” িতিন প্রথম িবষয় েলাপ কিরেতেছন, েযন িদ্বতীয়
িবষয় িস্থর কেরন| ১০ েসই ইচ্ছাক্রেম, যীশু খ্রীেষ্টর েদহ একবার
উৎসগৰ্ করণ দ্বারা, আমরা পিবত্রীকৃত হইয়া রিহয়ািছ| ১১ আর
প্রেত্যক যাজক িদন িদন েসবা কিরবার এবং একরূপ নানা যজ্ঞ
পুনঃ পুনঃ উৎসগৰ্ কিরবার জন্য দা াড়ায়; েসই সকল যজ্ঞ কখনও
পাপ হরণ কিরেত পাের না| ১২ িকন্তু ইিন পাপাথৰ্ক একই যজ্ঞ
িচরকােলর জন্য উৎসগৰ্ কিরয়া ঈশ্বেরর দিক্ষেণ উপিবষ্ট
হইেলন, ১৩ এবং তদবিধ অেপক্ষা কিরেতেছন, েয পযৰ্্যন্ত তা াহার
শত্রুগণ তা াহার পাদপীঠ না হয়| ১৪ কারণ যাহারা পিরত্রীকৃত
হয়, তাহািদগেক িতিন একই ৈনেবদ্য দ্বারা িচরকােলর জন্য িসদ্ধ
কিরয়ােছন| ১৫ আর পিবত্র আত্মাও আমােদর কােছ সাক্ষ্য
িদেতেছন, কারণ অেগ্র িতিন বেলন, ১৬ “েসই কােলর পর, প্রভু
কেহন, আিম তাহােদর সিহত এই িনয়ম িস্থর কিরব, আিম
তাহােদর হৃদেয় আমার ব্যবস্থা িদব, আর তাহােদর িচেত্ত তাহা
িলিখব,” ১৭ তৎপের িতিন বেলন,“এবং তাহােদর পাপ ও অধম্মৰ্
সকল আর কখনও স্মরেণ অিনব না|” ১৮ ভাল, েয স্থেল এই
সকেলর েমাচন হয়, েসই স্থেল পাপাথৰ্ক ৈনেবদ্য আর হয় না|

িস্থর থািকবার সম্বেন্ধ েচতনা ও আশ্বাস-বাক্য|

১৯ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, যীশু আমােদর জন্য ‘িতরস্কিরণী’
িদয়া, অথৰ্াৎ আপন মাংস িদয়া, েয পথ সংস্কার কিরয়ােছন,
২০ আমরা েসই নূতন ও জীবন্ত পেথ, যীশুর রেক্তর গুেণ পিবত্র
স্থােন প্রেবশ কিরেত সাহস প্রাপ্ত হইয়ািছ; ২১ এবং ঈশ্বেরর গৃেহর
উপের িনযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমােদর আেছন; ২২ এই
জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকাের িবশ্বােসর
কৃতিনশ্চয়তায় [ঈশ্বেরর] িনকেট উপিস্থত হই; আমরা ত হৃদয়
েপ্রাক্ষণ-পূব্বৰ্ক মন্দ হইেত মুক্ত, এবং শুচী জেল স্নাত েদহ-
িবিশষ্ট হইয়ািছ; ২৩ আইস, আমােদর প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল
কিরয়া ধির, েকননা িযিন প্রিতজ্ঞা কিরয়ােছন, িতিন িবশ্বস্ত;
২৪ এবং আইস, আমরা পরস্পর মেনােযাগ কির, েযন েপ্রম ও
সৎিক্রয়ার সম্বেন্ধ পরস্পরেক উদ্দীিপত কিরয়া তুিলেত পাির;
২৫ এবং আপনারা সমােজ সভাস্থ হওয়া পিরত্যাগ না কির-
েযমন কাহারও কাহারও অভ্যাস- বরং পরস্পরেক েচতনা িদই;
আর েতামরা েসই িদন যত অিধক সিন্নকট হইেত েদিখেতছ,
ততই েযন অিধক এ িবষেয় তৎপর হই| ২৬ কারণ সেত্যর
তত্ত্বজ্ঞান পাইেল পর যিদ আমরা েস্বচ্ছাপূব্বৰ্ক পাপ কর, তেব
পাপাথৰ্ক আর েকান যজ্ঞ অবিশষ্ট থােক না, ২৭ েকবল থােক
িবচােরর ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং িবপক্ষিদগেক গ্রাস কিরেত উদ্যত
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অিগ্নর চন্ডতা| ২৮ েকহ েমািশর ব্যবস্থা অমান্য কিরেল েসই দইু
বা িতন সাক্ষীর প্রমােণ িবনা করুণায় হত হয়; ২৯ ভািবয়া েদখ,
েয ব্যিক্ত েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর পুত্রেক পদতেল দিলত কিরয়ােছ,
এবং িনয়েমর েয রক্ত দ্বারা সেগ পিবত্রীকৃত হইয়ািছল, তাহা
সামান্য জ্ঞান কিরয়ােছ, এবং অনুগ্রেহর আত্মার অপমান
কিরয়ােছ, েস কত অিধক িনশ্চয় েঘারতর দেন্ডর েযাগ্য না
হইেব! ৩০ েকননা এই কথা িযিন বিলয়ােছন, তা াহােক আমরা
জািন, “প্রিতেশাধ েদওয়া আমারই কম্মৰ্, আিমই প্রিতফল িদব,”
আবার, “প্রভু আপন প্রজাবৃেন্দর িবচার কিরেবন|” ৩১ জীবন্ত
ঈশ্বেরর হেস্ত পিতত হওয়া ভয়ানক িবষয়| ৩২ েতামরা বরং
পুব্বৰ্কার েসই সময় স্মরণ কর, যখন েতামরা দীিপ্তপ্রাপ্ত হইয়া
নানা দঃুখেভাগরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য কিরয়ািছেল, ৩৩ এেক ত
িতরস্কাের ও েক্লেশ েকৗতুকাস্পদ হইয়ািছেল, তাহােত আবার
েসই প্রকার দদু্দৰ্শাপন্ন েলাকেদর সহভাগী হইয়ািছেল|
৩৪ েকননা েতামরা বিন্দগেণর প্রিত সহানুভূিত প্রকাশ
কিরয়ািছেল, এবং আনন্দপূব্বৰ্ক আপন আপন সম্পিত্তর লুট
স্বীকার কিরয়ািছেল, কারণ েতামরা জািনেত, েতামােদর আরও
উত্তম িনজ সম্পিত্ত আেছ, আর তাহা িনত্যস্থায়ী| ৩৫ অতএব
েতামােদর েসই সাহস ত্যাগ কিরও না, যাহা মহাপুরুষযুক্ত|
৩৬ েকননা ৈধেযৰ্্য েতামােদর প্রেয়াজন আেছ, েযন ঈশ্বেরর ইচ্ছা
পালন কিরয়া প্রিতজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও| ৩৭ কারণ “আর অিত
অল্প কাল বাকী আেছ, িযিন আিসেতেছন, িতিন আিসেবন,
িবলম্ব কিরেবন না| ৩৮ িকন্তু আমার ধািম্মৰ্ক ব্যিক্ত িবশ্বাস েহতুই
বাািচেব, আর যিদ সিরয়া পেড়, তেব আমার প্রাণ তাহােত প্রীত
হইেব না|” ৩৯ পরন্তু আমরা িবনােশর জন্য সিরয়া পিড়বার
েলাক নিহ, বরং প্রােণর রক্ষার জন্য িবশ্বােসর েলাক|

িবশ্বাস-বীরসমূহ|

আর িবশ্বাস প্রত্যািশত িবষেয়র িনশ্চয়্জ্ঞান, অদশৃ্য
িবষেয়র প্রমাণপ্রািপ্ত| ২ কারণ এই সম্বেন্ধই
প্রাচীনগেণর পেক্ষ সাক্ষ্য েদওয়া হইয়ািছল|

৩ িবশ্বােস আমরা বুিঝেত পাির েয, যুগকলাপ ঈশ্বেরর বাক্য
দ্বারা রিচত হইয়ােছ, সুতরাং েকান প্রত্যক্ষ বস্তু হইেত এই সকল
দশৃ্য বস্তুর উৎপিত্ত হয় নাই| ৪ িবশ্বােস েহবল ঈশ্বেরর উেদ্দেশ
কিয়ন অেপক্ষা েশ্রষ্ঠ যজ্ঞ উৎসগৰ্ কিরেলন, এবং তদ্দারা তা াহার
পেক্ষ এই সাক্ষ্য েদওয়া হইয়ািছল েয, িতিন ধািম্মৰ্ক; ঈশ্বর
তা াহার উপহােরর পেক্ষ সাক্ষ্য িদয়ািছেলন; এবং তদ্দারা িতিন
মৃত হইেলও এখনও কথা কিহেতেছন| ৫ িবশ্বােস হেনাক
েলাকান্তের নীত হইেলন, েযন মৃতু্য না েদিখেত পান; তা াহার
উেদ্দশ আর পাওয়া েগল না, েকননা ঈশ্বর তা াহােক েলাকান্তের
লইয়া েগেলন| বস্তুতঃ েলাকান্তের নীত হইবার পূেব্বৰ্ তা াহার
পেক্ষ এই সাক্ষ্য েদওয়া হইয়ািছল েয, িতিন ঈশ্বেরর প্রীিতর পাত্র
িছেলন| ৬ িকন্তু িবনা িবশ্বােস প্রীিতর পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য
নয়; কারণ েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর িনকেট উপিস্থত হয়, তাহার ইহা
িবশ্বাস আবশ্যক েয ঈশ্বর আেছন, এবং যাহারা তা াহার অেন্বষণ
কের, িতিন তাহােদর পুরস্কারদাতা| ৭ িবশ্বােস েনাহ, যাহা যাহা
তখন েদখা যাইেতিছল না, এমন িবষেয় আেদশ পাইয়া ভিক্তযুক্ত
ভেয় আিবষ্ট হইয়া আপন পিরবােরর ত্রাণােথৰ্ এক জাহাজ
িনম্মৰ্ান কিরেলন, এবং তদ্দারা জগৎেক েদাষী কিরেলন ও
আপিন িবশ্বাসানুরূপ ধািম্মৰ্কতার অিধকারী হইেলন| ৮ িবশ্বােস
অব্ৰাহাম, যখন আহূত হইেলন, তখন েয স্থান অিধকারােথৰ্ প্রাপ্ত

হইেবন, েসই স্থােন যাইবার আজ্ঞা মান্য কিরেলন, এবং েকাথায়
যাইেতেছন তাহা না জািনয়া যাত্রা কিরেলন| ৯ িবশ্বােস িতিন
িবেদেশর ন্যায় প্রিতজ্ঞাত েদেশ প্রবাসী হইেলন, িতিন েসই
প্রিতজ্ঞার সহািধকারী ইসহাক ও যােকােবর সিহত তামু্বেতই বাস
কিরেতন; ১০ কারণ িতিন িভিত্তমূলিবিশষ্ট েসই নগেরর অেপক্ষা
কিরেতিছেলন, যাহার স্থাপনকত্তৰ্ া ও িনম্মৰ্াতা ঈশ্বর| ১১ িবশ্বােস
স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদেনর শিক্ত পাইেলন, যিদও তা াহার
অিতিরক্ত বয়স হইয়ািছল, েকননা িতিন প্রিতজ্ঞাকারীেক িবশ্বাস্য
জ্ঞান কিরয়ািছেলন| ১২ এই জন্য এক ব্যিক্ত হইেত, এমন িক,
মৃতকল্প ব্যিক্ত হইেত, এত েলাক উৎপন্ন হইল, যাহারা সংখ্যায়
আকােশর তারাগেণর তুল্য, এবং সমুদ্রতীরস্থ গণনাতীত
বালুকার তুল্য| ১৩ িবশ্বাসরূেপ ইহা ারা সকেল মিরেলন, ইহা ারা
প্রিতজ্ঞাকলােপর ফল প্রাপ্ত হন নাই, িকন্তু দরূ হইেত তাহা
েদিখেত পাইয়া সাদর সম্ভাষণ কিরয়ািছেলন, এবং আপনারা েয
পৃিথবীেত েবেদশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার কিরয়ািছেলন|
১৪ কারণ যাাহার এরূপ কথা বেলন, তা াহারা েয িনজ েদেশর
অেন্বষণ কিরেতেছন, ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত কেরন| ১৫ আর েয েদশ
হইেত বািহর হইয়ািছেলন, েসই েদশ যিদ মেন রািখেতন, তেব
িফিরয়া যাইবার সুেযাগ অবশ্য পাইেতন| ১৬ িকন্তু এখন তা াহারা
আরও উত্তম েদেশর, অথৰ্াৎ স্বগর্ীয় েদেশর, আকাঙ্ক্ষা
কিরেতেছন| এই জন্য ঈশ্বর তা াহােদর ঈশ্বর বিলয়া আখ্যাত
হইেত, তা াহােদর িবষেয় লিজ্জত নেহন; কারণ িতিন তা াহােদর
িনিমত্ত এক নগর প্রস্তুত কিরয়ােছন| ১৭ িবশ্বােস অব্ৰাহাম
পরীক্ষীত হইয়া ইসহাকেক উৎসগৰ্ কিরয়ািছেলন; এমন িক, িযিন
প্রিতজ্ঞা সকল সানেন্দ গ্রহণ কিরয়ািছেলন, িতিন আপনার েসই
একজাত পুত্রেক উৎসগৰ্ কিরেতিছেলন, ১৮ যাাহার িবষেয়
তা াহােক বলা হইয়ািছল, “ইসহােক েতামার বংশ আখ্যাত হইেব”;
১৯ িতিন মেন িস্থর কিরয়ািছেলন, ঈশ্বর মৃতগেণর মধ্য হইেতও
উত্থাপন কিরেত সমথৰ্, আবার িতিন তথা হইেত দষৃ্টান্তরূেপ
তা াহােক িফিরয়া পাইেলন| ২০ িবশ্বােস ইসহাক আগামী িবষেয়র
উেদ্দেশও যােকাবেক ও এেষৗেক আশীব্বৰ্াদ কিরেলন|
২১ িবশ্বােস যােকাব মৃতু্যকােল েযােষেফর উভয় পুত্রেক
আশীব্বৰ্াদ কিরেলন, এবং আপন যিষ্টর অগ্রভােগ িনভৰ্ র কিরয়া
ভজনা কিরেলন| ২২ িবশ্বােস েযােষেফ মৃতু্যকােল ইস্রােয়ল-
সন্তানগেণর প্রস্থােনর িবষয় উেল্লখ কিরেলন, এবং আপন
অিস্থসমূেহর িবষেয় আেদশ িদেলন| ২৩ িবশ্বােস, েমািশ জিন্মেল
পর, িতন মাস পযৰ্্যন্ত িপতামাতা কতৃ্তৰ্ক েগাপেন রিক্ষত হইেলন,
েকননা তা াহারা েদিখেলন, িশশুটী সুন্দর; আর রাজার আজ্ঞােত
ভীত হইেলন না| ২৪ িবশ্বােস েমািশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইেল পর
ফেরৗেণর কন্যার পুত্র বিলয়া আখ্যাত হইেত অস্বীকার কিরেলন;
২৫ িতিন পাপজাত ক্ষিণক সুখেভাগ অেপক্ষা বরং ঈশ্বােরর
প্রজাবৃেন্দর সেঙ্গ দঃুখেভাগ মেনানীত কিরেলন; ২৬ িতিন
িমসেরর সমস্ত ধন অেপক্ষা খ্রীেষ্টর দনুৰ্াম মহাধন জ্ঞান কিরেলন,
েকননা, িতিন পুরস্কারদােনর প্রিত দিৃষ্ট রািখেতন| ২৭ িবশ্বােস
িতিন িমসর ত্যাগ কিরেলন, রাজার েকাপ হইেত ভীত হন নাই,
কারণ িযিন অদশৃ্য, তা াহােক েযন েদিখয়াই িস্থর থািকেলন|
২৮ িবশ্বােস িতিন িনস্তারপব্বৰ্ ও রেক্তর েপ্রাক্ষণ স্থাপন কিরেলন,
েযন প্রথমজাতেদর সংহারকত্তৰ্ া তাহািদগেক স্পশৰ্ না কেরন|
২৯ িবশ্বােস েলােকরা শুষ্ক ভূিমর ন্যায় েলািহত সমুেদ্রর মধ্য িদয়া
গমন কিরল, িকন্তু িমস্রীয়গণ েসই েচষ্টা কিরেত িগয়া কবিলত
হইল| ৩০ িবশ্বােস িযরীেহার প্রাচীর, সাত িদন প্রদিক্ষণ করা
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হইেল পর, পিড়য়া েগল| ৩১ িবশ্বােস রাহব েবশ্যা, শািন্তর সিহত
চরিদেগর অভ্যথৰ্না করােত, অবাধ্যেদর সিহত িবনষ্ট হইল না|
৩২ আর অিধক িক বিলব? িগিদেয়ান, বারক, িশমেশান, িযপ্তহ,
এবং দায়ূদ ও শমূেয়ল ও ভাববািদগণ, এই সকেলর বৃত্তান্ত
বিলেত েগেল সমেয়র অকুলান হইেব| ৩৩ িবশ্বাস দ্বারা ইহা ারা
নানা রাজ্য পরাজয় কিরেলন, ধািম্মৰ্কতার অনুষ্ঠান কিরেলন,
নানা প্রিতজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইেলন, িসংহেদর মুখ বদ্ধ কিরেলন,
৩৪ অিগ্নর েতজ িনব্বৰ্াণ কিরেলন, খেড়্গর মুখ এড়াইেলন,
দবু্বৰ্লতা হইেত বলপ্রাপ্ত হইেলন, যুেদ্ধ িবক্রান্ত হইেলন,
অন্যজাতীয়েদর ৈসন্যেশ্রণী তাড়াইয়া িদেলন| ৩৫ নারীগণ আপন
আপন মৃত েলাকেক পুনরুত্থান দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইেলন; অেন্যরা
প্রহার দ্বারা িনহত হইেলন, মুিক্ত গ্রহণ কেরন নাই, েযন েশ্রষ্ঠ
পুনরুত্থােনর ভাগী হইেত পােরন| ৩৬ আর অেন্যরা িবদ্রূেপর ও
কশাঘােতর, অিধকন্তু্ত বন্ধেনর ও কারাগাের পরীক্ষা েভাগ
কিরেলন; ৩৭ তা াহারা প্রস্তরাঘােত হত, পরীিক্ষত, করাত দ্বারা
িবদীণৰ্, খড়্গ দ্বারা িনহত হইেলন; তা াহারা েমেষর ও ছােগর চম্মৰ্
পিরয়া েবড়াইেতন, দীনহীন, িক্লষ্ট, উপদ্রুত হইেতন; ৩৮ এই জগৎ
যাাহােদর েযাগ্য িছল না, তা াহারা প্রান্তের প্রান্তের, পাহােড়
পাহােড়, গুহায় গুহায় ও পৃিথবীর গহ্ববের ভ্রমণ কিরেতন|
৩৯ আর িবশ্বাস প্রযুক্ত ইহা ােদর সকেলর পেক্ষ সাক্ষ্য েদওয়া
হইয়ািছল, িকন্তু ইহা ারা প্রিতজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই; ৪০ েকননা
ঈশ্বর আমােদর িনিমত্ত পূব্বৰ্াবিধ েকান েশ্রষ্ঠ িবষয় লক্ষ্য
কিরয়ািছেলন, েযন তা াহারা আমােদর ব্যিতেরেক িসিদ্ধ না পান|

নানািবধ আশ্বাস-বাক্য|স্বগর্ীয় পেথ ধাবন| প্রভুর শাসেনর
শুভ ফল|

অতএব এমন বৃহৎ সািক্ষেমেঘ েবিষ্টত হওয়ােত
আইস, আমরাও সমস্ত েবাঝা ও সহজ বাধাজনক
পাপ েফিলয়া িদয়া ৈধযৰ্্যপূব্বৰ্ক আমােদর সম্মুখস্থ

ধাবনেক্ষেত্র েদৗিড়; ২ িবশ্বােসর আিদকত্তৰ্ া ও িসিদ্ধকত্তৰ্ া যীশুর
প্রিত দিৃষ্ট রািখ; িতিনই আপনার সম্মুখস্থ আনেন্দর িনিমত্ত কু্রশ
সহ্য কিরেলন, অপমান তুচ্ছ কিরেলন, এবং ঈশ্বেরর িসংহাসেনর
দিক্ষেণ উপিবষ্ট হইয়ােছন| ৩ তা াহােকই আেলাচনা কর| িযিন
আপনার িবরুেদ্ধ পািপগেণর এমন প্রিতবাদ সহ্য কিরয়ািছেলন,
েযন প্রােণর ক্লািন্তেত অবসন্ন না হও| ৪ েতামরা পােপর সিহত
যুদ্ধ কিরেত কিরেত এখনও রক্তব্যয় পযৰ্্যন্ত প্রিতেরাধ কর নাই;
৫ আর েতামরা েসই আশ্বাসবাক্য ভুিলয়া িগয়াছ, যাহা পুত্র
বিলয়া েতামােদর সিহত কথাবাত্তৰ্ া কিহেতেছ, “েহ আমার ঈশ্বর
পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ কিরও না,তা াহার দ্বারা অনুযুক্ত হইেল
ক্লান্ত হইও না| ৬ েকননা প্রভু যাহােক েপ্রম কেরন, তাহােকই
শাসন কেরন,েয েকান পুত্রেক গ্রহণ কেরন, তাহােকই প্রহার
কেরন|” ৭ শাসেনর জন্যই েতামরা সহ্য কিরেতছ; েযমন
পুত্রেদর প্রিত, েতমিন ঈশ্বর েতামােদর প্রিত ব্যবহার কিরেতেছন;
েকননা িপতা যাহােক শাসন না কেরন, এমন পুত্র েকাথায়?
৮ িকন্তু েতামােদর শাসন যিদ না হয়- সকেলই ত তাহার ভাগী-
তেব সুতরাং েতামরা জারজ, পুত্র নও| ৯ আবার আমােদর
মাংেসর িপতারা আমােদর শাসনকারী িছেলন, এবং আমরা
তা াহািদগেক সমাদর কিরতাম; তেব িযিন আত্মা সকেলর িপতা,
আমরা িক অেনকগুণ অিধক পিরমােণ তা াহার বশীভূত হইয়া
জীবন ধারণ কিরব না? ১০ উহা ারা ত অল্পিদেনর িনিমত্ত, উহা ােদর
েযমন িবিহত েবাধ হইত, েতমিন শাসন কিরেতন, িকন্তু িহেটর

িনিমত্তই কিরেতেছন, েযন আমরা তা াহার পিবত্রতার ভাগী হই|
১১ েকান শাসনই আপাততঃ আনেন্দর িবষয় েবাধ হয় না, িকন্তু
দঃুেখর িবষয় েবাধ হয়; তথািপ তদ্দারা যাহােদর অভ্যাস
জিন্ময়ােছ তাহা পের তাহািদগেক ধািম্মৰ্কতার শািন্তযুক্ত ফল
প্রদান কের| ১২ অতএব েতামরা িশিথল হস্ত ও অবশ হা াটু সবল
কর; ১৩ এবং আপন আপন চরেণর জন্য সরল পথ প্রস্তুত কর,
েযন যাহা খঞ্জ তাহা স্থানচুত্য না হয়, বরং সুস্থ হয়|

শািন্তভাব ও শুচীতা সম্বেন্ধ িনেবদন|

১৪ সকেলর সিহত শািন্তর অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যিতেরেক
েকহই প্রভুর দশৰ্ন পাইেব না, েসই পিবত্রতার অনুধাবন কর;
সাবধান হইয়া েদখ, পােছ েকহ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ হইেত বিঞ্চত
হয়; ১৫ পােছ িতক্ততার েকান মূল অঙু্কিরত হইয়া েতামািদগেক
উৎপীিড়ত কের, এবং ইহােত অিধকাংশ েলাক দিূষত হয়;
১৬ পােছ েকহ ব্যিভচারী ও ধম্মৰ্িবরূপক হয়, েযমন এেষৗ, েস ত
এক বােরর খােদ্যর িনিমত্ত আপন েজ্যষ্ঠািধকার িবক্রয়
কিরয়ািছল| ১৭ েতামরা ত জান, তৎপের যখন েস অশীব্বৰ্ােদর
অিধকারী হইেত বাঞ্ছা কিরল, তখন সজল নয়েন সযেত্ন তাহার
েচষ্টা কিরেলও অগ্রাহ্য হইল, কারণ েস মনপিরবত্তৰ্ েনর স্থান
পাইল না|

অকম্পমান রােজ্যর অিধকারী েসৗভাগ্য|

১৮ কারণ েতামরা েসই স্পৃশ্য ও অিগ্নেত প্রজ্বিলত পব্বৰ্ত,
কৃষ্ণবণৰ্ েমঘ, অন্ধকার, ঝড়, তূরীর ধ্বিন ও বােক্যর শব্দ এই
সকেলর িনকট উপিস্থত হও নাই| ১৯ েসই শব্দ যাহারা
শুিনয়ািছল, তাহারা প্রাথৰ্না কিরয়ািছল, েযন তাহােদর কােছ
আর কথা বলা না হয়; ২০ এই কারণ আজ্ঞা তাহারা সহ্য কিরেত
পািরল না, “যিদ েকান পশু পব্বৰ্ত স্পশৰ্ কের, তেব েসও
প্রস্তরাঘােত হত হইেব;” ২১ এবং েসই দশৰ্ন এমন ভয়ঙ্কর িছল
েয, েমািশ কিহেলন, “আিম িনতান্তই ভীত ও কিম্পত হইেতিছ|”
২২ িকন্তু েতামরা এই সকেলর িনকেট উপিস্থত হইয়াছ, যথা,
িসেয়ান পব্বৰ্ত, জীবন্ত ঈশ্বেরর পুরী স্বগর্ীয় িযরূশােলম, অযুত
অযুত দতূ, ২৩ স্বেগৰ্ িলিখত প্রথমজাতেদর সাধারণ সভা ও
মন্ডলী, সকেলর িবচারকত্তৰ্ া ঈশ্বর, িসিদ্ধপ্রাপ্ত ধািম্মৰ্কগেণর
আত্মা, ২৪ নূতন িনয়েমর মধ্যস্থ যীশু, এবং েপ্রাক্ষেণর রক্ত, যাহা
েহবল হইেতও উত্তম কথা বেল| ২৫ েদিখও, িযিন কথা বেলন,
তা াহার কথা শুিনেত অসম্মত হইও না; কারণ িযিন পৃিথবীেত
আেদশবাণী বিলয়ািছেলন, তা াহার কথা শুিনেত অসম্মত
হওয়ােত যখন ওই েলােকরা রক্ষা পাইল না, তখন িযিন স্বগৰ্
হইেত বিলেতেছন, তা াহা হইেত িবমুখ হইেল আমরা েয রক্ষা
পাইব না, ইহা কত না অিধক গুেণ িনিশ্চত! ২৬ তৎকােল তা াহার
রব পৃিথবীেক কম্পািন্বত কিরয়ািছল; িকন্তু এখন িতিন এই
প্রিতজ্ঞা কিরয়ােছন, “আিম আর একবার েকবল পৃিথবীেক নয়,
আকাশমন্ডলেকও কম্পািন্বত কিরব|” ২৭ এখােন, “আর
একবার,” এই শেব্দ িনিদৰ্ ষ্ট হইেতেছ, েসই কম্পমান সকল িবষয়
িনিম্মৰ্ত বিলয়া দরূীকৃত হইেব, েযন অকম্পমান িবষয় সকল
স্থায়ী হয়| ২৮ অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অিধকারী
হওয়ােত, আমরা, েসই অনুগ্রহ অবলম্বন কির, যদ্দারা ভিক্ত ও
ভয় সহকাের ঈশ্বেরর প্রীিতজনক আরাধনা কিরেত পাির|
২৯ েকননা আমােদর ঈশ্বর গ্রাসকারী অিগ্নস্বরূপ|
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১৩

ভ্রাতৃেপ্রম ও িবশ্বাসািদ সম্বেন্ধ িনেবদন|

ভ্রাতৃেপ্রম িস্থর থাকুক| ২ েতামরা অিতিথেসবা
ভুিলয়া যাইও না; েকননা তদ্দারা েকহ েকহ না
জািনয়া দতূগেণরও আিতথ্য কিরয়ােছন|

৩ আপনািদগেক সহবিন্দ জািনয়া বিন্দগণেক স্মরণ কিরও,
আপনািদগেক েদহবাসী জািনয়া দদু্দৰ্শাপন্ন সকলেক স্মরণ
কিরও| ৪ সকেলর মেধ্য িববাহ আদরণীয় ও েসই শয্যা িবমল
[হউক]; েকননা ব্যািভচারীেদর ও েবশ্যাগামীেদর িবচার ঈশ্বর
কিরেবন| ৫ েতামােদর আচার ব্যবহার ধনাশিক্তিবহীন হউক;
েতামােদর যাহা আেছ, তাহােতই সন্তুষ্ট থাক; কারণ িতিন
বিলয়ােছন, “আিম েকান ক্রেম েতামােক ছািড়ব না, এবং েকান
ক্রেম েতামােক ত্যাগ কিরব না|” ৬ অতএব আমরা সাহসপূব্বৰ্ক
বিলেত পাির,“প্রভু আমার সহায়, আিম ভয় কিরব না; মনুষ্য
আমার িক কিরেব?” ৭ যাাহারা েতামািদগেক ঈশ্বেরর বাক্য
বিলয়া িগয়ােছন, েতামােদর েসই েনতািদগেক স্মরণ কর, এবং
তা াহােদর আচরেণর েশষগিত আেলাচনা কিরেত কিরেত
তা াহােদর িবশ্বােসর অনুকারী হও| ৮ যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য
এবং অনন্তকাল েয, েসই স্থােন আেছন| ৯ েতামরা বহুিবধ এবং
িবজাতীয় িশক্ষা দ্বারা িবপেথ চািলত হইও না; েকননা হৃদয় েয
অনুগ্রহ দ্বারা িস্থরীকৃত হয়, তাহা ভাল; খাদ্য িবেশষ অবলম্বন
করা ভাল নয়, তদাচারীেদর েকান সুফল দেশৰ্ নাই|
১০ আমােদর এক যজ্ঞেবিদ আেছ, তাহার সামগ্রী েভাজন
কিরবার ক্ষমতা তাহােদর নাই, যাহারা তামু্ব সম্বেন্ধ আরাধনা
কের| ১১ কারণ েয েয প্রাণীর রক্ত পাপাথৰ্ক উপহাররূেপ
মহাযাজেকর দ্বারা পিবত্র স্থােনর িভতের লইয়া যাওয়া হয়, েসই
সকেলর েদহ িশিবেরর বািহের েপাড়াইয়া েদওয়া যায়| ১২ এই
কারণ যীশুও, িনজ রক্ত দ্বারা প্রজাবৃন্দেক পিবত্র কিরবার
িনিমত্ত, পুরদ্বােরর বািহের মৃতু্য েভাগ কিরেলন| ১৩ অতএব
আইস, আমরা তা াহার দনুৰ্াম বহন কিরেত কিরেত িশিবেরর
বািহের তা াহার িনকেট গমন কির| ১৪ কারণ এখােন আমােদর

িচরস্থায়ী নগর নাই; িকন্তু আমরা েসই আগামী নগেরর অেন্বষণ
কিরেতিছ| ১৫ অতএব আইস, আমরা তা াহারই দ্বারা ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ িনয়ত স্তব-বিল, অথৰ্াৎ তা াহার নাম স্বীকারকারী
ওষ্ঠাধেরর ফল, উৎসগৰ্ কির| ১৬ আর উপকার ও সহভাগীতার
কাযৰ্্য ভুিলও না, েকননা েসই প্রকার যেজ্ঞ ঈশ্বর প্রীত হন|
১৭ েতামরা েতামােদর েনতািদেগর আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও,
কারণ িনকাশ িদেত হইেব বিলয়া তা াহারা েতামােদর প্রােণর
িনিমত্ত প্রহিরকাযৰ্্য কিরেতেছন, -েযন তা াহারা আনন্দপূব্বৰ্ক েসই
কাযৰ্্য কেরন, আত্তৰ্স্বরপূব্বৰ্ক না কেরন; েকননা ইহা েতামােদর
পেক্ষ মঙ্গলজনক নয়|

উপসংহার

১৮ আমােদর িনিমত্ত প্রাথৰ্না কর, েকননা আমরা িনশ্চয় জািন,
আমােদর সৎসংেবদ আেছ, সব্বৰ্িবষেয় সদাচরণ কিরেত বাঞ্ছা
কিরেতিছ| ১৯ পরন্তু আিম েযন শীঘ্রই েতামািদগেক পুনদৰ্ত্ত হই,
তজ্জন্য অিধক িবনিতপূব্বৰ্ক েতামািদগেক প্রাথৰ্না কিরেত
বিললাম| ২০ আর শািন্তর ঈশ্বর, িযিন অনন্তকালস্থায়ী িনয়েমর
রক্ত প্রযুক্ত েসই মহান্ পাল-রক্ষকেক, আমােদর প্রভু যীশুেক,
মৃতগেণর মধ্য হইেত উঠাইয়া আিনয়ােছন, ২১ িতিন আপনার
ইচ্ছা সাধনােথৰ্ েতামািদগেক সমস্ত উত্তম িবষেয় পিরপক্ক করুন,
আপনার দিৃষ্টেত যাহা প্রীিতজনক, তাহা আমােদর অন্তের, যীশু
খ্রীষ্ট দ্বারা, সম্পন্ন করুন; যুেগ যুেগ তা াহার মিহমা হউক|
আেমন| ২২ েহ ভ্রাতৃগণ, েতামািদগেক িবনিত কিরেতিছ, েতামরা
এই উপেদশ বাক্য-বাক্য সহ্য কর; আিম ত সংেক্ষেপ
েতামািদগেক িলিখলাম| ২৩ আমােদর ভ্রাতা তীমিথয় মুিক্ত
পাইয়ােছন, ইহা জ্ঞাত হইেব; িতিন যিদ শীঘ্র আইেসন, তেব
আিম তা াহার সিহত েতামািদগেক েদিখব| ২৪ েতামরা আপনােদর
সকল েনতােক ও সকল পিবত্র েলাকেক মঙ্গলবাদ কর|
ইতািলয়ার েলােকরা েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছ|
২৫ অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সহবত্তর্ী হউক| আেমন|
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২

যােকাব

প্রকৃত ভিক্তর বণর্না।

ঈশ্বেরর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দাস যােকাব-নানা েদেশ
িছন্নিভন্ন দ্বাদশ বংেশর সমীেপ। মঙ্গল হউক। ২ েহ
আমার ভ্রাতৃগণ, েতামরা যখন নানািবধ পরীক্ষায় পড়,

তখন তাহা সব্বৰ্েতাভােব আনেন্দর িবষয় জ্ঞান কিরও;
৩ জািনও, েতামােদর িবশ্বােসর পরীক্ষািসদ্ধতা ৈধযৰ্্যসাধন কের।
৪ আর েসই ৈধযৰ্্য িসদ্ধ কাযৰ্্যিবিশষ্ট হউক, েযন েতামরা িসদ্ধ ও
সম্পূণৰ্ হও, েকান িবষেয় েতামার অভাব না থােক। ৫ যিদ
েতামােদর কাহারও জ্ঞােনর অভাব হয়, তেব েস ঈশ্বেরর কােছ
যাচ্ঞা করুক; িতিন সকলেক অকাতের িদয়া থােকন, িতরস্কার
কেরন না; তাহােক দত্ত হইেব। ৬ িকন্তু েস িবশ্বাসপূব্বৰ্ক যাচ্ঞা
করুক িকছু সেন্দহ না করুক; েকননা েয সেন্দহ কের, েস
বায়ুতািড়ত িবেলািড়ত সমুদ্র তরেঙ্গর তুল্য। ৭ েসই ব্যিক্ত প্রভুর
িনকেট িকছু পাইেব, এমন েবাধ না করুক; ৮ েস িদ্বমনা েলাক,
আপনার সকল পেথ অিস্থর। ৯ অবনত ভ্রাতা আপন উন্নিতর
শ্লাঘা করুক; ১০ আর ধনবান্ আপন অবনিতর শ্লাঘা করুক,
েকননা েস তৃণ পুেস্পর ন্যায় িবগত হইেব। ১১ ফলতঃ সূযৰ্্য
সতােপ উিঠল, ও তৃণ শুষ্ক কিরল, তাহােত তাহার পুষ্প ঝিরয়া
পিড়ল, এবং তাহার রূেপর লাবণ্য নষ্ট হইয়া েগল; েতমিন
ধনবানও আপনার সকল গিতেত ম্লান হইয়া পিড়েব। ১২ ধন্য
েসই ব্যিক্ত, েয পরীক্ষা সহ্য কের; কারণ পরীক্ষািসদ্ধ হইেল পর
েস জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইেব, তাহা প্রভু তাহািদগেকই িদেত
অঙ্গীকার কিরয়ােছন, যাহারা তাহােক েপ্রম কেরন। ১৩ পরীক্ষার
সমেয় েকহ না বলুক, ঈশ্বর হইেত আমার পরীক্ষা হইেতেছ;
েকননা মন্দ িবষেয়র দ্বারা ঈশ্বেরর পরীক্ষা করা যাইেত পাের না,
আর িতিন কাহারও পরীক্ষা কেরন না; ১৪ িকন্তু প্রেত্যক ব্যিক্ত
িনজ িনজ কামনা দ্বারা আকিষৰ্ত ও প্রেরািচত হইয়া পরীিক্ষত
হয়। ১৫ পের কামনা স্বগভৰ্ া হইয়া পাপ প্রসব কের, এবং পাপ
পিরপক্ক হইয়া মৃতু্যেক জন্ম েদয়। ১৬ েহ আমার িপ্রয় ভ্রাতৃগণ,
ভ্রান্ত হইও না। ১৭ সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত িসদ্ধ বর উপর
হইেত আইেস, েজ্যািতগৰ্েণর েসই িপতা হইেত নািময়া আইেস,
যাাহােত অবস্থান্তর িকম্বা পিরবত্তৰ্নজিনত ছায়া হইেত পাের না।
১৮ িতিন িনজ বাসনায় সেত্যর বাক্য দ্বারা আমািদগেক জন্ম
িদয়ােছন, েযন আমরা তা াহার সৃষ্ট বস্তু সকেলর এক প্রকার
অিগ্রমাংশ হই। ১৯ েহ আমার িপ্রয় ভ্রাতৃগণ, েতামরা ইহা জ্ঞাত
আছ। িকন্তু েতামােদর প্রেত্যক জন শ্রবেণ সত্বর, কথেন ধীর,
েক্রােধ ধীর হউক, ২০ কারণ মনুেষ্যর েক্রাধ ঈশ্বেরর ধািম্মৰ্কতার
অনুষ্ঠান কের না। ২১ অতএব েতামরা সকল অশুচীতা এবং
দষু্টতার উচ্ছ্বাস েফিলয়া িদয়া, মৃদভুােব েসই েরািপত বাক্য গ্রহণ
কর, যাহা েতামােদর প্রােণর পিরত্রাণ সাধন কিরেত পাের।
২২ আর বােক্যর কাযৰ্্যকারী হও, আপনািদগেক ভুলাইয়া
েশ্রাতামাত্র হইও না। ২৩ েকননা েয েকহ বােক্যর েশ্রাতামাত্র,

কাযৰ্্যকারী নয়, েস এমন ব্যিক্তর তুল্য, েয দপৰ্েণ আপনার
স্বাভািবক মুখ েদেখ; ২৪ কারণ েস আপনােক েদিখল, চিলয়া
েগল, আর েস িকরূপ েলাক, তাহা তখনই ভুিলয়া েগল। ২৫ িকন্তু
েয েকহ েহা ট হইয়া স্বাধীনতার িসদ্ধ ব্যবস্থায় দিৃষ্টপাত কের, ও
তাহােত িনিবষ্ট থােক, ভুিলয়া যাইবার েশ্রাতা না হইয়া কাযৰ্্যকারী
হয়, েসই আপন কােযৰ্্য ধন্য হইেব। ২৬ েয ব্যিক্ত আপনােক
ধম্মৰ্শীল বিলয়া মেন কের, আর আপন িজহ্বােক বলগা দ্বারা
বেশ না রােখ, িকন্তু িনজ হৃদয়েক ভুলায়, তাহার ধম্মৰ্ অলীক।
২৭ েক্লশাপন্ন িপতৃমাতৃহীনেদর ও িবধবােদর তত্ত্বাবধান করা,
এবং সংসার হইেত আপনােক িনষ্কলঙ্করূেপ রক্ষা করাই িপতা
ঈশ্বেরর কােছ শুচী ও িবমল ধম্মৰ্।

অকপট েপ্রম ও িবশ্বােসর আবশ্যকতা।

েহ আমার ভ্রাতৃগণ, েতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর-
প্রতােপর প্রভুর- িবশ্বাস মুখােপক্ষার সিহত ধারণ কিরও
না। ২ েকননা যিদ েতামােদর সমাজ-গৃেহ স্বণৰ্ময়

অঙ্গরুীেয় ও শুভ্র বেস্ত্র ভূিষত েকান ব্যিক্ত আইেস, এবং মিলন
বস্ত্র পিরিহত েকান দিরদ্রও আইেস, ৩ আর েতামরা েসই শুভ্রবস্ত্র
পিরিহত ব্যিক্তর মুখ চািহয়া বল, ‘আপিন এখােন উত্তম স্থােন
বসুন,’ িকন্তু েসই দিরদ্রেক যিদ বল, ‘তুিম ওখােন দা াড়াও, িকম্বা
আমার পাদিপেঠর তেল বস;’ ৪ তাহা হইেল েতামরা িক
আপনােদর মেধ্য েভদােভদ কিরেতছ না, এবং মন্দ িবতেকৰ্  িলপ্ত
িবচারকত্তৰ্ া হইেতছ না? ৫ েহ আমার িপ্রয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসাের
যাহারা দিরদ্র, ঈশ্বর িক তাহািদগেক মেনানীত কেরন নাই? েযন
তাহারা িবশ্বােস ধনবান্ হয়, এবং যাহারা তা াহােক েপ্রম কের,
তাহােদর কােছ অঙ্গীকৃত রােজ্যর অিধকারী হয়? ৬ িকন্তু েতামরা
েসই দিরদ্রেক অনাদর কিরয়াছ। ধনবােনরাই িক েতামােদর প্রিত
উপদ্রব কের না? তাহারাই িক েতামািদগেক টািনয়া িবচার স্থােন
লইয়া যায় না? ৭ েয উত্তম নাম েতামােদর উপের কীিত্তৰ্ত
হইয়ােছ, তাহারাই িক েসই নােমর িনন্দা কের না? ৮ যাহা হউক,
“তুিম আপন প্রিতবাসীেক আপনার মত েপ্রম কিরও,” এই
শাস্ত্রীয় বচনানুসাের যিদ েতামরা রাজকীয় ব্যবস্থা পালন কর,
তেব ভাল কিরেতছ। ৯ িকন্তু যিদ মুখােপক্ষা কর, তেব পাপাচরণ
কিরেতছ, এবং ব্যবস্থা দ্বারা আজ্ঞালঙ্ঘী বিলয়া েদাষীকৃত
হইেতছ। ১০ কারণ েয েকহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন কের, েকবল
একটী িবষেয় উেছাট খায়, েস সকেলরই দায়ী হইয়ােছ।
১১ েকননা িযিন বিলয়ােছন, “ব্যিভচার কিরও না,” িতিনই
আবার বিলয়ােছন, “নরহত্যা কিরও না;” ভাল, তুিম যিদ
ব্যিভচার না কিরয়া নরহত্যা কর, তাহা হইেল, ব্যবস্থার
লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। ১২ েতামরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা
িবচািরত হইেব বিলয়া তদনুরূপ কথা বল ও কাযৰ্্য কর।
১৩ েকননা েয ব্যিক্ত দয়া কের নাই, িবচার তাহার প্রিত িনদ্দৰ্য়;
দয়াই িবচারজয়ী হইয়া শ্লাঘা কের। ১৪ েহ আমার ভ্রাতৃগণ, যিদ
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েকহ বেল, আমার িবশ্বাস আেছ, আর তাহার কম্মৰ্ কের না
থােক, তেব তাহার িক ফল দিশৰ্েব? েসই িবশ্বাস িক তাহার
পিরত্রাণ কিরেত পাের? ১৫ েকান ভ্রাতা িকম্বা ভিগনী বস্ত্রহীন ও
ৈদবিসক খাদ্যহীন হইেল ১৬ যিদ েতামােদর মেধ্য েকান ব্যিক্ত
তাহািদগেক বেল, কুশেল যাও, উষ্ণ ও তৃষ্ণ হও, িকন্তু েতামরা
তাহািদগেক শরীেরর প্রেয়াজনীয় বস্তু না েদও, তেব তাহােত িক
ফল দিশৰ্েব? ১৭ তদ্রূপ িবশ্বাসও কম্মৰ্িবহীন হইেল আপিন একা
বিলয়া তাহা মৃত। ১৮ িকন্তু েকহ বিলেব, েতামার িবশ্বাস আেছ,
আর আমার কম্মৰ্ আেছ; েতামার কম্মৰ্িবহীন িবশ্বাস আমােক
েদখাও, আর আিম েতামােক আমার কম্মৰ্ হইেত িবশ্বাস
েদখাইব। ১৯ তুিম িবশ্বাস কিরেতছ েয, ঈশ্বর এক, ভালই
কিরেতছ; ভূেতরাও তাহা িবশ্বাস কের, এবং ভেয় কা ােপ।
২০ িকন্তু, েহ আসার মনুষ্য, তুিম িক জািনেত চাও েয, কম্মৰ্িবহীন
িবশ্বাস েকান কােজর নয়? ২১ আমােদর িপতা অব্ৰাহাম
কম্মৰ্েহতু, অথৰ্াৎ যজ্ঞেবিদর উপের আপন পুত্র ইসহাকেক
উৎসগৰ্করণ েহতু, িক ধািম্মৰ্ক গিণত হইেলন না? ২২ তুিম
েদিখেতছ, িবশ্বাস তা াহার িক্রয়ার সহকারী িছল, এবং কম্মৰ্েহতু
িবশ্বাস িসদ্ধ হইল; ২৩ তাহােত এই শাস্ত্রীয় বচন পূণৰ্ হইল,
“অব্ৰাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস কিরেলন, এবং তাহা তা াহার পেক্ষ
ধািম্মৰ্কতা বিলয়া গিণত হইল,” আর িতিন “ঈশ্বেরর বনু্ধ” এই
নাম পাইেলন। ২৪ েতামরা েদিখেতছ, কম্মৰ্েহতু মনুষ্য ধািম্মৰ্ক
গিণত হয়, শুধু িবশ্বাসেহতু নয়। ২৫ আবার রাহব েবশ্যাও িক
েসই প্রকাের কম্মৰ্েহতু ধািম্মৰ্ক গিণতা হইল না? েস ত দতূগণেক
অিতিথ কিরয়ািছল, এবং অন্য পথ িদয়া বািহের পাঠাইয়া
িদয়ািছল। ২৬ বাস্তিবক েযমন আত্মািবহীন েদহ মৃত, েতমিন
কম্মৰ্িবহীন িবশ্বাসও মৃত।

িজহ্বা দমন কিরবার আবশ্যকতা।

েহ আমার ভ্রাতৃগণ, অেনেক উপেদশক হইও না;
েতামরা জান, অন্য অেপক্ষা আমােদর ভারী িবচার
হইেব। ২ কারণ আমরা সকেল অেনক প্রকাের উেছাট

খাই। যিদ েকহ বােক্য উেছাট না খায়, তেব েস িসদ্ধ পুরুষ, সমস্ত
শরীরেকই বলগা দ্বারা বেশ রািখেত সমথৰ্। ৩ অেশ্বরা েযন
আমােদর বাধ্য হয়, েসই জন্য আমরা যিদ তাহােদর মুেখ বলগা
িদই, তেব তাহােদর সমস্ত শরীরও িফরাই। ৪ আর েদখ,
জাহাজগুিলও অিত প্রকান্ড, এবং প্রচন্ড বায়ুেত চািলত হয়,
তথািপ েস সকলেক অিত কু্ষদ্র হাইল দ্বারা কণৰ্ধােরর মেনর
ইচ্ছা েয িদেক হয়, েসই িদেক িফরান যায় ৫ তদ্রূপ িজহ্বাও কু্ষদ্র
অঙ্গ বেট, িকন্তু মহাদেপৰ্র কথা কেহ। েদখ, েকমন অল্প অিগ্ন
েকমন বৃহৎ বন প্রজ্বিলত কের! ৬ িজহ্বা ও অিগ্ন; আমােদর
অঙ্গসমূেহর মেধ্য িজহ্বা অধেম্মৰ্র জগৎ হইয়া রিহয়ােছ; তাহা
সমস্ত েদহ কলিঙ্কত কের, ও প্রকৃিতর চক্রেক প্রজ্বিলত কের,
এবং আপিন নরকানেল জ্বািলয়া উেঠ। ৭ কারণ পশুর ও
পক্ষীর, সরীসৃেপর ও সমুদ্রচর জন্তুর সমস্ত স্বভাবেক
মানবস্বভাব দ্বারা দমন কিরেত পারা যায় ও দমন করা িগয়ােছ;
৮ িকন্তু িজহ্বােক দমন কিরেত েকান মানুেষর সাধ্য নাই; উহা
অশান্ত মন্দ িবষয়, মৃতু্য জনক িবেষ পিরপূণৰ্। ৯ উহার দ্বারাই
আমরা প্রভু িপতার ধন্যবাদ কির, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বেরর
সাদেৃশ্য জাত মনুষ্যিদগেক সাপ িদই। ১০ একই মুখ হইেত
ধন্যবাদ ও শাপ বািহর হয়। েহ আমার ভ্রাতৃগণ, এ সকল এমন
হওয়া অনুিচত। ১১ উনুই িক একই িছদ্র িদয়া িমষ্ট ও িতক্ত দইু

প্রকার জল বািহর কের? ১২ েহ আমার ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগােছ িক
িজতফল, দ্রাক্ষালতায় িক ডুমুরফল ধিরেত পাের? েলাণা জলও
িমষ্ট জল িদেত পাের না।

নানািবধ েচতনা-বাক্য।প্রকৃত জ্ঞােনর বণর্না।

১৩ েতামােদর মেধ্য জ্ঞানবান্ ও বুিদ্ধমান্ েক? েস সদাচরণ
দ্বারা জ্ঞােনর মৃদতুায় িনজ িক্রয়া েদখাইয়া িদউক। ১৪ িকন্তু
েতামােদর হৃদেয় যিদ িতক্ত ঈষৰ্া ও প্রিতেযািগতা রাখ, তেব
সেত্যর িবরুেদ্ধ শ্লাঘা কিরও না ও িমথ্যা কিহও না। ১৫ েসই জ্ঞান
এমন নয়, যাহা উপর হইেত নািময়া আইেস, বরং তাহা পািথৰ্ব,
প্রািণক, ৈপশািচক। ১৬ েকননা েযখােন ঈষৰ্া ও প্রিতেযািগতা,
েসইখােন অিস্থরতা ও সমুদয় দষু্কম্মৰ্ থােক। ১৭ িকন্তু েয জ্ঞান
উপর িহেত আইেস, তাহা প্রথেম শুচী, পের শািন্তিপ্রয়, ক্ষান্ত,
সহেজ অনুনীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফেল পিরপূণৰ্,
েভদােভদিবহীন ও িনষ্কপট। ১৮ আর যাহারা শািন্ত-আচরণ কের,
তাহােদর জন্য শািন্তেত ধািম্মৰ্কতা ফেলর বীজ বপন করা যায়।

িববাদ, অহঙ্কার দঃুসাহস সম্বেন্ধ েচতনা।

েতামােদর মেধ্য েকাথা হইেত যুদ্ধ ও েকাথা হইেত
িববাদ উৎপন্ন হয়? েতামােদর অঙ্গ প্রত্যেঙ্গ েয সকল
সুখািভলাষ যুদ্ধ কের, েস সকল হইেত িক নয়?

২ েতামরা অিভলাষ কিরেতছ, িকন্তু প্রাপ্ত হও না; েতামরা
নরহত্যা ও ঈষৰ্া কিরেতছ, িকন্তু পাইেত পার না; েতামরা িববাদ
ও যুদ্ধ কিরয়া থাক, িকছু প্রাপ্ত হও না, কারণ েতামরা যাচ্ঞা কর
না। ৩ যাচ্ঞা কিরেতছ, তথািপ ফল পাইেতছ না; কারণ মন্দ
ভােব যাচ্ঞা কিরেতছ, েযন আপন আপন সুখািভলােষ ব্যয়
কিরেত পার। ৪ েহ ব্যিভচািরণীগণ, েতামরা িক জান না েয,
জগেতর িমত্রতা ঈশ্বেরর সিহত শত্রুতা? সুতরাং েয েকহ
জগেতর িমত্র হইেত বাসনা কের, েস আপনােক ঈশ্বেরর শত্রু
কিরয়া তুেল। ৫ অথবা েতামরা িক মেন কর েয, শােস্ত্রর বচন
ফলহীন হয়? েয আত্মা িতিন আমােদর অন্তের বাস
করাইয়ােছন, েসই আত্মা িক মাৎসেযৰ্্যর িনিমত্ত েস্নহ কেরন?
৬ বরং িতিন আরও অনুগ্রহ প্রদান কেরন; এই কারণ শাস্ত্র
বেল,“ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন,িকন্তু নম্রিদগেক
অনুগ্রহ প্রদান কেরন।” ৭ অতএব েতামরা ঈশ্বেরর বশীভূত হও;
িকন্তু িদয়াবেলর প্রিতেরাধ কর, তাহােত েস েতামােদর হইেত
পলায়ন কিরেব। ৮ ঈশ্বেরর িনকটবত্তর্ী হও, তাহােত িতিনও
েতামােদর িনকটবত্তর্ী হইেবন। েহ পািপগণ, হস্ত শুচী কর; েহ
িদ্বমনা েলাক সকল, হৃদয় িবশুদ্ধ কর। ৯ তািপত ও েশাকাত্তৰ্  হও,
এবং েরাদন কর; েতামােদর হাস্য েশােক, এবং আনন্দ িবষােদ
পিরণত হউক। ১০ প্রভুর সাক্ষােত নত হও, তাহােত িতিন
েতামািদগেক উন্নত কিরেবন। ১১ েহ ভ্রাতৃগণ, পরস্পর পরীবাদ
কিরও না; েয ব্যিক্ত ভ্রাতার পরীবাদ কের, িকম্বা ভ্রাতার িবচার
কের, েস ব্যবস্থার পরীবাদ কের ও ব্যবস্থার িবচার কের। িকন্তু
তুিম যিদ ব্যবস্থার িবচার কর, তেব ব্যবস্থার পালনকারী না হইয়া
িবচারকত্তৰ্ া হইয়াছ। ১২ একমাত্র ব্যবস্থাপক ও িবচারকত্তৰ্ া
আেছন, িতিনই পিরত্রাণ কিরেত ও িবনষ্ট কিরেত পােরন। িকন্তু
তুিম েক েয প্রিতবাসীর িবচার কর? ১৩ এখন েদখ, েতামােদর
মেধ্য েকহ েকহ বেল, অদ্য িকম্বা কল্য আমরা অমুক নগের
যাইব, এবং েসখােন এক বৎসর যাপন কিরব, বািনজ্য কিরব ও
লাভ কিরব। ১৪ েতামরা ত কল্যকার তত্ত্ব জান না; েতামােদর
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জীবন িক প্রকার? েতামরা ত বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষেণক দশৃ্য
থােক, পের অন্তিহৰ্ত হয়। ১৫ উহার পিরবেত্তৰ্  বরং ইহা বল,
‘প্রভুর ইচ্ছা হইেলই আমরা বাািচয়া থািকব, এবং এ কাজটী রা
ও কাজটী কিরব।” ১৬ িকন্তু এখন েতামরা আপন আপন দেপৰ্
শ্লাঘা কিরেতছ; এই প্রকােরর সমস্ত শ্লাঘা মন্দ। ১৭ বস্তুতঃ েয
েকহ সৎকম্মৰ্ কিরেত জােন, অথচ না কের, তাহার পাপ হয়।

উপদ্রব সম্বেন্ধ েচতনা।

এখন েদখ, েহ ধনবােনরা, েতামােদর উপের েয সকল
দদু্দৰ্শা আিসেতেছ, েস সকেলর জন্য েরাদন ও
হাহাকার কর। ২ েতামােদর ধন পিচয়া িগয়ােছ, ও

েতামােদর বস্ত্র সকল কীট-ভিক্ষত হইয়ােছ; ৩ েতামােদর স্বণৰ্ ও
েরৗপ্য কলিঙ্কত হইয়ােছ; আর তাহার কলঙ্ক েতামােদর িবপেক্ষ
সাক্ষ্য িদেব, এবং অিগ্নরন্যায় েতামােদর মাংস খাইেব। েতামরা
েশষকােল ধন-সঞ্চয় কিরয়াছ। ৪ েদখ, েয মজেুররা েতামােদর
েক্ষেত্রর শস্য কািটয়ােছ, তাহারা েতামােদর দ্বারা েয েবতেন
বিঞ্চত হইয়ােছ, তাহারা িচৎকার কিরেতেছ, এবং েসই
শস্যেচ্ছদেকর আত্তৰ্নাদ বািহনীগেণর প্রভুর কেণৰ্ প্রিবষ্ট হইয়ােছ।
৫ েতামরা পৃিথবীেত সুখেভাগ ও িবলাস কিরয়াছ, েতামরা হত্যার
িদেন আপন আপন হৃদয় তৃপ্ত কিরয়াছ। ৬ েতামরা ধািম্মৰ্কেক
েদাষী কিরয়াছ, বধ কিরয়াছ; িতিন েতামােদর প্রিতেরাধ কেরন
না।

দীঘর্সিহষু্ণতা ও প্রাথর্না সম্বেন্ধ আশ্বাস।

৭ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, েতামরা প্রভুর আগমন পযৰ্্যন্ত
দীঘৰ্সিহষু্ণ থাক। েদখ, কৃষক ভুিমর বহুমূল্য ফেলর অেপক্ষা
কের এবং যত িদন তাহা প্রথম ও েশষ বষৰ্া না পায়, তত িদন
তাহার িবষেয় দীঘৰ্সিহষু্ণ থােক। ৮ েতামরাও দীঘৰ্সিহষু্ণ থাক,
আপন আপন হৃদয় সুিস্থর কর, েকননা প্রভুর আগমন সিন্নকট।
৯ েহ ভ্রাতৃগণ, েতামরা এক জন অন্য জেনর িবরুেদ্ধ আত্তৰ্স্বর

কিরও না, েযন িবচািরত না হও; েদখ, িবচারকত্তৰ্ া দ্বােরর সম্মুেখ
দা াড়াইয়া আেছন। ১০ েহ ভ্রাতৃগণ, েয ভাববাদীরা প্রভুর নােম
কথা বিলয়ািছেলন, তা াহািদগেক দঃুখেভােগর ও দীঘৰ্সিহষু্ণতার
দষৃ্টান্ত বিলয়া মান। ১১ েদখ, যাহারা িস্থর রিহয়ােছ, তাহািদগেক
আমরা ধন্য বিল। েতামরা ইেয়ােবর ৈধেযৰ্্যর কথা শুিনয়াছ; প্রভুর
পিরমাণও েদিখয়াছ, ফলতঃ প্রভু েস্নহপূণৰ্ ও দয়াময়।
১২ আবার, েহ আমার ভ্রাতৃগণ, আমার সব্বৰ্প্রধান কথা এই,
েতামরা িদব্য কিরও না; স্বেগৰ্র িক পৃিথবীর িক অন্য িকছুরই
িদব্য কিরও না। বরং েতামােদর হা া হা া এবং না না হউক, পােছ
িবচাের পিতত হও। ১৩ েতামােদর মেধ্য েকহ িক দঃুখ েভাগ
কিরেতেছ? েস প্রাথৰ্না করুক। েকহ িক প্রফুল্ল আেছ? েস গান
করুক। ১৪ েতামােদর মেধ্য েকহ িক েরাগগ্রস্থ? েস মন্ডলীর
প্রাচীনবগৰ্েক আহ্বান করুক; এবং তা াহারা প্রভুর নােম তাহােক
ৈতলািভিষক্ত কিরয়া তাহার উপের প্রাথৰ্না করুক। ১৫ তাহােত
িবশ্বােসর প্রাথৰ্না েসই পীিড়ত ব্যিক্তেক সুস্থ কিরেব, এবং প্রভু
তাহােক উঠাইেবন; আর েস যিদ পাপ কিরয়া থােক, তেব তাহার
েমাচন হইেব। ১৬ অতএব েতামরা এক জন অন্য জেনর কােছ
আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জেনর িনিমত্ত
প্রাথৰ্না কর, েযন সুস্থ হইেত পার। ১৭ ধািম্মৰ্েকর িবনিত
কাযৰ্্যসাধেন মহাশিক্তযুক্ত। এিলয় আমােদর ন্যায় সুখদঃুখেভাগী
মনুষ্য িছেলন; আর িতিন দঢ়ৃতার সিহত প্রাথৰ্না কিরেলন, েযন
বৃিষ্ট না হয়, এবং িতন বৎসর ছয় মাস ভূিমেত বৃিষ্ট হইল না।
১৮ পের িতিন আবার প্রাথৰ্না কিরেলন; আর আকাশ জল প্রদান
কিরল, এবং ভূিম িনজ ফল উৎপন্ন কিরল। ১৯ েহ আমার
ভ্রাতৃগণ, েতামােদর মেধ্য যিদ েকহ সত্য হইেত ভ্রান্ত হয়, এবং
েকহ তাহােক িফরাইয়া আেন, ২০ তেব জািনও, েয ব্যিক্ত েকান
পাপীেক তাহার পথ-ভ্রািন্ত হইেত িফরাইয়া আেন, েস তাহার
প্রাণেক মৃতু্য হইেত রক্ষা কিরেব, এবং পাপরািশ আচ্ছাদন
কিরেব।
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১ িপতর

মঙ্গলবাদ|

িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত, - পন্ত, গালাতীয়া,
কাপ্পাদিকয়া, এিশয়া, িবথুিনয়া েদেশ েয িছন্ন িভন্ন
প্রবািসগণ ২ িপতা ঈশ্বেরর পূব্বৰ্জ্ঞান অনুসাের আত্মার

পিবত্রীকরেণ আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীেষ্টর রক্তেপ্রাক্ষেণর
জন্য মেনানীত হইয়ােছন, তা াহােদর সমীেপ| অনুগ্রহ ও শািন্ত
প্রচুররূেপ েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক|

পিরত্রাণ সম্বেন্ধ িবশ্বাসীর প্রত্যাশা| ৩ ধন্য আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতা; িতিন িনজ িবপুল দয়ানুসাের মৃতগেণর
মধ্য হইেত যীশু খ্রীেষ্টর পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার িনিমত্ত
আমািদগেক পুনজৰ্ন্ম িদয়ােছন, ৪ অক্ষয় ও িবমল ও অজর
দায়ািধকােরর িনিমত্ত িদয়ােছন; েসই দায়ািধকার স্বেগৰ্ েতামােদর
িনিমত্ত সিঞ্চত রিহয়ােছ; ৫ এবং ঈশ্বেরর শিক্তেত েতামরাও
পিরত্রােণর িনিমত্ত িবশ্বাস দ্বারা রিক্ষত হইেতেছ, েয পিরত্রাণ
েশষকােল প্রকািশত হইবার জন্য প্রস্তুত আেছ| ৬ ইহােত েতামরা
উল্লাস কিরেতছ, যিদও অবকাশমেত এখন অল্প কাল নানািবধ
পরীক্ষায় দঃুখাত্তৰ্  হইেতছ, ৭ েযন, েয সুবণৰ্ নশ্বর হইেলও অিগ্ন
দ্বারা পরীিক্ষত হয়, তাহা অেপক্ষাও মহামূল্য েতামােদর িবশ্বােসর
পরীক্ষািসদ্ধতা যীশু খ্রীেষ্টর প্রকাশকােল প্রশংসা, েগৗরব ও
সমাদর জনকহইয়া হইয়া প্রত্যক্ষ হয়| ৮ েতামরা তা াহােক না
েদিখয়াও েপ্রম কিরেতছ; এখন েদিখেত পাইেতছ না, তথািপ
তা াহােত িবশ্বাস কিরয়া অিনব্বৰ্চনীয় ও েগৗরবযুক্ত আনেন্দ
উল্লাস কিরেতছ, ৯ এবং েতামােদর িবশ্বােসর পিরণাম অথৰ্াৎ
আত্মার পিরত্রান প্রাপ্ত হইেতছ| ১০ েসই পিরত্রােণর িবষয়
ভাববািদগণ সযেত্ন আেলাচনা ও অনুসন্ধান কিরয়ািছেলন,
তা াহারা েতামােদর জন্য িনরূিপত অনুগ্রেহর িবষেয় ভাববাণী
বিলেতন| ১১ তা াহারা এই িবষয় অনুসন্ধান কিরেতন, খ্রীেষ্টর
আত্মা, িযিন তা াহােদর অন্তের িছেলন, িতিন যখন খ্রীেষ্টর জন্য
িনরূিপত িবিবধ দঃুখেভাগ ও তদনুবত্তর্ী েগৗরেবর িবষেয় সাক্ষ্য
িদেতিছেলন, তখন িতিন েকান্ ও িক প্রকার সমেয়র প্রিত লক্ষ্য
কিরয়ািছেলন| ১২ তা াহােদর কােছ ইহা প্রকািশত হইয়ািছল েয,
তা াহারা আপনােদর জন্য নয়, িকন্তু েতামােদরই জন্য ঐ সকল
িবষেয়র পিরচারক িছেলন; েসই সকল িবষয় যাাহারা স্বগৰ্ হইেত
েপ্রিরত পিবত্র আত্মার গুেন েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার
কিরয়ােছন, তা াহােদর দ্বারা এখন েতামািদগেক জ্ঞাত করা
িগয়ােছ; আর স্বগৰ্ দেূতরা েহা ট হইয়া তাহা েদিখবার আকাঙ্ক্ষা
কিরেতেছন|

খ্রীিষ্টয় স্বভাব|

১৩ অতএব েতামরা আপন আপন মেনর কিট বাািধয়া
িমতাচারী হও, এবং যীশু খ্রীেষ্টর প্রকাশকােল েয অনুগ্রহ
েতামােদর িনকেট আনীত হইেব, তাহার অেপক্ষােত সম্পূণৰ্

প্রত্যাশা রাখ| ১৪ অজ্ঞাবহ্তার সন্তান বিলয়া েতামরা েতামােদর
পূব্বৰ্কার অজ্ঞানতারকােলর অিভলােষর অনুরূপ হইও না,
১৫ িকন্তু িযিন েতামািদগেক আহ্বান কিরয়ােছন, েসই
পিবত্রতেমর ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহাের পিবত্র হও;
১৬ েকননা েলখা আেছ, “েতামরা পিবত্র হইেব, কারণ আিম
পিবত্র|” ১৭ আর িযিন িবনা মুখােপক্ষায় প্রেত্যক ব্যিক্তর
িক্রয়ানুযায়ী িবচার কেরন, তা াহােক যিদ িপতা বিলয়া ডাক, তেব
সভেয় আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর| ১৮ েতামরা ত
জান, েতামােদর িপতৃপুরুষগেণর সমিপৰ্ত অলীক আচার
ব্যবহার হইেত েতামরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, েরৗপ্য বা স্বণৰ্ দ্বারা,
মুক্ত হও নাই, ১৯ িকন্তু িনেদৰ্ াষ ও িনষ্কলঙ্ক েমষশাবকস্বরূপ
খ্রীেষ্টর বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ| ২০ িতিন জগৎপত্তেনর
অেগ্র পূব্বৰ্লিক্ষত িছেলন, িকন্তু কােলর পিরণােম েতামােদর
িনিমত্ত প্রকািশত হইেলন; ২১ েতামরা তা াহারই দ্বারা েসই ঈশ্বের
িনবাসী হইয়াছ, িযিন তা াহােক মৃতগেণর মধ্য হইেত উঠাইয়ােছন
ও েগৗরব িদয়ােছন; এইরূেপ েতামােদর িবশ্বাস ও প্রত্যাশা
ঈশ্বেরর প্রিত রিহয়ােছ| ২২ েতামরা সেত্যর আজ্ঞাবহতায়
অকিল্পত ভ্রাতৃেপ্রেমর িনিমত্ত আপন আপন প্রাণেক িবশুদ্ধ
কিরয়াছ বিলয়া অন্তঃকরেণ পরস্পর একাগ্র ভােব েপ্রম কর;
২৩ কারণ েতামরা ক্ষয়ণীয় িবযৰ্্য হইেত নয়, িকন্তু অক্ষয় িবযৰ্্য
হইেত ঈশ্বেরর জীবন্ত ও চীরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনজৰ্াত হইয়াছ|
২৪ েকননা “মত্তৰ্ ্যমাত্র তৃেণর তুল্য, ও তাহার সমস্ত কািন্ত
তৃণপুেষ্পর তুল্য;তৃণ শুষ্ক হইয়া েগল, এবং পুষ্প ঝিরয়া পিড়ল,
২৫ িকন্তু প্রভুর বাক্য িচরকাল থােক|”আর এ েসই সুসমাচােরর
বাক্য, যাহা েতামােদর িনকেট প্রচািরত হইয়ােছ|

অতএব েতামরা সমস্ত দষু্টতা ও সমস্ত ছল এবং
কপটতা ও মাৎসযৰ্্য ও সমস্ত পরীবাদ ত্যাগ কিরয়া
২ নবজাত িশশুেদর ন্যায় েসই পারমািথৰ্ক অিমিশ্রত

দেুগ্ধর লালসা কর, েযন তাহার গুেণ পিরত্রােণর জন্য বৃিদ্ধ পাও,
৩ যিদ েতামরা এমন আস্বাদ পাইয়া থাক েয, প্রভু মঙ্গলময়|
৪ েতামরা তা াহারই িনকেট, -মনুষ্যকতৃ্তৰ্ক অগ্রাহ্য, িকন্তু ঈশ্বেরর
দিৃষ্টেত মেনানীত ও মহামূল্য জীবন্ত প্রস্তেরর িনকেট- ৫ আিসয়া
জীবন্ত প্রস্তেরর ন্যায় আিত্মক গৃহস্বরূেপ গাািথয়া েতালা
যাইেতেছ, েযন পিবত্র যাজকবগৰ্ হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বেরর
গ্রাহ্য আিত্মক বিল উৎসগৰ্ কিরেত পার| ৬ েকননা শােস্ত্র এই
কথা পাওয়া যায়,“েদখ, আিম িসেয়ােন েকােণর এক মেনানীত
মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন কির; তা াহার উপর েয িবশ্বাস কের, েস
লিজ্জত হইেব না|” ৭ অতএব েতামরা যাহারা িবশ্বাস কিরেতছ,
ঐ মহামূল্যতা েতামােদরই জন্য; িকন্তু যাহারা িবশ্বাস কের না,
তাহােদর জন্য “েয প্রস্তর গাাথেকরা অগ্রাহ্য কিরয়ােছ, তাহাই
েকােণর প্রধান প্রস্তর হইয়া উিঠল;” ৮ আবার তাহা হইয়া উিঠল,
“ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও িবঘ্নজনক পাষাণ|” বােক্যর অবাধ্য
হওয়ােত তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তাহার জন্যই িনযুক্ত
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হইয়ািছল| ৯ িকন্তু েতামরা “মেনানীত বংশ, রাজকীয়
যাজকবগৰ্, পিবত্র জািত, [ঈশ্বেরর] িনজস্ব প্রজাবৃন্দ, েযন
তা াহারই গুণকীত্তৰ্ন কর,” িযিন েতামািদগেক অন্ধকার হইেত
আপনার আশ্চযৰ্্য েজ্যািতর মেধ্য আহ্বান কিরয়ােছন| ১০ পূেব্বৰ্
েতামরা “প্রজা িছেল না, িকন্তু এখন ঈশ্বেরর প্রজা হইয়াছ;
দয়াপ্রাপ্ত িছেল না িকন্তু এখন দয়া পাইয়াছ|”

নানািবধ আশ্বাস বাক্য|

১১ িপ্রয়তেমরা, আিম িনেবদন কির, েতামরা িবেদশী ও প্রবাসী
বিলয়া মাংিসক অিভলাষ সকল হইেত িনবৃত্ত হও, েসগুিল
আত্মার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের| ১২ আর পরজাতীয়েদর মেধ্য আপন
আপন আচার ব্যবহার উত্তম কিরয়া রাখ; তাহা হইেল তাহারা েয
িবষেয় দষু্কমৰ্কারী বিলয়া েতামােদর পরীবাদ কের, স্বচেক্ষ
েতামােদর সৎিক্রয়া েদিখেল েসই িবষেয় তত্ত্বাবধােনর িদেন
ঈশ্বেরর েগৗরব কিরেব|শাসনকত্তৰ্ ােদর প্রিত কত্তৰ্ব্য ব্যবহার|
১৩ েতামরা প্রভুর িনিমত্ত মানবসৃষ্ট সমস্ত িনেয়ােগর বশীভূত হও,
রাজার বশীভূত হও, িতিন প্রধান; ১৪ েদশাধ্যক্ষেদর বশীভূত হও,
তা াহারা দরুাচারেদর প্রিতফল িদবার িনিমত্ত ও সদাচারেদর
প্রশংসার িনিমত্ত তা াহার দ্বারা েপ্রিরত| ১৫ েকননা ঈশ্বেরর ইচ্ছা
এই, েযন এইরূেপ েতামরা সদাচরণ কিরেত কিরেত িনেব্বৰ্াধ
মনুষ্যেদর অজ্ঞানতােক িনরুত্তর কর| ১৬ আপনািদগেক স্বাধীন
জান; আর স্বাধীনতােক দষু্টতার আবরণ কিরও না, িকন্তু
আপনািদগেক ঈশ্বেরর দাস জান| ১৭ সকলেক সমাদর কর,
ভ্রাতৃসমাজেক েপ্রম কর, ঈশ্বরেক ভয় কর, রাজােক সমাদর
কর|

দাসেদর এবং স্ত্রী পুরুষেদর উপযুক্ত ব্যবহার|

১৮ েহ দাসগণ, েতামরা সম্পূণৰ্ ভেয়র সিহত আপন আপন
স্বামীগেণর বশীভূত হও; েকবল সজ্জন ও শান্ত স্বামীেদর নয়,
িকন্তু কুিটল স্বামীেদরও বশীভূত হও| ১৯ েকননা েকহ যিদ
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ সংেবদ প্রযুক্ত অন্যায় েভাগ কিরয়া দঃুখ সহ্য
কের, তেব তাহাই সাধুবােদর িবষয়| ২০ বস্তুতঃ পাপ কিরয়া
চেপটাঘাত প্রাপ্ত হইেল যিদ েতামরা সহ্য কর, তেব তাহােত
সুখ্যািত িক? িকন্তু সদাচরণ কিরয়া দঃুখ েভাগ কিরেল যিদ সহ্য
কর, তেব তাহাই ত ঈশ্বেরর কােছ সাধুবােদর িবষয়| ২১ কারণ
েতামরা ইহারই িনিমত্ত আহূত হইয়াছ; েকননা খ্রীষ্টও েতামােদর
িনিমত্ত দঃুখ েভাগ কিরেলন, এ িবষেয় েতামােদর জন্য এক
আদশৰ্ রািখয়া িগয়ােছন, েযন েতামরা তা াহার পদিচেহ্নর
অনুগমন কর; ২২ “িতিন পাপ কেরন নাই, তা াহার মুেখ েকান
ছলও পাওয়া যায় নাই|” ২৩ িতিন িনিন্দত হইেল প্রিতিনন্দা
কিরেতন না, দঃুখেভাগ কােল তজ্জৰ্ ন কিরেতন না, িকন্তু িযিন
ন্যায় অনুসাের িবচার কেরন, তা াহার উপর ভার রািখেতন|
২৪ িতিন আমােদর “পাপাভার তুিলয়া লইয়া” আপন িনজ েদেহ
কােষ্ঠর উপের বহন কিরেলন, েযন আমরা পােপর পেক্ষ মিরয়া
ধািম্মৰ্কতার পেক্ষ জীিবত হই; “তা াহারই ক্ষত দ্বারা েতামরা
আেরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ|” ২৫ েকননা েতামারা “েমেষর ন্যায় ভ্রান্ত
হইয়ািছেল,” িকন্তু এখন েতামােদর প্রােণর পালক ও অধ্যেক্ষর
কােছ িফিরয়া আিসয়ােছ|

তদ্রূপ, েহ ভাযৰ্্যা সকল, েতামরা আপন আপন স্বামীর
বশীভূতা হও; ২ েযন েকহ েকহ যিদও বােক্যর অবাধ্য
হয়, তথািপ যখন তাহারা েতামােদর সভয় িবশুদ্ধ

আচার ব্যবহার স্বচেক্ষ েদিখেত পায়, তখন বাক্য িবহীেন আপন
আপন ভাযৰ্্যার আচার ব্যবহার দ্বারা তাহািদগেক লাভ করা হয়|
৩ আর েকশিবন্যাস ও স্বণৰ্াভরণ িকম্বা বস্ত্র পিরধানরূপ বাহ্য
ভূষণ, তাহা নয়, ৪ িকন্তু হৃদেয়র গুপ্ত মনুষ্য, মৃদ ুও প্রশান্ত
আত্মার অক্ষয় েশাভা, তাহােদর ভূষণ হউক; তাহাই ঈশ্বেরর
দিৃষ্টেত বহুমূল্য| ৫ েকননা পুব্বৰ্কােলর েয পিবত্র নারীগণ ঈশ্বের
প্রত্যাশা রািখেতন, তা াহারাও েসই প্রকাের আপনািদগেক ভূিষত
কিরেতন, আপন আপন স্বামীর বশীভূত হইেতন; ৬ েযমন সারা
অব্ৰাহােমর আজ্ঞা মািনেতন, নাথ বিলয়া তা াহােক ডািকেতন;
েতামরা যিদ সদাচরণ কর ও েকান মহাভেয় ভীত না হও, তেব
তা াহারই সন্তান হইয়া উিঠয়াছ| ৭ তদ্রূপ, েহ স্বামীগণ, স্ত্রীেলাক
অেপক্ষাকৃত দবু্বৰ্ল পাত্র বিলয়া তাহােদর সিহত জ্ঞানপূব্বৰ্ক বাস
কর, তাহািদগেক আপনােদর সিহত জীবেনর অনুগ্রেহর
সহািধকািরণী জািনয়া সমাদর কর; েযন েতামােদর প্রাথৰ্না রুদ্ধ
না হয়|

েপ্রম, ক্ষমাশীলতা ও ৈস্থযর্্যািদর আবশ্যকতা|

৮ অবেশেষ বিল, েতামরা সকেল সমমনা, পরদঃুেখ দঃুিখত,
ভ্রাতৃেপ্রিমক, েস্নহবান্ ও নম্রমনা হও| ৯ মেন্দর পিরেশােধ মন্দ
কিরও না, এবং িনন্দার পিরেশােধ িনন্দা কিরও না; বরং
আশীব্বৰ্াদ কর, েকননা আশীব্বৰ্ােদর অিধকারী হইবার িনিমত্তই
েতামারা আহূত হইয়াছ| ১০ কারণ“েয ব্যিক্ত জীবন ভালবািসেত
চায়,ও মঙ্গেলর িদন েদিখেত চায়, েস মন্দ হইেত আপন
িজহ্বােক,ছলনা বাক্য হইেত আপন ওষ্ঠেক িনবৃত্ত করুক| ১১ েস
মন্দ হইেত িফরুক ও সদাচরণ করুক,শািন্তর েচষ্টা করুক, ও
তাহার অনুধাবন করুক| ১২ েকননা ধািম্মৰ্কগেণর প্রিত প্রভুর
চকু্ষ আেছ;তাহােদর িবনিতর প্রিত তা াহার কণৰ্ আেছ;িকন্তু প্রভুর
মুখ দরুাচারেদর প্রিতকূল|” ১৩ আর যিদ েতামরা সদাচরেণর
পেক্ষ উেদ্যাগী হও, তেব েক েতামােদর িহংসা কিরেব? ১৪ িকন্তু
যিদও ধািম্মৰ্কতার িনিমত্ত দঃুখেভাগ কর, তবু েতামরা ধন্য| আর
েতামরা উহােদর ভেয় ভীত হইও না, এবং উিদ্বগ্ন হইও না, বরং
হৃদয়মেধ্য খ্রীষ্টেক প্রভু বিলয়া পিবত্র কিরয়া মান| ১৫ েয েকহ
েতামােদর অন্তরস্থ প্রত্যাশা েহতু িজজ্ঞাসা কের, তাহােক উত্তর
িদেত সব্বৰ্দা প্রস্তুত থাক| িকন্তু মৃদতুা ও ভয় সহকাের উত্তর
িদও, ১৬ সৎসংেবদ রক্ষা কর, েযন যাহারা েতামােদর খ্রীষ্টগত
সদাচরেণর দনুৰ্াম কের তাহারা েতামােদর পরীবাদ করণ িবষেয়
লজ্জা পায়| ১৭ কারণ দরুাচরণ জন্য দঃুখেভাগ করণ অেপক্ষা
বরং- ঈশ্বেরর যিদ এমন ইচ্ছা হয়- সদাচরণ জন্য দঃুখেভাগ
করা আরও ভাল| ১৮ কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূেহর জন্য
দঃুখেভাগ কিরয়ািছেলন- েসই ধািম্মৰ্ক ব্যিক্ত অধািম্মৰ্কেদর
িনিমত্ত- েযন আমািদগেক ঈশ্বেরর িনকেট লইয়া যান| িতিন
মাংেস হত, িকন্তু আত্মায় জীিবত হইেলন| ১৯ আবার আত্মােত
গমন কিরয়া কারাবদ্ধ েসই আত্মািদেগর কােছ েঘাষণা কিরেলন,
২০ যাহারা পূব্বৰ্কােল, েনােহর সমেয়, জাহাজ প্রস্তুত হইেত হইেত
যখন ঈশ্বেরর দীঘৰ্সিহষু্ণতা িবলম্ব কিরেতিছল, তখন অবাধ্য
িছল| েসই জাহােজ অল্প েলাক, অথৰ্াৎ আটটী প্রাণ, জল দ্বারা
রক্ষা পাইয়ািছল| ২১ আর এখন উহার প্রিতরূপ বািপ্তস্ম -অথৰ্াৎ
মাংেসর মািলন্যত্যােগ নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর িনকেট সৎসংেবেদর
িনেবদন- তাহাই যীশু খ্রীেষ্টর পুনরুত্থান দ্বারা েতামািদগেক
পিরত্রাণ কের| ২২ িতিন স্বেগৰ্ গমন কিরয়া ঈশ্বেরর দিক্ষেণ
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আেছন; দতূগণ ও কতৃ্তৰ্ত্ব সকল ও পরাক্রমসমূহ তা াহার বশীকৃত
হইয়ােছ|

শুচীতা, সংযম ও দঃুখেভাগ সম্বন্ধীয় কথা|

অতএব খ্রীষ্ট মাংেস দঃুখেভাগ কিরয়ােছন বিলয়া
েতামরাও েসই ভােব আপনািদগেক সজ্জীভূত কর
-েকননা মাংেস যাহার দঃুখেভাগ হইয়ােছ, েস পাপ

হইেত িবরত হইয়ােছ- ২ েযন আর মনুষ্য অিভলােষ নয়, িকন্তু
ঈশ্বেরর ইচ্ছায় মাংসবােসর অবিশষ্ট কাল যাপন কর| ৩ েকননা
পরজাতীয়েদর বাসনা সাধন কিরয়া, লম্পতটা, সুখািভলাষ,
মদ্যপান, রঙ্গরস পানাথৰ্ক সভা ও ঘৃণাহৰ্  প্রিতমাপূজারূপ পেথ
চিলয়া েয কাল অতীত হইয়ােছ, তাহাই যেথষ্ট| ৪ এ িবষেয়
েতামরা উহােদর সেঙ্গ একই নষ্টািমর পেঙ্কর িদেক ধাবমান
হইেতছ না েদিখয়া তাহারা আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরয়া িনন্দা কের|
৫ িকন্তু িযিন জীিবত ও মৃত সকেলর িবচার কিরেত উদ্যত
তা াহারই কােছ উহািদগেক িনকাশ িদেত হইেব| ৬ কারণ এই
অিভপ্রােয় মৃতগেণর কােছও সুসমাচার প্রচািরত হইয়ািছল, েযন
তাহারা মনুষ্যেদর অনুরূেপ মাংেস িবচািরত হয়, িকন্তু ঈশ্বেরর
অনুরূেপ আত্মায় জীিবত থােক| ৭ িকন্তু সকল িবষেয়র পিরণাম
সিন্নকট; অতএব সংযমশীল হও, এবং প্রাথৰ্নার িনিমত্ত প্রবুদ্ধ
থাক| ৮ সব্বৰ্ােপক্ষা পরস্পর একাগ্র ভােব েপ্রম কর; েকননা
“েপ্রম পাপরািশ আচ্ছাদন কের|” ৯ িবনা বচসােত পরস্পর
অিতিথ েসবা কর| ১০ েতামরা েয েযমন অনুগ্রহদান পাইয়াছ,
তদনুসাের ঈশ্বেরর বহুিবধ অনুগ্রহ-ধেনর উত্তম অধ্যেক্ষর মত
পরস্পর পিরচযৰ্্যা কর| ১১ যিদ েকহ কথা বেল, েস এমন বলুক,
েযন ঈশ্বেরর বাণী বিলেতেছ; যিদ পিরচযৰ্্যা কের, েস ঈশ্বর-দত্ত
শিক্ত অনুসাের করুক; েযন সব্বৰ্িবষেয় যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা ঈশ্বর
েগৗরাবািন্বত হন| মিহমা ও পরাক্রম যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ
তা াহারই| আেমন| ১২ িপ্রেয়রা, েতামােদর পরীক্ষােথৰ্ েয আগুন
েতামােদর মেধ্য জ্বিলেতেছ, ইহা িবজাতীয় ঘটনা বিলয়া আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরও না; ১৩ বরং েয পিরমােন খ্রীেষ্টর দঃুখেভােগর
সহভাগী হইেতছ, েসই পিরমােন আনন্দ কর, েযন তা াহার
প্রতােপর প্রকাশকােল উল্লাস সহকাের আনন্দ কিরেত পার|
১৪ েতামরা যিদ খ্রীেষ্টর নাম প্রযুক্ত িতরসৃ্কত হও, তেব েতামরা
ধন্য; েকননা প্রতােপর আত্মা, এমন িক, ঈশ্বেরর আত্মা
েতামােদর উপের অবিস্থিত কিরেতেছন| ১৫ েতামােদর মেধ্য
েকহ েযন নরঘাতক িক েচার িক দষু্কম্মৰ্কারী িক পরািধকারচচ্চৰ্ ক
বিলয়া দঃুখেভাগ না কের| ১৬ িকন্তু যিদ েকহ খ্রীিষ্টয়ান বিলয়া
দঃুখেভাগ কের, তেব েস লিজ্জত না হউক; িকন্তু এই নােম
ঈশ্বেরর েগৗরব করুক| ১৭ েকননা ঈশ্বেরর গৃেহ িবচার আরম্ভ
হইবার সময় হইল; আর যিদ তাহা প্রথেম আমািদেগেত আরম্ভ

হয়, তেব যাহারা ঈশ্বেরর সুসমাচােরর অবাধ্য, তাহােদর পিরণাম
িক হইেব? ১৮ আর ধািম্মৰ্েকর পিরত্রাণ যিদ কেষ্ট হয়, তেব
ভিক্তহীন ও পাপী েকাথায় মুখ েদখাইেব? ১৯ অতএব যাহারা
ঈশ্বেরর ইচ্ছাক্রেম দঃুখেভাগ কের, তাহারা সদাচরণ কিরেত
কিরেত আপন আপন প্রাণেক িবশ্বস্ত সৃিষ্টকত্তৰ্ ার হেস্ত গিচ্ছত
রাখুক|

নম্র ও জাগ্রৎ থািকবার আবশ্যকতা

অতএব েতামােদর মেধ্য েয প্রাচীনবগৰ্ আেছন,
তা াহািদগেক আিম- সহপ্রাচীন, খ্রীেষ্টর দঃুখেভােগর
সাক্ষী, এবং প্রকািশতব্য ভাবী প্রতােপর সহভাগী আিম-

িবনিত কিরেতিছ; ২ েতামােদর মেধ্য ঈশ্বেরর েয পাল আেছ,
তাহা পালন কর; অধ্যক্ষেদর কাযৰ্্য কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়,
িকন্তু ইচ্ছাপূব্বৰ্ক, ঈশ্বেরর অিভমেত, কুৎিসত লাভােথৰ্ নয়, িকন্তু
উৎসুকভােব কর; ৩ িনরূিপত অিধকােরর উপের
কতৃ্তৰ্ত্বকারীরূেপ নয়, িকন্তু পােলর আদশৰ্ হইয়াই কর| ৪ তাহােত
প্রধান পালক প্রকািশত হইেল েতামরা অম্লান প্রতাপমুকুট
পাইেব| ৫ তদ্রূপ, েহ যুবেকরা, েতামরা প্রাচীনেদর বশীভূত হও;
আর েতামরা সকেলই এক জন অেন্যর েসবােথৰ্ নম্রতায়
কিটবন্ধন কর, েকননা“ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন,িকন্তু
নম্রিদগেক অনুগ্রহ প্রদান কেরন|” ৬ অতএব েতামরা ঈশ্বেরর
পরাক্রান্ত হেস্তর নীেচ নত হও, েযন িতিন উপযুক্ত সমেয়
েতামািদগেক উন্নত কেরন; ৭ েতামােদর সমস্ত ভাবনার ভার
তা াহার উপের েফিলয়া েদও; েকননা িতিন েতামােদর জন্য িচন্তা
কেরন| ৮ েতামরা প্রবুদ্ধ হও, জািগয়া থাক; েতামােদর িবপক্ষ
িদয়াবল, গজ্জৰ্ নকারী িসংেহর ন্যায়, কাহােক গ্রাস কিরেব,
তাহার অেন্বষণ কিরয়া েবড়াইেতেছ| ৯ েতামরা িবশ্বােস অটল
থািকয়া তাহার প্রিতেরাধ কর; েতামরা জান, জগেত অবিস্থত
েতামােদর ভ্রাতৃবেগৰ্ও েসই প্রকার নানা দঃুখেভাগ সম্পন্ন
হইেতেছ| ১০ আর সমস্ত অনুগ্রেহর ঈশ্বর, িযিন েতামািদগেক
খ্রীেষ্ট আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানােথৰ্ আহ্বান কিরয়ােছন,
িতিন আপিন েতামােদর ক্ষিণক দঃুখেভােগর পর েতামািদগেক
পিরপক্ক, সুিস্থর সবল, বদ্ধমূল কিরেবন| ১১ যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ
যুেগ তা াহারই পরাক্রম হউক| আেমন| ১২ িবশ্বস্ত ভ্রাতা সীেলর
দ্বারা- তা াহােক আিম েসইরূপ জ্ঞান কির- সংেক্ষেপ েতামািদগেক
িলিখয়া প্রেবাধ িদলাম, এবং ইহা েয ঈশ্বেরর সত্য অনুগ্রহ, এমন
সাক্ষ্যও িদলাম; েতামরা ইহােত িস্থর থাক| ১৩ েতামােদর
সহমেনানীতা বািবলস্থা [মন্ডলী] এবং আমার পুত্র মাকৰ্
েতামািদগেক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| ১৪ েতামরা েপ্রমচুম্বেন
পরস্পর মঙ্গলবাদ কর| েতামরা যত েলাক খ্রীেষ্ট আছ,
েতামােদর সকেলর প্রিত শািন্ত বতু্তৰ্ক|
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২ িপতর

িবশ্বােস িস্থর থািকবার িবষেয় উপেদশ।

িশেমান িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর দাস ও েপ্রিরত- যাাহারা
আমােদর ঈশ্বেরর ও ত্রাণকত্তৰ্ া যীশু খ্রীেষ্টর ধািম্মৰ্কতায়
আমােদর সিহত সমরূপ বহুমূল্য িবশ্বাস প্রাপ্ত

হইয়ােছন, তা াহােদর সমীেপ। ২ ঈশ্বেরর এবং আমােদর প্রভু
যীশুর তত্ত্বজ্ঞােন অনুগ্রহ ও শািন্ত প্রচুররূেপ েতামােদর প্রিত
বতু্তৰ্ক। ৩ কারণ িযিন িনজ েগৗরেব ও সদগুেন আমািদগেক
আহ্বান কিরয়ােছন, তা াহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তা াহার ঈশ্বরীয় শিক্ত
আমািদগেক জীবন ও ভিক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত িবষয় প্রদান
কিরয়ােছ। ৪ আর ঐ েগৗরেব ও উৎকেষৰ্ িতিন আমািদগেক
মহামূল্য অথচ অিত মহৎ প্রিতজ্ঞা সকল প্রদান কিরয়ােছন, েযন
তদ্দারা েতামরা অিভলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইেত পলায়ন
কিরয়া, ঈশ্বরীয় স্বভােবর সহভাগী হও। ৫ আর ইহারই জন্য
েতামরা সম্পূণৰ্ যত্ন প্রেয়াগ কিরয়া আপনােদর িবশ্বােস সদগুন,
ও সদগুেন জ্ঞান, ৬ ও জ্ঞােন িজেতিন্দ্রয়তা, ও িজেতিন্দ্রয়তায়
ৈধযৰ্্য, ও ৈধেযৰ্্য ভিক্ত, ৭ ও ভিক্তেত ভ্রাতৃেস্নহ, ও ভ্রাতৃেস্নেহ েপ্রম
েযাগাও। ৮ েকননা এই সমস্ত যিদ েতামািদগেত থােক ও উপিচয়া
পেড়, তেব আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর তত্ত্বজ্ঞান সম্বেন্ধ
েতামািদগেক অলস িক ফলহীন থািকেত িদেব না। ৯ কারণ এই
সমস্ত যাহার নাই, েস অন্ধ, অদরূদশর্ী, আপন পূব্বৰ্পাপসমূেহর
মাজ্জৰ্ না ভুিলয়া িগয়ােছ। ১০ অতএব, েহ ভ্রাতৃগণ, েতামরা েয
আহূত ও মেনানীত, তাহা িনশ্চয় কিরেত অিধক যত্ন কর, েকননা
এ সকল কিরেল েতামরা কখনও উেছাট খাইেব না; ১১ কারণ
এইরূেপ আমােদর প্রভু ও ত্রাণকত্তৰ্ া যীশু খ্রীেষ্টর অনন্ত রােজ্য
প্রেবশ কিরবার অিধকার প্রচুররূেপ েতামািদগেক েদওয়া
যাইেব। ১২ এই কারণ আিম েতামািদগেক এই সকল সব্বৰ্দা
স্মরণ করাইয়া িদেত প্রস্তুত থািকব; যিদও েতামরা এ সকল
জান, এবং বত্তৰ্মান সেত্য সুিস্থরও আছ। ১৩ আর আিম যত িদন
এই তামু্বেত থািক, তত িদন েতামািদগেক স্মরণ করাইয়া িদয়া
জাগ্রৎ রাখা িবিহত জ্ঞান কির। ১৪ কারণ আিম জািন, আমার
এই তামু্ব পিরত্যাগ শীঘ্রই ঘিটেব, তাহা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্টই
আমােক জানাইয়ােছন। ১৫ আর েতামরা যাহােত আমার যাত্রার
পের সব্বৰ্দা এই সকল স্মরণ কিরেত পার, এমন যত্নও কিরব।
১৬ কারণ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর পরাক্রম ও আগমেনর
িবষয় যখন েতামািদগেক জ্ঞাত কিরয়ািছলাম, তখন আমরা
েকৗশলকিল্পত গেল্পর অনুগামী হয় নাই, িকন্তু তা াহার মিহমার
চাকু্ষষ সাক্ষী হইয়ািছলাম। ১৭ ফলতঃ িতিন িপতা ঈশ্বর হইেত
সমাদর ও েগৗরব পাইয়ািছেলন, েসই মিহমাযুক্ত প্রতাপ কতৃ্তৰ্ক
তাহার কােছ এই বাণী উপনীত হইয়ািছল, “ইিনই আমার পুত্র,
আমার িপ্রয়তম, ইহা ােতই আিম প্রীত।” ১৮ আর স্বগৰ্ হইেত
উপনীত েসই বাণী আমরাই শুিনয়ািছ, যখন তা াহার সেঙ্গ পিবত্র
পব্বৰ্েত িছলাম। ১৯ আর ভাববাণীর বাক্য দঢ়ৃতর হইয়া আমােদর

িনকেট রিহয়ােছ; েতামরা েয েসই বাণীর প্রিত মেনােযাগ
কিরেতছ, তাহা ভালই কিরেতছ; তাহা এমন প্রদীেপর তুল্য, যাহা
েয পযৰ্্যন্ত িদেনর আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতীয় তারা েতামােদর
হৃদেয় উিদত না হয়, েসই পযৰ্্যন্ত অন্ধকারময় স্থােন দীিপ্ত েদয়।
২০ প্রথেম ইহা জ্ঞাত হও েয, শাস্ত্রীয় েকান ভাববাণী বক্তার িনজ
ব্যাখ্যার িবষয় নয়; ২১ কারণ ভাববাণী কখনও মনুেষ্যর
ইচ্ছাক্রেম উপনীত হয় নাই, িকন্তু মনুেষ্যরা পিবত্র আত্মা দ্বারা
চািলত হইয়া ঈশ্বর হইেত যাহা পাইয়ােছন, তাহাই বিলয়ােছন।

দষু্টেদর পথ হইেত দেূর থািকবার িবষেয় উপেদশ।

িকন্তু প্রজাবৃেন্দর মেধ্য ভাক্ত ভাববািদগণও উৎপন্ন
হইয়ািছল; েসই প্রকাের েতামােদর মেধ্যও ভাক্ত গুরুরা
উপিস্থত হইেব, তাহারা েগাপেন িবনাশজনক দলেভদ

উপিস্থত কিরেব, িযিন তাহািদগেক ক্রয় কিরয়ােছন, েসই
অিধপিতেকও অস্বীকার কিরেব, এইরূেপ শীঘ্র আপনােদর
িবনাশ ঘটাইেব। ২ আর অেনেক তাহােদর ৈস্বরাচােরর অনুগামী
হইেব; তাহােদর কারণ সেত্যর পথ িনিন্দত হইেব। ৩ েলােভর
বেশ তাহারা কিল্পত বাক্য দ্বারা েতামােদর হইেত অথৰ্লাভ
কিরেব; তাহােদর িবচারাজ্ঞা দীঘৰ্কাল িবলম্ব কের নাই, এবং
তাহােদর িবনাশ ঢুিলয়া পেড় নাই। ৪ কারণ ঈশ্বর পােপ পিতত
দতূগণেক ক্ষমা কেরন নাই, িকন্তু নরেক েফিলয়া িবচারােথৰ্
রিক্ষত হইবার জন্য অন্ধকােরর কারাকূেপ সমপৰ্ণ কিরেলন।
৫ আর িতিন পুরাতন জগেতর প্রিত মমতা কেরন নাই, িকন্তু
যখন ভিক্তহীনেদর জগেত জলপ্লাবন আিনেলন, তখন আর
সাত জেনর সিহত ধািম্মৰ্কতার প্রচারক েনাহেক রক্ষা কিরেলন।
৬ আর সেদাম ও ঘেমারা নগর ভস্মীভূত কিরয়া উৎপাটনরূপ
দন্ড িদেলন, যাহারা ভিক্তিবরুদ্ধ আচরণ কিরেব, তাহােদর
দষৃ্টান্তস্বরূপ কিরেলন; ৭ আর েসই ধািম্মৰ্ক েলাটেক উদ্ধার
কিরেলন, িযিন ধম্মৰ্হীনেদর ৈস্বরাচাের িক্লষ্ট হইেতন। ৮ েকননা
েসই ধািম্মৰ্ক ব্যিক্ত তাহােদর মেধ্য বাস কিরেত কিরেত, েদিখয়া
শুিনয়া তাহােদর অধম্মৰ্কাযৰ্্য প্রযুক্ত িদন িদন আপন ধম্মৰ্শীল
প্রাণেক যাতনা িদেতন। ৯ ইহােত জািন, প্রভু ভক্তিদগেক পরীক্ষা
হইেত উদ্ধার কিরেত, এবং অধািম্মৰ্কিদগেক দন্ডাধীেন িবচার
িদেনর জন্য রািখেত জােনন। ১০ িবেশষতঃ যাহারা মাংেসর
অনুবত্তর্ী হইয়া অশুচী েভােগর অিভলােষ চেল, ও প্রভুত্ব অবজ্ঞা
কের, তাহািদগেক দন্ড িদেবন। তাহারা দঃুসাহসী, েস্বচ্ছাচারী,
যাহারা েগৗরেবর পাত্র, তাহােদর িনন্দা কিরেত ভয় কের না।
১১ স্বগৰ্দতূগণ যিদও বেল ও পরাক্রেম মহত্তর, তথািপ প্রভুর
কােছ তা াহারাও উহা ােদর িবরুেদ্ধ িনন্দাপূণৰ্ িবচার উপিস্থত কেরন
না। ১২ িকন্তু ইহারা, ধৃত হইবার ও ক্ষয় পাইবার িনিমত্ত জাত
বুিদ্ধহীন প্রাণীমাত্র পশুেদর ন্যায়, যাহা না বুেঝ, তাহার িনন্দা
কিরেত কিরেত আপনােদর ক্ষেয় ক্ষয় পাইেব, অন্যােয়র
েবতনস্বরূপ অন্যায় েভাগ কিরেব। ১৩ তাহারা িদনমােন
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উদরতৃিপ্তেক সুখ, জ্ঞান কের; তাহারা কলঙ্ক ও মলস্বরূপ, তাহারা
েতামােদর সিহত েভাজন পান কিরয়া আপন আপন েপ্রম েভােজ
িবলাস কের। ১৪ তাহােদর চকু্ষ ব্যিভচাের পিরপূণৰ্ এবং পাপ
হইেত িনরস্ত হইেত পাের না; তাহারা চঞ্চলমিতিদগেক প্রেলািভত
কের; তাহােদর হৃদয় অথৰ্লালসায় অভ্যস্ত; তাহারা শােপর
সন্তান। ১৫ তাহারা েসাজা পথ ত্যাগ কিরয়া িবপথগামী হইয়ােছ,
িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর পথানুগামী হইয়ােছ; েসই ব্যিক্ত ত
অধািম্মৰ্কতার েবতন ভাল বািসত; ১৬ িকন্তু েস িনজ অপরােধর
জন্য িতরসৃ্কত হইল; এক বাকশিক্তহীন গদ্দৰ্ভ মনুেষ্যর রেব কথা
বিলয়া েসই ভাববাদীর িক্ষপ্ততা িনবারণ কিরল। ১৭ এই েলােকরা
িনজ্জৰ্ ল উনুই, ঝেড় চািলত কুজঝিটকা, তাহােদর জন্য েঘারতর
অন্ধকার সিঞ্চত রিহয়ােছ। ১৮ কারণ তাহারা অসার গেব্বৰ্র কথা
কিহয়া মাংিসক সুখািভলােষ, লম্পটতায়, েসই েলাকিদগেক
প্রেলািভত কের, যাহারা ভ্রমাচারীেদর হইেত সম্প্রিত পলায়ন
কিরেতেছ। ১৯ তাহারা তাহােদর কােছ স্বাধীনতার প্রিতজ্ঞা কের,
িকন্তু আপনারা ক্ষেয়র দাস; েকননা েয যাহার দ্বারা পরাভূত, েস
তাহার দাসেত্ব আনীত। ২০ কারণ আমােদর প্রভু ও ত্রাণকত্তৰ্ া
যীশু খ্রীেষ্টর তত্ত্বজ্ঞােন সংসােরর অশুচী িবষয়সমূহ এড়াইবার
পর যিদ তাহারা পুনরায় তাহােত পাশবদ্ধ হইয়া পরাভূত হয়,
তেব তাহােদর প্রথম দশা অেপক্ষা েশষ দশা আরও মন্দ হইয়া
পেড়। ২১ েকননা ধািম্মৰ্কতার পথ জািনয়া তাহােদর কােছ
সমিপৰ্ত পিবত্র আজ্ঞা হইেত সিরয়া যাওয়া অেপক্ষা বরং েসই
পথ অজ্ঞাত থাকা তাহােদর পেক্ষ আরও ভাল িছল।
২২ তাহািদেগেত এই সত্য প্রবাদ ফিলয়ােছ, - “কুকুর িফের
আপন বিমর িদেক,” আর েধৗত শূকর িফের কাদায় গড়াগিড়
িদেত।

প্রভুর পুনরাগমেনর প্রতীক্ষা।

এখন িপ্রয়তেমরা, আিম এই িদ্বতীয় পত্র েতামািদগেক
িলিখেতিছ। উভয় পেত্র েতামািদগেক স্মরণ করাইয়া
িদয়া েতামােদর সরল িচত্তেক জাগ্রত কিরেতিছ, ২ েয

েতামরা পিবত্র ভাববািদগণ কতৃ্তৰ্ক পূব্বৰ্কিথত বাক্য সকল, এবং
েতামােদর েপ্রিরতগেণর দ্বারা দত্ত ত্রাণকত্তৰ্ া প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ
কর। ৩ প্রথেম ইহা জ্ঞাত হও েয, েশষকােল উপহােসর সিহত
উপহাসেকরা উপিস্থত হইেব; তাহারা আপন আপন অিভলাষ
অনুসাের চিলেব, ৪ তা াহার আগমেনর প্রিতজ্ঞা েকাথায়? েকননা
েয অবিধ িপতৃেলােকরা িনদ্রাগত হইয়ােছন, েসই অবিধ সমস্তই
সৃিষ্টর আরম্ভ অবিধ েযমন, েতমিন রিহয়ােছ। ৫ বস্তুতঃ েসই

েলােকরা ইচ্ছাপুব্বৰ্ক ইহা ভুিলয়া যায় েয, আকাশমন্ডল, এবং
জল হইেত ও জল দ্বারা িস্থিতপ্রাপ্ত পৃিথবী ঈশ্বেরর বােক্যর গুেন
প্রাক্কােল িছল; ৬ তদ্দারা তখনকার জগৎ জেল আপ্লািবত হইয়া
নষ্ট হইয়ািছল। ৭ আবার েসই বােক্যর গুেন এই বত্তৰ্মান কােলর
আকাশমন্ডল ও পৃিথবী অিগ্নর িনিমত্ত সিঞ্চত রিহয়ােছ, ভিক্তহীন
মনুষ্যেদর িবচার ও িবনােশর িদন পযৰ্্যন্ত রিক্ষত হইেতেছ।
৮ িকন্তু িপ্রয়তেমরা, েতামরা এই এক কথা ভুিলও না েয, প্রভু
কােছ এক িদন সহস্র বৎসেরর সমান, এবং সহস্র বৎসর এক
িদেনর সমান। ৯ প্রভু িনজ প্রিতজ্ঞা িবষেয় দীঘৰ্সূত্রী নেহন- েযমন
েকহ েকহ দীঘৰ্সূিত্রতা জ্ঞান কের- িকন্তু েতামােদর পেক্ষ িতিন
দীঘৰ্ সিহষু্ণ; কতকগুিল েলাক েয িবনষ্ট হয়, এমন বাসনা তা াহার
নাই; বরং সকেল েযন মনপিরবত্তৰ্ন পযৰ্্যন্ত পাহুিছেত পায়, এই
তা াহার বাসনা। ১০ িকন্তু প্রভুর িদন েচােরর ন্যায় আিসেব; তখন
আকাশমন্ডলস্থ হূহূ শব্দ কিরয়া উিড়য়া যাইেব, এবং মূলবস্তু
সকল পুিড়য়া িগয়া িবলীন হইেব, এবং পৃিথবী ও তাহার মধ্যবত্তর্ী
কাযৰ্্য সকল পুিড়য়া যাইেব। ১১ এইরূেপ যখন এই সমস্তই িবলীন
হইেব, তখন পিবত্র আচার ব্যবহার ও ভিক্তেত িকরূপ েলাক
হওয়া েতামােদর উিচত! ১২ ঈশ্বেরর েসই িদেনর আগমেনর
অেপক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা কিরেত কিরেত েসইরূপ হওয়া চাই, েয
িদেনর েহতু আকাশমন্ডল জ্বািলয়া িবলীন হইেব, এবং মূলবস্তু
সকল পুিড়য়া িগয়া গিলয়া যাইেব। ১৩ িকন্তু তা াহার প্রিতজ্ঞা
অনুসাের আমরা এমন নূতন আকাশমন্ডেলর ও নূতন পৃিথবীর
অেপক্ষায় আিছ, যাহার মেধ্য ধািম্মৰ্কতা বসিত কের।
১৪ অতএব, িপ্রয়তেমরা, েতামরা যখন এই সকেলর অেপক্ষা
কিরেতছ, তখন যত্ন কর, েযন তা াহার কােছ েতামািদগেক
িনষ্কলঙ্ক ও িনেদ্দৰ্ াষ পাওয়া যায়! ১৫ আর আমােদর প্রভুর
দীঘৰ্সিহষু্ণতােক পিরত্রাণ জ্ঞান কের; েযমন আমােদর িপ্রয় ভ্রাতা
েপৗলও তা াহােক দত্ত জ্ঞান অনুসাের েতামািদগেক িলিখয়ােছন,
১৬ আর েযমন তা াহার সকল পেত্রও এই িবষেয়র প্রসঙ্গ কিরয়া
িতিন এই প্রকার কথা কেহন; তাহার মেধ্য েকান েকান কথা বুঝা
কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল েলােকরা েযমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রিলিপ,
েতমিন েসই কথাগুিলর িবরূপ অথৰ্ কের, আপনােদরই
িবনাশােথৰ্ কের। ১৭ অতএব, িপ্রয়তেমরা, েতামরা এ সকল অেগ্র
জািনয়া সাবধান থাক, পােছ ধম্মৰ্হীনেদর ভ্রািন্তেত আকিষৰ্ত
হইয়া িনজ িস্থরতা হইেত ভ্রষ্ট হও; ১৮ িকন্তু আমােদর প্রভু ও
ত্রাণকত্তৰ্ া যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও জ্ঞােন বিদ্ধৰ্ ষু্ণ হও। এখন ত
অনন্তকাল পযৰ্্যন্ত তা াহার েগৗরব হউক। আেমন।
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িপতা ঈশ্বর ও যীশুর সিহত সহভািগতার শুভফল|যীশু
অনন্ত জীবনস্বরূপ|

যাহা আিদ হইেত িছল, যাহা আমরা শুিনয়ািছ, যাহা
স্বচেক্ষ েদিখয়ািছ, যাহা িনরীক্ষণ কিরয়ািছ এবং স্বহেস্ত
স্পশৰ্ কিরয়ািছ, জীবেনর েসই বােক্যর িবষয়

(িলিখেতিছ)- ২ আর েসই জীবন প্রকািশত হইেলন, এবং আমরা
েদিখয়ািছ, ও সাক্ষ্য িদেতিছ; এবং িযিন িপতার কােছ িছেলন ও
আমােদর কােছ প্রকািশত হইেলন, েসই অনন্ত জীবনস্বরূেপর
সংবাদ েতামািদগেক িদেতিছ, ৩ -আমরা যাহা েদিখয়ািছ ও
শুিনয়ািছ, তাহার সংবাদ েতামািদগেকও িদেতিছ, েযন আমােদর
সিহত েতামােদরও সহভািগতা হয়| আর আমােদর েয
সহভািগতা, তাহা িপতার এবং তা াহার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর সিহত|
৪ আমােদর আনন্দ েযন সম্পূণৰ্ হয়, এই জন্য এ সকল
িলিখেতিছ|

ঈশ্বরীয় দীিপ্তেত অবিস্থিত কিরবার িবষয়|

৫ আমরা েয বাত্তৰ্ া তা াহার কােছ শুিনয়া েতামািদগেক
জানাইেতিছ, তাহা এই, ঈশ্বর েজ্যািত, এবং তা াহার মেধ্য
অন্ধকােরর েলশমাত্র নাই| ৬ আমরা যিদ বিল েয, তা াহার সিহত
আমােদর সহভািগতা আেছ, আর যিদ অন্ধকাের চিল, তেব
িমথ্যা বিল, সত্য আচরণ কির না| ৭ িকন্তু িতিন েযমন েজ্যািতেত
আেছন, আমরাও যিদ েতমিন েজ্যািতেত চিল, তেব পরস্পর
আমােদর সহভািগতা আেছ, এবং তা াহার পুত্র যীশুর রক্ত
আমািদগেক সমস্ত পাপ হইেত শুচী কের| ৮ আমরা যিদ বিল
েয, আমােদর পাপ নাই, তেব আপনারা আপনািদগেক ভুলাই,
এবং সত্য আমােদর অন্তের নাই| ৯ যিদ আমরা আপন আপন
পাপ স্বীকার কির, িতিন িবশ্বস্ত ও ধািম্মৰ্ক, সুতরাং আমােদর
পাপ সকল েমাচন কিরেবন, এবং আমািদগেক সমস্ত
অধািম্মৰ্কতা হইেত শুচী কিরেবন| ১০ যিদ আমরা বিল েয, পাপ
কির নাই, তেব তা াহােক িমথ্যাবাদী কির, এবং তা াহার বাক্য
আমােদর অন্তের নাই|

েহ আমার বৎেসরা, েতামািদগেক এই সকল িলিখেতিছ,
েযন েতামরা পাপ না কর| আর যিদ েকহ পাপ কের,
তেব িপতার কােছ আমােদর এক সহায় আেছন, িতিন

ধািম্মৰ্ক যীশু খ্রীষ্ট| ২ আর িতিনই আমােদর পাপাথৰ্ক প্রায়িশ্চত্ত,
েকবল আমােদর নয়, িকন্তু সমস্ত জগেতরও পাপাথৰ্ক| ৩ আর
আমরা ইহােত জািনেত পাির েয, তা াহােক জািন, যিদ তা াহার
আজ্ঞা সকল পালন কির| ৪ েয ব্যিক্ত বেল, আিম তা াহােক
জািন, তথািপ তা াহার আজ্ঞা সকল পালন না কের, েস িমথ্যাবাদী
এবং তাহার অন্তের সত্য নাই| ৫ িকন্তু েয তা াহার বাক্য পালন
কের, তাহার অন্তের সত্যই ঈশ্বেরর েপ্রম িসদ্ধ হইয়ােছ| ইহােতই
আমরা জািনেত পাির েয, তা াহােত আিছ; ৬ েয বেল, আিম

তা াহােত থািক, তাহার উিচত েয িতিন েযরূপ চিলেতন, েসও
তদ্রূপ চেল| ৭ িপ্রয়তেমরা, আিম েতামািদগেক নূতন আজ্ঞা
িলিখেতিছ না; বরং এমন এক পুরাতন আজ্ঞা িলিখেতিছ, যাহা
েতামরা আিদ হইেত পাইয়াছ; েতামরা েয বাক্য শুিনয়াছ, তাহাই
এই পুরাতন আজ্ঞা| ৮ আবার আিম েতামািদগেক এক নূতন
আজ্ঞা িলিখেতিছ, ইহা তা াহােত ও েতামািদগেত সত্য; কারণ
অন্ধকার ঘুিচয়া যাইেতেছ, এবং প্রকৃত েজ্যািত এখন প্রকাশ
পাইেতেছ| ৯ েয বেল, আিম েজ্যািতেত আেছ, আর আপন
ভ্রাতােক ঘৃণা কের, েস এখনও অন্ধকাের রিহয়ােছ| ১০ েয
আপন ভ্রাতােক েপ্রম কের, েস েজ্যািতেত থােক, এবং তাহার
অন্তের িবেঘ্নর কারণ নাই| ১১ িকন্তু েয আপন ভ্রাতােক ঘৃনা
কের, েস অন্ধকাের আেছ, এবং অন্ধকাের চেল, আর েকাথায়
যায় তাহা জােন না, কারণ অন্ধকার তাহার চকু্ষ অন্ধ কিরয়ােছ|

ঈশ্বরীয় সেত্য ও েপ্রেম িস্থর থািকবার িবষেয় উপেদশ|

১২ বৎেসরা, আিম েতামািদগেক িলিখেতিছ, কারণ তা াহার
নােমর গুেন েতামােদর পাপসমূেহর ক্ষমা হইয়ােছ| ১৩ িপতারা,
েতামািদগেক িলিখেতিছ, কারণ িযিন আিদ হইেত আেছন,
েতামরা তা াহােক জান| যুবেকরা, েতামািদগেক িলিখেতিছ,
কারণ েতামরা েসই পাপাত্মােক জয় কিরয়াছ| িশশুগণ,
েতামািদগেক িলিখলাম, কারণ েতামরা িপতােক জান|
১৪ িপতারা, েতামািদগেক িলিখলাম, কারণ িযিন আিদ হইেত
আেছন, েতামরা তা াহােক জান| যুবেকরা, েতামািদগেক
িলিখলাম, কারণ েতামরা বলবান্, এবং ঈশ্বেরর বাক্য েতামােদর
অন্তের বাস কের, আর েতামরা েসই পাপাত্মােক জয় কিরয়াছ|
১৫ েতামরা জগৎেক েপ্রম কিরও না, জগতীস্থ িবষয় সকলও
েপ্রম কিরও না| েকহ যিদ জগৎ েক েপ্রম কের, তেব িপতার
েপ্রম তাহার অন্তের নাই| ১৬ েকননা জগেত েয িকছু আেছ,
মাংেসর অিভলাষ, চকু্ষর অিভলাষ, ও জীিবকার দপৰ্, এ সকল
িপতা হইেত নয়, িকন্তু জগৎ হইেত হইয়ােছ| ১৭ আর জগৎ ও
তাহার অিভলাষ বিহয়া যাইেতেছ; িকন্তু েয ব্যিক্ত ঈশ্বেরর ইচ্ছা
পালন কের, েস অনন্তকাল স্থায়ী| ১৮ িশশুগণ, েশষকাল
উপিস্থত, আর েতামরা েযমন শুিনয়াছ েয, খ্রীষ্টাির আিসেতেছন,
েতমিন এখনই অেনক খ্রীষ্টাির হইয়ােছ; ইহােত আমরা জািন েয,
েশষকাল উপিস্থত| ১৯ তাহারা আমােদর হইেত বািহর হইয়ােছ;
িকন্তু আমােদর িছল না; েকননা যিদ আমােদর হইত, তেব
আমােদর সেঙ্গ থািকত; িকন্তু তাহারা বািহর হইয়ােছ, েযন প্রকাশ
হইয়া পেড় েয, সকেল আমােদর নয়|

পিবত্র আত্মা হইেত প্রাপ্ত অিভেষক|

২০ আর েতামরা েসই পিবত্রতম হইেত অিভেষক পাইয়াছ, ও
সকেলই জ্ঞান পাইয়াছ| ২১ েতামরা সত্য জান না বিলয়া েয
আিম েতামািদগেক িলিখলাম, তাহা নয়; বরং সত্য জান, এবং
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েকান িমথ্যা কথা সত্য হইেত হয় না বিলয়া িলিখলাম| ২২ যীশুই
খ্রীষ্ট, ইহা েয অস্বীকার কের, েস বই আর িমথ্যাবাদী েক? েসই
ব্যিক্ত খ্রীষ্টাির, েয িপতােক ও পুত্রেক অস্বীকার কের| ২৩ েয
েকহ পুত্রেক অস্বীকার কের, েস িপতােকও পায় নাই; েয ব্যিক্ত
পুত্রেক স্বীকার কের, েস িপতােকও পাইয়ােছ| ২৪ েতামরা আিদ
হইেত যাহা শুিনয়াছ, তাহা েতামােদর অন্তের থাকুক; আিদ
হইেত যাহা শুিনয়াছ, তাহা যিদ েতামােদর অন্তের থােক, তেব
েতামরাও পুেত্র ও িপতােত থািকেব| ২৫ আর ইহা তা াহারই েসই
প্রিতজ্ঞা, যাহা িতিন আপিন আমােদর কােছ প্রিতজ্ঞা
কিরয়ােছন, তাহা অনন্ত জীবন| ২৬ যাহারা েতামািদগেক ভ্রান্ত
কিরেত চায়, তাহােদর িবষেয় এই সকল েতামািদগেক
িলিখলাম| ২৭ আর েতামরা তা াহা হইেত েয অিভেষক পাইয়াছ,
তাহা েতামােদর অন্তের রিহয়ােছ, এবং েকহ েয েতামািদগেক
িশক্ষা েদয়, ইহােত েতামােদর প্রেয়াজন নাই; িকন্তু তা াহার েসই
অিভেষক েযমন সকল িবষেয় েতামািদগেক িশক্ষা িদেতেছ,
এবং তাহা েযমন সত্য, িমথ্যা নয়, এমন িক, তাহা েযমন
েতামািদগেক িশক্ষা িদয়ােছ, েতমিন েতামরা তা াহােত থাক|
২৮ আর এখন, েহ বৎেসরা, তা াহােত থাক, েযন িতিন যখন
প্রকািশত হন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হই, তা াহার আগমেন তা াহা
হইেত লিজ্জত না হই| ২৯ যিদ জান েয িতিন ধািম্মৰ্ক, তেব ইহাও
জািনেত পার, েয েকহ ধম্মৰ্াচরণ কের, েস তা াহা হইেত জাত|

ঈশ্বেরর েপ্রম| ঈশ্বেরর প্রিত েপ্রম| ঈশ্বেরর সন্তানগণ|

েদখ, িপতা আমািদগেক েকমন েপ্রম প্রদান কিরয়ােছন
েয, আমরা ঈশ্বেরর সন্তান বিলয়া আখ্যাত হই; আর
আমরা তাহাই বেট|এই জন্য জগৎ আমািদগেক জােন

না, কারণ েস তা াহােক জােন নাই| ২ িপ্রয়তেমরা, এখন আমরা
ঈশ্বেরর সন্তান; এবং িক হইব, তাহা এ পযৰ্্যন্ত প্রকািশত হই নাই|
আমরা জািন, িতিন যখন প্রকািশত হইেবন, তখন আমরা তা াহার
সমরূপ হইব; কারণ িতিন েযমন আেছন, তা াহােক েতমিন
েদিখেত পাইব| ৩ আর তা াহার উপের এই প্রত্যাশা েয কাহারও
আেছ, েস আপনােক িবশুদ্ধ কের, েযমন িতিন িবশুদ্ধ| ৪ েয
েকহ পাপাচরণ কের, েস ব্যবস্থা লঙ্ঘন কের, আর ব্যবস্থা
লঙ্ঘনই পাপ| ৫ আর েতামরা জান, পাপাভার লইয়া যাইবার
িনিমত্ত িতিন প্রকািশত হইেলন, এবং তা াহােত পাপ নাই| ৬ েয
েকহ তা াহােত থােক, েস পাপ কের না; েয েকহ পাপ কের, েস
তা াহােক েদেখ নাই এবং জােনও নাই| ৭ বৎেসরা, েকহ েযন
েতামািদগেক ভ্রান্ত না কের; েয ধম্মৰ্াচরণ কের েস ধািম্মৰ্ক, েযমন
িতিন ধািম্মৰ্ক| ৮ েয পাপাচরণ কের, েস িদয়াবেলর; েকননা
িদয়াবল আিদ হইেত পাপ কিরেতেছ, ঈশ্বেরর পুত্র এই জন্যই
প্রকািশত হইেলন, েযন িদয়াবেলর কাযৰ্্য সকল েলাপ কেরন|
৯ েয েকহ ঈশ্বর হইেত জাত, েস পাপাচরণ কের না, কারণ
তা াহার বীযৰ্্য তাহার অন্তের থােক; এবং েস পাপ কিরেত পাের না,
কারণ েস ঈশ্বর হইেত জাত| ১০ ইহােত ঈশ্বেরর সন্তানগণ এবং
িদয়াবেলর সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পেড়; েয েকহ ধম্মৰ্াচরণ না
কের, এবং েয ব্যিক্ত আপন ভ্রাতােক েপ্রম না কের, েস ঈশ্বেরর
েলাক নয়| ১১ েকননা েতামরা আিদ হইেত েয বাত্তৰ্ া শুিনয়াছ,
তাহা এই, আমােদর পরস্পর েপ্রম করা কতৰ্ ব্য; ১২ কিয়ন েযমন
েসই পাপাত্মার েলাক, এবং আপন ভ্রাতােক বধ কিরয়ািছল,
েতমন েযন না হই| আর েস েকন তা াহােক বধ কিরয়ািছল?

কারণ এই েয, তাহার িনেজর কাযৰ্্য মন্দ, িকন্তু তাহার ভ্রাতার
কাযৰ্্য ধম্মৰ্ানুযায়ী িছল|

ঈশ্বেরর সন্তান ভ্রাতৃেপ্রম েদখায়|

১৩ ভ্রাতৃগণ, জগৎ যিদ েতামািদগেক ঘৃণা কের, তেব আশ্চযৰ্্য
জ্ঞান কিরও না| ১৪ আমরা জািন েয, মৃতু্য হইেত জীবেন উত্তীণৰ্
হইয়ািছ, কারণ ভ্রাতৃগণেক েপ্রম কির; েয েকহ েপ্রম না কের, েস
মৃতু্য মেধ্য থােক| ১৫ েয েকহ আপন ভ্রাতােক ঘৃণা কের, েস
নরঘাতক; এবং েতামরা জান, অনন্ত জীবন েকান নরঘাতেকর
অন্তের অবিস্থিত কের না| ১৬ িতিন আমােদর িনিমেত্ত আপন
প্রাণ িদেলন, ইহােত আমরা েপ্রম জ্ঞাত হইয়ািছ; এবং আমরাও
ভ্রাতােদর িনিমত্ত আপন আপন প্রাণ িদেত বাধ্য| ১৭ িকন্তু যাহার
সাংসািরক জীবেনাপায় আেছ, েস আপন ভ্রাতােক দীনহীন
েদিখেল যিদ তাহার প্রিত আপন করুনা েরাধ কের, তেব ঈশ্বেরর
েপ্রম েকমন কিরয়া তাহার অন্তের থােক? ১৮ বৎেসরা, আইস,
আমরা বােক্য িকম্বা িজহ্বােত নয়, িকন্তু কােযৰ্্য ও সেত্য েপ্রম
কির| ১৯ ইহােত জািনব েয, আমরা সেত্যর, এবং তা াহার
সাক্ষােত আপনােদর হৃদয় আশ্বাসযুক্ত কিরব, ২০ কারণ
আমােদর হৃদয় যিদ আমািদগেক েদাষী কের, ঈশ্বর আমােদর
হৃদয় অেপক্ষা মহান্, এবং সকলই জােনন| ২১ িপ্রয়তেমরা,
আমােদর হৃদয় যিদ আমািদগেক েদাষী না কের, তেব ঈশ্বেরর
উেদ্দেশ আমােদর সাহস লাভ হয়; ২২ এবং েয িকছু যাচ্ঞা কির,
তাহা তা াহার িনকেট পাই; েকননা আমরা তা াহার আজ্ঞা সকল
পালন কির, এবং তা াহার দিৃষ্টেত যাহা যাহা প্রীিতজনক, তাহা
কির| ২৩ আর তা াহার আজ্ঞা এই, েযন আমরা তা াহার পুত্র যীশু
খ্রীেষ্টর নােম িবশ্বাস কির, এবং পরস্পর েপ্রম কির, েযমন িতিন
আমািদগেক আজ্ঞা িদয়ােছন| ২৪ আর েয ব্যিক্ত তা াহার আজ্ঞা
সকল পালন কের, েস তা াহােত থােক, ও িতিন তাহােত থােকন;
আর িতিন আমািদগেক েয আত্মা িদয়ােছন, তা াহার দ্বারা আমরা
জািন েয, িতিন আমািদেগেত থােকন|

িমথ্যা িশক্ষা িবষেয় সাবধান হওয়া আবশ্যক|

িপ্রয়তেমরা, েতামরা সকল আত্মােক িবশ্বাস কিরও না,
বরং আত্মা সকেলর পরীক্ষা কিরয়া েদখ তাহারা ঈশ্বর
হইেত িক না; কারণ অেনক ভাক্ত ভাববাদী জগেত

বািহর হইয়ােছ| ২ ইহােত েতামরা ঈশ্বেরর আত্মােক জািনেত
পার; েয েকান আত্মা যীশু খ্রীষ্টেক মাংেস আগত বিলয়া স্বীকার
কের, েস ঈশ্বর হইেত| ৩ আর েয েকান আত্মা যীশুেক স্বীকার
না কের, েস ঈশ্বর হইেত নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টািরর আত্মা, যাহার
িবষেয় েতামরা শুিনয়াছ েয, তাহা আিসেতেছ, এবং সম্প্রিত
তাহা জগেত আেছ| ৪ বৎেসরা, েতামরা ঈশ্বর হইেত, এবং
উহািদগেক জয় কিরয়াছ; কারণ িযিন েতামােদর মধ্যবত্তর্ী, িতিন
জগেতর মধ্যবত্তর্ী ব্যিক্ত অেপক্ষা মহান্| ৫ উহারা জগৎ হইেত,
এই কারণ জগেতর কথা কেহ, এবং জগৎ উহােদর কথা শুেন|
৬ আমরা ঈশ্বর হইেত; ঈশ্বরেক েয জােন, েস আমােদর কথা
শুেন; েয ঈশ্বর হইেত নয়, েস আমােদর কথা শুেন না| ইহােতই
আমরা সেত্যর আত্মােক ও ভ্রািন্তর আত্মােক জািনেত পাির|

ঈশ্বর েপ্রম, েপ্রেম থাকা আবশ্যক|

৭ িপ্রয়তেমরা, আইস, আমরা পরস্পর েপ্রম কির; কারণ েপ্রম
ঈশ্বেরর; এবং েয েকহ েপ্রম কের, েস ঈশ্বর হইেত জাত এবং
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ঈশ্বরেক জােন| ৮ েয েপ্রম কের না, েস ঈশ্বরেক জােন না,
কারণ ঈশ্বর েপ্রম| ৯ আমািদেগেত ঈশ্বেরর েপ্রম ইহােতই
প্রকািশত হইয়ােছ েয, ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রেক জগেত
েপ্ররণ কিরয়ােছন, েযন আমরা তা াহা দ্বারা জীবন লাভ কিরেত
পাির| ১০ ইহােতই েপ্রম আেছ; আমরা েয ঈশ্বরেক েপ্রম
কিরয়ািছলাম, তাহা নয়; িকন্তু িতিনই আমািদগেক েপ্রম
কিরেলন, এবং আপন পুত্রেক আমােদর পাপাথৰ্ক প্রায়িশ্চত্ত
হইবার জন্য েপ্ররণ কিরেলন| ১১ িপ্রয়তেমরা, ঈশ্বর যখন
আমািদগেক এমন েপ্রম কিরয়ােছন, তখন আমরাও পরস্পর
েপ্রম কিরেত বাধ্য| ১২ ঈশ্বরেক েকহ কখনও েদেখ নাই; যিদ
আমরা পরস্পর েপ্রম কির, তেব ঈশ্বর আমািদেগেত থােকন,
এবং তা াহার েপ্রম আমািদেগেত িসদ্ধ হয়| ১৩ ইহােত আমরা
জািন েয, আমরা তা াহােত থািক, এবং িতিন আমািদেগেত
থােকন, কারণ িতিন আপন আত্মা আমািদগেক দান
কিরয়ােছন| ১৪ আর আমরা েদিখয়ািছ ও সাক্ষ্য িদেতিছ েয,
িপতা পুত্রেক জগেতর ত্রাণকত্তৰ্ া কিরয়া েপ্ররণ কিরয়ােছন|
১৫ েয েকহ স্বীকার কিরেব েয, যীশু ঈশ্বেরর পুত্র, ঈশ্বর তাহােত
থােকন, এবং েস ঈশ্বের থােক| ১৬ আর ঈশ্বেরর েয েপ্রম
আমািদেগেত আেছ, তাহা আমরা জািন, ও িবশ্বাস কিরয়ািছ|
ঈশ্বর েপ্রম; আর েপ্রেম েয থােক, েস ঈশ্বের থােক, এবং ঈশ্বর
তাহােত থােকন| ১৭ ইহােতই েপ্রম আমােদর সেঙ্গ িসদ্ধ হইয়ােছ,
েযন িবচার-িদেন আমােদর সাহস লাভ হয়; েকননা িতিন েযমন
আেছন, আমরাও এই জগেত েতমিন আিছ| ১৮ েপ্রেম ভয় নাই,
বরং িসদ্ধ েপ্রম ভয়েক বািহর কিরয়া েদয়, েকননা ভয় দন্ডযুক্ত,
আর েয ভয় কের, েস েপ্রেম িসদ্ধ হয় নাই| ১৯ আমরা েপ্রম কির,
কারণ িতিনই প্রথেম আমািদগেক েপ্রম কিরয়ােছন| ২০ যিদ
েকহ বেল, আিম ঈশ্বরেক েপ্রম কির, আর আপন ভ্রাতােক ঘৃণা
কের, েস িমথ্যাবাদী; েকননা যাহােক েদিখয়ােছ, আপনার েসই
ভ্রাতােক েয েপ্রম না কের, েস যাাহােক েদেখ নাই, েসই ঈশ্বরেক
েপ্রম কিরেত পাের না| ২১ আর আমরা তা াহা হইেত এই আজ্ঞা
পাইয়ািছ েয, ঈশ্বরেক েয েপ্রম কের, েস আপন ভ্রাতােকও েপ্রম
করুক|

িবশ্বােসর িবজয়|

েয েকহ িবশাস কের েয, যীশুই েসই খ্রীষ্ট, েস ঈশ্বর
হইেত জাত; এবং েয েকহ জন্মদাতােক েপ্রম কের, েস
তা াহা হইেত জাত ব্যিক্তেকও েপ্রম কের| ২ ইহােত

আমরা জািনেত পাির েয, ঈশ্বেরর সন্তানগণেক েপ্রম কির, যখন
ঈশ্বরেক েপ্রম কির ও তা াহার আজ্ঞা সকল পালন কির|
৩ েকননা ঈশ্বেরর প্রিত েপ্রম এই, েযন আমরা তা াহার আজ্ঞা

সকল পালন কির; আর তা াহার আজ্ঞা সকল দবু্বৰ্হ নয়; ৪ কারণ
যাহা িকছু ঈশ্বর হইেত জাত, তাহা জগৎেক জয় কের; এবং েয
জগৎেক জয় কিরয়ােছ, তাহা এই, আমােদর িবশ্বাস| ৫ েক
জগৎেক জয় কের? েকবল েসই, েয িবশ্বাস কের, যীশু ঈশ্বেরর
পুত্র| ৬ িতিন েসই, িযিন জল ও রক্ত িদয়া আিসয়ািছেলন, যীশু
খ্রীষ্ট; েকবল জেল নয়, িকন্তু জেল ও রেক্ত| ৭ আর আত্মাই
সাক্ষ্য িদেতেছন, কারণ আত্মা েসই সত্য| ৮ বস্তুতঃ িতেন সাক্ষ্য
িদেতেছন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং েসই িতেনর সাক্ষ্য একই|
৯ আমরা যিদ মনুষ্যেদর সাক্ষ্য গ্রহণ কির, তেব ঈশ্বেরর সাক্ষ্য
মহত্তর; ফলতঃ ঈশ্বেরর সাক্ষ্য এই েয, িতিন আপন পুেত্রর
িবষেয় সাক্ষ্য িদয়ােছন| ১০ ঈশ্বেরর পুেত্র েয িবশ্বাস কের, ঐ
সাক্ষ্য তাহার অন্তের থােক; ঈশ্বের েয িবশ্বাস না কের, েস
তা াহােক িমথ্যাবাদী কিরয়ােছ; কারণ ঈশ্বর আপন পুেত্রর িবষেয়
েয সাক্ষ্য িদয়ােছন, তাহা েস িবশ্বাস কের নাই| ১১ আর েসই
সাক্ষ্য এই েয, ঈশ্বর আমািদগেক অনন্ত জীবন িদয়ােছন, এবং
েসই জীবন তা াহার পুেত্র আেছ| ১২ পুত্রেক েয পাইয়ােছ েস েসই
জীবন পাইয়ােছ; ঈশ্বেরর পুত্রেক েয পায় নাই, েস েসই জীবন
পায় নাই| ১৩ েতামরা যাহারা ঈশ্বেরর পুেত্রর নােম িবশ্বাস
কিরেতছ, আিম েতামািদগেক এই সকল কথা িলিখলাম, েযন
েতামরা জািনেত পার েয, েতামরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ|
১৪ আর তা াহার উেদ্দেশ আমরা এই সাহস প্রািপ্ত হইয়ািছ েয, যিদ
তা াহার ইচ্ছানুসাের িকছু যাচ্ঞা কির, তেব িতিন আমােদর যাচ্ঞা
শুেনন| ১৫ আর যিদ জািন েয, আমরা যাহা যাচ্ঞা কির, িতিন
তাহা শুেনন, তেব ইহাও জািনও েয, আমরা তা াহার কােছ যাহা
যাচ্ঞা কিরয়ািছ, েসই সকল পাইয়ািছ| ১৬ যিদ েক আপন
ভ্রাতােক এমন পাপ কিরেত েদেখ, যাহা মৃত্যজনক নয়, তেব েস
যাচ্ঞা কিরেব, এবং [ঈশ্বর] তাহােক জীবন িদেবন-যাহারা
মৃতু্যজনক পাপ কের না, তাহািদগেকই িদেবন| মৃতু্যজনক পাপ
আেছ, েস িবষেয় আিম বিল না েয, তাহােক িবনিত কিরেত
হইেব| ১৭ সমস্ত অধািম্মৰ্কতাই পাপ; আর এমন পাপ আেছ,
যাহা মৃতু্য জনক নয়| ১৮ আমরা জািন, েয েকহ ঈশ্বর হইেত
জাত, েস পাপ কের না, িকন্তু েয ঈশ্বর হইেত জাত, েস
আপনােক রক্ষা কের, এবং েসই পাপাত্মা তাহােক স্পশৰ্ কের
না| ১৯ আমরা জািন েয, আমরা ঈশ্বর হইেত; আর সমস্ত জগৎ
েসই পাপাত্মার মেধ্য শুইয়া রিহয়ােছ| ২০ আর আমরা জািন েয,
ঈশ্বেরর পুত্র আিসয়ােছন, এবং আমািদগেক এমন বুিদ্ধ
িদয়ােছন, যাহােত আমরা েসই সত্যময়েক জািন; এবং আমরা
েসই সত্যমেয়, তা াহার পুত্র যীশু খ্রীেষ্ট আিছ; িতিনই সত্যময়
ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন| ২১ বৎেসরা, েতামরা প্রিতমাগণ হইেত
আপনািদগেক রক্ষা কর|
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২ েযাহন

জৈনক খ্রীিষ্টয় মিহলার প্রিত পত্র|

এই প্রাচীন- মেনানীতা মিহলা ও তা াহার সন্তানগেণর
সমীেপ; যাাহািদগেক আিম সেত্য েপ্রম কির (েকবল
আিম নয়, বরং যত েলাক সত্য জােন, সকেলই কের),

২ েসই সত্য প্রযুক্ত, যাহা আমািদগেত বাস কিরেতেছ, এবং
অনন্তকাল আমােদর সেঙ্গ থািকেব| ৩ অনুগ্রহ, দয়া, শািন্ত, িপতা
ঈশ্বর হইেত, এবং েসই িপতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট হইেত, সেত্য ও
েপ্রেম আমােদর সেঙ্গ থািকেব| ৪ আিম অিতশয় আনন্দ কির,
েকননা েদিখেত পাইয়ািছ, েযমন আমার িপতা হইেত আেদশ
প্রাপ্ত হইয়ািছ, েতামার সন্তানেদর মেধ্য েকহ েকহ েতমিন সেত্য
চিলেতেছ| ৫ আর এখন, অিয় মিহেল, আিম েতামােক নূতন
আজ্ঞা িলিখবার মত নয়, িকন্তু আিদ হইেত আমরা েয আজ্ঞা
পাইয়ািছ, তদনুসাের েতামােক এই িবনিত কিরেতিছ, েযন
আমরা পরস্পর েপ্রম কির| ৬ আর েপ্রম এই, েযন আমরা
তা াহার আজ্ঞানুসাের চিল; আজ্ঞাটী এই, েযমন েতামরা আিদ

হইেত শুিনয়াছ, েযন েতামরা উহােত চল| ৭ কারণ অেনক
ভ্রামক জগেত বািহর হইয়ােছ; যীশু খ্রীষ্ট মাংেস আগমন
কিরয়ােছন, ইহা তাহারা স্বীকার কের না; এই ত েসই ভ্রামক ও
খ্রীষ্টাির| ৮ আপনােদর িবষেয় সাবধান হও; আমরা যাহা সাধন
কিরয়ািছ, তাহা েযন েতামরা না হারাও, িকন্তু েযন সম্পূণৰ্
পুরস্কার পাও| ৯ েয েকহ অেগ্র চেল, এবং খ্রীেষ্টর িশক্ষােত না
থােক, েস ঈশ্বরেক পায় নাই; েসই িশক্ষােত েয থােক, েস িপতা
ও পুত্র উভয়েক পাইয়ােছ| ১০ যিদ েকহ েসই িশক্ষা না লইয়া
েতামােদর কােছ আইেস, তেব তাহােক বাটীেত গ্রহণ কিরও না,
এবং তাহােক ‘মঙ্গল হউক’ বিলও না| ১১ েকননা েয তাহােক
‘মঙ্গল হউক’ বেল, েস তাহার দষু্কম্মৰ্ সকেলর সহভাগী হয়|
১২ েতামািদগেক িলিখবার অেনক কথা িছল; কাগজ ও কালী
ব্যবহার কিরেত আমার ইচ্ছা হইল না| িকন্তু প্রত্যাশা কির েয,
আিম েতামােদর কােছ িগয়া সম্মুখাসম্মূিখ হইয়া কথাবাত্তৰ্ া
কিহব, েযন আমােদর আনন্দ সম্পূণৰ্ হয়| ১৩ েতামার মেনানীতা
ভিগনীর সন্তানগণ েতামােক মঙ্গলবাদ কিরেতেছ|
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৩ েযাহন

গােয়র প্রিত পত্র|

এই প্রাচীন- িপ্রয়তম গােয়র সমীেপ, যাাহােক আিম
সেত্য েপ্রম কির| ২ িপ্রয়তম, প্রথৰ্না কির, েযমন েতামার
প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সব্বৰ্িবষেয় তুিম েতমিন কুশলপ্রাপ্ত ও

সুস্থ থাক| ৩ কারণ আিম অিতশয় আনিন্দত হইলাম েয,
ভ্রাতৃগণ আিসয়া েতামার সেত্যর িবষেয় সাক্ষ্য িদেলন, েযমন
তুিম সেত্য চিলেতছ| ৪ আমার সন্তানগণ সেত্য চেল, ইহা
শুিনেল েয আনন্দ হয়, তদেপক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই|
৫ িপ্রয়তম, েসই ভ্রাতৃগেণর, এমন িক, েসই িবেদশীেদর প্রিত যাহা
যাহা কিরয়া থাক, তাহা িবশ্বাসীর উপযুক্ত কাযৰ্্য| ৬ তা াহারা
মন্ডলীর সাক্ষােত েতামার েপ্রেমর িবষেয় সাক্ষ্য িদয়ােছন; তুিম
যিদ ঈশ্বেরর উপেযাগীরূেপ তা াহািদগেক সযেত্ন পাঠাইয়া েদও,
তেব ভালই কিরেব| ৭ কারণ েসই নােমর অনুেরােধ তা াহারা
বািহর হইয়ােছন, পরজাতীয়েদর কােছ িকছুই গ্রহণ কেরন না|
৮ অতএব আমরা এই প্রকার েলাকিদগেক সাদের গ্রহণ কিরেত
বাধ্য, েযন সেত্যর সহকারী হইেত পাির| ৯ আিম মন্ডলীেক িকছু

িলিখয়ািছলাম, িকন্তু তাহােদর প্রাধান্যিপ্রয় িদয়িত্রিফ
আমািদগেক গ্রাহ্য কের না| ১০ এই জন্য, যিদ আিম আিস, তেব
েস েয সকল কাযৰ্্য কের, তাহা স্মরণ করাইব, েকননা েস দবু্বৰ্াক্য
দ্বারা আমােদর গ্লািন কের; এবং তাহােতও সন্তুষ্ট নয়, েস
আপিনও ভ্রাতৃগণেক গ্রাহ্য কের না, আর যাহারা গ্রাহ্য কিরেত
ইচ্ছা কের, তাহািদগেকও বারণ কের এবং মন্ডলী হইেত বািহর
কিরয়া েদয়| ১১ িপ্রয়তম, যাহা মন্দ, তাহার অনুকারী হইও না,
িকন্তু যাহা উত্তম, তাহার অনুকারী হও| েয উত্তম কাযৰ্্য কের, েস
ঈশ্বর হইেত; েয মন্দ কাযৰ্্য কের, েস ঈশ্বরেক দশৰ্ন কের নাই|
১২ দীমীিত্রেয়র পেক্ষ সকেল, এমন িক, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য
িদয়ােছ; এবং আমরাও সাক্ষ্য িদেতিছ; আর তুিম জান,
আমােদর সাক্ষ্য সত্য| ১৩ েতামােক িলিখবার অেনক কথা িছল,
িকন্তু কালী ও েলখনী দ্বারা িলিখেত ইচ্ছা হয় না| ১৪ আশা কির,
অিবলেম্ব েতামােক েদিখব, তখন আমরা সম্মুখাসম্মূিখ হইয়া
কথাবাত্তৰ্ া কিরব| ১৫ েতামার প্রিত শািন্ত বতু্তৰ্ক| বনু্ধগণ
েতামােক মঙ্গলবাদ কিরেতেছন| তুিম প্রেত্যেকর নাম কিরয়া
বনু্ধিদগেক মঙ্গলবাদ কর|
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িবশ্বােসর পেক্ষ প্রাণপণ কিরবার জন্য উপেদশ|

িযহূদা, যীশু খ্রীেষ্টর দাস, এবং যােকােবর ভ্রাতা- যাাহারা
িপতা ঈশ্বেরর েপ্রমপাত্র ও যীশু খ্রীেষ্টর িনিমত্ত রিক্ষত,
েসই আহূতগেণর সমীেপ| ২ দয়া, শািন্ত, ও েপ্রম

প্রচুররূেপ েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক| ৩ িপ্রয়তেমরা, আমােদর
সাধারণ পিরত্রােণর িবষেয় েতামািদগেক িকছু িলিখেত িনতান্ত
যত্নবান্ হওয়ােত আিম বুিঝলাম, পিবত্রগেণর কােছ একবাের
সমিপৰ্ত িবশ্বােসর পেক্ষ প্রাণপণ কিরেত েতামািদগেক আশ্বাস
িদয়া েলখা আবশ্যক| ৪ েযেহতু এমন কেয়ক জন েগাপেন
প্রিবষ্ট হইয়ােছ, যাহারা এই দন্ডাজ্ঞার পাত্ররূেপ পূেব্বৰ্ িলিখত
হইয়ািছল; তাহারা ভিক্তহীন, আমােদর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ
লম্পটতায় পিরণত কের, এবং আমােদর একমাত্র অিধপিত ও
প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক অস্বীকার কের|

ভাক্ত িশক্ষকেদর হইেত সাবধান|

৫ িকন্তু যিদও েতামরা সকলই একবাের জািনয়া লইয়াছ,
তথািপ আমার বাসনা এই, েযন েতামািদগেক স্মরণ করাইয়া
িদই েয, প্রভু িমশর েদশ হইেত প্রজািদগেক িনস্তার কিরয়া
পশ্চাৎ অিবশ্বাসীিদগেক িবনষ্ট কিরয়ািছেলন| ৬ আর েয
স্বগৰ্দেূতরা আপনােদর আিধপত্য রক্ষা না কিরয়া িনজ বাসস্থান
ত্যাগ কিরয়ািছল, তাহািদগেক িতিন মহািদেনর িবচারােথৰ্ েঘার
অন্ধকােরর অধীেন অনন্তকালীয় শৃঙ্খেল বদ্ধ রিখয়ােছন|
৭ েসই প্রকার সেদাম ও ঘেমারা এবং তিন্নকটস্থ নগর সকল
ইহােদর ন্যায় িনতান্ত েবশ্যাগামী এবং িবজাতীয় মাংেসর েচষ্টায়
িবপথগামী হইয়া, অনন্ত অিগ্নর দন্ড েভাগ করতঃ দষৃ্টান্তরূেপ
প্রত্যক্ষ রিহয়াছ| ৮ তথািপ ইহারাও েসইরেপ স্বপ্ন েদিখেত
েদিখেত মাংসেক অশুচী কের, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য কের, যাহারা
েগৗরেবর পাত্র, তাহােদর িনন্দা কের| ৯ িকন্তু প্রধান স্বগৰ্দতূ
মীখােয়ল যখন েমািশর েদেহর িবষেয় িদয়াবেলর সিহত
বাদানুবাদ কিরেলন, তখন িনন্দাযুক্ত িনষ্পিত্ত কিরেত সাহস
কিরেলন না, িকন্তু কিহেলন, প্রভু েতামােক ভত্ৰ্ সনা করুন|
১০ িকন্তু ইহারা যাহা যাহা না বুেঝ, তাহারই িনন্দা কের; এবং
বুিদ্ধিবহীন পশুেদর ন্যায় যাহা যাহা স্বভাবতঃ জ্ঞাত হয়, েসই
সকেলেত নষ্ট হয়| ১১ িধক্ তাহািদগেক! কারণ তাহারা কিয়েনর
পেথ চিলয়া িগয়ােছ, এবং েবতেনর েলােভ িবিলয়েমর ভ্রািন্ত-
পেথ িগয়া পিড়য়ােছ, এবং েকারেহর প্রিতবােদ িবনষ্ট হইয়ােছ|

১২ তাহারা েতামােদর সিহত েভাজন পান কিরবার সমেয়
েতামােদর েপ্রম-েভােজ ব্যাঘাতক, তাহারা এমন পালক েয
িনভৰ্ েয় আপনািদগেকই চরায়; তাহারা বায়ু-চািলত িনজৰ্ল েমঘ;
েহমন্তকােলর ফলহীন, দইু বার মৃত ও উন্মুিলত বৃক্ষ; ১৩ িনজ
লজ্জারূপ েফনা উৎেক্ষপকারী প্রচন্ড সামুিদ্রক তরঙ্গ; ভ্রমনকারী
তারা, যাহােদর িনিমত্ত ১৪ আর আদম অবিধ সপ্তম পুরুষ েয
হেনাক, িতিনও এই েলাকেদর উেদ্দেশ এই ভাববাণী
বিলয়ািছেলন “েদখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পিবত্র েলাকেদর
সিহত আিসেলন, েযন সকেলর িবচার কেরন; ১৫ আর ভিক্তহীন
সকেল আপনােদর েয সকল ভিক্তিবরুদ্ধ কাযৰ্্য দ্বারা ভিক্তহীনতা
েদখাইয়ােছ এবং ভিক্তহীন পািপগণ তা াহার িবরুেদ্ধ েয সকল
কেঠার বাক্য কিহয়ােছ তৎপ্রযুক্ত তাহািদগেক েযন ভত্ৰ্ সনা
কেরন|” ১৬ ইহারা বচসাকারী, স্বভাগ্যিনন্দক আপন আপন
অিভলােষর অনুগামী; আর তাহােদর মুখ মহাগেব্বৰ্র কথা বেল,
এবং তাহারা লাভােথৰ্ মনুষ্যেদর েতাষােমাদ কের|

সম্পূণর্ ও অনন্ত পিরত্রাণ যীশুেত প্রাপ্য|

১৭ িকন্তু, িপ্রয়তেমরা, ইিতপূেব্বৰ্ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
েপ্রিরতগণ েয সকল কথা বিলয়ােছন, েতামরা েস সকল স্মরণ
কর; ১৮ তা াহারা ত েতামািদগেক বিলেতন, েশষকােল,
উপহাসেকরা উপিস্থত হইেব, তাহারা আপন আপন ভিক্তিবরুদ্ধ
অিভলাষ অনুসাের চিলেব| ১৯ উহারা দলেভদকারী, প্রািণক,
আত্মািবহীন| ২০ িকন্তু, িপ্রয়তেমরা, েতামরা আপনােদর পরম
পিবত্র িবশ্বােসর উপের আপনািদগেক গাািথয়া তুিলেত তুিলেত,
পিবত্র আত্মােত প্রাথৰ্না কিরেত কিরেত, ২১ ঈশ্বেরর েপ্রেম
আপনািদগেক রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবেনর জন্য আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দয়ার অেপক্ষায় থাক| ২২ আর কতক েলােকর
প্রিত, যাহারা সিন্দহান, তাহােদর প্রিত দয়া কর, ২৩ অিগ্ন হইেত
টািনয়া লইয়া রক্ষা কর; আর কতক েলােকর প্রিত সভেয় দয়া
কর; মাংেসর দ্বারা কলিঙ্কত বস্ত্র ও ঘৃনা কর| ২৪ আর িযিন
েতামািদগেক উেছাট খাওয়া হইেত রক্ষা কিরেত, এবং আপন
প্রতােপর সাক্ষােত িনেদৰ্ াষ অবস্থায় সানেন্দ উপিস্থত কিরেত
পােরন, ২৫ িযিন একমাত্র ঈশ্বর আমােদর ত্রাণকত্তৰ্ া, আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তা াহারই প্রতাপ, মিহমা, পরাক্রম ও কতৃ্তৰ্ত্ব
হউক, সকল যুেগর পূব্বৰ্াবিধ, আর এখন, এবং সমস্ত
যুগপযৰ্্যােয় হউক| আেমন|
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প্রকািশত বাক্য

মঙ্গলবাদ| স্বগর্-িনবাসী যীশুর দশর্ন|

যীশু খ্রীেষ্টর প্রকািশত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তা াহােক দান
কিরেলন, েযন িতিন, যাহা যাহা শীঘ্র ঘিটেব, েসই সকল
আপন দাসগণেক েদখাইয়া েদন; আর িতিন িনেজর

দতূ েপ্ররণ কিরয়া আপন দাস েযাহনেক তাহা জ্ঞাত কিরেলন|
২ েসই েযাহন ঈশ্বেরর বােক্যর সম্বেন্ধ, এবং যীশু খ্রীেষ্টর সােক্ষ্যর
সম্বেন্ধ, যাহা যাহা েদিখয়ােছ, তাহার সম্বেন্ধ সাক্ষ্য িদল| ৩ ধন্য,
েয এই ভাববাণীর বাক্য সকল পাঠ কের, ও যাহারা শ্রবণ কের,
এবং ইহােত িলিখত কথা সকল পালন কের; েকননা কাল
সিন্নকট| ৪ েযাহন- এিশয়ায় িস্থত সপ্ত মন্ডলীর সমীেপ| িযিন
আেছন, ও িযিন িছেলন, ও িযিন আিসেতেছন, তা াহা হইেত, এবং
তা াহার িসংহাসেনর সম্মুখবত্তর্ী সপ্ত আত্মা হইেত, ৫ এবং িযিন
“িবশ্বস্ত সাক্ষী,” ও “পৃিথবীর রাজােদর কত্তৰ্ া,” েসই যীশু খ্রীষ্ট
হইেত, অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর প্রিত বতু্তৰ্ক| িযিন
আমািদগেক েপ্রম কেরন, ও িনজ রেক্ত আমােদর পাপ হইেত
আমািদগেক মুক্ত কিরয়ােছন, ৬ এবং আমািদগেক রাজ্যস্বরূপ
ও আপন ঈশ্বর ও িপতার যাজক কিরয়ােছন, তা াহার মিহমা ও
পরাক্রম যুগ-পযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ হউক| আেমন| ৭ েদখ, িতিন
“েমঘ সহকাের আিসেতেছন,” আর প্রেত্যক চকু্ষ তা াহােক
েদিখেব, এবং “যাহারা তা াহােক িবদ্ধ কিরয়ািছল, তাহারাও
েদিখেব;” ৮ আিম আলফা এবং ওেমগা, আিদ এবং অন্ত, ইহা
প্রভু ঈশ্বর কিহেতেছন, িযিন আেছন ও িযিন িছেলন, ও িযিন
আিসেতেছন, িযিন সব্বৰ্শিক্তমান্| ৯ আিম েযাহন, েতামােদর
ভ্রাতা, এবং যীশু সম্বন্ধীয় েক্লশেভােগ রােজ্য ও ৈধেযৰ্্য েতামােদর
সহভাগী, ঈশ্বেরর বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রযুক্ত পাটম নামক
দ্বীেপ উপিস্থত হইলাম| ১০ আিম প্রভুর িদেন আত্মািবষ্ট হইলাম,
এবং আমার পশ্চাৎ তূরীধ্বিনবৎ এক মহারব শুিনলাম| ১১ েকহ
কিহেলন, তুিম যাহা েদিখেতছ, তাহা পিত্রকায় িলখ, এবং ইিফষ,
স্মুণৰ্া, পগৰ্াম, থুয়াতীরা, সািদ্দৰ্ , িফলােদলিফয়া ও লায়িদেকয়া,
এই সপ্ত মন্ডলীর িনকেট পাঠাইয়া েদও| ১২ তাহােত আমার প্রিত
যাাহার বাণী হইেতিছল, তা াহােক েদিখবার জন্য আিম মুখ
িফিরলাম; মুখ িফরাইয়া েদিখলাম, ১৩ সপ্ত সুবণৰ্ দীপবৃক্ষ, ও
েসই সকল দীপবৃেক্ষর মেধ্য “মনুষ্যপুেত্রর ন্যায় এক ব্যিক্ত”;
িতিন পাদপযৰ্্যন্ত পিরচ্ছেদ আচ্ছন্ন, ১৪ এবং “বক্ষঃস্থেল সুবণৰ্
পটুকায় বদ্ধকিট; তা াহার মস্তক ও েক্লশ শুক্লবণৰ্, ১৫ এবং তা াহার
চকু্ষ অিগ্নিশখার তুল্য, এবং তা াহার চরণ অিগ্নকুেন্ড পিরসৃ্কত
সুিপত্তেলর তুল্য, এবং তা াহার রব বহুজেলর রেবর তুল্য”;
১৬ আর তা াহার দিক্ষণ হেস্ত সপ্ত তারা আেছ, এবং তা াহার মুখ
হইেত তীক্ষ্ণ িদ্বধার তরবাির িনগৰ্ত হইেতেছ, এবং তা াহার
মুখমন্ডল িনজ েতেজ িবরাজমান সুেযৰ্্যর তুল্য| ১৭ তা াহােক
েদিখবামাত্র আিম মৃতবৎ হইয়া তা াহার চরেণ পিড়লাম| তখন
িতিন আমার গােত্র দিক্ষণ হস্ত িদয়া কিহেলন, ভয় কিরও না,

আিম প্রথম ও েশষ ও জীবন্ত; ১৮ আিম মিরয়ািছলাম, আর
েদখ, আিম যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ জীবন্ত; আর মৃতু্যর ও
পাতােলর চািব আমার হেস্ত আেছ| ১৯ অতএব তুিম যাহা যাহা
েদিখেল, এবং যাহা যাহা আেছ, ও ইহার পের যাহা যাহা হইেব,
েস সমস্তই িলখ| ২০ আমার দিক্ষণ হেস্ত েয সপ্ত তারা েদিখেল,
তাহার িনগুরতত্ত্ব এবং সপ্ত সুবণৰ্ দীপবৃক্ষ এই; েসই সপ্ত তারা ঐ
সপ্ত মন্ডলীর দতূ, এবং েসই সপ্ত দীপবৃক্ষ ঐ সপ্ত মন্ডলী|

এিশয়াস্থ সপ্ত মন্ডলীর প্রিত স্বগৰ্-িনবাসী যীশুর আেদশ|
ইিফষস্থ মন্ডলীর দতূেক িলখ,- িযিন িনজ দিক্ষণ হেস্ত
েসই সপ্ত তারা ধারণ কেরন, িযিন েসই সপ্ত তারা সুবণৰ্
দীপবৃেক্ষর মেধ্য গমনাগমন কেরন, িতিন এই কথা

কেহন; ২ আিম জািন েতামার কাযৰ্্য সকল এবং েতামার পিরশ্রম
ও ৈধযৰ্্য; আর আিম জািন েয, তুিম দষু্টিদগেক সহ্য কিরেত পার
না, এবং অপনািদগেকও েপ্রিরত বিলেলও যাহারা েপ্রিরত নয়,
তাহািদগেক পরীক্ষা কিরয়াছ ও িমথ্যাবাদী িনশ্চয় কিরয়াছ;
৩ এবং েতামার ৈধযৰ্্য আেছ, আর তুিম আমার নােমর জন্য ভার
বহন কিরয়াছ, ক্লান্ত হও নাই| ৪ তথাচ েতামার িবরুেদ্ধ আমার
কথা আেছ, তুিম আপন প্রথম েপ্রম পিরত্যাগ কিরয়াছ|
৫ অতএব স্মরণ কর, েকাথা হইেত পিতত হইয়াছ, এবং মন
িফরাও ও প্রথম কম্মৰ্ সকল কর; নতুবা যিদ মন না িফরাও,
আিম েতামার িনকেট আিসব ও েতামার দীপবৃক্ষ স্বস্থান হইেত
দরূ কিরব| ৬ িকন্তু এইটী েতামার আেছ; আিম েয
নীকলায়তীয়েদর কাযৰ্্য ঘৃণা কির, তাহা তুিমও ঘৃনা কিরেতছ|
৭ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক
কিহেতেছন| েয জয় কের, তাহােক আিম ঈশ্বেরর “পরমেদশস্থ
জীবনবৃেক্ষর” ফল েভাজন কিরেত িদব| ৮ আর স্মুণৰ্াস্থ
মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন প্রথম ও েশষ, িযিন মিরয়ািছেলন,
আর জীিবত হইেলন, িতিন এই কথা কেহন| ৯ আিম জািন
েতামার েক্লশ ও দীনতা, তথািপ, তুিম ধনবান্; এবং
আপনািদগেকও িযহূদী বিলেলও যাহারা িযহূদী নয়, িকন্তু
শয়তােনর সমাজ, তাহােদর ধম্মৰ্-িনন্দাও আিম জািন|
১০ েতামােক েয সকল দঃুখ েভাগ কিরেত হইেব, তাহােত ভয়
কিরও না| েদখ, েতামােদর পরীক্ষার জন্য িদয়াবল েতামােদর
কাহােকও কাহােকও কারাগাের িনেক্ষপ কিরেত উদ্যত আেছ,
তাহােত দশ িদন পযৰ্্যন্ত েতামােদর েক্লশ হইেব| তুিম মরণ পযৰ্্যন্ত
িবশ্বস্ত থাক, তাহােত আিম েতামােক জীবন-মুকুট িদব|
১১ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক
কিহেতেছন| েয জয় কের, েস িদ্বতীয় মৃতু্য দ্বারা িহংিসত হইেব
না| ১২ আর পগৰ্ামস্থ মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন তীক্ষ্ণ িদ্বধার
খড়্গ ধারণ কেরন, িতিন এই কথা কেহন; ১৩ আিম জািন, তুিম
েকাথায় বাস কিরেতছ, েসখােন শয়তােনর িসংহাসন রিহয়ােছ|
আর তুিম আমার নাম দঢ়ৃরূেপ ধারণ কিরেতছ, আমার িবশ্বাস
অস্বীকার কর নাই; আমার েসই সাক্ষী, আমার েসই িবশ্বস্ত েলাক
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আিন্তপা যখন েতামােদর মেধ্য তথায় িনহত হইয়ািছল, েযখােন
শয়তান বাস কের, তখনও িবশ্বাস অস্বীকার কর নাই| ১৪ তথাচ
েতামার িবরুেদ্ধ আমার কেয়কটী কথা আেছ, েকননা তুিম েসই
স্থােন িবিলয়েমর িশক্ষাবলম্বী কেয়ক জনেক রািখেতছ; েসই
ব্যিক্ত ইস্রােয়েল-সন্তানেদর সম্মুেখ িবঘ্ন েফিলয়া রািখেত
বালাকেক িশক্ষা িদয়ািছল, েযন তাহারা প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট
বিল ভক্ষণ ও েবশ্যাগমন কের| ১৫ তদ্রুপ তুিমও েসই ভােব
নীকলায়তীয়েদর িশক্ষাবলম্বী কেয়ক জনেক রািখেতছ|
১৬ অতএব মন িফরাও, নতুবা আিম শীঘ্রই েতামার িনকেট
আিসব, এবং আমার মুেখর তরবাির দ্বারা তাহােদর সিহত যুদ্ধ
কিরব| ১৭ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক
কিহেতেছন| েয জয় কের, তাহােক আিম গুপ্ত “মান্না” িদব;
এবং একখািন েশ্বত প্রস্তর তাহােক িদব, েসই প্রস্তেরর উপের
“নূতন এক নাম” েলখা আেছ; আর েকহই েসই নাম জােন না,
েকবল েয তাহা গ্রহণ কের, েসই জােন| ১৮ আর থুয়াতীরাস্থ
মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন ঈশ্বেরর পুত্র, যাাহার চকু্ষ অিগ্নিশখার
তুল্য, ও যাাহার চরণ সুিপত্তেলর সদশৃ, িতিন এই কথা কেহন,
১৯ আিম জািন েতামার কম্মৰ্ সকল ও েতামার েপ্রম ও িবশ্বাস ও
পিরচযৰ্্যা ও ৈধযৰ্্য, আর েতামার প্রথম কম্মৰ্ অেপক্ষা প্রচুরতর
েশষ কম্মৰ্ আিম জািন| ২০ তথাচ েতামার িবরুেদ্ধ আমার কথা
আেছ; ঈেষবল নাম্নী েয নারী আপনােক ভাববািদনী বেল, তুিম
তাহােক থািকেত িদেতছ, এবং েস আমারই দাসগণেক
েবশ্যাগমন ও প্রিতমার কােছ উৎসৃষ্ট বিল ভক্ষণ কিরেত িশক্ষা
িদয়া ভুলাইেতেছ| ২১ আিম তাহােক মন িফরাইবার জন্য সময়
িদয়ািছলাম, িকন্তু েস িনজ ব্যিভচার হইেত মন িফরাইেত চায়
না| ২২ েদখ, আিম তাহােক শয্যাগত কিরব, এবং যাহারা তাহার
সিহত ব্যিভচার কের, তাহারা যিদ তাহার কাযৰ্্য হইেত মন না
িফরায়, তেব তাহািদগেক মহােক্লেশ েফিলয়া িদব; ২৩ আর আিম
মারী দ্বারা তাহার সন্তানগণেক বধ কিরব; তাহােত সমস্ত মন্ডলী
জািনেত পািরেব, “আিম মেম্মৰ্র ও হৃদেয়র অনুসন্ধানকারী, আর
আিম েতামােদর প্রেত্যক জনেক আপন আপন কাযৰ্্যানুযায়ী ফল
িদব|” ২৪ িকন্তু থুয়াতীরােত অবিশষ্ট েতামােদর যত জন েসই
িশক্ষা গ্রহণ কের নাই,- েলােক যাহােক গভীরতত্ত্ব বেল,
শয়তােনর েসই গভীরতত্ত্ব সকল যাহারা জ্ঞাত হয় নাই-
তাহািদগেক বিলেতিছ, েতামােদর উপের আিম অন্য েকান ভার
অপৰ্ণ কির না; ২৫ েকবল যাহা েতামােদর আেছ, তাহা আমার
আগমন পযৰ্্যন্ত দঢ়ৃরূেপ ধারণ কর| ২৬ আর েয জয় কের, ও
েশষ পযৰ্্যন্ত আমার আিদষ্ট কাযৰ্্য সকল পালন কের, তাহােক
আিম আপিন িপতা হইেত েযরূপ পাইয়ািছ তদ্রুপ “জািতগেণর
উপের কতৃ্তৰ্ত্ব িদব; ২৭ তাহােত েস েলৗহদন্ড দ্বারা তাহািদগেক
এমিন শাসন কিরেব েয, কুম্ভকােরর মৃৎপােত্রর ন্যায় চুরমার
হইয়া যাইেব”| ২৮ আর আিম প্রভাতীয় তারা তাহােক িদব|
২৯ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক
কিহেতেছন|

আর সিদ্দৰ্স্থ মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন ঈশ্বেরর সপ্ত
আত্মা এবং সপ্ত তারা ধারণ কেরন, িতিন এই কথা
কেহন; আিম জািন েতামার কাযৰ্্য সকল; েতামার জীবন

নামমাত্র; তুিম মৃত| ২ জাগ্রৎ হও, এবং অবিশষ্ট েয সকল িবষয়
মৃতকল্প হইল, তাহা সুিস্থর কর; েকননা আিম েতামার েকান
কাযৰ্্য আমার ঈশ্বেরর সাক্ষােত িসদ্ধ েদিখ নাই| ৩ অতএব তুিম
স্মরণ কর, িকরূেপ প্রাপ্ত হইয়াছ ও শুিনয়াছ, আর তাহা পালন

কর, এবং মন িফরাও| যিদ জাগ্রৎ না হও, তেব আিম েচােরর
ন্যায় আিসব; এবং েকান্ দেন্ড েতামার িনকেট আিসব, তাহা তুিম
জািনেত পািরেব না| ৪ তথািপ সািদ্দৰ্ েত েতামার এমন কেয়কটী
েলাক আেছ, যাহারা আপন আপন বস্ত্র মিলন কের নাই; তাহারা
শুক্ল পিরচ্ছেদ আমার সিহত গমনাগমন কিরেব; েকননা তাহারা
েযাগ্য| ৫ েয জয় কের, েস তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পিরিহত হইেব; এবং
আিম তাহার নাম েকান ক্রেম জীবন-পুস্তক হইেত মুিছয়া েফিলব
না, িকন্তু আমার িপতার সাক্ষােত ও তা াহার দতূগেণর সাক্ষােত
তাহার নাম স্বীকার কিরব| ৬ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক,
আত্মা মন্ডলীগণেক িক কিহেতেছন| ৭ আর িফলািদলিফয়াস্থ
মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন পিবত্র, িযিন সত্যময়, িযিন
“দায়ূেদর চািব ধারণ কেরন, িযিন খুিলেল েকহ রুদ্ধ কের না, ও
রুদ্ধ কিরেল েকহ খুেল না,” িতিন এই কথা কেহন; ৮ আিম জািন
েতামার কাযৰ্্য সকল; েদখ, আিম েতামার সম্মুেখ এক েখালা দ্বার
রািখলাম, তাহা রুদ্ধ কিরেত কাহারও সাধ্য নাই; েকননা েতামার
িকিঞ্চৎ শিক্ত আেছ, আর তুিম আমার বাক্য পালন কিরয়াছ,
আমার নাম অস্বীকার কর নাই| ৯ েদখ, শয়তােনর সমােজর েয
েলােকরা আপনািদগেক িযহূদী বিলেলও িযহূদী নয়, িকন্তু িমথ্যা
কথা বেল, তাহােদর েকান েকান েলাকেক ইহাই িদব; েদখ, আিম
েতামার চরণসমীেপ তাহািদগেক উপিস্থত কিরয়া প্রিণপাত
করাইব; এবং তাহারা জািনেত পািরেব েয, আিম েতামােক েপ্রম
কিরয়ািছ| ১০ তুিম আমার ৈধেযৰ্্যর কথা রক্ষা কিরয়াছ, এই
কারণ আিমও েতামােক েসই পরীক্ষাকাল হইেত রক্ষা কিরব,
যাহা পৃিথবী-িনবাসীেদর পরীক্ষা কিরবার জন্য সমস্ত জগেত
উপিস্থত হইেব| ১১ আিম শীঘ্র আিসেতিছ; েতামার যাহা আেছ,
তাহা দঢ়ৃরূেপ ধারণ কর, েযন েকহ েতামার মুকুট অপহরণ না
কের| ১২ েয জয় কের, তাহােক আিম আমার ঈশ্বেরর মিন্দের
স্তম্ভস্বরূপ কিরব, এবং েস আর কখনও তথা হইেত বািহের
যাইেব না; এবং তাহার উপের আমার ঈশ্বেরর নাম িলিখব, এবং
আমার ঈশ্বেরর নগরী েয নূতন িযরূশােলম স্বগৰ্ হইেত, আমার
ঈশ্বেরর িনকট হইেত নািমেব, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম
িলিখব| ১৩ যাহার কণৰ্ আেছ, েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক
কিহেতেছন| ১৪ আর লায়িদেকয়াস্থ মন্ডলীর দতূেক িলখ;- িযিন
আেমন, িযিন িবস্বাশ্য ও সত্যময় সাক্ষী, িযিন ঈশ্বেরর সৃিষ্টর
আিদ, িতিন এই কথা কেহন; ১৫ আিম জািন েতামার কাযৰ্্য
সকল, তুিম না শীতল না তপ্ত; তুিম হয় শীতল হইেল, নয় তপ্ত
হইেল ভাল হইত| ১৬ এইরূেপ তুিম কদষু্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই
জন্য আিম িনজ মুখ হইেত েতামােক বমন কিরেত উদ্যত
হইয়ািছ| ১৭ তুিম কিহেতছ, আিম ধনবান্, ধন সঞ্চয় কিরয়াছ,
আমার িকছুরই অভাব নাই; িকন্তু জান না েয, তুিমই দভুৰ্ াগ্য,
কৃপাপাত্র, দিরদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ| ১৮ আিম েতামােক এক
পরামশৰ্ িদই; তুিম আমার কােছ এই সকল দ্রব্য ক্রয় কর- অিগ্ন
দ্বারা পিরষৃ্কত স্বণৰ্, েযন ধনবান্ হও; শুক্ল বস্ত্র, েযন বস্ত্র পিরিহত
হও, আর েতামার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকািশত না হয়; চকু্ষেত
েলপনীয় অঞ্জন, েযন েদিখেত পাও| ১৯ আিম যত েলাকেক ভাল
বািস, েসই সকলেক অনুেযাগ কির ও শাসন কির; অতএব
উেদ্যাগী হও, ও মন িফরাও| ২০ েদখ, আিম দ্বাের দা াড়াইয়া
আিছ, ও আঘাত কিরেতিছ; েকহ যিদ আমার রব শুেন ও দ্বার
খুিলয়া েদয়, তেব আিম তাহার কােছ প্রেবশ কিরব, ও তাহার
সিহত েভাজন কিরব, এবং েসও আমার সিহত েভাজন কিরেব|
২১ েয জয় কের, তাহােক আমার সিহত আমার িসংহাসেন
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বিসেত িদব, েযমন আিম আপিন জয় কিরয়ািছ, এবং আমার
িপতার সিহত তা াহার িসংহাসেন বিসয়ািছ| ২২ যাহার কণৰ্ আেছ,
েস শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণেক িক কিহেতেছন|

স্বগর্ীয় আরাধনার দশৰ্ন
ইহার পের আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর েদখ, স্বেগৰ্ এক
দ্বার েখালা রিহয়ােছ, এবং প্রথম েয রব শুিনয়ািছলাম,
েযন তূরীর রব আমার সিহত কথা কিহেতিছল, েসই রব

শুিনলাম, েকহ বিলেতেছন, এই স্থােন উিঠয়া আইস, ইহার পের
যাহা যাহা অবশ্য ঘিটেব, েসই সকল আিম েতামােক েদখাই|
২ আিম তখন আত্মািবষ্ট হইলাম; আর েদখ, স্বেগৰ্ এক িসংহাসন
স্থািপত, েসই িসংহাসেনর উপের এক ব্যিক্ত বিসয়া আেছন|
৩ িযিন বিসয়া আেছন, িতিন েদিখেত সুেযৰ্্যকােন্তর ও সািদ্দৰ্য়
মিণর তুল্য; আর েসই িসংহাসেনর চািরিদেক েমঘধনুক, তাহা
েদিখেত মরকত মিণর তুল্য| ৪ আর েসই িসংহাসেনর চািরিদেক
চিব্বশটা িসংহাসন আেছ, েসই সকল িসংহাসেন চিব্বশ জন
প্রাচীন বিসয়া আেছন, তা াহারা শুক্লবস্ত্র পিরিহত এবং তা াহােদর
মস্তেকর উপের সুবণৰ্ মুকুট| ৫ েসই িসংহাসন হইেত িবদ্ুযৎ, রব
ও েমঘগজ্জৰ্ ন বািহর হইেতেছ; এবং েসই িসংহাসেনর সম্মুেখ
অিগ্নময় সপ্ত প্রদীপ জ্বিলেতেছ, তাহা ঈশ্বেরর সপ্ত আত্মা|
৬ আর েসই িসংহাসেনর সম্মুেখ েযন স্ফিটকবৎ কাচময় এক
সমুদ্র আেছ, এবং িসংহাসেনর মেধ্য ও িসংহাসেনর চািরিদেক
চাির প্রাণী আেছন; তা াহারা সম্মুেখ ও পশ্চােত চকু্ষেত পিরপূণৰ্|
৭ প্রথম প্রাণী িসংেহর তুল্য, িদ্বতীয় প্রাণী েগাবৎেসর তুল্য, তৃতীয়
প্রাণী মনুেষ্যর ন্যায় মুখমন্ডলিবিশষ্ট, এবং চতুথৰ্ প্রাণী
উড্ডীয়মান ঈগল পক্ষীর তুল্য| ৮ েসই চাির প্রাণীর প্রেত্যেকর
ছয় ছয়িট পক্ষ, এবং তা াহারা চািরিদেক ও িভতের চকু্ষেত
পিরপূণৰ্; আর তা াহারা িদবারাত্র অিবশ্রােম এই কথা
কিহেতেছন,‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু ঈশ্বর সব্বৰ্শিক্তমান্, িযিন
িছেলন, ও িযিন আেছন, ও িযিন আিসেতেছন|’ ৯ আর িযিন
িসংহাসেন বিসয়া আেছন, িযিন যুগপযৰ্্যােয় যুেগ যুেগ জীবন্ত,
েসই প্রাণীবগৰ্ যখন তা াহার প্রতাপ ও সমাদর ও ধন্যবাদ কীত্তৰ্ন
কিরেবন, ১০ তখন িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, তা াহার
সম্মুেখ ঐ চিব্বশ জন প্রাচীন প্রিণপাত কিরেবন, এবং িযিন
যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ জীবন্ত, তা াহার ভজনা কিরেবন, আর
আপন আপন মুকুট িসংহাসেনর সম্মুেখ িনেক্ষপ কিরয়া
বিলেবন, ১১ ‘েহ আমােদর প্রভু ও আমােদর ঈশ্বর, তুিমই প্রতাপ
ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহেনর েযাগ্য; েকননা তুিমই সকেলর সৃিষ্ট
কিরয়াছ, এবং েতামার ইচ্ছােহতু সকলই অিস্তত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট
হইয়ােছ|’

ঈশ্বেরর েমষশাবেকর স্বগর্ীয় মিহমা|
আর, িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, আিম তা াহার
দিক্ষণ হেস্ত এক পুস্তক েদিখলাম; তাহা িভতের ও
বািহের িলিখত ও সপ্ত মুদ্রায় মুদ্রািঙ্কত| ২ পর আিম

েদিখলাম, এক শিক্তমান্ দতূ মহারেব এই কথা েঘাষণা
কিরেতেছন, ঐ পুস্তক খুিলবার ও তাহার মুদ্রা সকল খুিলবার
েযাগ্য েক? ৩ িকন্তু স্বেগৰ্ িক পৃিথবীেত িক পৃিথবীর নীেচ েসই
পুস্তক খুিলেত অথবা তাহার প্রিত দিৃষ্ট কিরেত কাহারও সাধ্য
হইল না| ৪ তখন আিম িবস্তর েরাদন কিরেত লািগলাম, কারণ
েসই পুস্তক খুিলবার ও তাহার প্রিত দিৃষ্ট কিরবার েযাগ্য
কাহােকও পাওয়া েগল না| ৫ তাহােত েসই প্রাচীনবেগৰ্র মেধ্য
এক জন আমােক কিহেলন, েরাদন কিরও না; েদখ, িযিন

িযহূদাবংশীয় িসংহ, দায়ূেদর মূলস্বরূপ, িতিন ঐ পুস্তক ও উহার
সপ্ত মুদ্রা খুিলবার িনিমত্ত িবজয়ী হেয়েছন| ৬ পের আিম
েদিখলাম, ঐ িসংহাসেনর ও চাির প্রাণীর মেধ্য ও প্রাচীনবেগৰ্র
মেধ্য এক েমষশাবক দা াড়াইয়া আেছন, তা াহােক েযন বধ করা
হইয়ািছল; তা াহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চকু্ষ; েসই চকু্ষ সমস্ত পৃিথবীেত
েপ্রিরত ঈশ্বেরর সপ্ত আত্মা| ৭ পের িতিন আিসয়া, িযিন
িসংহাসেন বিসয়া আেছন, তা াহার দিক্ষণ হস্ত হইেত েসই পুস্তক
গ্রহণ কিরেলন| ৮ িতিন যখন পুস্তকখািন গ্রহণ কেরন, তখন ঐ
চাির প্রাণী ও চিব্বশ জন প্রাচীন েমষশাবেকর সাক্ষােত প্রিণপাত
কিরেলন; তা াহােদর প্রেত্যেকর কােছ একটী বীণা ও সুগিন্ধ ধূেপ
পিরপূণৰ্ স্বণৰ্ময় বািট িছল; েসই ধুপ পিবত্রগেণর প্রাথৰ্না স্বরূপ|
৯ আর তা াহারা এক নূতন গীত গান কেরন, বেলন, তুিম ঐ পুস্তক
গ্রহণ কিরবার ও তাহার মুদ্রা খুিলবার েযাগ্য; েকননা তুিম হত
হইয়াছ, এবং আপন রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জািত ও
েলাকবৃন্দ হইেত ঈশ্বেরর িনিমত্ত েলাকিদগেক ক্রয় কিরয়াছ;
১০ এবং আমােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশ তাহািদগেক রাজ্য ও যাজক
কিরয়াছ; আর তাহারা পৃিথবীর উপের রাজত্ব কিরেব|’ ১১ পের
আিম দিৃষ্ট কিরলাম এবং েসই িসংহাসেনর ও প্রািণবেগৰ্র ও
প্রাচীনবেগৰ্র চািরিদেক অেনক দেূতর রব শুিনলাম; তা াহােদর
সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র| ১২ তা াহারা
উৈচ্চঃস্বের কিহেলন, ‘েমষশাবক, িযিন হত হইয়ািছেলন, িতিনই
পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শিক্ত ও সমাদর ও েগৗরব ও ধন্যবাদ,
এই সকল গ্রহণ কিরবার েযাগ্য|’ ১৩ পের স্বেগৰ্ ও পৃিথবীেত ও
পৃিথবীর নীেচ ও সমুেদ্রর উপের েয সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই
সকেলর মেধ্য যাহা িকছু আেছ, সমেস্তরই এই বাণী
শুিনলাম,‘িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, তা াহার প্রিত ও
েমষশাবেকর প্রিত ধন্যবাদ ও সমাদর ও েগৗরব ও কতৃ্তৰ্ত্ব
যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ বতু্তৰ্ক|’ ১৪ আর েসই চাির প্রাণী
কিহেলন, আেমন| আর েসই প্রাচীেনরা প্রিণপাত কিরয়া ভজনা
কিরেলন|

একখািন পুস্তেকর সপ্ত মুদ্রা খুিলবার দশৰ্ন|
পের আিম েদিখলাম, যখন েসই েমষশাবক েসই সেপ্তর
মেধ্য প্রথম মুদ্রা খুিলেলন, তখন আিম েসই চাির প্রাণীর
মেধ্য এক প্রাণীর েমঘগজ্জৰ্ েনর তুল্য এই বাণী শুিনলাম

আইস| ২ আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর েদখ, এক শুক্লবণৰ্ অশ্ব,
এবং তাহার উপের িযিন বিসয়া আেছন, িতিন ধনুধৰ্ারী, ও
তা াহােক এক মুকুট দত্ত হইল; এবং িতিন জয় কিরেত কিরেত ও
জয় কিরবার জন্য বািহর হইেলন| ৩ আর িতিন যখন িদ্বতীয়
মুদ্রা খুিলেলন, তখন আিম িদ্বতীয় প্রাণীর এই বাণী শুিনলাম,
আইস| ৪ পর একটা অশ্ব বািহর হইল, েসিট েলািহতবণৰ্, এবং
েয তাহার উপের বিসয়া আেছ, তাহােক ক্ষমতা দত্ত হইল, েযন
েস পৃিথবী হইেত শািন্ত অপহরণ কের, আর েযন মনুেষ্যরা
পরস্পরেক বধ কের; এবং একখান বৃহৎ খড়্গ তাহােক দত্ত
হইল| ৫ পের িতিন যখন তৃতীয় মুদ্রা খুিলেলন, তখন আিম
তৃতীয় প্রাণীর এই বাণী শুিনলাম, আইস| পের আিম দিৃষ্ট
কিরলাম, আর েদখ, এক কৃষ্ণবণৰ্ অশ্ব, এবং েয তাহার উপের
বিসয়া আেছ, তাহার হেস্ত এক তুলাদন্ড| ৬ পের আিম চাির
প্রাণীর মধ্য হইেত িনগৰ্ত এইরূপ বাণী শুিনলাম, এক েসর
েগােমর মূল্য এক িসিক, আর িতন েসর যেবর মূল্য এক িসিক,
এবং তুিম ৈতেলর ও দ্রাক্ষারেসর িহংসা কিরও না| ৭ পের িতিন
যখন চতুথৰ্ মুদ্রা খুিলেলন, তখন আিম চতুথৰ্ প্রাণীর এই বাণী
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শুিনলাম, আইস| ৮ পের আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর েদখ, এক
পানু্ডবণৰ্ অশ্ব, এবং েয তাহার উপের বিসয়া আেছ, তাহার নাম
মৃতু্য, এবং পাতাল তাহার অনুগমন কিরেতেছ; আর তাহািদগেক
পৃিথবীর চতুথৰ্ অংেশর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব দত্ত হইল, েযন তাহারা
তরবাির, দিুভৰ্ ক্ষ, মারী ও বনপশু দ্বারা বধ কের| ৯ পের যখন
পঞ্চম মুদ্রা খুিলেলন, তখন আিম েদিখলাম, েবিদর নীেচ েসই
েলাকেদর প্রাণ আেছ, যাাহারা ঈশ্বেরর বাক্য প্রযুক্ত, এবং
তা াহােদর কােছ েয সাক্ষ্য িছল, তৎপ্রযুক্ত িনহত হইয়ািছেলন|
১০ তা াহারা উচ্চরেব ডািকয়া কিহেলন, েহ পিবত্র সত্যময়
অিধপিত, িবচার কিরেত এবং পৃিথবী িনবাসীিদগেক আমােদর
রক্তপােতর প্রিতফল িদেত কতকাল িবলম্ব কিরেব? ১১ তখন
তা াহােদর প্রেত্যকেক শুক্ল বস্ত্র দত্ত হইল, এবং তা াহািদগেক বলা
হইল েয, তা াহােদর েয সহদাস ও ভ্রাতৃগণেক তা াহােদর ন্যায়
িনহত হইেত হইেব, েয পযৰ্্যন্ত তা াহােদর সংখ্যা পূণৰ্ না হয়; আর
িকিঞ্চৎ কাল িবরাম কিরেত হইেব| ১২ পের আিম েদিখলাম,
িতিন যখন ষষ্ঠ মুদ্রা খুিলেলন, তখন মহাভূিমকম্প হইল; এবং
সূযৰ্্য েলামজাত কম্বেলর ন্যায় কৃষ্ণবণৰ্ ও পূণৰ্চন্দ্র রেক্তর ন্যায়
হইল; ১৩ আর ডুমুরগাছ প্রবল বায়ুেত েদালািয়ত হইয়া েযমন
আপনার অপক্ক ফল েফিলয়া েদয়, েতমিন আকাশমন্ডলস্থ তারা
সকল পৃিথবীেত পিতত হইল; ১৪ আর আকাশমন্ডল সঙু্কচ্যমান
পুস্তেকর ন্যায় অপসািরত হইল, এবং সমস্ত পব্বৰ্ত ও দ্বীপ স্ব স্ব
স্থান হইেত চািলত হইল| ১৫ আর পৃিথবীর রাজারা ও মহেতরা
ও সহস্রপিতগণ ও ধনবােনরা ও িবক্রিমবগৰ্ এবং সমস্ত দাস ও
স্বাধীন েলাক গুহােত ও পব্বৰ্তীয় ৈশেল অপনািদগেক লুকাইল,
১৬ আর পব্বৰ্ত ও ৈশল সকলেক কিহেত লািগল, আমােদর
উপের পিতত হও, িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, তা াহার সম্মুখ
হইেত এবং েমষশাবেকর েক্রাধ হইেত, আমািদগেক লুকাইয়া
রাখ; ১৭ েকননা তা াহােদর েক্রােধর মহািদন আিসয়া পিড়ল, আর
েক দা াড়াইেত পাের?

ঈশ্বেরর দাসগেণর মুদ্রাঙ্কন| স্বগর্ীয় সুেখর বণৰ্না|
তার পের আিম েদিখলাম, পৃিথবীর চাির েকােণ চাির
দতূ দা াড়াইয়া আেছন; তা াহারা পৃিথবীর চাির বায়ু ধিরয়া
রািখেতেছন, েযন পৃিথবী িকম্বা সমুেদ্রর িকম্বা েকান

বৃেক্ষর উপের বায়ু না বেহ| ২ পের েদিখলাম, আর এক দতূ
সুেযৰ্্যর উদয় স্থান হইেত উিঠয়া আিসেতেছন, তা াহার কােছ
জীবন্ত ঈশ্বেরর মুদ্রা আেছ; িতিন উৈচ্চঃস্বের ডািকয়া, েয চাির
দতূেক পৃিথবীর ও সমুেদ্রর হািন কিরবার ক্ষমতা প্রদত্ত
হইয়ািছল, তা াহািদগেক কিহেলন, ৩ আমরা েয পযৰ্্যন্ত আমােদর
ঈেশ্বরর দাসগণেক ললােট মুদ্রািঙ্কত না কির, েস পযৰ্্যন্ত েতামরা
পৃিথবীর িকম্বা সমুেদ্রর িকম্বা বৃক্ষসমূেহর হািন কিরও না| ৪ পের
আিম ঐ মুদ্রািঙ্কত েলাকেদর সংখ্যা শুিনলাম; ইস্রােয়ল-
সন্তানেদর সমস্ত বংেশর এক লক্ষ্য চুয়ািল্লশ সহস্র েলাক
মুদ্রািঙ্কত| ৫ িযহূদা-বংেশর দ্বাদশ সহস্র েলাক মুদ্রািঙ্কত; রূেবণ-
বংেশর দ্বাদশ সহস্র; গাদ-বংেশর দ্বাদশ সহস্র; ৬ আেশর-বংেশর
দ্বাদশ সহস্র; নপ্তািল-বংেশর দ্বাদশ সহস্র; মনঃিশ-বংেশর দ্বাদশ
সহস্র; ৭ িশিমেয়ান-বংেশর দ্বাদশ সহস্র; েলিব-বংেশর দ্বাদশ
সহস্র; ইষাখর-বংেশর দ্বাদশ সহস্র; ৮ সবূলূন-বংেশর দ্বাদশ
সহস্র; েযােষফ-বংেশর দ্বাদশ সহস্র; িবন্যামীন-বংেশর দ্বাদশ
সহস্র েলাক মুদ্রািঙ্কত| ৯ ইহার পের আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর
েদখ, প্রেত্যক জািতর ও বংেশর ও প্রজাবৃেন্দর ও ভাষার িবস্তর
েলাক, তাহা গণনা কিরেত সমথৰ্ েকহ িছল না; তাহারা

িসংহাসেনর সম্মুেখ ও েমষশাবেকর সম্মুেখ দা াড়াইয়া আেছ;
তাহারা শুক্লবস্ত্র পিরিহত ও তাহােদর হেস্ত খজ্জুৰ্ র-পত্র; ১০ এবং
তাহারা উচ্চ রেব চীৎকার কিরয়া কিহেতেছ, ‘পিরত্রাণ আমােদর
ঈশ্বেরর, িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, এবং েমষশাবেকর
দান|’ ১১ আর, সমুদয় দতূ িসংহাসেনর ও প্রাচীনবেগৰ্র ও চাির
প্রাণীর চািরিদেক দা াড়াইয়া িছেলন; তা াহারা িসংহাসেনর সম্মুেখ
অেধামুেখ প্রিণপাত কিরয়া ঈশ্বেরর ভজনা কিরয়া কিহেলন,
১২ ‘আেমন; ধন্যবাদ ও েগৗরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও
পরাক্রম ও শিক্ত যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ আমােদর ঈশ্বেরর প্রিত
বতু্তৰ্ক| আেমন|’ ১৩ পের প্রাচীনবেগৰ্র মেধ্য এক জন আমােক
কিহেলন, শুক্লবস্ত্র পিরিহত এই েলােকরা েক, ও েকাথা হইেত
আিসল? ১৪ আিম তা াহােক বিললাম, েহ আমার প্রভু, তাহা
আপিনই জােনন| িতিন আমােক কিহেলন, ইহারা েসই েলাক,
যাহারা েসই মহােক্লেশর মধ্য হইেত আিসয়ােছ, এবং
েমষশাবেকর রেক্ত আপন আপন বস্ত্র েধৗত কিরয়ােছ, ও
শুক্লবণৰ্ কিরয়ােছ| ১৫ এই জন্য ইহারা ঈশ্বেরর িসংহাসেনর
সম্মুেখ আেছ; এবং তাহারা িদবারাত্র তা াহার মিন্দের তা াহার
আরাধনা কের, আর িযিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, িতিন
ইহােদর উপের আপন তামু্ব িবস্তার কিরেবন| ১৬ “ইহারা আর
কখনও কু্ষিধত হইেব না, আর কখনও তৃষ্ণাত্তৰ্ও হইেব না, এবং
ইহািদগেক েরৗদ্র বা েকান উত্তাপ লািগেব না; ১৭ কারণ
িসংহাসেনর মধ্যিস্থত েমষশাবক ইহািদগেক পালন কিরেবন,
এবং জীবন জেলর উনুইেয়র িনকেট গমন করাইেবন, আর
ঈশ্বর ইহােদর সমস্ত েনত্রজল মুছাইয়া িদেবন|”

তূরীবাদ্য সপ্ত দেূতর দশৰ্ন|
আর িতিন যখন সপ্তম মুদ্রা খুিলেলন, তখন স্বেগৰ্ অদ্ধৰ্
ঘিটকা পযৰ্্যন্ত িনঃশব্দতা হইল| ২ পের আিম েসই সপ্ত
দতূেক েদিখলাম, যাাহারা ঈশ্বেরর সম্মুেখ দা াড়াইয়া

থােকন; তা াহািদগেক সপ্ত তূরী দত্ত হইল| ৩ পের আর এক দতূ
আিসয়া েবিদর িনকেট দা াড়াইেলন, তা াহার হেস্ত স্বণৰ্ধুপধানী
িছল; এবং তা াহােক প্রচুর ধূপ দত্ত হইল, েযন িতিন তাহা
িসংহাসেনর সম্মুখস্থ স্বণৰ্েবিদর উপের সকল পিবত্র েলােকর
প্রাথৰ্নায় েযাগ কেরন| ৪ তাহােত পিবত্রগেণর প্রাথৰ্নার সিহত
দেূতর হস্ত হইেত ধূেপর ধূম ঈশ্বেরর সম্মুেখ উিঠল| ৫ পের ঐ
দতূ ধূপধানী লইয়া েবিদর অিগ্নেত পূণৰ্ কিরয়া পৃিথবীেত িনেক্ষপ
কিরেলন; তাহােত েমঘ-গজ্জৰ্ ন, রব, িবদ্ুযৎ ও ভূিমকম্প হইল|
৬ পের সপ্ত তূরীধারী েসই সপ্ত দতূ তূরী বাজাইেত প্রস্তুত
হইেলন| ৭ প্রথম দতূ তূরী বাজাইেলন, আর রক্তিমিশ্রত িশলা ও
অিগ্ন উপিস্থত হইয়া পৃিথবীেত িনিক্ষপ্ত হইল, তাহােত পৃিথবীর
তৃতীয় অংশ পুিড়য়া েগল, ও বৃক্ষসমূেহর তৃতীয় অংশ পুিড়য়া
েগল, এবং সমুদয় হিরদ্বণৰ্ তৃণ পুিড়য়া েগল| ৮ পের িদ্বতীয় দতূ
তূরী বাজাইেলন, আর েয অিগ্নেত প্রজ্বিলত এক মহাপব্বৰ্ত
সমুদ্র মেধ্য িনিক্ষপ্ত হইল; ৯ তাহােত সমুেদ্রর তৃতীয় অংশ রক্ত
হইয়া েগল ও সমুদ্র মধ্যস্থ তৃতীয় অংশ জীবনিবিশষ্ট সৃষ্ট জন্তু
মিরয়া েগল, এবং জাহাজ সমুদেয়র তৃতীয় অংশ নষ্ট হইল|
১০ পের তৃতীয় দতূ তূরী বাজাইেলন, আর প্রদীেপর ন্যায়
প্রজ্বািলত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইেত পিড়য়া েগল, নদ নদীর
তৃতীয় অংেশর ও জেলর উনুই সকেলর উপের পিড়ল| ১১ েসই
তারার নাম নাগদানা, তাহােত তৃতীয় অংশ জল নাগদানা হইয়া
উিঠল, এবং জল িতক্ত হইয়া প্রযুক্ত অনেক েলাক মিরয়া েগল|
১২ পের চতুথৰ্ দতূ তূরী বাজাইেলন, আর সুেযৰ্্যর তৃতীয় অংশ ও
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চেন্দ্রর তৃতীয় অংশ ও তারাগেণর তৃতীয় অংশ আহত হইল, েযন
প্রেত্যেকর তৃতীয় অংশ অন্ধকারময় হয়, এবং িদবেসর তৃতীয়
ভাগ আেলাকরিহত হয়, আর রািত্রও তদ্রূপ হয়| ১৩ পের আিম
দিৃষ্ট কিরলাম, আর আকােশর মধ্যপেথ উিড়য়া যাইেতেছ, এমন
এক ঈগল পক্ষীর বাণী শুিনলাম, েস উচ্চ রেব বিলল, অবিশষ্ট
েয িতন দতূ তূরী বাজাইেবন, তা াহােদর তূরীধ্বিন েহতু,
পৃিথবীিনবাসীেদর সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ হইেব|

পের পঞ্চম দতূ তূরী বাজাইেলন, আর আিম স্বগৰ্ হইেত
পৃিথবীেত পিতত একটা তারা েদিখলাম; তাহােক
অগাধেলােকর কুেপর চািব দত্ত হইল| ২ তাহােত েস

অগাধেলােকর কূপ খুিলল, আর ঐ কূপ হইেত বৃহৎ ভািটর
ধূেমর ন্যায় ধূম উিঠল; কূপ হইেত উিত্থত েসই ধূেম সূযৰ্্য ও
আকাশ অন্ধকারাবৃত হইল| ৩ পের ঐ ধূম হইেত পঙ্গপাল বািহর
হইয়া পৃিথবীেত আিসল, আর তাহািদগেক পৃিথবীস্থ বৃিশ্চেকর
ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল| ৪ আর তাহািদগেক বলা হইল,
পৃিথবীস্থ তৃেণর িক হিরদ্বণৰ্ শােকর িক েকান বৃেক্ষর হািন কিরও
না, েকবল েসই মনুষ্যেদরই হািন কর, যাহােদর ললােট ঈশ্বেরর
মুদ্রাঙ্ক নাই| ৫ উহািদগেক বধ করার অনুমিত নয়, েকবল পাাচ
মাস পযৰ্্যন্ত যাতনা িদবার অনুমিত তাহািদগেক দত্ত হইল;
তাহােদর আঘােত বৃিশ্চকাহত মনুেষ্যর যাতনা তুল্য যাতনা হয়|
৬ তৎকােল মনুেষ্যরা মৃতু্যর অেন্বষণ কিরেব, িকন্তু েকান মেত
তাহার উেদ্দশ পাইেব না; তাহারা মিরবার আকাঙ্ক্ষা কিরেব,
িকন্তু মৃতু্য তাহােদর হইেত পলায়ন কিরেব| ৭ ঐ পঙ্গপােলর
আকৃিত যুদ্ধােথৰ্ সজ্জীভূত অশ্বগেণর ন্যায়, ও তাহােদর মস্তেক
েযন সুবেণৰ্র তুল্য মুকুট িছল, এবং তাহােদর মুখ মনুষ্য-মুেখর
ন্যায়; ৮ আর তাহােদর েকশ স্ত্রীেলােকর েকেশর ন্যায়, ও
তাহােদর দন্ত িসংহ দেন্তর ন্যায়| ৯ আর তাহােদর বুকপাটা
েলৗহ-বুকপাটার ন্যায়, ও তাহােদর পেক্ষর শব্দ রেথর, যুেদ্ধ
ধাবমান বহু অেশ্বর শব্দতুল্য| ১০ আর বৃিশ্চেকর ন্যায় তাহােদর
লাঙ্গলু ও হুল আেছ; এবং পাাচ মাস মনুষ্যেদর হািন কিরেত
তাহােদর ক্ষমতা ও লাঙ্গেুল রিহয়ােছ| ১১ ঐ পঙ্গপােলর রাজা
অগাধেলােকর দতূ, তাহার নাম ইব্ৰীয় ভাষায় আবেদ্দান, ও গ্রীক
ভাষায় তাহার নাম আপল্লুেয়ান [িবনাশক]| ১২ প্রথম সন্তাপ গত
হইল; েদখ, ইহার পের আরও দইু সন্তাপ আিসেতেছ| ১৩ পের
ষষ্ঠ দতূ তূরী বাজাইেলন, আর আিম ঈশ্বেরর সম্মুখস্থ স্বণৰ্েবিদর
চাির শৃঙ্গ হইেত এক বাণী শুিনেত পাইলাম; ১৪ উহা েসই ষষ্ঠ
তূরীধারী দতূেক কিহল, ইউেফ্রটীস মহানদীর সমীেপ েয চারী
দতূ বদ্ধ আেছ, তাহািদগেক মুক্ত কর| ১৫ তখন মনুষ্যজািতর
তৃতীয় অংশেক বধ কিরবার জন্য েয চাির দতূেক েসই দন্ড, ও
িদন ও মাস ও বৎসেরর জন্য প্রস্তুত করা হইয়ািছল, তাহারা মুক্ত
হইল| ১৬ ঐ অশ্বােরাহী ৈসেন্যর সংখ্যা দইু লক্ষ্য সহস্র; আিম
তাহােদর েসই সংখ্যা শুিনলাম| ১৭ আর দশৰ্েন আিম েসই
অশ্বগণ ও তদােরাহী ব্যিক্তিদগেক এইরূপ েদিখেত পাইলাম,
তাহােদর বুকপাটা অিগ্নময় ও নীলবণৰ্ ও গন্ধময়, এবং
অশ্বগেণর মস্তক িসংহ-মস্তেকর ন্যায়, ও তাহােদর মুখ হইেত
অিগ্ন, ধূম ও গন্ধক বািহর হইেতেছ| ১৮ ঐ িতন আঘাত দ্বারা,
তাহােদর মুখ হইেত িনগৰ্ত অিগ্ন, ধূম ও গন্ধক দ্বারা, তৃতীয় অংশ
মনুষ্য হত হইল| ১৯ েকননা েসই অশ্বেদর শিক্ত তাহােদর মুেখ ও
তাহােদর লাঙ্গেুল; কারণ তাহােদর লাঙ্গলু সেপৰ্র তুল্য এবং
মস্তকিবিশষ্ট; তদ্দ্বারাই তাহারা হািন কের| ২০ এই সকল আঘােত
যাহারা হত হইল না, েসই অবিশষ্ট মনুেষ্যরা আপন আপন

হস্তকৃত কম্মৰ্ হইেত মন িফরাইল না, অথৰ্াৎ ভূতগেণর ভজনা
হইেত, এবং “েয প্রিতমাগণ েদিখেত বা শুিনেত বা চিলেত পাের
না, েসই সকল স্বণৰ্, েরৗপ্য, িপত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠময়
প্রিতমাগেণর” ভজনা হইেত িনবৃত্ত হইল না| ২১ আর তাহারা
আপন আপন নরহত্যা, আপন আপন কুহক, আপন আপন
ব্যিভচার ও আপন আপন েচৗযৰ্্য হইেতও মন িফরাইল না|

এক জন দেূতর ও ঈশ্বেরর দইু সাক্ষীর দশৰ্ন|
পের আিম আর এক শিক্তমান্ দতূেক স্বগৰ্ হইেত
নািময়া আিসেত েদিখলাম| তা াহার পিরচ্ছদ েমঘ,
তা াহার মস্তেকর উপের েমঘধনুক, তা াহার মুখ

সূযৰ্্যতুল্য, তা াহার চরণ অিগ্নস্তম্ভতুল্য, ২ এবং তা াহার হেস্ত েখালা
একখািন কু্ষদ্র পুস্তক িছল| িতিন সমুেদ্র দিক্ষণ চরণ ও স্থেল
বাম চরণ রািখেলন; ৩ এবং িসংহগজ্জৰ্ েনর ন্যায় হুঙ্কারশেব্দ
চীৎকার কিরেলন; আর িতিন চীৎকার কিরেল সপ্ত েমঘধ্বিন
আপন আপন রব শুনাইল| ৪ েসই সপ্ত েমঘধ্বিন কথা কিহেল
আিম িলিখেত উদ্যত হইলাম; আর স্বগৰ্ হইেত এই বাণী
শুিনলাম, ঐ সপ্ত েমঘধ্বিন যাহা কিহল, তাহা মুদ্রািঙ্কত কর,
িলিখও না| ৫ পের েসই দতূ, যাাহােক আিম সমুেদ্রর উপের ও
স্থেলর উপের দা াড়াইেত েদিখয়ািছলাম, িতিন স্বেগৰ্র প্রিত
“আপন দিক্ষণ হস্ত উঠাইেলন, ৬ আর িযিন যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ
যুেগ জীবন্ত, িযিন আকাশ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকেলর এবং পৃিথবী
ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকেলর এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকেলর
সৃিষ্ট কিরয়ািছেলন, তা াহার নােম এই শপথ কিরেলন” ৭ আর
িবলম্ব হইেব না; িকন্তু সপ্তম দেূতর ধ্বিনর িদনসমূেহ, যখন িতিন
তূরী বাজাইেত উদ্যত হইেবন, তখন ঈশ্বেরর িনগুঢ়তত্ত্ব সমাপ্ত
হইেব, েযমন িতিন আপন দাস ভাববাদীেক এই মঙ্গলবাত্তৰ্ া
জানাইয়ািছেলন| ৮ পের, স্বগৰ্ হইেত েয বাণী শুিনয়ািছলাম,
তাহা আমার সিহত আবার আলাপ কিরয়া কিহল, যাও, সমুেদ্রর
ও স্থেলর উপের দন্ডায়মান ঐ দেূতর হস্ত হইেত েসই েখালা
পুস্তকখািন লও| ৯ তখন আিম েসই দেূতর িনকেট িগয়া তা াহােক
কিহলাম, ঐ কু্ষদ্র পুস্তকখািন আমােক িদউন| িতিন আমােক
কিহেলন, লও, খাইয়া েফল; ইহা েতামার উদরেক িতক্ত কিরয়া
তুিলেব, িকন্তু েতামার মুেখ মধুর ন্যায় িমষ্ট লািগেব| ১০ তখন
আিম দেূতর হস্ত হইেত েসই কু্ষদ্র পুস্তক গ্রহণ কিরয়া খাইয়া
েফিললাম; তাহা মুেখ মধুর ন্যায় িমষ্ট লািগল, িকন্তু খাইয়া
েফিলেল পর আমার উদর িতক্ত েবাধ হইল| ১১ পের তা াহারা
আমােক কিহেলন, অেনক প্রজাবৃেন্দর ও জািতর ও ভাষার ও
রাজার িবষেয় েতামােক আবার ভাববাণী বিলেত হইেব|

পের যিষ্ঠর ন্যায় এক নল আমােক দত্ত হইল; এক
জন কিহেলন, উঠ, ঈশ্বেরর মিন্দর ও যজ্ঞেবিদ ও
যাহারা তাহার মেধ্য ভজনা কের, তাহািদগেক

পিরমাণ কর| ২ িকন্তু মিন্দেরর বিহঃিস্থত প্রাঙ্গন বাদ েদও, তাহা
পিরমাণ কিরও না, কারণ তাহা জািতগণেক দত্ত হইয়ােছ;
িবয়ািল্লশ মাস পযৰ্্যন্ত তাহারা পিবত্র নগরেক পদতেল দলন
কিরেব| ৩ আর আিম আপনার দইু সাক্ষীেক কাযৰ্্য িদব, তা াহারা
চটপিরিহত হইয়া এক সহস্র দইু শত ষাট িদন পযৰ্্যন্ত ভাববাণী
বিলেবন| ৪ তা াহারা েসই দইু িজতবৃক্ষ ও দইু দীপবৃক্ষস্বরূপ,
যাাহারা পৃিথবীর প্রভুর সম্মুেখ দা াড়াইয়া আেছন| ৫ আর যিদ
েকহ তা াহােদর হািন করেত চায়, তেব তা াহােদর মুখ হইেত অিগ্ন
বািহর হইয়া তা াহােদর শত্রুগণেক গ্রাস কের; যিদ েকহ তা াহােদর
হািন করেত চায়, তেব েসইরূেপ তাহােক হত হইেত হইেব|
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৬ আকাশ রুদ্ধ কিরেত তা াহােদর ক্ষমতা আেছ, েযন তা াহােদর
ভাববাণী কথেনর সমস্ত িদন বৃিষ্ট না হয়; এবং জল রক্ত কিরবার
জন্য জেলর উপের ক্ষমতা, এবং যতবার ইচ্ছা কেরন পৃিথবীেক
সমস্ত আঘােত আঘাত কিরবার ক্ষমতা তা াহােদর আেছ|
৭ তা াহারা আপনােদর সাক্ষ্য সমাপ্ত কিরেল পর, অগাধেলাক
হইেত েয পশু উিঠেব, েস তা াহােদর সিহত যুদ্ধ কিরেব, আর
তা াহািদগেক জয় কিরয়া বধ কিরেব| ৮ আর তা াহােদর শব েসই
মহানগেরর চেক পিড়য়া থািকেব, েয নগরেক আিত্মক ভােব
সেদাম ও িমসর বেল, আবার েযখােন তা াহােদর প্রভু
কু্রশােরািপত হইয়ািছেলন| ৯ আর েলাকবৃেন্দর ও বংশবৃেন্দর ও
ভাষাসমূেহর ও জািতবৃেন্দর েলাক সােড় িতন িদন পযৰ্্যন্ত
তা াহােদর শব েদিখেব, আর তা াহােদর শব কবের রািখবার
অনুমিত িদেব না| ১০ আর পৃিথবী-িনবাসীরা তা াহােদর িবষেয়
আনিন্দত হইেব, আেমাদ প্রেমাদ কিরেব, ও পরস্পর উপেঢৗকন
পাঠাইেব, েকননা এই দইু ভাববাদী পৃিথবী-িনবাসীিদগেক যন্ত্রণা
িদেতন| ১১ পের েসই সােড় িতন িদন গত হইেল, “ঈশ্বর হইেত
জীবেনর িনশ্বাস তা াহােদর মেধ্য প্রেবশ কিরল, তাহােত তা াহারা
চরেণ ভর িদয়া দা াড়াইেলন,” এবং যাহারা তা াহািদগেক েদিখল,
তাহারা অিতশয় ত্রাসযুক্ত হইল| ১২ পের তা াহারা শুিনেলন, স্বগৰ্
হইেত তা াহােদর প্রিত এই উচ্চরব হইেতেছ, এই স্থােন উিঠয়া
আইস; তখন তা াহারা েমঘেযােগ স্বেগৰ্ উিঠয়া েগেলন, এবং
তা াহােদর শত্রুগণ তা াহািদগেক েদিখল| ১৩ েসই দেন্ড
মহাভূিমকম্প হইল, তাহােত নগেরর দশমাংশ পিতত হইল; েসই
ভূিমকেম্প সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল, এবং অবিশষ্ট সকেল ভীত
হইল, ও স্বেগৰ্র ঈশ্বেরর েগৗরব কিরল| ১৪ িদ্বতীয় সন্তাপ গত
হইল; েদখ, তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্র আিসেতেছ| সপ্তম দেূতর
তূরীধ্বিন| সূযৰ্্য-পিরিহতা স্ত্রী ও তাহার িবপক্ষ নাগ| ১৫ পের
সপ্তম দতূ তূরী বাজাইেলন, তখন স্বেগৰ্ উচ্চ রেব এইরূপ বাণী
হইল,‘জগেতর রাজ্য আমােদর প্রভুর ও তা াহার খ্রীেষ্টর হইল,
এবং িতিন যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ রাজ্যত্ব কিরেবন|’ ১৬ পের
েসই চিব্বশ জন প্রাচীন, যাাহারা ঈশ্বেরর সম্মুেখ আপন আপন
িসংহাসেন বিসয়া থােকন, তা াহারা অেধামুেখ প্রিণপাত কিরয়া
ঈশ্বেরর ভজনা কিরয়া কিহেত লািগেলন, ১৭ ‘েহ প্রভু ঈশ্বর,
সব্বৰ্শিক্তমান্, তুিম আছ ও তুিম িছেল, আমরা েতামার ধন্যবাদ
কিরেতিছ, েকননা তুিম আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ কিরয়া রাজত্ব
কিরয়াছ| ১৮ আর জািতগণ কু্রদ্ধ হইয়ািছল, িকন্তু েতামার েক্রাধ
উপিস্থত হইল, আর মৃত েলাকেদর িবচার কিরবার সময় এবং
েতামার দাস ভাববাদীগণেক ও পিবত্রগণেক ও যাহারা েতামার
নাম ভয় কের, তাহােদর কু্ষদ্র ও মহান সকলেক পুরস্কার িদবার,
এবং পৃিথবী-নাশকিদগেক নাশ কিরবার সময় উপিস্থত হইল|’
১৯ পের ঈশ্বেরর স্বগৰ্স্থ মিন্দেরর দ্বার মুক্ত হইল, তাহােত তা াহার
মিন্দেরর মেধ্য তা াহার িনয়ম-িসন্দকু েদখা েগল, এবং িবদ্ুযৎ ও
রব ও েমঘধ্বিন ও ভূিমকম্প ও মহািশলাবৃিষ্ট হইল|

আর স্বগৰ্মেধ্য এক মহৎ িচহ্ন েদখা েগল| একটী
স্ত্রীেলাক িছল, সূযৰ্্য তাহার পিরচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার
পেদর নীেচ, এবং তাহার মস্তেকর উপের দ্বাদশ

তারার এক মুকুট| ২ েস গব্ভৰ্বতী, আর ব্যিথতা হইয়া
েচা চাইেতেছ, সন্তান প্রসেবর জন্য ব্যথা খাইেতেছ| ৩ আর
স্বগৰ্মেধ্য আর এক িচহ্ন েদখা েগল, েদখ, এক প্রকান্ড
েলািহতবণৰ্ নাগ, তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তেক
সপ্ত িকরীট, ৪ আর তাহার লাঙ্গলু আকােশর তৃতীয়াংশ নক্ষত্র

আকষৰ্ণ কিরয়া পৃিথবীেত িনেক্ষপ কিরল| েয স্ত্রীেলাকিট সন্তান
প্রসব কিরেত উদ্যত, েসই নাগ তাহার সম্মুেখ দা াড়াইল, েযন েস
প্রসব কিরবামাত্র তাহার সন্তানেক গ্রাস কিরেত পাের| ৫ পের
েসই স্ত্রীেলাকিট “এক পুত্র সন্তান প্রসব কিরল; িযিন েলৗহ দন্ড
দ্বারা সমস্ত জািতেক শাসন কিরেবন|” আর তাহার সন্তানটী
ঈশ্বেরর ও তা াহার িসংহাসেনর িনকেট নীত হইেলন| ৬ আর েসই
স্ত্রীেলাকিট প্রান্তের পলায়ন কিরল; তথায় এক সহস্র দইু শত ষাট
িদন পযৰ্্যন্ত প্রিতপািলতা হইবার জন্য ঈশ্বরকতৃ্তৰ্ক প্রস্তুত তাহার
একটী স্থান আেছ| ৭ আর স্বেগৰ্ যুদ্ধ হইল; মীখােয়ল ও তা াহার
দতূগণ ঐ নােগর সিহত যুদ্ধ কিরেত লািগেলন| তাহােত েসই
নাগ ও তাহার দতূগণও যুদ্ধ কিরল, ৮ িকন্তু জয়ী হইল না, এবং
স্বেগৰ্ তাহােদর স্থান আর পাওয়া েগল না| ৯ আর েসই মহানাগ
িনিক্ষপ্ত হইল; এ েসই পুরাতন সপৰ্, যাহােক িদয়াবল
[অপবাদক] এবং শয়তান [িবপক্ষ] বলা যায়, েস সমস্ত
নরেলােকর ভ্রািন্ত জন্মায়; েস পৃিথবীেত িনিক্ষপ্ত হইল, এবং
তাহার দতূগণও তাহার সেঙ্গ িনিক্ষপ্ত হইল| ১০ তখন আিম স্বেগৰ্
এই উচ্চ রব শুিনলাম,‘এখন পিরত্রান ও পরাক্রম ও রাজত্ব
আমােদর ঈশ্বেরর, এবং কতৃ্তৰ্ত্ব তা াহার খ্রীেষ্টর অিধকার হইল;
েকননা েয আমােদর ভ্রাতৃগেণর উপের েদাষােরাপকারী, েয
িদবারাত্র আমােদর ঈশ্বেরর সম্মুেখ তাহােদর নােম েদাষােরাপ
কের, েস িনপিতত হইল| ১১ আর েমষশাবেকর রক্ত প্রযুক্ত,
এবং আপন আপন সােক্ষ্যর বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহােক জয়
কিরয়ােছ; আর তাহারা মৃতু্য পযৰ্্যন্ত আপন আপন প্রাণও িপ্রয়
জ্ঞান কের নাই| ১২ অতএব, েহ স্বগৰ্ ও তিন্নবািসগণ, আনন্দ
কর; পৃিথবী ও সমুেদ্রর সন্তাপ হইেব; েকননা িদয়াবল েতামােদর
িনকেট নািময়া িগয়ােছ; েস অিতশয় রাগাপন্ন, েস জােন তাহার
কাল সংিক্ষপ্ত|’ ১৩ পের যখন ঐ নাগ েদিখল েস পৃিথবীেত
িনিক্ষপ্ত হেয়েছ, তখন, েয স্ত্রীেলাকটী পুত্রসন্তানটী প্রসব
কিরয়ািছল, েস েসই স্ত্রীেলাকটীর প্রিত তাড়না কিরেত লািগল|
১৪ তখন েসই স্ত্রীেলাকটীেক বৃহৎ ঈগল পক্ষীর দইু পক্ষ দত্ত
হইল, েযন েস প্রান্তের, িনজ স্থােন উিড়য়া যায়, েযখােন ঐ
নােগর দিৃষ্ট হইেত দেূর ‘এক কাল ও দইু কাল ও অদ্ধৰ্  কাল’
পযৰ্্যন্ত েস প্রিতপািলতা হয়| ১৫ পের েসই সপৰ্ আপন মুখ হইেত
স্ত্রীেলাকটীর পশ্চাৎ নদীবৎ জলধারা উদগীরণ কিরল, েযন
তাহােক জলেস্রােত ভাসাইয়া িদেত পাের| ১৬ আর পৃিথবী েসই
স্ত্রীেলাকটীেক সাহায্য কিরল, পৃিথবী আপন মুখ খুিলয়া নােগর
মুখ হইেত উদগীণৰ্ নদী কবিলত কিরল| ১৭ আর েসই
স্ত্রীেলাকটীর প্রিত নাগ েক্রাধািন্বত হইল, আর তাহার বংেশর েসই
অবিশষ্ট েলাকেদর সিহত, যাহারা ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন ও
যীশুর সাক্ষ্য ধারণ কের, তাহােদর সিহত যুদ্ধ কিরেত েগল|
১৮ আর েস সমুেদ্রর বালুকার উপের দা াড়াইল|

দইু অদূ্ভত পশুর দশৰ্ন|
আর আিম েদিখলাম, “সমুেদ্রর মধ্য হইেত এক পশু
উিঠেতেছ; তাহার দশ শৃঙ্গ” ও সপ্ত মস্তক; এবং
তাহার শৃঙ্গ গুিলেত দশ িকরীট, এবং তাহার মস্তক

গুিলেত ঈশ্বর িনন্দার কিতপয় নাম| ২ েসই েয পশুেক আিম
েদিখলাম, েস, “িচতাবােঘর তুল্য, আর তাহার চরণ ভল্লুেকর
ন্যায়, এবং িসংহমুেখর ন্যায়”; আর েস নাগ আপনার পরাক্রম ও
আপনার িসংহাসন ও মহৎ কতৃ্তৰ্ত্ব তাহােক দান কিরল| ৩ পের
েদিখলাম, তাহার ঐ সকল মস্তেকর মেধ্য একটা মস্তক েযন
মৃতু্যজনক আঘােত আহত হইয়ািছল, আর তাহার েসই
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মৃতু্যজনক আঘােতর প্রিতকার করা হইল; আর সমুদয় পৃিথবী
চমৎকার জ্ঞান কিরয়া েসই পশুর পশ্চাৎ চিলল| ৪ আর তাহারা
নােগর ভজনা কিরল, েকননা েস েসই পশুেক আপন কতৃ্তৰ্ত্ব
িদয়ািছল; আর তাহারা েসই পশুর ভজনা কিরল, কিহল, এই
পশুর তুল্য েক? এবং ইহার সিহত েক যুদ্ধ কিরেত পাের? ৫ আর
এমন এক মুখ তাহােক দত্ত হইল, যাহা দপৰ্ ও ঈশ্বর িনন্দা কের,
এবং তাহােক িবয়ািল্লশ মাস পযৰ্্যন্ত কাযৰ্্য কিরবার ক্ষমতা েদওয়া
েগল| ৬ তাহােত েস ঈশ্বেরর িনন্দা কিরেত মুখ খুিলল, তা াহার
নােমর ও তা াহার তামু্বর, এবং স্বগৰ্বাসী সকেলর িনন্দা কিরেত
লািগল| ৭ আর পিবত্রগেণর সিহত যুদ্ধ কিরবার ও তাহািদগেক
জয় কিরবার ক্ষমতা তাহােক দত্ত হইল; এবং তাহােক সমস্ত
বংেশর ও েলাকবৃেন্দর ও ভাষার ও জািতর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব দত্ত
হইল| ৮ তাহােত পৃিথবী-িনবাসীেদর সমস্ত েলাক তাহার ভজনা
কিরেব, যাহােদর নাম জগৎপত্তেনর সময়াবিধ হত েমষশাবেকর
জীবন পুস্তেক িলিখত নাই| ৯ যিদ কাহারও কাণ থােক, েস
শুনুক| ১০ যিদ েকহ বিন্দেত্বর পাত্র থােক, েস বিন্দেত্ব যাইেব;
যিদ েকহ খড়্গ দ্বারা হত্যা কের, তাহােক খড়্গ দ্বারা হত হইেত
হইেব| এস্থেল পিবত্রগেণর ৈধযৰ্্য ও িবশ্বাস েদখা যায়| ১১ পের
আিম আর এক পশুেক েদিখলাম, েস স্থল হইেত উিঠল, এবং
েমষশাবেকর ন্যায় তাহার দইু শৃঙ্গ িছল, আর েস নােগর ন্যায়
কথা কিহত| ১২ েস ঐ প্রথম পশুর সমস্ত কতৃ্তৰ্ত্ব তাহার সাক্ষােত
পিরচালনা কের; এবং েয প্রথম পশুর মৃতু্যজনক আঘােতর
প্রতীকার করা হইয়ািছল, পৃিথবীেক ও তিন্নবাসীিদগেক তাহার
ভজনা করায়| ১৩ আর েস মহৎ মহৎ িচহ্ন-কাযৰ্্য কের; এমন িক
মনুষ্যেদর সাক্ষােত স্বগৰ্ হইেত পৃিথবীেত অিগ্ন নামায়|
১৪ এইরূেপ েসই পশুর সাক্ষােত েয সকল িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরবার
ক্ষমতা তাহােক দত্ত হইয়ােছ, তদ্দ্বারা েস পৃিথবীিনবাসীেদর ভ্রািন্ত
জন্মায়; েস পৃিথবীিনবাসীিদগেক বেল, ‘েয পশু খড়্গ দ্বারা
আহত হইয়াও বাািচয়া িছল, তাহার এক প্রিতমা িনম্মৰ্ান কর|’
১৫ আর তাহােক এই ক্ষমতা দত্ত হইল েয, েস ঐ পশুর প্রিতমার
মেধ্য িনশ্বাস প্রদান কের, েযন ঐ পশুর প্রিতমা কথা কিহেত
পাের, ও এমন কিরেত পাের েয, যত েলাক েসই পশুর প্রিতমার
ভজনা না কিরেব, তাহািদগেক বধ করা হয়| ১৬ আর েস কু্ষদ্র ও
মহান্, ধনী ও দিরদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলেকই দিক্ষণ হেস্ত
িকম্বা ললােট ছাব ধারণ করায়; ১৭ আর ঐ পশুর ছাব অথৰ্াৎ
নাম িকম্বা নােমর সংখ্যা েয েকহ ধারণ না কের, তাহার ক্রয়
িবক্রয় কিরবার অিধকার বদ্ধ কের| ১৮ এস্থেল জ্ঞান েদখা যায়|
েয বুিদ্ধমান্ েস ঐ পশুর সংখ্যা গনণা করুক; েকননা তাহা
মনুেষ্যর সংখ্যা, এবং েসই সংখ্যা ছয় শত েছষিট্ট|

েমষশাবক ও তাহার সঙ্গীগণ| পৃিথবীর শস্য ও দ্রাক্ষা েছদন|
পের আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর েদখ, েসই েমষশাবক
িসেয়ান পব্বৰ্েতর উপের দা াড়াইয়া আেছন, এবং
তা াহার সিহত এক লক্ষ েচায়ািল্লশ সহস্র েলাক,

তাহােদর ললােট তা াহার নাম ও তা াহার িপতার নাম িলিখত|
২ পের স্বগৰ্ হইেত বহু জেলর কেল্লাল ও মহােমঘধ্বিনর ন্যায় রব
শুিনলাম; েয রব শুিনলাম, তাহােত েবাধ হইল, েয
বীণাবাদকদল আপন আপন বীণা বাজাইেতেছ; ৩ আর তাহারা
িসংহাসেনর সম্মুেখ ও েসই চাির প্রাণীর ও প্রাচীনবেগৰ্র সম্মুেখ
নূতন একটী গীত গান কের; পৃিথবী হইেত ক্রীত েসই এক লক্ষ
েচায়ািল্লশ সহস্র েলাক ব্যিতেরেক আর েকহ েসই গীত িশিখেত
পািরল না| ৪ ইহারা রমণীেদর সংসেগৰ্ কলুিষত হয় নাই, কারণ

ইহারা অৈমথুন| েয েকান স্থােন েমষশাবক গমন কেরন, েসই
স্থােন ইহারা তা াহার অনুগামী হয়| ইহারা ঈশ্বেরর ও েমষশাবেকর
িনিমত্ত অিগ্রমাংশ বিলয়া মনুষ্যেদর মধ্য হইেত ক্রীত হইয়ােছ|
৫ আর “তাহােদর মুেখ েকান িমথ্যা কথা পাওয়া যায় নাই;”
তাহারা িনেদ্দৰ্ াষ| ৬ পের আিম আর এক দতূেক েদিখলাম, িতিন
আকােশর মধ্য-পেথ উিড়েতেছন, তা াহার কােছ অনন্তকালীন
সুসমাচার আেছ, েযন িতিন পৃিথবী-িনবাসীিদগেক, প্রেত্যক
জািত ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দেক, সুসমাচার জানান; ৭ িতিন
উচ্চ রেব এই কথা কিহেলন, ঈশ্বেরক ভয় কর, ও তা াহােক
েগৗরব প্রদান কর, েকননা তা াহার িবচার-সময় উপিস্থত; িযিন
স্বগৰ্, পৃিথবী, সমুদ্র ও জেলর উনুই সকল উৎপন্ন কিরয়ােছন,
তা াহার ভজনা কর| ৮ পের তা াহার পশ্চাৎ িদ্বতীয় এক দতূ
আিসেলন, িতিন কিহেলন, “পিড়ল, পিড়ল েসই মহতী বািবল,
েয সমস্ত জািতেক আপনার েবশ্যািক্রয়ার েরাষমিদরা পান
করাইয়ােছ|” ৯ পের তৃতীয় এক দতূ উহা ােদর পশ্চাৎ আিসেলন,
িতিন উচ্চ রেব কিহেলন, যিদ েকহ েসই পশু ও তাহার প্রিতমুিত্তৰ্ র
ভজনা কের, আর িনজ ললােট িক হেস্ত ছাব ধারণ কের,
১০ তেব েসই ব্যিক্তও ঈশ্বেরর েসই, “েরাষ-মিদরা পান কিরেব,
যাহা তা াহার েকােপর পানপােত্র অিমিশ্রতরূেপ প্রস্তুত হইয়ােছ”;
এবং পিবত্র দতূগেনর সাক্ষােত ও েমষশাবেকর সাক্ষােত
“অিগ্নেত ও গন্ধেক যাতনা পাইেব| ১১ তাহােদর যাতনার ধূম
যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ উেঠ”; যাহারা েসই পশু ও তাহার
প্রিতমূিত্তৰ্ র ভজনা কের, এবং েয েকহ তাহার নােমর ছাব ধারণ
কের, তাহারা িদবােত িক রািত্রেত কখনও িবশ্রাম পায় না|
১২ এস্থেল পিবত্রগেনর ৈধযৰ্্য েদখা যায়, যাহারা ঈশ্বেরর আজ্ঞা
ও যীশুর িবশ্বাস পালন কের| ১৩ পের আিম স্বগৰ্ হইেত এই বাণী
শুিনলাম, তুিম িলখ, ধন্য েসই মৃেতরা যাহারা এখন অবিধ
প্রভুেত মের, হা া, আত্মা কিহেতেছন, তাহারা আপন আপন শ্রম
হইেত িবশ্রাম পাইেব; কারণ তাহােদর কাযৰ্্য সকল তাহােদর সেঙ্গ
সেঙ্গ চেল| ১৪ আর আিম দিৃষ্ট কিরলাম, আর েদখ, শুভ্রবণৰ্
একখািন েমঘ, “েসই েমেঘর উপের মনুষ্যপুেত্রর ন্যায় এক
ব্যিক্ত” বিসয়া আেছন, তা াহার মস্তেক সুবণৰ্ মুকুট ও তা াহার হেস্ত
একখািন তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা| ১৫ পের মিন্দর হইেত আর এক দতূ
বািহর হইয়া, িযিন েমেঘর উপের বিসয়া আেছন, তা াহােক উচ্চ
রেব চীৎকার কিরয়া কিহেলন, “আপনার কাস্ত্যা লাগাউন, শস্য
েছদন করুন; কারণ শস্যেচ্ছদেনর সময় আিসয়ােছ;” েকননা
পৃিথবীর শস্য শুকাইয়া েগল| ১৬ তাহােত, িযিন েমেঘর উপের
বিসয়া আেছন, িতিন আপন কাস্ত্যা পৃিথবীেত লাগাইেলন, ও
পৃিথবীর শস্যেচ্ছদন করা হইল| ১৭ পের স্বগৰ্স্থ মিন্দর হইেত
আর এক দতূ বািহর হইেলন; তা াহারও হেস্ত একখািন তীক্ষ্ণ
কাস্ত্যা িছল| ১৮ আর যজ্ঞেবদী হইেত আর এক দতূ বািহর
হইেলন, িতিন অিগ্নর উপের কতৃ্তৰ্ত্বিবিশষ্ট, িতিন ঐ তীক্ষ্ণ
কাস্ত্যাধারী ব্যিক্তেক উচ্চ রেব এই কথা কিহেলন, েতামার তীক্ষ্ণ
কাস্ত্যা লাগাও, পৃিথবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ সকল েছদন কর,
েকননা তাহার ফল পািকয়ােছ| ১৯ তাহােত ঐ দতূ পৃিথবীেত
আপন কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃিথবীর দ্রাক্ষা-গুচ্ছ েছদন কিরেলন,
আর ঈশ্বেরর েরােষর মহাকুেন্ড িনেক্ষপ কিরেলন| ২০ পের
নগেরর বািহের ঐ কুেন্ড তাহা দলন করা েগল, তাহােত কুন্ড
হইেত রক্ত বািহর হইল, এবং অশ্বগেণর বলগা পযৰ্্যন্ত উিঠয়া
এক সহস্র ছয় শত তীর ব্যাপ্ত হইল|

সপ্ত অিন্তম আঘাত|
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১৫
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১৭

পের আিম স্বেগৰ্ আর এক িচহ্ন েদিখলাম, তাহা মহৎ
ও অদূ্ভত; সপ্ত দতূেক সপ্ত আঘাত লইয়া আিসেত
েদিখলাম; েসই সকল েশষ আঘাত, েকননা েসই

সকল ঈশ্বেরর েরাষ সমাপ্ত হইল| ২ আর আিম েদিখলাম, েযন
অিগ্নিমিশ্রত কাচময় সমুদ্র; এবং যাহারা েসই পশু ও তাহার
প্রিতমা ও তাহার নােমর সংখ্যার উপের িবজয়ী হইয়ােছ, তাহারা
ঐ কাচময় সমুেদ্রর তীের দা াড়াইয়া আেছ, তাহােদর হেস্ত ঈশ্বেরর
বীণা| ৩ আর তাহারা ঈশ্বেরর দাস েমািশর গীত ও েমষশাবেকর
গীত গায়, বেল,“মহৎ ও আশ্চযৰ্্য েতামার িক্রয়া সকল, েহ প্রভু
ঈশ্বর, সব্বৰ্শিক্তমান্; ন্যায্য ও সত্য েতামার মাগৰ্ সকল, েহ
জািতগেণর রাজন্! ৪ েহ প্রভু, েক না ভীত হইেব? এবং েতামার
নােমর েগৗরব েক না কিরেব? েকননা একমাত্র তুিমই সাধু,
েকননা সমস্ত জািত আিসয়া েতামার সম্মুেখ ভজনা কিরেব,
েকননা েতামার ধম্মৰ্িক্রয়া সকল প্রকািশত হইয়ােছ|” ৫ আর
তাহার পের আিম েদিখলাম, স্বেগৰ্ সাক্ষ্য-তামু্বর মিন্দর খুিলয়া
েদওয়া হইল; ৬ তাহােত ঐ সপ্ত আঘােতর কত্তৰ্ া সপ্ত দতূ মিন্দর
হইেত বািহের আিসেলন, তা াহারা িবমল ও উজ্জ্বল মসীনা-বস্ত্র
পিরিহত, এবং তা াহােদর বক্ষঃস্থেল সুবণৰ্ পটুকা বদ্ধ| ৭ পের
চাির প্রাণীর মেধ্য এক প্রাণী ঐ সপ্ত দতূেক সপ্ত সুবণৰ্ বািট
িদেলন, েসগুিল যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ জীবন্ত ঈশ্বেরর েরােষ
পিরপূণৰ্| ৮ তাহােত ঈশ্বেরর প্রতাপ হইেত ও তা াহার পরাক্রম
হইেত উৎপন্ন ধূেম মিন্দর পিরপূণৰ্ হইল; এবং ঐ সপ্ত দেুতর সপ্ত
আঘাত সমাপ্ত না হওয়া পযৰ্্যন্ত েকহ মিন্দের প্রেবশ কিরেত
পািরল না|

পের আিম মিন্দর হইেত এক উচ্চ বাণী শুিনলাম,
তাহা ঐ সপ্ত দতূেক কিহল, েতামরা যাও, ঈশ্বেরর
েরােষর ঐ সপ্ত বািট পৃিথবীেত ঢািলয়া েদও| ২ পের

প্রথম দতূ িগয়া পৃিথবীর উপের আপন বািট ঢািলেলন, তাহােত
েসই পশুর ছাবিবিশষ্ট ও তাহার প্রিতমার ভজনাকারী মনুষ্যেদর
গােত্র ব্যথাজনক দষু্ট ক্ষত জিন্মল| ৩ পের িদ্বতীয় দতূ সমুেদ্রর
উপের আপন বািট ঢািলেলন, তাহােত তাহা মৃত েলােকর রেক্তর
তুল্য হইল, এবং সমস্ত জীিবত প্রাণী, সমুদ্রচর জীবগণ, মিরল|
৪ পের তৃতীয় দতূ নদনদী ও জেলর উনুই সকেলর উপের আপন
বািট ঢািলেলন, তাহােত েস সকল রক্ত হইয়া েগল| ৫ তখন
আিম জল সমূেহর দেূতর এই বাণী শুিনলাম, েহ সাধু, তুিম আছ
ও তুিম িছেল, তুিম ন্যায়পরায়ণ, কারণ এরূপ িবচারাজ্ঞা
কিরয়াছ; ৬ েকননা উহারা পিবত্রগেণর ও ভাববাদীেদর রক্তপাত
কিরয়ািছল; আর তুিম উহািদগেক পানােথৰ্ রক্ত িদয়াছ; তাহারা
ইহার েযাগ্য| ৭ পের আিম যজ্ঞেবিদর এই বাণী শুিনলাম, হা া, েহ
প্রভু ঈশ্বর, সব্বৰ্শিক্তমান্, েতামার িবচারাজ্ঞা সকল সত্য ও
ন্যায্য| ৮ পের চতুথৰ্ দতূ সুেযৰ্্যর উপের আপন বািট ঢািলেলন;
তাহােত অিগ্ন দ্বারা মনুষ্যিদগেক তািপত কিরবার ক্ষমতা তাহােক
দত্ত হইল| ৯ তখন মনুেষ্যরা মহা উত্তােপ তািপত হইল, এবং
িযিন এই সকল আঘােতর উপের কতৃ্তৰ্ত্ব কেরন, েসই ঈশ্বেরর
নােমর িনন্দা কিরল; তা াহােক েগৗরব প্রদান কিরবার জন্য মন
িফরাইল না| ১০ পের পঞ্চম দতূ েসই পশুর িসংহাসেনর উপের
আপন বািট ঢািলেলন; তাহােত তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইল,
এবং েলােকরা েবদনা প্রযুক্ত আপন আপন িজহ্বা চব্বৰ্ণ কিরেত
লািগল; ১১ এবং আপনােদর েবদনা ও ক্ষত প্রযুক্ত স্বেগৰ্র
ঈশ্বেরর িনন্দা কিরল; আপন আপন িক্রয়া হইেত মন িফরাইল
না| ১২ পের ষষ্ঠ দতূ ইউেফ্রটীস মহানদীেত আপন বািট

ঢািলেলন; তাহােত নদীর জল শুকাইয়া েগল, েযন সূেযৰ্্যাদয় স্থান
হইেত আগমনকারী রাজােদর জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইেত
পাের| ১৩ পের আিম েদিখলাম, েসই নােগর মুখ ও পশুর মুখ ও
ভাক্ত ভাববাদীর মুখ হইেত েভেকর ন্যায় িতনিট অশুচী আত্মা
বািহর হইল| ১৪ তাহারা ভূতেদর আত্মা, নানা িচহ্ন-কাযৰ্্য কের;
তাহারা জগৎ সমুদেয়র রাজােদর িনকেট িগয়া, সব্বৰ্শিক্তমান্
ঈশ্বেরর েসই মহািদেনর যুদ্ধােথৰ্ তাহািদগেক একত্র কের|-
১৫ েদখ, আিম েচােরর ন্যায় আিসেতিছ; ধন্য েসই ব্যিক্ত, েয
জািগয়া থােক, এবং আপন বস্ত্র রক্ষা কের, েযন েস উলঙ্গ হইয়া
না েবড়ায়, এবং েলােক তাহার অপমান না েদেখ| ১৬ -পের
উহারা, ইব্ৰীয় ভাষায় যাহােক হরমািগেদান বেল, েসই স্থােন
তাহািদগেক একত্র কিরল| ১৭ পের সপ্তম দতূ আকােশর উপের
আপন বািট ঢািলেলন, তাহােত মিন্দেরর মধ্য হইেত, িসংহাসন
হইেত, এই মহাবাণী বািহর হইল, ‘হইয়ােছ’| ১৮ আর িবদ্ুযৎ ও
শব্দ ও েমঘধ্বিন হইল, এবং এক মহাভূিমকম্প হইল, পৃিথবীেত
মনুেষ্যর উৎপিত্তকাল অবিধ েযমন কখনও হয় নাই, এমন প্রচন্ড
মহাভূিমকম্প হইল| ১৯ তাহােত মহানগরী িতন ভােগ িবভক্ত
হইল, এবং জািতগেণর নগর সকল পিতত হইল; এবং মহতী
বািবলেক ঈশ্বেরর সাক্ষােত স্মরণ করা েগল, েযন ঈশ্বেরর
েক্রােধর েরাষমিদরােত পূণৰ্ পানপাত্র তাহােক েদওয়া যায়|
২০ আর প্রেত্যক দ্বীপ পলায়ন কিরল, ও পব্বৰ্তগণেক আর
পাওয়া েগল না| ২১ আর আকাশ হইেত মনুষ্যেদর উপের বৃহৎ
বৃহৎ িশলাবষৰ্ণ হইল, তাহার এক একটী এক এক তালন্ত
পিরিমত; এই িশলা-বৃিষ্টরূপ আঘাত প্রযুক্ত মনুেষ্যরা ঈশ্বেরর
িনন্দা কিরল; কারণ েসই আঘাত অিতশয় ভারী|

মহােবশ্যার দশৰ্ন|
পের ঐ সপ্ত বািট যাাহােদর হেস্ত িছল, েসই সপ্ত দেূতর
মেধ্য এক জন আিসয়া আমার সেঙ্গ আলাপ কিরয়া
কিহেলন, আইস, “বহু জেলর উপের বিসয়া আেছ”

েয ঐ মহােবশ্যা, আিম েতামােক তাহার িবচারিসদ্ধ দন্ড েদখাই,
২ “যাহার সিহত পৃিথবীর রাজগণ ব্যিভচার কিরয়ােছ, এবং
পৃিথবী-িনবাসীরা যাহার েবশ্যািক্রয়ার মিদরােত মত্ত হইয়ােছ”|
৩ পের িতিন আত্মােত আমােক প্রান্তর মেধ্য লইয়া েগেলন;
তাহােত আিম এক নারীেক েদিখলাম, েস িসন্দরূবণৰ্ পশুর উপের
বিসয়া আেছ; েসই পশু ধম্মৰ্িনন্দার নােম পিরপূণৰ্, এবং তাহার
সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ| ৪ আর েসই নারী েবগুিনয়া ও িসন্দরূবণৰ্
বস্ত্র পিরিহতা, এবং সূবেণৰ্ ও মূল্যবান্ মিণেত ও মুক্তায় মিন্ডতা,
এবং তাহার হেস্ত সূবণৰ্ময় এক পানপাত্র আেছ, ইহা ঘৃণাাহৰ্  দ্রেব্য
ও তাহার েবশ্যািক্রয়ার মািলেন্য পিরপূণৰ্| ৫ আর তাহার ললােট
এই নাম িলিখত আেছ, এক িনগুঢ়তত্ত্ব;‘মহতী বািবল, পৃিথবীর
েবশ্যাগেণর ও ঘৃনাস্পদ সকেলর জননী|’ ৬ আর আিম
েদিখলাম, েসই নারী পিবত্রগেণর রেক্ত ও যীশুর সািক্ষগেণর
রেক্ত মত্তা| তাহােক েদিখয়া আমার অিতশয় আশ্চযৰ্্য েবাধ
হইল| ৭ আর েসই দতূ আমােক কিহেলন, তুিম আশ্চযৰ্্য জ্ঞান
কিরেল েকন? আিম ঐ নারীর ও উহার বাহেনর অথৰ্াৎ যাহার
সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ, েসই পশুর িনগুঢ়তত্ত্ব েতামােক জানাই|
৮ তুিম েয পশুেক েদিখেল, েস িছল, িকন্তু নাই; েস অগাধেলাক
হইেত উিঠেব ও িবনােশ যাইেব| আর পৃিথবীিনবাসী যত
েলােকর নাম জগেতর পত্তনাবিধ জীবন পুস্তেক িলিখত হয় নাই,
তাহারা যখন েসই পশুেক েদিখেব েয িছল, এখন নাই, পের
হইেব, তখন আশ্চযৰ্্য জ্ঞান কিরেব| ৯ এস্থেল জ্ঞানযুক্ত মন েদখা

প্রকািশত বাক্য ১৫:২ ২2৬ প্রকািশত বাক্য ১৭:৯



১৮

১৯

যায়| ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পব্বৰ্ত, তাহােদর উপের ঐ নারী বিসয়া
আেছ; এবং তাহারা সপ্ত রাজা; ১০ তাহােদর পাাচ জন পিতত
হইয়ােছ, এক জন আেছ, আর এক জন এ পযৰ্্যন্ত আইেস নাই;
আিসেল তাহােক অল্পকাল থািকেত হইেব| ১১ আর েয পশু
িছল, এখন নাই, েস আপিন অষ্টম; েস েসই সাতটীর একটী,
এবং েস িবনােশ যায়| ১২ আর তুিম েয দশ শৃঙ্গ েদিখেল, েস দশ
রাজা; তাহারা এ পযৰ্্যন্ত রাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই, িকন্তু এক ঘন্টার
িনিমেত্ত েসই পশুর সিহত রাজােদর ন্যায় কতৃ্তৰ্ত্ব পাইেব|
১৩ তাহারা এক মনা, এবং আপনােদর পরাক্রম ও কতৃ্তৰ্ত্ব েসই
পশুেক েদয়| ১৪ তাহারা েমষশাবেকর সিহত যুদ্ধ কিরেব, আর
েমষশাবক তাহািদগেক জয় কিরেবন, কারণ “িতিন প্রভুেদর প্রভু
ও রাজােদর রাজা;” এবং যাাহারা তা াহার সহবত্তর্ী, আহূত ও
মেনানীত ও িবশ্বস্ত, তা াহারাও জয় কিরেবন| ১৫ আর িতিন
আমােক কিহেলন, তুিম েয জল েদিখেল, ঐ েবশ্যা যাহােত
বিসয়া আেছ, েসই জল প্রজাবৃন্দ ও েলাকারণ্য ও জািতবৃন্দ ও
ভাষাসমূহ| ১৬ আর তুিম েয ঐ দশ শৃঙ্গ এবং পশুটা েদিখেল
তাহারা েসই েবশ্যােক ঘৃনা কিরেব, এবং তাহােক অনাথা ও নগ্না
কিরেব, তাহার মাংস ভক্ষণ কিরেব, এবং তাহােক আগুেন
েপাড়াইয়া িদেব| ১৭ েকননা ঈশ্বর তাহােদর হৃদেয় এই প্রবৃিত্ত
িদয়ািছেলন, েযন তাহারা তা াহারই মানস পূণৰ্ কের, এবং একমনা
হয়; আর েয পযৰ্্যন্ত ঈশ্বেরর বাক্য সকল িসদ্ধ না হয়, েসই পযৰ্্যন্ত
আপন আপন রাজ্য েসই পশুেক েদয়| ১৮ আর তুিম েয নারীেক
েদিখেল, েস ঐ মহানগরী, যাহা পৃিথবীর রাজগেণর উপের
রাজত্ব কিরেতেছ|

মহতী বািবেলর িবনাশ|
এই সকেলর পের আিম স্বগৰ্ হইেত আর এক দতূেক
নািময়া আিসেত েদিখলাম; িতিন মহাক্ষমতাপন্ন এবং
তা াহার প্রতােপ পৃিথবী দীিপ্তময় হইল| ২ িতিন প্রবল

রেব ডািকয়া কিহেলন, ‘পিড়ল, পিড়ল মহতী বািবল; েস
ভূতগেণর আবাস, সমস্ত অশুচী আত্মার কারাগার হইয়া
পিড়য়ােছ| ৩ েকননা সমুদয় জািত তাহার েবশ্যা িক্রয়ার
েরাষমিদরা পান কিরয়ােছ, এবং পৃিথবীর রাজগণ তাহার সিহত
ব্যিভচার কিরয়ােছ, এবং পৃিথবীর বিণেকরা তাহার িবলািসতার
প্রতােব ধনবান্ হইয়ােছ|’ ৪ পের আিম স্বগৰ্ হইেত এইরূপ আর
এক বাণী শুিনলাম, ‘েহ আমার প্রজাগণ, উহা হইেত বািহের
আইস, েযন উহার পাপ সকেলর সহভাগী না হও, এবং উহার
আঘাত সকল েযন প্রাপ্ত না হও| ৫ েকননা উহার পাপ আকাশ
পযৰ্্যন্ত সংলগ্ন হইয়ােছ এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ
কিরয়ােছন| ৬ েস েযরূপ ব্যবহার কিরত, েতামরাও তাহার প্রিত
েসইরূপ ব্যবহার কর; আর তাহার িক্রয়ানুসাের িদ্বগুণ, িদ্বগুণ
প্রিতফল তাহােক েদও; েস েয পােত্র েপয় প্রস্তুত কিরত, েসই
পােত্র তাহার জন্য িদ্বগুণ পিরমােণ েপয় প্রস্তুত কর| ৭ েস যত
আত্মেগৗরব ও িবলাস কিরত, তাহােক তত যন্ত্রণা ও েশাক েদও|
েকননা েস মেন মেন বিলেতেছ, আিম রাণীর মত িসংহাসেন
বিসয়া আিছ, িবধবা নিহ, েকান মেত েশাক েদিখব না| ৮ এই
জন্য একই িদেন তাহার আঘাত সকল-মৃতু্য, েশাক ও দিুভৰ্ ক্ষ
উপিস্থত হইেব; এবং তাহােক আগুেন েপাড়াইয়া েদওয়া যাইেব;
কারণ তাহার িবচারকত্তৰ্ া প্রভু ঈশ্বর শিক্তমান্| ৯ আর পৃিথবীর
েয সকল রাজা তাহার সেঙ্গ ব্যিভচার ও িবলাস কিরত, তাহারা
তাহার দােহর ধূম েদিখয়া তাহার জন্য েরাদন ও বেক্ষ করাঘাত
কিরেব; ১০ তাহার যন্ত্রনার ভেয় দেূর দা াড়াইয়া তাহারা বিলেব

হায়! হায়! েসই মহানগরীর, বািবেলর েসই পরাক্রান্তা নগরীর
সন্তাপ, কারণ এক ঘন্টার মেধ্যই েতামার িবচার উপিস্থত!
১১ আর পৃিথবীর বিণেকরা তাহার িনিমত্ত েরাদন ও িবলাপ
কিরেতেছ; কারণ তাহােদর বািনজ্য-দ্রব্য েকহ আর ক্রয় কের
না; ১২ এই সকল বািনজ্য-দ্রব্য-স্বণৰ্, েরৗপ্য, বহুমূল্য মিণ, মুক্তা,
মসীনা-বস্ত্র, েবগুিনয়া বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, িসন্দরূবণৰ্ বস্ত্র; সব্বৰ্প্রকার
চন্দন কাষ্ঠ, হিস্তদেন্তর সব্বৰ্প্রকার পাত্র, বহুমূল্য কােষ্ঠর ও
িপত্তেলর েলৗেহর ও মম্মৰ্েরর সব্বৰ্প্রকার পাত্র, ১৩ এবং
দারুিচিন, এলািচ, ধূপ, সুগিন্ধ েলপ্যদ্রব্য, কুন্দরুু, মিদরা, ৈতল,
উত্তম সূজী ও েগাম, পশু ও েমষ; এবং অশ্ব, রথ ও দাস ও
মনুষ্যেদর প্রাণ| ১৪ আর েতামার প্রােনর অিভলিষত ফলসমূহ
েতামা হইেত িগয়ােছ, এবং েতামার সমস্ত েশাভা ও ভূষা েতামা
হইেত িবনষ্ট হইয়ােছ; েলােক তাহা আর কখনও পাইেব না|
১৫ ঐ সকেলর েয বিণেকরা তাহার ধেন ধনবান্ হইয়িছল,
তাহারা তাহার যন্ত্রণার ভেয় দেূর দা াড়াইয়া েরাদন ও িবলাপ
কিরেত কিরেত বিলেব, ১৬ হায়! হায়! েসই মহানগরীর সন্তাপ,
েয মসীনা-বস্ত্র, েবগুিনয়া বস্ত্র পিরিহতা িছল, এবং সুবেণৰ্ ও
বহুমূল্য মিণ মুক্তায় মিন্ডতা িছল; ১৭ কারণ এক ঘন্টার মেধ্যই
েসই মহাসম্পিত্ত ধ্বংস হইল| আর প্রেত্যক কণৰ্াধার, ও
জলপেথ েয েকহ গমন কের, এবং মাল্লারা ও সমুদ্রব্যবসায়ীরা
সকেল দেূর দা াড়াইল, ১৮ এবং তাহার দােহর ধূম েদিখয়া
উৈচ্চঃস্বের কিহল, েসই মহানগরীর তুল্য েকান্ নগর? ১৯ আর
তাহারা মস্তেক ধূলা িদয়া েরাদন ও িবলাপ কিরেত কিরেত
উৈচ্চঃস্বের বিলেত লািগল, হায়! হায়! েসই মহানগরীর সন্তাপ,
যাহার ঐশ্বযৰ্্য দ্বারা সমুদ্রগামী জাহােজর কত্তৰ্ ারা সকেল ধনবান্
হইত; কারণ এক ঘন্টার মেধ্যই েস ধ্বংস হইয়া েগল| ২০ েহ স্বগৰ্,
েহ পিবত্রগণ, েহ েপ্রিরতগণ, েহ ভাববাদীগণ, েতামরা তাহার
িবষেয় আনন্দ কর; েকননা েস েতামােদর প্রিত েয অন্যায়
কিরয়ােছ, ঈশ্বর তাহার প্রতীকার কিরয়ােছন| ২১ পের এক
শিক্তমান দতূ বৃহৎ এক পাট যাাতার তুল্য একখান প্রস্তর লইয়া
সমুেদ্র িনেক্ষপ কিরয়া কিহেলন, ইহার ন্যায় মহানগরী বািবল
মহাবেল িনপািততা হইেব, আর কখনও তাহার উেদ্দশ পাওয়া
যাইেব না| ২২ বীণাবাদকেদর, গায়কেদর, বংশীবাদকেদর ও
তূরীবাদকেদর ধ্বিন েতামার মেধ্য আর কখনও শুনা যাইেব না;
এবং আর কখনও েকান প্রকার িশল্পকারেক েতামার মেধ্য
পাওয়া যাইেব না; এবং যাাতার শব্দ আর কখনও েতামার মেধ্য
শুনা যাইেব না; ২৩ এবং প্রদীেপর িশখা আর কখনও েতামার
মেধ্য জ্বিলেব না; এবং বর কন্যার রব আর কখনও েতামার
মেধ্য শুনা যাইেব না; কারণ েতামার বিণেকরা পৃিথবীর মহেল্লাক
িছল, কারণ েতামার মায়ােত সমস্ত জািত ভ্রান্ত হইত| ২৪ আর
ভাববাদীগেণর ও পিবত্রগেণর রক্ত, এবং যত েলাক পৃিথবীেত
হত হইয়ােছ, েসই সকেলর রক্ত ইহার মেধ্য পাওয়া েগল|

রাজািধরাজ যীশুর িবজয়যাত্রা
এই সকেলর পের আিম েযন স্বগৰ্িস্থত বৃহৎ
েলাকারেণ্যর মহারব শুিনলাম, তাহারা বিলেতেছ-
হািল্ললূয়া, পিরত্রান ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমােদর

ঈশ্বেররই; ২ েকননা তাহার িবচারজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য; কারণ
েয মহােবশ্যা আপন েবশ্যািক্রয়া দ্বারা পৃিথবীেক ভ্রষ্ট কিরত,
িতিন তাহার িবচার কিরয়ােছন, তাহার হস্ত হইেত আপন
দাসগেণর রক্তপােতর পিরেশাধ লইয়ােছন| ৩ পের িতিন িদ্বতীয়
বার কিহল, হািল্ললূয়া; আর যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ েসই েবশ্যার
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ধূম উিঠেতেছ| ৪ পের েসই চিব্বশ জন প্রাচীন ও চাির প্রাণী
প্রিণপাত কিরয়া িসংহাসেন উপিবষ্ট ঈশ্বেরর ভজনা কিরেলন,
কিহেলন, আেমন; হািল্ললূয়া| ৫ পের েসই িসংহাসন হইেত এই
বাণী িনগৰ্ত হইল, েহ ঈশ্বেরর দাসগণ, েতামরা যাহারা তা াহােক
ভয় কর, েতামরা কু্ষদ্র িক মহান্ সকেল আমােদর ঈশ্বেরর
স্তবগান কর| ৬ পের আিম বৃহৎ েলাকারেণ্যর রব ও বহুজেলর
কেল্লাল ও প্রবল েমঘগজ্জৰ্ েনর ন্যায় এই বাণী শুিনলাম,
হািল্ললূয়া, েকননা আমােদর ঈশ্বর প্রভু, িযিন সব্বৰ্শিক্তমান্ িতিন
রাজত্ব গ্রহণ কিরেলন| ৭ আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস কির,
এবং তা াহােক েগৗরব প্রদান কির, কারণ েমষশাবেকর িববাহ
উপিস্থত হইল, এবং তা াহার ভাযৰ্্যা অপনােক প্রস্তুত কিরল|
৮ আর ইহােক এই রব দত্ত হইল েয, েস উজ্জ্বল ও শুচী মসীনা-
বেস্ত্র আপনােক সিজ্জত কের, কারণ েসই মসীনা-বস্ত্র
পিবত্রগেণর ধম্মৰ্াচরণ| ৯ পের িতিন আমােক কিহেলন, তুিম
িলখ, ধন্য তাহারা, যাহারা েমষশাবেকর িববাহেভােজ িনমিন্ত্রত|
আবার িতিন আমােক কিহেলন, এ সকল ঈশ্বেরর সত্য বাক্য|
১০ তখন আিম তা াহােক ভজনা কিরবার জন্য তা াহার চরেণ
পিড়লাম| তাহােত িতিন আমােক কিহেলন, েদিখও, এমন কম্মৰ্
কিরও না; আিম েতামার সহদাস, এবং েতামার েয ভ্রাতৃগণ
যীশুর সাক্ষ্য ধারণ কের, তাহােদরও সহদাস; ঈশ্বেররই ভজনা
কর; েকননা যীশুর েয সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা| ১১ পের
আিম েদিখলাম, স্বগৰ্ খুিলয়া েগল, আর েদখ, েশ্বতবণৰ্ একটী
অশ্ব; িযিন তাহার উপের বিসয়া আেছন, িতিন িবশ্বাস্য ও
সত্যময় নােম আখ্যাত, এবং িতিন ধম্মৰ্শীলতায় িবচার ও যুদ্ধ
কেরন| ১২ তা াহার চকু্ষ অিগ্নিশখা এবং তা াহার মস্তেক অেনক
িকরীট; এবং তা াহার একটী িলিখত নাম আেছ, যাহা িতিন ব্যতীত
অন্য েকহ জােন না| ১৩ আর িতিন রেক্ত ডুবান বস্ত্র পিরিহত;
এবং “ঈশ্বেরর বাক্য”- এই নােম আখ্যাত| ১৪ আর স্বগৰ্স্থ
ৈসন্যগণ তা াহার অনুগমন কের, তাহারা শুক্লবণৰ্ অেশ্ব আেরাহী,
এবং েশ্বত শুচী মসীনা-বস্ত্র পিরিহত| ১৫ আর তা াহার মুখ হইেত
এক তীক্ষ্ণ তরবাির িনগৰ্ত হয়, েযন তদ্দারা িতিন জািতগণেক
আঘাত কেরন; আর িতিন েলৗহদন্ড দ্বারা তাহািদগেক শাসন
কিরেবন; এবং িতিন সব্বৰ্শিক্তমান্ ঈশ্বেরর প্রচন্ড েক্রাধরূপ
মিদরাকুন্ড দলন কেরন| ১৬ আর তা াহার পিরচ্ছেদ ও ঊরুেদেশ
এই নাম েলখা আেছ,-“রাজােদর রাজা ও প্রভুেদর প্রভু”
১৭ পের আিম েদিখলাম, এক জন দতূ সূযৰ্্যমেধ্য দা াড়াইয়া
আেছন; আর িতিন উচ্চ রেব চীৎকার কিরয়া, আকােশর
মধ্যপেথ েয সকল পক্ষী উিড়য়া যাইেতেছ, েস সকলেক
কিহেলন, আইস, ঈশ্বেরর মহােভােজ একত্র হও, ১৮ েযন
রাজগেণর মাংস, সম্প্রিতবেগৰ্র মাংস, শিক্তমান্ েলাকেদর
মাংস, অশ্বগেণর ও তদােরাহীেদর মাংস, এবং স্বাধীন ও দাস,
কু্ষদ্র ও মহান্ সকল মনুেষ্যর মাংস ভক্ষণ কর| ১৯ পের আিম
েদিখলাম, ঐ অশ্বােরাহী ব্যিক্তর ও তা াহার ৈসেন্যর সিহত যুদ্ধ
কিরবার জন্য েসই পশু ও পৃিথবীর রাজগণ ও তাহােদর
ৈসন্যগণ একত্র হইল| ২০ তাহােত েসই পশু ধরা পিড়ল, এবং েয
ভাক্ত-ভাববাদী তাহার সাক্ষােত িচহ্ন-কাযৰ্্য কিরয়া পশুর
ছাবধারী ও তাহার প্রিতমার ভজনাকারীেদর ভ্রািন্ত জন্মাইত,
েসও তাহার সেঙ্গ ধরা পিড়ল; তাহারা উভেয় জীবন্তই প্রজ্বিলত
গন্ধকময় অিগ্নহ্রেদ িনিক্ষপ্ত হইল| ২১ আর অবিশষ্ট সকেল েসই
অশ্বােরাহী ব্যিক্তর মুখ হইেত িনগৰ্ত তরবারী দ্বারা হত হইল; এবং
সমস্ত পক্ষী তাহােদর মাংেস তৃপ্ত হইল|

বষৰ্সহস্র ও মহািবচােরর বণৰ্না|
পের আিম স্বগৰ্ হইেত এক দতূেক নািময়া আিসেত
েদিখলাম, তা াহার হেস্ত অগাধ েলােকর চািব এবং বড়
এক শৃঙ্খল িছল| ২ েসই নাগেক ধিরেলন; এবং েসই

পুরাতন সপৰ্, এ িদয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [িবপক্ষ];
িতিন তাহােক সহস্র বৎসর বদ্ধ রািখেলন, ৩ আর তাহােক
অগাধেলােকর মেধ্য েফিলয়া িদয়া েসই স্থােনর মুখ বদ্ধ কিরয়া
মুদ্রািঙ্কত কিরেলন; েযন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূণৰ্ না হইেল েস
জািতবৃন্দেক আর ভ্রান্ত কিরেত না পাের; তৎপের অল্প কােলর
িনিমত্ত তাহােক মুক্ত হইেত হইেব| ৪ পের আিম কেয়কটী
িসংহাসন েদিখলাম; েসগুিলর উপের েকহ েকহ বিসেলন,
তা াহািদগেক িবচার কিরবার ভার দত্ত হইল| আর যীশুর সাক্ষ্য ও
ঈশ্বেরর বােক্যর িনিমত্ত যাহারা কুঠার দ্বারা হত হইয়ািছল, এবং
যাহারা েসই পশুেক ও তাহার প্রিতমােক ভজনা কের নাই, আর
আপন আপন ললােট ও হেস্ত তাহার ছাব ধারণ কের নাই,
তাহােদর প্রাণও েদিখলাম; তাহারা জীিবত হইয়া সহস্র বৎসর
খ্রীেষ্টর সিহত রাজত্ব কিরল| ৫ েয পযৰ্্যন্ত েস সহস্র বৎসর সমাপ্ত
না হইল, েস পযৰ্্যন্ত অবিশষ্ট মৃেতরা জীিবত হইল না| ইহা প্রথম
পুনরুত্থান| ৬ েয েকহ এই প্রথম পুনরুত্থােনর অংশী হয়, েস ধন্য
ও পিবত্র; তাহােদর উপের িদ্বতীয় মৃতু্যর েকান কতৃ্তৰ্ত্ব নাই; িকন্তু
তাহারা ঈশ্বেরর ও খ্রীেষ্টর যাজক হইেব, এবং েসই সহস্র বৎসর
তা াহার সেঙ্গ রাজত্ব কিরেব| ৭ পের সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইেল
শয়তানেক তাহার কারা হইেত মুক্ত করা যাইেব| ৮ তাহােত েস
“পৃিথবীর চাির েকােণ িস্থত জািতগণেক, েগাগ ও মােগাগেক”,
ভ্রান্ত কিরয়া যুেদ্ধ একত্র কিরবার জন্য বািহর হইেব; তাহােদর
সংখ্যা সমুেদ্রর বালুকার তুল্য| ৯ তাহারা পৃিথবীর িবস্তার িদয়া
আিসয়া পিবত্রগেণর িশিবর এবং িপ্রয় নগরটী েঘিরল; তখন
“স্বগৰ্ হইেত অিগ্ন পিড়য়া তাহািদগেক গ্রাস কিরল|” ১০ আর
তাহােদর ভ্রািন্তজনক িদয়াবল “অিগ্ন ও গন্ধেকর” হ্রেদ িনিক্ষপ্ত
হইল, েযখােন ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও আেছ; আর তাহারা
যুগপযৰ্্যােয়র যুেগ যুেগ িদবারাত্র যন্ত্রনা েভাগ কিরেব| ১১ পের
আিম “এক বৃহৎ েশ্বতবণৰ্ িসংহাসন ও িযিন তাহার উপের বিসয়া
আেছন,” তা াহােক েদিখেত পাইলাম; তা াহার সম্মুখ হইেত পৃিথবী
ও আকাশ পলায়ন কিরল; “তাহােদর িনিমত্ত আর স্থান পাওয়া
েগল না”| ১২ আর আিম েদিখলাম, কু্ষদ্র ও মহান্ সমস্ত েলাক
েসই িসংহাসেনর সম্মুেখ দা াড়াইয়া আেছ; পের “কেয়কখান
পুস্তক েখালা েগল”, এবং আর একখািন পুস্তক, অথৰ্াৎ জীবন-
পুস্তক েখালা েগল, এবং মৃেতরা পুস্তকসমূেহ িলিখত প্রমােণ
“আপন আপন কাযৰ্্যানুসাের” িবচািরত হইল| ১৩ আর সমুদ্র
আপনার মধ্যবত্তর্ী মৃতগণেক সমপৰ্ণ কিরল, এবং মৃতু্য ও পাতাল
আপনােদর মধ্যবত্তর্ী মৃতগণেক সমপৰ্ণ কিরল, এবং তাহারা
প্রেত্যেক আপন আপন কাযৰ্্যানুসাের িবচািরত হইল| ১৪ পের
মৃতু্য ও পাতাল অিগ্নহ্রেদ িনিক্ষপ্ত হইল; তাহাই, অথৰ্াৎ েসই
অিগ্নহ্রদ, িদ্বতীয় মৃতু্য| ১৫ আর জীবন পুস্তেক েয কাহারও নাম
িলিখত পাওয়া েগল না, েস অিগ্নহ্রেদ িনিক্ষপ্ত হইল|

নূতন আকাশ ও নূতন পৃিথবীর বণৰ্না|
পের আিম “এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃিথবী”
েদিখলাম; েকননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃিথবী লুপ্ত
হইয়ােছ; এবং সমুদ্র আর নাই| ২ আর আিম

েদিখলাম, “পিবত্র নগরী, নূতন িযরূশােলম,” স্বগৰ্ হইেত,
ঈশ্বেরর িনকট হইেত, নািময়া আিসেতেছ; েস আপন বেরর

প্রকািশত বাক্য ১৯:৪ ২2৮ প্রকািশত বাক্য ২১:২



২২

িনিমত্ত িবভূিষতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়ািছল| ৩ পের আিম
িসংহাসন হইেত এই উচ্চ বাণী শুিনলাম, েদখ, মনুষ্যেদর সিহত
ঈশ্বেরর আবাস; িতিন তাহােদর সিহত বাস কেরন, এবং তাহারা
তা াহার প্রজা হইেব; এবং ঈশ্বর আপিন তাহােদর সেঙ্গ থািকেবন,
ও তাহােদর ঈশ্বর হইেবন| ৪ আর িতিন তাহােদর সমস্ত েনত্রজল
মুছাইয়া িদেবন; এবং মৃতু্য আর হইেব না; েশাক বা আত্তৰ্নাদ বা
ব্যাথাও আর হইেব না; কারণ প্রথম িবষয় সকল লুপ্ত হইল|
৫ আর িতিন িসংহাসেন বিসয়া আেছন, িতিন কিহেলন, েদখ,
আিম সকলই নূতন কিরেতিছ| পের িতিন কিহেলন, িলখ,
েকননা এ সকল কথা িবশ্বসনীয় ও সত্য| ৬ পের িতিন আমােক
কিহেলন, হইয়ােছ; আিম আলফা এবং ওেমগা আিদ এবং অন্ত;
েয িপপািসত, আিম তাহােক জীবন জেলর উনুই হইেত
িবনামূেল্য জল িদব| ৭ েয জয় কের, েস এই সকেলর অিধকারী
হইেব; এবং আিম তাহার ঈশ্বর হইব, ও েস আমার পুত্র হইেব|
৮ িকন্তু যাহারা ভীরু, বা অিবশ্বাসী, বা ঘৃণাহৰ্ , বা নরঘাতক, বা
েবশ্যাগামী, বা মায়াবী বা প্রিতমাপূজক, তাহােদর এবং সমস্ত
িমথ্যাবাদীর অংশ অিগ্ন ও গন্ধেক প্রজ্বিলত হ্রেদ হইেব; ইহাই
িদ্বতীয় মৃতু্য| ৯ আর েয সপ্ত দেূতর কােছ সপ্ত েশষ আঘােত
পিরপূণৰ্ সপ্ত বািট িছল, তা াহােদর মেধ্য এক দতূ আিসয়া আমার
সেঙ্গ আলাপ কিরয়া কিহেলন, আইস, আিম েতামােক েসই
কন্যােক, েমষশাবেকর ভাযৰ্্যােক েদখাই| ১০ পের “িতিন
আত্মােত আমােক এক উচ্চ মহাপব্বৰ্েত লইয়া িগয়া” পিবত্র
নগরী িযরূশােলমেক েদখাইেলন, েস স্বগৰ্ হইেত, ঈশ্বেরর িনকট
হইেত, নািময়া আিসেতিছল, ১১ েস ঈশ্বেরর প্রতাপিবিশষ্ট; তাহার
েজ্যািতঃ বহুমূল্য মিণর, স্ফিটকবৎ িনম্মৰ্ল সূযৰ্্যকান্তমিণর তুল্য|
১২ তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আেছ, দ্বাদশ পুরদ্বার আেছ; েসই
সকল দ্বাের দ্বাদশ দতূ থােকন, এবং “কেয়কটী নাম েসগুিলর
উপের িলিখত আেছ, েস সকল ইস্রােয়ল-সন্তানেদর দ্বাদশ
বংেশর নাম; ১৩ পূব্বৰ্িদেক িতন দ্বার, উত্তরিদেক িতন দ্বার,
দিক্ষণিদেক িতন দ্বার, ও পিশ্চমিদেক িতন দ্বার”| ১৪ আর
নগেরর প্রাচীেরর দ্বাদশ িভিত্তমূল, েসগুিলর উপের েমষশাবেকর
দ্বাদশ েপ্রিরতেদর দ্বাদশ নাম আেছ| ১৫ আর িযিন আমার সেঙ্গ
আলাপ কিরেতিছেলন, তা াহার হেস্ত ঐ নগর ও তাহার দ্বার সকল
ও তাহার প্রাচীর “মািপবার জন্য একটী সুবণৰ্ নল” িছল| ১৬ ঐ
নগর চতুেষ্কাণ, তাহার ৈদঘৰ্্য ও িবস্তার সমান| আর িতিন েসই
নল দ্বারা নগর মািপেল দ্বাদশ সহস্র তীর পিরমাণ হইল, তাহার
ৈদঘৰ্্য, িবস্তার ও উচ্চতা এক সমান| ১৭ পের তাহার প্রাচীর
মািপেল, মনুেষ্যর অথৰ্াৎ দেূতর পিরমাণ অনুসাের এক শত
েচায়ািল্লশ হস্ত হইল| ১৮ প্রাচীেরর গাাথিন সূযৰ্্য-কান্তমিণর, এবং
নগর িনম্মৰ্ল কােচর সদশৃ পিরষৃ্কত সুবণৰ্ময়| ১৯ নগেরর
প্রাচীেরর িভিত্তমূল সকল সব্বৰ্িবধ মূল্যবান্ মিণেত ভূিষত; প্রথম
িভিত্তমূল সূযৰ্্যকােন্তর, িদ্বতীয় নীলকােন্তর, তৃতীয় তাম্রমিণর,
২০ চতুথৰ্ মরকেতর, পঞ্চম ৈবদেূযৰ্্যর, ষষ্ঠ সাদ্দর্ীয় মিণর, সপ্তম
স্বণৰ্মিণর, অষ্টম েগােমদেকর, নবম পদ্মরােগর, দশম
লশুনীেয়র, একাদশ েপেরােজর, দ্বাদশ কটােহলার| ২১ আর
দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটী মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তায়
িনিম্মৰ্ত; এবং নগেরর চক স্বচ্ছ কাচবৎ িবমল সুবণৰ্ময়| ২২ আর
আিম নগেরর মেধ্য েকান মিন্দর েদিখলাম না; কারণ
সব্বৰ্শিক্তমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং েমষশাবক স্বয়ং তাহার
মিন্দরস্বরূপ| ২৩ “আর েসই নগের দীিপ্তদানােথৰ্ সুেযৰ্্যর বা
চেন্দ্রর িকছু প্রেয়াজন নাই; কারণ ঈশ্বেরর প্রতাপ তাহা

আেলাকময় কের, এবং েমষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ| ২৪ আর
জািতগণ তাহার দীিপ্তেত গমনাগমন কিরেব; এবং পৃিথবীর
রাজারা তাহার মেধ্য আপন আপন প্রতাপ আেনন| ২৫ ঐ
নগেরর দ্বার সকল িদবােত কখনও বদ্ধ হইেব না, বাস্তিবক
েসখােন রািত্র হইেব না| ২৬ আর জািতগেণর প্রতাপ ও ঐশ্বযৰ্্য
তাহার মেধ্য আনীত হইেব|” ২৭ আর অপিবত্র িকছু অথবা
ঘৃনাকারী ও িমথ্যাকারী েকহ কদাচ তাহােত প্রেবশ কিরেত
পাইেব না; েকবল েমষশাবেকর জীবন-পুস্তেক যাহােদর নাম
িলিখত আেছ, তাহারাই প্রেবশ কিরেব|

আর িতিন আমােক “জীবন-জেলর নদী”
েদখাইেলন, তাহা স্ফিটেকর ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা
ঈশ্বেরর ও েমষশাবেকর িসংহাসন হইেত িনগৰ্ত হইয়া

তথাকার চেকর মধ্যস্থােন বিহেতেছ; ২ “নদীর এপাের ওপাের
জীবন-বৃক্ষ আেছ, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন কের, এক এক
মােস আপন আপন ফল েদয়, এবং েসই বৃেক্ষর পত্র জািতগেণর
আেরাগ্য িনিমত্তক”| ৩ এবং “েকান শাপ হইেব না;” আর
ঈশ্বেরর ও েমষশাবেকর িসংহাসন তাহার মেধ্য থািকেব; এবং
তা াহার দােসরা তা াহার আরাধনা কিরেব, ৪ ও তা াহার মুখ দশৰ্ন
কিরেব, এবং তা াহার নাম তাহােদর ললােট থািকেব| ৫ েসখােন
রািত্র আর হইেব না, এবং প্রদীেপর আেলাক িকম্বা সুেযৰ্্যর
আেলােক েলাকেদর িকছু প্রেয়াজন হইেব না, কারণ “প্রভু ঈশ্বর
তাহািদগেক আেলািকত কিরেবন; এবং তাহারা যুগপযৰ্্যােয়র
যুেগ যুেগ রাজত্ব কিরেব”| ৬ পের িতিন আমােক কিহেলন, এই
সকল বচন িবশ্বসনীয় ও সত্য; এবং যাহা যাহা শীঘ্র ঘিটেব, তাহা
আপন দাসিদগেক েদখাইবার জন্য প্রভু, ভাববািদগেণর আত্মা
সকেলর ঈশ্বর, আপন দতূেক েপ্ররণ কিরয়ােছন| ৭ আর েদখ,
আিম শীঘ্র আিসেতিছ, ধন্য েসই জন, েয এই গ্রেন্থর ভাববাণীর
বচন সকল পালন কের|

েশষ কথা| ৮ আিম েযাহন এই সমস্ত েদিখলাম ও শুিনলাম|
এই সকল েদিখেল ও শুিনেল পর, েয দতূ আমােক এই সমস্ত
েদখাইেতিছেলন, আিম ভজনা কিরবার জন্য তা াহার চরেণর
সম্মুেখ পিড়লাম| ৯ আর িতিন আমােক কিহেলন, েদিখও, এমন
কম্মৰ্ কিরও না; আিম েতামার সহদাস, এবং েতামার ভ্রাতা
ভাববািদগেণর ও এই গ্রেন্থ িলিখত বচন পালনকািরগেণর
সহদাস; ঈশ্বেররই ভজনা কর| ১০ আর িতিন আমােক কিহেলন,
তুিম এই গ্রেন্থর ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রািঙ্কত কিরও না;
েকননা সময় সিন্নকট| ১১ েয অধম্মৰ্াচারী, েস ইহার পেরও
অধম্মৰ্াচরণ করুক; এবং েয কলুিষত, েস ইহার পেরও কলুিষত
হউক; এবং েয ধািম্মৰ্ক, েস ইহার পেরও ধম্মৰ্াচরণ করুক; এবং
েয পিবত্র, েস ইহার পেরও পিবত্রীকৃত হউক| ১২ “েদখ আিম
শীঘ্র আিসেতিছ; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবত্তর্ী,
যাহার েযমন কাযৰ্্য, তাহােক েতমন ফল িদব| ১৩ আিম আলফা
এবং ওেমগা, প্রথম ও েশষ,” আিদ এবং অন্ত| ১৪ ধন্য তাহারা,
যাহারা আপন আপন পিরচ্ছদ েধৗত কের, েযন তাহারা
জীবনবৃেক্ষর অিধকারী হয়, এবং দ্বার সকল িদয়া নগের প্রেবশ
কের| ১৫ বািহের রিহয়ােছ কুকু্করগণ, মায়াবীগণ, েবশ্যাগামীরা,
নরঘাতেকরা ও প্রিতমাপূজেকরা, এবং েয েকহ িমথ্যা কথা ভাল
বােস ও রচনা কের| ১৬ আিম যীশু আপন দতূেক পাঠাইলাম,
েযন েস মন্ডলীগেণর িনিমত্ত েতামােদর কােছ এই সকল সাক্ষ্য
েদয়| আিম দায়ূেদর মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র|
১৭ আর আত্মা ও কন্যা কিহেতেছন, আইস| েয শুেন, েসও
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বলুক, আইস| আর েয িপপািসত, েস আইসুক; েয ইচ্ছা কের,
েস িবনামূেল্যই জীবন-জল গ্রহণ করুক| ১৮ যাহারা এই গ্রেন্থর
ভাববাণীর বচন সকল শুেন, তাহােদর প্রেত্যক জেনর কােছ
আিম সাক্ষ্য িদয়া বিলেতিছ, যিদ েকহ ইহার সিহত আর িকছু
েযাগ কের, তেব ঈশ্বর েসই ব্যিক্তেত এই গ্রেন্থ িলিখত আঘাত
সকল েযাগ কিরেবন; ১৯ আর যিদ েকহ এই ভাববাণী-গ্রেন্থর

বচন হইেত িকছু হরণ কের, তেব ঈশ্বর এই গ্রেন্থ িলিখত জীবন-
বৃক্ষ হইেত ও পিবত্র নগর হইেত তাহার অংশ হরণ কিরেবন|
২০ িযিন এই সকল কথার সাক্ষ্য েদন, িতিন কিহেতেছন, সত্য,
আিম শীঘ্র আিসেতিছ| আেমন; প্রভু যীশু, আইস| ২১ প্রভু
যীশুর অনুগ্রহ পিবত্রগেণর সেঙ্গ থাকুক| আেমন|
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